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Bevezetés 

Ez a tankönyv a Debreceni Egyetemen mester szakos kurzusként oktatott  Új számítási paradigmák tárgy 

oktatásának és elsajátításának megkönnyítésére íródott. A 2005-ben készült hasonló tematikájú  Új elvű 

számítógépek (Bevezetés az új számítási modellekbe és a nem-klasszikus „számítógépek” tudományába) jegyzet 

jelentősen átdolgozáson esett át, köszönhetően az időközben eltelt időnek is. 

A könyv I. része a klasszikus, hagyományosnak tekintett számítási paradigmát tekinti át röviden, beleértve a 

Turing gépet, a Neumann elvet, a klasszikus propozicionális logikát, és az alapvető bonyolultsági fogalmakat is. 

A könyv II. része az intervallum-értékű logikát, mint általános többértékű logikát mutatja be, amely segítségével 

az ismert többértékű logikák vizuálisan modellezhetőek. Az erre épülő intervallum-értékű számítási 

paradigmában az adott területen (a  intervallumon) tárolt információ mennyisége nőhet a számítás során, 

ennek segítségével a PSPACE-teljes qSAT, a prímfaktorizáció, illetve a diszkrét logaritmus probléma hatékony 

(az adott paradigmában polinomiális lépésszámú) megoldását ismertetjük. 

A könyv III. részében a DNS felépítése és vele végezhető műveletek bemutatása az első. Ezután Adleman 1994-

ben elvégzett kísérletét mutatjuk be, melyben a Hamilton-út probléma megoldásával bizonyította, hogy a DNS 

molekulák segítségével számítási problémákat is megoldhatunk. Ugyancsak bemutatjuk röviden annak a 

folyamatnak egy elméleti modelljét, aminek segítségével a csillós egysejtűek a mikronukleusz formából 3 DNS 

láncokon értelmezett művelet segítségével előállítják a genetikai kódjukat tartalmazó makronukleusz formát. (Itt 

jegyezzük meg, hogy az érdeklődő olvasó a DNS-számítások témakör egy sokkal részletesebb leírását, illetve 

jóval több a DNS által inspirált számítási paradigma bemutatását találja meg a  DNS-számítógépek és formális 

modelljeik könyvben.) 

A könyv IV. része a membránszámításokba (P-rendszerek) nyújt bevezetést. Ezt a paradigmát, a XX. század 

legvégén, Gh. Păun hozta létre, a sejtek működésének analógiájára. A membránok régióiban objektumok 

multihalmazai adják a számítás konfigurációit, amik evolúciós szabályok (maximálisan párhuzamos) 

alkalmazásával alakulnak a következő konfigurációba. A számítás kimenetét a kimeneti membránban 

összegyűjtött objektumokkal, vagy a számítás közben a környezetbe juttatott objektumok segítségével 

értelmezhetjük. Ily módon a multihalmaz számításokkal rokon a paradigma. A membrán-struktúra számítás 

közbeni megváltozásával, az aktív membránok segítségével, bonyolult problémák oldhatók meg rövid idő alatt 

maximálisan párhuzamosan, köszönhetően az akár exponenciálisan növekvő tárhelynek. A szimport-antiport 

rendszerekben az evolúciós szabályok helyét kommunikációs szabályok veszik át. Ilyeneket használunk a P-

automatákban is, amelyekkel a számítás közben beszívott (importált) objektumok alapján felépített inputokat 

tudjuk elfogadni. 

A könyv V. része a kvantuminformatikába és -számításokba nyújt rövid bevezetést, amit a kvantummechanika 

különös jelenségeinek ismertetésével kezdünk. Ezután definiáljuk a kvantum bitet (kubit), illetve az ezekből 

felépülő kvantum regisztert. A kubitek evolúciója, vagyis értékük változása a számítás alatt kvantum- (vagy 

kubit-) kapuk segítségével történik. Az egyszerű kapukból állíthatjuk össze a kvantumalgoritmusokat. A 

legegyszerűbb algoritmusok után a kvantum számítások kriptográfiai jelentőségéről és a gyakorlati 

megvalósításokról is ejtünk szót. 

Azt gondoljuk, hogy nemcsak az elmélet iránt érdeklődő, de a gyakorlati szakemberek számára is inspiráló lehet 

és így új, hatékonyabb problémamegoldást tehet lehetővé, ha tudnak más paradigmák szerint is gondolkodni, 

problémát megközelíteni... Ezért ajánljuk ezt a könyvet a számítások, illetve számítási paradigmák iránt 

érdeklődő mester-, illetve PhD hallgatóknak, illetve szakembereknek. 

Debrecen, 2013. július 

Nagy Benedek 
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1. fejezet - A hagyományos számítási 
modell 

Mielőtt belekezdenénk a nemhagyományos számítások elméletébe, tekintsük át a hagyományosnak, illetve 

klasszikusnak nevezett számítástechnika néhány alapvető jellemzőjét. 

Elsőként a Turing-géppel és a kiszámíthatóság fogalmának átismétlésével kezdünk. Ezt Alan Turing 1936-ban 

vezette be bizonyos automatikusan végrehajtható számítási eljárások tanulmányozására. Egyszerűsége ellenére a 

modell jól használható a hagyományos elektronikus számítógépek számítási kapacitásának elvi korlátainak 

kutatásában. 

1. A Turing-gép 

A Turing-gép egy absztrakt „szekvenciális hozzáférésű” számítási modell amit a számítástudomány ma is 

használ, és amely például a Dömösi Pál, Falucskai János, Horváth Géza, Mecsei Zoltán, Nagy Benedek: 

Formális Nyelvek és Automaták, Debrecen, 2011 (Kelet-Magyarországi Tananyagtárház) jegyzetben is 

részletesen be van mutatva, most innen vesszük át e modell leírását. 

A Turing-gép egy potenciálisan végtelen szalagmemóriával és egy író-olvasó fejjel ellátott véges 

állapothalmazzal rendelkező automata. A szalagmemória pozíciókra van osztva, s minden egyes pozíció mint 

memóriaegység az úgynevezett szalagábécé pontosan egy betűjének tárolására képes. Kezdetben a Turing-gép 

egy előre specifikált kezdőállapotában van, s a szalagon egy véges hosszúságú input szó helyezkedik el. A 

Turing-gép szekvenciális működésű: működésének kezdetekor a Turing-gép író-olvasó feje az input szó első 

betűjén áll. Az input szó előtti és utáni (végtelen sok) szalagpozíció egy speciális betűvel, a szóközzel (üres 

betűvel) van feltöltve. Hogy az input szó elkülöníthető lehessen a szalag többi részén tárolt mindkét irányban 

végtelen számú szóköztől, feltételezzük, hogy az input szó nem tartalmaz szóközt. Az input szó tehát az író-

olvasó fej alatti betűtől (jobbra haladva) tart a szalag utolsó nem üres betűjéig. Speciálisan, üres input szó is 

elképzelhető. Ez esetben a szalag minden egyes pozíciója szóközzel van feltöltve, és az író-olvasó fej ezek 

egyikére mutat. (Utolsó szóköztől különböző betű pedig ekkor értelemszerűen nincs.) A Turing-gép diszkrét 

időskála mentén, elkülönített időpillanatokban hajt végre egy-egy elemi műveletet, mely az író-olvasó fej alatti 

betű olvasásából, ezen betű felülírásából, a belső állapot változtatásából, s az író-olvasó fej egy pozícióval való 

balra avagy jobbra mozgatásából, vagy éppen a fej helybenhagyásából áll. Amennyiben a Turing-gép eljut egy 

végállapotba, megáll. A gépet úgy is elképzelhetjük, hogy nem a fej lépked a szalagon, hanem a gép képes rá, 

hogy a végtelen hosszúnak tekintett szalagot mozgassa előre-hátra, mindig egy-egy pozícióval. A gép a 

szalagról olvashat, és arra írhat is. A Turing-gép szalagja végtelen, s mivel ezt bármely irányban mozgatni tudja, 

a gép (külső-)memóriája végtelennek tekinthető (1.1. ábra). 

1.1. ábra - A Turing-gép rajza. 
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A következő definíció a  Turing-gép formális matematikai megfogalmazása. 

A  rendezett hetest Turing-gépnek nevezzük, ahol 

•  a belső állapotok véges halmaza; 

•  az input ábécé, az input pedig valamely  szó; 

•  a szalagjelek véges halmaza,  , ezek mind az input, mind az output, illetve a részeredmények 

megadására szolgáló jelek beleértve a  szóköz betűt is, viszont  ; 

•  kezdőállapot; 

•  a végállapotok halmaza; 

•  a gép átmenet-, vagy mozgásfüggvénye. 

A fent ismertetett modell a determinisztikus Turing-gép. A Turing-gép nemdeterminisztikus változata is 

széleskörben ismert, az egyedüli különbség, a definíciót tekintve, mozgásfüggvényben van, annak alakja 

ezesetben  , vagyis a  halmazból a 

 halmaz lehetséges részhalmazaiba képez. 

Eredetileg a Turing-gép a  állapotban van, és az író-olvasó feje a bemeneti szó első betűjére mutat (vagyis a 

szalag legbaloldalibb nem  elemére), ezt hívjuk az inputhoz tartozó kiindulási konfigurációnak. A Turing-gép 

működése a következő: 

Ha tehát a  Turing-gép egy  állapotban van és az író-olvasó fej alatt valamely  jel áll, akkor a 

 hármas szolgáltatja a gépnek a műveleti lépés végrehajtása utáni új  állapotát, az  

szalagjelet felülíró  szimbólumot (mely nem feltétlen különböző a felülírt szimbólumtól), illetve az elmozdulás 

 irányát. Az  a következőt jelenti:  esetén a Turing-gép író-olvasó feje egyet balra 
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lép, azaz a szalagot a gép egy pozícióval jobbra húzza;  esetén a gép feje egyet jobbra lép, azaz a szalagot 

balra húzza;  esetén pedig a szalagot nem mozdítja, a gép olvasó-író feje és a szalag helyben marad. 

A nemdeterminisztikus esetben a  -beli rendezett hármasok egyike szolgáltatja (bármelyike 

szolgáltathatja) az új állapotot, az új szalagjelet, illetve a mozgás irányát. 

Abban az esetben, ha  , azt úgy interpretáljuk, hogy ha a gép a  állapotban az író-olvasó fej alatt az 

 betűt találja, további működését felfüggeszti (megáll). Eredményt viszont csak akkor szolgáltat, ha 

végállapotban áll meg a gép (ezt hívjuk végkonfigurációnak). 

Megjegyezzük, hogy bár a gép szalagját mindkét irányban végtelennek tekintjük, minden időpillanatban csak 

véges sok  -tól különböző jel lehet rajta. 

Tekintsük először a determinisztikus Turing-gépeket; ezeknek is számos változata ismert. Például, az 

egyszerűbb leírás kedvéért sokszor többszalagos Turing-gépet használunk: 

A  egy  -szalagos Turing-gép, ahol 

 természetes szám, ennyi szalagja van a Turing-gépnek; 

és csupán a  mozgásfüggvény különbözik attól, mint amit az egyszalagos esetben megadtunk: 

a  -szalagos Turing-gép átmenetfüggvénye:  . 

Működését tekintve a többszalagos Turing-gép egy lépésben olvas/ír egyszerre több szalagra is. 

Kezdőkonfigurációban az első szalagon (ez az inputszalag) van a feldolgozandó adat, a többi szalag pedig üres. 

Ezek a gépek az inputszalagot csak olvasni tudják, azt nem írják át. Kettőnél többszalagos gépek esetén szokás 

az utolsó szalagot az outputnak fenntartani, ekkor a számítás végén azon a szalagon olvasható az eredmény, 

általában ez a szalag ilyenkor csak írható, és csak jobbra lépked rajta az írófej. 

Minden többszalagos Turing-gép működése szimulálható egyszalagos Turing-géppel, vagyis egyszalagos 

Turing-gép is el tudja végezni azt a számítást, amit egy többszalagos Turing-gép. Ezt úgy lehet belátni, hogy 

egyszalagos Turing-géppel szimuláljuk a többszalagos működését. A szalagokat összeragasztjuk és speciális 

jelekkel jelöljük, hogy a szimulálandó automata melyik feje hol tart (lásd az 1.2. ábrát). A új gép összegyűjti 

ezeket az információkat a véges állapothalmazba kódolva, és visszalépked a megfelelő pozíciókba, hogy a 

megfelelő lépés szimulációját elvégezze. 

1.2. ábra - Többszalagos Turing-gép szimulációja egy szalaggal, összetett ábécé 

szimbólumokkal. 
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Megadhatunk olyan Turing-gép változatot, ahol a fej csak a  és  irányokba léphet, és nem maradhat 

 . Belátható, hogy egy ilyen Turing-gép szimulálni tudja az eddigiekben ismertetett változatnak a fejet 

helyben hagyó lépéseit is: pl. egyet balra lép a fej, és egy olyan állapotba kerül az automata, amiben bármit is 

olvas a szalagon, azt nem változtatja meg, viszont jobbra visszalép és az eredeti automata állapotának megfelelő 

állapotba kerül. 

Ugyancsak szokásos a csak egyirányban végtelen szalagú Turing-gép használata, amelyik szintén képes az 

általános változat szimulációjára. Ekkor a szalag első karaktere egy speciális jel, amiből a gép rájön, hogy erre 

nem mehet tovább a fej. Ekkor egy olyan speciális állapotba kerül, aminek hatására jobbra lép, először leírja azt 

a jelet, ami eredetileg a speciális szimbólum helyére írt volna (ha a szalag mindkét irányban végtelen lenne), 

majd az itt olvasott karaktert eggyel jobbra, és így tovább, vagyis a szalag teljes (értelmes) tartalmát eggyel 

jobbra másolja, ezután (észlelve a felhasznált tárterület jobb szélét), a fej vissza mozog a baloldalra, ahol a gép 

folytatja az eredetileg tervezett számítását. 

Megkülönböztethetünk kiszámító és eldöntő Turing-gépeket a következő definíció alapján. 

Amennyiben a Turing-gép célja adott függvény kiszámítása a megadott bemenő értékekkel, akkor a gép a 

megállásakor az (output)szalagon a megfelelő eredményt hagyja. Ezzel szemben vannak olyan számítások, 

amikor a választ egy igen-nem kérdésre keressük, ezesetben eldöntő Turing-gépről beszélünk. Az eldöntő 

Turing-gépekkel lehet pl. egy  nyelvet elfogadtatni a következőképpen: bemenet egy  szó, a Turing-

gép számításának eredménye pontosan akkor „igen” ha  teljesül. (Hasonló módon szokás azokat az input 

szavakat elfogadni, amelyekre a számításokat az elfogadó állapotban fejezi be a gép.) 

A Church-Turing tézis értelmében egy igen/nem problémaosztályt megoldhatónak hívjuk, ha létezik olyan 

rögzített algoritmus (Turing-gép), mely az osztály tetszőleges problémája mint bemenő adat esetén 

eredményként megadja a helyes „igen” vagy „nem” választ. 1936-ban Turing azt az akkor meglepő eredményt 

kapta, hogy létezik ebben az értelemben megoldhatatlan feladatosztály. 

A kiszámíthatóság fogalma a számítástudományban másként is megjelenik: a Turing-gépekkel elfogadott 

nyelvek osztálya éppen a rekurzívan felsorolható nyelvek osztályával egyezik meg. Ugyanezt a nyelvosztályt 

lehet generálni a Chomsky-féle generatív nyelvtanokkal (0-típusú nyelvtanok). A Turing-gép fogalma tehát 

szorosan összekapcsolódik a „kiszámíthatóság” fogalmával. Turing-géppel mindent (és pont azokat a 

feladatokat) ki lehet számolni, amit algoritmikusan meg lehet oldani. Ezek szerint a Turing-gép a lehető 

legáltalánosabb számítási eszköz, azaz minden, ami effektíve kiszámítható, kiszámítható Turing-géppel is. 

Akkor mondjuk, hogy egy Turing-gép valamely input szó hatására megáll (és eredményt szolgáltat), ha az input 

szó eleme a tekintett Turing-gép által felismert nyelvnek (elfogadó Turing-gép esetén, vagy általában, ha) az 

input szóhoz tartozó kezdő konfigurációból kiindulva a gép eljut egy végkonfigurációba. 

A Turing-gépek megállási problémája a következő: van-e algoritmus arra, hogy eldöntsük, hogy egy 

tetszőlegesen adott Turing-gép egy tetszőlegesen adott input szóra megáll-e. Turing tétele értelmében ez a 

probléma megoldhatatlan. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy vannak olyan jól megfogalmazható problémák, 

amiknek elvileg sincs (algoritmikus) megoldása. 

Szerencsére azonban rengeteg olyan probléma ismert, ami megoldható. Ezekkel kapcsolatban a következő 

fontos kérdés, hogy milyen hatékonyan oldhatóak meg. Ezekkel a problémákkal foglalkozik a 

bonyolultságelmélet, amit a fejezet végén levő alfejezetben tekintünk át röviden. 

Most viszont egy speciális típusú Turing-gépet fogunk tekinteni, aminek létezése nagyban hozzájárult az 

általános célú számítógépek megjelenéséhez. 

1.1. Univerzális Turing-gép 

Ebben a részben a Turing-gépek speciális fajtájával, az ún. univerzális Turing-géppel fogunk foglalkozni. 

Az univerzális Turing-gép többféleképpen is megadható, mi itt most az egyik ilyen megvalósítással fogunk 

foglalkozni. 

Az  Turing-gépet univerzálisnak nevezzük a Turing-gépek osztályára nézve, ha minden  Turing-

géphez van olyan  hogy minden  -ra a  futásának eredménye az  inputon megegyezik az 

 futásának eredményével a  inputon (ahol  speciális elválasztó szimbólum). 
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A  „programja”  (az  nyelvén),  pedig egy tetszőleges (input) szó. Ha  az  inputot kapja, akkor 

ugyanazt csinálja, mint  a  programmal az  -en. 

Az univerzális Turing-gép tulajdonképpen egy általános elvont számítógép, ami minden Turing-gépet képes 

szimulálni, vagyis elvileg a programjának megfelelően képes feldolgozni az input szót. Ez azt jelenti, hogy van 

olyan gép, ami minden kiszámítható függvényt ki tud számolni. 

Az alábbiakban egy példát adunk az univerzális Turing-gépre. 

Tulajdonképpen a  átmenetfüggvényt kell megadnunk ami a  véges értelmezési tartományon és a 

 véges értékkészleten van értelmezve, illetve a másik Turing-gép (  ) 

leírásának (program) kódolását. 

Legyen  valamilyen Turing-gép, melynek  darab belső állapota van, és a szalagábécéje  betűt tartalmaz. 

Tegyük fel, hogy  -et kódolt formában adtuk meg (jelöljük  -mel ezt a leírást). A továbbiakban 

vázlatosan ismertetjük, hogy hogyan tudjuk modellezni  működését az  univerzális Turing-géppel. 

Tegyük fel, hogy  a  inputon dolgozik, aminek kódja  . Először azt kell megadnunk, hogy adott  és 

 esetén ezeket az információkat miképpen tároljuk az  szalagján (azaz mi lesz  

kezdőkonfigurációja), majd pedig azt, hogy ezek hatására  hogyan fog működni. 

Jelöljünk ki a szalagon egy mezőt, és írjunk ebbe a mezőbe a rögzített  elválasztójelet a szalagábécéből. A 

szalagnak a kiválasztott mezőtől jobbra eső felét három részre osztjuk. Az első részt nevezzük pufferterületnek; 

ez közvetlenül az  jel után kezdődik, legalább  mezőt tartalmaz, és ezek mindegyikébe  van 

írva. A pufferterülettől jobbra eső szalagrész legelső mezőjébe egy  jelet teszünk a szalagábécéből, utána 

beírjuk  kódolt formáját,  -et, három  -t téve a végére. A szalagnak ezen részét nevezzük a  

kódolási területének. A harmadik rész a második résztől jobbra helyezkedik el. Az első mezőjébe egy rögzített 

 jelet írunk, majd a  bemeneti szó  kódolása következik. A szalagnak e három részen kívül eső mezői 

(kezdetben) üresek. 

A pufferterület arra szolgál, hogy mialatt a  valamelyik lépését szimuláljuk, ide másolhassuk a  

pillanatnyi belső állapotának, illetve az éppen leolvasott  -beli szalagjelnek a kódját. Az  jel általában az 

előtt a rendezett ötös előtt fog állni, amely azt határozza meg, hogy milyen belső állapotban van a  gép, 

milyen szalagjelet olvasunk éppen, mivel kell ezeket kicserélni (új állapot és új szalagjel), s eközben milyen 

irányban mozduljon el a  olvasófeje a szalagon. A  jel a  szalagjára felírt jelek közül jelöli ki azt, 

amelyiket éppen olvasunk. 

Az  -ben lezajló számítási folyamatot, mellyel a  Turing-gép működését szimuláljuk a  bemeneti 

szóval, olyan szakaszokra bonthatjuk, melyek sorra megfelelnek a  egyes konfigurációi közötti 

átmeneteknek. 

Az  működésének egy ilyen szakasza az alábbi módon zajlik le. Az  univerzális Turing-gép először 

a pufferterület elejére másolja azt az 1-esekből álló blokkot, amely közvetlenül az  jel után következik – 

nevezzük ezt a maximális hosszúságú, csak 1-eseket tartalmazó szót  -blokknak –, majd a végére odaír még 

egy  jelet. Ezután kitörli  -t, és jobbra haladva megkeresi a  -t tartalmazó mezőt. Amikor ezt megtalálta, 

akkor a  után következő 1-esekből álló blokkot (  -blokkot) is átmásolja a pufferterületre az előbb beírt 

második  jel után, majd visszaírja  -t a  kódolt leírása,  elé. Így a pufferterületre az aktuális belső 

állapot és a szalagról éppen beolvasott jel kódja került. A következő lépésekben  az  jel után következő 

két 1-es blokkot hasonlítja össze a pufferterületen levőkkel. Ezáltal azt ellenőrzi, hogy a  gép soron 

következő konfigurációátmenetét az a rendezett ötös határozza-e meg, amelynek kódja az  jel után van leírva. 

Ha a blokkok megegyeznek, ez azt jelenti, hogy megtaláltuk a keresett ötöst. Ha nem, akkor  áthelyezi az 

 jelet a következő rendezett ötös kódolása elé, majd újrakezdi a blokkok összehasonlítását. Abban az esetben, 

ha a  leírásában szereplő ötösök közül egyik sem felel meg,  leáll a működésével (az eredeti  is 

ugyanezt tenné a  inputra). Ha viszont megtaláljuk a keresett ötöst, akkor  kitörli a pufferterületet, majd 

az  jelet átteszi az ötösben szereplő harmadik elem elé. Ezután kicseréli a  után következő blokkot az  utáni 

blokkal, majd  -t jobbra mozdítja el a rendezett ötös negyedik elem elé. Miután  leolvasta ezt a negyedik 

elemet is, mely a  olvasófejének elmozdulási irányát határozza meg,  átteszi a jelet az elem mögé, az 

ötödik elem elé. Attól függően, hogy a negyedik blokkban két vagy csak egy darab 1-est talált-e, az  egy 

blokkal jobbra vagy egy blokkal balra tolja el  -t. Ha  eredetileg a szalagszó bal szélén volt, és  -nek balra 

kellett lépnie, akkor  a szó kódolását jobbra tolja, és egy üres mező kódjelét írja be a  után. Ha pedig  a 

szalagszó jobb szélén állt, s jobbra kellene elmozgatni, akkor  a szó végére írja egy üres mező kódját. 
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Amikor tehát mindezzel végeztünk, az  jel után álló 1-es blokk a  aktuális belső állapotát jelzi, a  utáni 

blokk pedig azt a szalagjelet, amelyet  -nek a következő lépésben be kellene olvasnia. Minden készen áll 

tehát arra, hogy a  következő lépését szimuláló szakasz megkezdődhessen. 

Az  működésének egyes szakaszai így  egy-egy lépését modellezik.  ezeken kívül még a 

következőket hajtja végre: a munka legelején a szalag mindhárom részében a  -kat a saját üres-jeleire cseréli, a 

munka végeztével pedig, olyankor, amikor  leállna,  még ellenőrzi, hogy  -nek végállapota-e az az 

állapot, amelyben megállt, és ettől függően kerül saját maga is végállapotba, ill. nem végállapotba. 

Minden Turing-gép működése szimulálható olyan Turing-géppel, amiben a szalagábécé bináris, vagyis 

 . 

Az Univerzális Turing-gép létezése azt mutatja, hogy elvileg konstruálható olyan számítási eszköz, amely 

programozható és mindent ki tud számítani, ami kiszámítható. A gyakorlati megvalósulás felé a következő lépés 

a Neumann elv, amit a következő fejezetben ismétlünk át. 

Az absztrakt számítógép után lássuk a valódi gépek milyen elven működnek. 

2. A Neumann-elv 

A hagyományos számítógépek atyjának tekinthetjük Neumann Jánost, aki sok más tudományos tevékenysége 

mellett, a klasszikus számítógépek működésének alapelveit is megadta. 

Ezek az elvek, amelyeknek megfelelően épült a legtöbb számítógép (főleg a XX. században), a következőek: 

• A számítógépnek legyen belső memóriája: A számítógép gyors működése miatt nincs lehetőség arra, hogy 

minden egyes lépés után a kezelő beavatkozzon a számítás menetébe. A belső memóriában tárolhatók az 

adatok és az egyes számítások részeredményei, így a gép bizonyos műveletsorokat automatikusan el tud 

végezni. 

• A program legyen a belső memóriában (a tárolt program elve): A programot alkotó utasítások ugyanúgy 

leírhatók pl. számokkal, mint az adatok, így hasonlóan is kezelhetőek. Tehát az utasítások is a belső 

memóriában tárolhatók, mint bármelyik más adat. Ezáltal a számítógép önállóan képes működni, hiszen az 

adatokat és az utasításokat egyaránt a memóriából veszi elő. A memória a numerikus adatokkal együtt tárolja 

a programot is, a vezérlőegység pedig végrehajtja az utasítások sorozatát. 

• A számítógép használja a kettes számrendszert és a legyen teljesen elektronikus: A kettes számrendszert és a 

rajta értelmezett aritmetikai ill. jól ismert logikai műveleteket könnyű megvalósítani kétállapotú 

áramkörökkel (pl.: 1- magasabb feszültség, 0 - alacsonyabb feszültség) 

• A számítógép legyen soros (szekvenciális) működésű: A gép az egyes utasításokat egymás után, egyenként 

hajtsa végre. 

• A számítógép működése (az egyes utasítások végrehajtása) legyen determinisztikus. 

• A számítógép legyen univerzális: A számítógép különféle feladatainak elvégzéséhez nem kell speciális 

berendezéseket készíteni. Ugyanis Turing bebizonyította, hogy az olyan gép, amely el tud végezni néhány 

alapvető műveletet, elvileg bármilyen számítás elvégzésére is alkalmas (Turing-gép). 

Láthatjuk, hogy a Turing-gép jó összhangban van a Neumann elvvel és ezért méltán tekinthető a számítógépek 

elméleti modelljének. 

3. Hagyományos számítógépek 

Ebben a részben röviden átfutjuk, hogyan valósul meg a Neumann elv a gyakorlatban. A 

számítógéparchitektúrák alapjaival kapcsolatban a bitekről és a bájtokról valamint az ezeken az aritmetikai és 

logikai egység (ALU) által végzett operátorokról (műveletekről) lesz szó. 

A hagyományos számítógépek a klasszikus propozicionális logikára épülnek (nagyban köszönhető ez a kettes 

számrendszer használatának). Így logikai áramkörökkel könnyedén meg lehet őket valósítani. 
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3.1. A klasszikus logika 

A klasszikus logikában a formulák kijelentéseket szimbolizálnak. Ezek igazságértéke kétféle lehet: igaz, illetve 

hamis. Szokás ezeket az 1, illetve a 0 számértékekkel jelölni. Az úgynevezett atomi kijelentéseket logikai 

összekötőjelekkel köthetjük össze, ezzel bonyolultabb, összetett kifejezést kapva. 

Lássuk most a klasszikus logika összekötőjeleit és azok szemantikai definícióját (1.1. táblázat). 

1.1. táblázat - Az alapvető logikai operátorok igazságtáblája. 
 

Név Első változó Második 

változó 
negáció konjunkció diszjunkció implikáció 

Jel A B  A A  B A  B A  B 

érték 0 0 1 0 0 1 

 0 1 1 0 1 1 

 1 0 0 0 1 0 

 1 1 0 1 1 1 

A kétértékű logikában véges sok logikai összekötőjel definiálható, a többi logikai összekötőjel az 1.1. 

táblázatban felsorolt alapvető logikai operátorokkal definiálható, pl. a következő módon: 
 

ekvivalencia:    , 

XOR:    , 

NAND:    , 

NOR:    . 

Valójában ezek a logikai összekötőjelek annyira nem függetlenek egymástól, hogy pl. a NOR vagy a NAND 

egymagában elegendő ahhoz, hogy minden mást definiáljunk vele. (A „NOR” műveletet szokás Sheffer-

vonásnak is nevezni H. Sheffer után, aki 1913-ban megjelent cikkében bizonyította, hogy ez a művelet 

önmagában elegendő minden logikai formula felírásához. A számítógépek chipjein hagyományosan egyféle 

logikai kaput szoktak használni, ez pedig a NAND kapu, mely ugyancsak univerzális.) 

3.2. Bitek és bájtok 

Az információelméletben a bit az információ alapegysége, egy eldöntendő (igen-nem) kérdésre adott válasz 

információtartalma. A számítógépekben általában egyszerre több bitnyi információt tárolunk és dolgozunk fel. 

A 80-as években a 8 bites számítógépek terjedtek el (pl. Commodore 64), amiket a 90-es években a 16 és a 32 

bites gépek követtek. Az ezredforduló után terjedtek el a 64 bites architektúrák... Az, hogy egy számítógép 

„hány bites” egy fontos jellemzője a gépnek, minél nagyobb ez az érték, annál fejlettebb, jobb a számítógép. 

Ebben a könyvben bájtnak hívjuk azt az egységet, amit egyszerre tud kezelni egy adott számítógép. 

Megjegyezzük viszont, hogy a bájt elnevezés a 8-bites architektúrák idején terjedt el, és hogy a definíciója ne 

változzon, az ennél több bites architektúrák (illetve az ezeket támogató programnyelvek) esetén újabb és 

különböző elnevezések terjedtek el, pl. a 16-bit, vagy a 32-bit információt tároló egységre. 

A logikai operátorok bitenként hajtódnak végre a bájt összes helyiértékén egymástól függetlenül (1.2. táblázat). 

1.2. táblázat - Az alapvető logikai operátorok működése egy bájton (bitek sorozatán), 

ahol minden  és  bit értéke a  halmazból való. 
 

A értéke A negáltja B értéke A és B A és B 

   konjunkciója diszjunkciója 

 …   …   …   …   …  

    …   …  
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    …   …  

Aritmetikai operátorok: a  SHIFT (eltolás), tulajdonképpen 2-vel való szorzás és osztás műveletének felel meg 

(lásd 1.3. táblázat). 

1.3. táblázat - A  SHIFT operátor hatása egy bájtra. 
 

A értéke bináris kódban left-shift(A) right-shift(A) 

 …   …  0 0  …  

Az összeadás operátora az egyik legfontosabb művelet, tulajdonképpen szinte minden számítási művelet erre 

van visszavezetve. Az összeadást ( ADD ) hagyományosan logikai áramkörökkel szokták megvalósítani. Erre 

egy egyszerű lehetőség a következő: 

Legyen  . 

Ezután (csökkenő index érték alapján iteratívan definiálva): 

 

Az eredmény bitjei:  , és 

 . (  ), valamint 

 jelenti a túlcsordulást (túlcsordulás bit). 

(A leírt algoritmus rokon az általános iskolában tanult többjegyű számok írásbeli összeadásának algoritmusával. 

A valódi számítógépekben az összeadó (és félösszeadó) áramkörökben a  átvitelbitek előreszámolásával a 

művelet részben párhuzamosítható, így (az egymás után elvégzendő lépések számát tekintve is) gyorsabbá 

tehető annál, mint ahogy mi emberek adunk össze többjegyű számokat papíron...) 

Ahogy láttuk a logikai műveletek bitenként párhuzamosan hajtódnak végre (ez végül is már valamiféle 

párhuzamosságot jelent, ezért tartjuk fejlettebbnek azokat a számítógépeket, amelyekben több bit alkot egy 

bájtot, azaz egy egységként kezelendő bitsorozatot, mint azokat amelyekben kevesebb), míg az aritmetikai 

operátoroknál általában a környező bitek értékei is szerepet játszanak az eredmény bitjeinek kialakulásában. 

A hagyományos számítógépeket univerzálisnak tekinthetjük, eltekintve a nyilvánvaló fizikai korlátaiktól (nem 

áll rendelkezésre korlátlan háttértár stb.). 

4. Bonyolultságelméleti alapfogalmak 

Ebben a fejezetben néhány fontos bonyolultsági osztályt említünk meg. Egy számítás idő- és tárigényét az input 

szó hosszának függvényében szokás megadni. A bonyolultsági osztályok meghatározásához szükségünk lesz a 

számítási módra, amely lehet determinisztikus vagy nemdeterminisztikus. Ezenkívül arra, hogy mely erőforrást 

(idő, tár: szalag) vizsgáljuk. 

Legyen  egy determinisztikus Turing-gép, a  (vagyis  és hossza  ) input szón a számítás  

időigényének a  függvényt nevezzük, mely a következő alakú: 

 , ha  a  inputon  lépés után megáll, egyébként pedig  . 

Egy konkrét számítási folyamat időigényének meghatározása után olyan időigény-fogalmat vezetünk be, amely 

egy egész problémára, és nem csak annak egyes példányaira vonatkozik. 

Azt mondjuk, hogy egy determinisztikus  Turing-gép időigénye (legfeljebb)  , ha  futási ideje 

egyetlen legfeljebb  hosszú bemenetre sem több  -nél. Ha egy  időigényű Turing-gép elfogad egy  

nyelvet, akkor azt mondjuk, hogy  .  egy bonyolultsági osztály, ami tartalmazza 

azokat a nyelveket, amelyek  időben eldönthetőek. 
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Formálisan tehát a  Turing-gép  időbonyolultsága (maximális időbonyolultsága) : 

 Az időbonyolultság fogalma jól rokonítható a számítógépeinken futó 

algoritmusaink futási idejével. 

Azon nyelvek (problémák) halmazát, amelyekhez van olyan determinisztikus Turing-gép, ami ezek szavait 

valamilyen polinomfüggvénnyel megadható időben eldönti (kiszámítja), P bonyolultsági osztálynak nevezzük. 

A P osztály problémáiról úgy gondoljuk, hogy őket hatékonyan meg tudjuk oldani hagyományos 

számítógépeken. 

A tárbonyolultság a számítások közben a szalagokon előforduló leghosszabb sztring hossza (vagyis a nem 

szóköz jelek száma). 

Az eddig itt tárgyalt Turing-gépek determinisztikus működésűek (ahogy napjaink számítógépei is azok). A 

Turing-gépeknek nemdeterminisztikus verzióját is szokás használni, ahogy a definíciót már mutattuk. Itt a 

kiszámíthatóságot úgy definiáljuk, hogy van olyan számítási sorozat amely az eredményt szolgáltatja. 

„Számítási erejét” tekintve a nemdeterminisztikus verzió sem tud többet a determinisztikus változatoknál, 

vagyis minden ami nemdeterminisztikusan kiszámítható, kiszámítható determinisztikusan is. (A másik irány 

triviális.) A nemdeterminisztikus változat számítási sebessége, hatékonysága viszont lehet jobb a 

determinisztikusénál. Ez azt jelenti, hogy pl. „találgatással” hamarabb találhatunk megoldást, mint 

szisztematikusan keresve. A következő részben egy kicsit kitekintünk arra, hogy milyen problémák milyen 

költséggel oldhatók meg determinisztikus illetve nemdeterminisztikus Turing-gép segítségével. 

Legyen tehát most  egy nemdeterminisztikus Turing-gép. Azt mondjuk, hogy  időben 

eldönti/felismeri az  nyelvet, ha bármely  szóra a megfelelő kezdőkonfigurációból indulva van olyan 

számítás, amely elfogadja  -t legfeljebb  lépés után, ahol  a  hossza. Azon nyelvek halmazát, 

amelyekhez van olyan nemdeterminisztikus Turing-gép, ami ezek szavait valamilyen polinomfüggvénnyel 

megadható időben eldönti (kiszámítja), NP bonyolultsági osztálynak nevezzük. 

A számítástudomány egyik legfontosabb eddig sem nem bizonyított, sem nem cáfolt problémája a P és NP 

bonyolultsági osztályok viszonyának eldöntése, vagyis mivel P  NP, ezért a kérdés P  NP alakba írható. 

Általában elfogadott az a feltételezés, hogy a két osztály nem egyezik meg, egyelőre azonban nem ismert olyan 

feladat (nyelv), ami NP-ben van és bizonyítottan nincs P-ben. 

Minden NP-beli  nyelvre (problémára) igaz, hogy van hozzá egy „tanúnyelv”, amiben az  nyelv minden  

szavára létezik egy „tömör bizonyíték” (ami polinomiális időben ellenőrizhető) arra, hogy  benne van az  

nyelvben. Azokra a szavakra, amelyek nem elemei az  nyelvnek nincs ilyen bizonyíték. 

Az NP osztály rengeteg természetes és a gyakorlatban is fontos számítási problémát tartalmaz. Például sok 

tervezési probléma (utak, kiértékelések, egyenletek megoldásai, VLSI tervrajzok) ilyen. Amikor optimális (egy 

adott feltételt kielégítő) megoldást keresünk, akkor a keresett objektum maga lesz a bizonyíték. Ezek a 

bizonyítékok gyakran fizikai objektumok vagy azok matematikai absztrakciói, amelyek nem túl nagyok a 

probléma méretéhez képest és a feltételek is gyakran polinomiális időben ellenőrizhetőek. Azokat a problémákat 

nevezzük NP-teljesnek, amelyek legkevésbé feltételezhetőek, hogy egyben P-beliek is. Egy  problémát NP-

teljesnek nevezünk, ha abból, hogy  P, az következik, hogy P = NP. Ez az jelenti, hogy ha valaki 

determinisztikusan polinomiális időben tud megoldani egy NP-teljes problémát, akkor minden NP-beli 

problémát meg lehet oldani polinomiális időben determinisztikusan is. 

További fontos bonyolultsági osztályok a PSPACE, vagyis a determinisztikus Turing-géppel polinomiális 

szalagigénnyel kiszámolható problémák osztálya. Érdekes módon ez a problémaosztály megegyezik a 

nemdeterminisztikus Turing-géppel polinomiális szalagigénnyel kiszámolható problémák osztályával. 

Az EXP problémaosztály pedig a determinisztikus Turing-gépekkel exponenciális időben kiszámolható 

problémák osztálya. 

Az 1.3. ábrán a fent említett bonyolultsági osztályok egymáshoz képesti viszonya látható. Azt tudjuk, hogy a P-t 

szigorúan tartalmazza az EXP (vagyis P  EXP), de hogy a P és NP, az NP és PSPACE, vagy a PSPACE és 

EXP viszonyok közül melyik tartalmazás a szigorú, és hol van egyenlőség az nem ismert. Az ezzel foglalkozó 

tudósok nagy része úgy gondolja, hogy ezek a bonyolultsági osztályok szigorú hierarchiát alkotnak, vagyis nincs 

köztük megegyező. 
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1.3. ábra - A fontosabb bonyolultsági osztályok hierarchiája. 

 

A P-NP probléma kb. úgy is felfogható, mint annak a kérdése, hogy vannak-e olyan problémák, amelyek esetén 

a megoldás ellenőrzése (sokkal) egyszerűbb, mint a megoldás megtalálása (determinisztikus módon). A 

következő alfejezetekben két széles körben ismert NP-teljes problémát ismertetünk. 

4.1. A SAT probléma megfogalmazása 

A SAT probléma alapvető szerepet játszik a bonyolultságelméletben, ugyanis ez az egyik legismertebb NP-

teljes probléma. 

A feladat maga röviden a következő: adott egy propozicionális (vagy más néven ítélet-, vagy Boole-) logikai 

formula, döntsük el, hogy kielégíthető-e, vagyis lehet-e a propozicionális változóknak (ítéletváltozók, Boole-

változók) értéket adni úgy, hogy a formula igaz legyen). 

A feladatnak többféle speciális megfogalmazása is létezik, és használt mind az elméletben, mind a gyakorlatban. 

Az első speciális alak, amikor a formula konjunktív normál formában adott. Az ítéletváltozókat, illetve 

negáltjaikat (pozitív, illetve negatív) literáloknak hívjuk. Literálok diszjunkcióját elemi diszjunkciónak (vagy 

klóznak) nevezzük. Elemi diszjunkciók konjunkciója adja a konjunktív normálformájú formulát. Közismert 

tény, hogy minden propozicionális logikai formulához van vele ekvivalens konjunktív normálformájú formula. 

A feladat maga így is NP-teljes. A következő, még speciálisabb alak, amikor a konjunktív normál forma mellett 

az is adott, hogy az egyes elemi diszjunkciók hány literált tartalmaz(hat)nak. A feladat ilyen megszorítással 

történő megfogalmazását nevezik  -SAT problémának. Az  -SAT  esetén NP-teljes, míg a 2-SAT 

probléma P-beli. 

A tömör bizonyíték ez esetben egy kielégítő kiértékelés, amely megadja mely Boole-változó értéke legyen igaz 

és melyek legyenek hamisak. 

Itt említjük meg, hogy diszjunktív normál formájú formulák esetén a SAT probléma megoldása triviális. 

Literálok konjunkcióját elemi konjunkciónak hívjuk. Elemi konjunkciók diszjunkciója adja a diszjunktív normál 

formát. Minden ítéletlogikai formulával van ekvivalens diszjunktív normálformájú formula is. A kiértékelő 

algoritmus egyszerű: tekintsük az első elemi konjunkciót: legyenek a benne szereplő pozitív literálok igazak, a 

negatív literálok változói pedig hamisak. Mivel a formula többi része diszjunkcióval kapcsolódik, nem érdekes 

az igazságértéke, a diszjunkció egyik tagjának igazsága az egész formulát igazzá teszi. Egyetlen egy esetben 

nem sikeres az értékadás: ha az elemi konjunkcióban van olyan ítéletváltozó, ami pozitív és negatív literálként is 

szerepel. Ekkor az adott elemi konjunkció nem kielégíthető, az algoritmusnak a következőt is ellenőriznie kell. 

Ha találunk kielégíthető elemi konjunkciót (az előbbi módon igazságértékeket rendelhetünk a Boole 

változókhoz), a formula kielégíthető. Ha egyik elemi konjunkció sem kielégíthető, akkor a formula sem. Ez 
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tehát egy lineáris algoritmus, vagyis a leghatékonyabb algoritmusok egyike. Hol van akkor a bökkenő, hogy 

lehet mégis nehéz a SAT? Hiszen köztudottan konjunktív normálformájú formulát egyszerűen 

átkonvertálhatunk diszjunktív normálformájúvá a disztributív azonosságok segítségével. Gondoljunk csak bele, 

hogyan változik a formula hossza ezzel a transzformációval... A diszjunktív normálformájú formulákra annak 

eldöntése nehéz, hogy a formula logikai törvény-e (vagyis, hogy minden lehetséges kiértékelés esetén igaz lesz-

e). Ez a kérdés a konjunktív normálformájú formulák esetén oldható meg egyszerűen. 

A SAT probléma jelentőségére mutat rá, hogy évente rendeznek rangos konferenciát  International Conference 

on Theory and Applications of Satisfiability Testing címmel, ahol kutatók mutatják új eredményeiket, újabb és 

újabb programjaikat amikkel egyre hosszabb, és egyre több ítéletváltozót tartalmazó formulákra oldják meg a 

problémát. 

4.2. A Hamilton-út probléma megfogalmazása 

A Hamilton-út probléma a gráfelmélet egyik legismertebb NP-teljes problémája. Adott egy  csúcsú (irányított) 

gráf. A feladat, hogy megadjunk egy olyan élsorozatot, utat (vagy azt, hogy van-e ilyen a gráfban), amely a gráf 

minden csúcsát pontosan egyszer tartalmazza és benne (az első kivételével) minden él onnan indul, ahova az 

előző él érkezett. Az ilyen típusú utat hívjuk Hamilton-útnak. Semmilyen egyszerű feltétel nem ismert ilyen út 

létezésének eldöntésére (szemben pl. az Euler-út problémájával, ahol a gráf minden élének pontosan egyszer 

kell az útban szerepelnie). 

Ez esetben a polinomiálisan ellenőrizhető bizonyíték magának egy Hamilton-útnak a megadása. 

Az új számítási paradigmák egy részének éppen az adta a motivációs alapot, hogy nemhagyományos módon 

ugyan, de gyors, hatékony választ ígérnek olyan problémákra és feladatokra, amelyekre a hagyományos 

számítógépek nem képesek. 

5. Néhány nem-hagyományos elvű algoritmus 

Azért, hogy elszakadjunk a hagyományos értelemben vett „algoritmikus” gondolkodásmódtól mutatunk néhány 

olyan rendezési algoritmust, ami alapjában véve tér el a tanult rendezési módszerektől (beszúrásos-, buborékos-, 

legkisebb kiválasztásos-, gyorsrendezés, stb.). 

5.1. A Spagetti-számítógép rendezési algoritmusa 

Legyenek adva különböző hosszúságú rudak („spagettik”). A feladat az, hogy rendezzük őket hosszuk szerint 

sorrendbe. Ahelyett, hogy mindig egy-egy elemet hasonlítanánk össze egy másikkal (mint a hagyományos 

rendezési algoritmusoknál), az összeset egy kötegnek tekintjük: kézbe vesszük, és az asztalra állítjuk őket. (Lásd 

az 1.4. ábrát.) 

1.4. ábra - A spagetti rendezés: egy csoportos összehasonlítással kiválasztható a 

leghosszabb elem. 
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Így ránézésre (egy méréssel) ki tudjuk választani közülük a legnagyobbat. Ezt kiemeljük, s a maradékot újra egy 

kötegnek tekintjük. Így  elem esetén a rendezést  lépésben, azaz lineáris időben hajthatjuk végre szemben a 

hagyományos algoritmusok általában négyzetes időbonyolultságával. 

5.2. Rendezés a gravitáció segítségével 

Most egy újabb rendezési algoritmust mutatunk be, ami egy mindennapi fizikai jelenségen, a gravitáción alapul. 

Legyenek most adva a(z egész) számok, mint különböző hosszúságú kockacukor csíkok. A feladat az, hogy 

mondjuk meg a csíkok hosszait pl. csökkenő sorrendben. A rendezés során a gravitációt használjuk fel. Tegyük 

a csíkokat egymás fölé közös baloldali kezdőponttal. Ha az alakzatokat elengedjük, a nagyobb számokat jelentő 

csíkok kockacukrai behullanak a rövidebb csíkoknál levő lyukakba. Így a rendezés végére egy piramisszerű 

alakzatunk lesz, benne minden olyan szám szerepel (és ugyanannyiszor), mint az eredetiben. (Lásd pl. az 1.5. 

ábrán.) 

1.5. ábra - A „gravitációs” rendezés. 
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II. rész - Az Intervallum-értékű 
Számítási Paradigma 
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Bevezetés az Intervallum-értékű 
paradigmába 

Ebben a részben tehát megismerkedünk az intervallum-értékű logikával és egy olyan számításokat végző 

rendszerrel, amely a  feletti intervallum-értékeket használja. Először néhány egyszerű érvet mutatunk arra, 

hogy miért lehet természetes, érdekes és hasznos az intervallumok használata. 

A matematikai modellben az intervallum-értékeket pontokból és atomi intervallumokból építjük föl. A logikai 

operátorokat természetes módon terjesztjük ki az intervallum-értékekre. Megmutatjuk, hogy a népszerű 

többértékű logikai rendszerek hogyan modellezhetőek az intervallum-értékek segítségével. 

A hagyományos számítógép bájtjait intervallum-értékekre cserélve kapjuk meg az intervallum-értékű 

számítógépet. A számítási teljességhez néhány, a már említett Boole-operátorokon kívüli operátort vezetünk be, 

pl. az eltolás és a szorzás operátorokat. Ezekkel az operátorokkal az intervallum-értékű számítógép már tudja 

szimulálni a hagyományos számításokat. Megmutatjuk, hogy elméleti értelemben az intervallum-értékű 

számítógép sokkal hatékonyabb, mint a klasszikus modell, az intervallum-értékek által megengedett (korlátlan, 

elvileg akár kontinuum) párhuzamosságnak köszönhetően. Megmutatjuk, hogy hogyan lehet a SAT és a qSAT 

problémát lineáris időben megoldani az intervallum-értékű számítógép segítségével, valamint hogyan tudunk 

olyan diszkrét értékű függvényeket kiszámolni, mint pl. a diszkrét logaritmus. A lista-reprezentáció segítségével 

hagyományos számítógépeken szimulálhatjuk az intervallum-értékű számításokat mind matematikai, mind 

hagyományos számítási értelemben. Természetesen ezzel a szimulációval elveszítjük a párhuzamosság okozta 

hatékonyságot. 

A paradigma alapötlete, hogy az egységnyi területen tárolható információt nem tekintjük korlátosnak, szemben a 

Turing-gépek véges szalagábécéjével, vagy a Neumann-elvű gépek fix bithosszúságával. Ahogy látni fogjuk a 

számítás során megengedjük, hogy egyre több információt „tömörítsünk” egy intervallum-értékbe. 

1. Motivációk 

Amikor egy gyerek (vagy felnőtt) rajzol akkor tulajdonképpen pontokat, illetve szakaszokat vet a kétdimenziós 

papírra. Ha egy dimenzióra szorítkozunk, akkor pontokról és intervallumokról beszélhetünk. Így azt mondhatjuk 

az intervallum fogalma nagyon is kézenfekvő a mindennapi életben is. 

Amint látni fogjuk pl. a DNS-számítások elméletében (III. RÉSZ), vagy a membrán-rendszereknél (IV. RÉSZ) 

előfordul hogy a természetben talált eszközök alapján készítünk matematikailag absztrakt számítási modelleket. 

Vegyünk most is a „természetből” példát: a hagyományos fényképezés képfelbontása ismerten nagyon magas. A 

használt ezüst-oxid oldatok és vegyületek lehetővé teszik, hogy a fényképezőgép filmjén szinte atomonként 

változhasson az eredményezett kép. A fizikában és a kémiában több olyan mérési módszer is ismert, ahol a 

mérési hiba atomi méretekkel összemérhető. Például a modern LCD és TFT képernyőkön a polarizáció akár 

atomonként is változhat. Egy atom mérete, vagyis átmérője kb.  å (egy Ångstromnyi), ami  métert jelent, 

ez azt jelenti, hogy egy 1 méter hosszú rúdon kb.  atom helyezkedik el egymás mellett. Ha valamilyen 

fizikai mennyiséget atomonként tudunk változtatni és mérni, akkor ez egy olyan intervallumnak felel meg, ami 

 pontból áll. Nem beszélve arról az esetről, ha nem egy sor, hanem több sor atomot tudunk úgy kezelni, 

mint egy rendezett listát. 

A III. RÉSZ-ben a DNS számításokról lesz szó, az élő sejtekben nagyon hosszú DNS molekulák is 

előfordulnak: az ember genetikai kódja, ami minden sejtmagos sejtjében megtalálható, nagyságrendileg  

bázispárból áll. 

Most is elrugaszkodunk kicsit a valóságtól és feltesszük, hogy végtelen (sőt kontinuum) sok pontból áll 

matematikai értelemben az intervallumunk. (Ahogy egy ceruzavonást is általában végtelen sok pontból állónak 

szoktunk feltételezni.) 

Ebben a részben egy olyan új számítási paradigmát ismertetünk, amely a hagyományos kétértékű logika helyett 

egy végtelen értékű, az úgynevezett intervallum-értékű logikára épül. A következő fejezetben először ezt a 

logikát vizsgáljuk. 
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2. fejezet - Az Intervallum-értékű 
logika 

Az intervallum-értékű számítási paradigma alapja az intervallum-értékű logika. Ebben a fejezetben az 

intervallum-értékű logikát, mint többértékű logikát mutatjuk be, valamint áttekintünk néhány egyéb többértékű, 

illetve fuzzy logikát. Először is néhány érvet adunk ezek használata mellett. 

1. A többértékű logikák szükségessége 

Ebben az alfejezetben példákkal támasztjuk alá, hogy a hagyományos kétértékű logikák többértékű 

kiterjesztéseire szükség van. 

A valódi életben az igaz és a hamis közötti határvonal nem éles. Sok fogalomnak, amit használunk van egy 

érzékeny határsávja. A kétértékű logika jól használható és nagyon fontos szerepet játszik a tudományokban, 

ahol valóban a pontosság az egyik legfontosabb ismérv, itt általában tényleg vagy igaz vagy hamis egy állítás. 

Ezzel szemben a köznapi életben például egy állítás (igazság)értéke különbözhet az igaztól és a hamistól is. 

Nézzünk néhány példát: 

• Nagyon esik az eső. (Az eső azért eshet még jobban, vagy kevésbé is.) 

• Pisti szereti a mogyorót. (De a csokoládét jobban szereti.) 

• Budapest messze van Bécstől. (Gyalog vagy biciklivel bizonyosan, de repülővel nincs.) 

Sokszor mondunk olyan mondatokat, amik esetén nem feltétlenül szorítkozunk a hagyományos két értékre. 

Relációkat, összehasonlításokat végzünk sokszor akár valamilyen kimondatlan dologgal: messze, sok, nagy... 

Ilyen esetekben több értéket is használ(hat)unk, pl. 

• tulajdonságok mérésénél, pl. magas, nehéz, könnyű, kitartó. 

• mennyiségek kifejezésénél, pl. túl sok, néhány. 

• közelítő mennyiségeknél, pl. kb. 50 km/h. 

• tárgyak definiálásakor, pl. szék, asztal, csomag. 

• igék jelentésében, pl. siet. 

A fuzzy elmélet halmaz-algebrai leírásában a  karakterisztikus függvény értéke nem korlátozódik a 

hagyományos 0 és 1 értékekre, hanem közéjük eső értékeket is felvehet. Ezek az értékek különböző halmazba 

tartozási értékeket jelentenek, ami lehet viszonylag magas, kicsi, még kisebb, vagy akár a semennyire is. Ahhoz, 

hogy több értékkel tudjunk bánni ki kell terjesztenünk a logikai összekötőjelek (szemantikájának) definícióját is. 

Erre több lehetőség is van, így nyerjük a különböző fuzzy és többértékű rendszereket. Ilyen többértékű 

rendszereket használnak a közgazdaságban (döntéstámogató rendszerek), fizikában, illetve mérnöki 

tudományokban is. Ilyenkor nem feltétlenül igazság-értékről beszélnek, hanem pl. elégedettségi mértékről, de 

csak az interpretáció más, a rendszer ugyanúgy működik, mintha igazságértékről lenne szó. 

A hagyományos logikában több paradoxont is megfogalmazhatunk: 

• „Ez a mondat hamis.” Ez a híres  hazug paradoxon egy formája, amit más az ókori görögök is ismertek. A 

témáról több tudományos könyv is született, a paradoxon a Gödel tétellel is kapcsolatban áll. A klasszikus 

logikában ennek a mondatnak nincs igazságértéke. Akár igaz, akár hamis lenne ellentmondásba kerülnénk az 

önhivatkozás miatt. 

• A kopaszság paradoxona a következő: a természetes indukció segítségével bebizonyítjuk, hogy mindenki 

kopasz. Kezdjük azokkal akiknek egyáltalán nincs egy szál hajuk sem. Világos, hogy ők kopaszok. Ez lesz az 

indukció alapja. Na mármost, ha veszünk egy kopasz embert és egy plusz hajszálat teszünk a fejére, attól ő 

még kopasz marad. Ez az indukciós lépés. Tehát akinek véges sok hajszála van az kopasz. Mivel minden 

embernek véges sok hajszála van, mindenki kopasz. 
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• Zenon mozgás-paradoxona a következő: vegyünk egy nyílvesszőt, ami mozog. Meg tudjuk mondani, hogy 

hol van? Ha igen, akkor ez lehetetlen, hiszen mozog (már nincs is ott). Ha nem tudjuk megmondani, akkor 

hol is van valójában? Ennek a paradoxonnak egy általánosítása a  változás paradoxona . Meddig mondhatjuk, 

hogy valami rendelkezik egy tulajdonsággal, és mikortól nem, amikor éppen változóban van? 

• A következő paradoxon, mint találós kérdés ismert: „Kint sincs, bent sincs, mégis a házban van. Mi az?” A 

megoldás az ablak. A problémát a határ a kint és bent között okozza: hol is van és milyen széles? 

• Tekintsük a következő szemantikai paradoxont: „A jelenlegi francia király nagyon bátor.” Mi ennek az 

igazságértéke? És a tagadásának (vagyis „A jelenlegi francia király nem nagyon bátor.”)? Ha az egyik hamis, 

akkor másik igaz. Vagy mégsem? Hogyan oldható fel ez a szituáció, hiszen jelenleg nincs királya 

Franciaországnak... 

Ezek alapján az érvek alapján mondhatjuk, hogy a klasszikus logika nem képes megfelelően kezelni a világ 

dolgait. A klasszikus logikát szokás általánosítani többféleképpen, az egyik szokásos mód a kettőnél több 

(igazság)érték használata, a másik új (pl. modális, temporális) operátorok bevezetése. Mi most az előbbiekkel 

kapcsolatosan nyújtunk egy rövid áttekintést. A többértékű logikák elvetik a kizárt harmadik elvét (ami a 

klasszikus logika egyik alapja, névleg: minden egyes állítás vagy igaz, vagy hamis, nincs harmadik lehetőség). 

Ahogy látni fogjuk, többféleképpen lehet több értékkel készíteni logikai rendszert, van ahol az értékek csak 

parciálisan rendezettek, és van ahol pl. végtelen rendezett halmazból vehetünk értékeket. 

Itt jegyezzük meg, hogy a többértékű logikák és a valószínűségi rendszerek között filozófiai különbség van: egy 

valószínűségi rendszerben az állítások igazak vagy hamisak, csak a (jelenleg) rendelkezésre álló információink 

szerint az értéket nem tudjuk pontosan. Ilyen pl. az időjárás-előrejelzés: annak az  értéke , hogy „Párizsban 

holnapután esni fog az eső” 0.6. Nem állíthatjuk azt, hogy igaz, vagy hogy hamis az állítás, hiszen nem 

tudhatjuk (még), viszont két nap múlva már egyértelműen tudhatjuk. Az ilyen jellegű állításokkal a  

valószínűségi logikák és a  bizonytalansági rendszerek foglalkoznak. Egyébként ezek a rendszerek működésüket 

tekintve közeli rokonságban vannak a többértékű, illetve a fuzzy logikákkal. 

Több érv szól a végtelen értékű logikák mellett. Általában a fuzzy logikákban a  intervallumból bármely 

valós szám egy lehetséges érték. A logikai műveletek pedig úgy vannak kiterjesztve (erre a bővebb értelmezési 

tartományra), hogy a klasszikus 0 és 1 értékek esetén a hagyományos kétértékű logika által megadott értékeket 

kapjuk vissza. Logikai szempontból fontos lehet még az a kérdés, hogy mikor tekintünk egy állítást  igaznak , 

mert hagyományosan sok alkalmazás szempontjából mégiscsak így tudjuk felhasználni az eredményeket (bár 

valószínűleg ez csak azért van így, mert a kétértékű logika története jóval hosszabb időre tekint vissza, mint a 

modern többértékű logikáké, és ennek kapcsán az alkalmazások és a felhasználók egy része még nincs 

felkészítve, illetve felkészülve arra, hogy fuzzy értékű eredményekkel tudjon hatékonyan dolgozni). Van olyan 

rendszer ahol csak az 1-et tartják igazán igaznak, és van ahol egy előre adott határértéknél minden nemkisebb 

értéket igaznak tartanak. Ahogy a lehetséges logikai értékek száma nő, a lehetséges logikai összekötőjelek 

száma is nő, a végtelen értékű logikák esetén végtelen sokféle összekötőjelet definiálhatnánk. A következő 

fejezetben a szokásos definíciókat mutatjuk be. 

2. Többértékű és fuzzy logikák 

A következő részekben konkrét többértékű és fuzzy logikákat mutatunk be. Az alapvető kérdések pedig: a 

lehetséges igazságértékek halmaza, illetve a hagyományos logikai műveletek kiterjesztése ezen értékhalmazra. 

2.1. Belnap négyértékű logikája 

Belnap a következő négy értéket használta a logikai rendszere leírásához: igaz (  ), hamis (  ), ismeretlen (  ), 

ellentmondó (  ). A 2.1. ábrán láthatjuk, hogy a négy érték parciálisan rendezett halmazt, hálót alkot. 

2.1. ábra - A Belnap-féle logika igazságértékei. 
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Ilyen parciálisan rendezett logikai rendszereket használnak pl. nem monoton tudásbázis modellezésekor (pl.  

Nagy, B., G. Allwein: Diagrams and Non-monotonicity in Puzzles, Diagrams’2004, Third International 

Conference on the Theory and Application of Diagrams, Cambridge, England, Lecture Notes in Computer 

Science – Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNCS, LNAI 2980: Diagrammatic Representation and 

Inference, pp. 82–96.), a rendszerben kezelni lehet az ellentmondásokat, illetve az információ bővülésével 

szerzett új tudás felülírhatja a régit. 

Az ábrának megfelelően az értékeket kétféleképpen is rendezhetjük parciálisan, ahogy az ábrán is láthatjuk a 

kétféle irányultságú nyilakat, az ilyen struktúrákat nevezik  bilattice -nak. Az igazságérték szerinti rendezés, 

 ,  , mellett az ismert tudás szerint is rendezhetünk:  , illetve  . Az értékek parciális 

rendezettsége miatt nem érdemes számértékekkel reprezentálni őket. A klasszikus negáció, konjunkció és 

diszjunkció műveletek kiterjesztett értelmezését a 2.1., 2.2. és 2.3. táblázatok tartalmazzák. (Az első operandus 

lehetséges értékeit az első oszlop adja, a másodiktól az utolsó soring; míg a második operandus lehetséges 

értékeit az első sor mutatja, a másodiktól az utolsó oszlopig). 

2.1. táblázat - Tagadás Belnap logikájában. 
 

  

  

  

  

  

2.2. táblázat - A konjunkció Belnap logikájában. 
 

     

     

     

     

     

2.3. táblázat - A diszjunkció Belnap logikájában. 
 

     

     

     

     

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-25931-2_10
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-25931-2_10
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-25931-2_10
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-25931-2_10
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-25931-2_10
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A rendszer tartalmaz unáris operátorokat is, amik azt hivatottak eldönteni, hogy az adott érték milyen értékkel 

egyezik meg. A lehetséges értékeknek megfelelő négy unáris operátor szemantikáját a 2.4. táblázat tartalmazza. 

2.4. táblázat - Speciális egyargumentumú műveletek Belnap logikájában. 
 

     

     

     

     

     

2.2. Post logikája 

A Post-féle logikákban is véges sok igazságérték van, ezek eredetileg a  halmaz elemei (az  

értékű Post logikában). Azért, hogy a többi logikával jobban összevethető legyen (vagyis a „legigazabb” érték 

az  legyen), egy olyan változatot mutatunk be, amiben az  értékű Post logika lehetséges igazságértékei a 

 , vagyis azok a 0 és 1 közé eső törtek, amiknek a nevezője  . Post eredetileg a negáció és a 

diszjunkció műveletet definiálta, és ezekből származtatta a konjunkciót. A logikai operátorok kiterjesztései az 

 értékű Post logikában: 

 

Ahogy látjuk a negáció egy ciklikus függvény, amely minden lehetséges értéket felvesz bármely értékből 

kiindulva, ha egymás után  -szer alkalmazzuk; szokás is ciklikus tagadásnak nevezni. A segítségével 

megmutatható, hogy a Post-féle logika funkcionálisan teljes, vagyis minden lehetséges (igazság)értéket elő 

tudunk állítani bármely igazságértékből. Egy érdekes tulajdonsága ezeknek a rendszereknek, hogy a 

hagyományos De Morgan törvény nem teljesül. 

2.3. A Gödel-féle logika 

Heyting nevéhez fűződik a következő háromértékű logika, aki egy olyan, ún. konstruktív logikát szeretett volna 

készíteni, amiben a kettőstagadás klasszikus törvénye nem működik (ami egyébként az előzőekben ismertetett 

Post-féle logikában sem működik, bár ott elég sokszor,  -szer elvégezve a negációt egymás után 

visszakapjuk az eredeti igazságértéket). 

Heyting negáció és implikáció műveletének szemantikáját a 2.5. és 2.6. táblázatok mutatják. Látható hogy 

 csak a hagyományos két érték esetén teljesül, a harmadik, közbülső értékre nem. Mindezek 

ellenére a rendszer nem igazi konstruktív logika. 

2.5. táblázat - A negáció Heyting logikájában. 
 

  

  

  

  

2.6. táblázat - Az implikáció Heyting logikájában. 
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Gödel bizonyította, hogy valódi konstruktív logikát csak végtelen sok értékkel lehet készíteni, az általa készített 

logika egyébként az előző három értékre korlátozva megegyezik Heyting logikájával. A Gödel-féle logikában 

tehát a  intervallum bármely értéke lehet igazságérték. Gödel 1932-ben a következőképpen definiálta 

a négy alapvető logikai műveletet: 

 

Gödel logikája valódi konstruktív logika, amiben a logikai értékek rendezettek, vagyis a konstruktív logika 

axiómáin kívül a  láncszabály is teljesül (bármilyen értékű  és  esetén 1 lesz a formula 

értéke). 

A Gödel-féle logika operátorai jól működnek a  , azaz a 0 és 1 közti racionális számok halmazán, de 

pl. bármely  esetén a  véges halmazon is. 

Amint látjuk a tagadás művelettel a lehetséges értékek száma a klasszikus kettőre csökken, ennek megfelelően a 

konstruktív logikában minden  formula logikai törvény, ahol az  klasszikus logikai törvény. 

A rendszerben igazságérték alatt a bizonyíthatóság fokát érthetjük, ha a konstruktív logika terminológiájának 

próbálunk megfelelni. 

2.4. Łukasiewicz-féle logikák 

Łukasiewicz ugyancsak 3-, illetve 4-értékű logikai rendszerek megkonstruálásával kezdte a többértékű logikák 

tanulmányozását. A háromértékű logikában a  halmaz értékei a lehetséges igazságértékek. A logikai 

műveletek szemantikája pedig: 

 

Érdekesség, hogy a negáció és az implikáció alapműveletek, ezek segítségével definiálta a diszjunkciót: 

 , illetve a konjunkciót:  (De Morgan azonosság). Könnyen 

belátható, hogy a definíció éppen a két érték maximumát, illetve minimumát adja. 

A négyértékű logikát, eredetileg dupla igazságértékekkel (pl.  ,  ) definiálta Łukasiewicz, erre a rendszerre 

a 2.7. alfejezetben térünk ki. 

Később bármilyen  természetes számú értékkel rendelkező, illetve végtelenértékű logikát is kifejlesztett 

Łukasiewicz, és ezek a rendszerek a közismert Łukasiewicz-féle logikák, ezekben a konjunkciónak és a 

diszjunkciónak újabb definíciója is megjelenik. A logikai értékek tehát a  intervallum értékei. A hat művelet 

szemantikája pedig a következőképpen van definiálva: 
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Látható, hogy az eddig már használt konjunkció és diszjunkció mellett új, Łukasiewiczről elnevezett konjunkció 

és diszjunkció is megjelent (az  és a  operátorokkal jelöltük őket). Ezen logikai rendszerek jól működnek 

akkor is ha értékkészletüket korlátozzuk végtelen (  racionálisokra), vagy véges (  ) 

halmazokra. 

A fuzzy logika paradoxonának nevezett jelenség a következő:  értéke különbözhet a 0-tól. Ez valahogy 

furcsán hangzik a klasszikus logikához szokott fülűek részére... Ennek megfelelően látható, hogy pl. a 

klasszikus ellentmondásmentesség törvénye (  ) és a kizárt harmadik törvénye  nem logikai 

törvények ezekben a logikákban. Ezzel ellentétben az  és  logikai törvények, vagyis értékük 

bármilyen értékű  esetén 1 (ezekben a logikákban is). 

2.5. Kleene logikája 

Kleene 1938-ban eredetileg 3 értékkel definiálta a logikai rendszerét. A szokásos műveletek szemantikája ebben 

a rendszerben a következő: 

 

Az implikáció művelete új. A Łukasiewicz-féle logikában  értéke bármely  és  esetén megegyezik 

 értékével, ezzel szemben, ha a másik fajta diszjunkciót használjuk a klasszikusnak megfelelően az 

implikáció definíciójához:  , akkor éppen a Kleene-féle implikációt kapjuk meg. Nagyon érdekes, hogy 

ebben a logikában az  nem logikai törvény. 

A rendszernek szintén használhatjuk végtelen, illetve véges értékű változatait, hasonlóan a korábban leírt 

rendszerekhez. 

2.6. A szorzat-logika 

A Gödel-féle és a Łukasiewicz-féle logikák mellett a legelterjedtebb fuzzy logikai rendszer a szorzat-logika. A 

 elemein értelmezett műveletek szemantikája: 

 

Ennek a logikának csak végtelen értékű változatai használatosak (racionális, vagy valós  intervallumbeli 

értékekkel), hiszen pl. a konjunkció művelete kivezetne minket bármely kettőnél több elemű véges halmazból. 

Ahogy az eddigi logikák is, ha csak a  és  klasszikus értékeket engednénk meg, akkor itt is a klasszikus 

kétértékű logikában értelmezett szemantikát kapjuk vissza. A logika a nevét a benne értelmezett konjunkció 

műveletről kapta, míg az így definiált diszjunkciót algebrai összegnek szokták hívni. Ebben a logikában az 

 értéke megegyezik a  értékével, ami sem a klasszikus, sem az eddigiekben ismertetett logikai 

rendszerek esetén nem teljesül. 
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A logikai értékeket itt akár valószínűségekkel is interpretálhatjuk, így  értéke (valószínűsége) az lesz, mint 

az egymástól független  és  „események” értékének (valószínűségeinek) szorzata (ez a közös/együttes 

előfordulás valószínűsége). Ugyancsak hasonlóan interpretálható az  , ami a két független esemény 

legalább egyikének bekövetkezésének valószínűségeként számolható. Egyébként ebben a logikában is 

teljesülnek a De Morgan-féle klasszikus törvények. 

Az  értéke pedig a maximális valószínűsége a  -nek feltéve, hogy  teljesül (igaz). 

2.7. A bitek logikája 

A négyértékű logikát, eredetileg dupla igazságértékekkel (pl.  ,  ) definiálta Łukasiewicz, amit Jaskowski 

terjesztett ki a további 2 hatvány értékű logikai rendszerekké. Az eredeti bitsorozatként értelmezett értékeket 

nagyság szerint is rendezhetjük (és a  közé skálázhatjuk), így kapjuk pl. négy érték esetén a 2.7. és 2.8. 

táblázatokkal adott szemantikájú alapvető összekötőjeleket. 

2.7. táblázat - A negáció Łukasiewicz 4-értékű logikájában. 
 

    

eredeti kód átskálázva eredeti kód átskálázva 

    

    

    

    

2.8. táblázat - Az implikáció Łukasiewicz 4-értékű logikájában (a művelet eredményét 

az átskálázott értékekkel tüntettük fel). 
 

  bitsorozattal     

 bitsorozattal átskálázott érték     

      

      

      

      

Tulajdonképpen ezek azok a rendszerek amiket a számítógépeink is használnak (pl. assembly, vagy C 

programozási nyelven), amikor a logikai műveleteket nem biteken (hagyományos igazságértékek), hanem 

bájtokon, vagyis (általában fix hosszúságú bitsorozatokon) végeznek. Ennek megfelelően általában nem is 

szokás ezeket az értékeket a  közé skálázni, hanem inkább bináris (vagy hexadecimális) számként szoktuk 

felírni őket. 

A rendszerben a logikai műveleteket bitenként hajtjuk végre a megfelelő helyiértéken levő bitekre. A negáció, a 

konjunkció és a diszjunkció művelteire mutatjuk be a működést  bites rendszer esetén a 2.9. táblázatban. 

2.9. táblázat - A három alapművelet a bitek sorozatán végrehajtva. 
 

 értéke   …  

   …  

     

 értéke   …  

   …  

   …  
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A bitek logikájában minden további összekötőjelet definiálhatunk a klasszikus (kétértékű logikából vett) 

definíciót felhasználva. Ez a logika tulajdonképpen már a klasszikus számítási paradigma részben is ismertetésre 

került az 3.2. alfejezetben, viszont most az intervallum-értékű logikával való kapcsolata miatt lesz érdekes. 

2.8. A három fő fuzzy rendszer összehasonlítása 

Ebben az alfejezetben nem mutatunk be újabb logikai rendszert, inkább az előzőek rövid összegzéseként a 

Gödel-féle, a Łukasiewicz-féle és a szorzat logikák különböző „viselkedését” mutatjuk be a 2.10. táblázat 

segítségével. A megadott jellemzők alapján lehet kiválasztani, hogy a három logika végtelen-értékű változata 

közül melyik felel meg leginkább a célnak. 

2.10. táblázat - A fuzzy rendszerek jellemzése. 
 

Gödeli konstruktív logika szorzat-logika Łukasiewicz-féle logika 

optimista realista pesszimista 

maximális profit megfelelő egyensúly minimális veszteség 

kooperáció tolerancia verseny 

alkalmazkodó független ellenséges 

két hozzáértő két laikus hozzáértő a laikussal szemben 

barátok önzők ellenségek 

A fejezet további részében egy általánosított többértékű logikát ajánlunk, amely egyszerre „tartalmazza” az 

előző rendszereket. 

3. Az intervallum-értékű logika definíciója 

Az intervallum-értékű logika eredetileg a fejezetben eddig bemutatott többértékű logikák vizualizációjára, 

műveleteik szemantikájának megértését segítendő hozta létre a szerző 1997-ben. Ebben az alfejezetben 

bemutatjuk mind a logikai rendszert, mind azt, hogy hogyan lehet a segítségével különböző többértékű és fuzzy 

rendszereket szemléltetni. 

A modell pontos megadásához megadjuk az intervallum-értékek és az azokon értelmezett műveletek pontos 

definícióját. 

3.1. Intervallum-értékek 

Az intervallum-értékeket egy induktív definícióval adjuk meg. A  zárt intervallum lesz tulajdonképpen az 

univerzumunk, ennek részhalmazait fogjuk használni. 

Tehát a definíció: 

Atomi intervallum nak hívunk minden  alakú intervallumot, ahol  . Speciálisan  

választással azt mondhatjuk, hogy a  pontjai is atomi intervallumok. 

Az atomi intervallumok  intervallum-értékek . 

Iterációs lépés: intervallum-értékek uniója és (halmazelméleti) különbsége is intervallum-érték. 

Minden intervallum-értékre igaz, hogy az vagy atomi intervallum, vagy előáll azokból az iterációs lépés véges 

sokszori alkalmazásával. 

Van két speciális intervallum-értékünk: az üres (a  jellel fogjuk jelölni) és a teljes intervallum (  ). A 

2.2. ábrán látható a grafikus reprezentációjuk. 

2.2. ábra - A  és  intervallum-értékek grafikus ábrázolása. 
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A  egy atomi intervallum, míg a  bármely atomi intervallum és  vagy bármely atomi intervallum és 

önmaga különbsége. 

Minden intervallum véges sok  komponens ből áll. A komponensek azok a maximális méretű,  

vagy  alakú intervallumok, amiket az adott intervallum-érték tartalmaz. Így az intervallum-érték éppen a 

komponenseinek uniója, és ennél kevesebb intervallum uniójaként nem írható fel. Egy komponens hossza alatt a 

 értéket értjük, ahol az  és  az adott komponens intervallum végpontjai. 

Egy intervallum-érték karakterisztikus függvénye minden  pontról megmondja, hogy része-e a pont az 

adott intervallum-értéknek. Mivel a jelölésrendszer nem lesz zavaró, egyszerűen az intervallum-érték nevével 

fogunk a karakterisztikus függvényére is hivatkozni, zárójelben megadva utána a paraméterként vizsgálandó 

pontot. Tehát ezen függvények értelmezései tartománya a  , míg értékkészlete a  nemüres 

részhalmaza. (Ha az A intervallum-érték különbözik a  és  intervallum-értékektől, akkor A  felveszi mind 

a 0, mind az 1 értéket.) 

Formálisan: 

 

Most nézzük, hogy milyen műveleteket lehet az intervallum-értékekkel végezni. Kezdjük a logikai 

operátorokkal. 

3.2. Logikai operátorok 

A klasszikus logika operátorai (lásd 3.1. alfejezet) természetes módon kiterjeszthetőek intervallum-értékekre, 

hiszen az intervallum-értékek karakterisztikus függvényei 0 és 1 értékűek. 

Tehát, legyenek a logikai operátorok a következő módon értelmezve: Az eredmény intervallum-érték 

karakterisztikus függvénye legyen az, amely a  intervallum minden pontjára pontonként megegyezik az 

argumentum(ok) abban a pontban levő karakterisztikus függvényére ható megfelelő klasszikus logikai operátor 

értékével. 

A 2.11. táblázat mutatja az eredményt a logikai alapműveletekre. 

2.11. táblázat - Az alapvető logikai operátorok intervallum-értékeken. 
 

Név negáció konjunkció diszjunkció implikáció 

Jel  A A  B A  B A  B 

Érték  A A  B A  B  (A  B) =  A  B 

Halmazelméletileg komplementer metszet unió  

Világos, hogy a negáció eredménye is intervallum-érték lesz, hiszen ez a  és az adott intervallum-érték 

különbsége. A 2.11. táblázat alsó sora alapján könnyen belátható, hogy a diszjunkció operátora sem vezet ki az 

intervallum-értékek halmazából. A konjunkcióra az állítás a halmazelméleti De Morgan azonosság (  

azonos a  értékkel) segítségével látható be. 

Nézzünk néhány példát grafikusan is. A 2.3. ábra negációra mutat példát, míg a 2.4. ábrán az intervallum-

értékek konjunkciójára és diszjunkciójára láthatunk példát. 
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2.3. ábra - Példa negációra intervallum-értékekkel. 

 

2.4. ábra - Példa konjunkcióra és diszjunkcióra intervallum-értékekkel. 
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Hasonlóan felírható és ábrázolható az implikáció (lásd 2.5. ábra), a kizáró vagy (XOR), a NAND stb. művelet is 

az intervallum-értékekkel, ez utóbbiakat most itt nem részletezzük. 

2.5. ábra - Példa implikációra intervallum-értékekkel. 



 Az Intervallum-értékű logika  

 29  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Ez a logikai rendszer tekinthető az előző rendszerek egy kézenfekvő általánosításának, és ily módon az ebben a 

részben ismertetendő új számítási paradigma alapjául szolgál, hasonlóan ahhoz, ahogy a bitek (fix hosszúságú 

bitsorozatok) logikájára épülnek a hagyományos számítógépeink. 

Ahogy Belnap logikájában, úgy a bitek logikájában és az intervallum-értékű logikában is csak parciálisan 

rendezettek az igazságértékek. Az intervallum-értékű logikában  pontosan akkor, ha a  

intervallum-értéke tartalmazza az  intervallum-értékét. Ez a halmazelméleti tartalmazás adja a parciális 

rendezést, aminek alján a  üres intervallum-érték, tetején pedig a  teljes intervallum-érték áll. 

3.3. Nem-logikai operátorok 

Ahhoz, hogy az ismertetett logikai rendszereket tudjuk modellezni, illetve hogy az intervallum-értékű logikára 

épülő modell számítási szempontból univerzális legyen, be kell vezetnünk olyan (hagyományosan 

aritmetikainak nevezett) operátor(oka)t, amelyek segítségével az információt az intervallum-érték egyik részéről 

a másikra tudjuk mozgatni. (Mint láttuk a logikai operátorok nem ilyenek, ott nagyfokú párhuzamosság van, de 

az információ nem tud elmozdulni az intervallum-érték adott helyéről.) 

A hagyományos számítógépeken meglevő eltolás mintájára itt is bevezetünk eltolási operátorokat, de a helyzet 

kicsit bonyolultabb. A klasszikus shift operátorok egy bittel (a legkisebb egységgel) tolták el az értékeket, 

viszont az intervallum-értékek esetén nincs ilyen legkisebb eltolás, az intervallumban folytonosan lehetnek a 0 

és 1 értékek. Ezért, itt szükség lesz az eltoláshoz egy második operandusra is, amely megszabja, hogy 

mennyivel történjen az eltolás. 

Ehhez előbb bevezetünk egy függvényt, amely minden intervallum-értékhez egy 0 és 1 közé eső (valós) számot 

fog rendelni, méghozzá az első nemnulla hosszúságú komponensének hosszát (ha van ilyen). Formálisan: 

 nyílt intervallum része A-nak, és nincs olyan 

 

Ha nincs ilyen  és  , vagyis az A csak véges sok pont uniója, akkor  . 
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Az előző függvényt felhasználva vezessünk most be két eltolás operátort, mindkettőt két intervallum-értékű 

argumentummal. (Azért, hogy a rendszerünk hatékonyabb legyen nem teljesen szimmetrikus lesz a két művelet 

viszonya.) 

Tehát legyenek  és  az Intervallum-értékek miután az  intervallum-értéket balra, 

illetve jobbra toltuk  -nek megfelelő mértékben. 

2.1. animáció - Példa a balra tolásra intervallum-értékekkel. 

 

2.2. animáció - Példa a jobbra tolásra intervallum-értékekkel. 
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A matematikai leírásban a karakterisztikus függvényeket fogjuk használni: 

 ha  , és 

 egyébként. 

 , ahol  . 

A  függvény a törtrészét adja meg az argumentumként megadott valós számnak, vagyis 

 , ahol  pedig az egészrész-függvény, vagyis azt a legnagyobb egészet jelenti, amely 

még nem nagyobb a megadott  valós értéknél. Végül, hogy teljes legyen a leírás, legyen 

 . 

A 2.1. és 2.2. animációkon mutatunk egy-egy eltolást. Látható az  és az  operátor hatása is. A 

színes intervallum-komponensek segítségével történik az operátor megvalósítása. 

Amint láthatjuk az  operátor alkalmazásakor az intervallum-értéknek az a része, amit kitolunk a  -ből 

a 0 érték alá (vagyis a negatív tartományba) eltűnik. Ezzel szemben az  operátor alkalmazásakor az eltolt 

intervallum-értéknek az a része ami az  érték felé csúszik, nem tűnik el, hanem megjelenik az intervallum-érték 

elején (az alsó részén,  -tól kezdődően). Így a két eltoló operátor kombinált alkalmazásával egy intervallum-

érték bármely részét ki tudjuk törölni. 

Bevezetünk még egy operátort az intervallum-értékeken, az intervallum-értékek szorzását. Az intervallum-

értékek szorzása tulajdonképpen azt jelenti, hogy az első operandus komponenseire rákicsinyítjük a második 

intervallum-értéket. (Lásd a 2.3. animációt.) 

2.3. animáció - Példa az intervallum-értékek (fraktáli) szorzására. 
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A művelet matematikailag a következőképpen definiálható: 

Legyen  intervallum-érték olyan, hogy  darab atomi intervallum komponenst tartalmaz amelyek végpontjai 

(határpontjai)  . Hasonlóan, ha B  darab atomi intervallum komponensből áll, akkor 

legyenek ezek végpontjai a  pontokban. Ekkor a  Intervallum-érték legyen a 

következő:  -nek legyen  atomi intervallum komponense. A  komponensekre dupla indexekkel fogunk 

hivatkozni. Legyen a kezdő, illetve a végpontja az  -edik atomi intervallum komponensnek az 

 és az  pontok. Egy határpont pontosan akkor fog a  intervallum-

értékhez tartozni, ha az eredeti határpontok hozzátartoztak az  , illetve a  intervallum-értékhez is, ha a  -ben 

ez a határpont 0 vagy 1, különben pedig a határpont akkor része a  -nek, ha a megfelelő határpont a  -nek 

része volt. 

Az intervallum-értékek szorzása a tulajdonságait tekintve, rokon a számok szorzásával, abban az értelemben, 

hogy az eredmény intervallum-érték definíció szerint annyi intervallum-komponenst tartalmaz, mint az 

operandusok komponensszámának szorzata, illetve az eredmény intervallumainak összhossza meg fog egyezni a 

két operandus intervallum-érték intervallum összhosszainak szorzatával. Másrészt, viszont a Descartes-féle 

szorzásra is hasonlít, ugyanis az eredmény intervallum-érték részintervallumai éppen az operandusok egy-egy 

részintervallumának valamiféle kölcsönhatásából származnak. 

Nézzünk, most egy érdekességet, ha egy intervallum-értéket önmagával szorzunk, akkor a hatványozást is 

értelmezhetjük. Kiindulva az  Intervallum-értékből az  ,  ,  ,  ... sorozat éppen a 

Cantor-halmaz (az egyik legegyszerűbb és legismertebb fraktál) előállítási folyamata. (Lásd a 2.6. ábrát is. 

Határértékben fogjuk megkapni a Cantor-halmazt, vagyis  , ha  akkor éppen maga a Cantor-halmaz. 

Viszont maga a Cantor-halmaz nem lesz intervallum-érték, hiszen végesen nem állítható elő.) Az intervallum-

értékek szorzását így  fraktáli szorzás nak is nevezhetjük. 

2.6. ábra - A Cantor-halmaz előállítása az intervallum-értékek szorzásával. 
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Ahogy a 2.3. animációban bemutatott példából is egyszerűen látszik, a fraktáli szorzás nem szimmetrikus az 

argumentumait tekintve. Viszont a  mindkét oldali egységeleme az operátornak, míg a  bármivel szorozva  

-t eredményez. 

4. Többértékű és fuzzy logikák vizualizációja 
intervallum-értékekkel 

A többértékű rendszerek intervallum-értékekkel történő modellezéséhez meg kell teremtenünk a kapcsolatot a 

valós számok (mint igazságértékek) és az intervallum-értékek között. Erre, amint látni fogjuk, többféle mód is 

adódik mindkét irányban, és ez fogja az egyik fő különbséget jelenteni néhány fuzzy és többértékű rendszer 

között. 

Elsőként lássuk tehát, hogyan szemléltethetjük a Gödel-féle logikát. 

4.1. A Gödel-féle logika szemléltetése 

Vezessük be a  és  operátorokat a következőképpen: 

A  operátor bármely  ,  értékhez a  intervallum-értéket rendeli. 

A  operátor bármely intervallum-értékhez hozzárendeli annak a komponensének a hosszát, 

amely a  pontot tartalmazza, illetve a  értéket, ha nincs ilyen komponens. Formálisan tehát az első komponens 

hosszát,  -et, ha az első komponens  vagy  alakú. Ha nincs első komponens (ez áll fenn a  esetén), 

vagy annak alakja nem az előbbiek közül való, akkor pedig  -t. 

Tehát e két operátor fog segíteni nekünk a Gödel-féle logika igazságértékei és az intervallum-értékek közti 

kapcsolat megteremtésében. 

A szemléltetés lépései: 

• Az argumentum(ok) értéke(i)t a  operátorral intervallum-értékké konvertáljuk. 

• A megfelelő logikai operátor intervallum-értékeken definiált változatát végezzük el. 

•  operátorral az eredmény intervallum-értékből visszakonvertáljuk az eredményt valós 

számmá. 

Könnyen belátható, ahogy a 2.7. ábrán is látható, hogy a konjunkció és a diszjunkció értéke így valóban a 

minimuma, illetve a maximuma lesz a két értéknek. 

2.7. ábra - Példa a Gödel-féle konjunkcióra és diszjunkcióra intervallum-értékekkel. 
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A negáció és az implikáció kiszámítása kicsit trükkösebb. Ekkor ugyanis, ahogy a 2.8. és 2.9. ábra is mutatja 

előfordul olyan eset, amikor az intervallum operátor eredményeként olyan intervallum-érték jön létre, amely 

tartalmaz olyan komponenst, ami nem  vagy  alakú. Könnyen ellenőrizhető, hogy ha az eredmény 

pontosan egy a 0 pontot is tartalmazó komponensből áll, akkor, mind a negáció esetén, mind az implikáció 

esetén maga a  , vagyis a teljes intervallum az eredmény. 

2.8. ábra - A Gödel-féle negáció modellezése intervallum-értékekkel. 
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2.9. ábra - Példák a Gödel-féle implikációra intervallum-értékekkel. 

 

A konstruktív logikákban az igazságérték kifejezés helyett néha a  bizonyíthatóság mértéke kifejezést 

használják, és ennek értéke lehet így  és  közti valós szám. 

4.2. A Łukasiewicz-féle logika szemléltetése 
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A Łukasiewicz-féle logikai összekötőjelek szemléltetéséhez újabb operátorokat vezetünk be. Legyen a  

és  operátor a következőképpen definiálva: 

A  operátorral egy intervallum-értéket tükrözünk a az intervallum felezőpontjára (az  pontra). A 

tükrözés komponensenként történik, vagyis, ha az eredeti  intervallum-érték egy komponense  (vagy 

 , vagy  vagy  ) alakú, akkor a  megfelelő komponense  (vagy 

 , vagy  , vagy  ) alakú lesz (megfelelően). A  

operátor és a  operátor együttes alkalmazásával bármely  ,  értékhez a  

intervallum-értéket rendelhetjük hozzá. 

A  operátor bármely intervallum-értékhez hozzárendeli a komponenseinek az összhosszát. 

A szemléltetés lépései a negáció, implikáció, illetve a  konjunkció és  diszjunkció műveletek esetén: 

• Az argumentum(ok) értéke(i)t a  operátorral intervallum-értékké konvertáljuk. 

• A megfelelő logikai operátor intervallum-értékeken definiált változatát végezzük el. 

•  operátorral az eredmény intervallum-értékből visszakonvertáljuk az eredményt valós számmá. 

A 2.7., 2.8. és 2.9. ábrák alapján könnyen látható, hogy a szimuláció ezen műveletekre jól működik. 

2.10. ábra - A Łukasiewicz-féle összekötőjelek modellezése intervallum-értékekkel. 
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Lássuk most a Łukasiewicz-féle konjunkció (  ) és diszjunkció (  ) műveletek szemléltetését: 

• Az argumentumok értékeit a  operátorral intervallum-értékké konvertáljuk. 

• A második argumentum intervallum-értékére alkalmazzuk a  operátort. 

• A megfelelő logikai operátor intervallum-értékeken definiált változatát végezzük el. 

•  operátorral az eredmény intervallum-értékből visszakonvertáljuk az eredményt valós számmá. 

Ekkor a 2.10. ábra szemlélteti ezen operátorok modellezését. 

Itt jegyezzük meg, hogy a Kleene-féle implikáció pedig pontosan beillik ebbe a sorba, ugyanis szemléltetése 

ugyanúgy történik, mint Łukasiewicz-féle összekötőjeleké. 
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4.3. A szorzat-logika szemléltetése 

A szorzat logika szemléltetéséhez a  és a  operátorokat fogjuk a valós számok és az 

intervallum-értékek kapcsolatának megteremtésére. Az intervallumok szorzása  alakú intervallum-értékek 

esetén kommutatív, vagyis  . Sőt ebben az esetben a művelet 

„megfordítható”, a következő definíciót fogjuk használni: 

Legyen adott  és  értéke:  és  . Ekkor, ha  (vagyis  ), akkor legyen 

 . Ha  , akkor legyen  . Ekkor az utóbbi esetben teljesül, hogy 

 . Egyébként ha adott az  és  értéke, akkor ebből  teljesül. 

Most már, ezzel az újonnan bevezetett művelettel, készen állunk arra, hogy a szorzat-logika műveleteit 

szemléltessük. 

• Az argumentum(ok) értékeit a  operátorral intervallum-értékké konvertáljuk. 

•  

• Negáció esetén az intervallumokra értelmezett negációt végezzük el. 

• Konjunkció esetén az intervallumokra értelmezett szorzás operátort végezzük el. 

• Implikáció esetén használjuk a 

 
műveletet. 

•  operátorral az eredmény intervallum-értékből visszakonvertáljuk az eredményt valós számmá. 

A diszjunkciót a De Morgan azonosság alapján, vagyis a  formulával, illetve annak 

szemléltetésével tudjuk meghatározni. 

A következő részben a bitek logikáját tekintjük. 

4.4. A bitek logikájának szemléltetése - vizuális igazságtábla 

A bitsorozatok értékeihez a következő módon fogunk intervallum-értékeket rendelni. Legyen a bitek száma  , 

ekkor az  . bitnek a  (atomi) intervallum-érték fog megfelelni (  értékekre). Ezek alapján az 

 sorozathoz az  intervallum-érték fog tartozni. A hozzárendelés kölcsönösen 

egyértelmű, vagyis minden ily módon előálló értékre egyértelműen felírható a megfelelő bitsorozat is (rögzített 

 esetén). 

• Az argumentum(ok) értékeinek megfelelő intervallum-értéket előállítjuk. 

• Elvégezzük a megfelelő logikai műveletet az intervallum-érték(ek)re. 

• Az eredmény intervallum-értéket visszakonvertáljuk a bitsorozattá. 

Ha nem csak egy műveletet szeretnénk elvégezni, hanem akár egy összetett logikai kifejezést kiértékelni, akkor 

nem kell mindig visszakonvertálnunk bitsorozattá, és megint intervallum-értékké a már kiszámolt 

eredményeket, azokkal egyből számolhatunk tovább. 

A SAT probléma hagyományos megoldása igazságtáblával történhet. Ennek egy formáját a következő példán 

mutatjuk be. Legyen a formula  . A kérdés, hogy kielégíthető-e. A 

formulában 3 ítéletváltozó szerepel, ennek megfelelően  különböző kiértékelés lehetséges, ezért nyolc 

bitnyi hosszúságú bitsorozatokkal (vagyis bájtokkal) fogunk dolgozni. A három változóhoz rendelünk először 

értéket: legyen  ,  és  . Látható, hogy így a nyolc 

„helyiértéken” nyolc különböző bitkombináció szerepel, vagyis mind a nyolc lehetőségünk megvan. Ahogy a 
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formula felépül a részformuláiból, ugyanolyan sorrendben építsük fel a kiértékelést is. Az eredményt a 2.12. 

táblázat mutatja. Amint látjuk a táblázat utolsó sora tartalmaz igaz értéket (1-est), így a formula kielégíthető. 

2.12. táblázat - Igazságtábla készítése. 
 

részformula bitsorozat értéke 

 11110000 

 11001100 

 11000000 

 00001111 

 10101010 

 01011111 

 11011111 

 00100000 

 00111111 

 11000000 

A 2.4. animáció azt mutatja meg, hogy az intervallum-értékek segítségével hogyan szemléltethetjük ezt a 

módszert. 

2.4. animáció - Igazságtábla intervallum-értékekkel. 

 

Aki számára a sok egyes és nullás leírása túl „számítógépízű”, az nyugodtan használhatja ezt a vizuális 

igazságtáblát. A vizuális információ miatt követni is könnyebb. Másik nagy előnye az intervallumok 

használatának, hogy nem kell előre megszámolni a szereplő ítéletváltozókat: az első változóhoz rendeljük a 
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 intervallum-értéket, a másodikhoz a  -et és így tovább, ha újabb változót találunk mindig 

tovább „finomíthatjuk a felbontást”. 

Itt jegyezzük meg, hogy az intervallum-értékű logika logikai törvényei (vagyis azon logikai formulák halmaza, 

amelyek értéke függetlenül az ítéletváltozókhoz rendelt intervallum-értékektől  ) megegyeznek a 

hagyományos kétértékű logika logikai törvényeivel. 

A következő részben az intervallumokat nem csak hagyományos számítások vizualizációjára fogjuk használni, 

hanem bevezetjük magát az intervallum-értékű számítási paradigmát. Ahogy látni fogjuk a 1.1. alfejezetben az 

eltolás művelet a nem logikai operátorok megvalósításában játszik fontos szerepet. Továbbá, könnyen belátható, 

hogy ugyancsak alapvető szerepet játszik a Post-féle ciklikus-tagadás intervallumokkal való megvalósításában 

is... 
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3. fejezet - Intervallum-értékű 
számítások 

Ebben a fejezetben formálisan is leírjuk az intervallum-értékű logikára épülő számítási paradigmát, majd a 

következő alfejezetekben megmutatjuk, hogyan használható ez a paradigma (elvben) nehéz feladatok hatékony 

megoldására kihasználva a benne rejlő masszív párhuzamosságot. 

Felmerült az ötlet, hogy ha van egy új logikai rendszerünk, sőt a logikai műveletek mellett egyéb műveletek 

(ezeket hívják hagyományosan aritmetikai műveleteknek) is definiálva vannak, akkor miért ne készítsünk el egy 

olyan számítási paradigmát, ami ezt használja. Ezt az először 2005-ben bemutatott számítási paradigmát írjuk le 

a következőkben. 

1. A klasszikus és az intervallum-értékű paradigma 
kapcsolata 

A következő két alfejezetben azt mutatjuk meg, hogy számítási erejüket tekintve ekvivalens a klasszikus 

paradigma és az intervallum-értékű paradigma (ha csak véges sok intervallumkomponensből álló 

intervallumokból indul ki a számítás). Először azt mutatjuk meg, hogy az intervallum-értékű paradigmában a 

hagyományos számítások is elvégezhetőek. 

1.1. A hagyományos számítógép modellezése 

Ebben a részben megmutatjuk, hogy az intervallum-értékű paradigmával könnyen szimulálható a hagyományos 

számítógép Aritmetikai-Logikai Egységének (vagyis az ALU-nak) működése. 

Tegyük fel, hogy a szimulálandó számítógép egy bájtja  bitet tartalmaz. Vegyük az  (atomi) 

intervallum-értékeket (  értékekre), ezek mindegyike a megfelelő (  )-edik bitnek fog 

megfelelni. Amikor a hagyományos számítógép ALU-ja valamilyen bájt(ok)on dolgozik, akkor most az 

intervallum-értékekkel dolgozó gép az adott bájtoknak megfelelő intervallum-értékekkel fog dolgozni. 

A logikai műveletek szimulálása egyszerűen megy, ahogy a 4.4. alfejezetben megmutattuk, a megfelelő 

intervallum-értékeken működő operátorokkal. 

Most megmutatjuk, hogy az ALU aritmetikai operátorait, az eltolásokat és az összeadást is elvégezhetjük az 

intervallum-értékekkel történő szimulációval. A hagyományos  SHIFT operátorokhoz szükség van a bit-

hossznyi eltolást segítő  egykomponensű intervallum-értékre. Így a balratoló Left-shift egyszerű 

módon szimulálható az intervallum-értékek  operátorával. Lássuk a right-shift szimulációját (a megfelelő 

intervallum-művelet nem töröl, hanem a „kimenő” rész bejön a  intervallum másik végén. Ezért kombinálni 

fogjuk a két eltolás operátorát. Kis számítással megmutatható, hogy 

 éppen a kívánt eredményt fogja adni, vagyis olyan  argumentumú 

jobbra-tolást ahol eltűnik a kitolt rész. 

Most bevezetünk egy rövidítést:  jelentse azt, hogy kétszer alkalmaztuk a jobbra-tolást a  

második operandussal egymás után:  . Ezt a rövidítést bármely pozitív egész esetére 

bevezethetjük (esetünkben a  -vel való eltolásnak maximum  -szer van értelme egymás után). 

Hasonlóan:  ahol  -szor alkalmaztuk az 

 operátort. 

Nézzük a legfontosabb aritmetikai operátor, az összeadás ( ADD ) kettes számrendszerbeli szimulációját. 

Legyen  és  két olyan intervallum-érték, amelyek számértékeket fejeznek ki bitsorozatra visszakonvertálva. 

Az eltolás operátorokat fogjuk felhasználni a következőképpen: Először a túlcsordulásnak (a túlcsordulás 

biteknek) megfelelő  intervallum-értéket konstruáljuk meg. A  utolsó bitje 
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Itt jegyezzük meg, hogy  ugyanazt jelenti, mintha  lenne az eltolás operátor 

második paramétere. Hasonló állítás teljesül a  műveletre is. 

A következő iterációs módszerben, amiben összegyűjtjük a  bitjeit, az  változó értéke  -től 2-ig csökken 

lépésenként 1-gyel 

 

(Az utolsó érték,  tartalmazza az összes átvitel (túlcsordulás) bitet, ami szükséges a számításhoz. A  

túlcsordulás bájt első bitje a valódi túlcsordulás bitet jelenti, ami az iteráció következő lépésében állna elő a  

értékkel. A hagyományos számítógépi értelemben vett összeg eredményének kiszámításához erre nincs szükség 

(ez a bit egy plusz információt tartalmaz, de nem az összeget tartalmazó bájtban van). 

Végül a kizáró vagy (XOR) operátort használva kapjuk meg az  és a  összegét: 

 

Ezzel tehát minden klasszikus művelet szimulálását megadtuk. Mivel a klasszikus számítógépek univerzálisak 

Turing értelemben, azt mondhatjuk tehát, hogy minden, ami kiszámítható az kiszámítható intervallum-

értékekkel is. 

Mint láttuk az intervallum-számítógép képes a klasszikus számítógépet szimulálni, így minden azzal 

kiszámítható függvényt kiszámítani. A szimulációban véges sok bitnyi információt tároltunk egy intervallum-

értékben, maximum  atomi intervallum-értéket felhasználva. Csak olyan intervallum-értékeket használtunk fel, 

ami a  intervallum-értékből a logikai és az eltolás operátorok véges sokszori alkalmazásával előáll. 

Mindezeket figyelembe véve azt mondhatjuk tehát, hogy az intervallum-számítógép a klasszikus számítógép 

egy absztrakt általánosítása. Ezenfelül, logikai műveletek végrehajtásakor az intervallum-számítógép úgy 

viselkedik, mintha végtelen (kontinuum) sok bit építene fel egy bájtot: a  minden pontja megfelel egy-egy 

bitnek. Mivel egy processzor minőségét szokták a bájtjainak bitszámában mérni, az intervallum-értékű 

számítógép egy idealizált határesetet jelképez. 

1.2. Lista-reprezentáció 

Ebben a alfejezetben az intervallum-értékek lista-reprezentációját mutatjuk meg. Ezen reprezentáció 

segítségével a hagyományos számítógépeken is (egyszerűen) szimulálhatjuk az intervallum-értékű számításokat, 

amint látni fogjuk, az intervallumkomponensek végpontjait növekvő sorrendben nézve sorosan végrehajtva az 

egyes utasításokat (ezzel elveszítve a beépített párhuzamosság okozta hatékonyságot). 

Számlistákkal fogjuk az intervallum-értékeket reprezentálni. A lista elemei kétfélék lesznek, aláhúzott és 

aláhúzás nélküli számok. Az aláhúzott értékek azokat a határpontokat fogják jelenteni, amelyek hozzátartoznak 

az intervallum-értékhez (zárt az atomi intervallumnak az adott értékű vége), a nem aláhúzott értékek pedig a 

nyílt határpontokat fogják jelenteni. A listákat is iteratív módon vezetjük be: 

• Első lépésként, minden  atomi intervallumhoz az  listát rendeljük. 

• Az indukciót az intervallum-értékekkel végezhető operátorok alapján végezzük. Legyen az  lista-értéke 

 (ahol ezek az értékek 0 és 1 közti (aláhúzott vagy aláhúzás nélküli) valós számok 

monoton nemcsökkenő sorrendben) valamilyen  -re. Ennek a jelentése a következő: Minden  

értékre, ha van olyan  , hogy  , akkor  -nél az  karakterisztikus függvénye 1-et ad (egyenlőség 

esetén, csak ha aláhúzott értékről van szó). Ekkor mondjuk azt, hogy páratlan pozícióban vagyunk az  

listájában, mert páratlan sok olyan érték van a listában, ami kisebb (nem nagyobb), mint az aktuális  . Ha ez 

a feltétel nem teljesül  -re, akkor  . 

Lássuk előbb a logikai operátorok hatását: 
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•  lista-reprezentációja:  . Tehát a 0 és az 1 értékek bejönnek a lista két végére 

aláhúzva, az összes addigi érték pedig köztük marad. Viszont minden addig aláhúzott érték nem lesz 

aláhúzva, és ami az  -ban nem volt aláhúzva, az a  -ban alá lesz húzva (ezt a cserét jelzi a fölülhúzás jel a 

képletben). 

• Az  intervallum-értékének lista-reprezentációja a következő: Párhuzamosan olvassuk az  és a  

listáját monoton nemcsökkenő sorrendben. Ha páratlan pozícióba kerülünk bármelyik listában, akkor ezt a 

pontot változtatás nélkül az  listába másoljuk onnan ahol most beléptünk. Amikor olyan ponthoz érünk, 

hogy mind az  mind a  listában kikerülünk a páratlan pozícióból, akkor ezt a pontot is változtatás nélkül 

másoljuk. (Tartsuk magunkat ahhoz, a konvencióhoz, hogy belépési pontként az aláhúzott érték 

alacsonyabbnak számít, mint ugyanaz az érték aláhúzásmentesen; míg páratlan pozícióból történő kilépéskor 

az aláhúzott érték számít magasabbnak.) Az  és  lista reprezentációs kiszámítását a 3.1. animáción 

is bemutatjuk. 

3.1. animáció - Intervallum-értékek lista reprezentációval. 

 

• Az  intervallum-értékének lista-reprezentációja a következőképpen áll elő: Párhuzamosan olvassuk az 

 és a  listáját monoton nemcsökkenő sorrendben. Ha páratlan pozícióba kerülünk mindkettő listában, 

akkor ezt a pontot változtatás nélkül az  listába másoljuk onnan ahol most beléptünk. Amikor olyan 

ponthoz érünk, hogy legalább az  és a  egyikének listájában kikerülünk a páratlan pozícióból, akkor ezt a 

pontot is változtatás nélkül másoljuk. 

Szükség van a listában egy karbantartó lépésre is. Ha a lista két egymást követő eleme megegyezik, akkor 

azokat kitörölhetjük a listából a következő eseteket kivéve: 

• mindkettő aláhúzott, és az első előfordulás páratlanadik helyen van a listában:  (ez egy atomi 

intervallumot jelez, ami egy pont); 

• egyik érték sincs aláhúzva, és az első párosadik helyen szerepel:  . (Ez azt jelzi hogy két egymást 

követő intervallumkomponens közt ez az egyetlen pont, a határpont nincs benne az intervallum-értékben.) 

Most nézzük a speciális intervallum-értékek lista-reprezentációját: 
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A  és a  listaértékei:  és az üres lista  . 

Végül a nem-logikai operátorok hatása a lista-reprezentációban: 

• A  , a legkisebb  indexre, melyre  , és 0 ha nincs ilyen index, így speciálisan 

az üres listára is. 

•  a következő listával reprezentálható: 

 (eltávolítva a maximális páros számú 0-t a lista 

elejéről). 

•  listareprezentációjának elemei: 

 , ahol minden 1-nél nagyobb érték helyett 

annak törtrésze használandó. Ezenkívül, ha valamely  -re  , 

akkor listába fel kell vennünk a 0 és 1 értékeket is (mindkettőt aláhúzottan). Végül, hogy megkapjuk a 

listareprezentációt az elemeket monoton nemcsökkenő sorrendbe kell rendeznünk. 

• A fraktál-szorzás műveleténél, tulajdonképpen az operátor definíciójában szereplő  atomi intervallum-érték 

határait kell felsorolni, ahogy a definícióban tettük. 

Az intervallum-értékeket reprezentáló listákra igaz az, hogy ugyanazt az elemet maximum kétszer tartalmazzák. 

A lista elemei tulajdonképpen azok a pontok, ahol az intervallum-érték karakterisztikus függvénye változik. 

2. Intervallum-értékű számítások formális megadása 

Az intervallum-értékű számításokhoz ezután a  alakú intervallumkomponensekre szorítkozunk. (Egy ilyen 

komponens egyébként előáll a  atomi intervallum és annak  végpontja különbségeként.) Az ilyen 

komponensekből álló intervallum-értékek szépen viselkednek, minden logikai művelet és a szorzás is megtartja 

ezt a tulajdonságukat. Ha az  jobbra-tolást is átdefiniáljuk ennek megfelelően, vagyis minden 

intervallum-érték karakterisztikus függvénye 0-t fog visszaadni az 1 pontban, akkor az eltolási operátorok sem 

vezetnek ki az ilyen típusú komponensek uniójaként felírt intervallum-értékek halmazából. Ennek megfelelően a 

továbbiakban a  értékét is  -ként értjük, ez lesz a maximális intervallum-érték. 

Egy  számítási sorozat (program) egy olyan véges sorozat amely tartalmaz véges számú előre definiáltan adott 

intervallum-értéket, a sorozat többi eleme pedig valamely intervallum-értékekre értelmezett operátor, és annak 

argumentuma(i): negáció esetén egy, különben két a sorozatban korábban szereplő intervallum-érték. 

Világos, hogy az így definiált intervallum-értékű számítások minden inputra véges sok lépésben véget érnek, 

így pontosan a rekurzív függvények számíthatóak ki segítségükkel, vagyis azok a problémák, amelyek 

megoldhatóak Turing-géppel olyan módon, hogy a számítás mindig véget ér. 

A továbbiakban speciális számításokat fogunk bemutatni, amelyekre a következő két megszorítás teljesül. 

• Egyetlen előre definiált intervallum-értékből indul a számítás: a  lesz a számítási sorozat első eleme, az 

összes többi elem operátor alkalmazást jelent. 

• Szorzás operátort csak úgy használunk, ha a második operandusa a kiinduló  . 

Ennek megfelelően az általunk használt összes intervallum-értékre teljesül, hogy a 

 halmazbeli. 

3. Eldöntési feladatok megoldása 
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Ebben a fejezetben eldöntési feladatok megoldását mutatjuk be. Az eldöntési feladatokban minden egyes adott 

inputra az „igen” vagy a „nem” választ várjuk az  eldöntési algoritmusunktól . Ily formán azok az inputok, 

amelyekre a válasz „igen” egy (formális) nyelvet alkotnak. Akkor mondjuk, hogy az  nyelv  eldönthető egy 

intervallum-értékű számítással , ha van olyan tömören (logaritmikus tárral) leírható A algoritmus, ami minden 

egyes  input szóhoz megad egy olyan megfelelő számítási sorozatot, aminek az utolsó eleme adja az  

intervallum-értéket úgy, hogy  pontosan akkor, ha  , vagyis a számítás végén előállított 

intervallum-érték nem üres. Mivel a számítás mindig véget ér, ilyenkor az  nyelv komplementerét is 

eldönthetőnek tekintjük. 

Szokás a számítási modellek „erejét” azzal megmutatni, hogy bonyolult problémákra gyors választ/megoldást 

adnak. A következő alfejezetben az NP-teljes SAT problémát tesszük vizsgálatunk tárgyává. Ezután pedig a 

SAT egy bonyolultabb változatát, a PSPACE-teljes qSAT-ot is megoldjuk lineáris lépésszámmal. 

3.1. A SAT probléma megoldása lineáris időben 

Általában a formulákat normálformában szokták vizsgálni, de ez esetben ez nem követelmény, a formula 

bármilyen propozicionális logikai formula lehet, tehát a SAT formula általános alakját fogjuk megoldani (a 

probléma leírása megtalálható az 4.1. alfejezetben). 

Legyen  a formulában előforduló propozicionális változók száma. Minden propozicionális változóhoz 

hozzárendelünk egy-egy intervallum-értéket ugyanúgy, mint a 4.4. alfejezetben az igazságtáblák vizuális 

szemléltetésénél tettük. A különbség az, hogy most nem csak szemléltetünk, hanem minden intervallum-értéket 

a  kiinduló intervallum-értékből kapjuk meg a számítási sorozat segítségével. Tehát az  -edik 

ítéletváltozóhoz az 

 értéket rendeljük. Ezeket a szorzás operátor felhasználásával elég gyorsan le 

tudjuk gyártani:  . Lásd a 3.1. ábrát is. 

3.1. ábra - Intervallum-értékek kiszámítása az ítéletváltozókhoz. 
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Ezután egyszerűen értékeljük ki az adott logikai formulát a megfelelő  intervallum-értékekkel, hasonlóan, 

mint ahogy a 4.4. alfejezetben pl. a 2.4. animáció is mutatja. A kiértékelés könnyen felírható a számítási 

sorozatként részeként. A formula részformuláit nemcsökkenő logikai összetettség szerint felsorolva, a következő 

formula fő logikai összekötőjele adja az operátort, az operandus(ok) pedig a már kiszámított közvetlen 

részformulá(k) intervallum-értéke(i). A számítási sorozat utolsó tagja a kiértékelendő formula fő logikai 

összekötőjelének operátorával magának a formulának az intervallum-értékét állítja elő. Amennyiben az 

eredmény a  intervallum-érték lesz, akkor a formula kielégíthetetlen. Ellenkező esetben pedig a formula 

kielégíthető, sőt amennyiben az eredmény a  , vagyis a teljes intervallum, a formula logikai törvény (Boole 

tautológia). Megmutatjuk azt is, hogy milyen értékeléssel lesz igaz egy kielégíthető formula: vegyünk egy olyan 

 pontot, ahol az eredmény intervallum-értékének karakterisztikus függvénye 1-et ad. (Ilyen érték 

biztos, hogy van, hiszen az eredmény különbözött a  -tól.) Nézzük meg, hogy ebben az  pontban milyen 

karakterisztikus függvényértékkel bírnak a propozicionális változók. Ha minden változóra fennáll, hogy az  -

edik változó értéke éppen  , akkor a propozicionális formula értéke igaz lesz. 

Látható, hogy egy formula kielégíthetőségének vizsgálatához nincs szükség több intervallum-értékre, mint a 

formula hosszának négyszerese. Pontosabban mondva, az első változó értéke a számítási sorozat első eleme, 

minden további változó értékének előállítása négy lépést vesz igénybe. Ezután a kiértékelés pontosan annyi 

lépésből áll, mint a formulában szereplő logikai összekötőjelek száma (vagyis a formula logikai összetettsége). 

Tehát az inputformula hosszának lineáris függvényével felülről becsülhető az intervallum-értékű algoritmusunk 

lépésszáma. 

Egy számítás belső párhuzamosságának a mérésére bevezethetjük a  bitmélység fogalmát, ez megadja, hogy az 

adott számítás az adott inputon (maximum) hány bites. A szorzás operátorral tulajdonképpen a bit-mélység 

növelését végezhetjük el számítás közben. 

3.2. A qSAT probléma és lineáris lépésszámú megoldása 

A qSAT a SAT probléma kvantifikált változata. A kvantorok nem elsőrendű logikabeli kvantorok, hanem az 

ítéletváltozók lehetséges igazságértékeire (igaz, hamis) vonatkoznak. Legyen adott egy propozicionális logikai 

formula  az  ítéletváltozókkal. A SAT probléma az, hogy tudunk-e úgy igazságértéket rendelni 

ezen ítéletváltozókhoz úgy, hogy a formula kiértékelése igaz értéket adjon. A qSAT probléma a következő: 

igaz-e az, hogy az  bármelyik igazságértéket is veszi fel, tudunk úgy igazságértéket választani az  -nek, 

hogy az  bármelyik igazságértéke mellett, van olyan igazságértéke az  -nek ..., hogy a formula így 

kiértékelve igaz legyen. Minden változóra vonatkozik kvantor, minden páratlanadikra az univerzális, minden 

párosadikra pedig az egzisztenciális. Formálisan az  elé írjuk a kvantoros előtagot, 

 , ahol  , ha  páratlan, egyébként  ; 

valamint az  változóhoz a  igazságértéket rendeljük: 

 Ennek a problémának az általános eldöntése PSPACE-teljes 

feladat. Egyébként a legtöbb kétszemélyes játék a PSPACE osztályba tartozik, és itt is megjelenik a 

„játékjelleg”: az univerzális kvantor az ellenfél választásánál (lépésénél), az egzisztenciális pedig a mi 

lépéseinknél: így egy és-vagy fával ábrázolható a feladat, mint egy játékfa, a feladat pedig azzal ekvivalens, 

hogy eldöntsük, van-e nyerő stratégiánk. 

Most lássuk, hogyan oldható meg a qSAT probléma lineáris lépésszámmal az intervallum-értékű számítási 

paradigmában. 

A feladat az  formula kiértékelésével kezdődik, ugyanúgy, mint a SAT problémánál, tulajdonképpen 

megoldjuk az  formulára a SAT-problémát (lásd 3.1. alfejezet). 

Ezután a kvantoros részformulák értékeit kell meghatároznunk. Ehhez azt kell először is látnunk, hogy azok a 

kiértékelések, amelyek csak  igaz vagy hamis voltában térnek el egymástól, vagyis a többi igazságérték 

rögzített, az intervallum-értékben egymás mellett található. Így a  részre osztott intervallum tulajdonképpen 

 blokkot alkot. Ha univerzális kvantor tartozik az adott változóhoz, akkor azt kell megnéznünk, hogy a 

teljes blokk az intervallumunk része-e; egzisztenciális kvantor esetén pedig azt, hogy nem üres-e az adott blokk. 

Ehhez fogjuk az eltolás operátorokat használni, hogy a blokk egyik részéről az információt a másik részére is 

átvigyük, aztán univerzális kvantor esetén konjunkcióval, egzisztenciális kvantor esetén pedig diszjunkcióval 

tudjuk előállítani a kvantoros formula intervallum-értékét. Ha ezt az értéket meghatároztuk, akkor az utolsó 

olyan változó, amire a kvantoros kiértékelést még nem végeztük el, ugyancsak egymás melletti 
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intervallumrészeken veszi fel az igaz és hamis értékeket, úgy hogy közben a többi még nem értékelt kvantorú 

változó értéke rögzített. Ennek megfelelően a kiértékelés az előzőekben leírt módon folytatódik, amíg a teljes 

kvantoros rész értékét meg nem határozzuk. 

3.2. ábra - Az intervallum-értékű számítás egy kielégíthető formulára (balra) és a 

legbelső egzisztenciális kvantoros részformula kiszámítása lépésenként (jobbra). 

 

Formulákkal ezt a következőképpen írhatjuk le: jelölje  azt a 

(kvantoros) részformulát amiben már az utolsó  kvantort kiértékeltük. Így kezdetben adott a  

. Ha az  páros, akkor univerzális kvantoros részformulát értékelünk ki: 

 

Ha  páratlan, akkor egzisztenciális kvantor áll a részformulában elől: 

 

Ekkor a végeredményként kapott  intervallum-érték üres, ha a formula nem kielégíthető (nincs benne a qSAT 

nyelvben), és az eredmény a  , ha a formula kielégíthető, vagyis benne van a qSAT nyelvben, van nyerő 

stratégiánk. A 3.2. ábra a bal oldalon a 

 
formula kiértékelésének főbb állomásait mutatja be, míg a jobb oldalon egy egzisztenciális kvantoros 

kiértékelést mutat részletesen, lépésenként. Az ábrán a blokkokat is berajzoltuk a könnyebb követhetőség 

kedvéért, illetve szürke háttérrel jeleztük, ahol az univerzális kvantoros számítási lépéseket kell alkalmazni. A 

3.3. ábrán a nem kielégíthető 

 
qSAT formulára mutatjuk meg a számítás néhány fontosabb értékét (balra), illetve egy univerzális kvantoros 

számítási sorozatrészletet szemléltetünk (jobbra). 



 Intervallum-értékű számítások  

 49  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3.3. ábra - Nem kielégíthető formula elemzése (bal oldalon) és egy univerzális kvantoros 

formula értékelése lépésenként (jobb oldalon). 

 

Az algoritmus lépésszáma a kvantormentes részre, vagyis a SAT megoldása, a kvantormentes rész hosszának 

maximum 4-szerese. Ezután minden kvantoros tagra a kiértékelés 7 lépésben megtörténik. Ha úgy tekintjük, 

hogy egy kvantoros előtag leírása legalább két betűt vesz igénybe (az eredeti leírásunknak megfelelően ennél 

többet is), akkor minden egyes input qSAT formulára (akár kielégíthető akár nem) az eldöntési algoritmusunk 

lefut maximum négyszer annyi lépésben, mint a formula hossza. A bitmélyége ennek az algoritmusnak 

egybeesik az ugyanazon formula kvantormentes részére alkalmazott SAT probléma algoritmusának a 

bitmélységével. 

Belátható, hogy a PSPACE problémaosztály jól jellemezhető az általunk tekintett speciális intervallum-értékű 

számításokkal. 

Mielőtt rátérünk a diszkrét értékű függvények intervallum-értékű számításokkal való kiszámítására, 

megemlítjük, hogy NP-teljes gráfelméleti problémát is hatékonyan megoldhatunk intervallum-értékű 

számításokkal. Példaként említjük a hármas csoportosítás problémáját, ebben a gráf csúcsai három egyforma 

méretű diszjunkt csoportba oszthatók, és csoporton belüli csúcsok közt nincs él. A feladat az, hogy olyan 

csúcshármasokat adjunk meg, amelyben minden három csúcs össze van kötve a másik kettővel. A kérdés annak 

eldöntése, hogy az adott gráf esetén megoldható-e ez a feladat. 

4. Diszkrét értékű függvények kiszámítása 

Eddig olyan problémákat oldottunk meg, ahol igen-nem választ vártunk. Ebben a fejezetben olyan problémákat 

tekintünk, ahol valamit ki kell számítani (ahogy a Turing-gépek közt is vannak eldöntő és kiszámító Turing-

gépek). Ehhez először szükségünk van egy olyan utasításra, amivel az intervallum-értékű számítás közben 

outputot tudunk generálni. 
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A számítás kezdetén az output még üres, vagyis a  üres szó. Vegyük fel az operátorok közé az  

utasítást, amely a számítási sorozat egy korábbi intervallum-értékét kapja operandusként, és azt nem változtatja 

meg, viszont az outputhoz hozzáfűz egy  -est, ha  nemüres, illetve egy  -t, ha  . A számítás végére egy 

 -beli outputot fog generálni a számítás. 

Azt mondjuk, hogy egy  diszkrét függvény hatékonyan kiszámítható intervallum-értékű 

számítással, ha van olyan rövid (logaritmikus tárigényű) algoritmus, ami minden lehetséges  inputra 

megadja azt a számítási sorozatot, ami az  output sorozatot generálja. 

A fejezet alfejezeteiben a pozitív egész számok prímfaktorizációját, illetve a diszkrét logaritmus problémát 

tekintjük. A matematikai érdekességükön kívül mindkét problémának fontos szerepe van a gyakorlatban, pl. 

kriptográfiai algoritmusokkal kapcsolatosan. 

4.1. Prímfaktorizáció 

Közismert tény, hogy minden egynél nagyobb természetes szám egyértelműen felbontható prímtényezők 

szorzatára. Az is egyszerűen belátható, hogy a prímszámok száma végtelen, köztük viszont bármekkora méretű 

hézag lehet: vagyis minden  természetes számhoz található olyan  prímszám, hogy az ennél nagyobb 

prímszámok, mind nagyobbak  -nél is. 2004-ben M. Agrawal, N. Kayal and N. Saxena bizonyították, hogy 

annak eldöntése hogy egy szám prím-e P-ben levő probléma. Ezzel szemben a prímtényezőkre bontás, illetve a  

prímfaktorizáció problémájára jelenleg nem ismert determinisztikus polinomiális idejű algoritmus hagyományos 

számítógépekre (illetve Turing-gépre). A prímfaktorizáció problémáját a következőképpen adjuk meg: adott egy 

természetes szám, adjuk meg egy valódi osztóját, illetve jelezzük, ha a szám prím. Világos, hogy a valódi 

osztóra, illetve az eredeti számot a valódi osztóval osztva az eredmény kisebb számra újra lefuttatva az 

algoritmust, a teljes prímtényezős felírás is megadható. 

Most egy intervallum-értékű számítást adunk, ami az input hosszának négyzetével arányos lépésszám után az 

inputként adott  természetes szám egy prímtényezőjét adja outputként, illetve  -t ír ki, ha az  szám 

prím. Legyen az  input bináris kódban adva. Ekkor a hossza  felfelé kerekítve, jelöljük  -nel ezt, 

vagyis hogy hány biten írhatjuk le az inputot (az  feltételnek megfelelően  ). Ennek megfelelően 

legyen az input bináris alakja:  . Az algoritmusunk outputként az  legnagyobb (de saját magánál 

kisebb) osztóját fogja adni bináris kódban, jelöljük a számítás eredményét  -el (ennek el kell férnie 

 biten). A számítást egy példán,  , is bemutatjuk. Ekkor  , az input binárisan:  . 

A számítási sorozat első eleme most is  . Először az input reprezentálásához legyártjuk a  üres és a  

teljes intervallum-értékeket: Ehhez a  -et saját magával eltoljuk jobbra, majd vesszük ennek (vagyis a 

 -nek) és az eredeti  -nek a diszjunkcióját, illetve a konjunkcióját. A számítási sorozat következő  

eleme,  legyen az inputnak megfelelően: 

 Az input leírása a hosszával (  -nel) lineáris számú lépésben 

megtörténik. A 3.4. ábrán mutatjuk a példánkban az input reprezentációját. 

3.4. ábra - Az  input intervallum-értékű reprezentációja. 
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Az input és az output, vagyis a számok reprezentációjának rögzítése után az algoritmusunk több egymást követő 

alprogramból áll, ezeket vesszük most sorra. 

3.5. ábra - A  és  intervallum-értékek  esetre. 
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Ezután a párhuzamos számítás elvégzéséhez ugyanolyan intervallum értékeket állítunk elő, mint a SAT 

problémánál is tettük (lásd a 3.1. ábrát), most  darabot, az első  darabot  -vel, a második  

darabot pedig  -vel jelöljük. Legyen így 

 ahol  és 

 ahol  . Ezen intervallum-értékek előállítása az input hosszával 

lineáris számú lépésben történik. A példánkra ennek a résznek az eredményét a 3.5. ábrán mutatjuk. 

3.6. ábra - A  és  intervallum-értékek és a  értékek által reprezentált egészek. 
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3.7. ábra - A  és  intervallum-értékek és az általuk reprezentált egészek. 
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A  és  értékek binárisan kódolnak egészeket (minden olyan egészet, ami  biten ábrázolható), ahogy a 

3.6. és 3.7. ábrák is mutatják. 

3.8. ábra - A  és  intervallum-értékek által reprezentált számok szorzatai. 
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Az algoritmusunk folytatásaként ezeket a binárisan kódolt egészeket szorozzuk össze. A  -k által kódolt első 

tényezőt a  -k által kódolt második tényezővel. Figyeljük meg, hogy minden lehetséges első tényező minden 

lehetséges második tényezővel „párban” előfordul az intervallum-értékeink valamely részén. A bináris szorzás 

megvalósítható logikai áramkörökkel, így az intervallum-értékű számításunkban logikai műveletekkel 

elvégezhető. Ehhez legfeljebb az input-hosszal négyzetes számú lépésre van szükség. Jelölje  a 

szorzás eredményét intervallum-értékekkel (a szorzatnak el kell férnie  biten). A példánkra ezt a 3.8. 

ábrán mutatjuk (az ábrán logikai képlettel is mutatjuk a kiszámítás egy lehetséges módját). 

3.9. ábra - A  és  intervallum-értékek egyenlőségének vizsgálata. 
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Az algoritmus következő lépése az egyenlőség tesztje, vagyis annak vizsgálata, hogy a szorzat hol egyezik meg 

az inputként megadott számmal. Az input  értékét a szorzat utolsó  értékéhez hasonlítjuk, a szorzat többi 

értékét az üres intervallumhoz (mintha az inputot több biten vezető  -kal ábrázolnánk). Két intervallum-érték 

összehasonlítása a logikai ekvivalencia operátorral történik, végül a páronként kapott összehasonlítások 

konjunkciója adja meg azt az intervallum-értéket, ami azt mutatja meg, hogy az ábrázolt számok hol egyeznek 

meg. Tehát legyen  értéke  , és  értéke  ha  . Az ezt követő  darab  érték pedig 

legyen  ahol  . Végül legyen az  intervallum-érték értéke 
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 . Az algoritmusnak ez a része is lineárisan sok lépést tartalmaz az input hosszának 

függvényében. A példánkban ezt a 3.9. ábrán mutatjuk. 

Világos, hogy az  értéke pontosan akkor üres, ha az  input prímszám. Ha az  nem prímszám, akkor az  

nem üres. Továbbá, a  feltételünknek megfelelően, az  biten ábrázolható legnagyobb szám négyzete, 

ami a  értékek legelső részén van kódolva, biztosan nagyobb, mint az  biten leírható  . Ennek megfelelően 

az  biztosan olyan, hogy nincs  alakú komponense. 

3.10. ábra - A kódolt szorzótényező értéke. 

 

Már csak annyi maradt, hogy dekódoljuk az osztót és kiírjuk az outputra. Ehhez tekintsük a  értékekkel 

reprezentált szorzótényezőket, és állapítsuk meg a kódolt értéket az  által adott első helyen. A példában ezt a 

3.10. ábra illusztrálja. 

3.11. ábra - Az output meghatározása. 
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Ehhez az eltolás operátorok kombinált alkalmazásával kivágjuk a kódolt szám jelentette bit értékét. Először 

toljuk el balra a  intervallum-értékeket a  intervallum-értékkel (lásd a 3.11. ábrát). Az így kapott 

 értékekben a válaszbitek az intervallum elején jelennek meg. (Figyeljük meg, hogy 

 esetén, azaz, ha  prímszám, a balra tolással minden  értéke az üres intervallum lesz.) Legyen 

 , vagyis a kiindulási intervallumunkat magával szorozzuk össze annyiszor, hogy a szorzat 

felírásában  -szer szerepeljen. Ekkor  éppen olyan hosszú, mint a  (ez az 

intervallum-érték a „legfinomabb felbontású” a számítás során) komponenseinek hossza (külön-külön). 

Tulajdonképpen ez a „bitek” hossza a számításunknak abban a részében, amikor a legsűrűbb az 

információtartalma egy intervallum-értéknek. Ezután legyen  . A 

példában ez a 3.11. ábrán látható. Végül az algoritmus kiírja az outputot a  alapján bitenként. 

Esetünkben ez  , ami a  bináris kódja. És valóban a  a  legnagyobb valódi osztója. Az output 

meghatározása és kiírása is lineáris lépésszámot igényel az input hosszának függvényében. 

Az algoritmus legtöbb lépése a szorzás művelet megvalósításához kellett, ez alapján a teljes algoritmus 

lépésszámigénye négyzetes az input hosszának függvényében. Az algoritmus uniform abban az értelemben, 

hogy a lehetséges  bites tényezők szorzását elég egyszer elvégezni, több lehetséges input faktorizációjához 

is felhasználhatóak ezek az intervallum-értékek. Ráadásul, ha egyszer már elvégeztük ezt a szorzást, akkor 

tetszőleges további  biten ábrázolható szám faktorizációja már lineáris lépésszámmal megy az  függvényében. 

4.2. Diszkrét logaritmus probléma megoldása 

A diszkrét logaritmus probléma megfogalmazásával kezdjük ezt az alfejezetet. Legyen adott  . A 

feladat az, hogy adjunk meg olyan  kitevőt, amelyre teljesül az, hogy  és  ugyanazt a maradékot adja  -vel 

osztva (matematikai jelöléssel:  ). Az általánosság csorbítása nélkül feltehetjük, hogy  

. Hagyományos számítógépen (illetve Turing-gépen) nem ismert olyan determinisztikus algoritmus, amely 

polinomiális lépésszámmal megoldaná a problémát általánosan (tetszőleges input  és  értékre). Sokszor a  

értéke prímszám. 

A következőkben egy olyan intervallum-értékű algoritmust adunk meg, amely az input hosszának köbével 

arányos lépésszámban oldja meg a feladatot. Az algoritmus működését grafikusan az  ,  és  

példán szemléltetjük. 

Az számítási sorozat most is a  értékkel indul. Az algoritmus most is több alrészből áll. Az első részben itt 

is előállítjuk az  és a  intervallum-értékeket, valamint az inputot reprezentáljuk hasonlóan a 

prímfaktorizációs algoritmushoz. Mivel a  értéke a legnagyobb, ez szabja meg, hogy hány biten tudjuk és 

fogjuk ábrázolni az input értékeket. Legyen most  az az érték, ahány bitet foglal a  szokásos bináris 

reprezentációja (  a  kettes alapú logaritmusának felfele kerekített értéke). Az  , a  ás a  értékét is  biten, 

és ennek megfelelően ennyi intervallum-értéken jelenítjük meg. Mivel a  ciklikus csoport (a maradékok 

csak  értéket vehetnek fel, így ismétlődnek), lennie kell megoldásnak a  tartományban, ennek 

megfelelően az output megadásához is elegendő lesz  bit. A példánkban  , így minden input értéket ennyi 

intervallum-értékkel reprezentálunk, ahogy a 3.12. ábra mutatja. 

3.12. ábra - Az input kódolása intervallum-értékekkel (  ). 
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Az algoritmus alapötlete hasonlít a prímfaktorizáció alapötletére, itt is legyártjuk az összes lehetséges  kitevőt 

(a  tartományban legalábbis), elvégezzük a hatványozást a maradékosztályban, és ellenőrizzük az 

eredményt. Ki fogjuk használni a szorzáshoz hasonlóan az osztás, illetve a maradék meghatározása is 

kiszámítható négyzetes lépésszámú algoritmussal (vagy áramköri elemekkel). 

Tehát állítsuk elő a lehetséges  értékeket, konstruáljuk meg az  intervallum-értékeket 

 -nek megfelelően, ahogy korábban is tettük már. A példánk esetén (  ) ez a 3.13. 

ábrán látható. 

3.13. ábra - A lehetséges kitevők intervallum-értékekkel és jelentésük. 

 

A számítás lépésszáma eddig az input hosszának lineáris függvényével adható meg. Most jön a számítás 

legbonyolultabb része: a hatványozás a  maradékosztályban. 

Most legyen három szám  és  adott  -  intervallum-értéken (bináris reprezentációban). Ekkor 

kiszámítható az a  darab intervallum-érték, ami minden  esetén az  pontban az 

 értéket kódolja (ahol az  és  karakterisztikus függvényei kódolják az  , 

illetve  értékeket az  pontban). Ez a számítás logikai áramkörökkel megvalósítható, és mind a szorzás, az 

osztás, illetve a maradék képzés művelete a  -tel arányos lépésszámban kiszámítható. 
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Először kiszámoljuk az  ,  ,  ,  , 

 értékeket, mindegyik ábrázolható  darab intervallum-értéken, az  -edik az  

értékeken. A példánkban ez a 3.14. ábrán látható eredményt adja. 

3.14. ábra - Hatványozás (5 maradékosztályában). 

 

Tetszőleges szóba jövő kitevőt  bináris számként írva a hatványozás a következő szorzat alakba írható 

 a modulo  osztályban is. E technikai ötlet 

segítségével az előzőekben kiszámolt 2 hatványok (modulo  ) értékeiből bármely hatványozott érték 

meghatározható. Legyen az  értéke a következőképpen adott:  , és  ha  (a 

segítségükkel azt tudjuk megmondani, hogy utolsó bitről lesz-e szó). Számoljuk most ki a 

 értékeket (ehhez az előzőekben kiszámolt  értékek kellenek, illetve az ugyancsak 

megkonstruált  intervallum-értékei). A példánkban ezek az intervallum-értékek a 3.15. ábrán láthatóak. 

3.15. ábra - A  és a  értékek meghatározása a példában. 
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A számítási sorozat ekkor a következőképpen folytatódik Legyen  (  intervallum-értéken), továbbá 

legyen  . Ezeket az értékeket is mutatja a 3.15. ábra. A  értékek ekkor éppen a 

 értékeket kódolják, a példánkban a  a  értékeket, a  számokat. Az algoritmus 

következő része az egyenlőség tesztelés, hasonlóan a prímfaktorizációnál látott lépésekhez. A  intervallum-

értékeit az inputként adott  intervallum-értékeihez hasonlítjuk a logikai ekvivalencia operátorral, végül az 

összehasonlítások konjunkcióját vesszük. Tehát legyen  értéke  (  ), valamint legyen  a a  

értékek konjunkciója. Az így kapott  intervallum-érték mutatja, hogy mely  érték oldja meg a feladatot. A 

példánkban ezek az intervallum-értékek a 3.16. ábrán láthatóak. 

3.16. ábra - Egyenlőség tesztelése a példában. 

 

Tudva, hogy a megfelelő  értékek ott vannak kódolva ahol a  jelzi, következhet az eredmény kiírása. 

Ellenőrizhető, hogy a következő számítási sorozatrész a  első komponensét választja ki. Legyen  a számítási 

sorozatban annak az intervallum-értéknek az indexe, amely  -t adja meg. Ekkor a következő elemek: 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  . 

Tudjuk, hogy az  megoldás esetén másik megoldás is van a vizsgált  intervallumban, sőt ez a 

megoldás megelőzi az intervallumos kódolásban az  -t, hiszen az az intervallum-értékek legvégén van 

kódolva. Ezért nem vész el a megoldásunk, ha az aktuális intervallum-értéket,  -et eltoljuk jobbra  -val 

(vagyis a számítás során használt „bithosszal”, valójában  -nal) oly módon, hogy a kitolt rész eltűnjön 

(ehhez előbb jobbra, majd balra, majd megint jobbra tolunk). Ez három lépés. Ezzel elértük, hogy az aktuális 

intervallumunk mindenképpen üres résszel kezdődjön. Ezután 

•  

•  

•  

•  

•  
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•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

adja a  hosszúságú egykomponensű intervallum-értéket, amely pont az első helyen kódolt megoldás 

helyét jelöli. Legyen 

•  (ahol  ). 

Ezután már ezt csak ki kell íratni, vagyis legyen 

•  (ahol  ). 

Ellenőrizhető, hogy a kiírt bináris kód egy olyan  értéket ad, amelyre  , az intervallum-

értékekkel számoló algoritmus ezt a bemenet hosszának köbével arányos lépésszámban produkálja. A 

példánkban az eredmény  ami a  számot kódolja három biten,  , ami 5-tel osztva tényleg 2 

maradékot ad, ahogy vártuk. 

5. Irodalmi hivatkozások, az intervallum-értékű 
számítási paradigma története 

Az intervallum-értékű logika 1997-ben az alapvető fuzzy rendszerek bemutatására készült el (OTDK 1997). Egy 

ennél átfogóbb munkában (Techn. Rep. 2002) már a bitek logikája is modellezésre került. A bitek logikájának 

leírása után kézenfekvőnek tűnt az ötlet a rendszert számítások modellezésére is használni (CiE 2005). Az 

intervallumokkal való érvelések, levezetések bemutatása (Diagrams 2006) cikkben történt meg. A rendszer 

vizuális számítási képességeinek és hatékonyságának (a qSAT probléma lineáris lépésszámú megoldása) 

bemutatására (VLL 2007, TCS 2008)-ban került sor. A (CiE 2008)-ban gráfelméleti problémát is megoldottunk 

a modell segítségével. A természetes számok prímfaktorizációja, illetve a diszkrét logaritmus probléma 

megoldása a (Publ. Math. 2011), illetve a (DCM 2012) cikkekben valósult meg. Egyéb felhasználási 

lehetőségek: vegyes számítási paradigmákban, pl. ötvözés genetikus algoritmusokkal (CINTI 2011). A témakör 

jelenleg is aktív kutatási terület, kérdés, hogy ha a szorzás műveletet nem csak úgy használjuk, hogy a második 

operandus a  , akkor tudunk-e PSPACE-teljes problémánál bonyolultabb problémát hatékonyan megoldani. 

Ehhez esetleg további intervallum-értékű operátorokat is bevezethetünk. 

1. (OTDK 1997) Nagy B.: Intervallum-logika, OTDK különdíjas dolgozat, 1997. 

2. (Techn. Rep. 2002) Nagy B.: Interval-valued logic as generalization of many valued logics, Technical 

Report, Institute of Mathematics and Informatics, University of Debrecen, 2002/20. 

3. (CiE 2005) Nagy B.: An interval-valued computing device, CiE 2005, "Computability in Europe": New 

Computational Paradigms, Amsterdam, Netherlands, ILLC X-2005-01, 166–177. 

4. (Diagrams 2006) Nagy B.: Reasoning by Intervals, Diagrams 2006, Fourth International Conference on the 

Theory and Application of Diagrams, Stanford, CA, USA, Lecture Notes in Computer Science – Lecture 

Notes in Artificial Intelligence, LNCS-LNAI 4045 (2006), 145–147. 

5. (VLL 2007) Nagy B., Vályi S.: Visual reasoning by generalized interval-values and interval temporal logic, 

VLL 2007, Workshop on Visual Languages and Logic, CEUR Workshop Proceedings Vol-274, Coeur 

d’Aléne, Idaho, USA, 13–26. 
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6. (TCS 2008) Nagy, B., Vályi S.: Interval-valued computations and their connection with PSPACE, 

Theoretical Computer Science 394 (2008), 208–222. 

7. (CiE 2008) Tajti Á., Nagy, B.: Solving Tripartite Matching by Interval-valued Computation in Polynomial 

Time, CiE 2008, Fourth Conference on Computability in Europe: Logic and Theory of Algorithms (Local 

Proceedings), Athens, Greece, 435–444. 

8. (INES 2010) Nagy, B.: Effective Computing by Interval-values, INES 2010, 14th IEEE International 

Conference on Intelligent Engineering Systems 2010, Las Palmas of Gran Canaria, Spain, 91–96. 

9. (CINTI 2011) Zámbó L., Nagy, B.: Optimization of the Painting Problem by a Genetic Approach using 

Interval-values, CINTI 2011, 12th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and 

Informatics, 127–132. 

10. (Publ. Math. 2011) Nagy B., Vályi S.: Prime factorization by interval-valued computing, Publicationes 

Mathematicae Debrecen 79 (2011), 539–551. 

11. (DCM 2012) Nagy B., Vályi S.: Computing discrete logarithm by interval-valued paradigm, 

Proceedings 8th Workshop on Developments in Computational Models - DCM 2012, Cambridge, England, 

Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science - EPTCS 141 (2014), 76–86. 

6. Ellenőrző kérdések 

1. Adja meg az intervallum-értékeken értelmezett műveleteket! Mutassa meg egy kiválasztott többértékű/fuzzy 

rendszer operátorainak működését az intervallum-értékek segítségével! 

2. Az intervallum-értékeken értelmezett műveletek közül melyikeket hol használtuk fel a számítások során 

(SAT, q-SAT, prímfaktorizáció, diszkrét logaritmus)? 

3. Miben rejlik az intervallum-értékű paradigma titka? Hogyan és miért lehet pl. lineáris számú lépésben akár 

PSPACE-teljes problémát megoldani benne? 

4. Hogyan tudná a prímfaktorizáció és a diszkrét logaritmus probléma intervallum-értékekkel történő 

megoldását közös keretbe helyezni, melyik algoritmus milyen részekből épül fel? 

5. Mire szolgál az intervallumok szorzása az intervallum-értékű algoritmusokban? 

6. Az eltolási műveleteket mutassa be, hol tudjuk kihasználni, hogy nem „szimmetrikus” a definíciójuk? 

7. Feladatok 

1. Mennyi a  formula értéke Gödel-féle, Łukasiewicz-féle, Kleene-féle, illetve 

szorzat logikában, ha  ,  és  ? Hogyan változna meg az érték, ha a Łukasiewicz-

féle összekötőjelekkel (  és  ) számolunk? Mennyi a formula értéke a megadott értékekkel számolva a 

Post-féle 6-, illetve 11-értékű logikában? Milyen más Post logikákban van értelme a kiértékelésnek? 

Modellezze a számításokat intervallum-értékekkel is! 

2. Mennyi a  formula értéke Gödel-féle, Łukasiewicz-féle, Kleene-féle, szorzat, 

illetve a bitek (  -re skálázott) logikájában, ha  ,  ,  és  ? Hogyan változna 

meg az érték, ha a Łukasiewicz-féle összekötőjelekkel (  és  ) számolunk? Hány értékű Post logikákban 

van értelme a kiértékelésnek? Mennyi az eredmény? Modellezze a számításokat intervallum-értékekkel is! 

3. Modellezze a Belnap-féle logikát intervallum-értékekkel! 

4. Modellezze a Post-féle logika műveleteit intervallum-értékekkel (használja az eltolás operátort)! 

5. Számítsa ki az intervallum-értékű paradigmával hogy a következő formulák kielégíthetőek-e! 

•  ; 
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•  
; 

•  
; 

•  
. 

6. Alkalmazza a prímfaktorizáció intervallum-értékű algoritmusát az  számokra! 

7. Oldjon meg polinomiálisan sok lépésben egy legalább NP-teljes problémát az intervallum-értékű 

paradigmában (pl. partíció probléma: adott számhalmaz elemei két egyenlő összegű részre oszthatók-e, 

Hamilton-út probléma, gráfban maximális számosságú független csúcshalmaz kiválasztása, három színnel 

színezhető-e egy gráf, utazóügynök probléma)! 

8.  (kutatási feladat) Hasonlítsa össze az intervallum-értékű paradigmát valamely más számítási paradigmával 

(pl. optikai számítások:  D. Woods, T. J. Naughton: Optical computing, Applied Mathematics and 

Computation 215 (2009), 1417–1430; vektor-összeadó rendszerek:  A. Thayse: Encoding of parallel program 

schemata by vector addition systems, International Journal of Parallel Programming 8 (1979), 209–218; 

stb.)! 

9.  (kutatási feladat) Oldjon meg egy EXP-nehéz problémát polinomiális lépésszámú intervallum-értékű 

számítással! 
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III. rész - A DNS-számítások Alapjai 



   

 66  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tartalom 

 Bevezetés a DNS-számítások elméletébe  .....................................................................................  lxvii 
4. A DNS felépítése és vele végezhető műveletek  ...........................................................................  68 

1. A DNS szerkezete  ...............................................................................................................  68 
1.1. A nukleotidok felépítése  .........................................................................................  68 
1.2. Az egyszálú DNS ....................................................................................................  70 
1.3. Watson-Crick párok – a kétszálú DNS  ...................................................................  70 

2. Műveletek a DNS-sel  ..........................................................................................................  72 
2.1. Denaturálás  .............................................................................................................  72 
2.2. Renaturálás vagy hibridizáció  .................................................................................  72 
2.3. Szintetizálás  ............................................................................................................  72 
2.4. Sokszorozás  ............................................................................................................  72 
2.5. Pecázás  ...................................................................................................................  73 
2.6. Hosszmérés  .............................................................................................................  73 
2.7. Bázissorend meghatározása - a szekvenálás  ...........................................................  74 
2.8. Enzimek  ..................................................................................................................  74 

5. DNS-számítások a gyakorlatban  ...................................................................................................  76 
1. Adleman kísérlete — a Hamilton-út probléma megoldása  .................................................  76 
2. Lipton megoldása a SAT-ra  ................................................................................................  77 

6. Betekintés a sejten belüli számításokba  ........................................................................................  80 
1. A csillós egysejtűek .............................................................................................................  80 
2. A génképzési feladat  ...........................................................................................................  80 
3. A génképzés műveletei  .......................................................................................................  81 

3.1. Az  ld művelet  ........................................................................................................  81 
3.2. A  hi művelet  ..........................................................................................................  84 
3.3. A  dlad művelet  ......................................................................................................  85 

4. A génképzés modellezése  ...................................................................................................  88 
5. Irodalmi és egyéb megjegyzések  .........................................................................................  88 
6. Ellenőrző kérdések  ..............................................................................................................  89 
7. Feladatok  .............................................................................................................................  89 



   

 lxvii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Bevezetés a DNS-számítások 
elméletébe 

A könyv III. részében röviden áttekintjük a DNS számítások alapjait, a DNS számításokról jóval részletesebben 

írunk a csak ennek a témának szentelt  Nagy B.: DNS számítógépek és formális modelljeik című könyvben, itt a 

teljesség kedvéért említjük meg ezt a témakört. 

A természet a DNS molekulákat évmilliók óta használja információ tárolására, sokszorozására és elterjesztésére. 

A hagyományos számítógépeink ennek ellenére szilícium alapú elektronikus eszközök. A DNS molekulák 

számításokban való felhasználása évtizedek óta foglalkoztatta a tudósokat. 

A múlt évszázad közepén elsősorban Watson és Crick megfejtették a DNS molekulák szerkezetét. Az 

informatikusokat minidig is érdekelte nagy tömegű adat kis helyen történő tárolása, illetve a gyors és hatékony 

algoritmusok használata. Emiatt a DNS szerkezete és a vele végezhető műveletek nem csak a biológusok 

érdeklődési körében jelent meg. Tom Head már az 1980-as években definiálta az általa „vizes számításoknak” 

nevezett rendszereket, ami elvi modell arra, hogy különböző (vágó) enzimekkel hogyan használhatjuk 

számításra (nyelvgenerálásra) a DNS molekulákat. Adleman híres, a Science folyóiratban publikált kísérlete 

pedig a gyakorlatban is bizonyította, hogy a DNS molekulák segítségével számítási (matematikai) problémákat 

is megoldhatunk. 

Az utóbbi pár évben rengeteg élőlény genomját (vagyis az élőlény sejtjeiben megtalálható, őt magát kódoló 

DNS szál bázissorrendjét) felírták. Ennek megértése a bioinformatika egyik fő feladata, ami nem kis kihívás 

tekintve, hogy pl. az ember genomja nagyságrendileg  bázispárból áll, de vannak élőlények, amelyek 

genomjának hossza ennek többszöröse. 

Ezzel szemben a DNS számítások nem a biológusok, hanem az informatikusok területe, és elsősorban a 

természetben is megfigyelhető műveletek segítségével pl. számítási problémák megoldása a cél. 

Ebben a részben röviden ismertetjük a DNS szerkezetét, a vele végezhető műveleteket, illetve Adleman és 

Lipton kísérleteit. Végül az élő sejtben végbemenő „számítások” rövid bemutatásával fejezzük be a ezt a részt. 
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4. fejezet - A DNS felépítése és vele 
végezhető műveletek 

Az élet egyik alapvető molekulája a dezoxiribonukleinsav, röviden DNS. Röviden megnézzük, hogyan 

foghatóak számításokra ezek a molekulák, amikkel a természet pár millió év óta „számítja ki az élőlényeket”. A 

molekuláris genetika és ennek köszönhetően a DNS-számítások is forradalmi és viszonylag új területei a 

tudománynak, melyek napjainkban is folyamatos és jelentős fejlődésen mennek keresztül. 

Valójában a DNS molekulák a természetben adottak, és komoly tudományos munkára volt szükség, ahhoz, hogy 

szerkezetüket, felépítésüket megfejtsük. Ezzel ellentétes irányban haladva, azt mutatjuk meg, hogyan építhetőek 

fel ezek a molekulák atomjaikból. 

1. A DNS szerkezete 

1.1. A nukleotidok felépítése 

Először is tehát nézzük a DNS felépítését. Mint minden (makroszkopikus) anyag a hétköznapi világban a DNS 

molekulák is atomokból épülnek fel. A DNS-ek felépítésében ötféle atom vesz részt: ezek a hidrogén (H), amely 

1 vegyértékű, az oxigén (O), amely két vegyértékű, a nitrogén (N), amely három vegyértékű, a szén (C), amely 

négy vegyértékű és a foszfor (P), amely öt vegyértékű. Ez azt jelenti, hogy mindegyik építőelem más-más 

számú kovalens kötés létesítésére képes. 

A nukleinsavak nukleotid egységekből álló polimerek. Mindegyik nukleotidban van foszfátcsoport, cukor és egy 

bázis. Amikor sok nukleotid összekapcsolódik, polinukleotid keletkezik. A DNS-ek felépítésében négy  

nukleotid vesz részt: ezek az  adenin , a  citozin , a  guanin és a  timin . Lásd a 4.1., 4.2., 4.3. és 4.4. ábrákat, 

amelyeken a négyféle nukleotid kémiai felépítését mutatjuk be (az adenint teljesen a többi nukleotidnak pedig 

csak a bázis részét). A bázisok gyűrűit szén és nitrogén atomok alkotják. 

4.1. ábra - Az adenin molekula: a bázis, a pentóz és a foszfát-csoport szerkezete és 

kapcsolódásuk módja. 

 

4.2. ábra - A citozin bázisának felépítése. 
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4.3. ábra - A guanin bázisának kémiai felépítése. 

 

4.4. ábra - A timin molekula bázisa. 

 

Láthatjuk, hogy az adenin és a guanin purin (egy hatszög és egy ötszög alakú váz közös éllel) alapúak, míg a 

citozin és a timin pirimidin (egy hatszög) vázas. A nukleotidokra a nevük kezdőbetűjével fogunk (röviden) 

hivatkozni: így pl.  A jelöli az adenint,  G a guanint. 

Minden bázishoz ugyanígy kapcsolódik a cukormolekula (pentóz) és a foszfát-csoport, mint ahogy az adenin 

molekulában ( 4.1. ábra). Szokás a cukor szénatomjait a bázistól kezdődően számozni, ahogy az ábrán is tettük. 

Általában a pentóz szénatomjaira  ,  stb. alakban hivatkozunk, így az oxigén az  és  szénatomot kapcsolja 

össze, a foszfát-csoport pedig az  szénatomhoz kapcsolódik. 

A DNS molekula minden nukleotidja tehát egy bázisból, egy pentóz cukor (dezoxiribóz) molekulából és egy 

foszfát-csoportból áll. A nukleotidok vizes közegben savként viselkednek, vagyis ahogy a DNS nevében is 

szerepel, savas kémhatású lesz az oldatuk: általában a foszfátcsoport OH csoportjaiból ad le hidrogéniont H(  ) 

a víznek a molekula, így negatív töltésűvé válva (a vízben így a savas kémhatásért felelős  oxónium ionok 

keletkeznek). 
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1.2. Az egyszálú DNS 

Az 1940-es évek végén már valószínűsíthető volt, hogy a DNS olyan rendszeresen ismétlődő szerkezeti 

egységekből áll, amelyekben a bázisok ismétlődnek egy lánc mentén. Még érdekesebbnek tűnt a felvetés, hogy 

igen sokféle DNS molekula létezhet, s mindegyik sajátos bázissorrenddel jellemezhető. Ma már tudjuk, hogy ez 

az a mód, ahogyan a DNS molekulák felépülnek, s a DNS változatos bázissorrendjében hordozza azt a hatalmas 

(genetikai) információmennyiséget, ami az élővilágban található fehérjék igen sok lehetséges 

aminosavsorrendjének tárolásához szükséges. Az 1950-es évek elején a Cambridge-i Egyetem Kémiai 

Laboratóriumában dolgozó kutatócsoport meghatározta a nukleotidokat összekapcsoló pontos foszfodiészter-

kötéseket. Az eredmény meglepően egyszerű volt. Ezek a kötések mindig ugyanolyanok voltak: a foszfátcsoport 

a dezoxiribóz, a cukor  szénatomját köti a következő nukleotid cukrának  szénatomjához (kovalens kötéssel) 

( 4.5. ábra, ahol a kékkel jelzett cukor csoportok és a pirossal jelzett foszfát csoportok váltakozva adják a DNS 

szál gerincét). 

4.5. ábra - DNS lánc kialakulása nukleotidokból vízkilépéssel. 

 

A cukor és a foszfátcsoportok közötti foszfodiészter-kötésekkel jön létre a DNS gerince. Az  egyszálú DNS -ben 

a nukleotidok tehát egy láncot alkotnak, melynek egyik végén  a másik végén  szabad vég helyezkedik el, 

amin keresztül a lánc folytatható. 

Egy molekulát tehát egy sztringnek tekinthetünk, mint pl.  ACACGGTAA  jelölve a megfelelő végeket. 

1.3. Watson-Crick párok – a kétszálú DNS 

Kromatográfiás elválasztási módszereket alkalmazva vizsgálták a purin és pirimidin bázisainak mennyiségét egy 

DNS molekulán belül. Azt tapasztalták, hogy a négy bázis nem egyenlő mennyiségben van jelen, sőt 

nyilvánvaló volt az is, hogy mennyiségük igen változó. Azt is felfedezték, hogy a négy bázis mennyisége nem 

egymástól függetlenül változik. E. Chargaff vizsgálatai szerint minden egyes vizsgált fajban az adenin purin 

mennyisége majdnem vagy tökéletesen pontosan megegyezik a timin pirimidinével. Hasonlóképpen, a másik 

purin, a guanin mennyisége mindig nagyon hasonló vagy azonos volt a másik pirimidin, a citozin 

mennyiségével. A purinok száma a DNS-ben így megközelítően egyenlőnek mutatkozott a pirimidinekével. 

Központi kérdés volt a molekula 3 dimenziós szerkezete is, melyet röntgen-diffrakciós eljárással próbáltak 

meghatározni először 1938-ban. A vizsgálatok megmutatták, hogy a DNS cukor-foszfát gerince spirális 

konfigurációt mutat, illetve a spirál átmérőjének a méréséből kiderült, hogy az túl nagy volt egy olyan 

molekulához, amely csak egy láncból áll. A DNS alapvető egységének így két, összetekeredett láncból kellett 

állnia, de ellenkező irányú szállefutással. 
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A kétszálú DNS-láncok felépítésében alapvető szerepet játszik a Watson-Crick komplementaritás. James D. 

Watson és Francis H. C. Crick 1953-ban egyoldalas Nature cikkükben bizonyították a DNS kettős-spirál 

felépítését, és ezért a felfedezésükért 1962-ben Nobel-díjban részesültek. 

A DNS molekuláris szerkezete tehát a következő: a cukor-foszfát-gerinc a molekula külső részén van, a purin és 

a pirimidin bázisok pedig belül; olyan módon, hogy az ellenkező oldalon lévő bázissal H-hidat alakíthassanak 

ki. Ugyanolyan fontos az is, hogy az adenin és a guanin purinok nem válogatás nélkül kapcsolódhatnak a két 

pirimidinhez, a timinhez és a citozinhoz. Az adenin csak a timinhez, a guanin viszont csak a citozinhoz tud 

kötődni (lásd a 4.6. ábrát) a bázisok kémiai struktúrája miatt. 

4.6. ábra - A citozin és a guanin bázisai közt háromszoros hidrogénkötés alakulhat ki. 

 

A nukleotidmolekulák (bázisaik segítségével) tehát (komplementer-) párokat alkotnak, az adenin kettős 

hidrogén-kötéssel kapcsolódhat (és a kétszálú DNS-ben kapcsolódik is) a timinhez, míg a guanin hármas 

hidrogén-kötéssel a citozinhoz. Ezeket a párokat nevezzük Watson-Crick pároknak a felfedezőik után. A kettős 

spirál két szálát, a két egyszálú DNS molekulát ezek a hidrogénkötések tartják össze. Mindegyik bázispárnak a 

szimmetriája lehetővé teszi, hogy a kettős spirálba kétféle módon illeszkedjék be ( A=T ;  T=A ;  G  C ;  C  G 

); így bármely adott DNS-lánc mentén mind a négy bázis minden lehetséges sorrendű permutációban létezhet. 

Emiatt a specifikus bázispárképzés miatt, ha ismerjük az egyik szál szekvenciáját (pl.  TCGCAT ), akkor a másik 

szálét is tudjuk ( AGCGTA ). A szemben lévő sorrendet komplementernek nevezzük és a megfelelő 

polinukleotid-partnert komplementer szálnak. Pl.: 
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2. Műveletek a DNS-sel 

Ebben a fejezetben áttekintjük, milyen műveleteket végezhetünk a DNS láncokkal, milyen utasításokból lehet a 

„DNS gép programját” felépíteni. 

A kísérletek során az úgynevezett (molekuláris) levessel dolgoznak a kutatók, ami általában olyan vizes oldat, 

ami a DNS molekulákon kívül tartalmazhat különböző enzimeket, katalizátorokat. Formális szempontból az 

ilyen molekuláris levest egyszálú és kétszálú DNS molekulák halmazának tekintjük, feltételezve, hogy 

mindenféle molekulából elegendően sok van a levesben. Ez a gyakorlatban elterjedt eljárások során valójában 

nem jelent megszorítást, ahogy látni fogjuk. 

2.1. Denaturálás 

A DNS molekula komplementer párjai közötti hidrogén-kötés jóval gyengébb, mint az egyszeres láncokon 

belüli foszfodiészter-kötés (kovalens kötés). Az egyes bázispárokat, és így a kettős spirál két láncát is, 

könnyebben el lehet választani egymástól. Erre az egyik megoldás a molekula melegítése - denaturáció -, 

amelynek hatására a molekula két összekapcsolódott lánca különválik egyszeres DNS láncokat eredményezve. 

2.2. Renaturálás vagy hibridizáció 

Az egyszeres láncok a hűtés hatására újra összekapcsolódhatnak (rekombinálódnak), vagy más egyszálú DNS-

sel új kétszálút hozhatnak létre. (Természetesen a Watson-Crick komplementaritás figyelembe vételével.) 

Tehát az egyszeres láncok duplaszálú DNS-sé állhatnak össze. Mint később látni fogjuk ebben a lépésben fontos 

szerepet játszhat a ligáz enzim. 

Az előző két művelet tulajdonképpen implicit részművelet, valójában összetettebb műveletekben fogjuk őket 

általában használni. 

2.3. Szintetizálás 

Ha még nincs DNS láncunk, akkor gyakorlati módszerek vannak arra, hogyan állíthatunk elő. Egyszálú DNS 

láncot szintetizálhatunk, vagyis mesterségesen előállíthatunk (felépíthetünk), bármilyen bázissorrendben néhány 

100 nukleotidot tartalmazó méretig. Ezt a műveletet hívjuk szintetizálásnak. 

2.4. Sokszorozás 
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Fontos probléma, hogy hogyan erősíthetjük meg a kis mennyiségű, számunkra fontos DNS molekula jelenlétét a 

hatalmas mennyiségű, számunkra nem fontos darab között. Az erre szolgáló technikát  polimeráz láncreakció 

nak nevezzük. Segítségével milliószámra lehet előállítani a kívánatos molekulákat egyetlen molekulából. 

Ez egy összetett művelet, ami arra szolgál, hogy a kívánt kétszálú DNS-láncokból elég sok legyen jelen a 

levesben (pl. a leves több részre történő szétöntéséhez). 

Ennek egyik lépése a denaturálás, melynek során megfelelő egyszálú DNS láncok jönnek létre a sokszorozni 

kívánt kétszálú molekulából. Az oldatba ugyancsak teszünk úgynevezett primereket, amik a láncok  végein 

található viszonylag rövid részek (végek) komplementerei. A renaturálás során ezek a rövid primerek sokkal 

valószínűbben tapadnak össze az egyszálú DNS láncaink végeivel, mint hogy azok újra egymásra találjanak. 

Ezután az oldatban levő nukleotidokból az egyszeres láncok kétszálúakká egészítődnek ki a polimeráz enzim 

segítségével: Az enzim létező a félig kétszálú DNS molekulához további nukleotidokat képes hozzákapcsolni a 

következő módon: tegyük fel, hogy a DNS-szál eleje kétszálú, és egy adott ponttól kezdve csak a  -  irányú 

szál van meg ( 4.7. ábra). 

4.7. ábra - A polimeráz enzim kiegészíti a DNS láncot. 

 

Ekkor, ha az oldatban jelen vannak a nukleotidok, a polimeráz enzim felismerve, hogy milyen bázisú 

nukleotidnak kell következnie a még hiányzó  -  irányú láncon, beilleszti a következő nukleotidot. Ezáltal 

lépésenként haladva létrehozza a teljes kétszálú DNS-t úgy, hogy a hiányzó molekulákat sorban hozzáfűzi a 

meglévő lánchoz. Az enzim csak  szénatomhoz kapcsolódó új nukleotidot (azt annak az  szénatomjával 

kapcsolva) képes a kiterjesztést véghez vinni. Ezért is kellett olyan primereket használnunk amik ehhez az 

irányhoz viszonyítva a lánc elejét jelentik. 

Így sokszorosíthatjuk a láncokat, ha van egy kétszálú DNS-ünk, akkor ezt szétválasztjuk a bázispárok mentén, 

ezután a polimeráz enzim segítségével elő tudunk állítani a kiinduló lánccal megegyező két láncot. Az eljárás 

során rövid idő alatt exponenciális gyorsasággal emelhető meg adott molekulák száma a levesben, akár 

milliószorosára is emelhető egyes láncok száma. 

DNS molekulák kiválasztására kétféle módszert szoktak használni, az első adott minta alapján választja ki a 

megfelelő molekulákat, a második pedig hossz alapján. 

2.5. Pecázás 

Legyenek egyszálú DNS láncaink a molekuláris levesben. 

A célunk az oldatot 2 részre osztani oly módon, hogy az egyikbe olyan molekulák kerüljenek, melyek adott 

rövid bázissorozatot tartalmaznak. 

Ekkor a levesbe egyszálú DNS-láncokat (a kívánt láncrész komplementerláncát) lógatunk, amikhez azok a 

láncok tudnak a levesből hozzátapadni (H-kötéssel) amelyek tartalmazzák a belógatott lánc komplementer 

sorozatát, vagyis tartalmazzák a kívánt bázissorrendű részt. Így kipecázhatjuk a megfelelő molekulákat. 

2.6. Hosszmérés 
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Egy DNS hosszán a benne található bázisok, vagy bázispárok darabszámát értjük. Most a célunk az, hogy az 

oldatból kiválasszuk az adott hosszúságú DNS láncokat. 

A mérés alapját a  gél elektroforézis nevű eljárás képezi. Töltéssel rendelkező részecskék elektromos térben 

töltésükkel ellentétes irányban gyorsulnak. A DNS molekulák vizes oldatban negatív töltésűek, a pozitív töltésű 

anód felé mozognak gyorsulva az elektromos térben. A molekula töltése és így a rá ható gyorsító erő arányos a 

hosszával, csakúgy, mint a tömege. Viszont így, a hossztól függetlenül, minden DNS molekula ugyanúgy 

mozogna az elektromos térben. Az ötlet az, hogy olyan speciális anyagban, gélben kelljen a molekuláknak 

haladniuk, ami a hosszabb molekuláknak komolyabb ellenállást jelent. Így különböző méretű molekulák 

különböző sebességre állnak be, így adott távolság megtételéhez szükséges időből ki lehet számítani a molekula 

méretét. A 4.8. ábra mutatja sematikusan a hosszmérést. 

4.8. ábra - DNS láncok szétválasztása hossz alapján gélelektroforézissel. 

 

2.7. Bázissorend meghatározása - a szekvenálás 

Tulajdonképpen a gél elektroforézis egyfajta továbbfejlesztéséről van szó. A DNS láncokat az ún. Sanger 

módszerrel olvashatjuk el. 

Az eljárás során analóg nukleotidokat gyártunk le oly módon, hogy a  szénatom OH csoportját H-re cseréljük. 

Az így létrehozott didezoxi-adenin ( ddA ), didezoxi-citozin ( ddC ), didezoxi-guanin ( ddG ) és didezoxi-timin ( 

ddT ) molekulák szerkezete olyan, hogy bennük a  szénatomhoz nem tud másik molekula foszfodiészter-

kötéssel kapcsolódni. Ennek megfelelően módosítjuk az előző sokszorozó algoritmust is. Négy lombikban 

fogjuk a sokszorosítást végezni, ezek mindegyikébe valamelyik analóg molekulából is teszünk. Ez alapján 

fogjuk megkülönböztetni a lombikokat. Egy lombikban keletkezhet teljes duplaszálú DNS, de olyan is amit a 

polimeráz enzim nem tud folytatni, mert az eredeti nukleotid helyett annak analóg párját, didezoxi nukleotidot 

tartalmaz. Ekkor a sokszorozás után, ha újra denaturáljuk a molekulákat lesznek olyan egyláncú DNS-ek amik 

nem a teljes hosszúságúak, hanem valahol didezoxi-nukleotiddal fejeződnek be. Ezután a molekulák hosszának 

mérésével megállapítható, hogy az egyes lombikokban milyen hosszúságban játszódhatott le a kiterjesztés 

folyamata. Világos, hogy ezek a hosszak pontosan a lehetséges didezoxi molekulák helyeit jelentik az adott 

lombikból. Viszont a didezoxi molekula csak az ő analóg párjának megfelelő helyen lehet a molekulában, tehát 

az eredeti molekulában ezen a helyen az a nukleotid szerepelt, aminek analógját az adott lombik tartalmazza. 

Így a négy analóg nukleotidokat (is) tartalmazó lombikra elvégezve a gél elektroforézist megkapjuk az eredeti 

molekula nukleotidsorrendjét. 

2.8. Enzimek 

Egyes alapműveletek végrehajtásában a természet által adott enzimeket használjuk. 

A már részletezett polimerázon kívül ilyenek pl. a következők: 

A  ligáz enzim alapvető szerepet játszik az élő sejtekben is. A kettős DNS-láncokon végighaladva ellenőrzi a 

foszfodiészter-kötéseket, ha valahol hiányzik a kötés, akkor helyreállítja (a molekula nem esik szét a két láncot 

összetartó hidrogén-kötések, illetve a másik láncon meglevő foszfodiészter-kötés miatt). 

A számítások során is fontos szerepet játszik ez az enzim, amikor rövidebb láncokból építünk fel hosszabbakat. 

(Rövid láncok összekötése, a későbbiekben mutatunk erre példát.) 
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Egyes számításokban fontos szerepet játszanak az ún. vágóenzimek (restrikciós endonukleázok). Ezekből 

nagyon sok ismert. Általános működési elvük a következő: Dupla láncot vágnak ketté és csak meghatározott 

helyen. Az enzim megköti a molekulát egy specifikus felismerő helyen, ezen belül vagy kívül kettéhasítja azt. 

Ha egy DNS molekula több ilyen felismerő helyet tartalmaz, az enzim bármelyik ilyen helyen elvágja azt. Ez a 

vágás lehet lépcsőzetes is, két „ragadós véget” hagyva meg, pl. 4.9. ábra. Az ilyen ragadós végű DNS 

molekulák, ha a ragadós végeik egymás komplementerei könnyen összeragadhatnak új molekulát képezve. 

4.9. ábra - Egy vágás „ragadós végek” létrehozásával. 
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5. fejezet - DNS-számítások a 
gyakorlatban 

Ebben a fejezetben két áttörő jellegű kísérletet mutatunk be röviden. Ezen kísérletek az 1990-es évek közepén 

bizonyították, hogy a DNS a gyakorlatban is alkalmazható számítási feladatok megoldására. Lássuk tehát a 

DNS-számítások kezdeti kísérleteit. 

1. Adleman kísérlete — a Hamilton-út probléma 
megoldása 

1994-ben Adleman kísérlete jelentett áttörést. Végre a gyakorlatban is sikerült „számításra fogni” a DNS 

molekulákat: Adleman a Hamilton-út problémát oldotta meg az 5.1. ábrán látható hét csúcsú gráfra. 

Tehát a gráfban keressük azt az utat, amely minden csúcsot csak egyszer érint (ha van ilyen). 

5.1. ábra - Az Adleman által vizsgált gráf. 

 

A gráf minden csúcsához hozzárendelünk egy-egy húsz nukleotid hosszúságú egyszeres DNS láncot. 

Például a kísérletben a 2-4. csúcsnak a következő láncok feleltek meg: 
 

   
2. csúcs: TATCGGATCG GTATATCCGA 

3. csúcs: GCTATTCGAG CTTAAAGCTA 

4. csúcs: GGCTAGGTAC CAGCATGCTT 

Ezek a 20 hosszú láncok olyan 10 hosszúságú láncokból épülnek fel, amelyek egyediek, és komplementer 

láncaik is különböznek mindegyiktől. 

Hasonlóan, az élekhez szintén 20 hosszú egyszeres láncokat rendelünk, ezeket a csúcsok láncainak segítségével 

hozzuk létre. Ha két csúcs közt vezet él, akkor a második csúcs első tíz nukleotidjának komplementer láncához 

kapcsoljuk az első csúcs második tíz nukleotidjának megfelelő komplementerláncot. 

A példánál maradva: 
 

   
a 2. csúcsból a 3.-ba mutató él: CATATAGGCT CGATAAGCTC 
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a 3. csúcsból a 2.-ba mutató él: GAATTTCGAT ATAGCCTAGC 

a 3. csúcsból a 4.-be mutató él: GAATTTCGAT CCGATCCATG 

Így ha két csúcs között él van, létre tudnak hozni egy olyan kétszálú molekulát, amiben az egyik szál a 

csúcsokat tartalmazza, a másik az éleket. 

Az összes csúcsnak és élnek megfelelő láncot berakjuk a levesbe. A folyamat során elméletileg előállhat az 

összes lehetséges út, gyakorlatilag ez elég nagy méretig így is van (minden viszonylag rövid út meglesz az 

oldatban). A gráfot tekintve, például létrejöhet az 5.2. ábrán látható utat megtestesítő kétszálú DNS lánc. Az 

oldathoz adott ligáz enzim biztosítja, hogy az egymás mellé kerülő csúcsokat reprezentáló láncdarabok kovalens 

kötéssel (foszfodiészter-kötés) is összekapcsolódjanak (illetve hasonlóan az éleket jelképező szálon is). 

5.2. ábra - A csúcsoknak és az éleknek megfelelő láncokból a H-kötések által létrejönnek 

az utakat jelentő kétszálú DNS láncok. 

 

Denaturálással a létrejött utak szálait szétválasztjuk. Ezután végzünk egy hosszvizsgálatot és az összes 

megfelelő hosszúságú molekulát kivesszük: azokat amelyek hossza megegyezhet a Hamilton-út hosszával (jelen 

esetben 140 nukleotid). 

Az így nyert csak a megfelelő hosszúságú mintákat tartalmazó oldatot sokszorosítás művelettel dúsítjuk. Ezután 

pecázás következik, először az első csúcsnak megfelelő komplementer szállal, az így nyert levesben biztos, 

hogy minden molekula tartalmazza az első csúcsot. Ezt az oldatot megint sokszorosítással dúsítjuk, aztán pedig 

tovább pecázzuk a következő csúcsra, ezzel már csak olyan megfelelő hosszú molekulákat megtartva, amelyek 

az első mellett a második csúcsot is tartalmazzák. A folyamatot megismételve a maradék csúcsokra, végül ami 

marad az oldatban molekula, a probléma megoldását jelenti, mivel a keresett hosszúságú, és tartalmaz minden 

csúcsot. 

Tehát végül azt kell eldöntetnünk, hogy maradt-e olyan DNS szálunk, ami eleget tesz az összes előző mérésnek, 

kiválasztásnak. 

(Egyébként a példában a csúcsokat növekvő sorrendben végigjárva éppen egy Hamilton-utat kapunk.) 

Itt jegyezzük meg, hogy a csúcsoknak és éleknek megfelelő DNS láncok hossza természetesen más gráfok 

esetén függ a gráf méretétől. 

2. Lipton megoldása a SAT-ra 

Adleman kísérlete után Lipton 1995-ben publikálta a SAT megoldására szolgáló kísérletét. Legyen adott egy 

konjunktív normálformájú formula, pl. 

 Tekintsük az 5.3. ábrán látható gráfot és készítsük el a DNS kódját (a hat 

csúcsnak és a nyolc élnek), hasonlóan ahhoz, ahogy Adleman is kódolta a kiindulási gráfot. 

5.3. ábra - Az  három változóval rendelkező formulákhoz használható gráf. 
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Hosszmérés segítségével kiválaszthatjuk a maximális hosszú (jelen esetben 3 csúcsot tartalmazó) utakat, illetve 

azt a kódot, ami az ezeken levő csúcsokat jelenti. Könnyen belátható, hogy az ilyen utak minden változónak, 

vagy a negáltjának megfelelő csúcs kódját tartalmazzák, sőt minden változóra pontosan az egyiket ezek közül. 

Tulajdonképpen ezek a DNS láncok egy-egy kiértékelésnek felelnek meg, és minden kiértékelés létrejöhet, 

mivel megjelenik a gráfban, mint maximális hosszúságú út. 

Ezután a lépés után sorra vesszük a formulánk elemi diszjunkcióit, és mindegyikre a következő műveleteket 

végezzük. A kiértékelés-kódokat tartalmazó levest sokszorosítjuk, és annyi részre osztjuk, ahány literál található 

az adott elemi diszjunkcióban. Minden ilyen részhez hozzá rendeljük az elemi diszjunkció egy-egy literálját, és 

pecázás segítségével csak azokat a láncokat tartjuk meg, amelyekben az adott literálnak megfelelő csúcs kódja 

szerepel. A leveseket összeöntjük, így azok a láncok maradnak meg, amelyek olyan kiértékeléseket kódolnak, 

amelyben az adott elemi diszjunkció igaz. 

Az eljárást megismételve az összes elemi diszjunkcióra, végül csak azok a láncok maradnak az oldatban, 

amelyek olyan kiértékeléshez tartoznak, amelyek kielégítik az összes elemi diszjunkciót, és így az (egész) 

formulát. Az 5.4. ábra mutatja, hogy a példaként felírt formula esetén, hogyan is néz ki a kísérlet. Végül csak azt 

kell ellenőriznünk, hogy maradt-e az oldatban (kiértékelést kódoló) molekula. 

5.4. ábra - A példaként adott formula elemi diszjunkcióiban levő literálokat pecázzuk. 
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Az 5.3. ábrán látható gráfot, illetve azt a levest, amiben ez a gráf van kódolva, minden háromváltozós formula 

kielégíthetőségének vizsgálatához használhatjuk, több változót tartalmazó formulákhoz nagyobb kiindulási 

gráfot kell készíteni. 
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6. fejezet - Betekintés a sejten belüli 
számításokba 

Napjainkban a számítógép-tudománnyal foglalkozó tudósokat a molekuláris biológia segíti annak a kutatásában, 

hogy hogyan lehetne helyettesíteni (vagy kiegészíteni) a szilícium alapú számítógépeket DNS alapú 

számítógépekkel. A legtöbb kutatás a DNS-számításokkal kapcsolatban, – mint ahogy az eddigiekben is írtuk – 

a molekulák kémcsőben való használatával foglalkozik, vagyis az élő sejteken kívül. Azonban most egy újabb, 

fontos és izgalmas ágát vizsgáljuk meg a DNS-számításoknak: az élő sejtekkel foglalkozunk, a DNS 

molekulákat természetes környezetükben vizsgáljuk. Ez a terület hozzátartozik tehát a bioinformatikához is, 

mert hozzájárul, hogy megértsük az összetett biológiai rendszerekben végbemenő „számítási folyamatok” 

természetét. Másrészt jó alapot adhat arra, hogy ismerve a természetben végbemenő „számítási lépéseket” 

azokat saját számítási céljainknak megfelelően alkalmazzuk. 

A DNS-számításokat a csillós egysejtűekben vizsgáljuk, amik az egysejtűek egy nagyon régi csoportját alkotják, 

pl. a papucsállatka tartozik ide. Annak ellenére, hogy egysejtűek, a bonyolultabb DNS műveletekre képes élő 

szervezetek közé tartoznak. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a láncolt-lista adatszerkezetet használják. 

Különösen érdekes számítási szempontból a génképzés folyamata a mikronukleuszból a makronukleusz alakig. 

Ennek a folyamatnak egy olyan formális leírását fogjuk megadni, ami három molekuláris műveletet tartalmaz 

(és egyes kutatók szerint jól fedi a valóságot). Ez a három művelet univerzális abban az értelemben, hogy 

ezekkel össze tudjuk állítani bármilyen génállomány makronukleuszát a mikronukleusz alakból. 

1. A csillós egysejtűek 

Mint említettük a csillós egysejtűek kb. 2 milliárd éve létező egysejtű élőlények. Az eukariótáknak ez az ősi 

csoportja kb. 8000 különböző fajt takar. Genetikai anyagukat tekintve is hatalmas különbség egyes fajok közt, 

több, mint a gyümölcslégy és az ember közt (a genetikai anyagukat tekintve). Ezekben az egysejtűekben az 

örökítőanyag kétféle forma egyikében található meg. Mikronukleusz formában van jelen a genetikai információ 

a szaporodás nyugalmi fázisaiban. A mikronukleusz tulajdonképpen egy nagy hosszúságú kétszálú DNS-lánc, 

aminek csak kb. 5 százaléka rejt genetikai információt. Ezzel szemben a szaporodási fázisban a genetikai 

információ sokkal tömörebb formában, csak magukat a géneket tartalmazva van jelen. Jelen fejezetben azt 

fogjuk áttekinteni, hogy a genetikai információt a sejt hogyan rakja össze. A mikronukleuszban jelenlevő olyan 

részek, amelyek nem géneket kódolnak, első látásra feleslegesnek tűnnek. Napjainkban köszönhetően a 

nagyfokú érdeklődésnek, egyre több hasznos funkciójukra derítenek fényt kutatók. 

Tehát a genetikai kód a szaporodási fázis kezdetén mikronukleusz formából makronukleusz formába alakul át. 

Ez a folyamat számítási nézőpontból is érdekes, a DNS-számításokkal foglalkozó közösség egyik fontos 

vizsgálati tárgya e folyamat megfigyelése és formális modellezése. A következő részben egy ilyen modellt 

nézünk meg. 

2. A génképzési feladat 

A szokásos jelölést használva az egyszálú DNS-t az  ábécé feletti sztringek, a kétszálú DNS 

láncokat pedig dupla szavak fogják jelölni. A teljes dupla láncokban a felső és az alsó sztringhossz ugyanannyi, 

és minden egyes betű az egyik sztringből a komplementere a másik sztring megfelelő betűjének. Egy ilyen 

láncot pl. a  jelöl, ahol a  egyszálú DNS láncot a  inverzének nevezzük. Hasonlóan a kétszálú DNS-

láncokra is értelmezhetjük az inverz elnevezést, amikor ugyanazt a molekulát, de a másik végéről tekintjük. 

Ezenkívül ragadós végű molekulákat is fogunk használni a folyamat során. 

A mikronukleuszban a genetikailag fontos részeket (MDS: Macronuclear Destined Sequence) egymástól 

genetikai információt nem hordozó (IES: Internally Eliminated Sequence) részek választják el. 

Az MDS-ek  halmazának (  ) minden eleme pontosan egyszer fordul elő a mikronukleuszban. 

Ezeknek az  értékeknek a felépítése a következő: 
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 ahol  ; az első és az utolsó MDS pedig: 

 A  részek az  gén „testének” tekinthetőek, ezek teljes 

dupla szálrészek. Ezzel szemben a  egyszeres szál Watson-Crick komplementere a  , a kettő együtt pedig 

mutatóként funkcionál. A  DNS láncot az  MDS bemeneti, és az  MDS kimeneti mutatójának 

nevezzük (mindkét MDS-ben előfordul). A mikronukleuszban minden mutató kétszer fordul elő, egyszer 

bemeneti-, egyszer pedig kimeneti mutatóként. A  és  kétszálú láncok pedig a kezdő- és a végjelzők, ezek 

olyan láncszakaszok, amik pontosan egyszer fordulnak elő a mikronukleuszban. Fontos, hogy ezek a jelzők és 

mutatók mindig az MDS és az IES határán helyezkednek el, azokat elválasztva egymástól. 

Az  részek inverzei a következőképpen írhatóak fel: 

 az első és az utolsó MDS esetén pedig: 

 

Ezek tulajdonképpen ugyanazt a dupla láncszakaszt jelentik fordított irányban elhelyezkedve (pl. a 

mikronukleuszban). Pl. a mikronukleusz lehet  , ahol  az  inverze, az 

 és  láncszakaszok pedig az IES-ek (beleértve a mikronukleusz elején és végén levő nem 

genetikai kódot tároló szakaszokat is). 

A mikronukleusz és a makronukleusz közti kapcsolat az, hogy a makronukleuszt megkaphatjuk a 

mikronukleuszból „átfedő ragasztásokkal”, úgy, hogy az eredetileg nem sorrendben levő MDS-ek a helyes 

sorrendben és az IES-ek nélkül alkotják a makronukleuszt ( 6.1. ábra). 

6.1. ábra - A makronukleusz felépítése, az összerakott génsorozat. 

 

A génképzés művelete alatt, a mikronukleuszt transzformáljuk makronukleusz formába, az IES-ek a sorozatban 

fokozatosan kivágódnak, és az MDS-ek összeillesztődnek a szükséges sorrendben. 

Ahogy látni fogjuk, a természet tulajdonképpen évmilliók óta használja a láncolt-lista adatszerkezetet. A 

mikronukleuszban a mutatók jelzik az MDS-ek sorrendjét, méghozzá oly módon, hogy a makronukleuszban 

maguk a mutatók is a gének részei és genetikai információt hordoznak. 

Ha a mutató kétszer ugyanabban a formában fordul elő, akkor direkt ismétlésnek, ha az egyik előfordulás a 

másik inverze, akkor inverz ismétlésnek hívjuk. 

3. A génképzés műveletei 

Nézzük most mi az a három művelet, aminek segítségével a mikronukleuszból a makronukleusz kialakul. 

3.1. Az  ld művelet 

Az első ilyen művelet az  ld , aminek neve a loop, direct-repeat szavak rövidítése. 
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Ez a művelet olyan mutatópárnál mehet végbe, amikor egy mutató kétszer jön egymás után, és mindkétszer 

ugyanolyan formában (vagy mindkettőben invertálva, vagy egyikben sem invertálva), vagyis direkt ismétléssel. 

Ekkor előfordulhat, hogy a lánc egy kör alakú hurkot ír le, ahol egymás mellé kerül a mutató két előfordulása. 

Ekkor azokat ragadós véggel elvágva, és újra egyesítve a lánc két részre esik szét: egy körre és egy láncra ( 6.2. 

ábra). 

6.2. ábra - Az  ld operátor. 
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Az operátor alkalmazásánál azért fontos, hogy a mutatók előfordulása egymás melletti legyen, mert a genetikai 

információnak együtt kell maradnia. Ha a mutató két előfordulása közt más mutató, így más MDS is lenne, 
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akkor a genetikai információ szétszakadna. Márpedig olyan műveletünk, amely két DNS molekulát kapcsol 

össze nincs, ezért általában feltételezzük, hogy az  ld művelete(ke)t a génképzés utolsó szakaszában hajtjuk 

végre. Valójában ezzel a művelettel az egymáshoz képest helyes sorrendben levő MDS szakaszokat tudjuk 

fizikailag is egymás mellé tenni kivágva a köztük levő IES részt a láncból. A következő két művelet a lánc 

hosszát nem változtatja meg, de a benne levő MDS-eket átrendezi. 

3.2. A  hi művelet 

A ( hi ) művelet a hairpin és az inverted-repeat szavak rövidítéséből kapta nevét. Ez a művelet akkor hajtható 

végre, ha egy mutató egyik előfordulása invertált, vagyis inverzen ismétlődik. Ekkor a láncot hajtűalakba hajtva, 

és a mutatónál elvágva az összeillesztés úgy is létrejöhet, hogy a lánc középső szakasza megfordul (invertálva 

kerül vissza a láncba, lásd a 6.3. ábrán). 

6.3. ábra - A  hi operátor. 
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Ezzel a művelettel szintén fizikailag egymás mellé kerül az adott mutató által összekötött két MDS rész. Fontos 

„mellékhatása” a műveletnek, hogy a mutató két előfordulása között levő láncszakasz invertálódik, vagyis 

fordított sorrendű, és elemenként invertált lesz. (Az elemenkénti invertálás egy  mutatót  -re alakít, illetve 

egy  mutatót  -ra.) 

3.3. A  dlad művelet 

A  dlad művelet a double loop és alternating direct-repeat szavakból kapta nevét. Ennek megfelelően a művelet 

akkor hajtható végre, ha két mutató felváltott sorrendben fordul elő, és az azonos mutatók azonos formában 
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(direkt ismétlődéssel). Ekkor a dupla hurok alakban (lásd 6.4. ábra) az operátor hatására a lánc két része 

felcserélődik. 

6.4. ábra - A  dlad szétvágás és újraillesztés operátor. 
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Az operátor hatására mindkét mutató által indukált összeköttetés létrejön az MDS részeket tekintve. Fontos 

mellékhatás, hogy felcserélődik a művelet négy mutató előfordulását tekintve az első két és az utolsó két mutató 

előfordulás közti szakasz. 

Az előbbi három művelet univerzális abban az értelemben, hogy bármilyen mikronukleuszból előállítható vele a 

helyes MDS sorrendű makronukleusz. 

4. A génképzés modellezése 

A génképzés művelete a mikronukleuszból a fenti három művelet segítségével makronukleuszt készít, az IES-ek 

a fokozatosan kivágódnak a sorozatból az  ld művelettel, az MDS-ek pedig összeillesztődnek a kívánt 

sorrendben. A három transzformációs műveletben a mutatók a döntők. Így, a jelölés egyszerűsítéseként a 

mutatókra pozitív számokkal fogunk hivatkozni  , a mutatók inverzeit pedig a  fogják jelölni. 

Ezen kívül megtartjuk a  (mint első és  . mutató helyetti szakaszokat) és  jelölést ezek inverzére. 

A génképzési folyamat modellezésében a fő ötlet az, hogy csak a mutatókat és a jelzőket tartjuk meg. A mutatók 

megfelelő sorrendbe transzformálása, illetve az azonos mutatók egymás melletti direkt ismétlésbe kerülése a cél. 

Az  ld pedig ekkor a mutató két előfordulása közti (IES) szakaszt kivágva a két egymás mellé illő MDS-t 

összeilleszti. Ekkor tulajdonképpen a felhasznált mutató megszűnik mutatónak lenni (a génképzésben további 

szerepe nincs, és végül már nem is fordul elő kétszer a láncban), a létrejött MDS szakaszt másik két mutató 

(vagy jelző) határolja. A génképzés tulajdonképpen akkor ér véget, ha az MDS-ek egy folytonos szakaszt 

alkotnak, a  és  jelzők határolják, vagyis létrejött a makronukleusz. Ha a műveletek eredményeként a 

makronukleusz létrejött, akkor azt mondjuk a génképzés stratégiája sikeres volt. 

Számítási szempontból tehát maguk az MDS-es és IES-ek nem érdekelnek minket, a műveletek a mutatók 

helyétől és egymáshoz viszonyított elhelyezkedésétől függnek, és azokon dolgoznak. Használjuk tehát az 

 jelölést az  . MDS-re. Így az inverze:  . (Ahol  a  ,  pedig az  ; a többi  érték a 

 mutatót jelöli.) 

Nézzünk egy példát: 

Ekkor tekintsük a  kóddal leírt mikronukleuszt, ez tehát egy lehetséges MDS 

sorozatot leíró sorozat. 

Három művelet is használható erre a sorozatra:  ld a  mutatóra, a  hi a  -re, míg a  dlad az  mutatópárra. 

Az  ld -t végrehajtva:  -t kapunk. Itt a  azt rövidíti, hogy a 3. és a 2. MDS már 

egymás mellé került, nincs köztük IES szakasz a láncban. 

Az eredeti sorozatra a  hi végrehajtásával a  -es mutatóra, az  sorozatot kapjuk. 

Az eredeti sorozatra az alkalmazható  dlad művelettel a  lesz az eredmény. 

Ha a  dlad ,  hi ,  ld sorrendben alkalmazzuk a műveleteket, akkor: a  dlad után folytatva a  hi -vel a 4-es 

mutatóra:  , végül az  ld a 3-asra:  . Ez azt jelenti, hogy minden MDS a helyére került a  és  

közt helyezkednek el a helyes sorrendben a közbülső IES-ek nélkül (a jelen esetben a kettős láncot a végéről 

olvasva). Tehát a génképzési stratégia sikeres volt. 

5. Irodalmi és egyéb megjegyzések 

Adleman áttörő jellegű munkája (Science 1994) megnyitotta az utat rengeteg a DNS molekula és a rajta végzett 

műveletek által inspirált számítási paradigmának (Rozenberg et al. 1998). Az élő sejtekben történő számítások 

itt ismertetett modellje (sokkal részletesebben) megtalálható a (Ehrenfeucht et al. 2004) könyvben. A legtöbb 

modell alapja a Watson-Crick komplementaritás és a felhasználható DNS molekulák nagy száma miatti masszív 

párhuzamosság. A (DNS 2014) könyvben számos ilyen modellt ismertetünk, illetve az itt ismertetett részeket is 

részletesebben mutatjuk be magyar nyelven. 
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5. (DNS 2014) Nagy B.: DNS számítógépek és formális modelljeik, Gyires Béla Tananyagtárház, Typotex, 
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6. Ellenőrző kérdések 

1. Hogyan kapcsolódnak a nukleotidok az egyszálú DNS láncban? 

2. Adja meg a kétszálú DNS struktúráját. Mit nevezünk Watson-Crick komplementaritásnak? 

3. Milyen műveletek végezhetőek a DNS molekulákkal? 

4. Írja le Adleman kísérletét. 

5. Milyen műveletekkel modelleztük a csillós egysejtűek génképzési folyamatát? 

7. Feladatok 

1. Állítson elő „utakat” jelképező kétszálú DNS szakaszokat, ahhoz hasonlóan, mint ahogy az 5.2. ábrán 

mutatjuk. 

2. Végezze el a génképzési feladatot a  formában adott 

mikronukleuszra. 
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Bevezetés a membránszámítások 
elméletébe 

Ebben részben ugyancsak az élő sejtekkel kapcsolatos számítási modellt veszünk, a membránszámítások viszont 

csak a motivációt tekintve rokonok az élő sejt folyamataival, maguk a számítások elvont modelleket használnak. 

Az „in-vitro”, sejten kívüli DNS-számítások alapjai és a csillós egysejtűek génképzési folyamatának 

modellezése után most nézzünk egy másik számítási modellt, amihez az élő sejtek működése adta a mintát. 

Ebben a fejezetben, tehát a membránrendszerekkel, mint absztrakt számítási modellekkel fogunk részletesebben 

megismerkedni. A membránszámítások (Membrane Computing) fogalma Gheorghe Păun nevével kötődik 

össze, ezért a membránszámítógépeket P-rendszereknek (P-systems) is szokták hívni. Tulajdonképpen a 

számítástechnikának ez az ága e könyv írásakor még csak 15 éves. 

A membránrendszerek a számítások egyféle, a természet, mégpedig a biológiai membránok néhány jellemzője 

által motivált modelljei. A membránrendszerek objektumok multihalmazaival dolgoznak. A membránrendszer 

strukturált, a membránokhoz „reakció-szabályok” tartoznak, amik maximálisan párhuzamos, 

nemdeterminisztikus módon alkalmazandók. Az objektumok áthatolhatnak a membránokon, a membránok 

töltése, vastagsága (áthatolhatósága) változhat, membránok megszűnhetnek, illetve osztódhatnak. Ezeket a 

jellemzőket használhatjuk a rendszer konfigurációinak, átmeneteinek és magának a számításnak a definiálására. 

Rengeteg variációját definiálták már ezeknek a rendszereknek, a legtöbb ezek közül univerzális, vagyis 

számítási ereje megegyezik a Turing-gépével. Ezzel szemben köszönhetően a párhuzamos működésüknek, 

illetve, hogy akár exponenciális tárhellyel is dolgozhatnak, bonyolult (NP-teljes, vagy akár PSPACE-teljes stb.) 

problémák is hatékonyan oldhatók meg (lineáris, polinomiális időben) segítségükkel. 

Most az alapötletet és néhány membránrendszer (és a velük történő számítások) néhány alaptulajdonságát 

fogjuk kicsit részletesebben megvizsgálni. 
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7. fejezet - Membránszámítások — az 
alapok 

Ebben a fejezetben a biológiai membránoktól kiindulva, egyszerű membrán számítási rendszereket mutatunk be. 

1. A biológiai membránok 

Tulajdonképpen durva közelítésben azt mondhatjuk, hogy az „élő-anyag alapegysége a sejt”, ez már élőnek 

tekinthető, amíg a DNS például még nem. Ez azt jelenti, hogy az élőlények sejtekből épülnek fel. Nagyon 

sokféle sejt fordul elő, de van néhány jellemző tulajdonság, ami minden sejtre jellemző. A természetben minden 

élő sejtet az úgynevezett sejthártya határolja (lásd a 7.1. és 7.2. ábrákat). Ezek a hártyák viszonylag stabilak, 

köszönhetően az őket alkotó foszfolipid molekulák víztaszító farokrészének, illetve vízkedvelő fejrészének. 

7.1. ábra - A sejt membránjának szerkezete. 
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7.2. ábra - A membránalkotó foszfolipid molekula szerkezete. 
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A sejten belül különböző alkotórészek helyezkednek el, amiket ugyancsak speciális hártya vesz körül. Például a 

növényi sejteken belül jellemzően megtalálható a sejtmag, azon belül a magvacska; a Golgi-komplex, a színtest, 

a mitokondrium, a lizoszóma stb. 

A membránok egyes molekulák számára nem áthatolhatóak, pl. egyes sejtalkotók nem hagyhatják el a sejtet; 

vagy egyes mérgező anyagokat a hártya nem enged be a sejtbe. Bizonyos molekulák számára viszont (egy vagy 

mindkét irányban) átjárható a membrán, pl. tápanyagot fel tud venni a sejt, a keletkezett felesleges illetve káros 

anyagok pedig távozhatnak belőle. Azt a tényt, hogy egyes molekulák áthatolhatnak membránok hártyáin, 

fogjuk a membránrégiók közti kommunikációra használni a modellünkben. 

Itt emeljük ki, hogy a modellel most nem az élő sejt működésének (vagy annak egyes folyamatainak) a 

vizsgálata illetve modellezése a cél, hanem egy a sejtben megfigyelhető folyamatok által inspirált számítási 

modell, elvi számítástechnikai eszköz leírása. 

2. A formális membrán számítási modell 

Ami a biológiai membránokból fontos nekünk, hogy régiókat választanak el egymástól, illetve környezetüktől; 

valamint néhány speciális molekula áthaladásának engedélyezésével megengedik a „kommunikációt” a régiók 

közt. A továbbiakban – a szaknyelvet átvéve – magukat a régiókat fogjuk membránnak nevezni, és nem az őket 

határoló hártyákat, abban az értelemben, hogy egy objektum bekerül vagy kikerül egy adott membránból a 

rendszer dinamikus működése során. 

Fontos, hogy minden membránnak (a legkülsőt, ami magának a sejtnek felel meg, kivéve) pontosan egy 

szülőmembránja van. A membránok egy fa-struktúrát alkotnak. A struktúra gyökere maga a sejt, ez néhány 

fontos tulajdonságban különbözni fog a többi membrántól a modellben. 

7.3. ábra - A sejt, mint membrán számítási modell. 
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Azt a membránt, amiben nincs további membrán,  elemi membránnak nevezzük. Értelmezhetjük a 

membránrendszer  mélységét az alapján, hogy mekkora a rendszert leíró fa magassága. 

Továbbmenve a számítási eszköz felépítésében, a következő lépés az, hogy objektumokat adunk a struktúrához. 

Minden egyes membrán objektumok multihalmazát és evolúciós szabályok halmazát tartalmazza. Biológiai 

értelemben ez jelenthet különféle molekulákat, esetleg mérgező anyagokat vagy éppen tápanyagot, illetve magát 

a cselekvést, amivel a membrán az anyagot feldolgozza: megemészti, kiválasztja, stb. Modellünkben az 

objektumokat egy adott ábécé szimbólumaival jelöljük. A membránok az objektumokkal, mint üzenetekkel 

tulajdonképpen egy kommunikációs rendszert alkotnak, mivel ezek az objektumok mozoghatnak a sejten belül 

(pl. a hártyák proteincsatornáin át). A membránrendszert ábrázolhatjuk Euler-Venn-diagrammal (mint a 7.3. 

ábrán), fával (lásd 7.4. ábra, ahol a 7.3. ábrán levő struktúra leírása látható fával), vagy egymásba ágyazott 

zárójelek sorozatával is (a 7.3. és 7.4. ábráknak megfelelő leírás: 

(()(()(()()))()) 

1223445667753881 ). 

7.4. ábra - Fa, ami leírja a 7.3. ábrán látható membránstruktúrát. 
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Formálisan: 

 egy membránszámítógép, ahol 

•  egy véges ábécé, a számítás során fellépő szimbólumok (objektumok) halmaza; 

•  a kimeneti jelek halmaza; 

•  a katalizátorok halmaza; 

•  a membránstruktúra  membránnal (a membránok számozva 1-től  -ig), ezt a fastruktúrát pl. egymást 

tartalmazó zárójelpárokkal adhatjuk meg; 

•  a  foka (ennyi membránt tartalmaz); 

•  a számítás kezdetén az  . membránban levő objektumok multihalmazát írja le (általában ezt egy  -beli 

szóval tesszük, pl. azzal amiben valamilyen ábécé-sorrendben vannak a szimbólumok); 

•  pedig az  . membrán evolúciós szabályainak véges halmaza,  , a prioritási reláció egy féligrendezés a 

membrán szabályai közt. Az evolúciós szabályok  alakúak (  ), értelmezésük a formális 

nyelvekben megszokott szabályokéhoz hasonló: ha az adott membránban rendelkezésre állnak az  -t alkotó 

szimbólumok, akkor a szabállyal történő evolúció során ezeket az objektumokat a  objektumaival 

helyettesítjük. (Az  objektumainak kölcsönhatásából a  objektumai keletkeztek.) Az evolúciós lépésre és a 

szabályokra később még visszatérünk. 

• végül,  egy 0 és  közé eső természetes szám, ami az ún. kimeneti membrán sorszáma. Az  esetben a 

környezetbe (a legkülső membránon kívülre) távozó objektumok multihalmazát tekintjük a számítás 

kimenetének. 

(Valójában a  és a  megadását a szabályok, illetve a kimeneti membrán maga helyettesítheti, definiálja.) 

Természetesen bármelyik időpillanatban bármelyik membránra teljesülhet az, hogy az üres halmazt alkotják a 

benne levő szimbólumok, vagyis üres az adott membrán. Hasonlóan az is előfordulhat, hogy egy membránhoz 

nulla darab szabály tartozik (pl. ez a kimeneti membránnal gyakran előfordul). Már itt láthatjuk, hogy a modell 

jelentősen eltér a biológiai rendszerektől néhány tekintetben. 

A membránrendszereket gyakran grafikusan is ábrázolni szokták. Ekkor az egymást tartalmazó membránok 

különböző egymást tartalmazó régiókat jelentenek (lásd 7.3. ábra), minden régióba beleírjuk az adott membrán 

evolúciós szabályait (a prioritási sorrendeket pl. nyilakkal tudjuk a szabályok közt jelezni), valamint az 

aktuálisan ott levő objektumokat (pl. egy olyan  szóval, ami minden objektumból pontosan a megfelelő 

mennyiségben tartalmaz.) 

Egy membrán tehát tartalmazhatja többször ugyanazokat az elemeket, így a membránokkal történő számítások 

tulajdonképpen multihalmazokkal történő számítások. Ezt részletezzük a következő fejezetben. 

3. Multihalmazok és számítások: Parikh nyelvek 
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Egy  rendezett ábécé felett adott  szó Parikh vektorát definiáljuk a következőképpen: 

 egy  -dimenziós vektor, ahol  és  az ábécé  . betűjét pontosan  -szer tartalmazza. 

Egymás kommutatív képeinek, vagy betűekvivalensnek nevezünk két szót, ha a betűik sorrendjének 

átrendezésével az egyikből a másikat előállíthatjuk. A betűekvivalens szavak Parikh vektora megegyezik. 

Tulajdonképpen a  szó kommutatív képeinek halmaza jellemezhető a Parikh vektorral, mintha a sztringekben a 

betűk sorrendje nem számítana: így multihalmaz adatszerkezettel írhatjuk le őket. Éppen ezt jelentik a Parikh 

vektorok. Például az  rendezett ábécé feletti  szó Parikh vektora:  , mivel a szó 4  , 3 

 és 1  betűt tartalmaz. Tehát egy Parikh vektor bijektív módon ad meg egy multihalmazt (rendezett ábécé 

fölött). 

Adott  nyelv, az  nyelv Parikh halmazát a következőképpen definiáljuk:  . Egy nyelv 

Parikh halmaza tehát a nyelv szavainak Parikh vektorait tartalmazó halmaz. 

Két ugyanazon rendezett ábécé felett értelmezett nyelvet betűekvivalensnek nevezünk, ha Parikh halmazaik 

megegyeznek. Ekkor a két nyelv bármelyikében találunk a másik minden egyes  szavához olyan  szót, hogy 

 és  legfeljebb a betűk sorrendjében tér el. 

Legyen az ábécénk számossága  . Egy nyelvet (Parikh értelemben) lineárisnak nevezünk, ha Parikh halmaza 

lineáris, vagyis teljesül rá a következő feltétel: van  darab olyan  -dimenziós vektor (  ), hogy 

 . 

Egy  nyelv szemilineáris, ha Parikh halmaza lineáris halmazok véges uniója. 

Közismert Parikh tétele, hogy minden környezetfüggetlen nyelv szemilineáris. Továbbá ismert, hogy minden 

szemilineáris nyelvhez van vele betűekvivalens reguláris nyelv. Ennek következtében, az egybetűs ábécé felett 

minden környezetfüggetlen nyelv egyben reguláris nyelv is. Továbbá, ha egy nyelv nem-szemilineáris (ilyen pl. 

a  nyelv) akkor az nem lehet környezetfüggetlen. 

Mivel a membránok a bennük levő vegyületek multihalmazát tartalmazzák, a membránszámításokat 

tulajdonképpen multihalmaz-számításoknak is nevezhetjük. Tehát tulajdonképpen nyelvek helyett azok Parikh 

halmazaival dolgoz(hat)unk. Tehát a reguláris és környezetfüggetlen nyelvek halmazainak (mindkettőnek) a 

szemilineáris (vektor)halmazok felelnek meg. A rekurzívan felsorolható nyelvek Parikh képei alkotják a 

kiszámítható (vektor)halmazokat, vagyis a kiszámítható multihalmazok osztályát. 

Most térjünk vissza a membrán modellhez, és nézzük milyen lépésekből áll a számítás. 

4. Műveletek a membránrendszerben 

Ahogy korábban már említettük a membránokat és az általuk körülölelt régiókat szinonimaként használjuk. Egy 

ilyen membrán (régió) objektumok multihalmazát és ezekhez tartozó evolúciós szabályokat tartalmaz. Tekintsük 

most az evolúciós szabályokat. 

4.1. Evolúciós szabályok 

Egy evolúciós szabály (más átíró rendszerekhez hasonlóan) szimbólumokat (a használt ábécé szimbólumait) 

tartalmazza az alkalmazás előtti és utáni időpontban. 

Egy  szabálynál az  szó által leírt multihalmaz számosságát (azaz az  hosszát) a szabály sugarának 

nevezzük. Ha minden szabály sugara 1, akkor a rendszert nem-kooperatívnak hívjuk. (Ekkor a rendszer a 

környezetfüggetlen nyelvtanokkal tekinthető analógnak, e tekintetben.) Ha van olyan szabály a rendszerben, 

aminek a sugara legalább kettő, akkor a rendszer kooperatív. 

Például a  szabály jelentése a következő. Ha az adott membránban rendelkezésre áll 

egy  és egy  szimbólum (molekula) akkor lehetséges az, hogy ezek kölcsönhatása nyomán az  eltűnik, a  

megmarad, továbbá egy  szimbólum bemegy a  membránba (általában elvárjuk, hogy a  membrán ilyen 

esetekben éppen az aktuális membrán egy gyermeke legyen a fastruktúrát tekintve), egy  szimbólum kimegy 

az adott membránból (eggyel feljebb a membránhierarchiában, vagyis az aktuális membrán szülő membránjába, 
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illetve, ha az aktuális membrán maga a sejt, azaz a hierarchia csúcsán, a fa gyökerében van, akkor a környezetbe 

jut a molekula), és egy  szimbólum is keletkezik, ami az aktuális membránban marad. 

Egy szabályban esetlegesen előforduló olyan szimbólumokat, amelyeknek száma nem változik meg egyetlen 

szabály alkalmazása következtében sem, katalizátoroknak nevezzük. A fenti példában ilyen a  , ő maga nem 

változik meg, de szükség van rá a szabály végrehajtásához. A generatív nyelvtanok szabályaihoz hasonlítva az 

evolúciós szabályokat, a katalizátoros (katalitikus) szabályok valamiképpen a környezetfüggő szabályoknak 

feleltethetőek meg. 

A membránrendszer egy számítási állapotát írja le a  konfiguráció , vagyis a membránokban levő aktuális 

multihalmazok. 

Egyik konfigurációból a másikba úgy megyünk át, hogy a szabályokat nemdeterminisztikus módon,  

maximálisan párhuzamos módon alkalmazzuk. A maximálisan párhuzamos mód azt jelenti, hogy egyik 

membránban sem maradhat ki a szabályok alkalmazásából objektumok olyan multihalmaza, amely tartalmaz 

valamely ott levő szabályhoz minden szükséges szimbólumot (a megfelelő példányszámban). 

Például legyen egy membrán tartalma  . (Így adjuk meg azt a multihalmazt, ami 5 darab  és 2 darab  

szimbólumot tartalmaz.) Továbbá legyenek a membránhoz tartozó evolúciós szabályok a következők: 

1.  

2.  . 

Ekkor a nemdeterminisztikus maximálisan párhuzamos működés a következő eseteket jelentheti: 

• lejátszódhat 5-ször egyszerre az első szabály (ekkor az alkalmazás után  lesz a membrán tartalma); vagy 

• 4-szer az első és egyszer a második szabály (ekkor  multihalmazt kapjuk); illetve 

• 3-szor az első és 2-szer a második szabály (a  -t eredményezve). 

Minden membrán szabályai között  prioritási reláció van értelmezve (ez lehet üres is, ami azt jelenti, hogy a 

régió minden szabálya azonos prioritású). Ez azt jelenti, hogy egy alacsonyabb prioritású szabály nem hajtható 

végre, ha egy nála magasabb prioritású szabály bal oldalához minden szimbólum rendelkezésre áll (legalább 

annyi példányban, ami az adott magasabb prioritású szabály további egy alkalmazását lehetővé tenné az adott 

evolúciós lépésben). Tehát ahhoz, hogy egy alacsonyabb prioritású szabály (is) végrehajtódjon egy lépésben, az 

szükséges, hogy ne legyen olyan nála nagyobb prioritású szabály, ami eggyel több példányban is 

végrehajtódhatna a lépés során. 

Ha például az előbbi példában az  reláció áll fenn, akkor az  állapotból az  

állapot jöhet csak létre. 

Világos, hogy egy membránból kiküldött szimbólum közvetlenül a szülő-membránban fog megjelenni. Ezalól 

viszont kivétel maga a sejt, vagyis a legkülső membrán, aminek nincs szülője. Az innen kiküldött szimbólumok 

a  környezetbe mennek ki. A környezetben (elméletileg) végtelen számú előfordulás van minden típusú 

objektumból, amikre akkor lehet szükség, ha van olyan szabály a legkülső membránban, ami innen „beszív” 

szimbólumokat. 

Egy konfiguráció „meghalt” (vagy „halott”; a rendszer, illetve a számítás megállt, a számítás befejeződött), ha 

nincs olyan régió, ahol szabályt lehetne alkalmazni. Nagyon fontos a számítás eredményének meghatározása (a 

befejezett számítások esetén). 

4.2. A számítás eredménye 

A számítás eredményét többféleképpen is definiálhatjuk, céljainktól függően. 

A számításnak, pl. a Turing-gépek számításaihoz hasonlóan, akkor van eredménye, ha a számítás megállt. 
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Ekkor, az első lehetséges módszer a következő. Van egy  kimeneti membrán , amely a membránstruktúrában 

tetszőlegesen elhelyezett, kitüntetett membrán. Ezesetben az eredmény a kimeneti membránban keletkezik a 

számítás során, a számítás végén a membrán tartalma az eredmény (melyik szimbólumból mennyi van itt.) 

Más számításoknál eredménynek tekinthetjük a környezetet is oly módon, hogy tekintjük azon objektumok 

multihalmazát, melyek elhagyták a külső membránt a számítás során. Ily módon akár a kimeneteket 

sztringekként is definiálhatjuk, a végeredményt (és csak azt) tekintve, visszatérve a hagyományos számításokra 

(bár a számítás belső lépései multihalmaz számítási lépések). Legyen  . Legyen a számítás  . 

lépésében a környezetbe kilépő szimbólumok multihalmazának Parikh vektora  . Ekkor 

 . Ha a számítás a  . lépésben véget ér, akkor  jelenti a futás által generált nyelvet. 

Tehát, ha az egy lépésben a környezetbe kimenő szimbólumok összes lehetséges permutációját konkatenáljuk az 

addigi kimeneti nyelvhez, akkor az aktuális kimeneti nyelvet kapjuk, ami a számítás végén az adott számítás 

kimeneti (sztring)nyelvét adja. 

Tekintve a nemdeterminisztikus működést, az összes lehetséges befejeződő számítási folyamat által generált 

nyelv unióját tekinthetjük az adott membránrendszer által generált nyelvnek. 

A számítási folyamat „nyomon követésével” is definiálhatjuk az outputot. Például, azt figyeljük, hogy egy adott 

egyedi molekula (pl. katalizátor, amiből végig pontosan egy van a számítás során) melyik membránban van az 

egymást követő konfigurációkban. Ekkor minden (befejeződő) számítás egy-egy szót jelent a membránok 

címkéi, mint ábécé felett. 

Az evolúciós szabályok nemdeterminisztikusságának valamilyen szintű irányítását adhatjuk meg a 

számításokban következő módokon: 

• Katalizátorok segítségével. 

• Prioritási relációval a szabályok közt az adott membránon belül. 

• Aktív membránok által, amiket majd a következő fejezetben részletezünk. 

Most nézzünk egy példát a membránrendszer működésére ( 7.5. ábra). 

A rendszer kezdőállapotában tehát egy-egy  és  objektum található az 1. régióban, a 2. régió (ez a kimeneti 

membrán) üres. Az evolúciós szabályok közti prioritási reláció üres. A rendszert nyelvgenerálásra fogjuk 

használni. 

A végállapotot (megállt számítás) kivéve a rendszer minden állapotára igaz, hogy a külső régióban pontosan egy 

 és egy  objektum van. Ha ezekből bármelyik abban az evolúciós szabályban vesz részt, ami a 2. régióba küld 

be szimbólumokat, akkor a maximális párhuzamosság miatt a másik szimbólum is a hasonló jellegű szabály 

szerint kell hogy fejlődjön. Ezekben a párhuzamos lépésekben két-két  és három-három  jut be a 2. 

membránba. 

7.5. ábra - Példa kooperatív membránrendszerre. 
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A 2. régióban nincs felhasználható szabály, ezért ami oda bekerült, változatlanul ott marad a számítás 

befejezéséig. A számítási folyamat addig tart, amíg az első régióban a kooperatív szabály végre nem hajtódik, 

kiküldve az itt levő  és  szimbólumokat a környezetbe. A számítás leáll ezzel a lépéssel. A rendszer által 

generált multihalmaznyelv Parikh halmaz formában írva:  (a természetes  rendezéssel). 

Ez a nyelv (Parikh értelemben) lineáris, vagyis a halmaz elemei (mint kétdimenziós vektorok) egy lineáris 

halmazt alkotnak. 

A természetben lejátszódó folyamatok alapján továbbfejleszthetjük a számítási modellt úgynevezett aktív 

membránok bevezetésével. Például bevezethetünk egy olyan speciális műveletet ami egy membrán 

megszűnésének, kilyukadásának felel meg, ekkor a tartalma egy szinttel feljebb kerül a membránstruktúrában. 

Hasonlóan, a membránok száma nőhet is a számítás során új membránok születésével, vagy meglevő 

membránok osztódásával. A következő fejezetben ilyen rendszereket részletezünk. 
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8. fejezet - Számítások aktív 
membránokkal 

Egy aktív membránnal a következő dolgok is megtörténhetnek (a bennük levő szimbólumok multihalmazának 

evolúciós szabályokkal történő változtatásain kívül) 

 megszűnik, 

 keletkezik (születik), 

 kettéválik (osztódik). 

Ezek a műveletek azt jelentik, hogy a számítás során maga a membránstruktúra is változik. (Attól függően, hogy 

milyen a struktúrát változtató műveleteket engedünk meg, mi állíthatjuk be a számítási modell „erejét”. 

Általában a membrán megszűnését sokkal több modellben meg szoktuk engedni, mint pl. az új membránok 

létrehozását.) 

1. Számítások membránok megszűnésével 

Az eredeti modell egy szokásos kiterjesztése, amikor a membránok falának vastagsága (értsd: 

áteresztőképessége) változhat, illetve speciálisan a membrán így meg is szűnhet (kb. túl vékonnyá válik és 

kiszakadt). A membrán falának vastagságát speciális  szimbólumok segítségével szabályozhatjuk. 

Ezek a speciális szimbólumok szabályok jobboldalán fordulhatnak elő, és nem jelennek meg objektumként a 

membránban, e helyett hatásuk azonnal megjelenik a membrán tulajdonságában. Alapállapotban a membrán 

normálisan (áteresztő üzemmódban működik). Ebben a normál működésű állapotban, ha  objektum keletkezik 

valamely szabály alkalmazása során, akkor a membrán megszűnik. Ha egy membrán megszűnik, akkor a benne 

lévő szabályok is megszűnnek, a benne levő szimbólumok pedig a membrán (fastruktúrabeli) szülőmembránjába 

kerülnek. Ha a normál állapotú membránban a másik speciális szimbólum (  ) keletkezik, akkor a membrán fala 

megvastagszik, se ki, se be nem juthat objektum amíg ez a vastag, nem áteresztő állapot fennáll. A nemáteresztő 

állapot csak a  speciális szimbólum hatására tud visszaállni az eredeti állapotra (lásd a 8.1. ábrát). Megegyezés 

szerint, amennyiben egy lépésben létrejön  és  szimbólum is, akkor (egymás hatását kioltva) a membrán 

falának vastagsága nem változik meg az adott lépés során. 

8.1. ábra - A membránfal vastagsága (átjárhatósága, megléte) speciális szimbólumokkal 

szabályozható. 

 

Egy membrán megszüntetése egy benne levő  alakú szabály végrehajtását jelenti. (Ezt úgy lehet 

legegyszerűbben modellezni, hogy a rendszerben minden membrán ellenőrzi minden lépés után, hogy nem 
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keletkezett-e benne  szimbólum miközben  nem keletkezett. Ha keletkezett így  , akkor ez „kilyukasztja” a 

membránt, és minden  ábécébeli szimbólum a membránból „kiszabadul”. 

Most nézzünk néhány példát olyan rendszerekre, ahol membránok szűnhetnek meg (a  speciális szimbólum 

hatására). A 8.1. animáció egy olyan számításból mutat egy részletet, ahol a 3. membrán megszűnik. 

8.1. animáció - Részlet egy membránrendszer számításából. 

 

A 8.2. és 8.3. ábrákon egy nyelv-generáló membránrendszer kiindulási konfigurációja (a szabályokkal, és a 

köztük levő prioritási relációval), illetve egy példaszámítás látható (a 8.2. animáció is ezt mutatja be). 

8.2. ábra - Kiinduló állapot. 
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8.3. ábra - Egy példaszámítás menete. 
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A 3. régióban az  és  szabályokat iterálhatjuk (hajthatjuk végre párhuzamosan az  és az  

minden előfordulására) tetszőlegesen sokszor (  -szer, ahol  ) egymás után. 

Mivel más membránban nincs objektum kezdetben, a számítás csak a 3. membránban folyik egészen addig amíg 

az  . lépésben  szabály helyett az  végre nem hajtódik (e lépésben is hajtódik/nak végre 

 szabályok is). 

Ekkor, mivel az  . lépés után  -vel leírható multihalmaz volt a 3. régióban, az  . lépésben a 

harmadik régió megszűnik és a tartalma (az objektumok multihalmaza a szabályok nélkül) a 2. membránba 

kerül  lesz így a második membrán tartalma a lépés után. Most a 2. membrán szabályai szerint folyik a 

számítás: 

A szabályok közti prioritási reláció miatt, amíg az  -ek száma osztható kettővel a membrán nem szűnik meg, 

hanem előbb  lesz a tartalma (  és  szabályok), majd  (  és  

szabályok alkalmazása minden  és  -re) stb... Itt minden lépésben feleződik az  -ek száma, a  -k száma nem 

változik, az  -k száma pedig minden lépésben  -gyel nő. Ez a lépés  -szer fog lejátszódni. A harmadik 

membrán megszűnése utáni  . lépés után  lesz a membrán tartalma. Ekkor az  

szabály nem hajtható végre többször, de az  szabály igen: 

A kettes membrán megszűnik, és az egyesbe kerül a  -vel leírható multihalmaz. Ezután tehát az első 

régió szabályai szerint folyik a számítás: 

a következő lépésben az összes  a környezetbe megy. Így  tulajdonképpen megfelel az  számnak. 

A számítás leáll, nincs végrehajtható szabály. Az eredményt a környezetbe távozó objektumokkal értelmezve a 

generálható halmaz:  , vagyis éppen a négyzetszám hosszú csak  -kből álló szavak 

(vagy egydimenziós Parikh vektorként tekintve az  kimeneti ábécé felett, éppen a négyzetszámok). (Lásd a 

8.2. animációt is.) 

Ez a rendszer tehát legyártja a négyzetszámokat, a négyzetszámok nyelve (egybetűs ábécével) nem 

környezetfüggetlen (a nyelv nem szemilineáris), vagyis 1-es típusú. 

8.2. animáció - Példaszámítás: egy szó (szám) generálása. 
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2. Számítások a membránok számának növelésével 

Ebben a részben olyan rendszereket mutatunk be, amikben a membránok száma sokkal dinamikusabban 

változhat, membránok osztódhatnak és/vagy új membránok jöhetnek létre. 

Például a 

 

alakban felírt struktúrából a 2. és 7. membrán megszűnésével, illetve a 8. membrán osztódásával a 

 

membránstruktúra keletkezik (ahol a 8a és a 8b membránok is 8-as membránok, itt csak azért „betűztük meg 

őket”, hogy jelöljük, hogyan lehet pl. megkülönböztetni őket, ha konkrétan szükség van arra, hogy csak az 

egyikükkel kapcsolatosan jegyezzünk fel valamit). A fejezet további részében a membránokat a  zárójelpárral 

fogjuk jelölni az eddigi  helyett. 

Tehát az aktív membrán pl. osztódni tud. Nézzük ezt az általános modellt formálisan: 

A membránszámítógép: 

 ahol 

•  a membránok száma a kezdőkonfigurációban (a számítás kezdetekor). 

• A  halmaz a szimbólumok halmaza: a rendszer ábécéje. 

• Mindegyik membrán neve a  halmaznak, a membráncímkék véges halmazának, egy eleme. 
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•  a kezdeti membránstruktúra,  címkézett membránt tartalmaz. 

• A  multihalmazok az eredeti  darab membrán tartalmát adják meg a számítás kezdetén (  ). 

• Eredetileg minden membrán semleges töltésű. 

• Az  a rendszer szabályainak véges halmaza. Az  elemei a következő típusúak lehetnek: 

1.  (Objektum evolúciós szabálya, csak adott töltés esetén érvényes és a töltés nem változhat meg az 

alkalmazása során.) Ahol: 

–  a membrán neve, amire ez a szabály érvényes, 

–  szimbólum, aminek az adott szabály evolúciós szabálya, 

–  szó, ami szimbólumokból áll, végül 

–  töltés. 

2.  (Egy objektumot beviszünk a  membránba a szülőmembránból (vagy a környezetből, ha a  a 

legkülső membrán címkéje).) 

–  szimbólumok, 

–  a membrán neve, 

–  töltések. 

3.  (Egy objektumot kiküldünk a  membránból.) 

–  szimbólumok, 

–  a membrán neve, 

–  töltések. 

4.  (A  membrán megszüntetése.) 

–  szimbólumok, 

–  a membrán neve, 

–  töltések. 

5.  (Elemi membrán osztódása.) 

–  szimbólumok, 

–  egy elemi membrán címkéje, 

–  töltések. 

Ezen szabály használatakor, az egy helyett két azonos címkéjű membránt kapunk; az egyik membránban az  a 

 szimbólummal, a másikban  szimbólummal lesz helyettesítve, az összes többi szimbólum, ami az adott 

membránban volt, duplázódik és mindkét membránban benne lesz egy-egy példányban. 

Az objektumok reakciója, vagyis a számítás során a membránok címkéje nem változik, de az lehetséges, hogy a 

töltésük megváltozik, és ezzel a bennük, illetve a rájuk alkalmazható szabályok halmaza is (hiszen ez 

töltésfüggő). 
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Itt is nemdeterminisztikus módon (amennyiben több szabály is alkalmazható lenne egyszerre) maximálisan 

párhuzamosan történik a szabályok alkalmazása: minden időpillanatban amelyik objektum tud evolúcióban részt 

venni, annak kell is. Viszont minden egyes membrán és minden egyes szimbólum (példány) egyidőben csak egy 

szabályban vehet részt, természetesen az 1. típusú szabályokban csak az objektumokat számoljuk (ezek nem 

változtatnak semmit a membránon, a töltését sem). 

A párhuzamos működésben minden membrán is csak egy szabályban (2.-5. típusúak) vehet részt egyszerre 

egyébként. Tehát ha pl. egy 2. típusú szabályt alkalmazunk egy  membránon, akkor ezt a membránt ebben a 

lépésben már használjuk, sem másik 2., sem egyéb 3.-5. típusú szabály nem használható a membránra. 

Amikor egy membrán megszűnik, akkor a tartalma a környező (szülő) membrán tartalma lesz, és általában 

feltétel, hogy a legkülső membrán nem szűnhet meg, hiszen ezzel maga a számítási rendszer (a modell, a sejt) is 

megszűnne. Csak elemi membránok tudnak osztódni. A legkülső membrán se osztódni, se törlődni nem tud, de 

elektromosan az is tölthető. 

A 3. típusú szabálynál objektumok hagyhatják el a rendszert. 

Általánosítása ezeknek a rendszereknek, ha nem csak elemi membránoknak engedjük meg az osztódást. 

Ilyenkor a belső membránok is osztódnak: vagyis az aktuális membrán, mint gyökér alatti teljes fastruktúra is 

osztódik, mindkét új membránban megjelenik teljes tartalommal. 

Ezt formálisan így írhatjuk (a fenti jelölést megtartva): 

5’.  , 

– ahol  tetszőleges (nem feltétlenül elemi) membrán címkéje. 

Exponenciális tárat nem csak membránok osztódásával, hanem membránok létrehozásával is kaphatunk. 

Formálisan: 

6.  

Ez a szabály létrehoz egy új  címkéjű membránt benne a  objektummal amikor alkalmazzuk. 

A következő alfejezetben megmutatjuk, hogy aktív membránok segítségével hogyan tudunk bonyolult 

problémákat hatékonyan megoldani. 

3. Bonyolult számítási problémák megoldása 

Membránrendszerekkel időben hatékonyan oldhatunk meg nehéz problémákat. Az aktív membránok 

segítségével ahogy haladunk az időben (lineárisan), (exponenciális) teret (tárhelyet) csinálhatunk 

számításainknak. Ez adja e rendszerek erejét (gyorsaságát). 

A következő alfejezetekben a Hamilton-út probléma, illetve a SAT probléma egy-egy hatékony megoldását 

mutatjuk be. 

3.1. A Hamilton-út feladat megoldása membránok születésével 

Ebben az alfejezetben, polarizáció nélküli (vagyis a töltés megváltoztatása nélküli, végig semleges töltésű) 

rendszerrel oldjuk meg a Hamilton-út problémát (így a töltést nem is írjuk ki most a felső indexbe). Legyen 

adott egy irányított gráf, csúcsai:  és élei:  . Legyen a csúcsok száma  :  . A feladat az, 

hogy döntsük el van-e a gráfban Hamilton-út az  -től az  -ig. Induljunk ki a következő 

membránstruktúrából:  , tehát két membrán, az 1-es a 0-on (a külső membránon) belül. Ezen 

kívül legyen az  objektum az 1-ben. Használjuk a következő ábécét: 

 , vagyis az objektumaink párok, illetve a 

csúcsok nemüres részhalmazai, valamint az  szimbólum lesznek. 

Szabályaink a következőek: 
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 , ahol 

 , 

 és 

 minden  értékre, és 

 . 

Az ötlet, ami a konstrukció mögött van: Az  objektum jelenti azt, hogy az  -ből eljutunk az  csúcsig 

úgy, hogy  csúcson mentünk keresztül. Ahány helyre mehetünk az  csúcsból tovább, annyi ilyen  

típusú objektum lesz bevezetve. Minden ilyen  objektum létrehoz egy  címkéjű membránt. A 

lehetséges utak tehát a membrán struktúrába lesznek bekódolva. Ha van  hosszúságú utunk, akkor az a 

membrán struktúrában  mélységben van. Ebből a mélységből visszafele elindulnak a csúcsok halmazának 

részhalmazai amik összegyűjtik azon csúcsokat, amik az adott úton szerepeltek. Mivel itt töltéseket nem 

használunk, a rendszer maximálisan párhuzamos működésében megengedjük egyszerre több 6., később pedig 

egyszerre több 3. típusú szabályának alkalmazását, így a rendszer determinisztikusan  lépés alatt adja 

meg a megoldást: követve a számítást, amennyiben van  -ből  -be vezető Hamilton-út, akkor ennyi lépés 

után  választ kapunk. 

3.2. A SAT probléma megoldása elemi membránok osztódásával 

Ebben az alfejezetben azt írjuk le, hogy pl. elemi membránok osztódását felhasználva hogyan oldhatjuk meg a 

SAT problémát hatékonyan (lineáris) lépésszámmal az input formula hosszától függően. 

A módszer 1., 2., 3. és 5. típusú szabályokat használ és nem kooperatív, viszont a membránok töltését is 

felhasználja. Legyen adott egy ítéletlogikai formula konjunktív normál formában: legyen  az elemi 

diszjunkciók (klózok) száma és  az ítéletlogikai változók száma. Ekkor megkonstruálható a következő 

membránszámítógép, ami eldönti, hogy ad adott formula kielégíthető-e: 

 ahol 

–  , 

–  , 

–  , a kezdeti struktúra, eredetileg semleges töltésekkel, 

–  , 

–  , 

– a szabályok  halmaza pedig a következőképpen épül fel: 

+  , minden  értékre. Minden változóhoz három darab objektumot is rendeltünk, 

amit ezen szabályok tartalmaznak. Az  nemdeterminisztikus kiválasztása után osztódik az adott 2 címkéjű 

membrán úgy, hogy az adott változó igazságának (  ), illetve hamisságának (  ) megfelelő objektumokat 

tartalmazza a két létrejövő másolat, míg a többi objektum mindkettőben megjelenik. A töltés nem változik meg 

ezen szabályok használatakor, így ameddig maradt olyan változó, aminek megfelelő  objektum van jelen a 

rendszerben, az további osztódást implikál a megfelelő szabály alkalmazásával. Végül mind a  igazságérték-

halmaz hozzárendelésével egy-egy 2 címkéjű elemi membrán jön létre az 1 címkéjű membránban. A 

membránstruktúra mélysége végig 2 marad. (Az eredmény pedig nem függ attól, hogy melyik membránban 

milyen sorrendben választottuk ki és használtuk fel osztódásra a még meglevő  objektumokat,  lépés után 

minden igazságérték hozzárendelést tartalmazni fog a rendszer.) 

+  minden  esetén. 
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+  . 

+  . A  objektumokat számlálóként használjuk: eredetileg  volt az egyetlen 2-es címkéjű 

membránban. Az osztódáskor a számlálónak egy példánya mindig bekerül minden egyes 2 címkéjű membránba, 

és mivel ezekre az objektumokra (  ) 1. típusú evolúciós szabály van, az párhuzamosan az 

osztódással végrehajtódik, az osztódáskor létrejövő új membránokban a  eggyel nagyobb indexszel lesz jelen, 

mint volt az előző konfigurációban. Az  . lépésben a  mellett  is létrejön a 2 címkéjű membránokban, és 

ezek az objektumok fogják a számítást továbbvinni, ehhez viszont az is kell, hogy a  objektumok az  . 

lépésben elhagyják a 2 címkéjű membránokat és ezzel pozitívra állítják azok töltését (polarizációját). 

+  minden  értékre, ha pontosan az  klózok tartalmazzák az  . változót 

pozitív literálként. 

+  minden  értékre, ha pontosan az  klózok tartalmazzák az  . változót 

negatív literálként (vagyis negálva). Ekkor egy lépésben mind a  darab 2 címkéjű membránban (amik 

polarizációja a számítás ezen fázisában már  ), előállítjuk az  objektumokat az összes olyan  értékre, amelyre 

az  . klózt kielégíti az adott értékelés. Ezek a szabályok evolúciós szabályok, így (maximálisan) párhuzamosan 

végbemennek egy lépésben. Ekkor, ha van olyan membrán, amiben az összes klózhoz tartozó  (  ) 

jelen van, akkor a formula kielégíthető, egyébként nem. Már csak ezt az eredményt kell kinyernünk a 

rendszerből: 

+  . Mind a  darab belső membránra ellenőrizzük, hogy az  benne van-e. Ha benne volt az 

adott membránban, akkor kiküldjük onnan, miközben a membrán töltése negatívvá válik. (Azok a membránok 

amikben nem volt  pozitívak maradnak, és nem változnak a számítás további részében.) 

+  , minden  értékre. 

+  , minden  értékre. 

+  . A negatív töltésű 2 címkéjű membránokban egyszerre két műveletet történik: egyrészt a 

kielégített klózokat számoljuk a  indexének növelésével, miközben minden a membránban levő  indexét 

csökkentjük. Tegyük fel, hogy az eddigi klózokat kielégítette egy adott értékelés, ekkor ha a következő klózt is 

kielégíti, újra képződik benne  objektum. Miközben a legutolsó szabállyal egy  kerül be és a töltés megint 

pozitívvá válik. Így megint lehetőség van az  objektumok kiküldésére, miközben negatívvá válik a töltés. Ha 

valahol ez a folyamat megakadt, vagyis nem képződött  az adott lépés során, akkor a bejövő  pozitívvá 

változtatja a membrán töltését és blokkolja a további szabály alkalmazásokat. Érdekes megfigyelni, hogy az 1 

címkéjű membránban pontosan annyi  objektum van, mint ahány membrán töltése negatív. Az előző 

szabályok ciklusos alkalmazása addig megy, amíg folyamatosan kielégíthető klózok következnek az adott 

membránbeli kiértékeléssel. Végül maximum  lépés után ezek a szabályok már nem alkalmazhatóak, és 

pontosan akkor jutunk el eddig a lépésszámig, ha volt olyan membrán, amiben az  objektumok 

mindegyike jelen volt, és ekkor a  objektum megjelenik benne. 

+  . 

+  . Ha a  objektum keletkezett, akkor kielégíthető a formula, a választ az előző 

két szabály adja ki a rendszerből. A számítás  lépésben zajlott le. Ha a formula nem kielégíthető, 

akkor a számítás már hamarabb elakad. 

3.3. Általános párhuzamos membránszámítógép 

Bonyolult problémák megoldására a párhuzamos számítási modellek segítségével általános stratégia, az összes 

lehetőség (megoldás jelölt) párhuzamos ellenőrzése, ahogy már eddig is láthattuk ezt. Ebben az alfejezetben egy 

ilyen általános stratégiát megvalósító elméleti eszközt mutatunk be kooperatív szabályokkal: 

1. A kiindulási konfiguráció két membránt tartalmaz. 
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2. A belsőt membránt exponenciálisan sok másolatban hozzuk létre lineáris lépésszám alatt: Ez a belső 

„párhuzamos motor”, ami a maximális párhuzamosság kihasználásával, osztódással exponenciális méretű 

„adat medencét” hoz létre, miközben az „időzítő óra” folyamatosan ketyeg a szinkronizáció miatt. 

3. Az „adat medence” legenerálása után, kooperatív szabályokkal ellenőrizzük, hogy van-e megoldás a 

rendszerben. 

4. Amikor nyilvánvalóvá válik, üzenetet küld a legkülső membrán a környezetbe, hogy van vagy nincs 

megoldása a problémának. 

Itt jegyezzük meg, hogy az utolsó két fázis minden probléma esetén konstans számú lépést vesz igénybe. A 

rendszert a 8.4. ábra szemlélteti. 

8.4. ábra - Általános párhuzamos feladatmegoldó (membrán-) számítógép modellje. 

 

A következő alfejezetben ezen problémamegoldások osztályozását mutatjuk be. 

3.4. Megoldások uniformitása 

A membránrendszerekkel történő probléma megoldás során felmerül, hogy egy adott membránrendszer csak egy 

adott probléma megoldására képes, vagy több hasonló paraméterrel rendelkező probléma megoldására is. 

Szemi-uniform egy membránrendszer, illetve az általa megvalósított algoritmus, ha a problémaosztály egy adott 

problémájának megoldására képes, ekkor az input a rendszer objektumaiba és szabályaiba szokott belekódolva 

lenni. Ilyenek voltak az előzőekben említett Hamilton-út és SAT probléma megoldására készített eljárások. (A 

DNS számítógépek részben említett Adleman kísérlet is ide tartozik ebben az értelemben.) 

Ezzel szemben, uniformnak nevezünk egy membránrendszert, ha a problémaosztály minden azonos 

paraméterekkel rendelkező problémáját képes megoldani. Ilyenkor egy lehetőség az input megadására, az ún. 

input membrán használata; az adott membránrendszerek kiinduló konfigurációi csak ennek a tartalmában térnek 

el egymástól. (Ilyen uniform problémamegoldásra jó példa a Lipton-féle módszer, amely a SAT probléma 

megoldására használható, és minden egyes rendszer (vagyis adott molekulahalmaz) maximum adott számú 

változó esetén bármely (konjunktív normálformájú) formulához, de ugyanazokkal a DNS molekulákkal 

működőképes. További részletek ezekről a DNS-t használó algoritmusokról a Nagy Benedek: DNS számítógépek 

és formális modelljeik című könyvben.) Viszont elvárás az az uniform membránrendszerek esetén, hogy maga a 

leírása a rendszernek történjen meg pl. Turing gép segítségével, pl. oly módon, hogy a Turing-gép az  inputra 

adja meg (gyártsa le) azt a membránrendszert, ami az  paraméterű problémaegyedeket képes megoldani. 

Tehát nem a teljes, általános probléma minden (bármelyik, tetszőleges) egyedét tudja megoldani egy 

membránrendszer. Viszont azt elvárjuk az ilyen „membránalgoritmusoktól”, hogy a probléma különböző 

egyedeinek megoldására „hasonló” rendszerek legyenek képesek. Ezt a hasonlóságot szokás pl. a 

következőképpen definiálni: 

A membránrendszerek egy családja polinomiális időben uniform módon felírható, ha van olyan Turing-gép, 

amely inputként kapva a problémát (vagy annak meghatározó paramétereit) polinomiális időben előállítja 
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(leírja) azt a membránrendszert, ami az adott problémához, illetve adott paraméterrel rendelkező problémákhoz 

a megoldást szolgáltatja. 

Ezek szerint azokat a membránrendszereket tekinthetjük hatékony probléma-megoldóknak, amiket polinomiális 

időben uniform módon elő tudunk állítani, és ők maguk is uniform megoldók, vagyis több azonos paraméterű 

problémaegyedet is meg tudnak oldani; és természetesen maguknak a membránrendszerek által megvalósított 

algoritmusoknak is polinomiális a lépésszáma. 

A teljes problémaosztály problémáinak lefedésére, vagyis minden egyedének megoldására, azonban ilyenkor is 

csak a membránrendszerek egy végtelen családja képes. Hasonlóan működnek a logikai kapcsolókból felépített 

Boole-hálózatok is, ahol az ilyen hálózatok családja képes csak az eredeti problémaosztályt lefedni. 

A fentiek szerint a membránrendszerekkel történő problémamegoldás során, egy problémaosztályhoz (pl. SAT 

konjunktív normál formájú formulákra) nem egy konkrét membránrendszert adunk meg, hanem egy 

membránrendszer családot, amelynek megfelelő eleme lesz képes az adott probléma példány megoldására (pl. 

az adott formula kielégíthetőségének eldöntésére). Itt jegyezzük meg azt a fontos tényt, hogy a felhasznált ábécé 

számossága (vagyis a lehetséges különböző objektumok száma) a probléma méretével még uniform 

membránrendszerek esetén is legalább lineárisan nő. 

Ezzel szemben, például a Turing-géppel történő problémamegoldás esetén olyan Turing gép megkonstruálásáról 

van szó, amely a problémaosztály minden egyedére megoldást tud szolgáltatni, a bonyolultsági fogalmak is így 

nyernek értelmet. Ez az általánosan uniform megoldás kapcsolható össze az eredeti bonyolultsági osztályba 

tartozó (pl. NP-teljes), problémával. Ha Turing-géppel, vagy generatív grammatikával oldunk meg vagy írunk 

fel egy problémaosztályt, akkor az ábécé véges, rögzített. Minden problémapéldány a benne szereplő 

paraméter(ek) értékétől függetlenül ezzel az előre rögzített véges ábécével írható le. Ezzel szemben a 

membránszámítások során általában indexelt betűket használva az ábécé mérete függ a konkrétan megoldandó 

feladattól (szemi-uniform eset) vagy méretétől (uniform eset). 

A jelen könyv megírásakor egyelőre nem ismert olyan membránrendszer, ami általánosan uniform megoldást ad 

pl. a SAT problémára, a gondot pl. az input véges ábécével való kódolása jelenti. Ehhez pl. összetett 

objektumok jelenthetnek megoldást (sztringek, vagy egyéb összetett objektumok, vagy akár intervallum-

értékkel rendelkező objektumok). 

A membránrendszereknél az objektumok száma, sőt a membránok száma is exponenciálisan nőhet az időben. 

Tulajdonképpen ez ad esélyt ezeknek a rendszereknek arra, hogy kis időbonyolultsággal oldjanak meg bonyolult 

(NP-teljes, PSPACE-teljes) problémákat is. 
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9. fejezet - A P-automata 

A P-automatát a membránszámítások alapján Csuhaj-Varjú Erzsébet és Vaszil György vezették be 2002-ben. 

Alapvetően egy olyan elméleti modellről van szó, amely egyesíti az automata működésének és a 

membránszámítások masszív párhuzamosságának a tulajdonságait. Mielőtt magával a P-automatával kezdünk 

foglalkozni, lássuk azokat a membránrendszereket, amelyek szabályai kommunikációt valósítanak meg, és ez 

alapján a P-automatákkal közeli rokonságban állnak. 

1. Szimport-antiport rendszerek 

A szimport-antiport rendszerek olyan membránrendszerek, amikben az evolúciós szabályok valójában 

kommunikációs szabályok, amik azt szabályozzák, hogy egyes objektumok csak együttesen haladhatnak át 

egyik régióból a másikba, vagy csak akkor, ha valamely másik objektum éppen ellenirányú mozgást végez. 

A szabályok alakja  , ahol  , vagyis véges objektum szimbólum multihalmazok. Az 

 szabály jelentése, hogy az adott régió a fastruktúrában levő szülőrégiójával kommunikál: miközben 

az  -ban levő elemek bejönnek ebbe a régióba az őt körülölelő szülő régióból, közben az  -ben levők 

elhagyják az adott régiót és átmennek a szülőrégióba (esetlegesen előfordulhat, hogy valamelyik szabály 

egyirányú kommunikációt ír le: ekkor az  vagy az  nem tartalmaz egyetlen objektumot sem, ilyenkor 

egyszerűen elhagyhatjuk a szabálynak az ez irányú mozgást leíró részét). Amikor a szabály mindkét része jelen 

van, vagyis egyszerre történő kétirányú kommunikációt ír le, akkor a szabályt antiport szabálynak nevezzük, 

amennyiben csak egyirányú kommunikációt (mozgást) ír le,  szimport szabálynak hívjuk. Természetesen a külső 

(sejt-) membrán szülőjének szerepében most is a sejt környezete van a szabályaink szempontjából. 

Tehát a különböző objektum szimbólumok a szabályok által meghatározott módon mozoghatnak egyik régióból 

a másikba, a számítás pedig itt is maximálisan párhuzamosan nemdeterminisztikus módon valósul meg. 

2. Az input értelmezése és a számítás menete P-
automatában 

A P-automata tulajdonképpen egy szimport-antiport rendszer. Az inputot úgy értelmezzük, mint a rendszerbe 

belépő objektumokból írható szavakat, az automata pedig általában egyes inputokat elfogad, másokat pedig 

nem. Az elfogadás megadott elfogadási konfigurációkkal történhet. A multihalmazok membránszámítások során 

szokásos sztring reprezentációját használva, bármelyik olyan szót használhatjuk, aminek Parikh képe a 

reprezentálandó multihalmaz (hasonlóan ahhoz, mint amikor hagyományos formális nyelvet generáltunk a 

környezetbe küldött szimbólumok segítségével). 

Egy  membránból álló P-automata egy  rendezett  -es, ahol 

•  egy véges ábécé (objektumok halmaza), 

•  az  membránt tartalmazó faalakú membránstruktúra, 

•  a kezdeti konfiguráció, ami megadja, hogy melyik membrán eredetileg melyik objektumból mennyit 

tartalmaz, 

•  olyan multihalmaz  -esek kiszámítható halmaza, ami az elfogadó konfigurációkat tartalmazza (oly módon, 

hogy a halmaz  -edik tagja megadja, hogy az  -edik membrán tartalma mi lehet elfogadáskor), 

•  pedig olyan mozgási szabályok véges halmazai (minden egyes  membránrégióhoz  tartalmazza a 

benne működő szabályokat), amelyek alakja  valamilyen  a  elemeiből álló multihalmazokra. 

A  P-automata konfigurációi multihalmaz  -esek, hasonlóan a többi membránrendszerhez. Azt mondjuk, 

hogy a  konfigurációból közvetlenül elérhető a  konfiguráció (jelben:  ), ha minden régióra teljesül az, 

hogy maximális számú szabályt hajtunk benne végbe (azaz a  konfigurációban nem marad ki annyi objektum 

egyik régióban sem, amikre nem alkalmazunk szabályt, hogy még egy szabályalkalmazás lehetséges legyen a 

rendszerben a megadottakkal egyszerre). Ezt a működést maximális párhuzamos működésnek nevezzük. Egy 
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ilyen lépés során a legkülső membránon beáramló  multihalmazt (illetve az ennek megfelelő valamely 

sztringet) tekintjük az adott lépésben feldolgozott inputnak. Általában megadunk egy  függvényt, 

ami minden lehetséges egy lépésben beszívott  -beli sztringekkel reprezentált multihalmazhoz megmondja, 

hogy az milyen  -beli input(ok)nak felel meg, így még általánosabbá téve a modellt (megengedve például, 

hogy az elfogadott nyelv  ábécéje diszjunkt legyen a membránrendszer  ábécéjétől). Az inputként 

feldolgozott objektumok a környezetből, ami feltételezésünk szerint mindenféle objektumból elegendőt 

tartalmaz, lettek beszívva. Ha az automata olyan konfigurációba jutott, ami eleme az előre definiált  elfogadó-

konfiguráció halmaznak, akkor az eddig a pontig feldolgozott inputot, vagyis a lépésenként feldolgozott 

inputrészek konkatenációját elfogadja az adott futással. Azon inputok halmaza, amire van elfogadó futása  -

nek, alkotják az  , az automata által  függvénnyel elfogadott nyelvet. A P-automaták esetén nem adott 

előre az input, amin az automata dolgozik, hanem az automata a megadott szabályrendszer alapján szívja be a 

környezetből az inputbetűket reprezentáló objektumokat, ily módon a rendszer valahol az elfogadó és a generáló 

rendszerek közt foglal helyet. 

2.1. Példák P-automatára 

Lássunk most egy példát P-automatára. 

Legyen 

 . A rendszert a 9.1. ábra szemlélteti. 

9.1. ábra - P-automata, ami az input  -k és  -k számát méri. 

 

A kezdő konfigurációból az első membrán két szabálya közül az egyik egyszeri a lkalmazásával jutunk a 

következő konfigurációba: egy  vagy egy  is bekerült a  mellé az első régióba. Továbbra is csak egyetlen  

van, tehát továbbra is csak egyetlen szabály használható, eközben ha már  és  is van az első régióban, akkor a 

második régió  szabályával a második régióba is kerülnek objektumok, de mindig csak egyszerre lép be 

egy  és egy  . A második régió  szabályával a  is bevihető a második régióba. Ekkor, ha az első 

régióból minden  és  is bekerült ide, és csak ekkor, a rendszer elfogadó konfigurációba kerül. (Itt jegyezzük 

meg, hogy valójában az elfogadó konfiguráció ellenőrzéséhez elegendő az első membrán ürességét 

megvizsgálni, valójában a második membránra nem adtunk feltételt.) Mivel nincs további alkalmazható szabály 

a rendszer meg is áll ebben a konfigurációban. Ekkor tehát pont annyi  van a második régióban, mint  , illetve 

az egyetlen  is ott van. Ha az  függvény olyan, hogy az egy lépésben beszívott (multi)halmaz elemeit 

bármilyen sorrendbe írhatjuk le sztringként, akkor a következőképpen adhatjuk meg a generált nyelvet (itt 

jegyezzük, meg, hogy ez az  függvény nemdeterminisztikusnak tekinthető, vagyis pl. a  -val leírt 

multihalmazhoz a  sztringek halmazát rendeli). Mivel az  és  beolvasások tetszőleges 

sorrendben történhettek, csak az a fontos, hogy azonos számban, így az elfogadott nyelv: 

 . Amennyiben az input 

értelmezésekor az  függvény segítségével értelmezzük az elfogadott nyelvet, ami egyszerűen törli (figyelmen 

kívül hagyja) a beolvasott  -ket, vagyis  ,  (az  determinisztikus, egyelemű halmazokat 

rendel a különböző lehetséges multihalmazokhoz, így a halmaz-zárójelet a szokások szerint elhagyhatjuk), 

akkor  (ekkor az elfogadott nyelv a  ábécé feletti.  -t 

tartalmaz). 

A P-automatákat szekvenciális módon is használhatjuk, ekkor minden egyes régióban pontosan egy szabályt 

kell végrehajtani egyszerre (kivéve azokat a régiókat, ahol nincs alkalmazható szabály). Az előző példa 
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speciális, abban az értelemben, hogy esetében a szekvenciális működés is ugyanazokat az elfogadott nyelveket 

jelenti, akár az  , akár az  függvény segítségével definiáljuk az elfogadott nyelvet, mint a maximálisan 

párhuzamos működés. 

Az előző automatával elfogadott nyelv nem reguláris környezetfüggetlen nyelv. 

9.2. ábra - P-automata a zárójelek nyelvéhez. 

 

Tekintsük most a 9.2. ábrán látható P-automatát, ahol az elfogadó konfigurációkban az első membrán üres, a 

második membrán tartalma pedig  -beli. Továbbá legyen  , vagyis a zárójel szimbólumok, 

azaz  feletti nyelvet fogadunk el. Tekintsük a rendszer szekvenciális működését. Kezdetben a 

rendszerbe a  kifele történő mozgása (illetve ki-be ingázása) közben  -k (  multihalmaz beszívásával) 

áramolhatnak be, illetve ha van  a rendszerben, akkor  beszívása is történhet egy  eltávolítása közben. 

Elfogadni akkor tud a rendszer, ha nincs  benne, illetve az első szabállyal a  -től is megszabadultunk. Minden 

elfogadó futásra teljesül tehát, hogy nincs további alkalmazható szabály, illetve pont annyi  beszívása történt a 

rendszerbe, mint ahány  beszívása, illetve soha nem fordulhatott elő az, hogy addig az időpontig a  -kből 

többet szívott be a rendszer, mint az  -kból. Ez a P-automata tehát az  függvény segítségével a korrekt 

zárójel-kifejezések nyelvét fogadja el, ahol  a nyitó és  a záró párja. 

Most példát adunk egy nem környezetfüggetlen nyelv elfogadására kihasználva a maximális párhuzamosságot. 

Legyen  . A rendszer felépítése a lehető legegyszerűbb, 

determinisztikusan először két  jön be. Ezután minden lépésben az előző lépésben bejövő  -k kétszerese lép 

be. Minden konfiguráció elfogadó konfiguráció is egyben, így elfogad minden lehetséges inputot. Tehát az 

elfogadott nyelv:  , ha  az „identikus” leképezés, vagyis 

az  sztringet jelenti, ha  darab  -t szívott be a rendszer az adott lépésben. 

Figyeljük meg, hogy az elfogadás, illetve az ennek megfelelő konfiguráció(k) nem feltétlenül esik/nek egybe a 

megálló, beragadó, nem folytatható, vagyis halott konfigurációkkal. Ennek megfelelően általában egy adott 

rendszerhez teljesen más nyelv definiálható, ha pl. elfogadó számításoknak azokat a számításokat fogadjuk el, 

mint ahogy azt a korábbi membránrendszerek és membránszámítások esetén is tettük, amelyek nem 

folytathatóak. Tehát a meghalt konfigurációk segítségével is lehet és szokás elfogadott nyelveket definiálni. 

Itt jegyezzük meg, hogy amennyiben a számítás olyan, hogy nincs korlátozva az egy lépésben beolvasható input 

multihalmazok száma (pl. ilyen az előző példa), akkor pl.  függvény használatával akár végtelen 

ábécé feletti inputot is feldolgozhatunk/értelmezhetünk. 

2.2. P-automaták gátló és segítő multihalmazokkal 

A P-automaták általános változataiban, tovább növelve alkalmazhatóságukat, a szabályok mellé gátló vagy 

segítő multihalmazokat adhatunk meg. Gátló multihalmaz esetén az adott szabály csak akkor alkalmazható, ha a 

multihalmazt nem tartalmazza az adott régió. Segítő multihalmaz esetén a szabály csak akkor alkalmazható, ha 

az adott membrán tartalmazza az adott multihalmazt (vagyis annak minden elemét legalább a megfelelő 

példányszámban). 

Formálisan a szabályokhoz adott feltételek a következőképpen néznek ki: 

•  , ahol  a segítő multihalmaz, ekkor az adott régióban a szabály csak akkor 

alkalmazható, ha a  multihalmaz részhalmaza a jelenlegi konfigurációban az adott membránban levő 

objektumok multihalmazának; 
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•  , ahol  a gátló multihalmaz, ekkor az adott régióban a szabály nem alkalmazható, ha a 

 multihalmaz részhalmaza a jelenlegi konfigurációban az adott membránban levő objektumok 

multihalmazának. 

Értelemszerűen, ha a  üres multihalmazt jelent, vagyis,  , akkor az adott szabályra nincs sem gátló, sem 

segítő feltétel. 

Lássunk most egy példát ilyen segítő-, illetve gátló multihalmazok használatára. 

9.3. ábra - P-automata segítő és gátló multihalmazokkal. 

 

Legyen 

 , 

ahol elfogadó konfigurációt nem adunk meg, a rendszer azzal a konfigurációval fogad el, amire nincs 

alkalmazható szabály. A 9.3. ábrán is látható a rendszer, aminek a maximálisan párhuzamos működése a 

következő: 

• Először a  szabályt kell alkalmazni, miáltal  lesz a membrán tartalma (így maga a 

konfiguráció is, mivel csak egyetlen membrán van a rendszerben). 

• Ezután a  és a  szabályok bármelyike alkalmazható, az első  -szeri, majd a 

második egyszeri alkalmazásával előbb az  , majd az  konfigurációhoz jutunk. 

• Ekkor az első két szabály már nem alkalmazható, a negyedik pedig még nem (  esetén, mivel vannak  -

k a membránban, ha  , akkor már itt a következőként leírt lépés jön), tehát a harmadik szabályt lehet és 

kell alkalmazni (  esetben): mivel van  a membránban, minden  -t kiküldünk, és helyükre  -ket szív 

be a rendszer, így egy lépésben a  konfiguráció áll elő. 

• Ha a konfiguráció csak  -ket tartalmaz, akkor csak az utolsó szabály alkalmazható, ami az összes  -t  -re 

cseréli, ezzel egy lépésben előállítva a  halott konfigurációt, ugyanis erre nincs a rendszerben 

alkalmazható szabály. 

Legyen az  függvény a következőképpen definiálva:  és  (minden  

esetén), így a számítási lépésekben beszívott szimbólumok alapján könnyen látható, hogy az automata által 

elfogadott nyelv:  . Ez a nyelv egy köztudottan nem környezetfüggetlen nyelv. 

Egyes változatokban lehetőségünk van a gátló és segítő feltételek kombinált alkalmazására is. Ugyancsak 

használhatóak aktív membránok a P-automatáknál is, melyek segítségével a számítás során maga a 

membránstruktúra is megváltozhat. 

3. A membránrendszerek számítási ereje 
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Ahogy láttuk bonyolult problémákra adhatunk hatékony membránrendszereket, amelyek megoldják őket. 

Ugyancsak láttunk példát nem környezetfüggetlen nyelv generálására membránrendszerekkel, illetve 

elfogadására P-automatával. 

Lássuk most mire is képesek számítási szempontból a membránrendszerek. Vegyük az összes rekurzívan 

felsorolható nyelv RE halmazát. Ezen nyelvek Parikh halmazainak halmaza  . 

A következő alfejezetben a formális nyelvek elméletéből az ún. mátrix nyelvtanokkal ismerkedünk meg, amik 

nagyon hasznosak egyes membránrendszerek számítási univerzalitásának bizonyításához. 

3.1. Mátrix nyelvtanok 

Ebben a fejezetben megint a formális nyelvek elméletéhez fordulunk segítségért. A mátrix nyelvtanok olyan 

környezetfüggetlen szabályokat tartalmazó rendszerek, amelyekben a szabályok alkalmazásának sorrendje nem 

tetszőleges, így akár a 0. típusú nyelvtanok generáló ereje (vagyis a teljes RE nyelvcsalád) is generálható egyes 

változataikkal. 

Tulajdonképpen egy 2-es típusú (környezetfüggetlen) nyelvtanunk van, de a szabályok táblákban (ún. 

mátrixokban) helyezkednek el. 

Kiindulunk az  mondatszimbólumból. Minden levezetési lépésben szabály helyett most választani kell egy 

táblát és annak szabályait a sorrendjükben, mindet pontosan egyszer kell alkalmazni. 

A 9.1. táblázattal megadott rendszer generálja az úgynevezett „másolat” nyelvet:  , amely 

közismerten nem környezetfüggetlen. 

9.1. táblázat - Példa mátrix nyelvtanra, ahol  nemterminálisok,  

terminálisok,  a mondatszimbólum, a szabályok pedig: 
 

1. tábla 2. tábla 3. tábla 4. tábla 5. tábla 

     

     

Ha a szabály mellett ott van a  jel, akkor az adott szabályt csak akkor kell alkalmazni, ha alkalmazható, 

ellenkező esetben a szabály kihagyható: vagyis ha nem alkalmazható, akkor egyszerűen nem alkalmazzuk, csak 

a mátrix többi szabályát. Ezt hívjuk jelenlét ellenőrzésnek vagy előfordulás ellenőrzésnek. Jellemzője ezeknek a 

rendszereknek a csapdaszimbólum, amit a jelenlét ellenőrzésére használhatunk pl. a következőképpen: például a 

 mátrixot alkalmazva olyan mondatformára, amiben  található, a mátrix (szabályainak) 

alkalmazása behozza az  nemterminálist a mondatformába. Ha sehol nincs olyan szabály, aminek a baloldalán 

az  nemterminális van, akkor ez a levezetés már nem fog tudni terminálni. Ha viszont az  nincs benne a 

mondatformában, akkor egyszerűen egy benne levő  lesz megkettőzve ezen mátrix alkalmazásával. Vagyis 

termináló levezetésben csak akkor alkalmazható ez a mátrix, ha az  nemterminális nincs jelen az aktuális 

mondatformában. 

Az jelenlét ellenőrző mátrix nyelvtanokkal minden RE nyelv generálható. A membránrendszerek 

univerzalitásának bizonyításait legtöbbször ilyen mátrix nyelvtanokra, vagy pl. regiszter-automatákra vezetik 

vissza. 

3.2. Univerzalitási eredmények membránrendszerekre 

Az univerzalitási eredmények leginkább olyan típusúak, hogy adott típusú (vagy jellemzőjű) 

membránrendszerek tudják-e szimulálni más számítási modellek (pl. Turing-gép, vagy másféle 

membránrendszerek) által megvalósított (leírt) számításokat. Nagyon sokféle membránrendszerről 

bizonyították, hogy számítási erejét tekintve Turing univerzális, vagyis ugyanazokat a függvényeket, 

multihalmazokat, nyelveket lehet velük kiszámítani, mint a Turing-gépekkel. A fejezet zárásaként néhány ilyen 

univerzalitási eredményt közlünk. A kiszámítható számhalmaz alatt a természetes számok olyan részhalmazát 

értjük, amelyhez van Turing-gép ami elfogadja/kiszámítja. Hasonlóan a kiszámítható vektorhalmazok alatt, a 
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csak természetes számokból álló olyan vektorok halmazát értjük, amit Turing-géppel ki lehet számolni (ez 

egyébként éppen az RE rekurzívan felsorolható nyelvek Parikh halmazainak  halmazával esik egybe). 

• Minden kiszámítható számhalmaz kiszámítható egy membránt és két katalizátort tartalmazó 

membránrendszerekkel. 

• Maximum két membránt és két katalizátort tartalmazó (aktív membránt nem tartalmazó) 

membránrendszerekkel minden RE nyelv Parikh halmaza kiszámítható. 

• Minden kiszámítható számhalmaz kiszámítható két membránt tartalmazó, csak az első három aktív 

membrános szabálytípus alkalmazásával (objektumok evolúciója, objektumok be- és kiküldése 

membránba/ból). 

• Három membránból álló szimport-antiport rendszerekkel, amelyben minden  szabályban az  és 

az  maximum egy szimbólum objektumból állhat, minden kiszámítható számhalmaz kiszámítható. 

• Három membránból álló szimport rendszerekkel, amelyben minden  , illetve  szabályban az  

és az  maximum két szimbólum objektumból állhat, minden kiszámítható számhalmaz kiszámítható. 

• Elfogadó rendszerként működtetve determinisztikus egy membránnal rendelkező, csak  alakú 

antiport szabályokat használva, ahol  és  hossza együtt maximum három, és egyikük hossza sem haladja 

meg a kettőt, minden kiszámítható vektorhalmaz kiszámítható. 

• Elfogadó rendszerként működtetve determinisztikus, egy membránnal rendelkező rendszerekkel, csak 

szimport szabályokat használva, ahol egy szabály maximum három szimbólum objektumból állhat, minden 

kiszámítható vektorhalmaz kiszámítható. 

• Minden RE nyelv generálható maximálisan párhuzamos módban használt egy membrános szimport-antiport 

rendszerrel, melynek szabályai alakjára teljesül, hogy  , ahol  és  hossza együtt maximum 

három, és egyikük hossza sem haladja meg a kettőt. 

A P-automaták segítségével szépen jellemezhető, mind a környezetfüggő, mind a rekurzívan felsorolható 

nyelvek halmaza. Ha az  függvény, aminek a segítségével az elfogadott nyelvet értelmezzük, olyan, hogy 

 csak  , vagyis az üres multihalmaz esetén, áll elő, akkor az elfogadott nyelvek halmaza éppen a 

környezetfüggő nyelvek halmaza. Tulajdonképpen így valójában az input értelmezése analóg a „törlés nélküli” 

(vagyis  nélküli) formális rendszerekkel. A rendszerben a számítás során így az objektumok száma az 

értelmezett input hosszában mérve maximum exponenciális lehet. Ez pedig, a Turing-gépeket tekintve, unáris 

kódolást felhasználva éppen a lineáris tár-korlátnak feleltethető meg. Ily módon a P-automatákkal egy jól ismert 

nyelvosztály természetes úton jellemezhető. Amennyiben az  függvény más esetekben, vagyis az 

objektumok nemüres beszívott multihalmaza esetén is felveheti a  üresszó értéket, minden rekurzívan 

felsorolható nyelvet el lehet fogadni P-automatával. A következőkben még konkrétabb eredményeket is 

közlünk. 

Vezessük be a  ábécén belül a terminális szimbólumok  és a nemterminális szimbólumok  halmazát, úgy 

hogy  és  . Legyen továbbá az  függvény, amit a nyelvelfogadáshoz használunk, olyan, 

hogy a beszívott betűk egy részét, a terminálisokat megtartja, a másik részét, a nemterminálisokat kitörli; és a 

megtartott (terminális) betűk bármely lehetséges sorrendben történő felírásával létrejövő sztringet tartalmazza. 

(Így az  alapjában véve nemdeterminisztikus, egy elfogadó futás ekkor általában nem csak egy sztring 

elfogadását jelenti.) 

Ismert eredmény, hogy csak antiport szabályokat felhasználva, segítő és gátló multihalmazok használata nélkül, 

a halott konfigurációval történő elfogadással, maximálisan párhuzamos működéssel egyetlen membránt 

tartalmazó P-automatákkal minden rekurzívan felsorolható nyelvet el lehet fogadni. 

A P-automaták számítási erejét exponenciális tárra korlátozhatjuk a következő módon is. Legyen  egy 

speciális terminális szimbólum. Ha a P-automata modellben, a legkülső, a sejtmembránt kivéve csak az 

 alakú szabályokat használhatjuk, ahol  . A sejtmembránra pedig a következő típusú 

szabályok alkalmazhatóak: 
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•  ,  és  (vagyis a beszívott szimbólumok száma nem nagyobb, mint a 

környezetbe kijuttatottaké); 

•  ,  és  ; 

•  ,  ; és 

• minden egyes  terminális szimbólumhoz van legalább egy  ,  alakú szabály. 

Alkalmazzuk a szabályokat maximálisan párhuzamosan, és az elfogadó állapotok legyenek a halott 

konfigurációi a rendszernek. Az elfogadott nyelvet pedig itt is az előző  függvény segítségével, csak a 

terminális betűket megtartva definiáljuk. Az alkalmazható szabályokra tett megszorítások miatt a rendszer nem 

tartalmazhat exponenciálisnál több objektumot egyszerre. Az ilyen rendszerek éppen a környezetfüggő 

nyelveket tudják elfogadni a következőképpen: minden  környezetfüggő nyelvhez van olyan 

exponenciális tárra korlátozott P-automata, hogy az  nyelvet fogadja el. Illetve, minden ilyen típusú P-

automatára, ami az  nyelvet fogadja el az  nyelv 

környezetfüggő. 

4. Összefoglalás, a paradigma története és a legújabb 
kutatási irányok 

A membránrendszereknek, mint absztrakt számítási modelleknek a biológiai motivációja a sejt, mint 

membránrendszer. Ez alapján egy absztrakt számítási modell került kidolgozásra, főleg Gheorghe Păun 

vezetésével, amely alapja a membránhierarchia. A paradigma a múlt század legvégén jelent meg és indult 

ugrásszerű fejlődésnek (Păun, 2000 és 2002). A membránrendszerek különböző alkalmazásairól részletesen a 

(Ciobanu et al., 2006) könyv szól. A P-automata megjelenése és rövid leírása a (Csuhaj-Varjú, Vaszil, 2002 és 

2010) cikkekben található. A témakör egy friss, naprakész és eközben elég részletes összefoglalása található a 

(Handbook 2010) könyvben. 

Jelen könyvben is többféle modellt vizsgáltunk meg: először az alapmodellt (egyszerű membránrendszer), 

amely tartalmazhat katalizátorokat, valamint prioritási relációt az ún. evolúciós szabályok között. A számításban 

szimbólum objektumok vesznek részt, amelyek a membránok közti kommunikációban is részt vesznek. Az aktív 

membránok osztódni, megszűnni képesek, ezzel hatékonyabbá téve a rendszert. A szimport-antiport rendszerek 

esetén az evolúciós szabályok helyett kommunikációs szabályok vannak. A rendszer működése a magasszintű 

párhuzamosságra épül, a számítás akkor áll meg, ha nincs végrehajtható evolúciós szabály. A (Triangle 2011) 

cikkben a DNS- és membránszámításokban a párhuzamosság szerepéről lehet kicsit bővebben olvasni. 

Egy membránrendszerbeli számítás általában a következő: 

• adott kezdeti konfigurációból indul, 

• egy konfigurációból egy másik konfiguráció közvetlenül elérhető, ha egy lépésben nemdeterminisztikusan 

maximálisan párhuzamos módon használjuk a szabályokat (vagyis az átmenet két konfiguráció között: az 

összes régióra végrehajtjuk a rájuk vonatkozó szabályokat nemdeterminisztikus maximálisan párhuzamosan), 

• a közvetlen elérhetőség szokásos tranzitív és reflexív lezártjával definiálhatjuk az elérhetőség fogalmát. 

A kezdő konfigurációból induló, konfigurációk közti átmenetek sorozata az adott rendszer egy számítása. 

Előfordulhatnak olyan konfigurációk is, amelyeket a rendszerben egy adott kezdőkonfigurációból nem lehet 

elérni. Egy számítás eredményes, ha megáll, vagyis nincs további alkalmazható szabály. Ezt kiegészítve, a P-

automaták esetén eredményes számításoknak tekintjük, az elfogadó konfigurációkig tartó számításokat (ha az 

elfogadott nyelvet ez alapján és nem a halott konfigurációkkal definiáljuk). 

A membránszámításokban a párhuzamosság és a nemdeterminizmus szabályozására rendelkezésre állhatnak 

különböző eszközök, pl. a katalizátorok, a szabályok közti prioritás, kontroll a membrán vastagságának 

változtatásával, a polarizációval (membránok töltése), valamint az objektumok címezhetőségével (a 

kommunikációt irányítjuk azzal, hogy megmondjuk, melyik membránba menjen be az objektum); illetve a 

szimport-antiport rendszerek esetén a gátló és segítő multihalmazok adnak további kontrollt a számításnak. 
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A matematikai formalizmust tekintve a membránszámítógépek, ugyanúgy mint a DNS-sel történő számítások, a 

formális nyelvek átírási szabályaival rokonok. A membránrendszerek multihalmazokkal dolgoznak, minden 

membrán az objektumok multihalmazát tartalmazza minden lépésben. Matematikailag tehát Parikh halmazokról, 

multihalmaz-nyelvekről van szó. A membránrendszerekkel Parikh értelemben minden rekurzívan felsorolható 

halmaz generálható, P-automatákkal a környezetfüggő és a rekurzívan felsorolható nyelvosztály is szépen 

jellemezhető. Példát láttunk nem környezetfüggetlen nyelv generálására/elfogadására. Adhatunk hatékony 

membránrendszereket, amelyek bonyolult problémákat oldanak meg: példát a Hamilton-út és a SAT probléma 

megoldására mutattunk. A (CMC 2012) cikk rengeteg SAT megoldó membránrendszert vizsgál meg, viszont 

általánosan uniform megoldást egyelőre e könyv megírásakor még nem sikerült megadni. Például a P-

automatákkal történő végtelen ábécé feletti nyelvek elfogadása jelenthet jó esélyt ilyen megoldás előállítására. 

A membránrendszereket tehát, mint számítási eszközöket, használhatjuk nyelvgenerálásra, vagy probléma 

megoldásra is, a P-automatákkal általában nyelvek elfogadását végezzük. A maximálisan párhuzamos működési 

mód mellett elképzelhető a szekvenciális működési mód is, amikor minden egyes régióban pontosan egy 

szabályt alkalmazunk egy lépésben (kivéve, ahol nincs alkalmazható szabály). 

A bemutatott modelleken kívül rengeteg egyéb modell ismert. 

Egyes membránrendszerekben az objektumok sztringekbe formálódva jelennek meg, és ezen sztringek bizonyos 

szabályok szerinti átírásával fejlődik a rendszer. Rengeteg olyan modell van amely a DNS-számítások 

valamelyikét (pl. műveletek, amiket vágó enzimek végeznek) ötvözi a membránrendszerekkel. Egy 

membránstruktúra foka jó analógiát jelenthet azzal, hogy hány magos processzort tudunk használni a számítás 

során. Aktív membránokkal ez dinamikusan nőhet is a számítás során. A (JUCS 2006) cikkben egy kézenfekvő 

analógiát mutatunk a membránrendszerek és a grafikus operációs rendszerek között. Vannak olyan 

membránrendszerek, ahol a struktúra tetszőleges gráffal írható le (nem csak fa-struktúrájúak lehetnek, ezek a 

tissue P-rendszerek, ahol több sejt alkot egy szövetet, mint számítási egységet), ilyenkor a kommunikációs 

szabályokat is át kell alakítani, mert a ki-be irányok helyett a szomszédos régiókat lehet címeznünk. Egyes aktív 

membrános szabályok akár azt is megengedhetik, hogy azonos szülővel rendelkező membránok egyike 

bekebelezze a másikat, vagy egy membrán a szülőjéből annak szülőjébe távozzon. Vannak olyan rendszerek, 

amelyekben a membránokon, mint hártyákon történnek különböző reakciók; illetve a neurális hálók és P-

rendszerek ötvözeteként létrejött, ún. spiking neural P-rendszerek. A szakterületnek van külön honlapja (P-

home), innen szinte bármilyen a témával kapcsolatos anyag letölthető. 
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1. Írja le a formális membrán számítási modellt. 

2. Miért hívhatjuk ezeket a számításokat multihalmaz-számításoknak? 

3. Mit jelent az, hogy egy nyelv szemilineáris? Hogyan kötődik ez a fogalom a klasszikus formális nyelvek 

elméletéhez? 

4. Mitől „aktívak” az aktív membránok? Hogyan használhatjuk ki őket számítási folyamatokban? 

5. Milyen fajta „uniformitásokról” beszélhetünk a membránrendszerekkel történő probléma megoldások során? 

6. Adja meg a P-automata fogalmát. Hogyan befolyásolhatja az  függvény az elfogadott nyelvet? 

7. A segítő és a gátló multihalmazokat hogyan tudjuk használni és mire? 

6. Feladatok 

1. Generálja a  szemilineáris halmazt az  rendezett 

ábécé felett egyszerű membránrendszerrel kooperatív szabályokkal. 

2. Generálja azt az  nyelvet, amely pont azokból a szavakból áll, amik pont kétszer annyi  -t 

tartalmaznak, mint  -t. 

3. Aktív membránok segítségével generálja a  nyelvet. 

4. Adjon meg P-automatát, ami az  lineáris nyelvet fogadja el. 

5.  (kutatási feladat) Adjon meg általánosan uniform modellt, ami a SAT problémát hatékonyan oldja meg. 
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V. rész - Kvantumszámítások 
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Bevezetés – a kvantumjelenségek és 
a kvantumszámítógépek 

Ebben részben a kvantummechanika „különleges” világába tekintünk be, illetve megnézzük az ezekre a 

jelenségekre épülő számítási módszerek alapjait. A fizikai világ felépítése elemi részecskékből, azok fizikai 

jellemzői pedig meghatározott értékekből, kvantumosan tevődik össze: pl. egy adott atomban az elektron 

energiája csak meghatározott értékű lehet, amit az elektron pályája (állapota) meghatároz. Ahhoz hogy az 

elektron átmenjen egy másik pályára jól meghatározott értékű energia szükséges, vagy szabadul fel (pl. elnyelt 

vagy kisugárzott foton formájában). 

A kvantummechanika a XX. század egyik legnagyobb tudományos áttörése. Rengeteg a klasszikus fizika által 

nem leírható jelenséget sikerült általa megmagyarázni (pl. szupravezetés). Ezen fizikai jelenségek ma már a 

napjaink részei, többségük megtalálható napjaink háztartási eszközeiben is. A kvantummechanika megértése és 

használata nélkül nem lennének ma elektronikus számítógépeink, tévénk, stb., vagy teljesen máshogy néznének 

ki (sokkal nagyobbak lennének) a hasonló célra használt berendezéseink. Az viszont, hogy olyan hatékony 

kvantumszámítógépet építsenek, amely a gyakorlatban old meg más eszközzel nem megoldható feladato(ka)t 

(pl. a sakk játékot), a XXI. század feladata. Pár évenként felröppen a hír, hogy mindjárt itt a nagy áttörés, és lesz 

működő kvantumszámítógép, de valahogy ez, vagy ennek a közhírré tétele, eddig mindig elmaradt. A legutóbbi 

nagy lökést a 2012 évi fizikai Nobel-díj jelentette, amit kvantumoptikával foglalkozó fizikusok kaptak; 

kísérleteik (amik egymástól függetlenek, de hasonló témájúak) pedig mérföldkőnek számítanak a 

kvantumszámítógépek megvalósulása felé vezető úton. 

A következő fejezetben elsősorban a kvantummechanikának a klasszikus fizika szempontjából nézve fura 

jelenségeire koncentrálunk. Az ezt követő fejezetekben pedig megnézzük a kvantumszámítások alapvető 

fogalmait, mint pl. a kubit, illetve néhány széles körben ismert kvantumalgoritmust ismertetünk röviden, a 

teljességre való törekvés nélkül. 
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10. fejezet - A kvantumszámítások 
szempontjából fontos fizikai 
jelenségek 

A XX. század elejére a klasszikusnak nevezett fizikai elméletek készen voltak és nagyjából megadták a 

természeti jelenségek leírását. Csak néhány apróbbnak hitt jelenség lógott ki. A fizikusok azt várták, hogy 

néhány év alatt megválaszolják ezeket az apró kérdéseket, és meglesz a fizikai világ teljes fizikai (tudományos) 

leírása. Ezzel szemben ezt a pár apróbbnak hitt jelenséget tanulmányozva egy sor meghökkentő dologra derült 

fény, kiderült, hogy a jelenségek egy hatalmas csoportja nem magyarázható meg a klasszikus elmélet keretein 

belül. Ebben a fejezetben néhány alapvető nemklasszikus fizikai törvényről és jelenségről fogunk szólni. 

A világban előforduló véletlen eseményeket két részre bonthatjuk aszerint, hogy valódi véletlen eseményről, 

vagy nem valódi véletlen eseményről van szó. Utóbbi esetben nem ismerjük (nincs elég információnk), vagy 

nagyon bonyolult lenne előre pontosan megjósolni a jelenséget. Ilyen pl. a dobókocka vagy a pénzérme dobása, 

sőt a lottóhúzás is. Ezzel szemben a kvantummechanikai jelenségek, mint pl. a rádióaktív bomlás vagy a 

kvantumoptikai jelenségek valódi véletlen események, vagyis elméletileg sem jósolható előre meg a 

kimenetelük, csak valószínűségeket ismerhetünk. Ez azért is furcsa, mert ha például azt mondjuk, hogy egy 

tükör (vagy tükröződő felület) az adott beeső fénysugár 85%-át veri vissza, míg 15%-át elnyeli, addig ezzel 

semmi gond, amíg a fényt tényleg fénysugárként képzeljük el. A fény viszont kvantumos felépítésű, fotonokból 

épül fel. Márpedig ha úgy képzeljük el, hogy minden fotonra egyformán hat a felület, és 85%-uk verődik vissza, 

miközben 15%-uk elnyelődik, akkor vajon egy konkrét fotonra ki dönti el és mi alapján, hogy mi 

történjen/történik vele? Erre lehet az a válasz, hogy itt valódi véletlen eseményről van szó, senki nem tudhatja és 

mondhatja meg előre, hogy mely foton fog visszaverődni és melyik elnyelődni, ez elméletileg sem tudható 

sehonnan, és a jelenség során véletlenül, de a megfelelő valószínűségeknek megfelelően fog megtörténni az 

esemény. 

1. Kvantumoptika – szuperpozíció 

Először egy optikai kísérletet fogunk bemutatni. Tekintsünk egy polarizált fénysugarat. (Köztudott, hogy a fény 

transzverzális hullám, vagyis a rezgés, ami terjed, merőleges a terjedés irányára. Ez azt jelenti, hogy a rezgés a 

fény sebességére merőleges síkban játszódik le. Polarizált fény esetén ez a rezgés egydimenziós.) Ha ezt a 

polarizált fényt kalcit kristályon engedjük át, az két fénysugárra törik: az egyik egyenesen megy át a kristályon, 

a másik eltolódással. A kristályt elhagyva a két fénysugár párhuzamos, és polarizáltságuk egymásra merőleges. 

(Mintha az eredeti polarizáció vektort merőleges vektorok összegére bontanánk.) Ha a szétbontott fény útjába 

egy másik kalcit kristályt helyezünk (az előzővel fordított állásban), az újra egyesíti őket (10.1. animáció, a 

polarizáltsági irányok nyilakkal berajzolva). A második kristályból kilépő fény pont olyan, mint az eredeti. 

10.1. animáció - A polarizált fénysugarat az első kalcit kristály ketté 

bontja, a második egyesíti. 
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Ha a kísérletben az alsó vagy a felső fénysugár útját elzárjuk (valamit odateszünk, amin nem tud áthaladni), 

akkor a második kristály utáni fény pontosan olyan polarizáltságú lesz, mint a megmaradó fénysugár (lásd a 

10.2. animációt, ami bemutatja ezt a részét a kísérletnek). 

10.2. animáció - A polarizált fénysugár útja, ha az egyik út blokkolt. 

 

Végezzük most el ugyanezt a kísérletet egyetlen (polarizált) fotonnal (a fénysugár helyett egyetlen fény-

részecskével). Az első kristályon áthaladva  esély van, hogy a foton a felső, és ugyanennyi, hogy az alsó 

ágon fog haladni. (Polarizáltsága is ennek megfelelően változik). Tegyük most be a második kristályt is. Ekkor a 

foton az eredetivel megegyező polarizációval fogja a második kristályt elhagyni. Azt mondhatnánk(?), volt  

esély, hogy a fenti, és  esély, hogy a lenti úton haladt a foton, vagy ezen, vagy azon haladt. De folytassuk a 

kísérletet a következőképpen! Blokkoljuk a felső, majd az alsó utat. Ekkor a foton polarizációja a második 

kristályból kilépve megegyezik a nem blokkolt úton levő polaritással. Ha viszont a foton csak az egyik úton 

haladt volna, akkor itt, a második kristály után fele-fele arányban kellene az alsó, illetve a felső útnak megfelelő 

polarizáció értéket mérni. Ezzel szemben, ha mindkét út szabad, akkor az eredeti polarizációt mérjük. Tehát a 

foton nem vagy ezt vagy azt az utat választotta, hanem egyszerre ment mindkettőn, a két út szuperpozíciójában 

haladt, egyszerre volt ott mindkét úton (és a második kristálynál interferált saját magával). A kísérletet a 10.3. 

animáció mutatja be. 

10.3. animáció - Egy polarizált foton „útja” a kalcit kristályos kísérletben. 

 

Ez egy nemklasszikus jelenség, ami a  kvantumszuperpozíció nevet viseli. Ha nem mérjük meg a fotont a két 

kalcit kristály közt, vagyis nem akarjuk megtudni, hogy melyik úton halad, akkor egyszerre van jelen több 

állapotban, vagyis mindkét úton egyszerre halad: a szuperpozícióban levő részecske pedig  interferál (hat) saját 

magával. 

A kísérletben tehát megjelent a fény részecske-hullám kettőssége, az állapotok szuperpozíciója, illetve a mérés 

problémája is, amire a következőkben még visszatérünk. 

2. A kvantum-összefonódás 
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A kvantum-összefonódás egy olyan jelenség amiben kvantumállapotban levő objektumok együtt alkotnak egy 

kvantumrendszert. Ez az a jelenség a kvantummechanikában, amikor két részecske spinje vagy momentuma 

összefonódott állapotban van, és az egyikkel végzett művelet a másikra is kihat, az is változik a művelet 

hatására. Ennek megfelelően az egyik mérésével a másik is beáll sajátállapotba (ezek azok az állapotok, 

amikben egy objektum szuperpozíció nélkül is lehet), amivel egyébként az összefonódás meg is szűnik. Ilyen 

összefonódott esetben két objektum (kvantum)állapota kölcsönösen meghatározza egymást annak ellenére, hogy 

szuperpozíció állapotában is lehetnek. Ilyenkor a teljes rendszer állapotát nem lehet pusztán a részrendszerek 

állapotának (független) megadásával leírni, ahogy látni fogjuk a rendszerben  tárolt információ dimenziója 

magasabb , mint a hagyományosan, a részrendszerek dimenziójának összegével számolt érték. Ez egy tipikus 

kvantumjelenség, aminek nincs megfelelője a klasszikus fizikában. Az összefonódottság általában együtt 

keletkező részecskék közt produkálható legegyszerűbben, de fennállhat egymástól a térben távol került (így 

távol eső) objektumok között is (pár éve, egymástól kb. 150 km-re levő összefonódott részecskepárt is sikerült 

már kísérletileg előállítani). Az egyik objektumon bekövetkező változás ekkor is azonnal megjelenik a másik 

objektumon is, az is megváltozik. Általában a természetben az összefonódott állapot időben gyorsan, akár 

spontán is, megszűnik, a gyakorlatban a kvantumszámítógépek elterjedését ez nagymértékben 

akadályozza/lassítja. A kvantum-összefonódás létrejöttét a koherencia (vagy koherens szuperpozíció) 

jelenségnek, annak megszűnését a dekoherencia jelenségnek (a szuperpozíció megszűnésének) nevezzük. A 

későbbiekben matematikailag is le fogjuk írni a jelenséget. 

A következő alfejezetben azt mutatjuk be, hogy a kvantummechanika nem teljes fizikai elmélet (nem képes a 

világ leírására), nem egyeztethető össze a klasszikus és a relativisztikus fizikával. 

3. Az Einstein-Podolsky-Rosen kísérlet 

A következőkben egy újabb kísérletet írunk le, ami Einstein, Podolsky és Rosen nevéből az EPR rövidítést 

kapta. A kísérlet megértéséhez feltételezzük a következőket a fizikai világról: 

• A kvantummechanika (néhány) statisztikai előrejelzése helyes; van kvantum-összefonódás: ideális 

körülmények közt mérve az összefonódott részecskéket, biztos, hogy az egyiken pont az ellenkező értéket 

mérjük, mint a másikon. 

• Nincs távolhatás, vagyis minden kölcsönhatás test és test vagy test és mező között jön létre, de csak  lokális 

an, (ha ezek érintkeznek). (A relativitás elmélet szerint minden hatás maximum a fény vákuumbeli 

sebességével terjedhet.) 

• A fizikai  realitás kritériuma: ha egy rendszer megzavarása (megváltoztatása) nélkül pontosan (vagyis 1 

valószínűséggel) megjósolhatjuk egy fizikai mennyiség értékét, akkor ennek a fizikai mennyiségnek az értéke 

a fizikai valóságban is ennyi. 

• Minden fizikai jelenséget le tudunk írni a  teljes fizikai elmélettel. (Minden jelenségre van magyarázat.) 

Az utolsó három feltétellel szemben, amelyek minden (a klasszikus fizikában jártas) ember számára józan ésszel 

is jól indokolhatóak, az első feltétel a kvantum-összefonódás jól ismert tulajdonságáról szól. 

A kísérlet során megmagyarázhatatlan esemény történik, ennek a kvantummechanikai kísérletnek az eredménye 

nem jósolható meg a kvantumelmélettel (a fenti feltételeket betartva), így a kvantumelmélet nem teljes fizikai 

elmélet. Lássuk most konkrétan, miről is van szó. Az EPR egy kísérleti megfogalmazása Mermin nevéhez 

fűződik, és a következőképpen néz ki. A berendezés három, semmilyen módon nem összekötött darabból áll. 

Van két detektor (D1 és D2) és egy részecske forrás (F). A forrás a két detektor közt helyezkedik el, oly módon, 

hogy gombnyomásra a forrás egy-egy részecskét indít a két detektor felé. Mindkét detektor három állapotú, és 

rendelkezik egy piros és egy zöld lámpával ( 10.1. ábra). A lámpák azért vannak, hogy a megfigyelő 

információhoz jusson. A detektorokon mindig kigyullad az egyik lámpa, ha részecske érkezik. Mivel semmilyen 

kapcsolat nincs a berendezések közt, az F-en levő gomb megnyomása, vagyis a részecskék indítása a 

felvillanásokkal csak az F-ből a D1-be illetve D2-be érkező részecskékkel kötődik össze. Ismételjük a következő 

lépéseket. 

1. Állítsuk a D1 és D2 berendezéseket véletlenszerűen valamelyik állapotba, úgy hogy mind a kilenc állapot-

párnak azonos valószínűsége legyen. 

2. Nyomjuk meg az F gombját: részecske indul D1 és D2-höz. 
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3. Kicsit később mind D1-nek, mind D2-nek felvillan az egyik lámpája (piros vagy zöld). 

4. Vegyük fel a futás eredményét  alakban: D1 az  , D2 a  állapotban volt a D1 az  fényt, D2 az  -t 

villantotta fel. 

Ekkor elég sok futás után azt kapjuk, hogy az  esetekben mindkét detektor ugyanazt a színt villantotta fel: a 

piros-piros és a zöld-zöld azonos valószínűséggel villant, a piros-zöld és a zöld-piros kombináció soha nem 

fordult elő. 

Az  esetekben pedig ugyanaz a szín az esetek negyedében villant fel (ezen belül egyforma valószínűséggel 

a piros-piros és a zöld-zöld), különböző színek pedig az esetek  -ében. 

Mivel a detektorok közt nincs kapcsolat, feltehetjük, hogy a beérkező részecske valamilyen tulajdonsága alapján 

döntenek arról, melyik színű lámpa fog kigyulladni. Mindegy, mi ez a tulajdonság, a lényeg az, hogy a 

részecskébe ez a tulajdonság mintegy be van programozva. Habár D1 és D2 nincs összekötve, tehát nem tudhat 

a másik állapotáról, csak így lehet összefüggés köztük. Tehát legyenek a részecskék típusai leírhatóak az  

alakban. Ez a típus azt jelzi, hogy az első állapotban levő detektor az  színt, a második állapotban levő az  -t, 

a harmadik állapotban levő a  -t gyújtja/aná ki az adott részecskére. Tehát két hipotézissel magyarázhatjuk a 

jelenséget: legyen 8 féle típusú részecskénk (a színeknek megfelelően), és legyenek azonos típusúak az F-ben 

egyszerre generált részecskék. 

A detektorok ugyanazt a színt gyújtják ki, ha ugyanabban az állapotban vannak, mivel a kapott részecskékben 

ugyanaz a  program van. Ehhez az F-nek semmit sem kell tudnia a detektorok állapotáról. 

10.1. ábra - Mermin kísérlete. 

 

Ekkor viszont ha  , akkor a két detektor ugyanazt a színt kellene, hogy felvillantsa az esetek legalább  -

ában: Ha a részecskék olyanok, hogy függetlenül a detektor beállításától azonos színt gyújtanak ki, akkor 

mindig ugyanazt a színt kell felvillantaniuk mindkét detektoron függetlenül azok állapotától. Ha a részecske 

programja olyan, hogy két állapotban az egyik, a harmadikban pedig a másik színt villantja fel, akkor vizsgáljuk 

meg a detektorok hat különböző lehetséges beállítását (  ). Abban a két esetben, amikor a két detektor 

beállítása különböző, de a program ezekhez ugyanazt a színt rendeli, ugyancsak ugyanaz a szín kell hogy 

felvillanjon, míg minden egyéb beállítás esetén különböző színek villannak fel. Ez viszont az esetek 

egyharmadát jelenti ekkor is, szemben a kísérletben megfigyelt (a kvantummechanika által megjósolt) 

egynegyeddel. 

Egy másik lehetőség lehetne, hogy valószínűségi automatával írjuk le/szimuláljuk a jelenséget. Belátható 

azonban, hogy így sem lehet a jelenséget leírni, nem lehet a jelenséget leíró automatát létrehozni, amely a 

bekövetkező együttes valószínűségeket helyesen adná meg a külön-külön a detektoroknál megadott (bármilyen) 

valószínűségek alapján. 

Ezek alapján leszögezhetjük a következőt: A kvantummechanika nem teljes, a relativitás elmélettel nem hozható 

összhangba (jelenlegi tudásunk szerint), vagyis nincs egyesített fizikai leírás. Mind a kozmikus méretek fizikája, 

a relativitás elmélet és a mikrorészecskék fizikája, a kvantummechanika a klasszikus fizikát adja/közelíti a 

klasszikus világunk emberi léptékű jelenségeire, viszont nincs olyan elméletünk, ami mind a mikro-, mind a 

kozmikus méretek leírását jól adná vissza (egyelőre ez nagy kihívás az elméleti fizikusok számára...). 

Az EPR kísérlet a kvantumkommunikációnál lesz fontos, ez a jelenség egy a klasszikus fizikában nem létező 

kommunikáció (a kvantumteleportáció) alapja lesz. 

4. A mérés 

A hagyományos fizikával szemben, ahol egy mérés eredménye az alkalmazott „egyre fejlettebb” módszerektől 

függően egyre pontosabb lett, vagyis a hiba egyre kisebbé válik, a kvantummechanikában a pontosság 



 A kvantumszámítások 

szempontjából fontos fizikai 

jelenségek 

 

 131  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

bármilyen határon túl való növelése elvi határokba is ütközik, más részről viszont a méréssel beavatkozunk a 

kvantumrendszerbe és megváltoztatjuk azt. 

4.1. Heisenberg-féle határozatlansági elv 

A  Heisenberg-féle határozatlansági reláció kimondja, hogy olyan állapot nem létezik, amelyben minden fizikai 

mennyiség egyidejűleg pontos értéket vesz fel. Vannak olyan egymással párban álló mennyiségek (ezek a fel 

nem cserélhető operátorokkal leírható mennyiségek) amiknek értékei minden állapotban elmosódottak, vagyis a 

két mennyiség egyidejű mérésének pontossága elméletileg sem lehet bármekkora. Ilyen mennyiségek például a 

hely és az impulzus. Formálisan: 

 ahol a  egy univerzális fizikai állandó,  az egyik helykoordináta,  a helykoordináta mérési 

bizonytalansága (hibája),  az  irányú lendület (impulzus,  , ahol  a részecske tömege,  pedig az 

 irányú sebességkomponense),  pedig az  irányú impulzus bizonytalansága. Ez azt jelenti, hogy a 

helykoordináta és az ezirányú sebességkomponens egyidejűleg csak bizonytalanul ismerhető (mérhető), minél 

pontosabban mérjük az egyiket, annál nagyobb hibával ismerhetjük csak a másik értéket. Heisenberg több 

gyakorlati példát is mutatott az összefüggés alátámasztására. 

A határozatlansági relációnak fontos szerepe van az úgynevezett  részecske-hullám kettősség 

megmutatkozásában is. Az ugyanis, hogy egy adott részecske állapota a klasszikus tömegpont, vagy a klasszikus 

hullám fogalmához áll-e közelebb, az attól függ, hogy milyen típusú műszerrel mérjük: olyannal, ami a helyet 

vagy olyannal, ami az impulzust méri pontos(abb)an. Egyszerre a két mennyiség a határozatlansági összefüggés 

értelmében nem mérhető pontosan. 

Ez alapján viszont elvileg sem lehetnek pontosak egyes adataink a kvantumvilágról, szemben a klasszikus 

mechanikával. 

A következő részben ugyancsak olyan dolgot említünk amely szemben áll a hagyományos tudományos 

tudásunkkal, és ennek is fontos filozófiai következményei vannak. 

4.2. A Schrödinger macskája 

Nagyon érdekes, és számunkra is fontos az a jelenség, aminek különlegessége a  Schrödinger macskája nevet 

viselő gondolatkísérlet paradoxonában fogalmazódik meg. 

Tehát tegyük fel, hogy egy (fekete) dobozban van egy macska, a dobozhoz csatlakozik egy csap, amin mérgező 

gáz áramolhat be a dobozba. A csap vezérlője egy kvantummechanikai jelenséghez (pl. rádióaktív atom 

bomlása) van kötve, olyan elrendezésben, hogy  esély van arra, hogy a csap kinyílik és mérges gáz lepi el a 

dobozt, illetve ugyancsak  annak az esélye, hogy a csap zárva marad a kísérlet során. Tegyük fel, hogy a 

kísérlet lejátszódott. Vajon él-e a macska? Amíg nem nyitjuk ki a dobozt és nem nézzük meg, addig nem 

tudhatjuk. Viszont, mint az előző kvantummechanikai kísérletben is előfordult, amíg nem végzünk mérést (nem 

nézzük meg a macskát), addig a rendszer a lehetséges rendszerek szuperpozíciójában van. Ez pedig azt jelenti, 

hogy a macska félig életben van (  esély) és félig halott. Ez az állapot mindaddig fennáll, amíg ki nem 

nyitjuk a dobozt. Viszont ebből az következik, hogy a doboz kinyitásakor (a rendszer beáll saját-állapotba, 

vagyis) vagy élve marad a macska teljesen, vagy teljesen meghal. Ez viszont csak a doboz kinyitásakor dől el. 

Ez paradoxon, jó magyarázat nem ismert rá. 

A paradoxon folytatásaként fogható fel a  Wigner Jenő barátja paradoxon, amikor egy hasonló elrendezésű 

kísérletben már egy embert is bevonunk. Ebben a gondolatkísérletben Wigner elhagyja a laboratóriumot, amíg a 

barátja elvégzi a Schrödinger macskája kísérletet a saját macskájával, és annak függvényében szomorú lesz (ha 

a macska elpusztul), illetve vidám (ha a macska túléli a kísérletet). Amíg Wigner vissza nem megy a laborba 

(vagy máshogy nem értesül arról, mi történt) addig az ő szempontjából a barátja egyszerre van szomorú és 

vidám állapotok szuperpozíciójában. Amikor Wigner bemegy a laborba, akkor kerül csak a barát sajátállapotba, 

vagyis lesz valójában szomorú, vagy vidám... Wigner szerint, ha egy öntudattal, intelligenciával rendelkező 

megfigyelő van a rendszerben, az nem lehet szuperpozíció állapotában. 

A párhuzamos világok/univerzumok számtalan tudományos fantasztikus műben jelentek meg köszönhetően 

ezen jelenségek/paradoxonok egy interpretációjának. Ahogy látjuk itt az utóbbi változatban a szubjektivitás is 

megjelent, ami a paradoxon további filozofikus változatainak is táptalajt adott. 
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Ezzel szemben, a mérés és a kvantumjelenségek nem szubjektívek (ez a szerző saját véleménye is), valószínű 

arról lehet szó, hogy nem csak az számít mérésnek, ha mi megnézzük mi történt, illetve ha egy ember megnézi, 

mi történt, hanem ha bármilyen nem kvantumfizikai folyamat függ az adott kvantum jelenségtől. A 

nemkvantum jelenség méri a kvantum jelenséget, hogy bekövetkezzen-e vagy sem..., ennek megfelelően ha egy 

makrovilágbeli kapcsoló van összekötve egy kvantumrendszerrel, akkor ott történik a mérés a két rendszer 

összekapcsolásánál, és ekkor egyértelműen eldől, hogy a mérges gáz ellepi a dobozt/szobát vagy nem. A kérdés 

itt tulajdonképpen az, hogy meddig tart a kvantumjelenségek hatóköre, milyen méretek azok, ahol már úgy 

vehetjük, hogy „fekete-fehéren” kiderül, mi is a helyzet... 

Ebben a paradoxonban is megjelenik a kvantummechanikában szereplő szuperpozíció, illetve a mérés 

különleges és fontos szerepe. Nagyon fontos számunkra, hogy a kvantumfizikai rendszerek a mérés során 

megváltoznak, a méréssel (megfigyeléssel) beavatkozunk a rendszerbe és ezzel befolyásoljuk azt. 

4.3. Oldjuk meg egy méréssel 

Mivel a mérés megszünteti a szuperpozíció állapotát, a kvantumszámításokban egy „algoritmus”, illetve egy 

„program” általában arról szól, hogy megkonstruálunk valamilyen fizikai folyamatot, aminek a végén egyetlen 

mérés segítségével kell tudnunk eldönteni a választ a kérdésünkre. 

Bevezetésként nézzünk egy feladványt (nem a kvantummechanika világából), ami hasonló gondolkodást kíván, 

okosan kell elrendezni a dolgokat, hogy egy méréssel megkaphassuk az eredményt. 

Adott 10 automata, mindegyik érméket gyárt. Adottan, minden érmének 10 gramm súlyúnak kellene lennie. 

Tudjuk, hogy egy automata meghibásodott, és 0,01 grammal eltérő súlyú érméket gyárt (azt nem tudjuk, hogy 

könnyebbeket vagy nehezebbeket). Döntsük el egyetlen mérés (súlymérő mérleg) segítségével, hogy melyik 

automata gyártja a hibás érméket! 

10.2. ábra - Érmék kiválasztása a méréshez. 

 

Megoldás: Tehát egyetlen kísérleti eredményből kell rekonstruálnunk a helyzetet. Számozzuk meg az 

automatákat egytől tízig. Vegyünk mindegyik automata által készített érmékből pontosan annyit, amennyi a 

sorszáma az adott automatának. Tegyük fel az összeszedett érméket a mérlegre és mérjük meg a súlyukat. 

Világos, hogy az eltérés század grammokban a legközelebbi egésztől éppen a hibás automata sorszámát adja 

eredményül. (Lásd a 10.2. ábrát is.) 

A feladvány megoldása hasonlít a kvantumalgoritmusokhoz, egy előkészületi, egy mérés majd pedig egy 

klasszikus utószámításból áll. 

A feladvány tovább bonyolítható: Mi a helyzet, ha több meghibásodott gép is lehet és tudjuk, hogy minden rossz 

érme 0,01 grammal nehezebb a kelleténél? Hogyan oldhatjuk meg a feladatot, ha csak azt tudjuk, hogy az 

eltérés 0,01 gramm minden meghibásodott gép esetén, de különböző gépek hibásodhattak meg eltérően (az 

egyik lehet, hogy nehezebb, a másik lehet, hogy könnyebb érméket gyárt)? 
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5. „Megfordítható” számítások 

Ebben az alfejezetben a számításokat, mint fizikai folyamatokat vizsgáljuk, összekapcsoljuk a számítástechnikát 

a fizikával, ugyanis a számítások a hardver szintjén fizikai folyamatokkal valósulnak meg. A számítógépeink 

elektromos árammal működnek. Energiára szükség van, mert az információ feldolgozása munka. Mérnöki 

szempontból a számítás, illetve annak alapjai, a tranzisztorok kapcsolása, a töltés tárolása és a buszos 

kommunikációs technológiák. Ezekből a téglákból épült fel az első digitális számítógép és napjaink 

számítógépei is. 

Egy áramkör lehet analóg vagy digitális. Az analóg áramkörök nagyon gyorsak és hatékonyak, de nehéz őket 

megtervezni, szabályozni és általában nem programozhatók. Ezzel szemben a digitális áramkörök könnyen 

tervezhetőek, programozhatóak. Rengeteg olyan eszközt lehet kapni, ami ebben hatékony segítséget nyújt. A 

digitális technika elterjedése miatt sokszor úgy gondoljuk, hogy az információ diszkrét egységben, bitben, 

mérhető; ezzel szemben az analóg műszerek, illetve a világ körülöttünk gyakran emlékeztethet minket, hogy ez 

nem teljesen így van. Az információ sokszor folytonos és rengeteg hőt (energiát) emészt fel az analóg-digitális 

konvertálás. Az információ diszkretizálása egy konvenció, nem pedig fizikai törvény. A számításokról való 

elképzeléseinket is annyira befolyásolja a digitális elektronika, hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni az 

analóg számításokról, és analóg jelfeldolgozásról, pedig ezek mindegyike jelentősen gyorsabb, illetve 

energiatakarékosabb, mint digitális megfelelője. A kvantumszámítások valamiképpen visszahozzák ezeket az 

analóg eszközöket, és tulajdonképpen ez eredményezi a kvantumszámítógépek hatalmas erejét. 

Mérnöki szemszögből vizsgálva, sem a Turing-gép, sem az elterjedt magas-szintű programozási nyelvek nem 

teljeskörű leírásai annak, amit számításnak hívunk. Ezek mindegyike  szekvenciális algoritmusleíró eszköz , így 

mondanak ugyan valamit általánosan a számítógépekről, mint gépekről és talán egy nagyon keveset a 

párhuzamos számításokról és a kommunikációról is, de semmit sem a számítások termodinamikájáról. 

Egy művelet (logikailag) megfordítható, ha az eredményéből egyértelműen kikövetkeztethető a bemenete. A 

legtöbb logikai kapu irreverzibilis, vagyis nem megfordítható. Az információelméletben a Shannon-féle 

entrópiát használják az információ mennyiségének mérésére. Ennek megfelelően egy irreverzibilis logikai 

kapuval elvégzett művelet során változik a rendszer entrópiája. Az információelméletbeli entrópiaforgalom 

szorosan összefügg a termodinamikai entrópia fogalmával. Ily módon az információelmélet és a fizika is szoros 

kapcsolatban állnak. Példaképpen egy bit információ törlésénél legkevesebb  Joule hő keletkezik, ahol  

a környezet hőmérséklete (Kelvinben mérve), ahol a számítás végbemegy,  pedig a Boltzmann állandó (ami a 

mikro- és makrovilág mértékegységeinek egyik összekapcsolója). Ez az eredmény, ami Landauernek 

köszönhető, nagyon fontos a mérnököknek és fizikusoknak; viszont sem a Turing-gépet, sem az elterjedt 

programozási nyelveket nem lehet arra használni, hogy ilyen, fizikai szinten fontos megállapításokat 

felhasználhassunk a számításokról/algoritmusokról melyeket leírunk általuk. 

Vegyük észre, hogy bármely nem egybemenetű (de egykimenetű) logikai kapu számítása elvesztett információt 

eredményez. Például a klasszikus számítások univerzális kapuja a NAND kapu információt veszít: A kaput a 

következő formulával írhatjuk le:  . Ha a jobb oldali érték 1, akkor  . Ez azt jelenti, 

hogy  vagy  vagy mindkettő 0, de nem tudjuk, hogy melyik. Ez az információ elvész, tehát hőnek kell 

keletkeznie. 

Ezt az észrevételt felhasználhatjuk, mint feltételt a számítások során ellenőrzésre is. Miután különböző 

számításokat elvégeztünk, egyszerűen vizsgáljuk meg, hogy mennyi hőt generáltunk a lépéseinknek 

megfelelően. Amennyiben nem generáltunk hőt, abban az esetben valószínűleg semmivel sem kerültünk 

közelebb a megoldáshoz. Ebben az elgondolásban a számítást, mint fizikai folyamatot vizsgáltuk. 

A hő és a munkavégzés a fizikában közeli kapcsolatban vannak. Ahhoz, hogy egy hőerőgépet munkára bírjunk, 

egy bizonyos mennyiségű hőt el kell pazarolnunk. Ez az eredmény Carnot nevéhez fűződik (Carnot-

körfolyamat). 

Ezzel szemben, meglepő módon, legalább az elméletben lehetséges, hogy úgy végzünk számításokat, hogy nem 

veszítünk információt. Létezik egy 3-bemenetű kapu, a  Toffoli kapu , ami univerzális és ugyanakkor 

megfordítható, tehát nem veszít információt, és ebből kifolyólag nem keletkezik hő a használata során. 

A Toffoli kapu a következőképpen van definiálva: 
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Néha szokták nevezni  vezérelt-vezérelt-negáció kapunak is. Az első két paramétert nevezhetjük vezérlő 

ágaknak a harmadikat pedig cél ágnak. A cél ág csak akkor változik, ha mindkét vezérlő ág értéke igaz (1) ahol 

 a bináris összeadás operátora, vagy más néven a  kizáró-vagy (XOR) operátor. (Vegyük észre, hogy 

 és  .) A  jelölés megengedi a vezérlő ágak (  indexűek) és a cél ág (  indexű) 

szerepének permutálását, tehát ki tudjuk számolni pl. a  értékét. 

10.3. ábra - A Toffoli kapu diagramja. 

 

A Toffoli kapu diagramja a 10.3. ábrán látható. (Balról az input bitek, jobbra pedig az eredménybitek; annak 

megfelelően, ahogy egy számítást is az írási/olvasási irányunknak megfelelően balról-jobbra tekintünk. A 

kvantumkapukat a 12. fejezetben részletesen fogjuk ismertetni.) 

Ha a  helyére 1-et írunk akkor a következőt kapjuk:  

aminek utolsó tagja nem más, mint  NAND  . Tehát ahogy NAND, úgy a Toffoli kapu is univerzális, 

segítségével bármilyen logikai kapu szimulálható. 

Ugyancsak könnyű észrevenni, hogy a kapu nem veszít információt. A felső két szálon nem vész el információ, 

ezért az alsón mindig újra tudjuk konstruálni az inputot segítségükkel, ha tudjuk, hogy mi az output. Valahogy 

az lehet az érzése egyeseknek, hogy csaltunk: A  szimbólum a legalsó szálon felfogható egy egyszerű 

kapuként 3 bemenettel  , és  és egy kimenettel  . Ahogy ez információt veszít, abból kifolyólag 

hőt is termel. A tény, hogy az input információt eltároljuk a felső két szálon, még nem változtatja meg azt, hogy 

maga a kapu információt veszít, és ezáltal nem visszafordítható. Ha a fenti módszer alapján próbálnánk 

implementálni a Toffoli kaput, nem jutnánk semmivel előrébb, ugyanúgy veszne az energia a hőtermeléssel. 

Ahhoz, hogy tényleg hő termelése nélkül működjön, teljesen másképpen, egy alap  -as kapuként kell 

implementálni egyben az egész kaput. 

Fredkin 3 bites kapuja a következőképpen működik 

 Könnyen belátható, hogy az első bemenet(ek)től 

függően a negáció, illetve a konjunkció művelet valósítható meg a kapu segítségével, vagyis 

 és  . Mivel pedig a negációval és a konjunkcióval minden 

logikai művelet megvalósítható, a Fredkin kapu is univerzális számítási értelemben. Másrészt ez a kapu is 

megfordítható, sőt annyival „többet tud”, mint a Toffoli kapu, hogy itt a bemeneti és a kimeneti 1-esek száma 

azonos bármilyen bemenet esetén. Ennek következtében ez a kapu optikai (foton alapú) megvalósításokban is 

jól használható, hiszen foton nem vész el és nem keletkezik (sem előre, sem visszafele követve a számítást). 

Látható, hogy a reverzibilis kapuk esetén a kimeneti bitek száma több, mint a hagyományos logikai kapuk 

esetén, ezek a felesleges bitek természetes velejárói a megfordítható kapuknak. 

1982-ben javasolta Fredkin és Toffoli a  biliárdgolyó számítási modell t, amely e kapuk egy valóban 

visszafordítható megvalósítását demonstrálja. Akárcsak a biliárdgolyók a játékban, a golyók Fredkin és Toffoli 
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számítógépében is egymásnak és a falnak ütköznek, miközben végrehajtják a számítást. Ha az ütközések 

rugalmasak, és az asztalon keletkező súrlódást kiküszöbölhető, akkor ezek a számítások hő termelése nélkül 

zajlanának le. Persze ez a két feltétel gyakorlatilag teljesíthetetlen, így a biliárdgolyó-számítógép csak egy 

idealizált modell. 

Ezeknek a megfordítható kapuknak fontos jelentősége van a kvantumszámításokban, mivel az általuk ihletett 

kvantumos kapu, a Deutsch kapu, a kvantumszámításokhoz univerzális. Ezenfelül a kvantumszámítások 

reverzibilisek, vagyis elvileg hőtermelés nélkül végezhetőek. 

Másrészt Bennett bizonyította 1973-ban, hogy minden számítást meg lehet csinálni csupán reverzibilis 

(megfordítható) kapuk segítségével, vagyis nem kell megsemmisíteni a számítás közben a feleslegessé vált 

biteket. 

Ennyi „fizikai” bevezető után, már készen állunk arra, hogy lássuk a kvantummechanikán alapuló számítási 

folyamatok alapjait. 
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11. fejezet - A kvantumszámítások 
alapjai 

Egy klasszikus számítógépen egy (klasszikus) bitet együtt sok atom, valamilyen folytonos fizikai mennyiség, pl. 

feszültségszint segítségével, határoz meg. Általában a 0 és 1 értékek megkülönböztetéséhez az adott mennyiség 

két jól elkülönülő régióját használjuk. Egy  bites regiszter (logikai) értéke  féle lehet, az  darab 0-tól az  

darab 1-esig. 

A következő alfejezetben először a bit kvantumszámítási megfelelőjét mutatjuk be. 

1. A kubit 

A kvantumos jelenségek, amiknek jól megkülönböztethető, egymást kizáró megfigyelt kimenetük lehetséges, az 

alapjai a fizikai világról alkotott tudásunknak. Sokszor megtehetjük (és meg is tesszük, ahogy itt is), hogy 

kitüntetjük a rendszer két állapotát és erre korlátozzuk a kísérletet. Ezek a jelenségek hasonlítanak a 

pénzfeldobásra, de bizonyos értelemben el is térnek tőlük, ahogy látni fogjuk. 

A kvantumbit, vagy röviden kubit általában egy mikroszkopikus rendszer, mint egy molekula, egy atom, egy 

spin, vagy egy polarizált foton. 

Az ammóniamolekula ( NH3 ) egy tetraéderhez hasonlít, melynek háromszög alapjának csúcsaiban a hidrogén 

atomok, a csúcsában pedig a nitrogén atom helyezkedik el. A molekula elektromos dipólusmomentummal 

rendelkezik, amely a csúcsban levő nitrogén és a hidrogén atomok által alkotott háromszög alap középpontját 

összekötő egyenes irányába mutat. Ha elektromos térbe helyezzük a molekulát, akkor a molekula (és így a 

dipólmomentuma) a mező irányának megfelelően áll be. Ha a mezőt hirtelen kikapcsoljuk, akkor a molekula 

kétféleképpen lehet: a nitrogén atom vagy a hidrogén atomok síkja felett, vagy azok alatt helyezkedik el: vagyis 

a tetraéder vagy a hidrogének által meghatározott lapján áll, vagy azon a csúcsán, amiben a nitrogén atom van. 

Ezt a két formát izomernek hívhatjuk, az ezek közti különbség csak elektromos mezőben derül ki. Ha a nitrogén 

a hidrogén atomok síkja felett van, azt Dirac jelölésével  -gyel jelöljük, ellenkező esetben pedig, ha a nitrogén 

a hidrogén atomok síkja alatt van, a  jelöli az adott konfigurációt. A  -t szokás  ket x-nek nevezni, amire 

még visszatérünk. Természetesen a molekula foroghat, rezeghet, valamint helyváltoztató mozgása is lehet, de 

ezek a szabadsági fokok befagyaszthatóak, és ekkor a molekula csak az  és  konfigurációk közötti 

átmenetben vehet részt, illetve ezek egyértelműen jellemzik az aktuális állapotát. Ha a molekulát  állapotba 

hozzuk, az olyan mintha az 1 értéket tárolnánk el benne, és ennek megfelelően, ha  állapotot állítunk elő az 

megfelel a 0 érték beírásának. Az így beírt értékek ki is olvashatóak a molekulából, ily módon az ammónia 

molekula egy kvantum-memória egységként működtethető. 

A kvantumfizika egyik legegyszerűbb és mégis egyik legérdekesebb jelensége az elemi részecskék mágneses 

polaritása. Ha egy protonnyalábot átküldünk egy lyukon amiben statikus, de inhomogén  mágneses mező van (

 ), akkor a nyaláb két nyalábra szakad. Ez a Stern-Gerlach kísérlet 1920-ból. Ami a dologban rejtélyes 

az az, hogy a klasszikus fizika szerint a nyalábnak el kéne kenődnie ahelyett, hogy két részre szakad. A 

klasszikus fizika szerint egy proton mágneses dipólusmomentuma  egy nem polarizált sugárban képes 

bármilyen irányba mutatni, és bármekkora értéket felvehet attól függően, hogy az elektromos töltések milyen 

gyorsan keringenek a protonban. A Stern-Gerlach kísérlet meglepő eredménye, hogy a proton mágneses 

dipólusmomentuma mindig igazodik a külsőleg alkalmazott mágneses mező irányához. Mutathat a mező 

irányába, vagy az ellenkező irányba, de más irányba nem. Ráadásul a proton mágneses momentumának 

nagysága, amit először Otto Stern mért meg, és 1943-ban Nobel Díjat kapott érte, mindig ugyanannyi: 

 , ahol  ,  az elemi töltés,  a proton tömege,  pedig a Plank 

állandó és  hányadosa. 

A proton energiája egy  statikus mágneses mezőben továbbra is megadható a klasszikus  

képlettel, ahol az előjel a dipólus irányától függ: Ha ez a  B irányával megegyezik, akkor a proton energiája 

 , ha vele ellentétes, akkor  . Egy külső mágneses mezőbe ágyazott proton ebben a két 

állapotban lehet: egy magasabb és egy alacsonyabb energiájú állapotban. Ezt a két állapotot a következőkben  
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és  szimbólumokkal jelöljük. Bármi ami  és  között helyezkedik el ezentúl a  kvantumállapot nevet fogja 

viselni. 

A  és  állapot stabil. Ez azt jelenti, hogy ha egy protont elhelyezünk a  állapotba, akkor az ebben az 

állapotban marad egészen addig, amíg valami ki nem zökkenti belőle. Hasonlóan, ha az  állapotba helyezzük, 

akkor egy jó darabig úgy is marad. Nem marad így örökre, mivel ez nem alapállapot, tehát végül a proton 

kibocsát egy fotont, és az alacsonyabb  energiaállapotba kerül. Ezt a jelenséget hívjuk spontán emissziónak, 

vagy disszipációnak, és ez az egyik fő hibaforrása a kvantumszámításoknak. Ennek ellenére a  állapot elég 

hosszú ideig „él” ahhoz, hogy a gyakorlatban felhasználhassuk számításainkban, és így elhanyagolhatjuk a 

disszipációt. 

Megfeleltethetjük a logikai igazat az  jelöléssel, és a logikai hamisat pedig a  jelöléssel, így adatot tudunk 

tárolni a protonban. Az  és  kvantumállapotokat  számítási bázis állapotok nak nevezzük. (Az e két állapot 

leíró vektorok a  Hilbert térben alkotnak bázist.) 

Tehát pl. ezt az egyszerű atomi adattárolót, ami egy protonon egy bit információt enged tárolni, kubitnak hívjuk 

(a  kvantumbit szót rövidítve; angolul pedig qubit a quantum bit alapján). 

A kubit egy másik szokásos megvalósítása optikai úton történik, amikor pl. egy foton polarizációjában tárolunk 

információt. Említettük, hogy a foton rezgési síkja merőleges a haladási irányára. Ebben a két dimenziós síkban 

két egymásra merőleges egységvektort tekinthetünk bázisnak (  és  állapotoknak). 

Ha az információt kubitbe kódoljuk, még nem jelenti azt, hogy kvantumszámításokat is kell alkalmaznunk. 

Végezhetünk klasszikus számításokat kubiteken. Ha ezen az úton használjuk őket, akkor nem fognak 

különbözni a klasszikus bitektől a méret illetve a formájuk és működésük egyszerűségének kivételével. 

A kubitekkel viszont lehet bonyolultabb dolgokat is megvalósítani. Egy kvantumbit a  és  bázisállapotok 

szuperpozícióját is tartalmazhatja. Általában egy kubit értéke 

, ahol  és  valószínűségi amplitúdónak is nevezett együtthatók olyan komplex számok, 

amelyekre teljesül, hogy 

 Legyen  és  bázis a Hilbert térben, ekkor  . Egy 

kubit mérésével viszont mindig pontosan egy bitnyi információhoz juthatunk csak: 
 

a  -t kapjuk  valószínűséggel, 

az  -et kajuk  valószínűséggel, 

(kb. mintha a kubit vektort vetítenénk a bázisokra, ezt elképzelni segít a 11.1. ábra). A mérés után viszont a 

kubit értéke már nem szuperpozícióban lesz, hanem a mérés eredményeként kapott bázis állapot lesz. A 11.1. 

ábra két dimenzióban mutat analógiát. A valódi kubitet egy négydimenziós egységvektorként képzelhetjük 

inkább el (két komplex együttható, amelyek abszolút érték négyzet összege 1). Szokás a kubiteket ahhoz 

hasonlóan, mint ahogy polár-koordinátákra térünk át a Descartes-féle koordináta rendszerről, az ún. Bloch 

gömbbel is reprezentálni. 

11.1. ábra - Kubit reprezentációja és mérése. 
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Példaként tekintsük a  kubitet, ekkor a mérés során 50% valószínűséggel kapjuk a  , és 

ugyanennyi valószínűséggel az  értéket. Egy foton esetében ez a  kubit annak felel meg, ha rezgési iránya 

45˚-os szöget zár be mindkét bázisvektorral. A  kubit ugyancsak 50% valószínűséggel 

fogja a a  , illetve az  -et adni egy mérés során. Ezt a kubitet egy cirkulárisan polarizált foton valósítja meg 

például (itt a rezgés egymásra merőleges komponensei egymáshoz képest 90˚-os fázisszöggel el vannak tolva). 

2012-ben a fizikai Nobel-díjat Serge Haroche és David Wineland kapták, akik mindketten kvantumoptikával 

foglalkoznak. Kísérleteikben sikerült olyan rendszert építeni, ami 0,1 másodpercig is megtartja a 

kvantumállapotot, így jó esélyt ad arra, hogy nagyteljesítményű kvantumszámítógép épüljön a közeljövőben. 

2. Kubit-transzformációk 

Először is lássuk kicsit részletesebben, hogy miben is különböznek alapvetően a kubitek a hagyományos 

bitektől. 

Képzeljük el a következő kísérletet. Tegyük fel, hogy van egy protonunk, aminek a mágneses momentuma a  B 

mágneses mező irányába van állítva. A proton a  állapotban van. Hirtelen kapcsoljuk ki a mezőt, ekkor a 

proton ugyanabban az állapotban marad, anélkül, hogy a mező ott lenne. Most kapcsoljunk a protonra egy másik 

mezőt,  B’ -t, ami az eredetivel valamilyen  szöget zár be. Természetesen, ahogy Stern kísérlete is mutatja a 

proton egy új kvantumállapotba kerül, amelyben a mágneses momentuma megegyező (  ) vagy ellentétes (  

) irányban áll a  B’ mezővel. De vajon melyikbe? Nem tud(hat)juk. Nincs sem matematikai, sem kísérleti, sem 

másféle olyan módszer, amivel meg tudnánk mondani előre, hogy a proton a  állapotból a  és  állapotok 

közül melyikbe tér át. Azt mondhatjuk, hogy a proton azt csinál, amit akar. A jelenlegi fizikai tudásunk szerint 

egy önálló kvantumrendszer viselkedése  megjósolhatatlan (teljesen véletlen). Azért szerencsére ez a véletlen 

valószínűségekkel leírható: A kísérletet többször megismételve a protonok egy része az  a másik része a  

állapotba vált. Amennyiben a kísérletek száma vagy az azonosan előkészített protonok száma elég nagy, akkor a 

két rész aránya egy olyan számhoz fog konvergálni, ami csak a  szög függvénye. Az kimenetek 

előfordulásának aránya, ami a kísérletek statisztikai együttesén alapul, a  -ból  -be, illetve a  -ból  -be 

való átmenet valószínűsége. 

A kvantummechanika alapvető fogalma a  valószínűségi amplitúdó , amit kísérleti tapasztalatok alapján vezettek 

be. A  -ból  -be való átmenet valószínűségi amplitúdójának jelölése:  és hasonlóan  jelöli a 

valószínűségi amplitúdóját a  -ból a  -be történő átmenetnek. A  -t szokás  bra x-nek nevezni, így a 

kettel együtt, a Dirac-féle  bra-ket jelölésről beszélhetünk, ami kiejtve az angol bracket, vagyis zárójel szót adja. 

(Itt jegyezzük meg, hogy az irodalomban megtalálható a  jelölés is, de itt mi azt az általános jelölést 

követjük, ahol csak egy  választja el a bra-ket két tagját.) A valószínűségi amplitúdó értéke általában komplex 

szám. Az átmenet  valószínűségét ebből úgy kapjuk meg, hogy vesszük a megfelelő valószínűségi amplitúdót és 

megszorozzuk a komplex konjugáltjával. Így például, 
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 ahol  a  -ból az  állapotba való átmenet valószínűsége. Az amplitúdók 

valószínűségi interpretációja a következő kézenfekvő feltételt adja: 
 

 
(11.1) 

Ha egy átmenet több lépésben valósul meg, akkor az adott átmenet valószínűségi amplitúdóját a lépésekben 

megvalósuló átmenetek valószínűségi amplitúdójának a szorzata adja. Például, ha egy proton átvált (a  B 

mágneses mezőhöz tartozó)  -ból (a  B’ mezőhöz tartozó)  -be utána pedig  -ből (a  B” mezőnek 

megfelelő)  -be akkor a teljes folyamat valószínűségi amplitúdója: 

 Ha a proton a  -ból az  -be az  állapoton keresztül is eljuthat, vagyis a 

proton „választhat”, hogy  -ból  -be vagy  -be tér át a  -ba vezető út során, akkor az átmenet 

valószínűségi amplitúdóját az összes lehetőség valószínűségi amplitúdójának az összege adja: 
 

 
(11.2) 

Ezt a sajátságos kvantumeffektust  kvantum interferenciá nak vagy  kvantum párhuzamosság nak szokták 

nevezni. Az ok amiért a fizikusok kvantumpárhuzamosságnak nevezik, az az, hogy a feltételek értelmezhetőek 

úgy, hogy a proton  -ból  -be  egyidejűleg megy  és  állapotokon keresztül is (vagyis, ahogy láttuk 

az előző fejezetben leírt optikai kísérletet, ahhoz hasonlóan itt a proton volt egyszerre két állapotban, interferált 

saját magával). Feynman út-integrál formulája a kvantummechanikában ugyanezt a dolgot jelenti. Van egy 

részecskénk, ami kibocsátódik egy jól definiált helyről valamilyen időben, majd egy másik időpontban 

megérkezik egy máshol elhelyezett detektorhoz. A kiindulási ponttól a detektorig a részecske különböző utakon 

(röppályákon) és különböző sebességgel mozoghat. Feynman elve azt mondja, hogy a részecske egyszerre 

párhuzamosan követi ezeket a röppályákat, mindet. A teljes folyamat valószínűségi amplitúdója pedig 

megegyezik az egyes röppályákhoz tartozó valószínűségi amplitúdók összegével. 

Nézzük a következő kísérletet, amelyben a proton először  B -hez majd  B’ -hez majd ismét  B -hez igazodik. 

Tegyük fel, hogy a proton a  állapotban van. A valószínűségi amplitúdója annak, hogy a folyamat végére 

ebben is marad: 

 mivel a proton  -ból ugyan ide két úton juthat:  -n és  -n keresztül. Mivel 

a statikus mágneses mező nem végezhet semmilyen munkát, ezért a folyamat teljes lefolyása alatt nem történhet 

energiaáramlás. Ebből arra következtethetünk, hogy a proton megtartja eredeti állapotát. Emiatt a fenti folyamat 

amplitúdójának 1-nek kell lennie. Most vessük össze az eredményünket az előzőekkel, ami a (11.1) 

egyenlőséggel kezdődött. Tekintve a megfelelő amplitúdókat a következő két egyenlőséget kapjuk: 

 

 

Ennek a két egyenlőségnek minden  szögre teljesülnie kell. Ez csak akkor lehetséges, ha 

 és 

 

Ugyanez mutatható meg  ,  ,  és  összes többi kombinációjára. Tehát kijelenthetjük, hogy 

 minden  és  kvantumállapotra. 

Most egészítsük ki a megfigyelésünket a következő állításokkal: 

• Mivel  és  szimmetrikusak, ezért valósaknak is kell lenniük. 
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• Ha egy protont a  állapotba hozunk, akkor a valószínűsége annak, hogy ugyanebben az állapotban marad 

azután, hogy nem csináltunk vele semmit, 1. Tehát  és  . Ugyanez érvényes 

 -re is. 

• Ha egy protont a  állapotba hozunk, akkor a valószínűsége annak, hogy a  állapotba kerül miközben nem 

csináltunk vele semmit, 0. Tehát  és  . Ugyanez érvényes  -re is. 

Vegyük újra elő a (11.2)-es képletet, amely egy átmenetet ír le  B -ből  B’ -n keresztül valamilyen  B” -be. 

Minden végső  állapotra felírhatjuk az alábbi összefüggéseket: 

 

 

Mivel ez minden  -re és minden  B” -re fennáll, ezért a fenti egyenletek mindkét oldaláról elhagyhatjuk az 

 előtagot. Ekkor a következőket kapjuk: 

 

 

Ez a két egyenlet fejezi ki a kvantummechanikai  szuperpozíció elvét . Láthatjuk, hogy ez nem más, mint a 

kvantumpárhuzamosság. 

Az összes eddigi tapasztalatunkat összevetve a következőket kapjuk: 

• A  és  állapotok kifejezhetők a  és  állapotok lineáris kombinációjaként, és fordítva. Ez azt jelenti, 

hogy egy mágneses mezőbe ágyazott proton kvantumállapotai 2-dimenziós vektorteret alkotnak. 

• Ezen lineáris felbontások együtthatói valószínűségi amplitúdók, ezért a vektortér a komplex számok felett 

van. 

• A valószínűségi amplitúdók rendelkeznek a komplex értékű skaláris szorzatok minden tulajdonságával, ezért 

a vektortér Hilbert tér. 

• A  és  állapotok merőlegesek egymásra, és a  hosszuk 1. Ugyanez mondható el a  és  állapotokról 

is. 

• A  és  állapot párok két különböző ortonormált bázist alkotnak a Hilbert térben. 

• Az amplitúdók bal oldalát (pl.:  ) tekinthetjük ko-vektoroknak a Hilbert térben. 

Ha a  B’ merőleges a  B -re, akkor a  és  állapotok szimmetrikusak a  és  állapotokra nézve, és 

fordítva. Ebből következtethetünk arra, hogy a  -ből  -be vezető transzformációnak is 

rendelkeznie kell hasonló szimmetriával, vagyis egyik bázisvektorpár sem preferáltabb a többinél. Íme egy 

példa egy ilyen transzformációra: 

 

Ez egy azon transzformációk közül, amik a proton 90˚-os elforgatását írják le. A neve  Hadamard-

transzformáció . 

Tegyük fel, hogy a protonunk a  kezdőállapotban van, de ekkor átkapcsoljuk a külső mágneses mezőt  B’ -re 

ami merőleges  B -re, és ebben az új rendszerben végzünk számításokat. A kezdőállapota a protonnak ekkor: 
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 Másrészről a proton sem nem a  -t sem nem  -t tárolja, hanem a két lehetséges logikai 

értéknek egy fura kinézetű  szuperpozícióját . Ez kicsit emlékeztet a fuzzy logikákra. A  B és  B’ által bezárt  

szögtől függően a protont megtölthetjük az igaz (1) és hamis (0) tetszőleges arányával. Emlékezzünk vissza, 

hogy csak akkor tudhatjuk meg, mi ez az arány, ha méréseket végzünk egyformán előkészített és feldolgozott 

protonok sokaságán. Az egy protonon elvégzett mérés eredménye vagy  vagy  lesz, és hogy melyik, az 

általános esetben megjósolhatatlan. 

3. A kvantumregiszter 

Eddig arról volt szó, hogy hogyan tárolhatunk el egy bit információt vagy a  és  állapotok szuperpozícióját 

egyetlen protonban vagy fotonban. Hogyan tárolhatnánk kettő, vagy annál több bit információt? 

Több proton használata, habár elsőre kézenfekvőnek tűnik, nem valósítható meg egyszerűen, mivel a protonok 

egyformák, és egy kvantumrendszerben a részecskék sokszor nem különböztethetőek meg, ami problémát 

okozhat. Ez a probléma elméleti és gyakorlati szempontból is fontos: amikor egy kubitet manipulálni akarunk, 

honnan tudhatnánk, hogy más kubitet nem befolyásoltunk... Jobb megoldásnak tűnik egy másik elemi részecske, 

például a neutron használata. Habár a neutronnak nincs elektromos töltése, rendelkezik mágneses 

dipólusmomentummal ami  . Emlékezzünk, hogy ugyanez a protonnál 

 . Tehát amit eddig a protonról elmondtunk, az érvényes lesz a neutronra is, 

csak a  -t kell kicserélnünk  -re. Tehát ha a neutront belehelyezzük egy  B mágneses mezőbe, akkor a  

vagy a  kvantumállapotot veheti fel. Ez a két állapot ugyancsak egy kétdimenziós Hilbert-teret jelent. Most 

már tudunk tárolni 2 bitet, egyet a protonon, egyet pedig a neutronon. Tegyük fel, hogy a következő állapotokba 

helyezzük a részecskéinket: 

 ahol a  index a proton állapotát jelöli. 

Mit mondhatunk a rendszer átmeneti valószínűségeiről? Ha elforgatjuk a mágneses mezőt, (tegyük fel, hogy 

mindkét részecskére ugyanaz a mező hat,) és méréseket végzünk a részecskéken, akkor ismét csak azt kapjuk, 

hogy előre nem meghatározható mi lesz az eredmény. De ha ugyanolyan mérések sorozatát végezzük el, vagy 

megegyezően előkészített proton-neutron párok nagy halmazán végzünk egyszeri méréseket, akkor azt kapjuk, 

hogy jól definiált valószínűségek rendelhetők a különböző átmenetekhez, és ezek a valószínűségek klasszikus 

szabályok szerint alakulnak. Például annak a valószínűsége, hogy a neutron a  - ból a  állapotba megy és 

eközben a proton a  -ből a  -be: 

 Eszerint a 2-részecskés folyamat  

amplitúdója egyenlő a megfelelő 1-részecskés folyamatok amplitúdójának a szorzatával. Eszerint gondolhatunk 

az egyes részecskék állapotainak  formális szorzatára , mint az egész kétrészecskés rendszer állapotára, pl. 

 . A formális szorzat azt jelenti, hogy azon kívül, hogy a két állapotot leírjuk egymás mellé, mást nem 

teszünk velük. Minden egyes vektor a saját külön Hilbert terében van. Akárhányszor forgatást, vagy más 

műveletet végzünk ezen a kétrészecskés rendszeren, mindkét vektoron a megfelelő egy-részecskés operátort kell 

végrehajtanunk. Az ilyen szorzatot nevezzük  tenzor szorzat nak és a  szimbólummal jelöljük. Írásban sokszor 

egyszerűen elhagyjuk a két vektor közötti  jeleket, és  -t írunk. (Ha rögzítjük, hogy mindig a neutron 

állapotát írjuk előre, és a protonét hátra, akkor megspórolhatjuk a leírásban ezeket az indexeket.) 

Egy kétkubites rendszer általában a következőképpen írható le: 

 ahol  , és ennek megfelelően annak, 

hogy a rendszer állapotát mérve pl. a  állapotot kapjuk a valószínűsége éppen  . 

Eddig vagy egy protont vagy egy protont és egy neutront vizsgáltunk egy mágneses térrel kitöltött vákuumban. 

Most gondoljunk a protonra, mint egy molekulához kémiai kötéssel kapcsolódó elemre (H atomra). A 

molekulának van valamilyen (térbeli) felépítése, aminek segítségével a különböző helyekre csatlakozott 

protonokat megkülönböztethetjük. Így minden protonhoz külön kommunikációs csatornát rendelhetünk, mivel a 

protonok már nem egyformák, az előbbi probléma nem érvényes rájuk, különbözőképpen fognak viselkedni. 

Ennek megfelelően egy molekula ideális lehet egy kvantumregiszter megvalósítására. 
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Tegyük fel, hogy 8 protont rendelünk egy molekulához ezen a módon. Az összetett kvantumállapota ezeknek a 

protonoknak lehet, például 

 ahol a 0-tól 7-ig tartó indexek azt mutatják meg, hogy melyik protonhoz 

tartozik a jelzett állapot. Tartsuk magunkat ahhoz, hogy a 0. proton mindig a legjobboldalibb helyen áll a 7. 

pedig a legbaloldalibb (vagyis az első) helyen. Így elhagyhatjuk az indexeket, és ugyanazon állapotra írhatjuk a 

következőt: 

 Továbbá elhagyhatjuk a  jeleket a vektorok közül, miáltal az állapotot a 

következőképpen írhatjuk röviden: 

 Ez nem más, mint a 204 bináris reprezentációja, mivel épp most implementáltunk egy 8- kubites 

regisztert ami 0-tól 255-ig képes számokat tárolni. 

Általában egy  -kubites rendszer a következő alakba írható: 

 ahol 

 Ekkor annak a valószínűsége, hogy pont a  állapotot kapjuk a rendszer (megfigyelése, illetve) 

mérése során:  . 

Térjünk most egy kicsit vissza a Dirac-féle jelöléshez. Egy ket-vektor a Hilbert térben a következőképpen néz 

ki: 

 ami egy 1-re normált vektor. A komplex konjugáltjának a transzponáltja pedig definíció szerint 

a következő bra-vektor: 

 Két kvantumállapotra,  és  -ra, a megfelelő bra- és egy ket-vektorok belsőszorzata 

(skaláris szorzata) a következőképpen értelmezett: 

 Ennek megfelelően 

 A már említett tenzor szorzatot pedig a 

következőképpen definiálhatjuk formálisan is: egy  és egy  méretű mátrixra az eredmény egy 

 méretű mátrix lesz, amiben az eredeti mátrixok minden elempárjának szerepel a szorzata: Legyen, 

tehát  és  . Ekkor 
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 vagyis a tenzorszorzat dimenziója a 

tényezők dimenziójának szorzata:  . Láthatjuk, hogy a kvantumrendszerek 

egyesítésével a rendszer dimenziója nem lineárisan változik (nem összeadódik), hanem nagyon meredeken, 

exponenciálisan nő. Ezzel is összefügg az, hogy a kvantumrendszereknél a rendszer méretétől sokkal jobban 

függ a rendszer számítási ereje, mint a hagyományos számítógépek esetén. 

A számítási bázisállapotok így egy többkubites rendszer esetén a következőképpen írhatók le (az egyszerűség 

kedvéért kétkubites rendszert tekintünk, nagyobb rendszerek analóg módon írhatók le): 

 

 

 

 

Ennek megfelelően a kétbites rendszerben ezek a vektorok alkotnak bázist, és továbbra is élünk pl. a 

 rövidített jelöléssel. 

Most térjünk vissza a kvantumregiszterhez, amiben már megmutattuk, hogyan tudunk klasszikus adatokat, 

számokat tárolni. Egy kvantumregiszter sokkal többre képes annál, minthogy egy értéket tároljon a 0 és  

között. A Hadamard-transzformációt láttuk egy kubitre. Nézzük hogyan megy egy kvantumregiszterre. Tegyük 

fel, hogy az összes kubit a  B mezőt tekintve a  állapotba volt előkészítve. A mágneses teret elforgatjuk 90˚-

kal. Mi lesz ekkor a rendszer  B’ -höz igazított állapota ebben az új bázisban? A kérdés megválaszolásához a 

következő szorzást kell elvégeznünk: 

 

 ami: 

 

 Az alsó indexek elhagyása és a 

decimális jelölésre való áttérés után a következőt kapjuk: 
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 A fenti jelölésben pl. a  nem jelent mást mint 

 , azaz ez a fizikai reprezentációja ennek a számnak, ami bináris és ebben az esetben 8 

kubiten van kódolva. 

A Hadamard-transzformáció általános végrehajtása egy  -kubites rendszeren, ahol a kubitek a  

kezdőállapotba vannak előkészítve: 
 

 

(11.3) 

ami a  szuperpozíciója az összes egész számnak 0-tól  -ig. Ez az összes szám egy időben helyezkedik el 

egy kvantumregiszteren belül. Bármely művelet, amit regiszteren hajtunk végre, végrehajtódik az összes számon 

egy időben, párhuzamosan. Ez a kvantumpárhuzamosság működés közben. (A (11.3) képletben a  

jelenti a Hadamard transzformáció mátrixának saját magával vett  -szeres tenzorszorzatát. A 

kvantumtranszformációk mátrixait a következő fejezetben részletezzük.) 

Minden ismert kvantumalgoritmus alkalmazza ezt a Hadamard-transzformációs trükköt a számítások elején. 

Tekintsünk egy 64 kubit méretű regisztert. Ez a regiszter 18 446 744 073 709 551 616 számot képes tárolni. A 

regiszteren elvégzett művelet egyszerre hajtódik végre az összes kb. 18.5 kvintillió számon. Sajnos ez jóval 

több, mint amit a jelenlegi technológia képes előállítani. De a verseny folyik, hogy egy  skálázható 

kvantumszámítógép készüljön, melynek regisztere több ezer, vagy akár több tízezer kubitet tartalmaz majd 

(emlékezzünk: a rendszer méretétől nem lineárisan függ a számítási ereje!). Itt jegyezzük meg, hogy egy 1000 

kubites rendszer már nagyobb fokú párhuzamosságot valósítana meg, mint egy Univerzum méretű klasszikus 

számítógép... 
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12. fejezet - Kvantumkapuk 

Nézzük most azokat a legegyszerűbb elemeket, amik a kvantumrendszerek megvalósításához szükségesek. A 

klasszikus számítógépek egységei, mint például a NAND kapuk (ezek legalább két tranzisztort és több 

ellenállást is tartalmaznak), rendkívül bonyolultak. 

Ezzel szemben a kvantumszámításokhoz szükséges elemi berendezések sokkal egyszerűbben megvalósíthatók, 

amit itt elsősorban helyhiány miatt nem részletezünk. 

A kubitek evolúciója, vagyis dinamikus változása képezi a számítási folyamatot a kvantumrendszerben. A 

kubitek dinamikájának elméleti leírásával kezdünk, majd konkrét gyakorlati példákat adunk olyan operátorokra, 

amelyek fontos szerepet játszanak a kvantumszámításokban. 

1. Elméleti leírás és eredmények 

A kvantummechanika szerint egy kvantumrendszer evolúciója lineáris operátorokkal írható le, másrészt az 

operátorok olyanok, hogy kvantumállapotból kvantumállatot állítanak elő. Az ilyen tulajdonságú operátorok az 

unitér operátorok. Minden unitér operátorra jellemző, hogy 

• hossztartó, 

• szögtartó. 

Az ilyen operátorok izometrikusak, tulajdonképpen ezesetben elforgatásoknak felelnek meg. Legyen  egy 

unitér operátor mátrixa, ekkor  , vagyis az operátor mátrixát a saját komplex konjugáltjának a 

transzponáltjával megszorozva az egységmátrixot kapjuk (szokás ezzel a tulajdonsággal definiálni is az unitér 

operátorokat, vagyis egy operátor akkor unitér, ha mátrixára teljesül, hogy  ). Ennek megfelelően az 

unitér operátorok megtartják a belső szorzatot:  . Ezen operátorok sajátértékei az egységkörön 

helyezkednek el. Vegyük észre, hogy az unitér operátorok reverzibilisek, bármely  unitér operátor esetén  is 

unitér operátor. Tehát az unitér operátorokkal végzett művelet(ek) megfordítható(ak). 

Egy kubit kvantumevolúciója (vagy kvantumtranszformációja) tehát unitér operátorokkal írható le. Bármely 

 alakú unitér operátort tekinthetjük egy egyszerű (egykubites) kubit kapunak. Tekintve a  

bázist a transzformáció teljes leírásához elég megadnunk a bázisvektorok képeit. Így az  -es mátrixának 

megadása a következőképpen történik: az első oszlopba az  értéket írjuk, míg a második oszlopba a  

értéket. Egy általános transzformáció alakja 

 ami egy általános 

 kubitet a 

 állapotba transzformál, hiszen 

 

Általában, ha két unitér operátor az  ás  mátrixokkal írható le, akkor a szorzatuk szintén egy unitér operátort 

fog leírni. 

1.1. Ismeretlen kvantumállapot nem másolható 

A kvantummechanika egyik legérdekesebb és legfontosabb jellemzője, hogy egy ismeretlen kvantumállapotot 

nem lehet lemásolni. Ez nemcsak gyakorlati tény, hanem elméletileg is így van. Ezt mutatjuk most be: Tegyük 

fel indirekt, hogy  egy olyan operátor, ami az első kubit értékét átmásolja a második, eredetileg  értékű 

kubitbe, úgy, hogy közben az eredeti érték megmarad az első kubitben is. Tehát, tetszőleges  komplex 

számokra (  feltétel teljesülése esetén): 
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 Ekkor a tenzorszorzást elvégezve 

 kell, hogy legyen tehát a művelet eredménye. Másrészt viszont előbb 

elvégezve a tenzorszorzást és a komponensekre alkalmazva  -t azt kapjuk, hogy 

 Ez 

viszont azt jelenti, hogy az  értéket kétféleképpen is felírtuk a bázisvektorok lineáris 

kombinációjaként, amiknek egyenlőnek kell lenniük, vagyis 

 Ez viszont csak akkor teljesül, ha az  és  

közül pontosan az egyik értéke 0, a másiké pedig 1. Feltevésünk szerint pedig  tetszőleges kvantumállapotot 

másol, ez ellentmondást jelent. Tehát nincs olyan transzformáció, ami tetszőleges (szuperpozícióban levő) 

kvantumállapotot klónozni tudna. 

A kvantummechanikának a fenti jellemezője azt mutatja, hogy a kvantumalgoritmusoknak lényegesen 

különbözniük kell a hagyományos algoritmusoktól. A hagyományos számítástechnikában (csakúgy, mint pl. az 

intervallum-értékű vagy a DNS számítások esetén is) egy adott érték lemásolása (pl. értékadó utasítással, vagy 

DNS lánc esetén polimeráz láncreakcióval) nemhogy gondot nem okozott, de annyira alapvető fontosságú, hogy 

tulajdonképpen e nélkül is nem is képzelhetjük el az adott számítási paradigma számításait: a változókat 

(korábbi intervallum-értékeket stb.) többször felhasználhatjuk értékadásokban (a jobb oldalon) anélkül, hogy 

értékük változna. Mint láttuk, a „klónozás” a DNS számítógép egyik „fegyvere”, ettől hatékony: rövid idő alatt 

akár milliószoros példányban lesz jelen az adott molekula. Ezzel szemben, ahogy a mérés problematikáját már 

tárgyaltuk, a kvantummechanikában egy adat lemásolása ugyancsak beavatkozás lenne a rendszerbe, ha viszont 

mérünk előbb, akkor a már ismert (megmért, tehát sajátértékre beállt értékű) kubitet másolhatjuk. Ismeretlen 

értékű kvantumbit általánosságban, ahogy láttuk, nem másolható elvileg sem. 

Ez az alapvető tulajdonsága a kubiteknek viszont alkalmazásra is talált a kvantumkommunikációban, amire 

később még visszatérünk. 

1.2. Összefonódott állapotok leírása 

Ebben az alfejezetben újabb különbséget mutatunk a klasszikus és a kvantum- számítási paradigma között. 

Amíg klasszikusan egy regiszter tartalma mindig felírható az őt alkotó bitek értékeiből, addig vannak olyan 

kvantumállapotok, amelyek nem írhatóak fel a komponenseikből. Erre példa a  kvantumállapot. 

Ez az állapot nem írható le két kvantumbit tenzorszorzataként. Már korábban tárgyaltuk a kvantum-

összefonódás jelenségét, most jutottunk el oda, hogy ezeket az összefonódott állapotokat matematikailag is le 

tudjuk írni. Azok a kvantumállapotok amelyek nem írhatóak le kvantumbitek tenzorszorzataként, ilyen 

összefonódott állapotokat testesítenek meg. 

Ahogy említettük, az összefonódott kvantumállapotok nem függetlenek egymástól, ez a következő jelenségben 

ölt testet: A kvantum-összefonódásban résztvevő két kubit bármilyen igen-nem kérdésre pontosan az ellenkező 

választ adja. Már az egyik kubit mérésekor megszűnik a koherens szuperpozíció, és a másik kubit felveszi az 

ellenkező választ jelentő (saját)értéket. 

2. Egykubites kapuk 

Ebben a fejezetben a legegyszerűbb kapuk közül adunk meg néhányat. 

2.1. A Hadamard-transzformáció megadása 

A korábban már többször említett Hadamard-transzformáció mátrixa: 

 Ekkor 



 Kvantumkapuk  

 147  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 vagyis önadjungált operátorról van szó, továbbá a szokásos mátrix-szorzással 

számolva: 

 Tenzorszorzással pedig értelmezhetjük a magasabb dimenziós megfelelőit, vagyis a 

(Walsh-)Hadamard-transzformációt  kubiten, amit tulajdonképpen a (11.3) képletben is használtunk. 

Az első fontos kaput, a Hadamard kaput (transzformációt) már említettük korábban is, most lássunk néhány 

további alapvető kvantumkaput. 

2.2. Forgató operátorok 

A legegyszerűbb elforgató operátorokat a következőképpen írhatjuk le. Legyen  egy 0˚ és 360˚ közötti szög, 

ekkor a  -vel való elforgatás  operátora: 

 Ennek megfelelően a bázisvektorokon egy ilyen operátor hatása a 

következőképpen írható le: 

 és 

 Könnyen ellenőrizhető, hogy  , tehát bármely  szögre  unitér 

transzformáció. A  ˚ speciális esetben pedig éppen a  Hilbert tér identikus relációját kapjuk:  . 

2.3. Negáció kvantumkapukkal 

Egy egykubites kaput megfeleltethetünk egy egybites logikai kapunak, és ily módon lehetőségünk van (az 

egyetlen) klasszikus egybites kapu kvantumos megfelelőjének a definiálására. Ennek megfelelően a 

 kapu jelenti kvantumos tagadás műveletet. Ezt pedig a bázisvektorokra alkalmazva: 

 és hasonlóan 

 vagyis éppen felcseréli a két bázisállapotot, ahogy vártuk. 

Világos, hogy a  is unitér operátor. 

Deutsch 1992-ben vezette be a következő kvantumműveletet, amely hatása a bázisvektorokon a 

következőképpen írható le: 

 

 Ennek megfelelően a mátrixa: 

 Könnyen ellenőrizhető, hogy nem véletlenül viseli a kapu a  gyök-nem nevet, 

hiszen a négyzete  , vagyis kétszer egymás után alkalmazva éppen a tagadást leíró 

 kaput szimulálja. Ebben a kapuban már kihasználjuk, hogy komplex számokkal számolunk. Ez a kapu is 

unitér transzformációt ír le, hiszen 
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Láthatjuk, hogy a kvantumbitekkel olyan transzformációkat is tudunk végezni, amit a hagyományos bitekkel 

nem, hiszen pl. az utóbbi operátornak nincs klasszikus megfelelője. 

2.4. Fáziseltoló operátorok 

A fáziseltolás operátorát a 

 egyenlőségekkel definiálhatjuk. Ennek megfelelően a mátrixa: 

 Ezek az operátorok a  alapállapotot változatlanul hagyják, érdekes módon sem a  , 

sem az  állapotnak nem változik meg a valószínűsége, ha egy ilyen operátor végrehajtása után végezzük a 

mérést, és nem előtte. (Itt jegyezzük meg, hogy a mátrix jobb alsó sarkában szereplő  , az 

Euler formulának megfelelően.) Speciális esetként a 180˚-kal való fáziseltolás operátorának hatása 

 Így a mátrixa ennek a speciális operátornak: 

 

Érdekes megvizsgálnunk az előző operátor és a  kombinált alkalmazását, vagyis a szorzatukként előálló 

 operátort. Ekkor 

 és 

 Így ennek az operátornak a mátrixa éppen 

 Könnyen ellenőrizhető, hogy a  és a  transzformációk is unitér 

transzformációk. 

3. Kétkubites kapuk 

Amint láthattuk a klasszikus logikával szemben számos egy (ku)bites kvantumkapu létezik. Ahogy viszont a 

klasszikus számításokban a több bites (hagyományosan a kétbites) kapuk játszanak fontosabb szerepet, a 

kvantumszámításokban is szükség van ilyen kapukra. A Hadamard kapu  kubites változatát már ismertettük; a 

továbbiakban egyéb több kubites kapukat tárgyalunk, ebben az alfejezetben a kétkubites kapukat. Kezdjük ezek 

közül is a legfontosabbal: 

3.1. A vezérelt NOT kapu 

Kvantum értelemben a vezérelt negáció kapu  reverzibilis kapu, és a következőképpen definiáljuk: 

 

 

 

 ahol  index jelzi a a  vezérlő kubitet és  indexeli a a  cél kubitet. Egyszerűen 

fogalmazva, ha a vezérlő kubit  , akkor a cél kubitet békén hagyjuk, ha pedig a vezérlő kubit  , akkor a 

cél kubit az ellenkezőjére vált, negálódik. Az áramköri kapcsolástól függ, hogy melyik kubit lesz a vezérlő. 
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Valójában úgy is tekinthetjük e kaput, hogy az első bemenetet változtatás nélkül hagyja, míg a második 

kimeneten a két bemenet kizáró vagy művelettel kapott eredményét adja ki. Ennek okán a kaput szokták  

kvantum XOR kapunak is hívni. Amíg viszont hagyományosan a NAND kapu univerzális, a XOR kapu nem, pl. 

az és művelet (konjunkció) nem valósítható meg vele, hiszen a kimenő egyesek száma minden esetben 

megegyezik a bemenő egyesek számával. Ezzel ellentétben a most tárgyalt kvantumos megfelelője, a  

kapu fontos szerepet játszik az univerzális kapuhalmazok megadásában, ahogy a későbbiekben megmutatjuk. 

Tehát a vezérelt NOT kapu nagyon hasonlít a valamivel összetettebb Toffoli kapura ( 10.3. ábra), de csak egy 

vezérlőszállal rendelkezik. 

Ha rögzítjük a vezérlő és a cél kubit sorrendjét, akkor a következő  -es mátrixszal adhatjuk meg: 

 Könnyen ellenőrizhető, hogy ez a transzformáció is unitér. Másrészt viszont 

nagyon fontos, hogy a  nem írható fel két egykubites operátor tenzorszorzataként. Ezt a 

következőképpen láthatjuk be. Tegyük fel indirekten, hogy az  , ahol 

 Ekkor az  , aminek meg kell egyeznie a  

mátrixával: 

 Mivel tehát  , de  az  

értéke nem lehet 0 és a  -nek 0-nak kell lennie. Viszont  -nek is teljesülnie kell, ami így 

lehetetlen. Az ellentmondást csak az indirekt feltevés okozhatja, ami tehát nem lehet igaz. 

Habár a kapu egyszerűen néz ki, a megvalósítása nem egyszerű, hiszen összefonódott kubitpárokkal történik. Ha 

ugyanis a vezérlő kubit szuperpozícióban van, akkor kapu kimenetén levő célkubit a vezérlő kubit összefonódott 

párja lesz. 

3.2. Vezérelt fáziseltolás 

A vezérelt fáziseltolás kapu a következőképpen írható le: 

 Ennek speciális esete a 180˚-kal való fáziseltolás, ami tulajdonképpen a 

fázis teljes megfordítása: 

 Ennek a kapunak a hatása a  állapotra a  állapotot eredményezi. 

Ennek segítségével a  kapu is szimulálható. 

A vezérelt kapukra (vagy más néven feltételes logikai kapukra) jellemző, hogy az első kubit  értéke esetén 

nem változtatnak a másik kubiten sem, az első kubit  esetén viszont megváltoztatják a másik kubit értékét. 

Valójában pedig szuperpozícióban levő kubiteken szokás velük dolgozni, ahol hatásuk még érdekesebb... 

3.3. Kubit csere 

A cserekapu egy olyan két bites kapu amely felcseréli a bemeneti két kubit állapotát. Ennek mátrixa: 
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 Ez a kapu nem feltételes logikai kaput (nem vezérelt kapu) valósít meg, mégis 

fontos jelentősége van. A kubitek fizikai mozgatásának elkerülésére használható, tulajdonképpen mintha a 

kubitek címkéjét mozgatnánk. Ez fizikai megvalósításoknál fontos lehet, mert így egymáshoz fizikailag közel 

vihetőek a kubitekben levő információk, így elősegítve egyre nagyobb kvantumrendszerek előállítását és 

használatát. A  kapu egyébként három  kapu kombinációjával valósítható meg, ahogy azt a 

12.1. ábrán láthatjuk. A vezérelt kétkubites kapukat a célbit vonalára rajzoljuk, a vezérlő bit vonalát pedig 

függőlegesen vezetjük el a kapukhoz. 

12.1. ábra - A  kapu megvalósítása három  kapuval (a satírozott kis gömb a 

vezérlőszálat jelzi). 

 

4. Nagyobb kapuk 

Egyrészt láthattuk, hogy tenzor szorzással a kisebb (kevesebb kubites inputtal és outputtal rendelkező) kapukból 

nagyobbakat tudunk létrehozni. Másrészt a történeti jelentősége miatt most térhetünk vissza a 5. alfejezetben 

már tárgyalt vezérelt-vezérelt-NEM kapura. Ezt is adjuk meg mátrixalakban (ehhez rögzítsük a kubitek 

sorrendjét, az utolsó kubit legyen a cél kubit, az első kettő pedig a vezérlő): 

 Ez tehát a Toffoli kapu, amit elméletben már 1980 óta 

ismerünk. Ennek a kvantumkapunak a fizikai megvalósítása 2009-ben sikerült Innsbruckban ion-csapdás 

kvantumszámítógéppel. A Toffoli kapu általánosítása a Deutsch kapu, melynek mátrixa: 

 Látható, hogy  , vagyis a 90˚-os Deutsch 

kapu esetén speciálisan megkapjuk a vezérelt-vezérelt negáció kaput. 

A Fredkin kapu vezérelt csereként fogható fel, a mátrixa pedig: 
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Az érdekesség kedvéért itt említjük a kvantum-összeadót, amit pl. a 12.2. ábrán látható félösszeadó segítségével 

építhetünk meg. 

12.2. ábra - A kvantumos félösszeadó kapu megvalósítása egy  és egy  

kapuval. 

 

5. Univerzális kapuhalmazok 

Habár a kubitek értékei folytonos térben értendőek, és ennek megfelelően kontinuum sokféle értéket vehetnek 

fel, a cél nem az, hogy minden lehetséges kubitet elő tudjunk állítani kvantumkapuk segítségével. Az nem is 

lenne lehetséges véges sokféle kapuval. Az  univerzalitás t itt számítási értelemben értjük (általában ezt úgy 

szokták értelmezni, hogy tetszőleges unitér transzformációt tetszőlegesen lehet közelíteni a megadott kapuk 

segítségével). 

Fontos eredmény, hogy egykubites kapuk nem elegendőek az univerzalitáshoz, illetve, hogy egyik 

hagyományos logikai kapu sem univerzális a kvantumszámításokhoz. 

Amint említettük korábban, számítási értelemben a háromkubites  univerzális a klasszikus 

számításokat tekintve. Figyeljük meg, hogy sajátállapotokból kiindulva ez a kapu mindig sajátállapotokba 

képez, tehát szuperpozíció nem hozható létre csupán ezt a kaput használva. Ezzel szemben, a kvantumos 

általánosítása, a Deutsch kapu (ami valójában nem is egy kapu, hanem egy kapu-család, hiszen a  paramétertől 

is függ a hatása) önmagában univerzális a kvantumszámításokra nézve. Ez a kapu tulajdonképpen ötvözi a 

Toffoli és a Hadamard kapukat, amik viszont együtt már kvantumszámításokhoz is univerzálisak. Ez a kapu 

viszont nem elemi, vagyis kisebb, maximum kétkubites kapukból összerakható. 

A gyakorlatban is jól alkalmazható a tény, hogy bármely  -kubites regiszteren végrehajtott művelet 

implementálható egykubites kapuk, és a kétkubites vezérelt negáció kapuk kombinációjával is (ily módon 

ráadásul minden unitér transzformáció pontosan is reprezentálható, ezt nevezik  szigorú univerzalitás nak a 

kvantumszámításoknál). Sokszor véges kapuhalmaz is elég az univerzalitáshoz, például összesen kétféle 

egykubites kapu is elég ehhez: az egybites Hadamard és az egybites  , kiegészítve a  kapuval 

(nem szigorúan) univerzális halmazt alkot. 

A vezérelt-vezérelt-negáció kaput a szimulálhatjuk egyszerűbb kapukkal. Tekintsük általánosabban a feladatot, 

legyen adva egy vezérelt-vezérelt-  kapu, ahol az  egy egykubites kapu (unitér operátor). Legyen az  az az 

unitér operátor, amire  . Ekkor készítsük el a 12.3. ábrán látható kvantumhálózatot. A hálózat öt kapuból 

áll, amiből kettő vezérelt negáció, kettő vezérelt  és egy vezérelt  . A kapukat általában négyzet alakú 

dobozok jelképezik a vízszintes vonalakra helyezve és beléjük írva a kapu nevét. 
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12.3. ábra - A vezérelt-vezérelt-  kapu szimulációja kisebb vezérelt kapukkal. 

 

Ekkor az  operátor végrehajtódik a harmadik biten pontosan akkor, ha a második bit értéke igaz; ezután az  

pontosan akkor hajtódik végre, ha az első két bit kizáró vagyának eredménye igaz, ezután az  végrehajtódik a 

harmadik biten, ha az első bit értéke igaz. Tehát a 12.3. ábrán látható kapcsolás szerint, ha az első vagy a 

második kubit értéke  , akkor a harmadik kubiten alkalmazott transzformáció az  vagy a  , aminek 

megfelelően az értéke nem változik (ahogy a vezérelt-vezérelt kaputól várható abban az esetben, ha nem 

mindkét vezérlőbit értéke  ). Ezzel szemben, ha mindkét vezérlőbit értéke  , akkor a  

transzformáció hajtódik végre a célbiten. Ezzel a módszerrel a vezérelt  kaput téve a vezérelt  helyére 

éppen a vezérelt-vezérelt-negáció kapu szimulációját kapjuk meg. 

Korábban mindig a  kaput vették alapul a kvantumszámításokhoz, manapság már több alternatív 

kétkubites kaput is használnak, melyek ugyancsak univerzális kapukészletet jelentenek egykubites kapukkal 

kiegészítve. Hogy melyik kapukat használják, az sokszor a kísérleti implementáció kérdése. 

Például az  -kubites kvantum Fourier-transzformáció állhat  darab egykubites Hadamard kapuból és  

vezérelt fáziseltoló kapuból. Csak speciális esetekben szokás a kétkubitesnél nagyobb méretű kapukat használni. 
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13. fejezet - Kvantumalgoritmusok 

Nézzük tehát, hogyan aknázhatjuk ki a kvantummechanika egyes jelenségeit, hogyan foghatjuk számításra, 

feladatmegoldásra a kvantumbiteket. 

Ebben a fejezetben tehát a kvantumalgoritmusokról ejtünk néhány szót. Általában egy kvantumalgoritmus, vagy 

kvantum-program a következőképpen néz ki: alkalmazunk egy unitér operátort (megfelelő számú 

kvantumbitre), majd (általában egy!) mérést végzünk. Ez alapján adjuk meg a választ a megoldandó kérdésre. 

Az unitér operátort általában, mint logikai kapcsolást adjuk meg, melyben a korábban ismertetett alapvető 

kvantumkapukat használjuk. Egy kvantumhálózat tehát kapukból áll, illetve hogy mely kapu mely kubite(ke)n 

alkalmazandó, és a kapuk milyen sorrendben alkalmazandóak. A számításnak az unitér operátor része 

reverzibilis, a mérés viszont általában irreverzibilis lépés a számítás végén, melynek során a rendszer beáll egy 

sajátállapotba. 

Az algoritmusok tervezésében fontos szerepet játszik az, mint már említettük, hogy a kvantumszámítások esetén 

is van(nak) olyan kapu(halmazo)k, amelyek segítségével minden, a számításokhoz szükséges unitér 

transzformáció elvégezhető. Itt jegyezzük meg, hogy a kvantumalgoritmusok bonyolultságelmélete leginkább a 

hagyományos Boole-áramköri kapcsolások (logikai hálózatok) bonyolultságához áll közel, hiszen akkor 

gondolunk egy kvantumalgoritmust gyorsnak, vagy hatékonynak, ha az algoritmus által leírt unitér operátor 

polinomiálisan sok Hadamard, 45˚-os fáziseltolás és  kapuval elvégezhető (az input méretének 

függvényében). 

Ábráinkon, továbbra is, a szokásos balról jobbra történő számítási folyamatot mutatjuk be. Ahogy láttuk, több-

bites kapukból elegendő a vezérelt kapuk használata, amik csak egyetlen kubitet változtathatnak meg, azt is csak 

a vezérlő bit „engedélyével”. Az ilyen többkubites kapukat a célbit vonalára rajzoljuk, ahogy eddig is, a vezérlő 

bit(ek) vonalát/ait pedig függőlegesen vezetjük el a kapukhoz. Az ilyen vezérlőszálak a kvantum-összefonódást 

is jelképezik az adott kubitek között. 

1. Az első kvantumalgoritmusok 

A kezdeti kvantumalgoritmusok a következő alakúak voltak: az input  bit (általában a 2 valamelyik hatványa). 

Számítsunk ki egy igen-nem függvényt erre a bemenetre, vagyis a kimeneti függvény minden megengedett 

bemenetre a 0 vagy az 1 értéket adja. Ezeket az algoritmusokat a kvantumszámítások fekete-doboz modelljének 

is hívják. A számítás, mintegy fekete dobozban történik és végül egyetlen méréssel kell választ adnunk a feltett 

kérdésre. Az algoritmus számítási erejét a klasszikus paradigmához képest azzal demonstráljuk, hogy az  bitből 

hányat kellett „elolvasni” ahhoz, hogy a helyes választ megadjuk. 

1.1. A Deutsch algoritmus 

Deutsch problémája a következő: legyen adott egy  egyváltozós Boole függvény. Tegyük 

fel, hogy adott egy fekete doboz arra, hogy kiszámítsuk, vagyis az eredmény megvan, de nem látjuk. Amit 

szeretnénk tudni az az, hogy az  függvény konstans (vagyis  ) vagy kiegyensúlyozott (azaz 

ugyanannyi 0 van az  multihalmazban, mint 1). Ez utóbbi feltétel egybites  függvény esetén 

éppen megfelel az  feltételnek. Egy klasszikus számítógépen mind az  és  kiszámítására 

szükség van, és egy összehasonlítással, vagyis két méréssel (hiszen az összehasonlításhoz mindkét értéket „ki 

kell olvasnunk”) tudjuk megválaszolni a feltett kérdést. 

Talán a legegyszerűbb és legrégebbi kvantumalgoritmus, ami ugyanakkor már jól mutatja a kvantumszámítások 

erejét, az Deutsch problémájának a megoldása kvantumalgoritmussal. 

Tulajdonképpen azt szeretnénk megtudni, hogy két bit értéke megegyezik-e, vagy különböző. Ez a probléma 

paritás problémaként is ismert, hiszen éppen a két bit összegének a paritása (vagyis kizáró vagyuknak: 

 az értéke) a kérdés, amire választ szeretnénk kapni. A kvantum számítástechnikában szokásos 

módon egyetlen mérés eredményéből határozzuk meg az eredményt. 

Feltehetjük, hogy a fekete doboz egy (megfordítható) unitér operátort, az  -et valósítja meg, amely az  és 

 bemenetekhez az  és  kimeneti kubiteket rendeli. Ez a kapu az első kubiten nem változtat. A 
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második kubitet átfordítja, ha az  értéke az első kubiten 1, ellenkező esetben (ha az  értéke az első kubiten 0) 

viszont nem változtat a második kubiten sem. Ne feledjük, hogy az  kaput kvantumkapuként definiáltuk, ezt 

ki is fogjuk használni. A Deutsch algoritmusát megvalósító kvantumhálózat a 13.1. ábrán látható. 

13.1. ábra - A Deutsch algoritmus. 

 

A megvalósításban szerepel három Hadamard kapu és az előbb leírt kétbites  kapu. A kezdeti Hadamard 

kapuk elforgatják a két bemenő sajátállapotban levő kubitet félig az igaz és hamis közé: 

 

 Az  tehát egy  által vezérelt kapunak tekinthető, aminek formális definíciója, 

ahogy korábban tárgyaltuk: 

 

Az  függvény a  -ből képez a  -be, és ez lehet konstans, vagy kiegyensúlyozott. (Egy  -re 

képező és diszkrét halmazon értelmezett függvényről akkor mondjuk, hogy kiegyensúlyozott, ha mind a 0, mind 

az 1 értéket ugyanannyiszor veszi fel. Ez a jelen esetben egyszer-egyszer, tehát a  függvények 

vagy konstansok vagy kiegyensúlyozottak. Ennek a látszólag bonyolult megfogalmazásnak majd a probléma 

általánosításánál lesz jelentősége.) Mivel a felső szálon lévő első Hadamard operátor a  -át az  -

be viszi át, ezért egyidőben betölthetjük  -be a  -át és  -et, vagyis valódi kvantumkapuként használhatjuk 

az  -et. Ennek megfelelően számoljuk ki, hogy a fekete dobozunk alkalmazása után a rendszer milyen 

állapotban lesz. A számolást megkönnyítendő, először a második kubit értékét helyettesítjük be, az első helyére 

egyelőre még  -t írunk: 

 ami (függetlenül attól, hogy  vagy 

 ) a 

 alakba írható. Most helyettesítsük be az első kubit  értékét: 

 

 Ezek után, az első kubitre alkalmazva a harmadik 

Hadamard operátort az eredményül kapott állapot 
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 alakú lesz. Mivel tudjuk, 

hogy az  és  csak 0 vagy 1 értéket vehetnek fel, könnyen ellenőrizhető, hogy az eredmény a 

 alakba írható át. Nézzük mi is ez az érték konkrétan. Ha az  

konstans, azaz  , akkor  értéke 0 lesz, az első kubit értéke pedig 

 Ezzel szemben, ha a vizsgált függvényünk kiegyensúlyozott, akkor 

 , és ennek megfelelően az első kubit értéke 

 

Ezek után tehát ahhoz, hogy megtudjuk, hogy  konstans, vagy kiegyensúlyozott, nem kell mást tennünk, 

mint megmérni a felső szál állapotát, vagyis az eredmény állapot első kubitjét. Ha ez  , akkor  biztosan 

konstans, ha  , akkor pedig biztosan kiegyensúlyozott. 

Felmerülhet a kérdés, hogy valójában léteznek e az  kvantumkapuk minden lehetséges  függvényre. Ehhez 

először gondoljuk át, hogy hányféle  függvény létezik. Klasszikus egyargumentumú Boole függvényről van 

szó, amiből négy darab van. Az első esetben  . Ekkor a szokásos Hilbert térbeli 

reprezentációval élve (ahogy eddig is, pl. a 0-nak a  felel meg) az  kapu az  bemenethez az 

 kimenetet adja, vagyis a  -es  identitás operátor által leírt unitér 

operátor az  ebben az esetben. Lássuk, most a második esetet, amikor  . Ekkor a 

lehetséges input-output párok: 

 Könnyen belátható, hogy 

 , vagyis éppen a vezérelt negáció kapu valósítja meg ezt az esetet. A többi esetben is hasonlóan 

megoldható az  operátor felírása. 

Láthattuk, hogy, amint a vezérelt kapuktól elvárható, az  összekapcsolta a két kubit kvantumállapotát egy 

összefonódott kvantumállapotba. Ha egy ilyen pár egyik kubitjén mérés vagy dekoherencia jelenség következik 

be, akkor nemcsak ennek az állapota omlik össze, de a pár másik tagjának állapota is. 

Deutsch algoritmusa szépen mutatta be a kvantumalgoritmusok két nagyon fontos jellemzőjét, a 

kvantumpárhuzamosságot és az összefonódott kubitek kihasználását. Az előző feladat egy kézenfekvő 

általánosítását mutatjuk be a következő alfejezetben. 

1.2. A Deutsch-Jozsa algoritmus 

Az Deutsch probléma egybites Boole függvényekkel dolgozott, tekintsünk most általánosan egy olyan Boole 

függvényt, ami  -bites inputtal (vagyis  -féle lehetséges inputtal) rendelkezik, amelyről tudjuk, hogy a 

függvény vagy konstans, vagy kiegyensúlyozott, tehát vagy minden inputra az  -et, vagy minden inputra a  -t 

adja (ebben a két esetben konstans), vagy pontosan az esetek felében ad  és (a másik) felében  kimenetet. 

Ezen feladat klasszikus megoldásához a legrosszabb esetben (pl. konstans kimenet esetén) a függvény értékét 

 különböző inputra meg kell határozni (mérni). 

Ezzel szemben kvantumosan sokkal ügyesebben számolhatunk, egyetlen mérést alkalmazva: A Deutsch-Jozsa 

algoritmus nagyon hasonlít az előzőekben tárgyalt Deutsch algoritmushoz, tulajdonképpen annak általánosítása 

több bitnyi információ együttes tartalmának mérésére. Az algoritmust megvalósító áramkört a 13.2. ábrán 

mutatjuk be  esetre, de valójában több input bit esetén is hasonlóan néz ki. 

13.2. ábra - A Deutsch-Jozsa algoritmus kapcsolási rajza. 
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A Hadamard kapuk ebben az áramkörben ugyanúgy működnek, mint a Deutsch algoritmus esetén, az  kaput 

viszont most nem egy, hanem  darab szál vezérli. Az  függvény tehát  -ből képez a  -be, és 

feltételezzük, hogy az  vagy konstans lehet, vagy kiegyensúlyozott. (Itt jegyezzük meg, hogy ellenben a 

Deutsch algoritmusnál tárgyaltakkal, ezesetben kettőnél több bit együttese esetén természetesen nem csak 

konstans, illetve kiegyensúlyozott függvények értelmezhetőek. A Deutsch-Jozsa algoritmusnál viszont feltétel, 

hogy az  függvény e két kategória egyikébe essen.) A feladatunk tehát az, hogy mindössze egyetlen méréssel 

megállapítsuk, hogy a két lehetséges kategória közül melyik teljesül az  -re. 

Alkalmazzuk először a Hadamard kapukat az  darab kiinduláskor  értékű kubitre. Ennek eredménye, ahogy a 

(11.3) egyenletben már korábban is szerepelt, 

 A legutolsó bemenetre alkalmazva a  kaput 

 kubitet kapjuk, így a teljes rendszer állapota: 

 

Alkalmazzuk most az  -szeresen vezérelt  kaput, ekkor a rendszer kvantumállapota 

 lesz, felhasználva az előző algoritmusnál tárgyalt 

részeredményeket. 

A Hadamard kapukat felírhatjuk a következőképpen a bázisvektorokra (sajátállapotokra): 

 

 vagyis 

 Ezt a formulát kell  kubit tenzorszorzatára alkalmazni, ahhoz hogy 

alkalmazhassuk majd a  kapukat az első  kubitre. Ekkor, 
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 ahol bevezettük az  és  vektorjelölést, valamint 

 Most már alkalmazhatjuk az algoritmusunkban ezeket a  kapukat, így 

 

 

 

Már csak az eredmény elolvasása van hátra. Ehhez vizsgáljuk meg, hogyan alakul az eredmény, ha  

konstans. Ekkor az  -es tag kiemelhető a szummák elé, így a szummás tag az marad hogy 

 Ekkor rögzített  értékre vizsgáljuk meg mi is lesz a 

 értéke. Ha az  , akkor 

 nullának kell lennie, mivel az  -ban kiegyenlíti egymást a páros és páratlan értékek 

száma, így a  -ek és  -ek száma is a  -ban. Ezesetben viszont csak a  tag marad meg. Így 

 

 lesz a végállapot. 

Másrészt, ha viszont  kiegyensúlyozott, akkor  esetén 

 lesz az eredmény, mert  ugyanannyiszor eredményez 

 -et mint  -et a  tagban. Ekkor tehát a valószínűségi amplitúdója, hogy a rendszert  állapotban 

találjuk 0. 

Összefoglalva tehát, ha  konstans, akkor a mért vezérlő szálak mindegyikének a kimenete  kell, hogy 

legyen, vagyis a rendszer 1 valószínűséggel a  állapotban kell hogy legyen a mérés előtt (és után is). A mérés 
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minden egyéb kimenete esetén az  kiegyensúlyozott kell hogy legyen, kiegyensúlyozott rendszer esetén 

ugyanis 0 valószínűséggel kapjuk a  állapotot a mérés során. 

A következő probléma még bonyolultabb, ezt az előző fekete doboz algoritmusunk továbbfejlesztésével 

oldhatjuk meg. 

1.3. Simon algoritmusa 

A Simon algoritmus az  függvény periodikusságát teszteli. Az argumentumok és a 

függvényértékek is bináris vektorként vannak értelmezve, így lehet a periodikusságukról beszélni a következő 

értelemben. 

A tesztelendő függvényének a következő feltételeket kell kielégítenie: 

• az  által felvett minden  függvényértékére igaz, hogy pontosan két különböző vektor van (  és  , 

 ), amelyre az adott értéket veszi fel az  :  ; 

•  periodikus, azaz létezik olyan  vektor, hogy minden  vektorra  . 

Felmerülhet a kérdés, hogy ha az  periodikus, akkor nem feltétlenül kellene az első feltételnek teljesülnie, sőt 

általában kettőnél több helyen is fel kellene vennie ugyanazt azt értéket, hiszen 

 Viszont itt nem hagyományos periodikusságról van szó, nem összeadjuk a 

vektorokat hanem kizáró vagy műveletet végzünk velük (ami a modulo 2 osztálybeli összeadást jelenti), ennek 

megfelelően pedig bármilyen  vektorra  , vagyis  . 

Tegyük fel tehát, hogy  rendelkezik a megkövetelt tulajdonságokkal. A feladat a periódusvektor  megtalálása. 

A klasszikus paradigmában csak olyan algoritmusok ismertek, amelyek az  -nel exponenciálisan növő időben 

oldják meg a feladatot. Lássuk most a kvantumalgoritmust, amely lineáris időben (lineáris számú méréssel) 

megoldja ezt a problémát. 

Egy példa látható a 13.3. ábrán a Simon algoritmusra egy  alakú függvényre. 

13.3. ábra - A Simon algoritmus kapcsolási rajza. 

 

Általánosan  bittel tekintve, az algoritmus tartalmaz a tetején  kubitet, ugyanúgy, mint a Deutsch-Jozsa 

algoritmusban; és  kubitet alul. Az alsó  kubit mindegyike megfelel egy-egy  típusú 

függvénynek melyek együttesen alkotják az eredetileg vizsgálandó  függvényt. 

Az  -val jelölt négyzetek olyan vezérelt negáció kapuk, ahol a vezérlésről  gondoskodik. 
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Összefoglalva tehát, a Simon algoritmus tesztel egy 

 alakú függvényt, amit ami  darab (bináris) skalár értékű függvényre bontottunk: 

 

Röviden tekintsük hogyan működik és miért is hatékony ez az algoritmus. 

1. lépés A Hadamard-transzformáció alkalmazása az első  darab  kubitre létrehozza az összes 0-tól  -

ig előforduló egész szám egy szuperpozícióját egyetlen regiszterben: 

 

2. lépés Az  kapuk alkalmazásával az alsó  kubit értéke a  értékről az  értékre állítódik át, hiszen 

ahol  értéke 0-t ad ott a kubit értéke marad  , ahol pedig  értéke 1-et ad, ott átvált  -ból  -re, 

amivel éppen  értékűvé válik. A rendszer állapota tehát 

 lesz. Az  kapukkal tulajdonképpen a számítógép minden kubitje összefonódik. 

3. lépés Az algoritmus következő lépésében az alsó  kubiten hagyjuk hogy az összefonódottság megszűnjön 

(dekoherencia), ennek megfelelően ezen bitek felvesznek valamilyen értéket, ami vagy az  -nak vagy az 

 -nak felel meg (valamilyen  vektorra). Ennek megfelelően a felső  kubit ennek a két vektornak a 

szuperpozíciójába kerül (EPR jelenség), a rendszer állapota pedig 

 lesz. Miközben tehát az alsó  kubiten a dekoherencia jelenség megy végbe, a 

velük összefonódott felső  kubit, az EPR jelenség alapján valamilyen  és a hozzá tartozó  állapotok 

szuperpozíciójába kerül. Tehát a  értéke már itt megjelenik bekódolva a felső  kubitbe, de egyelőre még egy 

 értékkel összekeveredve. Ennek a „kitisztítása” lesz a következő lépése az algoritmusnak. 

4. lépés Alkalmazzuk most a felső  kubitre a (jobboldali) Hadamard kapukat. A rendszer állapota a következő 

lesz: 

 Soroljuk az  vektorokat két osztályba: az 

elsőben  , a másikban  . Az első osztályban 

 minden egyes együttható esetén. Ennek megfelelően csak azok az  értékek kellenek 

a számításhoz, amelyek merőlegesek az  vektorra (vagyis  ). Ezek alapján a rendszer állapota: 

 Tehát végül megkapjuk  -ra merőleges vektorok egy 

szuperpozícióját az első  kubites regiszterben. 

5. lépés Végül a felső  kubitet mérve, tehát, mindig egy az  -ra merőleges  vektort kapunk. Igaz, hogy ez 

lehet bármelyik vektor a szuperpozícióból, de ha a elég sokszor ismételjük a kísérletet hogy kapjunk  

különböző  vektort, akkor  független egyenletet kapunk az  vektorra: 
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 Ezek pedig a klasszikus lineáris algebrai módszerrel egyszerűen megoldhatók  -ra. 

Még egyszer kiemeljük, hogy a Simon algoritmus a problémát exponenciálisan gyorsabban oldja meg, mint 

bármely ismert hagyományos (determinisztikus) algoritmus, a kvantumpárhuzamosságnak (szuperpozíciónak), 

az összefonódásnak és az EPR jelenségnek köszönhetően. 

A helyhiány miatt a további algoritmusokat csak röviden ismertetjük (kb. az itteni lépéseknek megfelelő 

utasításoknak megfelelően). 

1.4. Grover (kereső) algoritmusai 

Az előzőekben ismertetett algoritmusoktól jelentősen eltérnek a kvantum kereső algoritmusok, amelyek közül a 

legismertebbek a Grover algoritmusok. 

Rengeteg probléma, a rendezéstől, a gráfszínezésen át adatbázisban keresésig átfogalmazható olyan alakba, 

hogy találjunk olyan  értéket, amelyre a  predikátum teljesül. (Például, találjuk meg olyan permutációt egy 

vektornak, amiben bármely két egymás melletti elemre fennáll, hogy az utóbbi nem kisebb az előbbinél.) Van 

amikor a keresési tér strukturált, és a megoldást össze lehet rakni részfeladatok megoldásaiból. Néha ilyenkor 

így hatékony algoritmust is tudunk adni az eredeti probléma megoldására is. Néha viszont a keresési tér nem 

strukturált. Hogy érezzük a különbséget a strukturált és nem strukturált kereséséi terek közt tekintsük a 

következő Brassard által ajánlott példát. A feladat első része: keressük meg a városban lakó telefonszámát (a 

nevet ismerjük) a telefonkönyvből. A feladat másik része: adott egy telefonszám (a városunkból), találjuk meg 

kié ez a szám (a telefonkönyvből). Míg az első rész triviális, hiszen a telefonkönyvet éppen erre találták ki, 

benne az nevek szerinti betűrendben gyorsan kereshetünk, a másik része a feladatnak reménytelennek tűnik a 

nyomtatott telefonkönyv alapján. Hagyományos számítógépeken strukturálatlan adatszerkezet esetén a 

számítógépnek végig kell néznie az állományt addig, amíg nem talál olyan  elemet, ami kielégíti a keresési 

feltételt. Ez általában átlagosan az adatok felének átnézésig tarthat. 

Grover bizonyította, hogy strukturálatlan keresési térben kvantumszámítógéppel négyzet-gyökösen kevesebb 

„találgatással” is megoldható a feladat. 

Tehát legyen adott egy  elemből álló adathalmaz (strukturálatlan adatbázis). Legyen  a legkisebb egész, hogy 

 teljesüljön. Tegyük fel, hogy a  predikátum egy olyan  kapuval van implementálva amely minden 

 párra az  kimenetet adja. Ekkor Grover algoritmusa következőképpen néz ki: 

1. lépés Készítsünk el egy regisztert ami az  halmaz összes elemének szuperpozícióját 

tartalmazza. 

2. lépés Számítsuk ki a  értéket erre a regiszterre. 

3. lépés Minden olyan  -re, amire  változtassuk meg az  amplitúdót  -re. 

4. lépés Alkalmazzunk az átlag-transzformáció inverzét, hogy azon  -k amplitúdóját megnöveljük, amikre 

 . 

5. lépés Ismételjük a 2.-4. lépések közti részt  -ször. 

6. lépés Olvassuk le az eredményt. 

Amint látjuk a Grover algoritmus is arra támaszkodik, hogy az összes szám szuperpozícióját bekódoljuk a 

probléma karakterisztikus függvényébe, majd speciális módon megszűrve a regisztert megkapjuk a választ a 

feltett kérdésre. Az algoritmus 2. és 4. lépése közti részét szokás „Grover iterációnak” hívni. Az első két lépés a 

megszokott kvantumos lépeseknek tekinthető. A gond az, hogy mivel az eredmény szuperpozícióban van, elég 

kicsi az esély annak, hogy egy méréssel kinyerjünk egy megfelelő  -t. Ezért a megfelelő  vektorok 

amplitúdóját növeljük, amikre viszont a predikátum értéke 0, azokét csökkentjük. Ezt az algoritmus harmadik 

lépésében tesszük az átlagot megadó transzformáció inverzével (ez nagyságrendileg  kvantumkapuval 

megtehető). Ily módon erősítjük az átlag feletti amplitúdó(ka)t és elnyomjuk az átlag alattiakat. Itt jegyezzük 

meg, hogy az iteráció további ismétléseivel az eredmény már romlik (a mérés eredménye nem biztos, hogy jó 

eredményt ad). Egyébként ez szokásos jellemzője a hasonló jellegű kvantumalgoritmusoknak, hogy az 

ismétlések számával először nő a jó eredmény esélye, de egy idő után az újabb ismétlések már rontanak a 
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helyzeten. Ennek megfelelően a kísérletnek van egy olyan pontja, amikor célszerű megállítani a használható 

eredmény eléréséhez. 

Láthatjuk, hogy itt a hatékonyságbeli különbség a kvantumos és klasszikus algoritmus között nem 

exponenciális, hanem gyökös (a klasszikus  nagyságrendű időbonyolultság helyett nagyságrendileg  

kvantumalgoritmus lépés szükséges). Ha adatbázis algoritmusként gondolunk a Grover algoritmusra, ami 

rendezetlen adathalmazban keres (egy olyan  értékű függvény alapján, ami pl. csak egy helyen veszi fel az 

 értéket, mindenhol máshol 0 értékű, vagyis tulajdonképpen egy olyan egyargumentumú predikátum, ami az 

adatbázisnak pontosan egy elemére teljesül), akkor minél nagyobb az adatbázis annál kézenfekvőbb az előnye a 

hagyományos algoritmusokkal szemben. Például, ha van egy adatbázisunk 315 000 000 (315 millió, vagyis 

majdnem egyharmad milliárd) adattal – ez a szám nagyjából megegyezik az USA 2012-beli népességszámával –

, akkor a Grover algoritmussal a teljes adatbázisban, bármely lekérdezésre nem több, mint 18 000 kereséssel 

kapunk választ. 

Az algoritmusnak 1999-ben elkészült egy olyan implementációja, ami optikai kapukat használ. 

2. Kommunikációs és kriptográfiai 
kvantumalgoritmusok 

Az ebben az alfejezetben tárgyalt algoritmusok a kommunikáció/kvantumkommunikáció és 

kriptográfia/kvantumkriptográfia szempontjából is fontos szerepet játszanak. 

Az első algoritmus, amiről röviden szólunk a Simon algoritmus továbbfejlesztése, ami már nem fekete doboz 

modellű, de arra épül. A Shor algoritmus a hagyományos kriptográfia szempontjából kiemelten fontos. 

2.1. Shor algoritmusa – prímfaktorizáció 

Szokásos megoldási módja egyes (matematikai, fizikai, illetve számítási) feladatoknak, amik valamilyen 

függvény segítségével adottak, hogy az eredeti függvényt  transzformáljuk , a transzformált függvényt 

használjuk, a problémát így oldjuk meg, majd az eredményt visszatranszformáljuk, ezzel előállítva az eredeti 

probléma megoldását (az eredeti függvény eredetileg vizsgálandó tulajdonságait). Az alkalmazott 

transzformáció rengeteg gyakorlatban is előforduló probléma esetén a Fourier transzformáció (idő és frekvencia 

domének közti átalakítás), mely linearitása miatt a kvantumszámítások esetén is jól használható. E 

transzformáció kvantumos megfelelője a kvantum Fourier transzformáció: 

 a 0-tól  -ig tartó egész számokat tartalmazó intervallumra. A kvantum 

Fourier transzformáció hatékonyan implementálható. A Shor algoritmus pedig a kvantum Fourier 

transzformáción alapul és klasszikus elő- és utószámítást is tartalmaz. 

A prímfaktorizáció problémájának a következő megfogalmazását használhatjuk: adott egy természetes szám  , 

ha  összetett, akkor adjuk meg egy valódi osztóját. A probléma matematikai érdekessége mellett gyakorlati 

szempontból is fontos, hiszen a kriptográfiában napjainkban használt algoritmusok nagyrésze számelméleti 

sejtéseken alapul. Ilyenek az ún. egyirányú függvények, ahol az egyik irány gyorsan kiszámítható, a másik irány 

viszont sokkal bonyolultabb, számításigényesebb. Erre egy gyakran használt példa a prímfaktorizáció. 

Prímszámok összeszorzása egyszerű, de az eredmény prímtényezőkre bontásához nem ismert klasszikus 

hatékony (gyors) algoritmus. 

A Shor algoritmus a korábban ismertetett Deutsch, Deutsch-Jozsa és Simon algoritmusokkal együtt a  rejtett 

részcsoport probléma osztályba tartozik. Ennek megfelelően az algoritmus maga is nagyon hasonlít ezekre a 

korábban részletezett algoritmusokra. 

Ahogy korábban írtuk a Simon algoritmus az  alakú függvények, mint bináris 

vektorfüggvények periodikusságát vizsgálja. Ennek ellenére, csak egy kis változtatás kell az algoritmusban, 

hogy tesztelje az  típusú függvények periodikusságát (ahol a bitsorozatok 

természetes számként vannak interpretálva). Ez egy kiemelten fontos problémája a hagyományos, ma is 

elterjedten használt kriptográfiának. Röviden, ha polinomiális időben meg tudjuk találni az  függvény 

periódusát, akkor a természetes számok prímfaktorizációját, illetve a diszkrét logaritmus problémát is 
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megoldhatjuk determinisztikus polinomiális időben, így az ezekre épülő nyíltkulcsú titkosítási algoritmusokat, 

pl. az RSA-t is polinomiális időben tudjuk feltörni. Ez az eredmény Shor nevéhez fűződik, aki kicserélte a 

Hadamard szűrőt a Simon algoritmusban, kvantum Fourier-transzformáció szűrőre, hogy megmutassa, hogyan 

is kell ezt csinálni. A fenti okfejtés alapján az algoritmus hatalmas gyakorlati jelentőséggel bír: Amíg 

hagyományos számítógépen a faktorizációra nem ismert polinomiális idejű determinisztikus algoritmus (bár az 

sem bizonyított ezidáig, hogy a probléma nincs a P problémaosztályban), kvantumszámítógépen négyzetes 

időben történik a faktorizáció. A hagyományos modern kriptográfiai titkosítások biztonsága azon alapul, hogy 

pl. a faktorizáció csak exponenciálisan lassan oldható meg. A nagyobb teljesítményű kvantumszámítógépek 

megjelenése tehát elveszi e rendszerek biztonságát. 

Az algoritmus a Simon algoritmushoz hasonlóan valószínűségi, tehát nem feltétlenül minden futása ad helyes 

eredményt. Habár elvileg az algoritmus segítségével nagy számok is faktorizálhatóak, a kísérleti megvalósítások 

csak lassan indultak be. 2001-ben egy 7-kubites NMR (nukleáris mágneses rezonancián alapuló) 

kvantumszámítógépen a 15 számot sikerült faktorizálni, megmutatva, hogy az algoritmus a gyakorlatban is 

működik. 2011-ben volt előrelépés, amikor optikai kvantumgépen a 21-et faktorizálták a Shor algoritmus 

alapján, és még ebben az évben egy folyadék kristályos NMR gépen a 143 számot faktorizálták, igaz ezt nem az 

eredeti Shor-féle algoritmussal, hanem egy adiabatikus kvantumalgoritmussal. Egyelőre azonban még messze 

tartunk attól, hogy akkora számokat faktorizáljunk, amiket a jelenlegi titkosítási rendszerekben használnak (de 

valószínű ez csak idő kérdése)... 

2.2. Kvantumkommunikáció 

Mivel egy kvantumbit mérésével egy bitnyi információhoz jutunk, hiába használunk kubiteket egy 

kommunikációban, ha  klasszikus bitnyi információt szeretnénk továbbítani, azt nem tehetjük meg ennél 

kevesebb kubittel sem. 

Ennek ellenére a kvantumos technológiának rengeteg alkalmazása lehet a kommunikációban. Az egyik 

legkézenfekvőbb alkalmazás az üzenet tartalmának hibamentesség-ellenőrzése. Legyen adott Alíz és Bálint, 

Alíz egy  bit hosszúságú klasszikus bitsorozatot küld el Bálintnak. Most mindketten rendelkeznek egy-egy  

bites adattal, de különböző kommunikációs hibák (pl. zajos kommunikációs csatorna) miatt nem lehetünk 

biztosak abban, hogy e két  bites adat megegyezik egymással. Klasszikusan egy  bites üzenet ellenőrzéséhez 

 bitre van szükség és ez elegendő is (hogy bizonyosak lehessünk az azonosságukban). (Egyébként, ha hiba van 

az üzenetben, akkor az pl. egy külső „mindent látó” szemlélő segítségével sokkal kisebb extra kommunikációs 

költséggel kimutatható, hiszen a szemlélően elég rámutatnia a nem egyező bit helyére..., viszont ha a két 

bitsorozat egyezik, azt ez a szemlélő sem tudja  röviden bebizonyítani Alíz és Bálint számára.) 

Kvantumszámítógép segítségével viszont a kommunikációs költség csökkenthető: Az egyenlőség függvény 

tesztelése két  bit hosszú sorozatra  kubit mennyiséggel megtehető a Deutsch-Jozsa algoritmusra 

visszavezetve, a két bitsorozat Hamming távolságát tekintve (ami pontosan ott tartalmaz 1-et, ahol eltérés van a 

két bitsorozat közt). 

A következő részben a kommunikáció titkossága lesz a fő szempont. 

2.3. Kvantumkriptográfia 

Amint részletesen tárgyaltuk a Shor algoritmusnál, a klasszikus (jelenleg is általánosan használt) kriptográfia 

nagyon sebezhetővé válik a kvantumszámítógépek számítási kapacitásának növekedésével. Ezzel szemben a 

kvantuminformatika nemcsak gondot jelent azoknak, akik titokban szeretnék tartani kommunikációjuk tárgyát. 

Ebben a részben magát a kvantuminformatikát használjuk az adatok titkos (biztonságos) továbbítására. 

Tegyük fel, hogy Alíz és Bálint szeretnének kommunikálni egymással. Ehhez első lépésben Alíz odaadja egy 

személyes találkozó keretében Bálintnak a kulcsot (egy bitsorozatot), amihez így más nem férhet hozzá. 

A kommunikáció maga kubitekkel történik, amiket pl. fotonokkal valósítanak meg. Legyen adva két 

ortonormált bázis: 

 (pl. a polarizált foton rezgési irányainak megfelelően), ahol 

 Alíz és Bálint megegyeztek, hogy a  és  kubitek az 

1, míg a  és  kubitek a 0 értéknek felelnek meg majd az elküldött üzenetekben. Ekkor Alíz az üzenetét a 
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Bálintnak adott kulcs szerint a következőképpen kódolja: ha a kulcsban az  . helyen a  bit található, akkor az 

első (  ) bázis szerint kódolja az üzenet  . bitjét, míg ha  bit van a kulcs  . helyén, akkor a másik (

 ) bázis szerint. Világos, hogy Bálint megkapva az üzenetet, annak minden egyes kubitjét a 

megkapott kulcs szerinti bázis szerint méri, így helyesen dekódolva az üzenetet. Ezzel szemben, ha egy támadó 

megkapja az Alíz üzenetét, akkor minden egyes kubiten, amire mérést végez (a kulcs hiányában) 50% esélye 

van, hogy helyes bázisban méri (és ekkor helyesen dekódolja a kubit megváltoztatása nélkül, hiszen az adott 

bázisban a kubit sajátállapotban volt, amit a mérés 1 valószínűséggel jól ad meg és nem változtat meg). Viszont 

minden ilyen elolvasott kubitnél 50% az esélye, hogy nem a helyes bázisban próbálja meg elolvasni, amikor is 

az eredeti kubit megváltozik, és 50% eséllyel az egyik, 50% eséllyel a másik sajátállapotba áll be a mérésnél 

használt bázis szerint. Ekkor viszont ezt az elrontott kubitet Bálint 50% eséllyel rosszul fogja dekódolni, ami 

hibaként jelentkezik. Minél több bitet próbáltak lehallgatni, annál nagyobb lesz a hibás bitek száma, aminek 

segítségével azonnal kiderül, hogy a csatornát lehallgatják. 

A következőkben azt mutatjuk be, hogy a kvantummechanika EPR jelenségét is kihasználhatjuk az 

üzenettovábbítás biztonságosságára. Tekintsünk a következő áramkört, amely segítségével összefonódott 

kubitpárt tudunk létrehozni. Legyen a két input kubit mindkettő  állapotú, az elsőn végezzünk egy Hadamard-

transzformációt, majd ezt az első szálat használjuk arra, hogy vezéreljen egy  kaput, ami a másik 

kubitet összefonja ezzel (lásd a 13.4. ábrát). 

13.4. ábra - Összefonódott kubitek előállítása (pl. kriptográfiai alkalmazáshoz). 

 

Ekkor a kezdeti  állapotból a rendszer az első kubitre a Hadamard kapu alkalmazásával az  

állapotba kerül, majd a  kapu alkalmazásával ez az  állapotba megy át. Alíz elküldi 

Bálintnak egy ilyen összefonódott kubitpár egyik példányát Bármelyikük is méri meg előbb a nála levő kubitet, 

50% valószínűséggel fog  -t, illetve  -et mérni. Tegyük fel, hogy Alíz megméri a nála levő kubitet, és  a 

mérés eredménye. Ezzel az összefonódott állapot összeomlik, a Bálintnál levő példány állapota is módosul, 

értéke így ennek is csak  lehet. Hasonlóan alakul a jelenség, ha Alíz kubitje  -et ad a mérésre. Így a párok 

segítségével kommunikálhatnak, ahogy pl. a következő részben látni fogjuk. 

2.4. Kvantumteleportáció 

A teleportáció, vagyis objektumok átvitele a térben távoli helyre az objektumok „szokásos mozgási sebességét 

jelentősen meghaladó módon”, sok tudományos fantasztikus műben megjelenik. Tulajdonképpen egy három 

fázisból álló műveletről van szó, melynek részei: elkülönítés, információ-átvitel, rekonstrukció. A fax működése 

is hasonló, de a fax esetén az eredeti megmarad a küldő félnél és csak egy (az eredetihez közel álló) másolat jön 

létre a célhelyen. Ezzel szemben a teleportáció esetén az eredeti objektum megsemmisül, miután elég 

információt szereztünk róla, az anyaga nem utazik semmilyen formában a küldő és a célhely között, viszont egy, 

az eredetivel megegyező példány jön létre a célhelyen a művelet végére. 

A kvantumteleportáció segítségével kvantuminformációt tudunk távoli helyre eljuttatni. A cél, hogy egy 

részecske kvantumállapotát eljuttassunk a célhelyre klasszikus bitek segítségével létrehozva az eredeti 

kvantumállapotot a célhelyen, vagyis, hogy kubitek küldése nélkül vigyük át a kubit tartalmát (állapotát) egyik 

helyről a másikra. 

Emlékezzünk, hogy a csere kapuval, a  kapuval éppen két kubit értékének cseréjét valósítottuk meg. 

Célunk most is hasonló, csak két egymástól távol elhelyezkedő kubitre, amelyek egyike Alíznél, a másik pedig 

Bálintnál van... 

Tehát, Alíz szeretne Bálinthoz eljuttatni egy kubitet (illetve a benne tárolt információt), aminek állapota 

 . Tehát klasszikus kommunikációs csatorna áll rendelkezésre, amin klasszikus biteket tudunk 

küldeni. A küldendő kubit tetszőleges, Alíz által ismeretlen állapotú lehet, így Alíz nem mérheti meg, hiszen 
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ezzel a kubit értéke megváltozhatna; amint tudjuk, a kubit nem is klónozható. Úgy tűnhet, hogy az egyetlen mód 

a kubit elküldésére annak fizikai eljuttatása lehet Bálinthoz, vagy egy másik kvantumrendszerbe bekódolva 

annak tartalmát, e másik rendszer fizikai eljuttatása... 

Alíz és Bálint egy összefonódott  értékű kubitpár segítségével fog kommunikálni, 

aminek első tagja Alíznél, másik tagja Bálintnál van. A teleportáció megvalósítását a 13.5. ábra szemlélteti. 

13.5. ábra - A kvantumteleportáció elve. 

 

Legyen tehát az input állapota a rendszernek a 

 ami a műveleteket elvégezve, a 

 alakba írható. Az első két kubit Alíznél van, míg a harmadik 

Bálintnál. Most Alíz a  transzformációt alkalmazza (vagyis a vezérelt nem transzformációt az első 

két kubitre), így előáll az 

 állapot. Ekkor Alíz alkalmazza erre a  transzformációt 

(vagyis Hadamard-transzformációt az első kubitre): 
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 Átcsoportosítással ez a 

következő formába írható: 

 
Ekkor Alíz 25% valószínűséggel mérheti a négy lehetséges kvantumállapot (  , illetve  ) 

mindegyikét. A mérés eredményétől függően a Bálintnál levő kubit értéke az 

 , illetve az  eredményt veszi fel. Ekkor Alíz a 

mérésének eredményét két klasszikus bitként elküldi Bálintnak. Ezek alapján Bálint visszaállíthatja a nála levő 

kubit értékét egy dekódoló transzformációval. Ez a dekódoló operátor pl. a  bitpár esetén az  identikus 

transzformáció. Ha Alíz az  biteket küldi el Bálintnak, akkor a dekódolás a  ún. Pauli-mátrixú 

operátorral történik; ha az üzenet a  , akkor pedig a  Pauli-mátrixú operátort kell Bálintnak 

alkalmaznia a nála levő biten. Ha pedig az üzenet  , akkor a  adja az alkalmazandó dekódoló 

transzformációt. 

Itt jegyezzük meg, hogy az  esetben alkalmazott operátor mátrixát első Pauli mátrixnak, a  esetben 

alkalmazottat harmadik Pauli mátrixnak hívjuk. Az  eset mátrixa a második Pauli mátrix  szerese, ami előáll a 

harmadik és első mátrixok szorzatának  -szereseként is. A Pauli mátrixokat tehát, mint kvantumkapukat is 

alkalmazhatjuk, bit- és fázis-eltolásra. 

A kvantumteleportációval tehát nem objektumot, hanem annak kvantumállapotát teleportálhatjuk (juttathatjuk el 

távoli helyre, annak elküldése nélkül): egy kubitnyi információ elküldéséhez két klasszikus bit elküldése és egy 

EPR párra van szükség. Ez a jelenség a gyakorlatban is működik, először Bennett és csoportja teleportált egy 

kubitet 1993-ban. 2012-ben viszont már makroszkopikus objektumot (kb.  darab Rubídium atom alkotta 

kvantum-memóriaegység kvantuminformációját) is sikerült, fotonokat felhasználva, optikai kábelen 150 m 

távolságra teleportálni. 

Habár elvileg a kvantumtechnika segítségével lehetséges teljesen biztonságos kommunikáció megvalósítása, ezt 

a gyakorlatban nem feltétlenül egyszerűen megoldható, hiszen több eszköz összekötésekor bármelyik 

„klasszikus” berendezés, vagy az emberi butaság lehet a gyenge láncszem, amin keresztül a rendszer feltörhető. 

3. Fizikai megvalósítások 

A kvantumalgoritmusok megvalósításához többféle módszer is ismert, ezek alapján többféle 

kvantumszámítógép implementáció közül választhatunk. Ebben a részben ezek közül sorolunk fel párat. 

Az elektromágneses csapdában tartott részecskék segítségével megvalósuló implementációk közé az ioncsapdás, 

az atomcsapdás, illetve az elektroncsapdás kvantumszámítógépek tartoznak (itt a csapdában levő részecske 

állapotai alapján definiálhatjuk a kubiteket). 

A szilárdtest kubiteket ún. kvantumpontokkal állíthatunk elő. Ez a technológia félvezetők energiasávjait és az 

alagút effektust használja ki. 

A szupravezető technológia ugyancsak jó lehetőségeket ad kubitek létrehozására, pl. a Cooper-párok révén, 

vagy a mágneses fluxus révén. Ide sorolható pl. az ún. adiabatikus kvantumszámítógép, amit mindjárt kicsit 

részletesebben is kifejtünk. 

A nukleáris spineket folyadékokban vagy szilíciumban is használják, a folyadékos, ún. NMR gépet kicsit 

részletesebben leírjuk. 
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A fotonokról már eddig is sok szó esett, így kézenfekvő az optikai megvalósítás, erre is visszatérünk a fejezet 

hátralevő részében. 

3.1. Adiabatikus kvantumszámítógép és a D-Wave 

Az adiabatikus kvantumszámítógép (a  quantum annealing jelenségen alapuló) olyan lassú és folytonos 

transzformációkkal dolgozik, amik a rendszer kezdeti Hamilton függvényét átviszik a végső Hamilton 

függvénybe, amely alapállapota tartalmazza a megoldást. Ezek a szerkezetek a kvantummechanikai 

alagúteffektust kihasználva képesek klasszikusan meg nem engedett átmenetek végrehajtására. Eredetileg 

diszkrét értékű függvények globális optimumának megtalálására fejlesztették ki ezt a technológiát. 

A D-Wave kanadai cég pedig olyan programozható, szupravezető fluxus kubitekkel rendelkező gépeket készít, 

amelyek nemcsak speciális adiabatikus kvantum optimalizációs algoritmusok futtatására képes, de univerzális 

kvantumszámítógépként is üzemel. 2013-ban már több óriáscégnek (pl. Google, Lockheed Martin) is szállított 

az ezen az elven működő számítógépeiből, amik 512-kubitesek. Az igazi technológiai részletek nem ismertek 

(bár a cég honlapján sokféle anyag megtalálható), így nem igazán lehet tudni, hogy valódi 

kvantumszámítógépről, vagy csak egyes kvantumjelenségeket kihasználni tudó gépről van szó. 

13.6. ábra - 128 kubites D-Wave chip. (A fotó a D-Wave Systems Inc. 

engedélyével/Courtesy of D-Wave Systems Inc.) 

 

A 13.6. ábrán a cég 2010-ben bemutatott 128-kubites chipje látható. 

3.2. Az NMR kvantumszámítógép 

A kvantumszámítógépek egy lehetséges megvalósítása a már korábban is említett NMR kvantumszámítógép 

(Nuclear Magnetic Resonance Quantum Computers). Ez a mágneses rezonancián, illetve azon a tényen alapul, 

hogy a rezonancia egy nagyon éles frekvenciaértéknél következik be (éles a rezonancia-csúcs). 

Lehetőség van speciális molekulák tervezésére a számítás vagy az algoritmus részére a gyógyszerkészítés és a 

kvantumkémia eszközeit felhasználva. 

Egy NMR minta általában mágnesesen inaktív oldószerben mágnesesen aktív oldott anyagot tartalmaz. Az 

oldószer nagyon fontos, mivel megszünteti a molekulák közötti kölcsönhatásokat, amik befolyásolhatnák a 
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számítást. Egy normál NMR mérésnél használt molekulának tartalmaznia kell számos protont, melyek 

mindegyike mágnesesen aktív. Az NMR szíve egy szupravezető mágnes, ami homogén mágneses teret kelt egy 

kis, pl. 1 cm  -es régióban. Helmholtz tekercsekkel kis, ingadozó mágneses tér kelthető a homogén háttérmezőre 

merőleges irányokban, ami a dipólusokat kapcsolgathatja a  és az  kvantumállapotok között. Ezek a terek 

nagyon gyorsan tudnak pulzálni, de a homogenitásukat nagyon nehéz biztosítani, mivel sokkal kisebbek, mint a 

szupravezető tekercsek, amik a háttér mezőt generálják. 

3.3. Optikai kvantumszámítógép 

Végül említjük a fotonok és optikai kapuk segítségével történő megvalósításokat. A fotonok nagyon természetes 

példák kubitek létrehozására. Könnyen létrehozhatóak és meg is szüntethetőek, ami jelentős különbség a többi 

kvantumrendszerhez képest. Egymással nem lépnek direkt kapcsolatba, és feltételes lineáris kapuk sem 

készíthetőek direktben hozzájuk. Egyes algoritmusok jól implementálhatóak segítségükkel, de kérdéses, hogy 

nagyteljesítményű (sok-kubites), csak optikai elven működő univerzális kvantumszámítógép megvalósítása 

lehetséges-e... 

Azért a kvantumoptikának is van kézzelfogható eredménye, hiszen a svájci székhelyű IDQ cég már évek óta 

készít és ad el valódi véletlenszám generátort (lásd 13.7. ábra). Az igazi véletlenszámok a kriptográfia mellett 

pl. a szerencsejáték-iparban, vagy a számítógépes játékoknál is alkalmazhatóak. A szerkezet lényegét alkotó 

chipben fotonok féligáteresztő tükrökön haladnak át, illetve verődnek vissza. Mivel ez a jelenség valódi 

véletlen, a folyamat előre elvileg sem kiszámítható módon megy végbe (csak valószínűségekkel jósolhatunk), a 

gyakorlatban is jól használható, itt ez alapján generálódik a kimeneti számsor. (Itt jegyzendő meg, hogy 

(determinisztikus) számítógéppel elvileg is lehetetlen valódi véletlen számsorozatot generálni, bár rengeteg 

kutatás folyt és folyik az irányba, hogy a generált számsorozat minél közelebb álljon ehhez valamilyen 

értelemben... ) 

13.7. ábra - Valódi véletlenszám generátor kvantumoptikai alapon (a fotó a Quantis 

quantum randomgenerátorról a gyártó cég engedélyével). 

 

4. Kvantumszámítógépek – összefoglalás és irodalom 

A kvantumvilágban megtehetünk olyan dolgokat amit a klasszikusban nem, és fordítva, minek következtében a 

kvantumszámítások jelentősen különböznek a hagyományos számításoktól. 
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Matematikai szempontból a kvantumszámítógép kb. annyival általánosabb a hagyományosnál, hogy a kétértékű 

bit (ami mindig pontosan az egyik értéket veszi fel a két lehetséges közül) helyett (ami lehetne pl. +1 és  ) a 

kubit egy egységvektornak tekinthető a 4 dimenziós térben (két komplex együttható, amelyek abszolútérték 

négyzet összege 1. Így, viszont a valós két lehetséges érték helyett végtelen sok különböző értéket vehet fel a 

kubit, vagyis tulajdonképpen előállíthatjuk az igaz és hamis szuperpozícióját, a tetszőleges arányukkal. Ez a 

kvantumszámításokban a logikai értékeket többértékűvé, a fuzzy logika értékeihez hasonlóvá teszi, de a 

kvantumelméletben a logika annál sokkal gazdagabb, mivel a kvantumvilágban a kubiteknek megfelelő logikai 

változók komplex értékűek, nem csak valós számok. 

Amíg viszont tetszőleges polarizáltságú fotont előállíthatunk, a polarizáltság mérése nem megoldható 

(ismeretlen polarizáltságú foton esetén), a méréssel csak 1 bitnyi információt kapunk a rendszerről (méréskor 

csak a klasszikus igazságértékeknek megfelelő értékeket kaphatjuk meg, bizonyos valószínűségekkel), 

miközben annyira megzavarjuk a rendszert, hogy az beáll az éppen méréssel kapott sajátállapotába. A 

kvantuminformáció leginkább egy álomhoz hasonlítható, felidézhetünk részleteket belőle, de a teljeset nem; 

másrészt viszont ha egyszer már felidéztünk belőle (megmértük), akkor a továbbiakban már csak ezekre a 

felidézett részekre emlékszünk, az eredeti teljesen eltűnik (a mérés után a kapott sajátállapotba került, annak a 

bázisvektornak az értékét hordozza, amit a méréskor mutatott). Vagyis a megfigyelés visszafordíthatatlanul 

megzavarja a rendszert... Ezzel szemben, viszont az EPR jelenség segítségével teleportálhatjuk a kubitben levő 

információt, igaz ekkor a kiindulási helyszínen az információ megsemmisül (a kubit sajátállapotba áll be). Ez 

azért is fontos, mert alapvető különbség a klasszikus és a kvantumos világ közt, hogy amíg klasszikusan az 

információ másolása megoldható (sőt, a digitális technika éppen a pontosan másolhatóságra épül, sőt a DNS-

számítások párhuzamosságának az ereje is az „információt kódoló molekulák” sokszorozáson alapul), addig a 

kvantumszámításokban egy ismeretlen tartalmú kubit nem olvasható el és nem is „klónozható”! 

Tehát egy négydimenziós egységgömbben a közepétől a felszínének valamely pontjáig tartó vektort a kubit 

aktuális értékének megfeleltethetjük. A kubit transzformációk pedig olyan elforgatásoknak tekinthetőek, 

amelyek ezt az egységvektort a térben elforgatják anélkül, hogy a nagyságát megváltoztatnák. Egy 

kvantumregiszterben tárolt információ a benne levő kubitek számától exponenciálisan függ. Egy bit elolvasása 

(vagy más művelet végzése rajta), a klasszikus számításokkal ellentétben más bitek értékére is kihat (kvantum 

összefonódottság esetén). 

A kvantumszámítások a randomizált számításokhoz is hasonlítanak, az alapvető különbség az, hogy a számítási 

fában a kvantumszámítás során minden ágon egyszerre haladunk, ezt hívjuk kvantumpárhuzamosságnak. Olyan 

ez mintha egy könyvet írnánk, és elég lenne egy oldalt megírni, ezzel a teljes könyv elkészülne (minden oldal 

párhuzamosan ezzel megíródna). A gond csak az, hogy ha kinyitjuk valahol ezt a kvantumkönyvet (mérünk), 

akkor bárhol is nyitjuk ki, ugyanazt látnánk, sőt hiába lapozunk, így is mindenhol csak ugyanazt látnánk (hiába 

voltak a mérés előtt különbözőek az oldalak). 

A BQP-vel jelölik a kvantumszámítógépekkel polinomiális időben megoldható problémákat. Ahogy Shor 

algoritmusa megmutatta, a faktorizáció problémája ilyen. Sajnos nem tudjuk, hogy a faktorizáció P-ben (a 

hagyományos paradigmával polinomiális időben megoldható problémák közt) van-e. Az világos, hogy a BQP 

tartalmazza a P-t, és hogy pl. az NP-ben levő utazóügynök probléma nincs BQP-ben. Egyelőre a BQP és az NP 

viszonya nem ismert, lehet, hogy a BQP benne van az NP-ben, de az is lehet, hogy halmazelméleti tartalmazás 

szempontjából nem összemérhetőek. 

A kvantumszámítógépek megjelenésével, a kriptográfia paradigmaváltásra kényszerül, az elterjedten használt 

nyílt titkosítási kulcsú rendszereket (pl. RSA) le kell cserélni olyanokra, amelyek kvantuminformatikai 

szempontból is biztonságosak. Napjainkban az ún. poszt-kvantum kriptográfia ezt az irányt képviseli, olyan új 

módszerek kidolgozásával, amelyek kvantumszámítógépekkel sem törhetőek fel könnyen. 

Az, hogy a gyakorlatban is hatékonyan sikerül felhasználni a kvantumszámításokat, és más módszerrel nem 

megoldható feladatokat megoldani, egyelőre még a jövő feladata. A különböző kvantumjelenségek különböző 

alkalmazásokban használhatóak ki. 

• A szuperpozíció segítségével keresések gyorsíthatóak. 

• Az interferencia adja a kvantumpárhuzamosság erejét. 

• A kvantum-összefonódás pl. a faktorizációnál használható ki (Shor algoritmus). 
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• A nemdeterminisztikusság segít, hogy a kvantumkriptográfiában a megfigyelőt lebuktathassák a 

kommunikálók. 

• Az, hogy kubit nem klónozható, ugyancsak a kriptográfiában használható ki. 

• Az, hogy nem lokális hatást érhetünk el (EPR jelenség), a kvantumteleportációt teszi lehetővé. 

• Valódi véletlen számsorozatokkal nem Turing kiszámítható függvényeket is kiszámíthatunk (hiszen valódi 

véletlen nem számolható determinisztikusan). 

A kvantumszámításoknak több, itt (elsősorban helyhiány miatt) nem tárgyalt modellje is létezik, ilyenek pl. a 

kvantum véges automata, vagy a kvantum Turing-gép. Ugyancsak a témakörrel kapcsolatos terület a 

kvantumlogika, mely a kvantummechanikai rendszerekre vonatkozó állításokkal, illetve azok kapcsolatával 

foglalkozik. 

Itt említjük meg, hogy R. Penrose szerint az emberi agy működésének hatékonysága az agyban végbemenő 

kvantumfizikai folyamatokon alapul. 

A kvantumfizikával és a kvantumszámításokkal kapcsolatosan adunk meg néhány irodalmat (célszerű jelen 

könyv összefoglalásában említett irodalmi részt is megnézni). 
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5. Ellenőrző kérdések 

1. Soroljon fel a kvantummechanika „érdekes” jelenségeiből, és fejtse ki, melyiket hol használhatjuk ki 

informatikai szempontból. 
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2. Mi a kubit? 

3. Adjon meg néhány kubit kaput, mi a fő különbség a hagyományos logikai kapuk és a kubit kapuk között? 

4. Hogyan néz ki egy „általános” kvantuminformatikai algoritmus? Adjon konkrét példát is. 

5. Mik a fő különbségek a hagyományos kommunikáció és titkosítás, valamint a kvantumos megfelelőik 

között? 

6. Feladatok 

1. Számolja ki a Hadamard-transzformációt az  , a  , a  , és a  vektorokkal leírt 

kubitekre. 

2. Adja meg az  ,  , és  tenzorszorzatokkal előálló unitér operátorok 

mátrixát. 

3. Ellenőrizze, hogy az 12.1. ábrán látható kapcsolás eredménye tényleg a  kapu kubitek felcserélése 

transzformációját valósítja meg. 

4. A Deutsch probléma kvantumalgoritmussal történő megoldásához adja meg az  unitér transzformációt a 

maradék két esetre, amiket nem részleteztünk. 

5.  (kutatási feladat) Hogyan lehet ötvözni az intervallum-értékű és a kvantum paradigmákat (ötlet: fraktál-

szorzás és tenzor-szorzás párhuzama). 
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Összefoglalás és további irodalom az 
új számítási paradigmákról 

Az új számítási paradigmák a hagyományos Neumann-Turing szekvenciális paradigmának elvetik valamely 

korlátját, leggyakrabban a számítások szekvencialitása helyett párhuzamos számításokat engednek meg. A 

párhuzamos számításokkal kapcsolatban ajánljuk a Herendi Tamás-Nagy Benedek: Párhuzamos 

algoritmusmodellek c. könyvet amely e könyvvel egyidőben jelenik meg. 

A párhuzamosságnak a számításokat tekintve két fő fajtáját különböztethetjük meg: a  vagy-párhuzamosságot és 

az  és-párhuzamosságot (lásd pl.  R. Loos, B. Nagy: On the Concepts of Parallelism in Biomolecular 

Computing, TRIANGLE: LANGUAGE, LITERATURE, COMPUTATION 6 (2011), 109–118). A vagy-

párhuzamosság (ami a „kínai hadsereg” útkereső modelljének felel meg: minden elágazásnál minden irányba 

megy valaki, elég sokan vannak ahhoz, hogy ez mindig megoldható legyen, így valaki csak átér a hegység 

túloldalára a hírrel) esetén több adatra próbáljuk ugyanazt az algoritmust futtatni, bármelyik adhatja az 

eredményt. Ez a fajta párhuzamosság közel áll a nemdeterminisztikus próbálgatáshoz. A vagy-szálak egyikét 

elég lenne számolni, a többire nem lesz szükség, de ha előre nem tudjuk melyik szál lesz a jó, akkor mindet 

egyszerre próbálhatjuk, ha rendelkezünk megfelelő párhuzamos erőforrással. Ez a párhuzamosság az adat-

párhuzamos számításokat is jellemzi. (Ha szekvenciálisan számolunk, de szerencsénk van, akkor ugyanannyi 

idő alatt oldhatjuk meg a problémát, mint a vagy-párhuzamos algoritmussal, igaz ott elég erőforrás esetén a 

szerencsének nincs szerepe, determinisztikus lesz a megoldás.) Ez a vagy-párhuzamosság jellemzi a DNS 

számításokat, ahogyan pl. Adleman képes volt Hamilton-út előállítására. Ugyancsak ilyen jellegű a 

kvantumpárhuzamosság is, ahol egy szuperpozícióval kubitbe kódolva egyszerre számolunk több adattal is. Az 

intervallum-számításoknál is megjelenik ez a fajta párhuzamosság, amint az intervallum különböző részein 

(mint bitsorozatokon például) egyszerre végezzük el a logikai műveleteket. 

Ezzel szemben az és-párhuzamosság az „oszd meg és uralkodj” elv alapján részproblémákra bontja a problémát, 

és a részeket oldja meg párhuzamosan, így a részeredmények együttesen jelentik majd a probléma megoldását. 

Ez a fajta párhuzamosság a „high-performance computing”-ot jellemzi. A vagy-párhuzamossággal szemben ez a 

fajta párhuzamosság kihat a megoldási időre is, a megfelelően használt párhuzamos erőforrásokkal az 

csökkenthető. A problémát sokszor az jelenti, hogy egyáltalán nem lehet automatikus módon megtenni a 

részproblémákra bontást és így megfelelően kihasználni az erőforrásokat. A tárgyalt paradigmák közül pl. a 

membránszámítások maximálisan párhuzamos szabály alkalmazásai tartoznak ide, pl. amikor egy szót generál a 

rendszer. 

Sok nemhagyományos számítási paradigma analóg jelenségeken alapul, így az analóg és digitális világ, illetve 

ennek megfelelően a számítások különböző tulajdonságai is különbségként jelennek meg a hagyományos 

digitális számítások és az adott analóg számítási paradigma között. A világ analóg, a digitálissal (bármennyire is 

szebben hangzik sokak számára), csak közelíteni tudjuk és akarjuk. A mai informatika a digitális technikán 

alapul. Mindent bitsorozatokkal reprezentálunk (hangot, képet, videót stb.). A digitális technika egyik óriási 

fegyverténye a pontos másolás lehetősége. A DNS számításokat is tekinthetjük ebben az értelemben digitálisnak 

(csak itt nem a bináris ábécét, hanem a négy aminósav által alkotott ábécét használjuk). Ezzel szemben a  valódi 

(analóg) világban nem tudunk pontos másolatot készíteni, mindent csak bizonyos méréshatáron belül tudunk 

közelíteni. Amikor vonaton utazunk egy tájegységen keresztül, akkor hosszú ideig nagyon hasonló képet 

láthatunk, viszont soha nem látjuk útközben kétszer teljesen ugyanazt a képet. A digitális technikában viszont az 

a legegyszerűbb (és pl. animációs filmek esetén gyakran alkalmazott) technika, ha a háttér periodikusan 

ismétlődik. A kvantumszámítások ebből a szempontból valahol az analóg és a digitális világ között 

helyezkednek el, hiszen a kubitek analóg, folytonos mennyiségeket vehetnek fel értékekül, pontos másolásuk 

(klónozásuk) általában nem lehetséges, de a mérés kapcsán csak  digitálisan férünk hozzájuk. 

Végül néhány a jelen munkához hasonló jellegű angol nyelvű munka, melyekben több számítási paradigma is 

részletezésre kerül. Az egyik olyan könyv, amely egyszerre nyújt bepillantást többféle paradigmába is a 

(Calude, Păun 2001) könyv, ebben a DNS- és a membránszámítások mellett a kvantumszámításokról is 

olvashatunk. Több (az ebben a könyvben tárgyaltak közül is több) számítási paradigmáról található 

meglehetősen részletes és naprakész leírás, a 2012-ben megjelent 4 kötetes, összesen több, mint kétezer oldalas 

(Handbook 2012) könyvben, melynek főbb részei a sejtautomatákkal, a neurális- és az evolúciós számításokkal, 

a molekuláris számításokkal (ideértve a DNS- és membránszámításokat), illetve a kvantumszámításokkal is 

foglalkoznak. 
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1. (Calude, Păun 2001) C. S. Calude, Gh. Păun: Computing with Cells and Atoms: An Introduction to 

Quantum, DNA and Membrane Computing, Taylor & Francis/Hemisphere, London, Bristol, PA, USA, 2001. 

2. (Handbook 2012) G. Rozenberg, T. Bäck, J. N. Kok (szerk.): Handbook of Natural Computing, (4 volumes), 

Springer, 2012. 

Több olyan magas színvonalú konferenciasorozat is létezik, ahol az új számítási paradigmákkal kapcsolatos 

eredményeket bemutatják az ezzel foglalkozó kutatók. Általános (többféle paradigmával kapcsolatos) ilyen 

konferenciák pl. a CiE: Computability in Europe (9. ilyen konferencia 2013-ban Milánóban, a 10. pedig 2014-

ben Budapesten lesz), UCNC: Unconvential Computation and Natural Computation (2013-ban Milánóban a 

12.), DCM: International Workshop on Developments in Computational Models (9. alkalommal 2013-ban, 

Argentínában). 

Inkább csak egy-egy paradigmára koncentráló szűkebb spektrumú konferenciák pl. DNA: International Meeting 

on DNA Computing (2013-ban az USA-ban, a 19. ilyen konferencia), illetve a CMC: International Conference 

on Membrane Computing (2013-ban Moldovában, már a 14. alkalom, 2012-ben pedig Budapesten volt a 13.). 

1. Utószó 

A szerző 1996-ban végzett fizikusként, 1997-ben programozó matematikusként, 1998-ban filozófusként (logika 

specializációval), 1999-ben programtervező matematikusként, 2000-ben fizikatanárként, valamint általános és 

alkalmazott nyelvészként. 1996-ban hallgatóként részt vett az ESSLLI (European Summer School in Logic, 

Language and Information) nyári iskolán, Prágában. Az itt hallott előadások inspirálták arra, hogy még ebben az 

évben kidolgozza az intervallum-értékű logikai rendszert, amivel fuzzy logikai rendszerek reprezentálhatóak. 

1997-ben az OTDK-n különdíjat kapott e dolgozatára. Közben 1998-ban PhD tanulmányokat is kezdett 

Debrecenben (az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemen, 2000-től Debreceni Egyetemen). 1998-ban egy 

szemesztert Németországban a berlini Freie Universitäten tanult logikát, majd 2002-ben egy szemesztert töltött 

az USA-ban az Indiana University-n, Bloomingtonban. Elsősorban itt is logikával foglalkozott, az intervallum-

értékű logikával kapcsolatos eredményeit angolul is előadta Mike Dunn kurzusán. Emellett a 

kvantumszámítógépek alapjaival is megismerkedett a  Meglicki, Zdislaw: Three Lectures on Quantum 

Computing, Foundations of Computing seminar rövid kurzuson. 2003-ban és 2004-ben részt vett a  

International PhD School on Formal Languages and Applications iskola kurzusain a spanyolországi Rovira i 

Virgili Universidad intézményben Tarragonában. Itt a GRLMC (Research Group on Mathemtical Linguistics) 

tagjaként ismerkedett meg részletesen a DNS számítások alapjaival (ezen kurzusok oktatói: G. Rozenberg, Tom 

Head, M. Ogihara); a membránszámításokkal, ezt Gh. Păuntól tanulta; illetve a kvantumszámításokkal 

kapcsolatban is tovább fejlesztette ismereteit, ezt a kurzust C. Calude tartotta. 2004-ben itt kezdte kidolgozni az 

intervallum-értékű logikára épülő intervallum-értékű számítási paradigmát, amivel kapcsolatos kutatásaihoz 

2006-ban Vályi Sándor is csatlakozott. A szerző 2004-ben PhD, majd 2007-ben habilitációs fokozatot kapott a 

Debreceni Egyetemen Matematika és Számítástudományok területen. Időközben és azóta különböző 

konferenciák meghívott előadásai, tutoriáljai segítségével követte az új számítási paradigmákat, így – az imént 

már említett nevek mellett, – többek közt a kvantumszámítások témakörben H. Buhrmann (CiE 2005), M. 

Hirversalo (DLT 2008), G. Brassard (CiE-UCNC 2013); DNS és membránszámításokkal kapcsolatban pl. Ion 

Petre (AFL 2008), Csuhaj-Varjú Erzsébet (CiE 2008), N. Jonoska (DLT 2004, CiE 2010), Lila Kari (UCNC 

2013), előadásait és ehhez kapcsolódó anyagait, valamint a szűkebb témakörök konferenciáit/workshopjait 

(DNA 2007, DCM 2012, CMC 2012) figyelte. 

Amint láthatjuk a különböző számítási paradigmák közül több a számítástudomány, a matematika és az 

informatika mellett más tudományterületek, így pl. a biológia vagy a fizika bizonyos fokú ismeretét is 

feltételezi. Ebből is kitűnik, hogy a tudomány (és ezen belül a számítástudomány és az informatika) 

továbbfejlődéséhez szükség van interdiszciplináris kutatásokra, amelyek a különböző tudományterületek 

ismereteit képesek együttesen felhasználni, arra, hogy legalább az egyik területen valamilyen előrelépést 

tudjunk felmutatni. Az informatika és a számítástudomány szempontjából néhány ilyen jelentős irányt 

mutattunk be e könyvben, reméljük az olvasó kedvet kapott néhány ilyen irány további tanulmányozásához 

(ehhez ajánljuk a részek végén jelzett irodalmat, illetve az azokban az irodalmakban szereplő további 

irodalmat). 

A szerző ezúton is szeretné köszönetét kifejezni tanárainak, kollégáinak, akik kutatási anyagokkal, 

véleményükkel, tanácsaikkal segítették munkáját. Köszönet azoknak a hallgatóknak, akik részt vettek hasonló 

témájú kurzusain, ott feltett kérdéseikkel, javaslataikkal befolyásolták a könyv anyagát/formáját. Külön 

köszönet illeti Vályi Sándor lektort lelkiismeretes munkájáért. Végül, de nem utolsó sorban a szerző köszöni a 
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családjának azt a mérhetetlen türelmet, amivel hagyták, hogy azt a nem kevés időt a könyv létrehozására 

fordítsa... 


