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УДК 621.391
Ргохкигка У .8 .1, Кухіїепко У .Б .2

^ш зґапґ, 2рго/еі'і'ог о/ ґк е  Берагітепі о/АиІотаїіоп апсі Іпіеїїщепі Сопігої Зузіетз
Маґіопаї Ііпіуепііу о/Роосі Тескпоіо^іея, Куіу, ІІкгаіпе

ТОРОІ_ООІСАІ_ АМАІ_У5І5 ОР ТІМЕ 5Е Ш Е 5 ІИ ТНЕ Р К О С Е 55  ОР 5ЕАКСНІМ О  РКЕСЕ0ЕІМТ5  
РОК ТНЕ Р ІШ М О  ОР ТНЕ ВА5Е ОР РКЕСЕ0ЕІЧТ5 ОР ТНЕ ОЕСІЗЮ И 511РРОКТ ЗУЗТЕМ  ОР

ТНЕ РКЕСЕОЕІЧТ ТУРЕ

Аппоіаііоп. ТІїс Іороіодісаі апаїувів оГ ііте  вегіев оГІесЬпоІодісаІ сагіаЬІсз оГИіе ргосезз оГіііе ваіигаїіоп 
оп Йіе видаг ріалі із сіізсиззссі іп іЬів агіісіе. ТІїс Іороіодісаі апаїувів із изіпд Гог зеагсЬіпд ргссссіспіз Гог Гііііпд 
Йіе Ьазе оГргесесіепіз Гог іііе сіссізіоп зиррогі зузіст.

Кеул оїчіх: ргссссіспі. іороіодісаі алаїузіз.

ТІїс СІССІ8ІО П  зиррогі зу зіет  пеесіз Іо Ьа\с Йіе ех- 
регіепсе, \уЬісЬ із засіпд аз ргесесіепіз іп Иіе Ьазе оГ 
ргесесіепіз, Гог іЬе ор ііта ї тападіпд оГ іЬе ІесЬпоІод- 
ісаі о^есіз. ТЬе веагсЬіпд оГ ргесесіепіз апсі зауіп§ 
іЬ е т  іп іЬе Ьазе оГ ргесесіепіз І8  сопсіисііпд іп І іт е  8Є- 

гіез оГІесЬпоІодісаІ сагіаЬІсз. \уЬісЬ\уеге доі ГготіЬе

ргосезз оГ тамаді пд оГ іссітоіодісаі оЬ|ссІз оГ іЬе 
зидаг ріалі іп іЬе разі.

ТЬе апаїувів оГ І іте  8егіе8 оГ іссітоіодісаі сагіа- 
Ьіез \уав сопсіисіесі оп іЬе пехі теїЬосІ.

ТЬе І іт е  зегіез оГ саіисз оГ іЬе | иісс рН айег іЬе 
зесопсі заіигаїіоп ргосезз \\аз сЬозсп Гог апаїувів, 
\уЬісЬ ів вЬо\уп оп іЬе Гід. 1.
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Рідиге 1. Тіте $егіе$ о/уаіиез о/іке іиісе рН  а/іег Іке зесопй заіигаііоп ргосе$8.

ТЬе сЬапде оґ уа1ие8 оґ іЬе _)иісе рН Ьигіпд іЬе 
Ьау і8 8Йота оп іЬе ґід. 1. ТЬі8 ііт е  8егіе8 та8 ЬіуіЬеЬ 
іпіо Ьоиг8 ґог іЬе еа8е оґ іЬе апа1у8і8 апЬ іЬе 8іті1аг
сакек оґ с1іап§е8 оґ Ііте  8егіе8 \уеге зсіссіссі. ТІїе

сЬап§е8 оґ уа1ие8 оґ іЬе ,)шсе рН аґіег іЬе 8есопЬ 8аіи- 
гаїіоп ргосе88 Ьигіпд іЬе 17* апЬ іЬе 23гЬ Ьоиг аге 
8Йо^п оп іЬе ґі§. 2а апЬ 2Ь.

Рідиге 2. Скапде о/уаіиех о/іке ]иісе рН  гіигіпд іке 17Ік апгі іке 23га коиг

Опе оґ іЬе саи8е8 оґ іЬе сЬапде оґ уа1ие8 оґ іЬе ТЬе сЬапде оґ уа1ие8 оґ іЬе ,)иісе іетрегаіиге Ьеґоге
,)иісе рН айег іЬе 8есопЬ 8аіигаііоп ргосе88 сап Ье іЬе іЬе 8есопЬ 8аіигаііоп ргосе88 Ьигіпд іЬе 17* апЬ іЬе
Іиісс Істрсгаїигс Ьеґоге Іііс зссопсі заіигаїіоп ргосе88. 231,1 Ьоиг аге 8Ію\уп оп Іііс ґі§. За апсі ЗЬ.

Рідиге 3. Скапде о/уаіиех о/іке ]иісе іетрегаіиге гіигіпд іке 17ік апгі іке 23га коиг.

ТЬе саггіеЬ оиі іоро1о§іса1 апа1у8і8 оґ іЬе ііт е  8е- 
гіе8 [1, 15] 8Ьо^8 іЬаі іоро1о§іса1 ґі§иге8 ш іЬ соЬе8 
ТИ=1234567 (ґід. 4а) апЬ ТИ=7654321 (ґід. 4Ь) тее і 
іп ііт е  8егіе8 уегу оґіеп.

ТЬе8е іоро1о§іса1 ґі§иге8 теге и8еЬ ґог іЬе іоро- 
1о§іса1 апа1у8і8 оґ Ііте  8егіе8 оґ Іетрегаіиге апЬ рН 
_)иісе. ТЬе8е іоро1о§іса1 ґідиге8 теге Ьесотро8еЬ оп 
іЬе іоро1о§іса1 ґідиге8 оґ іЬе 1оте 1еуе1 ґог іЬе тоге Ье- 
іаі1 іоро1о§іса1 апа1у8і8 оґ ііт е  8егіе8.
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113=7654321 ТУ=1234567

Рідиге 4. Тороіодісаі/ ідигез м>іік соАез Ти=1234567 апА Ти=7654321.

ТБе ргосе88 оґ іБе йесотро8іпд іороїо§ісаї ґід- 
иге8 теа8 сопйисіей оп іБе пехі теіБой [2, 285] апй іБе 
ге8иїі8, ^БісБ теге §оі, аге 8Бо^п оп іБе ґі§. 5а апй 
5Ь:

Т 2 ^  Т 1 * Т 1 (1)1 71 ^  1 74 1 41 (1)
Т  2 ^  Т 1 * Т 1 (2)1 17 ^  Т 14 Т 47 (2)

Рідиге 5. Кезиііз о/іке Аесошрозіпд іороіодісаі/ідигез

ТБе Йе8сгірііоп оґ ііт е  8егіе8 оґ іетрегаіиге апй 
рН _]иісе ш іБ и8іпд іБе8е іороїо§ісаї ґідиге8 аге 8Бо^п 
оп іБе ґі§. 6а апй 6Ь.

№ хі дгарБ8, ^БісБ теге 8Бо^п оп іБе ґід. 7а апй 
7Ь, теге Ьиіїі ґог йеіесБпд іБе ігепй оґ ііте  8егіе8 апй 
сБоо8іпд іБе ргесейепі8 іп іБе ііт е  8егіе8. ТБе тагк8, 
^БісБ теге 8Бо^п оп іБе §гарБ8: ЙТ апй йрН -  іБе Йі8- 
іапсе Ьеітееп іБе ґіг8і апй іБе їа8і роіпі оґ іороїо§ісаї 
ґі§иге8; п -  іБе питЬег оґ іороїо§ісаї ґідиге8. ТБе 
ргесейепі8 теге тагкей ш іБ Беїр іБе гесіапдїе8 оп іБе 
%  7.

ТБе йеіесіей ргесейепі8 аге Ьеіпд йе8сгіЬей іоро- 
їо§ісаї ґідиге8 оґ іБе БідБ їеуеї іБеп іБе8е іороїо§ісаї 
ґідиге8 аге Ьеіпд 8ауей іп іБе Ьа8е оґ ргесейепі8 оґ іБе 
Йесі8іоп 8иррогі 8у8іет оґ іБе ргесейепі іуре.

ТБе ґіїїіпд оґ іБе Ьа8е оґ ргесейепі8 оґ іБе йесі- 
8іоп 8иррогі 8у8іет ш іБ ргесейепі8, ^БісБ аге Йе- 
8сгіЬе іБе сБапде оґ іетрегаіиге іиісе, ш її Ье аЬїе іо 
тапа§е іБе сБапде оґ рН _]иісе Йигіпд іБе іесБпоїо§ісаї 
ргосе88 оґ іБе 8есопй 8аіигаііоп іп іБе ґиіиге тоге ор- 
іітаїїу.
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Рщиге 6. Оеясгірііоп о/ііт е  яегіея ш ік ияіп§ ікеяе іоро!о§іса1 [щигея.
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Рідиге 7. Беіесііпд ргесеіїепія іп іке ііте яегіея.

Кеґегепсез: використанням топологічної граматики [Текст] /
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