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Bevezetés 

A klasszikus számítási paradigmák (Turing-gép, Chomsky-féle generatív nyelvtanok, Markov-féle normál 

algoritmus, stb.) alapvetően szekvenciális működésűek, mint ahogy a Neumann-elvű számítógépek is így 

működnek. Az elméleti modellek közt már a múlt század közepén megjelentek a párhuzamos számítási 

modellek is, de elterjedésük többnyire elméleti jelentőségű volt, a gyakorlatban csak néhány speciális 

architektúra működött párhuzamos módon (azok is eléggé limitált módon, sokszor a szekvenciális szimuláció 

gyorsabb, hatékonyabb volt). Az utóbbi 10–15 évben viszont a Moore-féle – a számítási kapacitások 

növekedéséről szóló – törvény annak ellenére maradt továbbra is érvényben, hogy a gyártási technológiák a 

fizikai elvi határok közelébe értek. Ez csak úgy valósulhatott meg, hogy a fejlesztések egy új irányba mentek el. 

A korábbi, a processzor sebességének növelését jelentő fejlesztésekről a párhuzamos számítások irányába. Ez 

azt jelenti, hogy napjainkban szinte csak párhuzamos architektúrájú számítógépekkel találkozhatunk a piacon. 

Asztali, hordozható gépeink több processzorral, több maggal, speciális párhuzamos grafikus processzorral 

rendelkeznek, sőt ez már napjaink okostelefonjaira, tabletjeire is igaz. Ezek mellett használhatunk FPGA-t, 

szuperszámítógépeket, GRID és cloud computing rendszereket. Mindezek alapján elengedhetetlennek tarjuk, 

hogy egy napjainkban végző programozó vagy mérnökinformatikus ismerje az alapvető párhuzamos 

paradigmákat. A hagyományos szilícium alapú gépek mellett, több ún. újelvű, nem hagyományos számítási 

paradigma is kialakult az utóbbi pár évtizedben. Ilyenek a kvantummechanikán alapuló kvantuminformatikai 

algoritmusokat használó kvantumszámítógépek; a DNS molekulákat használó (elméleti és gyakorlati) modellek, 

a membránszámítások (vagy az ezeket bevezető Gheorghe Paun nevéből, P-rendszerek); valamint az 

intervallum-értékű számítási modellek. Ezek az újelvű modellek megtalálhatóak a Nagy Benedek: Új számítási 

paradigmák (Bevezetés az intervallum-értékű, a DNS-, a membrán- és a kvantumszámítógépek elméletébe), 

Typotex, 2013 című könyvben, a jelen könyvben csak néhányat említünk, itt inkább a hagyományos párhuzamos 

modellekre koncentrálunk. 

Számítási módszereket, algoritmusokat, azok modelljeit sokféleképpen meg lehet adni, hagyományos formális 

megadási módszerek pl. az automaták és az átíró rendszerek (pl. nyelvtanok) segítségével definiálják az 

algoritmusokat… 

A könyv felépítése a következő. Az első részben az alapvető algoritmusvizsgálati módszereket, 

bonyolultságfogalmakat tekintjük át. Ezután a hagyományos generatív nyelvtanok és automaták párhuzamos 

alternatíváit mutatjuk be: kezdve a legegyszerűbb indiai párhuzamos nyelvtanoktól és D0L-rendszerektől, az 

orosz párhuzamos és a szétszórt környezet nyelvtanokon át az ET0L és IL rendszerekig. Ugyancsak tárgyaljuk a 

nyelvtanok kooperatív elosztott (CD) és párhuzamos kommunikáló (PC) rendszereit. Röviden áttekintjük a 2-

fejű (WK) automatákat, azt a változatot is, amiben a két olvasófej egymással szemben halad az input két végéről 

indulva. Az m-fejű automatákban megkülönböztetjük azokat, ahol minden fej csak elölről indulva hátrafelé 

haladhat (egyirányú automaták), és azokat, ahol minden fej haladhat mindkét irányba (kétirányú automaták). A 

többfejű automaták tárgyalása után megnézzük a legegyszerűbb P-automatákat, illetve betekintünk a 

sejtautomaták elméletébe is. Ezután a nyomok és nyomnyelvek segítségével írunk le párhuzamos jelenségeket. 

Majd kicsit részletesebben áttekintjük a Petri-hálókat: először a bináris, majd a hely-tranzíció modelleket, végül 

kitekintünk a még bonyolultabb modellek felé is. Ezután az alapvető párhuzamos algoritmusokat, illetve a 

hagyományos, szekvenciális algoritmusok párhuzamosíthatóságát nézzük meg. Végül – befejezésképpen – a 

párhuzamosság két alaptípusát nézzük meg röviden. 

Ily módon a párhuzamos algoritmusok többféle modelljébe is betekintést kapunk, azonban vannak további 

párhuzamos modellek, mint pl. a neurális hálók, a nyelvi processzorok hálózatai, az automatahálózatok, vagy a 

többdimenziós (tömb-)nyelvtanok… Ezekre a könyvben szereplőkkel rokon területekre a helyhiány miatt nem 

tudtunk sort keríteni. 

A könyv elsősorban haladó BSc, illetve MSc hallgatók számára készült, így feltételez egy alapvető szakmai 

intelligenciát és háttértudást. Az egyes fejezeteket PhD hallgatók is eredményesen forgathatják szakmai tudásuk 

bővítésére. A könyv bőséges irodalomjegyzéket is tartalmaz, ami segítségével az érdeklődő olvasó tovább 

mélyülhet a párhuzamos algoritmusmodellekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati eredményekben. Az angol 

nyelvű terminológia elsajátításához, és ennek megfelelően a további irodalom tanulmányozásához, vagy az előtt 

ajánljuk e könyv angol verzióját is megtekinteni (Herendi Tamás, Nagy Benedek: Parallel approach of 

algorithms, Typotex, 2014.) 

A könyv első és hatodik részének anyagát Herendi Tamás, a második, harmadik, negyedik, ötödik és hetedik 

részek anyagát pedig Nagy Benedek írta. 
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A tankönyvírók köszönik Iván Szabolcs lektor lelkiismeretes munkáját, a TÁMOP pályázat, a Synalorg Kft. és a 

Typotex Kiadó segítségét. 

Debrecen, 2013. 

Herendi Tamás és Nagy Benedek 
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1. fejezet - Algoritmusvizsgálati 
módszerek 

1.1. Matematikai alapok 

1.1.1.1.1. Függvények növekedési rendje 

A későbbi fejezetekben, bonyolultságelméleti megfontolások során, szükségünk lesz arra, hogy függvények 

növekedési rendjét (aszimptotikus, azaz a végtelenhez tartó viselkedését) egységes formában ki tudjuk fejezni. 

Ehhez egy olyan formulát fogunk használni, amelyik segítségével egy függvényből egyszerűen le tudjuk 

választani a legfontosabb, legmeredekebben növő összetevőjét. 

Jelölje  és  a természetes, illetve a valós számok halmazát, továbbá + a pozitív valós számok halmazát. 
 

Definíció: Legyen f:  → + egy függvény. 

Az O(f) = {g ⊣ | ∃ c > 0, N > 0, g(n) < c ⋅  f(n), ∀  n > N} 

halmazt az f függvény növekedési rendjébe tartozó függvények osztályának nevezzük. 

Ha g ∈  O(f), azt mondjuk, hogy „g egy nagy ordó f” függvény. 

 

Megjegyzés: A növekedési rend vizsgálatát egyszerűsíti, ha a függvényekről feltesszük, hogy monoton 

növekvőek, az alábbi vizsgálatok és állítások azonban ezen feltételezés nélkül is helytállóak. 

A definíció alapján legnyilvánvalóbb példa, ha egy függvény felülről korlátoz egy másikat. Erre azonban nem 

feltétlenül van szükség. Az elkövetekzőkben néhány szemléletes példán keresztül megvizsgáljuk, hogy első 

megközelítésben mit is fejez ki a növekedési rend. 

Példa (növekedési rend; g(n) < f(n)) 

Ha feltételezzük, hogy g(n) < f(n), ∀  n ∈  , akkor a definíció feltételei c = 1, N = 1 választással teljesülnek. 

1.1. ábra - Növekedési rendek g(n) < f(n). 
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Példa (növekedési rend; g(n) < f(n), ha n > N) 

Ha feltételezzük, hogy g(n) < f(n), ha n > N, kis n-ek esetén nem törődünk a függvények viszonyával. 

1.2. ábra - Növekedési rendek g(n) < f(n), ha n > N. 
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Példa (növekedési rend; általános g(n) ∈  O(f(n))) 

g(n) > f(n), ∀  n ∈  , viszont f egy c konstanssal megszorozva már nem kisebb, mint g. 

1.3. ábra - Növekedési rendek általános g(n) ∈  O(f(n)). 

 
 

Megjegyzés: A g ∈  O(f) helyett gyakran a hagyományos g = O(f) jelölést használják. 

 

Tulajdonságok: 

1. f(n) ∈  O(f(n)) (reflexivitás) 

2. Legyen f(n) ∈  O(g(n)) és g(n) ∈  O(h(n)). Ekkor f(n) ∈  O(h(n)) 

(tranzitivitás). 

Bizonyítás: 

Legyen c = 2 és N = 0. Mivel f(n) > 0 minden n ∈   esetén, így f(n) < 2f(n) minden n > 0 esetén. √ 

2. Legyen c1 és N1 olyan, hogy f(n) < c1 · g(n), ha n > N1 és c2 és N2 olyan, hogy g(n) < c2 · h(n), ha n > N2. Ekkor 

c = c1 · c2 és N = max{N1, N2} választással azt kapjuk, hogy f(n) < c1 · g(n) < c1(c2 · h(n)) = c · h(n), ha n > N1 és 

n > N2, azaz 

n > N. √ 
 

Megjegyzés: 

1. A tranzitív tulajdonság kifejezi azt az elvárásunkat, hogy egy f függvény gyorsabban nő, mint g, akkor 

minden olyan függvénytől is gyorsabban nő, amelyiktől g gyorsabb. 
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2. A növekedési rend definíciója alapján nem csak monoton függvényekre értelmezhető, de abban az esetben a 

vizsgálataink szempontjából nem értékes a jelentése. 

3. A növekedési rendekre sem a szimmetria, sem az antiszimmetria nem teljesül. 

4. A szimmetriára g ∈  O(f) ⇒ f ∈  O(g) az f = n és g = n2 függvénypár, míg az antiszimmetriára g ∈  O(f), f ∈  

O(f) ⇒ f = g az f = n és g = 2n függvénypár jelent ellenpéldát. 
 

További tulajdonságok: 

3. Legyen g1 ∈  O(f1) és g2 ∈  O(f2). Ekkor g1 + g2 ∈  O(f1 + f2). 

4. Legyen g1 ∈  O(f1) és g2 ∈  O(f2). Ekkor g1 · g2 ∈  O(f1 · f2). 

5. Legyen f monoton növekvő, amire f(n) > 1 ∀  n ∈   és g ∈  O(f). Ekkor log(g) ∈  O(log(f)). 

 

Megjegyzés: 

Az 5. tulajdonságot általánosabban is ki lehetne mondani, viszont nincs igazán szükségünk rá, és az igazolása 

is bonyolultabbá válna. 

Bizonyítás: 

3. Tegyük fel, hogy c1, c2-re, illetve N1, N2-re teljesül, hogy ∀  n > N1 : g1(n) < c1 · f1(n) és ∀  n > N2 : g2(n) < c2 · 

f2(n). Legyen c = max{c1, c2} és N = max{N1, N2}. Ekkor ∀  n > N : g1(n) + g2(n) < c1 · f1(n) + c2 · f2(n) < c · (f1(n) 

+ f2(n)). √ 

4. Hasonlóan az előzőhöz, tegyük fel, hogy c1, c2-re, illetve N1, N2-re teljesül, hogy ∀  n > N1 : g1(n) < c1 · f1(n) és 

∀  n > N2 : g2(n) < c2 · f2(n). Legyen c = c1 · c2 és N = max{N1, N2}. Ekkor ∀  n > N : g1(n) · g2(n) < c1 · f1(n) c2 · 

f2(n) c · f1(n) · f2(n). √ 

5. Tegyük fel, hogy c-re, illetve N-re teljesül, hogy ∀  n > N : g(n) < c · f(n). Az általánosság megszorítása nélkül 

feltehetjük, hogy c > 1. Mivel a 

log(.) függvény szigorúan monoton növekvő, ezért ∀  n > N : log(g(n)) < log (c · f(n)) = log(c) + log(f(n)). Mivel 

c, f(1) > 1, ezért log(c), log(f(1)) > 0. Legyen 

 

f monotonitása miatt f(1) < f(n) ∀  n > 1 , és 

log(c) + log(f(n)) = 

 

 

c’ · log(f(n)) 

∀  n ∈   esetén.√ 
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Következmények: 

1. Legyen k1, k2 ∈  +! Ekkor 

 

akkor és csak akkor, ha k1 ≤ k2. 

2. Legyen k1, k2 ∈  +! Ekkor k1
n ∈  O(k2

n) akkor és csak akkor, ha k1 ≤ k2. 

3. Legyen k ∈  + k ∈  +! Ekkor nk ∈  O(2n) és 2n ∉  O(nk). 

4. Legyen k ∈  +! Ekkor log(n) ∈  O(nk). 

Bizonyítás: 

Az 1., 2., 3. és 4. következmények egyszerű megfontolással származtathatók a 3., 4. és 5. tulajdonságokból. √ 
 

Megjegyzés: 

Az 1. következmény érdekesebb speciális esetei: 

1. n ∈  O(n2), 

illetve általánosabban: 

2. nk ∈  O(nk+1) minden k ∈   esetén. 

A növekedési rendek pontosabb kifejezésére más definíciókat is szokás használni. Ezek közül néhány 

fontosabbat megadunk a következő oldalakon, megvizsgálva egy-két alapvető tulajdonságukat. 
 

Definíció: Legyen f:  → + egy függvény. Az Θ(f) = {g| ∃  c1, c2 > 0, N > 0, c1 · f(n) < g(n) < c2 · f(n) ha n > 

N} halmazt az 

f függvény pontos növekedési rendjébe tartozó függvények osztályának nevezzük. 

 

Tulajdonságok: 

1. Legyen g, f:  → + két függvény. Ekkor g ∈  Θ(f) akkor és csak akkor, ha g ∈  O(f) és f ∈  O(g). 

2. Legyen g, f:  → + két függvény. Ekkor g ∈  Θ(f) akkor és csak akkor, ha f ∈  Θ(g). 

Bizonyítás: 

1. A g ∈  O(f) és f ∈  O(g) relációk definíciója alapján ∃  c1 > 0 és N1 > 0, valamint ∃  c2 > 0 és N2 > 0, amelyekre 

g(n) < c1 · f(n), ha n > N1 és f(n) < c2 · g(n), ha n > N2. 

Legyen N = max{N1, N2} , 

 

és c’2 = c1. 

Az előző két egyenlőtlenség alapján azt kapjuk, hogy 



 Algoritmusvizsgálati módszerek  

 6  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

c1’ · f(n) < g(n) < c2’ · f(n), ha n > N. 

2. Az előző állítás alapján g ∈  Θ(f) akkor és csak akkor, ha g ∈  O(f) és f ∈  O(g). Felcserélve f és g szerepét, 

hasonlóan kapjuk, hogy f ∈  Θ(g) akkor és csak akkor, ha g ∈  O(f) és f ∈  O(g). A két állításból következik a 

bizonyítandó. √ 
 

Definíció: Legyen f:  → + egy függvény. Az o(f) = {g| ∀  c > 0, ∃  N > 0, g(n) < c · f(n), ha n > N} halmazt 

az f függvénytől kisebb növekedési rendű függvények osztályának nevezzük. 

Ha g ∈  o(f), azt mondjuk, hogy ,,g egy kis ordó f'' függvény. 

 

Tulajdonságok: 

1. Legyen g, f:  → + két függvény. Ekkor g(n) ∈  o(f(n)) akkor és csak akkor, ha 

 

2. Legyen f:  → + egy függvény. Ekkor O(f(n)) = Θ(f(n)) ∪  o(f). 

3. Legyen f:  → + egy függvény. Ekkor Θ(f(n)) ∩ o(f(n)) = ∅ . 

Bizonyítás: 

1. Legyen c > 0 és Nc > 0 olyan, hogy g(n) < c · f(n), ha n < Nc. 

Ekkor 

 

ha n > Nc, azaz akármilyen kis c > 0 esetén megadható egy Nc korlát, hogy az Nc-től nagyobb n-ek esetén 

 

Ez a határérték definíciója alapján pontosan azt jelenti, hogy 

 

Visszafelé, 

 

azt jelenti, hogy ∀  c > 0 esetén ∃  N > 0, amelyikre 

 

ha n > N. Ez alapján f(n)-nel beszorozva pontosan a keresett állítást kapjuk. √ 

2. A definíciók alapján világos, hogy o(f(n)) ⊆ O(f(n)) és Θ(f(n)) ⊆ O(f(n)). 

Legyen g(n) ∈  O(f(n))∖ Θ(f(n)). Belátjuk, hogy ekkor szükségképpen g(n) ∈  o(f(n)). 
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Mivel g(n) ∈  O(f(n)), a definíció alapján ∃  c2 > 0 és N2 > 0, amelyekre 

g(n) < c2 < c2 · f(n), ha n > N2. 

Mivel g(n) ∉  Θ(f(n)), az előző egyenlőtlenség és a definíció alapján azt kapjuk, hogy ∀  c1 > 0 esetén ∃  Nc1 > 0 

úgy, hogy c1 · f(n) ≥ g(n) ha n > Nc1, ami pontosan a bizonyítandó állítás. √ 

3. Indirekt módon, ha feltételezzük, hogy 

Θ(f(n)) ∩ o(f(n)) ≠ ∅ , akkor 

∃  g(n) ∈  Θ(f(n)) ∩ o(f(n)). 

Erre a g-re igaz, hogy 

∃  c1 > 0 és N1 > 0, amelyekre 

c1 · f(n) < g(n), ha n > N1, 

továbbá 

∀  c > 0, ∃  Nc > 0 úgy, hogy 

g(n) < c · f(n), ha n > N. 

Legyen N’ = max{N1, Nc1}. 

Erre az N’-re igaz, hogy 

c1 · f(n) < g(n) és g(n) < c1 · f(n), ha n > N’, ami ellentmondás. √ 

A továbbiakban szükségünk lesz arra, hogy pl. egy feladat inputját leírjuk, ehhez definiáljuk formálisan is a 

következő fogalmakat: 
 

Definíció: Szimbólumok tetszőleges, nem üres, véges halmazát ábécének nevezzük, és Σ-val jelöljük, a Σ 

elemeit az ábécé betűinek mondjuk. A Σ ábécé betűiből kirakott (véges) szavak halmazát, a λ üresszót is 

beleértve, Σ*-gal jelöljük. Az L-et Σ ábécé feletti formális nyelvnek nevezzük, ha L ⊆Σ*. Egy w=a1…an szó 

(a1,…,an∈Σ ) hosszán a benne szereplő betűk számát értjük (multiplicitással), jelekkel: |w| = n. |λ| = 0. 

Az ábécé(ke)t általában a Σ, a T és N betűkkel fogjuk jelölni ebben a könyvben. 

1.1.1.1.2. Bonyolultságfogalmak 

Amikor egy konkrét probléma algoritmikus jellegű megoldását keressük, általában nem teljesen meghatározott a 

feladat. Tartalmaz valamilyen szabad paramétert, ami által a probléma nem is egy feladat, hanem egy egész 

feladatosztály. 

Ha például szeretnénk általános módszert találni két szám összegének kiszámolására, akkor olyan sok 

paramétert hagyunk szabadon, hogy nem is tudunk rá egyértelmű megoldást adni. (Ilyen általános megadásba 

belefér mondjuk a  összeg meghatározása, vagy a még különlegesebb π + e .) 

Ahhoz, hogy pontosabb vizsgálatokat végezhessünk, jobban körül kell határolni, hogy mi is az éppen 

megoldandó feladat. Ezt legtisztábban olyan módon tehetjük meg (ami egyben a legelterjedtebb megközelítés 

is), hogy a megoldandó feladatokat szavak (mondatok) formájában reprezentáljuk, így a feladatosztály az adott 

mondatokból álló nyelvként értelmezhető. 

A megoldó algoritmus a megoldás során különböző erőforrásokat használ fel, amelyek mennyisége 

értelemszerűen függ a bemenő adatoktól. Az egységes megközelítés érdekében szokás kitüntetni a bemenő 

adatok egyik – talán a leginkább kifejező – tulajdonságát, a mennyiségét, vagy méretét. Ennek függvényében 

írjuk le a megoldáshoz szükséges erőforrások mennyiségét. Itt aztán további finomításokat alkalmazhatunk, és 

vizsgálhatjuk a legrosszabb, átlagos, vagy éppen valamilyen további speciális feltétel teljesülésekor adódó 
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mennyiségeket. Az egyszerűbb kezelhetőség (és nem utolsó sorban a számolhatóság) érdekében általában nem 

szokás a pontos függést megadni, csak a függés növekedési rendjét. (Természetesen itt is igaz a mondás, 

miszerint a kivétel erősíti a szabályt: néha egész pontos összefüggéseket tudunk megállapítani.) 
 

Definíció: Algoritmus erőforrás bonyolultsága: 

Legyen Σ egy véges abc,  egy algoritmus és e egy adott erőforrás. Tegyük fel, hogy  egy tetszőleges w ∈  

Σ* bemeneten végrehajt valamilyen meghatározott műveletsort, amihez az e típusú erőforrásból E(w) egységre 

van szüksége. 

Ekkor az  algoritmus e erőforráshoz tartozó bonyolultsága: 

fe(n) = max{E(w)| w ∈  Σ*, |w| ≤ n}. 

A következőkben áttekintjük a legfontosabb erőforrásokhoz tartozó bonyolultságfogalmakat, későbbre hagyva 

az egészen pontos definíciók megadását. 

A leggyakoribb, szekvenciális algoritmusoknál használt bonyolultságok: 
 

1. Időbonyolultság 

Az algoritmusok egyik – ha nem a legfontosabb – jellemzője. Azt próbáljuk meg kifejezni vele, hogy konkrét 

implementáció során várhatóan hogyan alakul a program futásideje. Általában az algoritmus végrehajtása során 

elvégzendő műveletek számával jellemezzük. 

Megjegyzés: Az időbonyolultság fogalmával óvatosan kell bánnunk, mert a különböző meghatározások eltérő 

értékeket is adhatnak. 

Az algoritmusok leírásának egyik legpontosabb modellje a Turing-gép. Ezzel az időbonyolultság precízen 

kifejezhető, hátránya viszont az algoritmusok meglehetősen komplikált leírása. 

Jobban érthető és a programozáshoz közelebb álló leírás a RAM-gép modell, ez viszont olyan csalafintaságokra 

ad lehetőséget, hogy például az egyes memóriacellákban tetszőlegesen nagy számokat ábrázolhatunk, vagy a 

memóriának tetszőlegesen távoli pontját ugyanannyi idő alatt érhetjük el, mint a közelieket. 

A gyakorlatban leginkább elterjedt pszeudokóddal történő leírás során pedig az okozhat gondot, hogy minden 

utasítást azonos súlyúnak tekintünk, ami szintén torzíthatja az időbonyolultság tényleges értékét. 
 

2. Tárbonyolultság 

Az algoritmus által a feladat megoldása során felmerülő adattárolási szükségletet írja le. Ezt is valamilyen 

elemi egység segítségével fejezzük ki. 

 

Megjegyzés: Itt is az egyik legpontosabb meghatározást a Turing-gép modell adja, míg a RAM-gépnél 

továbbra is problémát okoz, hogy egy cellában tetszőlegesen nagy számot ábrázolhatunk, illetve ha nem 

minden memóriacella tartalmaz értékes adatot, akkor a ténylegesen felhasznált cellák száma, vagy a 

legnagyobb cím értéke a szükséges tárigény. (A RAM-gép számítása során használt legnagyobb címet szorozva 

a számítás során tárolt legnagyobb szám hosszával, felső becslést kapunk a megfelelő Turing-gép 

tárbonyolultságára.) Egyéb, hálózatos jellegű modelleknél a tényleges tárbonyolultság teljesen rejtve is 

maradhat a kommunikációs késleltetések miatt. 

 

3. Programbonyolultság 

Említésre érdemes, bár szekvenciális algoritmusoknál gyakorlatilag nincs túl nagy jelentősége. A megoldó 

algoritmus méretét fejezi ki, valamilyen elemi egységek segítségével. 
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Megjegyzés: Az előző két jellemzővel ellentétben a programbonyolultság elméletileg független a feladat 

méretétől. A gyakorlatban ennek megfelelő programméret viszont – a meglévő fizikai korlátok miatt – már 

egyáltalán nem tekinthető függetlennek a bemenet méretétől. Amennyiben ugyanis a bemenő adatok 

mennyisége olyan nagy, hogy működés közben az operatív memóriában már nem tárolható, akkor az elmélet 

alapján készített programot ki kell egészíteni megfelelő háttértárkezelő modulokkal. 

A nem szekvenciális algoritmusokat – a szekvenciálisokhoz hasonlóan – többféle modellben ábrázolhatjuk. Az 

egyes modellekben újabb, a párhuzamosságból adódó bonyolultságmértékek definiálhatók. Ezeknél, csakúgy, 

mint a korábbi esetben, valamilyen alapegységre vonatkoztatva adhatjuk meg a szükséges erőforrás 

mennyiségét. 
 

1. Összes időbonyolultság 

Ez a szekvenciális algoritmusok időbonyolultságának feleltethető meg, az összes végrehajtott művelet, illetve 

adatmozgatás számával jellemezhetjük. 

 

2. Abszolút időbonyolultság 

Az algoritmus számításának megkezdésétől a befejezéséig eltelt „időt" adja meg, az utasítások számával. Itt az 

egy időben végrehajtott műveletek nem számítanak különbözőnek. 

 

3. Szálankénti időbonyolultság 

Amennyiben az adott algoritmusmodellben értelmezhető, az egyes számítási szálak időbonyolultságát adja 

meg. Ez tipikusan a többprocesszoros rendszereket leíró modellekben használható. 

 

4. Összes tárbonyolultság 

Hasonlóan az összes időbonyolultsághoz, az algoritmus teljes adattárolási erőforrásigénye. 

 

5. Szálankénti tárbonyolultság 

A szálankénti időbonyolultság megfelelője, amennyiben értelmezhetők független számítási szálak és azon belül 

független tárhasználat. 

 

6. Processzorbonyolultság (~szálak száma) 

Amennyiben a modellben meghatározható valamilyen számoló egység, vagy annak megfelelő objektum, annak 

szükséges mennyiségét jellemzi. 

 

7. Kommunikációs bonyolultság 

Amennyiben a modellben leírt számítás elkülöníthető számolóegységekhez rendelhető, az egyes 

számolóegységeknek szüksége lehet más számolóegységek által meghatározott eredményekre. Ezen 

adatmennyiség mértéke a kommunikációs, vagy adatáramlási bonyolultság. 

A bonyolultságfogalmakhoz köthető tulajdonság egy algoritmus párhuzamos hatékonysága. Ezzel azt 

jellemezhetjük, hogy milyen mértékben gyorsítja fel az algoritmus a párhuzamosítás révén a számítást. 
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Definíció: Legyen  egy algoritmus, T(n) az összes, míg t(n) az abszolút időbonyolultsága. A 

 

értéket az algoritmus párhuzamos hatékonyságának nevezzük. 

A párhuzamos hatékonyság és processzorbonyolultság között a következő összefüggés állapítható meg: 
 

Tétel: Legyen  egy algoritmus, H(n) az algoritmus párhuzamos hatékonysága, P(n) pedig a 

processzorbonyolultsága. Ekkor H(n) ≤ P(n). 

Bizonyítás: A pontos fogalmak hiányában a bizonyításnak csak az elvét nézzük meg. 

Legyen az algoritmus összes időbonyolultsága T(n), abszolút időbonyolultsága pedig t(n). 

Amennyiben az algoritmus P(n) processzorral t(n) ideig dologzik, az összes időbonyolultsága nem lehet több, 

mint P(n) · t(n). 

Ezt átalakítva kapjuk 

T(n) ≤ P(n) · t(n) 

 

amit igazolni akartunk. √ 
 

Definíció: Legyen  egy algoritmus, P(n) a processzorbonyolultsága, H(n) pedig a párhuzamos hatékonysága. 

Az 

 

értéket az algoritmus processzorhatékonyságának nevezzük. 

 

Megjegyzés: A processzorhatékonyság azt fejezi ki, hogy az algoritmus a működése során az egyes 

processzorok lehetséges futásidejéből mennyit használ ki. Értéke az előző tétel alapján legfeljebb 1. 

Korlátozott bonyolultságfogalmak: 

Az elméleti bonyolultságok kiterjesztéseként definiálhatunk gyakorlati, vagy más néven korlátozott 

bonyolultságokat. Ilyenkor az algoritmus egy vagy több paraméterét korlátok között tartjuk – tipikus példa a 

processzorok számának, vagy a használható memóriának a korlátozása – , és csak a kiemelt paramétert 

vizsgáljuk. Ez nagymértékben megfelel a hétköznap alkalmazott programok bonyolultságelméleti vizsgálatának, 

hiszen az implementált algoritmusok csak valamilyen véges számítógépen működnek. 

1.2. Párhuzamos számítási modellek 

A különböző bonyolultságfogalmak között érezhető valamilyen összefüggés. Hogyan tudjuk mindezt 

elméletileg megalapozottan kifejezni? 

A közismert Tár-Idő tétel determinisztikus egyszalagos Turing-gépek esetén állapítja meg a tár- és 

időbonyolultság közötti viszonyt. 
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Az előzőekben már megállapítottunk egy összefüggést az algoritmusok összes időbonyolultsága, abszolút 

időbonyolultsága és processzorbonyolultsága között. 

A fejezetben egy speciális Turing-gép modell segítségével az előző fejezetben körülírt bonyolultságfogalmakat 

egyértelműsítjük, illetve leírjuk a közöttük levő kapcsolatot. 

Az egyik legrégebbi számítási modell a Turing-gép. Ez a modell nagyon jól alkalmazható elméleti vizsgálatok 

során, illetve a bonyolultságértékek meghatározására egyes szekvenciális algoritmusok esetén. Mi a helyzet a 

párhuzamos algoritmusok vizsgálatánál? A Turing-gép modell természetéből fakadóan kiválóan megfelel 

párhuzamos algoritmusok leírására, viszont a gyakorlati megvalósítás (programozás) során fellépő problémák 

kezelésére és a néhány különlegesebb bonyolultságfogalom elemzésére már nem feltétlenül alkalmas. 

Az algoritmus fogalmáról az informatikával szorosabb kapcsolatot ápolóknak van valamilyen elképzelése. A 

legtöbb esetben meg tudjuk mondani, hogy az éppen vizsgált dolog algoritmus-e vagy sem. Legalábbis a 

„hétköznapi" esetekben. Majdnem világos, hogy egy hűtőszekrény nem algoritmus. Sokan asszociálnak az 

algoritmusok kapcsán számítógép-programokra, nem teljesen alaptalanul. Nem egyértelmű azonban, hogy 

például egy orvosi vizsgálat, vagy akár a járás tekinthető-e algoritmusnak. 

Minél inkább próbáljuk pontosítani a fogalmat, annál inkább korlátokba ütközünk. Az algoritmusokkal 

kapcsolatban a következő elvárásaink vannak: 

• Az algoritmusnak jól meghatározott feladatot, illetve feladattípust kell megoldania. 

• Az algoritmus elkülöníthető lépésekből álljon, ezen lépések száma (típusa) véges legyen. Szeretnénk a 

feladatra adott megoldást véges időben megkapni. 

• Az algoritmus minden egyes lépésének pontosan definiáltnak kell lennie. 

• Az algoritmus számára szükség lehet bizonyos bemenő adatokra, amivel a megoldandó feladatosztály egy 

speciális feladatát jelöljük ki. Az adatok mennyisége csak véges lehet, annak minden értelmében. 

• Az algoritmus válaszoljon a bemenetre. A válasznak megfelelően értelmezhetőnek és természetesen végesnek 

kell lennie. 

Látható, hogy minél általánosabban akarjuk meghatározni az algoritmus fogalmát, annál több bizonytalanságot 

kell hagynunk benne. A legproblémásabb rész a „lépés" fogalma. Mit jelent az, hogy „pontosan definiált"? Ha 

megadunk egy igazán pontos definíciót, máris leszűkítjük a lehetőségeinket. 

Az algoritmus mibenlétének pontos meghatározásával a múlt század első felében többen is próbálkoztak. Ennek 

eredményeképpen több, egymástól különböző fogalom is megszületett, mint például a lambda-függvények, 

rekurzív függvények, Markov-gép és a Turing-gép. Mivel ezek pontosan definiált modellek, az az érzésünk 

lehet, hogy nem tekinthetők teljes mértékben alkalmasnak az algoritmus fogalmának helyettesítésre. 

Belátható, hogy az előbb felsorolt modellek egymással ekvivalensek, ami azt jelenti, hogy minden feladat, ami 

az egyik modellben megoldható, megoldható a másikban is. 

Az algoritmus fogalmának helyettesítésére azonban mind a mai napig nem találtak a felsoroltaknál teljesebb 

modellt. Ebben a fejezetben a legnagyobb figyelmet a Turing-gép modelljének fogjuk szentelni, mivel az egyik 

leginkább letisztult, világosan érthető és sok szempontból kifejező fogalomnak bizonyult. Igaz ez annak ellenére 

is, hogy a ma leginkább elterjedt számítógép-architektúrák modellezésére nem kifejezetten alkalmas. 

Turing-gépek segítségével könnyen ki tudjuk fejezni a kiszámíthatóság, azaz az algoritmussal való 

megoldhatóság fogalmát, és meg tudunk határozni egy precíz mértéket az algoritmusok bonyolultságának, 

valamint a feladatok nehézségének leírására is. 

A Turing-gép elnevezés a modell kitalálójára, Alan Turingra (1912–1954) utal. A tényleges definíciónak 

számtalan azonos értelmű változata létezik. Ezek közül mi az egyik leginkább letisztult, megfelelően kifejező 

változatot használjuk. 

Ahhoz, hogy egyáltalán megpróbálhassuk matematikai eszközökkel leírni az algoritmusokat, szűkíteni kell a 

megoldásra váró feladatok körét. Ki kell zárnunk a lehetőségek közül többek között a fizikai objektumokon 

végrehajtott mechanikai műveleteket. Ez nem jelenti azt, hogy az ilyen jellegű problémákat nem tekintjük 
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algoritmikusan megoldhatónak, csak annyit, hogy a fizikai algoritmus helyett annak egy matematikai modelljét 

tudjuk csak kezelni, és egy megfelelő interfész segítségével fizikai műveletekké alakítani. Ez a gyakorlatban 

minden esetben így működik, hiszen önmagukban a végrehajtott algoritmusaink, illetve a nekik megfelelő 

programjaink eredményeit nem észlelhetnénk. 

Feltételezzük tehát, hogy a feladat és annak paraméterei, bemenő adatai valamilyen véges reprezentációval 

leírhatóak. Ennek megfelelően a továbbiakban az algoritmusaink bemenetét (a feladat leírását) egy rögzített 

véges abc feletti szóként adjuk meg, és hasonló formában várjuk a választ is. Egy algoritmust tekinthetünk tehát 

úgy, mint egy leképezést, amely szavakhoz szavakat rendel. Világos, hogy meg tudunk adni olyan 

algoritmusokat, amelyek bizonyos bemenetekre „nem reagálnak", azaz nem adnak kimenetet (ilyenkor parciális 

függvényt valósítanak meg). Elképzelhetőek olyan speciális algoritmusok is, amelyek a bemenő szavak végtelen 

számossága ellenére csak véges sok lehetséges választ adhatnak. Erre példa a klasszikus elfogadó (felismerő) 

algoritmus, amely a bemenet értékétől függően igennel vagy nemmel válaszol (elfogadja, illetve elutasítja a 

bemenetet). 

A későbbiekben látni fogjuk, hogy már az előbb említett, egyszerűnek látszó elfogadási feladat sem könnyű. 

Vannak olyan problémák, amelyekről nem tudjuk eldönteni még azt sem, hogy egyáltalán megoldhatóak-e. 
 

Definíció (Turing-gép): 

A T = (Q, Σ, s, δ, H) ötössel reprezentált objektumot Turing-gépnek nevezzük, ahol 

Q: véges, nem üres halmaz; állapotok halmaza, 

Σ véges, nem üres halmaz (∗  ∈  Σ); szalag ábécé, 

s ∈  Q; kezdőállapot, 

δ: Q \ H × Σ → Q × (Σ ∪  {←, →}); állapotátmenet függvény, 

H ⊆ Q, nem üres; végállapotok halmaza. 

A fenti formális definíciót megfelelő értelmezéssel kell ellátnunk. A szemünk előtt a következő „fizikai" modell 

fog lebegni: 

A Turing-gépnek az elképzelt modellben 3 fő komponense van: 

1. Állapotregiszter: Q egy elemét tartalmazza, aminek segítségével a Turing-gép viselkedését határozhatjuk 

meg. A tárolt érték az állapotátmenet függvény egyik argumentuma. 

2. Szalag: Mindkét irányban végtelen (egyes értelmezésekben végtelenül bővíthető), azonos méretű, diszkrét 

cellák (tároló elemek) sorozata. A cellák a Σ ábécé 1-1 elemét tartalmazzák. Az, hogy egy, vagy mindkét 

irányban végtelennek, illetve végtelenül bővíthetőnek tekintjük a szalagot, nem befolyásolja a Turing-gépek 

értelmezését, ugyanis minden esetben feltételezzük, hogy a szalagon egyetlen darab véges hosszúságú szót 

tárolunk. A szalag fennmaradó részén a cellák az értéktelen jelet, a ∗  szimbólumot tartalmazzák. (Bizonyos 

értelmezésben ez a ∗  szimbólum az üresszónak megfelelő betű.) 

3. Író-olvasófej: a szalag és az állapotregiszter között létesít kapcsolatot. A szalagon mindig egy konkrét cellára 

mutat. A Turing-gép ebből a cellából tud olvasni és ebbe tud írni. A működés során az író-olvasófej elmozdulhat 

a szalagon. 

1.4. ábra - Turing-gép. 



 Algoritmusvizsgálati módszerek  

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A Turing-gép működése: A Turing-gép működése során diszkrét lépéseket hajt végre. Feltételezzük, hogy 

minden lépést ugyanannyi, egységnyi idő alatt valósít meg. 

a.) Induláskor az állapotregiszter az s kezdőállapotot tartalmazza, míg a szalagon a w bemenő szó található. Az 

író-olvasófej a szó első betűje előtti cellára mutat. 

b.) Egy lépés során beolvassa az író-olvasófej alatti jelet, a δ állapotátmenet függvény segítségével a belső 

állapot és a beolvasott jel alapján meghatározza az új belső állapotot és az új szalagra írandó jelet vagy 

elmozdulási értéket. (Vagy a szalagra ír, vagy mozgatja a fejét.) Az új belső állapotot az állapotregiszterbe, a 

szalagjelet a szalag író-olvasófej alatti cellájába írja, illetve az író-olvasófejet a megfelelő szomszédos cellára 

mozgatja. 

c.) Ha az állapotregiszter tartalma végállapot, akkor megáll, a kimenet a szalagon található szó. (Van olyan 

definíciója is a Turing-gépnek, amelyik szerint akkor is megáll, ha az állapotátmenet függvény nem definiált az 

adott belső állapotra és beolvasott betűre, de ez az eset könnyen kiküszöbölhető, ha az állapotátmenet 

függvényre feltesszük, hogy minden olyan esetben, amikor nem határoztuk meg egyértelműen az értékét, az 

legyen egy végállapot.) 

A szem előtt tartott értelmezésnek megfelelően szükség van matematikailag is pontos, jól meghatározott 

„működésre". Ezt írjuk le a következő definíciókkal. 
 

Definíció: Legyen T = (Q, Σ, s, δ, H) egy Turing-gép. T egy konfigurációja K, ahol 

K ∈  Q × ((Σ* × Σ × Σ*)\(E+ × {∗ } × Σ+)). 

A definíció alapján egy konfiguráció egy négyes: K = (q, w1, a, w2), ahol q a belső állapot, w1 az író-olvasófej 

előtti szalagtartalom, a az író-olvasófej alatti betű és w2 az író-olvasófej utáni szalagtartalom. Mivel az érvényes 

konfigurációk köréből kizártuk Q × Σ+ × {∗ } × Σ+ elemeit, így annak ellenére, hogy a Turing-gép működése 

során elvileg létrejöhetne, nem tekintjük elérhetőnek az olyan konfigurációkat, ahol az író-olvasófej alatt üres 

cella áll, miközben mind előtte, mind utána található értékes jel a szalagon. 
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Megjegyzés: Amennyiben nem okoz értelmezési problémát, az egyszerűség kedvéért a konfigurációban nem 

jelöljük az író-olvasófej helyét. Így a jelölése a következőképpen néz ki: 

K = (q, w) ∈  Q × Σ*, 

ahol q a Turing-gép belső állapota, w pedig a szalag tartalma. 

 

Definíció: Legyen T = (Q, Σ, s, δ, H) egy Turing-gép és K = (q, ,w1, a, w2) egy konfigurációja. 

Azt mondjuk, hogy T egy lépésben (vagy közvetlenül) átmegy K-ból a K’ konfigurációba (jelekben K ⊢K’), ha 

K’ = (q’, w1’, a’, w2’), és a következők közül pontosan egy teljesül: 

1) w1’ = w1 

w’2 = w2 

δ(q, a) = (q’, a’), ahol a, a’ ∈  Σ, q Σ Q\H és q’ Σ Q. 

(felülírási üzemmód) 

2) w1’ = w1 · a 

w2 = a’ · w2’ 

δ(q, a) = (q’, →), ahol a ∈  Σ, q Σ Q\H és q’ ∈  Q. 

(jobbra lépési üzemmód) 

3) w1= w1’ · a’ 

w2’ = a · w2 

δ(q, a) = (q’, ←), ahol a ∈  Σ, q ∈  Q\H és q’ ∈  Q. 

(balra lépési üzemmód) 

 

Definíció: Legyen T = (Q, Σ, s, δ, H) egy Turing-gép és C = K0, K1, …, Kn, …, a T Turing-gép konfigurációinak 

egy sorozata. 

Azt mondjuk, hogy C a T Turing-gép egy számítása a w bemeneten, ha 

1. K0 = (s, λ, a, w’), ahol w = aw’ (emlékeztetőül: λ az üresszót jelenti); 

2. Ki ⊢  Ki+1, ha létezik Ki-ből közvetlenül elérhető konfiguráció (és ez az egyértelműség miatt Ki+1); 

3. Ki = Ki+1, ha nem létezik Ki-ből közvetlenül elérhető konfiguráció. 

Ha Kn = (h, w1, a, w2) olyan, hogy h ∈  H, akkor azt mondjuk, hogy a számítás véges, T a h végállapotban 

megáll. Ekkor a w’ = w1 · a · w2 szót T kimenetének nevezzük. Jelölése: w’ = T(w). 

Ha egy w ∈  Σ* esetén a T Turing-gépnek végtelen számítása van, akkor nem értelmezünk kimenetet. Jelekben: 

T(w) = ∅ . (Nem összetévesztendő a T(w) = λ kimenettel.) 

 

Megjegyzés: 

1. A definíció 3. pontját elemezve észrevehetjük, hogy minden számítást végtelen konfigurációsorozatnak 

tekintünk. A Turing-gépről akkor mondjuk, hogy Kn-ben befejezte a számítást, ha a sorozat az adott elemtől 
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kezdve konstans és elemei végállapotot tartalmaznak. 

2. A megállás szempontjából H elemeit nem különböztetjük meg, elvileg egy elemmel is reprezentálhatnánk. 

Elágazások, többértékű döntések létrehozásához viszont kényelmesebb megengedni a különböző végállapotok 

lehetőségét. 

 

Definíció (Rekurzív függvény): 

Az f: Σ* → Σ* függvényt rekurzívnak nevezzük, ha ∃ T Turing-gép, amelyikre ∀  w ∈  Σ* esetén f(w) = T(w). 

 

Definíció: A T = (Q,, Σ, s, ∆, H) ötössel reprezentált objektumot Szuper Turing-gépnek nevezzük, ahol 

Q: véges, nem üres halmaz; (állapotok halmaza), 

Σ véges, nem üres halmaz, ∗  ∈  Σ; (szalag ábécé), 

s ∈  Q; (kezdőállapot), 

∆: Q\H × Σ* → Q × (Σ ∪  {←, →})*; (állapotátmenet függvény) 

rekurzív, azaz egyszerű Turing-géppel kiszámolható függvény 

H ⊆ Q, nem üres; (végállapotok halmaza). 

A Szuper Turing-gépet úgy kell elképzelni, mint aminek végtelen sok szalagja van, és ezek közül akárhány, de 

véges sok tartalmaz valamilyen adatot, mégpedig mindegyik csak véges hosszúságút. Minden szalaghoz tartozik 

egy író-olvasófej, amelyek egymástól függetlenül képesek mozogni. 

1.5. ábra - Szuper Turing-gép. 

 

A Turing-gépekhez hasonlóan definiálhatjuk a konfiguráció és számítás fogalmát. 
 

Definíció: Legyen T = (Q, Σ, s, ∆, H) egy Szuper Turing-gép. T egy konfigurációja K, ahol 

K = Q ×((Σ* × Σ × Σ*) \ (Σ+ × {∗ } × Σ+))*. 
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Megjegyzés: Amennyiben nem okoz értelmezési problémát, az egyszerűség kedvéért a konfigurációban nem 

jelöljük az író-olvasófejek helyét. Így a jelölése a következőképpen néz ki: 

K = (q, w1, …, wk) ∈  Q × (Σ*)*, ahol 1 ≤ k. Itt q a Turing-gép belső állapota, w1, …, wk pedig az első k szalag 

tartalma. A nem ábrázolt szalagokról implicit módon feltesszük, hogy üresek. 

 

Definíció: Legyen T = (Q, Σ, s, ∆, H) egy Szuper Turing-gép és K = (q, (w1,1, a1, w2,1), …, (w1,k, ak, w1,k)) egy 

konfigurációja. (Csak az első k szalag tartalmaz információt.) 

Azt mondjuk, hogy T egy lépésben (vagy közvetlenül) átmegy K-ból a K’’ konfigurációba (jelekben K ⊢  K’), 

ha K’ = (q’, (w’1,1, a’1, w’2,1), …, (w’1,l, a’l, w’2,1)) , 

q ∈  Q\H és q’ ∈  Q, 

A = a1 … ak, 

∆(q, A) = (q’, B), ahol B = b1 … bl és 

∀  1 ≤ i ≤ max {k, l} esetén a következők közül pontosan egy teljesül: 

1) w’1,i = w1,i 

w2,i = w2,i 

bi = a’i. 

2) w’1,i = w1,i · ai 

w2,i = a’i · w2,i 

bi = → 

3) w1,i = w’1,i · a’i 

w’2,i = ai · w2,i 

bi = ←. 

 

Definíció: Legyen T = (q, Σ, s, ∆, H) egy Szuper Turing-gép és 

C = K0, K1, …, Kn, … a T konfigurációinak egy sorozata. 

Azt mondjuk, hogy C a T Szuper Turing-gép egy számítása a w bemeneten, ha 

1. K0 = (s, λ, a, w’), ahol w = aw’; 

2. Ki ⊢  Ki+1, ha létezik Ki-ből közvetlenül elérhető konfiguráció (és ez az egyértelműség miatt Ki+1); 

3. Ki = Ki+1, ha nem létezik Ki-ből közvetlenül elérhető konfiguráció. 

Ha Kn = (h, w1, w2, …, wk) olyan, hogy h ∈  H, akkor azt mondjuk, hogy a számítás véges, T a h végállapotban 

megáll. Ekkor, ha mást nem rögzítünk le, a w1 szót T kimenetének nevezzük. Jelölése: w1 = T(w). 

Ha ettől eltérően más, esetleg több szalagot jelölünk ki kimenetszalagnak, akkor a megadott szalag(ok) tartalma 

lesz a számítás eredménye. 

Ha egy w ∈  Σ* esetén a T Szuper Turing-gépnek végtelen számítása van, akkor nem értelmezünk kimenetet. 

Jelekben: T(w) = ∅ . (Nem összetévesztendő a T(w) = λ kimenettel.) 
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Példa (pozícionálás) 

T = (Q, Σ, s, ∆, H) 

Q = {s, h} 

Σ = {0,1,∗ } 

H = {h} 

A = a1 … ak esetén ∆(s, A) = (s, B), ahol B = b1 … bk és bi =∗ , ha ai = ∗ , 

illetve bi = ⇒ , ha ai ≠∗ . 

∆(s, A) = (h, A), ha A = λ, azaz az összes szalagon ∗  található az író-olvasófej alatt. 

A példában szereplő Turing-gép mindösszesen annyit csinál, hogy minden szalagon az értékes szó utáni első 

üres cellára áll. 

Példa (legnagyobb elem kiválasztása) 

T = (Q, Σ, s, ∆, H) 

Q = {s, a, h} 

Σ = {0, 1, x0, x1, x∗ , x∗ } 

H = {h} 

Bemenet: w1, …, wk ∈  {0, 1}*. 

Állapotátmenet függvény: 

A = a1 … ak esetén ∆(s, A) = (a, Ax). 

∆(a, Ax) = (h, A), ha A = λ, azaz az összes szalagon ∗  található az író-olvasófej alatt. 

∆(a, Ax) = (b, Bx), ahol B = b1 … bk és bi =∗ , ha ai =∗ , illetve bi = ⇒ , ha ai ≠∗ . 

∆(b, Ax) = (b, B ⇒), ahol B = b1 …bk és bi = xai. (Csak az utolsó használt szalagon mozog a fej.) 

∆(b, A) = (a, Bx), ahol B = b1 … bk és bi = ci , ha ai = xci. 

A példában szereplő Szuper Turing-gép az első nem használt szalagra annyi x jelet ír, mint a leghosszabb 

bemenő szó hossza. 
 

Definíció: Legyen T egy tetszőleges (Szuper vagy egyszerű) Turing-gép, k ≥ 1 és w = (w1, …, wk), ahol w1, …, 

wk ∈  Σ*. 

T számításának hossza a w bemeneten az a legkisebb n, amelyikre a w-hez tartozó számításban Kn-hez tartozó 

állapot végállapot, ha van ilyen. 

Ha a számítás nem véges, a hosszát végtelennek tekintjük. 

Jelekben: τT(w) = n, illetve τT(w) = ∞. 

 

Megjegyzés: A w = (w1, … wk) bemenet hosszát az l(w) függvénnyel jelöljük, melynek értéke |w| = |w1| + … + 

|wk|. 
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Definíció: Legyen T egy (Szuper vagy egyszerű) Turing-gép. 

T időbonyolultsága a következő függvény: 

tT(n) = max{τT(w)|w = (w1, …, wk), ahol w1, …, wk ∈  Σ* és 

|w| ≤ n}. 

 

Definíció: Legyen T egy tetszőleges (Szuper vagy egyszerű) Turing-gép, k ≥ 1 és w = (w1, …, wk), ahol w1, …, 

wk ∈  Σ*. 

Legyen továbbá K0, K1, …, Kn a T számítása a w bemeneten. (Azaz K0 = (s, w).) 

A T Turing-gép tárigénye a w bemeneten 

σT(w) = max{|wi| Ki = (qi,wi), i = 0, …, n} . 

Ha T számítása a w bemeneten végtelen, akkor 

σT(w) = limn→∞ max{|wi| |Ki = (qi, wi), i = 0, …, n}. 

 

Megjegyzés: Ha egy Turing-gép számítása nem véges, a tárigénye még lehet az. Ez tipikusan a végtelen ciklus 

esete. 

 

Definíció: Legyen T egy (Szuper vagy egyszerű) Turing-gép. 

T tárbonyolultsága a következő függvény: 

sT(n) = max{σT(w)| w = (w1, …, wk), ahol w1, …, wk ∈  Σ* és |w| ≤ n}. 

 

Definíció: Legyen T egy tetszőleges (Szuper vagy egyszerű) Turing-gép, k ≥ 1 és w = (w1, …, wk), ahol w1, …, 

wk ∈  Σ*. 

Legyen továbbá K0, K1, …, Kn a T számítása a w bemeneten. (Azaz K0 = (s, w).) A T Turing-gép 

processzorigénye a w bemeneten 

 

Ha T számítása a w bemeneten végtelen, akkor 

 
 

Definíció: Legyen T egy (Szuper vagy egyszerű) Turing-gép. 

T processzorbonyolultsága a következő függvény: 

pT(n) = max{πT(w)|w = (w1, …, wk), ahol w1, …, wk ∈  Σ* és |w| ≤ n}. 

 

Definíció: Legyen T egy Szuper Turing-gép és K = (q,w) egy konfigurációja, ahol w = (w1, …, wk), k ≥ 1 és w1, 

…, wk ∈  Σ*. 

Legyen továbbá A = (a1, …, ak) az író-olvasófejek alatti jelekből álló szó K-ban és 1 ≤ i, j ≤ k. 
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Azt mondjuk, hogy a j szalagtól az i szalag irányában zajlik adatáramlás, ha ∃  A’ = (a’1, …, a’k), amire aj ≠ a’j 

és al = a’l ∀  l ∈  {1, …, k} \ {j} esetén, és ha B = ∆(q, A) és B’ = ∆(q, A’), akkor bi ≠ b’i. 

Ennek megfelelően ζj,i(K) = 0, ha nem történik adatáramlás és ζj,i(K) = 1, ha igen. 

A K konfigurációhoz tartozó adatáramlás mennyisége: 

 

A definíció értelmében akkor történik adatáramlás a j szalagtól az i szalag irányába, ha a j szalagon meg tudjuk 

változtatni az író-olvasófej alatti betűt úgy, hogy a hozzá tartozó konfigurációátmenet során az i szalag tartalma 

nem ugyanaz lesz, mint az eredeti esetben lenne. 
 

Definíció: Legyen T egy Szuper Turing-gép, k ≥ 1 és w = (w1, …, wk), ahol w1, …, wk ∈  Σ*. 

Legyen továbbá K0, K1, …, Kn a T számítása a w bemeneten. (Azaz K0 = (s, w).) 

A T Turing-gép kommunikációs igénye a w bemeneten ζT(w) = ∑i=0…n ζ(Ki). 

A T Turing-gép kommunikációs sávszélesség-igénye a w bemeneten ηT(w) = max{ζ(Ki)|Ki, i = 0, …, n}. 

 

Definíció: Legyen T egy Szuper Turing-gép. 

T kommunikációs bonyolultsága a következő függvény: 

zT(n) = max{ζT(w) | w = (w1, …, wk), ahol w1, …, wk ∈  Σ* és |w| ≤ n}. 

T abszolút sávszélesség-igénye a következő függvény: 

dT(n) = max{ηT(w) | w = (w1, …, wk), ahol w1, …, wk ∈  Σ* és |w| ≤ n} 

Az idő-, tár- és processzorbonyolultságra most megadott definíciók a Bonyolultságfogalmak című fejezet 

fogalmainak pontosítását jelentik a Turing-gép modellben. 

Az ott megfogalmazottak megfelelője Szuper Turing-gép esetén: 
 

Általános ↔ Szuper Turing-gép 

Abszolút időbonyolultság ↔ Időbonyolultság 

Összes tárbonyolultság ↔ Tárbonyolultság 

Processzorbonyolultság ↔ Processzorbonyolultság 

Kommunikációs bonyolultság ↔ Kommunikációs bonyolultság 

 

Szálankénti időbonyolultság 

Az i szalaghoz (szálhoz) tartozó időbonyolultság a szalagon végzett első és utolsó érdemi művelet közötti 

lépések számából származtatható, az általános időbonyolultsághoz hasonlóan. Érdemi művelet a szalagon levő 

jel átírása, illetve az író-olvasófej mozgatása. 

 

Összes időbonyolultság 
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A szálankénti időbonyolultságok összege. 

 

Szálankénti tárbonyolultság 

A szalagonként vizsgált tárbonyolultság. 

A Szuper Turing-gép állapotátmenet-függvényére vonatkozó különböző megszorítások az egyes számítási 

modelleket, architektúrákat adják vissza. 

Világos, hogy a Szuper Turing-gép modell segítségével egyszerűen modellezhetők az egy, illetve többszalagos 

Turing-gépek. 

1.2.1.2.1. Szimuláció 
 

Definíció: Legyen adott két algoritmus 1 és 2, nem feltétlenül ugyanabban a modellben. 

Azt mondjuk, hogy 1 szimulálja 2-t, ha 

2 minden lehetséges w bemenetére 1(w) = 2(w), azaz ugyanazt a kimenetet adja (illetve nem ad választ, 

ha 2 sem). 

Legyen adott két algoritmusmodell, M1 és M2. Azt mondjuk, hogy M1 legalább olyan erős, mint M2, ha minden 

2 ∈  M2 esetén létezik 1 ∈  M1 úgy, hogy 1 szimulálja 2-t. 

A Szuper Turing-gép meglehetősen általános modellnek tekinthető. Az állapotátmenet függvényre adott 

korlátozásokkal lehet a többi modellt szimulálni vele. 

Példák az egyes korlátozásokra: 

1. Ha Δ értelmezési tartományát Q\H × Σ* helyett Q\H × Σk-ra redukáljuk, a k-szalagos Turing-gép modellhez 

jutunk. Ebben az esetben nem szükséges az értékkészletet is redukálni, hiszen egyszerűen nem használjuk a 

többi szalagra írt adatokat. 

(Ez matematikai módszerekkel, a projekció segítségével definiálható.) 

2. Ha Δ felírható δ∞ alakban, ahol δ: Q\H × Σk → Q × (Σ ∪  {← →})k. Itt a Szuper Turing-gép k-szalagos azonos 

működésű független Turing-gépek vektoraként értelmezhető. Ebben az esetben az egyes komponens Turing-

gépek tényleges működéséhez szükséges állapotot az egyik szalagon tároljuk. 

Modellezhető a közös tárterület különböző használata is. 

3. Ha az állapotátmenet függvényt úgy definiáljuk, hogy az i + 1 szalag irányába csak az i szalag irányából 

történik adatáramlás, és az i + 1 szalagra írt jelet nem befolyásolja, hogy mi volt előtte a helyén, akkor az i + 1 

szalag tekinthető úgy, mint az i szalag egy külső tárolója. 

4. Ha a 3. pontban szereplő Szuper Turing-gépről még azt is feltesszük, hogy az i + 1 szalag irányából az i + 2 

irányába történik adatáramlás (az i + 2 szalag értéke viszont nem csak az i + 1-től függ), akkor egy olyan 

működést modelleztünk, ahol az i és i + 2 szalag között az i + 1 egy beékelt puffertároló szerepét játssza. 

5. Az előzőekhez hasonlóan a konkurens memóriahasználat is modellezhető. Megfelelően definiált 

állapotátmenet függvény segítségével az i + 1 szalag irányába mind az i, mind az i + 2 szalag irányából 

történhessen adatáramlás. Ebben az esetben az i + 1 szalag közös memóriaterülete az i és i + 1 szalagnak. 

Az állapottér végességének elvetése azzal a problémával járna, hogy olyan új modell jönne létre, amivel sokkal 

több, akár a hagyományos algoritmusokkal megoldhatatlan feladatot is meg tudnánk oldani. Ekkor ugyanis az 

állapotátmenet függvény már nem tekinthető Turing-géppel kiszámolhatónak, ennek megfelelően akár olyan 

állapotátmenet is megadható, ami tényleg nem kiszámolható. 
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(Példa végtelen állapottér esetén nem rekurzív függvény megvalósítására: 

f(n) = egy n állapotú Turing-gép által üres bemenetre adható leghosszabb 1-es sorozat, mint válasz.) 

Fontos látnunk azonban, hogy a Szuper Turing-gép használatával nem bővül a megoldható feladatok köre, 

legfeljebb a megoldás időbonyolultsága csökken. 
 

Tétel: Minden T Szuper Turing-géphez létezik őt szimuláló egyszerű  Turing-gép. 

Bizonyítás: 

A tételt konstruktív módon igazolhatjuk, itt azonban csak a bizonyítás vázlatát közöljük. Először meg kell 

határozni egy szimuláló Turing-gépet, majd erről belátni, hogy tényleg a feladatot oldja meg. 

Legyen  a keresett szimuláló Turing-gép. 

 első szalagját fogjuk aktív szalagnak használni, ezen tároljuk a működéshez szükséges információkat. 

A második szalagra kerülnek a bemenetek, majd a számolás egy köztes pontjában ide kerülnek vissza a 

részeredmények. 

 szalagjainak struktúrája és működése a következőképpen írható le: 

A 2. szalag tartalmának szerkezete a következő: 

Ha a szimulált T pillanatnyi konfigurációja 

K = (q, w1,1, a1, w1,2, …, wk,1, ak, wk,2), 

akkor a szalagon a 

#w1,1 & a1 & w1,2 # … # wk,1 & ak & wk,2# 

szó található. 

 állapothalmaza Q’ = Q × Q1, ahol Q a T állapothalmaza, Q1 pedig a szimulációs lépések leírására 

használható. 

 ciklikusan ismétli a következő műveletsort: 

1. Végigolvassa a 2. szalagot, és a & … & jelek között található betűket átmásolja az első szalagra; ehhez Q1 

megfelelő részhalmazát rendeljük. 

2. A másolás befejeztével az 1. szalag elejére áll és átmegy a végrehajtó állapotba. Ehhez Q1 egy újabb 

részhalmazát használja fel. 

3. A végrehajtó állapotban a ∆(q, … )-nak megfelelő egyszerű Turing-gép működését végzi el. Itt 

értelemszerűen Q1-nek megint újabb részhalmaza szükséges. 

4. Az állapotváltozás kivitelezése után az eredménynek megfelelően megváltoztatja a 2. szalag tartalmát. Ha 

visszaírandó betűt talál, beírja, ha fejmozgatást jelző karaktert, akkor a megfelelő & jeleket mozdítja el. 

5. Ha az új q’ állapot végállapot, a szimuláció megáll, ha nem, újrakezdődik az 1. ponttal. 

A 4. pont végrehajtása a leírtnál egy kicsit komplikáltabb, mivel egy szalag utolsó karaktere után írás, illetve az 

utolsó karakter törlése megköveteli a mögötte levő szavak megfelelő tologatását. 

A bizonyítás második – tényleges – része, hogy be kell látni, miszerint  valóban szimulálja T-t. 

Ezt a szokásos szimulációt bizonyító módszerrel lehet megtenni: 
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Egy tetszőleges bemenethez tartozó K0, K1, … és K’0, K’1, … és K’0, K’1, … számításokról kell belátni, hogy a 

számításában található egy részsorozat, ami kölcsönösen egyértelműen megfeleltethető a T számításának. 

Formálisan: ∃  i0 < i1 < i2 < …, amelyekre Kj és  egymásból egyértelműen meghatározható. Ez az indexsorozat 

jelölheti például egy-egy lépés szimulációjában az 1. műveletsor megkezdéséhez tartozó konfiguráció indexét. 

Ez a tétel bizonyítását jelenti. √ 

A szuper Turing-gép állapotátmenet függvényét már csak azért is rekurzívnak kell választanunk, mert egyébként 

túl általános modellt kapnánk, ami nem illeszkedne az algoritmus fogalmához. Ha az állapotátmenet függvénye 

akármilyen lehetne, akkor könnyedén tudnánk algoritmikusan (Turing-géppel) megoldható problémák körébe 

nem tartozó feladatokat is megoldani. 

Tovább finomítva a definíciót, megkövetelhetjük Δ-tól, hogy 1 szalagos Turing-gépen korlátos állapotszámmal 

legyen megvalósítható. Ez a Szuper Turing-gép által megoldható feladatok halmazára nincs hatással, viszont a 

különböző bonyolultságelméleti vizsgálatok sokkal jobban tükrözik a feladat valódi bonyolultságát. Ellenkező 

esetben elképzelhető egy olyan megoldás is, amelyik minden bemenetre 1 lépésben választ ad. 

1 állapottal korlátozott állapotátmenet függvény: 

Minden szalagon csak az adott szalag tartalma határozza meg a működést. Tekinthető szimultán működésű, nem 

teljesen független Turing-gépek vektorának. Az egyes szalagok között nincs közvetlen adatáramlás. 

2 állapottal korlátozott állapotátmenet függvény: 

Az egyes szalagok között minimális, maximum 1 bitnyi információáramlás történhet. A szalagok lokálisan 

azonosnak tekinthetők. 

1.2.1.2.2. Bonyolultsági osztályok 

Az egy-, illetve az általánosabb rögzített k -szalagos Turing-gépek modelljét felhasználva definiálhatjuk a 

feladatok bonyolultságát, illetve általánosan a bonyolultsági osztályokat. 
 

Definíció: Legyen T egy Turing-gép, h ∈  H és L egy nyelv. 

Azt mondjuk, hogy T elfogadja a w ∈  Σ* szót, ha a w bemenetet adva T-nek, T h állapotban megáll. 

Azt mondjuk, hogy T felismeri az L ⊆ Σ* nyelvet, ha L = {w| T elfogadja w – t} . Jelekben: L = L(T). 

Ha T ráadásul minden bemeneten megáll, azt mondjuk, hogy T eldönti az L nyelvet. 

 

Definíció: Legyen f:  → + egy monoton növekvő függvény. Az f növekedéshez tartozó időbonyolultsági 

osztály 

TIME(f(n)) = {L|∃  T Turing-gép, amelyikre L = L(T) és T időbonyolultsága t(n), ahol t(n) ahol t(n) ∈  O(f(n))}. 

 

Definíció: Legyen f:  → + egy monoton növekvő függvény. Az f növekedéshez tartozó tárbonyolultsági 

osztály 

SPACE(f(n)) = {L|∃ T Turing-gép, amelyikre L= L(T), és T tárbonyolultsága s(n), ahol s(n) ∈  O(f(n))}. 

Hasonló definíciót adhatunk Szuper Turing-gépek felhasználásával. 
 

Definíció: Legyen f:  → + egy monoton növekvő függvény. Az f növekedéshez tartozó párhuzamos 

időbonyolultsági osztály 
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PTIME(f(n)) = {L|∃  Turing-gép, amelyikre L = L(T), és T időbonyolultsága t(n), ahol t(n) ∈  O(f(n))}. 

 

Definíció: Legyen f:  → + egy monoton növekvő függvény. Az f növekedéshez tartozó párhuzamos 

tárbonyolultsági osztály 

PSPACE(f(n)) = {L|∃  T Turing-gép, amelyikre L = L(T) és T táronyolultsága s(n), ahol s(n) ∈  O(f(n))}. 

Párhuzamos algoritmusok esetén fontos szempont, hogy hány processzor felhasználásával tudjuk megoldani a 

feladatot adott időn belül. Ezért kiemelt szerepe van a következő kombinált bonyolultsági osztálynak. 
 

Definíció: Legyenek f, g:  → + monoton növekvő függvények. 

A kombinált idő-processzorbonyolultsági osztály: 

TIMEPROC(f(n,g(n)) = {L|∃ T Turing-gép, amelyikre L = L(T), és ha T időbonyolultsága t(n), 

processzorbonyolultsága p(n), akkor t(n) ∈  O(f(n)) és p(n) ∈  O(g(n))}. 

Fontosabb bonyolultsági osztályok: 

1. A polinomiális időben eldönthető nyelvek osztálya: 

 
 

Megjegyzés: Definiálható az úgynevezett nemdeterminisztikus Turing-gép. Ennek lényege, hogy a Turing-gép 

egy konfigurációjából nemcsak egy konfigurációba léphet át, hanem akár többe is. Amennyiben viszont egy 

konfigurációba átmehet, azt meg is teszi. Úgy tekinthető, mintha a Turing-gép a lehetőségeknek megfelelően 

folyamatosan osztódna, és egyre több gép próbálná megoldani a feladatot. Ha csak egy is meg tudja oldani, 

elfogadjuk. A lépéseinek száma a legrövidebb megoldás. Amennyiben nincs elfogadó számítása és minden 

számítás véges, akkor a lépések száma a leghosszabb számítás hossza. Ha ráadásul van végtelen számítása is, 

akkor a lépések számát is végtelennek tekintjük. 

Ezzel a Turing-gép modellel is definiálhatók bonyolultsági osztályok, amelyek igen fontos szerepet töltenek be 

az algoritmusok vizsgálatában. A P osztályhoz hasonlóan definiálható az NP osztály, ami a polinomiális időben 

ellenőrizhető feladatok osztályát jelöli. 

A mai napig is a kutatások egyik igen fontos kérdése, hogy vajon a két osztály megegyezik-e. (P = NP?) 

2. A polinomiális processzorral polilogaritmikus időben eldönthető nyelvek osztálya. 

 

Az ebbe a bonyolultsági osztályba tartozó feladatok általában azok, amelyek hatékonyan párhuzamosíthatók 

(vagy eleve már szekvenciálisan is igen hatékonyan megoldhatók). 

3. Összefoglaló kérdések és feladatok 

1. Mutassuk meg, hogy n2 – 2n + 3 ∈  O(n2)! 

(Segítség: Lássuk be, hogy ∃  c > 0, amelyikre, 

 

ha 
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n > 0, majd mindkét oldalt szorozzuk meg n2-tel.) 

2. Legyen p(x) és q(x) két polinom pozitív főegyütthatókkal. Tegyük fel, hogy deg(p) ≤ deg(q). 

a. Ekkor p(n) ∈  O(q(n)). 

b. Ha deg(p) < deg(q), akkor q(n) ∉  O(p(n)). 

(Segítség: Legyen k1 = deg(p) és k2 = deg(q). Az előző feladathoz hasonlóan lássuk be, hogy p(n) ∈  O( ) és 

 ∈  O(q(n)). A növekedési rendekre bizonyított 4. tulajdonság és 1. következmény alapján következik az a. 

állítás. Az 1. következmény segítségével belátható b.) 

3. Adjunk meg egy Szuper Turing-gépet, amelyik lineáris időben meghatározza két szó leghosszabb közös 

részsorozatát! (Részsorozat: betűknek olyan sorozata, amely az adott szóban pontosan ugyanabban a sorrendben 

fordul elő, nem feltétlenül szomszédos elemként.) 

4. Mutassuk meg, hogy P ⊆ NC! 

5. A processzorszám, illetve az állapotátmenet függvény állapotainak számának korlátozása fontos a 

vizsgálatoknál. 

Mutassuk meg, hogy (nem korlátozott) Szuper Turing-gép segítségével minden algoritmikusan megoldható 

feladat megoldható lineáris időben! (Ekkor a kommunikációs bonyolultság nagyon naggyá válhat.) 
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2. fejezet - Párhuzamos nyelvtan 
modellek 

2.1. Ismétlés: Generatív nyelvtanok, Chomsky-féle 
hierarchia 

A következő fejezetekben a hagyományos formális nyelvek elméletében használt generatív nyelvtanok 

párhuzamos megfelelői közül mutatunk be néhányat. 

Ahhoz, hogy a fejezet további definíciói könnyen érthetőek legyenek, először néhány, a formális nyelvek 

elméletében szereplő további alapdefiníciót, illetve jelölést hívunk elő (az ábécé, szó, nyelv fogalmakat már 

definiáltuk a Matematikai alapok fejezet végén). 

Alapvető fogalom az átíró rendszer, melynek különböző változatait fogjuk használni ebben a részben. 
 

Definíció: Formális rendszernek (vagy átíró-, esetleg átírási rendszernek) nevezünk minden olyan W = (T,H) 

párt, amelyben T egy ábécé, H pedig a T*×T* direkt szorzat egy véges részhalmaza. A elemeit helyettesítési 

vagy átíró szabályoknak hívjuk, és ha (p,q) ∈  H, akkor általában a p → q jelölést használjuk. Legyen r,s ∈  T*, 

akkor mondjuk, hogy r-ből az s közvetlenül, vagy egy lépésben levezethető (jelekkel: r ⇒ s), ha léteznek olyan 

p,p',p'',q ∈  T* szavak, hogy r = p'pp'', s = p'qp'' és p → q ∈  H. Szemléletesen ez azt jelenti, hogy az s szó 

megkapható az r szóból úgy, hogy s-ben valamely H-beli szabály bal oldalán álló p részszó helyébe az e 

szabály jobb oldalán álló q szót írjuk. Azt mondjuk, hogy az r-ből az s levezethető (jelekkel: r ⇒* s), ha 

léteznek olyan r0,r1,…,rk szavak (k ≥ 1), hogy r0 = r és rk = s, valamint ri ⇒ ri+1 minden 0 ≤ i < k esetén. Emellett 

(a k = 0 esetnek megfelelően) r ⇒* r minden r szóra fennáll. (Tehát a ⇒* reláció a ⇒ reláció reflexív és 

tranzitív lezártja.) 

A generatív rendszerekben egy adott – általában véges – axiómahalmazból levezethető szavak halmazát, a 

generált nyelvet vizsgáljuk. A klasszikus formális nyelvek elméletében a Chomsky által definiált generatív 

nyelvtanok és az általuk definiált nyelvosztályok alapvető szerepet játszanak. A generatív nyelvtanokban 

szemben a korábbi egyszerű átírórendszerekkel – az ábécé elemeiből két diszjunkt csoportot, a terminálisok (kb. 

végleges betűk) és a nemterminálisok (kb. változók) halmazát képezzük. A fontosabb fogalmak a következők. 
 

Definíció: A G = (N,T,S,H) rendezett négyest generatív nyelvtannak (vagy generatív grammatikának) 

nevezzük, ha N és T diszjunkt véges ábécék, S ∈  N és H ⊆ (N∪T)*N(N∪T)*×(N∪T)*. Az N elemeit 

nemterminális jeleknek (változóknak) nevezzük, és általában nagybetűkkel jelöljük. A T elemeit terminális 

jeleknek (konstansoknak) nevezzük, és általában kisbetűkkel jelöljük. A H elemeit képező (p,q) rendezett 

párokat helyettesítési szabályoknak nevezzük, és általában p → q alakban írjuk. Az S egy kitüntetett 

nemterminális jel, amely a nyelvtanban a generálás kiinduló vagy kezdő eleme, más néven mondatszimbóluma 

(startszava vagy axiómája). 

Egy generatív nyelvtanban az r ∈  (N∪T)* szóból egy lépésben, vagy közvetlenül levezethető a t ∈  (N∪T)* szó 

(jelekkel: r ⇒ t), ha van olyan p → q helyettesítési szabály a H-ban és p',p'' ∈  (N∪T)* úgy, hogy r = p'pp'' és t 

= p'qp''. A levezethetőség definícióját ugyanúgy kapjuk a közvetlen levezethetőségből, mint az átíró rendszerek 

esetén, vagyis a közvetlen levezethetőség reflexív és tranzitív lezártjaként értelmezzük, jelekkel: ⇒*. 

Az S mondatszimbólumból levezethető (N∪T)*-beli szavakat mondatformának hívjuk. A G generatív nyelvtan 

által generált nyelven a T*-beli S-ből levezethető szavak halmazát értjük: 

L(G) = {w | S ⇒* w}∩T*. 

A nyelvtan és az általa generált nyelv definíciója szerint minden nyelvtanhoz egy egyértelműen meghatározott 

nyelv tartozik, de megfordítva, egy nyelvet nem csak egy nyelvtannal generálhatunk. Két nyelvtant 

ekvivalensnek nevezünk, ha ugyanazt a nyelvet generálják, vagy az általuk generált nyelv legfeljebb a λ 

üresszóban tér el. 
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A definícióból láthatjuk, hogy a központi szerepet játszó levezetés alapvetően szekvenciálisan működik, egy 

adott időpillanatban egy szabályt alkalmazunk az aktuális mondatforma egy adott helyén (ahol a szabály 

alkalmazható, azon helyek közül is csak egyetlen helyen). 

A generatív nyelvtanokban a szabályok alakjának különböző megszorításával különböző típusú nyelvtanokat és 

azok által különböző típusú nyelvosztályokba tartozó nyelveket generálhatunk. 
 

Definíció: A G = (N,T,S,H)-t i típusú nyelvtannak (i = 0,1,2,3) nevezzük, ha az alábbi megszorítások közül az 

i-edik teljesül: 

(0) Mondatszerkezetű nyelvtan: A generatív nyelvtan általános definíciója tejesül, ezen kívül nincs külön 

feltétel. 

(1) Környezetfüggő nyelvtan: Minden H-beli szabály alakja 

qAr → qpr, ahol A ∈  N, p ∈  (N∪T)*\{λ}, q,r ∈  (N∪T)*; ez alól egyetlen kivétel lehet: az S → λ alakú szabály, 

de ez esetben, vagyis S → λ ∈  H esetén S nem lép fel egyetlen szabály jobb oldalán sem. 

(2) Környezetfüggetlen nyelvtan: Minden szabály A → p alakú, ahol 

A ∈  N, p ∈  (N∪T)*. 

(2.5) Lineáris nyelvtan: Minden szabály A → uBv vagy A → u alakú, ahol A,B ∈  N, u,v ∈  T*. 

(3) Reguláris nyelvtan: Minden szabály vagy A → uB vagy A → u alakú, ahol A,B ∈  N, u ∈  T*. 

Egy nyelvről azt mondjuk, hogy rekurzívan felsorolható (RE) / környezetfüggő (CS) / környezetfüggetlen (CF) 

/ lineáris (LIN) / reguláris (REG), ha mondatszerkezetű / környezetfüggő / környezetfüggetlen / lineáris / 

reguláris nyelvtannal generálható. Továbbá az i = 0,1,2,3 értékek esetén azt mondjuk, hogy egy L nyelv i-

típusú, ha van olyan i-típusú nyelvtan, amely azt generálja. 

A Chomsky féle nyelvosztályok az alábbi szigorú hierarchiát alkotják: 

FIN ⊂ REG ⊂ LIN ⊂ CF ⊂ CS ⊂ RE ⊂ ALL, 

ahol FIN jelzi a véges nyelvek halmazát és ALL jelzi az összes lehetséges nyelv halmazát (adott legalább 

kétbetűs T ábécé felett). Megjegyezzük, hogy egybetűs ábécé esetén 

FIN ⊂ REG = LIN = CF ⊂ CS ⊂ RE ⊂ ALL. 

Itt jegyezzük meg, hogy minden generatív nyelvtannal van olyan ekvivalens, amelyben a mondatszimbóluma 

nem fordul elő egyik szabály jobb oldalán sem. Továbbá, az adott nyelvosztályok nyelvtanaiban szereplő 

szabályokra erősebb megszorításokat is tehetünk, úgy, hogy azért minden, a nyelvtanosztályba tartozó 

nyelvtannal van ekvivalens nyelvtan, melynek szabályaira ez az erősebb megszorítás is teljesül. Most két 

nyelvosztály esetén adunk példát erre. 

Minden környezetfüggetlen nyelvtannal van vele ekvivalens, amelynek szabályai csak A → a, A → BC alakúak 

(A,B,C ∈  N, a ∈  T) lehetnek (Chomsky-féle normálforma). 

Minden lineáris nyelv generálható olyan szabályokkal, amelyek mindegyike legfeljebb egy terminális betűt 

tartalmaz (normálforma a lineáris nyelvtanokhoz). 

Azt mondjuk, hogy egy nyelvosztály zárt egy adott műveletre nézve, ha a nyelvosztály bármely nyelveiből a 

művelet eredményeként olyan nyelvet kapunk, amely ugyancsak a nyelvosztály eleme. Köztudott, hogy a 

Chomsky-féle 0., 1., 2. és 3. nyelvosztály is zárt az unió, a nyelvek összefűzése (konkatenáció), illetve az 

iteráció műveletére is. A lineáris nyelvek osztálya zárt az unió, de nem zárt a konkatenáció és az iteráció 

műveletekre. A reguláris és a környezetfüggő nyelvek zártak a metszet és a komplementerképzés műveletekre, a 

lineáris és a környezetfüggetlen nyelvek osztálya pedig nem zárt ezekre a műveletekre. Amennyiben viszont az 

egyik nyelv környezetfüggetlen, a másik reguláris, a metszetük is környezetfüggetlen lesz, vagyis a 

környezetfüggetlen nyelvek zártak a reguláris nyelvekkel vett metszetképzésre. A rekurzívan felsorolható 

nyelvek osztálya zárt a metszet, de nem zárt a komplementerképzés műveletére. Ezeket a zártsági 
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tulajdonságokat a 2.1. táblázatban is összefoglaltuk (+ jelenti a zárt és - a nem zárt tulajdonságot az adott 

műveletre nézve). 

2.1. táblázat: 

2.1. táblázat - Chomsky-féle nyelvosztályok zártsági tulajdonságai 
 

nyelvosztály 

művelet 

unió konkatená

ció 
Kleene-

iteráció 
mets

zet 
kompleme

nter 

reguláris + + + + + 

lineáris + - - - - 

környezetfüggetle

n 
+ + + - - 

környezetfüggő + + + + + 

rekurzívan 

felsorolható 
+ + + + - 

Az unió, a konkatenáció és az iteráció műveleteket reguláris műveleteknek hívjuk, ezek segítségével az ábécé 

betűit, az üresszó, valamint az üres halmaz jelét, illetve zárójeleket felhasználva tudunk reguláris kifejezéseket 

készíteni, amelyekkel a reguláris nyelvek írhatóak le (,,+’’ az unió, a ,,·’’ – amit sokszor elhagyunk – a 

konkatenáció, a ,,* ’’ pedig az iteráció jele). Szokás a nyelvekre a + iteráció műveletet is bevezetni, ami a * 

iterációval szemben, a 0-szori ,,ismétlést'' nem engedi meg. Formálisan bármely L nyelvre: L+ = LL*. 

A formális nyelvek elméletével kapcsolatos további részletekért ajánljuk pl. Dömösi Pál, Falucskai János, 

Horváth Géza, Mecsei Zoltán, Nagy Benedek: Formális Nyelvek és Automaták, Kelet-magyarországi 

Informatika Tananyag Tárház, 2011 tankönyvet. 

A párhuzamos nyelvtanok bevezetésének fő motivációja a párhuzamos számítások modellezése, kategorizálása, 

jobb megértése, a következő fejezetekben erről lesz szó. 

2.2. Indiai, orosz és korlátozott párhuzamos 
nyelvtanok 

A hagyományos formális nyelvek elméletében a Chomsky-féle nyelvosztályokat generáló generatív nyelvtanok 

nemdeterminisztikusak ugyan, de minden időpillanatban pontosan egy szabályt pontosan egy helyen 

alkalmaztunk, vagyis azok a rendszerek alapvetően szekvenciális működésűek. Ebben a fejezetben olyan 

modelleket vizsgálunk meg, amely alapvetően párhuzamos működésűek, levezetési lépéseket egyszerre, 

párhuzamosan alkalmazunk a levezetés során. 

A legegyszerűbb párhuzamos nyelvtan az indiai és az orosz nyelvtan, ezeket mutatjuk most be elsőként. 

2.2.2.2.1. Indiai párhuzamos nyelvtanok 

A levezetési szabályok párhuzamos alkalmazása során különböző megszorításokat tehetünk arra vonatkozóan, 

hogy a mondatformában szereplő azonos betűkkel minek kell történnie. Az indiai párhuzamos nyelvtanok esetén 

a levezetés minden egyes lépésében pontosan egyféle betűt helyettesítünk, mégpedig ugyanannak a 

helyettesítési szabálynak a segítségével. Formálisan ezeket a rendszereket a következőképpen definiáljuk. 
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Definíció: Az IG = (T,s,H) egy indiai parallel nyelvtan, ahol T egy nemüres, véges ábécé, s ∈  T* (axióma), H 

pedig a → r alakú (a ∈  T, r ∈  T*) átíró szabályok halmaza. Egy u szóból közvetlenül levezethető a v szó 

(jelben u ⇒ v), ha van olyan a ∈  T és a → r ∈  H, hogy v előáll u-ból oly módon, hogy benne az a betű minden 

előfordulását r-re cseréljük. A közvetlen levezethetőség reflexív és tranzitív lezárásával kapjuk a 

levezethetőség relációját (⇒*). Az IG nyelvtan által generált nyelv pedig az s axiómából levezethető szavak 

halmaza: L(IG) = {w|s ⇒* w}. 

Első észrevételként közöljük, hogy az s axióma tehát bármely IG esetén benne van az általa generált nyelvben. 

Mivel a nyelvtan egyszerű típusú átírórendszer, vagyis nincsenek benne megkülönböztetett terminális betűk, egy 

levezetés során minden előálló szó is benne lesz a generált nyelvben. Láthatjuk, hogy az átíró szabályok a 

környezetfüggetlen nyelvtanok szabályaival rokonok, a bal oldal mindig pontosan egy betűt tartalmaz. Az indiai 

párhuzamos nyelvtanokat a parciálisan párhuzamos rendszerek közé szokás sorolni, ugyanis a mondatforma 

nem minden betűjére alkalmazunk egyszerre átírási szabályt (csak valamely kiválasztott betű minden 

előfordulására). Ezen nyelvtanok viszonylagos egyszerűsége ellenére könnyen megmutatható, hogy bonyolult 

(nem környezetfüggetlen nyelvek) is könnyen generálhatóak segítségükkel. 

Példa (háromhatvány hosszú szavak nyelve) 

Legyen IG = ({a},a,{a → aaa}) egy indiai parallel nyelvtan. Ekkor a következő levezetés lehetséges (sőt 

minden ennél hosszabb levezetés így kezdődik): a ⇒ aaa ⇒ aaaaaaaaa ⇒ a27. L(IG) pedig éppen azokat az {a} 

ábécé feletti szavakat tartalmazza, amelyek hossza a 3 valamely nemnegatív egész kitevőjű hatványa. 

A következő példa egy nemdeterminisztikus indiai parallel nyelvtant mutat be. 

Példa (nemdeterminisztikus indiai parallel rendszer reguláris nyelv generálására) 

Legyen IG = ({a,b,c},b,{a → cc,b→ cc,b → ab}) egy indiai parallel nyelvtan. Ekkor belátható, hogy a 

lehetséges levezetések a következő alakú szavakat képesek generálni, vagyis L(IG) a következő reguláris 

kifejezéssel írható le: (cc)*a*b+(cc)*a*cc. 

A következő példában ezen párhuzamos átírórendszerek korlátosságát mutatjuk meg. 

Példa (véges, de indiai párhuzamos nyelvtannal nem generálható nyelv) 

Az L = {a,aaa} véges nyelv nem generálható indiai parallel nyelvtannal. Ahhoz, hogy belássuk a fenti tényt, 

indirekt technikát alkalmazunk: tegyük fel, hogy IG egy olyan indiai parallel nyelvtan, ami L-t generálja. Mivel 

az axióma benne kell, hogy legyen a nyelvben, valamely szónak éppen az axiómának kell lennie. A következő 

esetek lehetnek tehát: 

Ha a az axióma, akkor belőle tudnunk kell generálni a másik szót anélkül, hogy közben más szót vezetnénk le, 

tehát lennie kell 

a → aaa szabálynak. Viszont ekkor a levezetés folytatódhat is, a következő lépésben aaaaaaaaa szót 

eredményezve, ami nem eleme L-nek, így ellentmondásra jutottunk. Marad a másik eset: 

Ha aaa az axióma, akkor belőle tudnunk kellene generálni a másik szót, vagyis a-t. Ez viszont nem lehetséges, 

rövidíteni csak a → λ szabállyal lehet, ekkor viszont aaa-ból λ lesz (közvetlenül) leveztető. Tehát L nem olyan 

nyelv, amit indiai parallel nyelvtannal generálni lehet. 

Az indiai párhuzamos nyelvtanok széles körű alkalmazását annak ellenére, hogy a párhuzamosság a 

levezetésekben alapvetően jelen van, akadályozza, hogy egyszerre mindig az adott betű minden előfordulását 

ugyanazon szabály alapján kell átírnunk, másrészt, hogy csak ,,terminálisok'' vannak. Szokás az indiai 

párhuzamos nyelvtanokat nemterminálisokkal kiterjeszteni, így növelve a generáló erejüket. Mi itt ezt nem 

tesszük meg, ehelyett egyből a még többet tudó orosz párhuzamos nyelvtanokat mutatjuk be következőként. 

2.2.2.2.2. Orosz párhuzamos nyelvtanok 

Az orosz párhuzamos nyelvtanok ötvözik az indiai párhuzamos nyelvtanok és a (szekvenciális) 

környezetfüggetlen nyelvtanok néhány jellemzőit, ezáltal jóval széleskörűbben alkalmazhatóak, mint az indiai 

párhuzamos nyelvtanok (akár a nemterminálisokkal bővített változat esetén is). 
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Definíció: Az RG = (N,T,S,H) egy orosz parallel nyelvtan, ahol N és T két nemüres, véges diszjunkt ábécé (a 

nemterminálisok, illetve terminálisok halmazai), S ∈  N, H pedig (A → r,i) alakú párok halmaza, ahol a pár első 

tagja (A ∈  N, r ∈  (N∪T)*\{λ}) egy átíró szabály, i ∈  {1,2} pedig azt jelzi, hogy az adott szabályt az A 

nemterminális egy (i=1) vagy minden (i=2) előfordulása esetén kell alkalmazni. Egy u szóból közvetlenül 

levezethető a v szó (jelben u ⇒ v), ha 

- van olyan A ∈  N és (A → r,1) ∈  H, hogy v előáll u-ból oly módon, hogy benne az A nemterminális valamely 

előfordulását r-re cseréljük, vagyis u = pAq és v = prq valamely p,q ∈  (N∪T)* esetén (szekvenciális levezetési 

lépés); vagy 

- van olyan A ∈  N és (A → r,2) ∈  H, hogy v előáll u-ból oly módon, hogy benne az A nemterminális minden 

előfordulását r-re cseréljük, vagyis u = p1Ap2…pn-1Apn és v = p1rp2…pn-1rpn, ahol p1,p2,…,pn ∈  ((N\{A})∪T)* 

(párhuzamos levezetési lépés). 

A közvetlen levezethetőség reflexív és tranzitív lezárásával kapjuk a levezethetőség relációját (⇒*). Az RG 

nyelvtan által generált nyelv pedig az S-ből levezethető csak terminálisokból álló szavak halmaza: L(RG) = 

{w|S ⇒* w}∩T*. 

Amint látjuk, az orosz párhuzamos nyelvtan kiküszöböli az indiai változatnál említett problémákat, hiszen 

vannak terminálisok és nemterminálisok, másrészt megengedett lehet az a lehetőség is, hogy egy szabályt csak 

egy helyen alkalmazzunk az adott levezetési lépésben. Az is nyilvánvaló, hogy minden környezetfüggetlen 

nyelvtannal van ekvivalens orosz párhuzamos nyelvtan: egyszerűen pl. Chomsky-féle normálformájú 

nyelvtanból kiindulva minden egyes A → r környezetfüggetlen szabály helyett a (A → r,1) alakú szabályt 

felvéve megkapunk egy ilyen orosz párhuzamos nyelvtant (valójában, ha minden szabály 1-es értékkel van 

párban, a nyelvtan nem is párhuzamos, hanem hagyományos környezetfüggetlen nyelvtan). Továbbá az is 

könnyen belátható, hogy minden indiai parallel nyelvtan által generált nyelv orosz parallel nyelvtannal is 

generálható: 
 

Tétel: Legyen IG = (T,s,H) egy indiai parallel nyelvtan. Ekkor megkonstruálható RG= (N,T,S,H') orosz parallel 

nyelvtan, hogy L(IG) = L(RG). 

Bizonyítás: megkonstruáljuk RG-t: legyen N = {S}∪{Xa| a ∈  T} (ahol N elemei mind új szimbólumok, vagyis 

nem szerepel egyikük sem T-ben, Xa-t az a terminális ,,helyett'' vezetjük be), továbbá H' = {(S → s,2),(S → 

s',2)}∪{(Xa → r',2) |a → r ∈  H}∪  {(Xa → a,2)}, ahol s' ∈  N*, illetve r' ∈  N* úgy jön létre az s ∈  T*, illetve az 

r ∈  T*-ból, hogy bennük minden egyes terminális betűt a helyettük bevezetett nemterminálisra cserélünk. 

Nyilvánvalóan a levezetés kétféleképpen kezdődhet RG-ben: S ⇒ s esetén az IG axiómáját vezetjük le, minden 

más esetben S ⇒ s'-vel kezdődik a levezetés. Ekkor az s' mondatforma csak nemterminálisokat tartalmaz, a 

levezetés tovább folytatódhat az (Xa → r',2) alakú szabályokkal (így szimulálva az eredeti indiai parallel 

nyelvtan megfelelő levezetési lépéseit Xa → r szabály alkalmazásával). Amikor az indiai nyelvtanban a 

levezetést nem folytatjuk, vagyis tekintjük a levezetett szót, akkor az RG nyelvtanban még minden a ∈  T esetén 

az Xa nemterminálisra alkalmaznunk kell az (Xa → a,2) alakú szabállyal történő levezetési lépést, így ,,cserélve'' 

a nemterminálisainkat terminálisokra. Így belátható, hogy IG minden levezetéséhez tartozik termináló levezetés 

RG-ben, illetve RG bármely termináló levezetéséhez az IG-ben is tartozik levezetés. √ 

Tehát az orosz parallel nyelvtanok segítségével a környezetfüggetlen nyelvtanokat kiegészítettük az indiai 

parallel nyelvtanokban adott párhuzamosság alkalmazásával, sőt a kétféle lépés (vagyis a szekvenciális és a 

párhuzamos levezetési lépések) kombinációjával újabb lehetőségeink adódnak. 

Példa (a másolat nyelv) 

Az L = {ww | w ∈  {a,b}*,w≠λ} másolat nyelv köztudottan nem környezetfüggetlen. Legyen RG = 

({S,A},{a,b},S,{(S → AA,1),(A → aA,2), (A → bA,2),(A → a,2),(A → b,2)}), ekkor a levezetés első lépése: 

S ⇒ AA, ezután pedig betűről betűre egyszerre építjük fel a szót két példányban egyszerre, párhuzamosan. Így L 

= L(RG). 

A következő példa ugyancsak egy köztudottan nem környezetfüggetlen nyelv párhuzamos nyelvtannal való 

előállítását mutatja. 
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Példa (a keresztfüggőségek nyelve) 

Legyen adott a következő orosz párhuzamos nyelvtan RG = ({S,A,B}, {a,b},S,{(S → ABAB,1),(A → aA,2),(B → 

bB,2),(A → a,2),(B → b,2)}), ekkor a levezetés első lépése: S ⇒ ABAB, ezután pedig betűről betűre egyszerre 

építhetjük fel a a-kból álló, illetve ettől függetlenül a b-kből álló blokkokat. Így L(RG) = {anbmanbm|m,n ≥ 1}. 

Az orosz párhuzamos nyelvtanok esetén egy adott nemterminálisnak vagy egy vagy minden előfordulását 

helyettesítjük a megadott szabály jobb oldalával. Ezzel szemben a következő szakaszban olyan rendszert 

említünk, ahol párhuzamosan, de korlátozott számú helyen történik átírás egy lépésben. 

2.2.2.2.3. Korlátozottan párhuzamos nyelvtanok 

2.2.2.2.3.1. k-párhuzamos nyelvtanok 

Összefoglalóan k-párhuzamos nyelvtanoknak hívjuk az 1-párhuzamos, 2-párhuzamos, 3-párhuzamos, …, n-

párhuzamos stb. nyelvtanokat. Egy n-párhuzamos nyelvtanban – az első lépést kivéve – minden lépésben 

pontosan n darab nemterminális kerül átírásra. 
 

Definíció: Legyen kG = (N,T,S,H) egy n-párhuzamos nyelvtan (n ≥ 1), ahol N,T,S és H ugyanúgy, mint a 

környezetfüggetlen nyelvtanoknál, úgy, hogy az S mondatszimbólum nem fordul elő egyetlen szabály jobb 

oldalán sem. Egy u szóból közvetlenül levezethető a v szó (jelben u ⇒ v), ha 

- u = S és S → v ∈  H, (első levezetési lépés); vagy 

- u = p1A1p2A2p3…pnAnpn+1 és v = p1r1p2r2p3…pnrnpn+1, ahol 

p1,p2,…,pn+1 ∈  (N∪T)*, és Ai → ri ∈  H, minden 1≤ i ≤ n esetén (n-párhuzamos levezetési lépés). 

A közvetlen levezethetőség reflexív és tranzitív lezárásával kapjuk a levezethetőség relációját (⇒*). A kG 

nyelvtan által generált nyelv pedig az S-ből levezethető, csak terminálisokból szavak halmaza: L(kG) = {w|S 

⇒* w}∩T*. 

Egy n-párhuzamos nyelvtanban a párhuzamosság foka n-re van beállítva, sem több, sem kevesebb nem lehet a 

levezetés egy lépését tekintve sem (kivéve a legelsőt, ahol még nincs lehetőség párhuzamos átírásra, hiszen csak 

egybetűs az aktuális mondatformánk, vagyis az axióma). Ennek segítségével jól lehet a levezetés egyes részeit 

szinkronizálni, hiszen pl. ha a mondatformában szereplő nemterminálisok száma az n értéke alá csökken, a 

levezetés nem folytatható, akár sikerült terminális szót levezetnünk, akár nem. 

A definícióból látható az is, hogy az 1-párhuzamos nyelvtanok éppen a hagyományos szekvenciális 

környezetfüggetlen nyelvtanokkal esnek egybe (vagyis, ha csak egy szálú a párhuzamosság, akkor az nem is 

párhuzamosság igazán). Ez persze megengedi azt, hogy a k-párhuzamos nyelvtanokat a környezetfüggetlen 

nyelvtanok egyféle párhuzamos általánosításának lássuk. Ez az általánosítás nagyon különbözik az (indiai és) 

orosz párhuzamos nyelvtanoknál levőtől, hiszen most pontosan megmondjuk, hány helyen kell párhuzamosan az 

átírást megtennünk, másrészt ez történhet különböző szabályok segítségével, sőt az átírandó 

nemterminálisoknak sem kell feltétlenül egyezniük. 

Példa (többszörös megfeleltetés nyelve) 

Legyen kG = ({S,A,B,C},{a,b,c},S,H) egy 3-párhuzamos nyelvtan, ahol H = {S → ABC,A → aA,B→ bB,C → 

cC,A → a,B → b,C → c}. Ekkor minden levezetés az S ⇒ ABC lépéssel kezdődik. Ezután, mivel mindig 

pontosan 3 helyen kell átírószabályt alkalmaznunk, csak anAbnBcnC alakú mondatformákat állíthatunk elő (n≥0 

természetes szám) úgy, hogy a levezetés folytatható legyen. Ennek következtében a generált nyelv: L(kG) = 

{anbncn | n ≥ 1}. 

A k-párhuzamos nyelvtanok egyik gyengéje, hogy előre rögzítenünk kell a párhuzamosság fokát, vagyis, hogy 

egy levezetési lépésben mennyire lesz párhuzamos az átírás. Ez néha, például, ha tudjuk, hogy adott 

architektúrán mennyi párhuzamos utasítás futhat le egyszerre, jó lehet. Ugyancsak feloldható egyik irányban a 

megszorítás, ha valamely A nemterminális(ok)ra A → A alakú szabályokat is használunk. Ezzel tulajdonképpen 

megengedhetjük, hogy a rögzített értéknél kevesebb helyen történjen valódi átírás, feltéve, hogy a mondatforma 



 Párhuzamos nyelvtan modellek  

 31  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

tartalmaz extra előfordulásokat az adott nemterminális(ok)ból, ekkor ezzel a feltétellel további kontrollt 

alkalmazhatunk a levezetés során. 

2.2.2.2.3.2. Szétszórt környezet nyelvtanok 

A szétszórt környezet nyelvtanok az előzőekben ismertetett k-párhuzamos nyelvtanok továbbfejlesztett 

változatai, ahol egyrészt a k értéke nem teljesen rögzített, vagyis a levezetés során a párhuzamosság foka 

változhat, másrészt az egy levezetési lépésben alkalmazható szabályokat és azok alkalmazási sorrendjét (a 

helyük szerint) is megadjuk. Lássuk tehát formálisan a definíciót. 
 

Definíció: Az SCG = (N,T,S,H) egy szétszórt környezet nyelvtan, ha N,T,S ugyanúgy, mint a 

környezetfüggetlen, illetve a k-párhuzamos nyelvtanoknál, rendre a nemterminális ábécé, a terminális ábécé és 

a mondatszimbólum. A H véges halmaz elemei pedig véges környezetfüggetlen szabályokból álló sorozatok 

(úgynevezett mátrixok): (A1 → r1,A2 → r2,…,Ak → rk), ahol k ≥ 1 természetes szám, és a k értéke mátrixonként 

változhat. 

Egy u szóból közvetlenül levezethető a v szó (jelben u ⇒ v), ha van olyan (A1 → r1,A2 → r2,…,Ak → rk) mátrix a 

H-ban, hogy 

u = p1A1p2A2p3…pkAkpk+1 és v = p1r1p2r2p3…pkrkpk+1 valamely p1,p2,…,pn+1 ∈  (N∪T)* esetén. 

A közvetlen levezethetőség reflexív és tranzitív lezárásával kapjuk a levezethetőség relációját (⇒*). Az SCG 

nyelvtan által generált nyelv pedig L(SCG) = {w|S ⇒* w}∩T*. 

Mint látjuk, a párhuzamosság foka egy-egy szabálymátrixban ugyan rögzítésre került, de a teljes nyelvtanban 

különböző értékek is megengedettek. Másrészt viszont, mivel a nyelvtan megadásakor ezek az értékek, sőt az 

alkalmazandó szabályok és azok bal oldalának előfordulási sorrendje az aktuális mondatformában is rögzített, 

csak parciálisan párhuzamos rendszerről beszélhetünk. 

Példa (többszörös megfeleltetés) 

Legyen SCG = ({S,A,B},{a,b},S,{(S → ABA),(A → aA,B → bB,A → aA), 

(A → λ, B → λ,A → λ)}) egy szétszórt környezet nyelvtan. Ekkor a levezetés S ⇒ ABA lépéssel kezdődik. 

Ezután a második mátrix alkalmazásával párhuzamosan vezetjük be a terminálisokat a megfelelő helyeken, 

végül a harmadik mátrix szabályaival fejezhetjük be a levezetést. Ennek megfelelően L(SCG) = {anbnan | n ≥ 0}. 
 

Tétel: A szétszórt környezet nyelvtanok által generált nyelvek halmaza megegyezik a rekurzívan felsorolható 

nyelvek halmazával. 

A következő definíció nagyon hasonlít az eredeti szétszórt környezet nyelvtan definícióra. 
 

Definíció: Az APG = (N,T,S,H) egy abszolút párhuzamos nyelvtan, ha N,T,S és H ugyanúgy, mint a szétszórt 

környezet nyelvtanoknál, adott. Egy u szóból közvetlenül levezethető a v szó (jelben u ⇒ v), ha van olyan (A1 

→ r1,A2 → r2,…,Ak → rk) ∈  H, hogy u = p1A1p2A2p3…pkAkpk+1 és v = p1r1p2r2p3…pkrkpk+1 valamely p1,p2,…,pk+1 ∈  

T* esetén. 

A közvetlen levezethetőség reflexív és tranzitív lezárásával kapjuk a levezethetőség relációját (⇒*). Az APG 

nyelvtan által generált nyelv: L(APG) = {w | S ⇒* w}∩T*. 

Az egyetlen, de nagyon lényeges különbség a szétszórt környezet és az abszolút párhuzamos nyelvtanok között, 

hogy az utóbbi esetben minden lépésben minden nemterminálisnak át kell íródnia valamely, a mátrixban 

szereplő szabály segítségével, az átírandó nemterminálisok közt csak terminálisok lehetnek a mondatformában. 

A szakasz zárásaként megjegyezzük, hogy a szétszórt környezet nyelvtanoknak olyan változata is van, amelyben 

az egy mátrixban levő szabályok sorrendjét nem tekintjük, vagyis csak az a fontos, hogy azokat a szabályokat és 

annyi helyen alkalmazzuk, ahogy meg van adva, de az alkalmazási helyek sorrendje tetszőleges lehet. Könnyen 

belátható, hogy az ilyen sorrendtelen, szétszórt környezet nyelvtanokkal generálható nyelvek halmaza nem több, 



 Párhuzamos nyelvtan modellek  

 32  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

mint a (sorrendet is használó) szétszórt környezet nyelvtanokkal generálható nyelvek halmaza. 

Megkonstruálható egy olyan (sorrendet is figyelő) szétszórt környezet nyelvtan bármely sorrendtelen szétszórt 

környezet nyelvtanhoz, ami ugyanazokat a levezetéseket teszi lehetővé a sorrendtelen szétszórt környezet 

nyelvtan mátrixaiból minden lehetséges sorrenddel elkészített mátrixok segítségével (azok száma is véges). 

További változatokat is bemutató irodalmakat adunk a fejezet végén. 

2.2.2.2.3.3. Általánosított párhuzamos nyelvtanok 

Az orosz párhuzamos nyelvtan és a k-párhuzamos nyelvtanok egyfajta keverékeként hozhatjuk létre a következő 

általánosított párhuzamos nyelvtant. 
 

Definíció: A PG = (N,T,S,H) egy általánosított parallel nyelvtan, ahol N,T, és S ugyanaz, mint az orosz parallel 

nyelvtannál, H pedig 

(A → r,i) alakú párok halmaza, ahol a pár első tagja (A ∈  N, r ∈  (N∪T)*) egy átíró szabály, az i ∈  {=n,≥ n,≤ n 

| n természetes szám} ∪{t} pedig azt jelzi, hogy az adott szabályt milyen módon kell alkalmazni: az A 

nemterminális pontosan hány (=n), legalább hány (≥n), legfeljebb hány (≤n), vagy minden (t) előfordulása 

esetén kell alkalmazni. Egy u szóból közvetlenül levezethető a v szó (jelben 

u ⇒ v), ha 

- van olyan A ∈  N és (A → r,=n) ∈  H, hogy v előáll u-ból oly módon, hogy benne az A nemterminális pontosan 

n előfordulását r-re cseréljük, vagyis u = p1Ap2…pnApn+1 és v = p1rp2…pnrpn+1, ahol p1,p2,…pn+1 ∈  (N∪T)*; 

- van olyan A ∈  N és (A → r, ≥ n) ∈  H, hogy v előáll u-ból oly módon, hogy benne az A nemterminális 

legalább n előfordulását r-re cseréljük, vagyis u = p1Ap2…pmApm+1 és v = p1rp2…pmrpm+1 valamely 

m ≥ n értékre, ahol p1,p2,…pm+1 ∈  (N∪T)*; 

- van olyan A ∈  N és (A → r, ≤ n) ∈  H, hogy v előáll u-ból oly módon, hogy benne az A nemterminális, 

legfeljebb n előfordulását r-re cseréljük, vagyis u = p1Ap2…pmApm+1 és v = p1rp2…pmrpm+1 valamely 

1 ≤ m ≤ n értékre, ahol p1,p2,…pm+1 ∈  (N∪T)*; 

- van olyan A ∈  N és (A → r,t) ∈  H, hogy v előáll u-ból oly módon, hogy benne az A nemterminális minden 

előfordulását r-re cseréljük, vagyis valamilyen m természetes számra, u = p1Ap2…pmApm+1 és 

v = p1rp2…pmrpm+1, ahol p1,p2,…,pm,pm+1 ∈  ((N\{A})∪T)*. 

A levezethetőség és a generált nyelv fogalmát ugyanúgy kapjuk, mint az orosz párhuzamos nyelvtan esetén. 

A rendszer tekinthető az orosz parallel nyelvtanok általánosításának, azok egyszerűen szimulálhatóak vele, ha 

csak (A → r,=1), illetve (A→r,t) alakú szabályokat használunk. A k-párhuzamos nyelvtanok szimulációja 

viszont általános esetben nem megy, hiszen ott egyszerre különböző nemterminálisokat is átírhatunk, illetve 

különböző szabályokat alkalmazhatunk akár ugyanolyan nemterminálisok átírására egy levezetési lépés során. 

Mindezek ellenére az általánosított párhuzamos nyelvtanok esetén mind a korlátozott, mind a korlátozás nélküli 

(írjuk át az összes előfordulást egyszerre) használható, sőt a korlátozásoknál változatos feltételeket 

alkalmazhatunk akár egy levezetés során is. 

Példa (általánosított párhuzamos nyelvtan) 

Legyen PG = ({S},{a,b,c},S,H), ahol a szabályok a következők 

H = {(S → SS,≤ 50),(S → a,=50),(S → b,≥ 50),(S → c,t)}. Ekkor L(PG) tartalmaz minden olyan w ∈  {a,b,c}* 

szót, amire teljesülnek a következő feltételek: 

- w csak ötvennel osztható számú a-t tartalmazhat; 

- ha w tartalmaz b-t, akkor legalább ötven darabot tartalmaz. 
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Az előző példa mutatja, hogy általánosított párhuzamos nyelvtanok segítségével nagyon tömören tudunk 

bizonyos feltételeket megfogalmazni. 

Itt jegyezzük meg, hogy rengetegféle hasonló formális modell létezik, ahol a levezetést valamilyen 

mechanizmussal kontrolláljuk (pl. programozott nyelvtanok, indexelt nyelvtanok, mátrix nyelvtanok, rendezett 

nyelvtanok), és akár továbbiak definiálhatóak pl. ezek kombinálásával, adott cél elérése érdekében. 

2.2.4. Összefoglaló kérdések és feladatok 

1. Mik a Chomsky-féle generatív nyelvtanok és az indiai parallel nyelvtanok fő különbségei? 

2. Generálja indiai párhuzamos nyelvtannal az {anbam | n,m természetes számok} és {anban|n természetes szám} 

nyelveket! 

3. Mutasson példát olyan nyelvre, ami 

a) környezetfüggetlen, de indiai párhuzamos nyelvtannal nem generálható; 

b) indiai párhuzamos nyelvtannal generálható, de nem környezetfüggetlen! 

4. Generálja orosz párhuzamos nyelvtannal a 

{wwww | w ∈  {0,1}*\{λ}} nyelvet! Milyen k-párhuzamos nyelvtannal tudja ugyanezt a nyelvet generálni? 

Hogyan? Melyik rendszerrel tudja és hogyan generálni a {ww-1ww | w ∈  {0,1}*\{λ}} nyelvet, ahol w-1 a w szót 

jelenti visszafele olvasva, vagyis fordított betűsorrendben? 

5. Generálja 2-párhuzamos nyelvtannal az {anbncn | n ≥ 1} nyelvet! 

6. Generálja k-párhuzamos nyelvtannal az {anbncndn | n ≥ 1} nyelvet! Milyen k értékkel célszerű dolgozni? Adjon 

meg több lehetséges megoldást is! 

7. Adjon meg olyan szétszórt környezet nyelvtant, amivel a 

{www | w ∈  {a,b}*} nyelv generálható! 

8. Adjon meg olyan abszolút párhuzamos nyelvtant, amivel az {anbncn | n ≥ 1} nyelv generálható! 

9. Adjon példát olyan szétszórt környezet nyelvtanra, amely nem generálja ugyanazt a nyelvet, ha abszolút 

párhuzamos nyelvtanként értelmezzük! 

10. Generálható-e valamilyen k értékre k-párhuzamos nyelvtannal az {anbmcndm | m,n ≥ 1} vagy az {anbmanbm | m,n 

≥ 1} nyelv? Lehet-e generálni ezeket a nyelveket orosz vagy általánosított parallel nyelvtannal? 

11. Milyen az indiai, az orosz és az általánosított parallel nyelvtanokkal generált nyelvosztályok viszonya? 

Adjon meg példanyelvet, ami mindhárom típusú parallel nyelvtannal generálható! Adjon meg olyan 

példanyelvet, ami ezek közül csak kettő típusúval generálható! Tud-e olyan nyelvet megadni, ami ezek közül 

csak egyféle típussal generálható? És olyat, amelyik egyikkel sem? 

12. Adjon példát általánosított párhuzamos nyelvtanokra, amelyek szabályai csak az alkalmazás módjaiban 

különböznek, a generált nyelvek pedig eltérőek! 
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2.3. Lindenmayer rendszerek 

Az ebben a fejezetben ismertetendő rendszerek is alapvetően párhuzamos működésűek. Aristid Lindenmayer 

(1925–1989) a Fasori Gimnáziumba (Budapesti Evangélikus Gimnázium) járt, hasonlóan több magyar Nobel-

díjashoz (pl. Wigner Jenő) vagy Neumann Jánoshoz. A legtöbb híres tudósunkhoz hasonlóan ő is külföldön 

kamatoztatta tehetségét. Hollandiában tevékenykedő biológusként először bizonyos algafajok növekedési 

mintázatainak leírására alkalmazott formális rendszereket 1968-ban, majd ezeket a matematikai eszközöket 

magasabb szintű növények fraktálszerkezetének leírására alkalmazták. Először a legegyszerűbbféle ilyen 

rendszereket mutatjuk be. 

2.3.2.3.1. 0L és D0L-rendszerek 

A legegyszerűbb Lindenmayer rendszerek nagyon hasonlítanak az indiai párhuzamos nyelvtanokhoz. 
 

Definíció: Egy 0L-rendszer (interakció-mentes Lindenmayer-system, L-system) egy párhuzamos (egyszerű 

típusú) átíró rendszer LS = (T,s,H), ahol T egy véges ábécé, s ∈  T* (axióma), H pedig a → r alakú (a ∈  T, r ∈  

T*) átíró szabályok halmaza. H-nak minden a ∈  T-re kell tartalmaznia olyan szabályt, melynek bal oldalán a 

áll (amely akár a → a alakú is lehet). 

A determinisztikus 0L-rendszerekben (D0L) minden a ∈  T betűhöz pontosan egy átíró szabály létezik. Egy 

levezetési lépésben az adott mondatforma/szó (axióma) minden betűjét helyettesítjük a megadott átíró 

szabályok alapján, így létrehozva a következő mondatformát/szót. 

Az LS rendszer által generált nyelv tartalmazza az összes olyan szót (beleértve az axiómát is), amely véges sok 

lépésben generálható az axiómából. A D0L rendszerek esetén a generált szavak egyetlen (véges vagy végtelen) 

sorozatot alkotnak. 

A 0L- és a D0L-rendszerek nevében a nulla a zéró interakcióra, vagyis a környezetfüggetlenségre utal (ahogy a 

szabályok alakja valóban a környezetfüggetlen nyelvtanok szabályainak alakjára hasonlít leginkább, eltekintve a 

terminálisok és nemterminálisok megkülönböztetésétől), sokszor azonban a többi betűvel összeolvasva ,,O'' 

betűként olvassuk. 

A legfőbb különbség az indiai parallel nyelvtanok és a 0L-rendszerek közt az, hogy az utóbbiban a teljes szót át 

kell írni minden levezetési lépésben, nemcsak egy kiválasztott a ∈  T betű minden előfordulását. A másik fontos 

különbség, hogy míg az indiai párhuzamos nyelvtanban a kiválasztott betű minden előfordulását ugyanazzal a 

szabállyal kellett átírni, addig (nemdeterminisztikus) 0L-rendszer esetén ugyanabban a levezetési lépésben 

ugyanannak a betűnek különböző előfordulásaira különböző szabályokat is alkalmazhatunk. 

Valamilyen típusú L-rendszerekkel generálható nyelvek halmazát az adott típusú L-nyelveknek hívjuk. 

Példa (egy egyszerű reguláris nyelv) 

Legyen LS = ({a,b},ab,{a → a,a → aa,b → b}) egy 0L-rendszer. Ekkor az a betűhöz két szabály is adott, az 

egyik növeli a szó hosszát (egy a beszúrásával), a másik nem, így könnyen ellenőrizhető, hogy az ezzel a 

rendszerrel generált nyelv L(LS) = {anb | n ≥ 1}. 

Az előző nyelvtanban olyan levezetési lépés is történhetett, amely nem változtatta meg a levezetett szót, ha 

minden betű helyett önmagát írtuk be. Megmutatjuk, hogy ugyanez a nyelv determinisztikus rendszerrel is 

generálható. 
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Példa (egyszerű reguláris nyelv máshogy) 

Legyen LS = ({a,b},ab,{a → a,b → ab}) egy D0L-rendszer. Ekkor könnyen ellenőrizhető, hogy az ezzel a 

rendszerrel generált nyelv L(LS) = {anb | n ≥ 1}. 

A következő példákban bonyolultabb (nem környezetfüggetlen) nyelveket mutatunk. 

Példa (négyzethosszú szavak) 

Legyen LS = ({a,b,c},a,{a → abcc,b → bcc,c → c}) egy D0L-rendszer. Ekkor könnyen ellenőrizhető, hogy az 

ezzel a rendszerrel generált nyelv első néhány szava: a, abcc, abccbcccc, abccbccccbcccccc… Mivel a 

négyzetszámok különbsége az egymást követő páratlan számok, és a b betűk száma a levezetés minden 

lépésében pontosan eggyel nő, így könnyen ellenőrizhető, hogy a sorozat egymást követő szavainak hossza 

éppen a négyzetszámok sorozata: 1, 4, 9, 16, 25… 

A következő példában is érdekesen alakul a levezetett szavak hossza. 

Példa (Fibonacci szavak) 

Legyen LS = ({a,b},a,{a → b,b → ba}) egy D0L-rendszer. Ekkor könnyen ellenőrizhető, hogy az ezzel a 

rendszerrel generált nyelv első néhány szava: a, b, ba, bab, babba, babbabab… 

Ez a Fibonacci szavak nyelve. Figyeljük meg, hogy az egymást követő szavak hosszai éppen a Fibonacci 

számok, vagyis az 

f(0) = 1, 

f(1) = 1, 

f(i) = f(i - 1) + f(i- 2), i > 1-re 

rekurzív képlettel definiált sorozat. 

Másrészt a szavak felépítése is hasonlít a számsorozatot előállító képlet alkalmazására: 

w(0) = a, 

w(1) = b, 

w(i) = w(i-1) w (i-2), i > 1-re. 

(Egyébként ebből következik a szavak hosszára tett megfigyelés.) 

Másik híres példa a szavak kombinatorikája területéről a Thue-Morse szavak halmaza, amit a következő 

példában állítunk elő. 

Példa (Thue-Morse szavak) 

Legyen LS = ({a,b},a,{a → ab,b → ba}) egy D0L-rendszer. Ekkor könnyen ellenőrizhető, hogy az ezzel a 

rendszerrel generált nyelv első néhány szava: a, ab, abba, abbabaab… 

Ez a Thue-Morse szavak nyelve. Figyeljük meg, hogy a szavak hossza minden lépésben duplázódik. A szó több 

érdekes tulajdonságát már A. Thue leírta 1906-ban. A sorozat fraktáljellege pl., hogy a szavak minden párosadik 

betűjét kitörölve a sorozat előző szavát kapjuk meg. Ugyancsak érdekes tulajdonság, hogy a sorozat bármely 

szava az első kivételével úgy is képezhető, hogy az előző szó után írjuk az ,,inverzét'', vagyis azt a szót, amit az 

eredetiből az a és a b betűk felcserélésével kapunk. Pl. abba inverze baab. 

Mind a Fibonacci, mind a Thue-Morse szavakra teljesül, hogy a sorozat következő eleme az előző szó folytatása 

(vagyis a szó kezdetén az előző szó található). Ez lehetőséget ad arra, hogy a generáló sorozat határértékeként 

végtelen szót definiáljunk. Ezekre a végtelen szavakra teljesül, hogy az előző rendszerek fixpontjai, vagyis 

alkalmazva rájuk a közvetlen levezetés lépését, nem változnak meg. 

A következő két példában geometriai interpretációval fraktálok generálására mutatunk példát. 
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Példa (a Cantor-halmaz generálása) 

A Cantor-halmaz egyike a jól ismert fraktáloknak, ennek egy előállítása történhet a következő D0L-rendszer 

segítségével: ({0,1}, 1, {1 → 101, 0 → 000}). A generálás folyamata: 1, 101, 101000101, 

101000101000000000101000101 jobban követhető a következő képen, ahol 1 jelzi a szakaszokat, 0 pedig azok 

hiányát (a 2.1. ábrát a szokásos módon átskáláztuk, így minden egyes szót ugyanolyan hosszban jelenítünk 

meg). A levezetést a végtelenségig folytatva (határesetben) megkapjuk a Cantor által definiált fraktált. 

2.1. ábra - A Cantor-halmaz előállítási folyamata L-rendszerrel. 

 

A következő példában magát a rendszert kétdimenziós ábrákkal adjuk meg. 

Példa (növény növekedésének szimulációja) 

Legyen LS egy D0L-rendszer, ami a 2.2. ábrán adott. Ekkor a 2.3. ábra mutatja a növény növekedésének első 

lépéseit. 

2.2. ábra - Egyszerű növénynövekedés szimulációs példa D0L-rendszere. 

 

2.3. ábra - Növénynövekedés szimuláció első néhány lépése. 
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Láttuk, hogy a 0L-rendszerek segítségével bonyolult nyelvek is könnyen és hatékonyan definiálhatók. Másrészt 

az is igaz, hogy vannak nagyon egyszerű nyelvek, amelyek nem definiálhatóak segítségükkel. Az egyik 

legegyszerűbb ilyen példa a következő. 

Példa (véges, de nem 0L-nyelvre) 

Az L = {a,aaa} véges nyelv nem generálható 0L-rendszerrel. Ahhoz, hogy belássuk a fenti tényt, indirekt 

technikát alkalmazunk: tegyük fel hogy LS egy olyan 0L-rendszer, ami L-t generálja. Mivel az axióma benne 

kell, hogy legyen a nyelvben, valamely szónak éppen az axiómának kell lennie. A következő esetek lehetnek 

tehát: 

Ha a az axióma, akkor belőle tudnunk kell generálni a másik szót anélkül, hogy közben más szót vezetnénk le, 

tehát lennie kell 

a → aaa szabálynak. Viszont ekkor a levezetés folytatódhat is, a következő lépésben aaaaaaaaa szót 

eredményezve, ami nem eleme L-nek, így ellentmondásra jutottunk. Marad a másik eset: 

Ha aaa az axióma, akkor belőle tudnunk kell generálni a másik szót, vagyis a-t. Ez csak úgy lehet, ha van mind a 

→ λ, mind a → a szabályunk. Ekkor viszont aa ugyancsak közvetlenül levezethető aaa-ból, ami – mivel aa ∈  L 

– ugyancsak ellentmondásra vezet. Tehát L nem 0L-nyelv. 

A D0L-rendszerekkel kapcsolatos egyik legfontosabb elméleti eredmény az ekvivalenciájuk eldönthetősége. 

Ezeket a következőképpen fogalmazhatjuk meg: 
 

Lemma: Legyen adott két D0L-rendszer, LS1 és LS2. Van olyan algoritmus, aminek a segítségével véges sok 

lépésben eldönthető, hogy az LS1 és az LS2 rendszer által generált sorozat megegyezik-e. 

Két D0L-rendszer generálhatja ugyanazt a nyelvet, akkor is, ha az általuk generált sorozatok különböznek 

(vagyis a generált szavak sorrendje eltérhet). Ennek ellenére igaz a következő eredmény. 
 

Tétel: Legyen adott két D0L-rendszer, LS1 és LS2. Van olyan algoritmus, aminek a segítségével véges sok 

lépésben eldönthető, hogy az LS1 és az LS2 rendszer által generált nyelv megegyezik-e. 

Az előző tétel állítása nemdeterminisztikus rendszerek esetén nem teljesül. 
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Tétel: Adott két tetszőleges 0L-rendszer, algoritmikusan nem eldönthető, hogy ugyanazt a nyelvet generálják-

e. 

Itt jegyezzük meg, hogy a 0L-rendszerek esetén is értelmes és külön jelentőséggel bírhat az a → a alakú 

szabályok használata. Egy nemdeterminisztikus rendszer esetén, ha minden a ∈  T betűre az a → a szabály is 

része a rendszerünknek, a szekvenciális levezetések is szimulálhatóak (egyszerre csak egy nem ilyen alakú 

szabály használatával). Ennek segítségével belátható, hogy így pontosan az a nyelv generálható, mint amit egy 

hasonló elemekből (de pl. az a → a alakú szabályok nélküli) szekvenciális rendszer generálna. 

Érdekes és fontos eredményt ad a 0L-rendszerekkel definiált nyelvosztályok zártsági tulajdonságainak 

vizsgálata. 
 

Tétel: Az 0L- és D0L-rendszerekkel definiált nyelvosztályok nem zártak sem az unió, sem a konkatenáció, 

sem az iteráció, sem a morfizmus, sem a reguláris nyelvekkel vett metszet műveletekre. 

Az unió műveletre való zártság hiányát könnyen beláthatjuk, hiszen minden egyszavas (szingleton) nyelv 0L, 

sőt D0L-nyelv (egyszerűen minden betűt saját magára átírva minden lépésben), viszont – ahogy láttuk – két 

egyszavas nyelv uniója, például az {a,aaa} nyelv nem hozható létre 0L- és így D0L-rendszerrel sem. 

Végül, az alfejezet zárásaként, néhány további eldönthetőségi eredményt közlünk. 
 

Tétel: Bármely D0L-rendszerről eldönthető, hogy reguláris nyelvet generál-e, továbbá az is, hogy 

környezetfüggetlen nyelvet generál-e. Bármely környezetfüggetlen nyelvről eldönthető, hogy D0L rendszerrel 

generálható-e. Továbbá az is eldönthető, hogy egy adott tetszőleges környezetfüggetlen nyelvtan ekvivalens-e 

egy adott tetszőleges D0L-rendszerrel. 

2.3.2.3.2. Kiterjesztett (E0L és ED0L) rendszerek 

Ahogy láthattuk, már a legegyszerűbb L-rendszerek, a 0L-rendszerek is rengeteg érdekes tulajdonsággal bírnak, 

viszont fennáll náluk az a sokszor nemkívánatos tulajdonság, hogy a generálási folyamat minden lépése a 

generált nyelv egy-egy szavát tartalmazza, ami sokszor korlátozza a lehetőségeket. A generált nyelvben mindig 

benne kell lennie olyan szavaknak, amik egy összetettebb szó generálása során, a generálás közben létrejöttek. 

A hagyományos generatív nyelvtanokban a nemterminálisok szolgáltak arra, hogy a levezetés folytatását 

biztosítsák, ha egy, csak terminálisokból álló szót, vagyis a generált nyelv egy elemét levezettük, akkor ez a 

levezetés terminált, nem folytatódhat. A következő definícióval ez irányban is általánosítjuk a 0L-rendszereket. 
 

Definíció: Egy E0L-rendszer egy párhuzamos átíró rendszer ELS = (V,T,s,H), ahol V és T véges ábécék, T ⊆ V, 

s ∈  V* (axióma), H pedig a → r alakú (a ∈  V, r ∈  V*) átíró szabályok halmaza. (Az LS = (V,s,H) egy 0L-

rendszer, amit az ELS alaprendszerének is hívhatunk). 

Egy levezetési lépésben az adott mondatforma/szó (axióma) minden betűjét helyettesítjük a megadott átíró 

szabályok alapján, így létrehozva a következő mondatformát/szót. 

Az  rendszeELSr által generált nyelv tartalmazza az összes olyan szót, amely véges sok lépésben generálható 

az axiómából, és csak T-beli (azaz terminális) betűket tartalmaz, vagyis L(ELS)=L(LS)∩T*. 

Egy közvetlen eredménye a kiterjesztésnek, hogy az eddigi probléma a véges nyelvekkel megszűnt. 
 

Tétel: A véges nyelvek E0L-nyelvek. 

Bizonyítás: A tétel belátásához konstruáljuk meg a megfelelő E0L-rendszert tetszőleges L = {w1,…,wn} véges 

nyelvhez valamely T ábécé felett. Ekkor legyen S ∈  T új szimbólum, és ELS = ({S}∪T,T,S,{S → wi | 1 ≤ i ≤ 

n}∪{a → a | a ∈  T}). Könnyen belátható, hogy L(ELS) = L, hiszen a generálás első lépésével 
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nemdeterminisztikusan éppen L szavait hozzuk létre, amit a további lépések változatlanul hagynak, míg az 

axióma tartalmaz nem terminális szimbólumot, így nem eleme a generált nyelvnek. √ 

A következő példa egy tipikus alkalmazását mutatja a kiterjesztett ábécének. 

Példa (a többszörös megfeleltetés {anbncn|n≥1} nyelve) 

Legyen ELS = ({S,A,B,C,A',B',C',a,b,c,F},{a,b,c},S,{S → ABC,A → AA', 

B → BB', C → CC',A → a,B → b,C → c,A' → A',B' → B',C' → C',A' → a, 

B' → b,C' → c,a → F,b → b,c → c,F → F}). Ekkor minden termináló levezetés S ⇒ ABC-vel kezdődik, és az 

A,B,C betűkből egyszerre lehet újabb vesszős megfelelőiket levezetni, és végül egyszerre kell az összes 

nagybetűt (a vesszősöket is beleértve) a T elemeire cserélnünk, ellenkező esetben a levezetésben megjelenő F 

betűk megjelenése megakadályozza a levezetés sikerességét. Ennek megfelelően L(ELS) = {anbncn | n ≥ 1}. 

A példában szereplő F betűt hibabetűnek hívjuk, azt jelzi, hogy a levezetés már elromlott, nem folytatható úgy, 

hogy termináljon, vagyis a generált nyelv egy szavát kapjuk. A példában e betű bevezetésével tudtuk 

szinkronizálni a nemdeterminisztikusan választott szabályok alkalmazását. A következő eredmény ennek 

formális megfogalmazása. Tulajdonképpen a hagyományos formális nyelvek elméletében szokásos 

normálformákhoz és ehhez kapcsolódó eredményekhez rokon eredményről lesz szó. 
 

Definíció: Legyen ELS = (V,T,s,H) egy E0L-rendszer. Azt mondjuk, hogy ELS szinkronizált, ha minden a ∈  T 

esetén bármely w ∈  V*-ra, ha a ⇒* w és legalább egy levezetési lépés történik, akkor w ∈  T*. 

Egy rendszer tehát szinkronizált, ha az összes terminális egyszerre az adott szó levezetésének utolsó lépésében 

jelenik meg, és a levezetés folytatásaként már nem jöhet létre másik levezetett szó. Ekkor a szinkronizált 

rendszerek generáló ereje megegyezik a teljes E0L generáló erejével, ahogy a következő tétel is kimondja. 
 

Tétel: Legyen ELS = (V,T,s,H) egy E0L-rendszer. Ekkor van olyan algoritmus, aminek a segítségével 

megkonstruálható az ELS' szinkronizált E0L-rendszer úgy, hogy L(ELS)=L(ELS'). 

Bizonyítás: A tétel bizonyítása konstruktív: legyen ELS = (V,T,s,H) adott. Legyen S egy új betű, vagyis S ∈  V. 

Vegyük az ELS'' = (V∪{S},T,S,{S → s}∪H) E0L-rendszert. Nyilvánvaló, hogy a levezetés első lépésében csak 

az új szabály alkalmazható, később pedig csak a régiek, így L(ELS'')=L(ELS). Most vezessünk be minden 

terminálisnak megfelelően egy-egy új szimbólumot, legyen tehát T' = {Xa | a ∈  T}, úgy, hogy V∪{S} és T' 

diszjunkt halmazok. Továbbá legyen F egy új szimbólum, vagyis F ∈  V∪{S}∪T'. Legyen ELS' = 

(V∪{S,F}∪T',T,S,{S → s,F → F}∪{b → r,b → r' | b ∈  V\T és b → r ∈  H és r' előáll az r-ből oly módon, hogy 

benne minden T-beli elemet a megfelelő T'-beli elemre cserélünk}∪{Xa → r,Xa → r' | a → r ∈  H és r' előáll az 

r-ből oly módon, hogy benne minden T-beli elemet a megfelelő T'-beli elemre cserélünk}∪{a → F | a ∈  T}). 

Könnyen belátható, hogy az eredeti rendszer levezetéseiben levő terminálisok szerepét a levezetésben a 

helyettük bevezetett betűk veszik át az ,,utolsó'' lépés kivételével, amikor is az új rendszerben egyszerre változik 

terminálissá minden betű. A további lépés(ek) pedig egy F* alakú szóhoz vezetnek. √ 

Az előző bizonyításból látjuk, hogy ELS'-ben az axióma választható pontosan egybetűsnek, a V\T egy elemének. 

Továbbá ELS' nemcsak szinkronizált, de pontosan egy hibaszimbólumot (F-et) tartalmaz, és minden a 

terminálisra pontosan egy szabály van: a → F, illetve a hibaszimbólumra is csak egy szabály van F → F. 

Példa (E0L-nyelvre) 

Legyen ELS = ({S,A,B,C,D,a,b,F},{a,b},S,{S → ABA,A → AC,B → B,B → DB, C → C,D → D,A → a,C → a,B 

→ b,D → b,a → F,b → F,F → F}). Ekkor a termináló levezetések S ⇒ ABA-val kezdődnek. Látható, hogy F 

hibaszimbólum, tehát az a és b terminálisok bevezetése csak egyszerre, az ,,utolsó lépésben'' történhet. Ekkor 

viszont a közbülső lépésekben csak az A → AC,B → B,B → DB,C → C,D → D szabályok alkalmazhatóak. 

Tehát L(ELS) = {anbman | n ≥ m ≥ 1}. 

Az E0L-rendszerek esetén is értelmesek az A → A alakú szabályok, sőt általában elengedhetetlenek, ha 

valamilyen összetettebb nyelvet szeretnénk előállítani. A következő példában mutatunk egy nem E0L-nyelvet, 

ami az előbbi példa fényében érdekesnek tűnik. 
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Példa (nem E0L-nyelvre) 

A {anbman | m ≥ n ≥ 1} nyelv nem generálható egyetlen E0L-rendszerrel sem. 

Most néhány elméleti eredmény következik. 
 

Tétel: Az E0L-rendszerek esetén eldönthető az üresség és a végesség problémája, vagyis, hogy egy adott ELS 

által generált nyelv üres, illetve véges-e. 

Számunkra a következő eredmény legalább ilyen fontos. 
 

Tétel: Az E0L-rendszerek esetén a szóprobléma eldönthető: van olyan determinisztikus algoritmus, aminek 

segítségével a szó hosszának negyedik hatványával arányosan sok lépés után megmondható, hogy adott w szó 

benne van egy adott ELS által generált nyelvben. 

ED0L-rendszerek esetén van olyan determinisztikus algoritmus, ami az adott szó hosszának négyzetével 

arányosan sok lépésben hozza meg a döntést. 

A zártsági tulajdonságok is nagyon megváltoztak azzal, hogy bővítettük a rendszerünket olyan betűkkel, 

amelyek részszámításokat jelölhetnek, de a nyelv szavai nem tartalmazhatják őket. 
 

Tétel: Az E0L-rendszerekkel definiált nyelvosztály zárt az unió, a konkatenáció, az iteráció, a morfizmus és a 

reguláris nyelvekkel vett metszet műveletekre is. 

Bizonyítás: Az unió és a konkatenáció műveletekre való zártságot konstruktívan bizonyítjuk, a többi állítás 

bizonyítását mellőzzük. Legyenek adva az ELS' = (V',T,s',H') és ELS'' = (V'',T,s'',H'') szinkronizált E0L-

rendszerek, amelyek generálják az L' és L'' T ábécé feletti nyelveket, továbbá V'∩V''=T. Valamint legyen S, S' és 

S'' három páronként különböző olyan betű, amelyek nincsenek benne V'∪V''-ben. Legyen ELSu = 

(V'∪V''∪{S},T,S,H'∪H''∪{S → s',S → s''}). Ekkor könnyen belátható, hogy L(ELSu)=L'∪L''. Legyen most ELSk 

= (V'∪V''∪{S,S',S''},T,S,H'∪H''∪{S → S'S'',S' → S', S' → s',S'' → S'',S'' → s''}). Ekkor L(ELSu)=L'L''. √ 

Végül az E0L-nyelveket elhelyezzük a Chomsky-hierarchiában. 
 

Tétel: Minden környezetfüggetlen nyelv E0L-nyelv, továbbá minden E0L-nyelv környezetfüggő. 

2.3.2.3.3. Egyéb változatok 

A 0L-rendszerek olyan kiterjesztéseit mutatjuk be ebben az alfejezetben, amelyekkel anélkül tudunk minden 

véges nyelvet generálni, hogy bevezetnénk egy bővebb ábécét annál, mint amivel a nyelvet definiáljuk. 

2.3.2.3.3.1. Véges axiómahalmazos (F0L) rendszerek 

Arra, hogy a véges nyelvek ne ,,lógjanak ki'' a modellünkben kezelhető rendszerek közül, egy másik kézenfekvő 

megoldás az, ha az egyetlen kiindulási axióma helyett egy véges axiómahalmazt adhatunk meg kiindulásként. 
 

Definíció: Az FLS = (T,F,H) egy véges axiómahalmazos 0L (F0L) rendszer, ha T véges ábécé, F ⊂ T* véges 

axiómahalmaz. A H véges szabályhalmaz szabályai pedig a → r alakúak (a ∈  T, r ∈  T*), mint a 0L-

rendszereknél. Ekkor az FLS által generált nyelv az F elemeiből generálható nyelvek uniója: L(FLS) = {w | s 

⇒* w,s ∈  F}. 

Egy FLS = (T,F,H) esetén a (T,s,H) 0L-rendszert szokás az FLS komponens rendszerének hívni s ∈  F esetén. 

Így a komponens rendszerek által generált nyelvek uniója adja a teljes rendszer által generált nyelvet. 

Példa (véges axiómahalmazzal generált nyelv) 
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Legyen FLS = ({a},{a,aaa},{a → aa}) egy DF0L-rendszer. Ekkor könnyen ellenőrizhető, hogy az ezzel a 

rendszerrel generált nyelv L(FLS) = {an | n a 2 valamely nemnegatív egész kitevős hatványa vagy annak 3-

szorosa}. 

2.3.2.3.3.2. Felnőttnyelv használata 

Most egy másik lehetőséget mutatunk arra, hogy a 0L-rendszerek korlátozottságát megszüntessük. Egy 0L-

rendszer által generált felnőttnyelv pontosan azokat a szavakat tartalmazza, amik LS fixpontjai, vagyis LS nem 

változtatja meg őket, formálisan a következőképpen írhatjuk ezt le. 
 

Definíció (felnőtt nyelv): Legyen LS = (T,s,H) egy 0L-rendszer. Ekkor az LS által generált felnőttnyelv L(A - 

LS) = {w | s⇒* w, és {w} = {u | w ⇒* u}}. Ha az LS felnőttnyelvére vagyunk kíváncsiak, akkor általában LS-t 

A0L-rendszernek hívjuk. 

Könnyen belátható, hogy a felnőttnyelv egy úgynevezett T' felnőttábécéhez kötődik, ahol T' ⊆ T, ami egy adott 

0L-rendszer esetén meghatározható. Továbbá minden A0L-rendszerrel van olyan ekvivalens A0L-rendszer, 

amiben a felnőttábécé elemeire csak olyan szabály van, ami nem változtatja meg őket, vagyis a rendszer 

egyetlen szabálya a ∈  T' esetén a → a. 

A felnőttnyelvekkel kapcsolatos egyik fő eredmény, hogy a Chomsky-hierarchiával szoros rokonságba hozható. 
 

Tétel: Az 0L-rendszerek felnőttnyelveinek osztálya (A0L-nyelvek) és a környezetfüggetlen nyelvek (CF) 

osztálya egybeesik. Bármely LS 0L-rendszerhez megkonstruálható egy G környezetfüggetlen nyelvtan, hogy 

L(A - LS)=L(G). Ugyancsak, bármely G környezetfüggetlen nyelvtanhoz megkonstruálható egy LS 0L-

rendszer, hogy L(A - LS) = L(G). 

Bizonyítás: A bizonyítás konstruktív, az első irányhoz legyen tehát adott LS = (T,s,H). Az általánosság 

csorbítása nélkül feltehetjük, hogy a rendszer s axiómája egy olyan S egybetűs szó, amely nem szerepel a 

felnőttábécében, és a felnőttábécé elemeire csak egyetlen átíró szabály van: a ∈  T' esetén a → a. Ekkor legyen 

G = (T\T',T',S,H\{a → a | a ∈  T'}). Könnyen belátható, hogy L(G)=L(A - LS). 

A fordított irányhoz tegyük fel, hogy G = (N,T,S,H) Chomsky-féle normálformában adott, oly módon, hogy nem 

tartalmaz felesleges nemterminálisokat (olyan nemterminálisokat, amelyek nem érhetőek el a 

mondatszimbólumból, illetve amikből nem lehet terminális szót levezetni). Legyen LS = (N∪T,S,H∪{a → a | a 

∈  T}). Világos, hogy LS egy 0L-rendszer. Ekkor az LS-ben egy levezetés tulajdonképpen megfelel az eredeti 

környezetfüggetlen nyelvtanban történő levezetési fa szintenkénti párhuzamos előállításának, másrészt a 

terminálisok nem változnak meg, így a csak terminálisokat tartalmazó szavak lesznek a levezetés fixpontjai. Így 

könnyen belátható, hogy L(A -LS) = L(G). √ 

2.3.2.3.4. Táblás rendszerek 

Ebben az alfejezetben további még összetettebb, de széles körben használt L-rendszereket mutatunk be. Az 

E0L-rendszereket tovább általánosíthatjuk, ha a biológiai analógiánál maradva, különböző környezeti 

tényezőket veszünk figyelembe azzal, hogy különböző szabályrendszereket használunk egy rendszeren belül. A 

biológiából jó példa például a fák évgyűrűinek létrejötte. 
 

Definíció: A TLS = (T,s,H) egy párhuzamos (egyszerű típusú) átíró rendszer, ahol T egy véges ábécé, s ∈  T* 

(axióma), H pedig olyan h szabályhalmazok (táblák) halmaza, amelyekre a (T,s,h) hármasok 0L-rendszerek. 

Ezeket komponensrendszereknek hívjuk. Ekkor TLS egy táblás L-rendszer. Ha TLS minden komponense D0L-

rendszer, akkor TLS egy DT0L-rendszer. 

Akkor u ⇒ v, ha valamely komponensrendszerben ez fennáll. A generált nyelv definíciója pedig a szokásos (az 

axiómából levezethető szavak halmaza). 

Tehát, ha a rendszert más-más tábla alapján írjuk át, azzal azt tudjuk szimulálni, mintha a környezet 

megváltozott volna. 
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Példa (véges nyelv) 

Legyen TLS = ({a,b,c,d},ababa,{{a → ddd,b → b,c → c,d → d},{a → cc, b → b,c → c,d → d}}). Ekkor 

L(TLS) = {ababa,dddbdddbdddb,ccbccbcc}. Érdekességként említjük, hogy ez a véges nyelv nem D0L-, illetve 

nem 0L-nyelv. 

Viszont a DT0L-rendszerekkel sem generálható minden véges nyelv. 

Példa (véges, de nem DT0L-nyelv) 

Legyen L = {00,1111,11111,111111}. Ekkor csak a 00 lehetne axióma, de ekkor a nyelv minden szavának páros 

hosszúságúnak kellene lennie. 

A következő példában nem véges reguláris nyelvet generálunk nemdeterminisztikus módon. 

Példa (0+ ∪1+ nyelv) 

Legyen TLS = ({0,1},0,{{0 → 0,0 → 00,1 → 1},{0 → 1,1 → 1}}). Ekkor az első tábla első két szabályának 

segítségével bármilyen, csak 0-kból álló szót generálhatunk, a második tábla segítségével pedig a 0-kat 1-esekre 

cserélhetjük, így L(TLS) = 0++1+. 

A következő definícióban szereplő rendszereknél már nem gond a véges nyelvek generálása, hiszen az ábécé 

bővített. 
 

Definíció: Az ETLS = (V,T,s,H) egy átíró rendszer, ahol V,T és s ugyanazok, mint az E0L-rendszerek esetén, H 

pedig olyan h szabályhalmazok (táblák) halmaza, amelyekre (V,T,s,h) négyesek E0L-rendszerek. Ezeket 

komponensrendszereknek hívjuk. Ekkor ETLS egy kiterjesztett ábécéjű táblás L-rendszer, röviden ET0L-

rendszer. Ha ETLS minden komponense ED0L-rendszer, akkor ETLS egy EDT0L-rendszer. A TLS = (V,s,H) 

T0L-rendszert (vagy DT0L-rendszert) szokás az ETLS alaprendszerének hívni. 

Akkor u ⇒ v, ha valamely komponensrendszerben ez fennáll. A generált nyelv definíciója pedig a szokásos (az 

axiómából levezethető, csak terminálisokat tartalmazó szavak halmaza). 

Példa (egy EDT0L-rendszer) 

Legyen ETLS = ({S,A,B,a,b,c},{a,b,c},SSS,{{S → A,A → Sa,B → c,a → a, b → b,c → c},{S → B,A → c,B → 

Sb,a → a,b → b,c → c}}). Ekkor könnyen ellenőrizhető, hogy L(ETLS) = {cwcwcw | w ∈  {a,b}*}. 

A következő eredmények azt mutatják, hogy az ET0L-rendszerek generáló ereje megmarad bizonyos 

megszorítások esetén is. 
 

Tétel: Minden ET0L-rendszerrel van olyan ekvivalens ET0L-rendszer, ami pontosan két táblát tartalmaz. 

Továbbá teljesül a következő eredmény. 
 

Tétel: Minden ET0L-rendszerrel van olyan ekvivalens ET0L-rendszer, amiben minden terminálisra csak az a 

→ a alakú átíró szabály van. 

Az ET0L-rendszerek esetén is szokás a szinkronizáltság fogalmának bevezetése. 
 

Definíció: Akkor mondjuk egy ET0L-rendszerről, hogy szinkronizált, ha benne minden a ∈  T betűre teljesül, 

hogy belőle nem vezethető le terminális szó, vagyis tetszőleges w ∈  V* esetén, ha a ⇒* w és legalább egy 

levezetési lépés történt, akkor w ∈  T*. 

A szinkronizált rendszerek esetén a terminális betűket egyszerre kell bevezetni sikeres levezetés utolsó 

lépéseként. Az E0L-rendszerekhez hasonlóan az ET0L-rendszerek esetén is hasonló tétel fogalmazható meg a 

szinkronizált rendszerekkel kapcsolatosan. 
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Tétel: Legyen ETLS = (V,T,s,H) egy ET0L-rendszer. Ekkor van olyan algoritmus, aminek a segítségével 

megkonstruálható az ETLS' = (V',T,s',H') szinkronizált ET0L-rendszer úgy, hogy L(ELS)=L(ELS'). Továbbá az 

ETLS' axiómája, s' ∈  V\T, illetve pontosan egy F hibaszimbólum van, amelyre F ∈  V\T, F ≠ s', továbbá minden 

egyes a ∈  T terminálisra pontosan egy szabály létezik a rendszerben, minden táblában az a → F alakú. 

Hasonlóan a hibaszimbólumra is minden táblában az F → F alakú szabály vonatkozik. 

Bizonyítás nélkül közöljük a kiterjesztett ábécéjű táblás L-rendszerek zártsági tulajdonságairól szóló tételt. 
 

Tétel: Az ET0L és az EDT0L-rendszerekkel definiált nyelvosztályok zártak az unió, a konkatenáció, az 

iteráció, a morfizmus és a reguláris nyelvekkel vett metszet műveletekre is. 

A szóprobléma eldöntésében az ET0L- és EDT0L-rendszerek különbözőképpen viselkednek. 
 

Tétel: Az ET0L-nyelvek esetén a szóprobléma NP-teljes probléma. 

Bizonyítás: A bizonyítás azon múlik, hogy megadható olyan ET0L-rendszer, ami egy NP-teljes nyelvet generál. 

A legrövidebb közös tartalmazó sorozat feladat a következő: adott n darab szó egy T ábécé felett. Keressük meg 

a legrövidebb olyan szót (sorozatot), amelyből az n szó bármelyike előáll oly módon, hogy belőle tetszőleges 

számú (akár 0) betűt törlünk. Ez a probléma már bináris ábécé esetén is NP-teljes, ha legalább 3 kiindulási szó 

adott. Ugyancsak NP-teljes az a változata a problémának, ha az n szó mellett adott egy k érték, és a kérdés az, 

hogy van-e legfeljebb k hosszúságú közös tartalmazó sorozat. Most egy olyan ET0L-rendszert mutatunk, ami 

tulajdonképpen ennek a feladatnak a példányait, mint szavakat, vagyis ezt az NP-teljes nyelvet generálja. 

Legyen ETLS = ({A,B,C,X,F,0,1,$},{0,1,$},XA,{h1,h2}), ahol h1 = {A → AA,A → A,B → C,C → B,$ → F}∪{x 

→ x | x ∈  {F,X,0,1}} és h2 = {A → B,B → B, B → 0B,B → $,C → C,C → 1C,C → $,X → 1X,X → $,$ → 

F}∪{x → x | x ∈  {F,0,1}}. Ez a rendszer generálja a legrövidebb közös tartalmazó sorozat probléma példányait 

a következő formában: w=1k+1$w1$w2$...$wn$ (w1,w2,...,wn∈ {0,1}*), ahol w ∈  L pontosan akkor, ha a 

{w1,w2,...,wn} halmaz szavainak van maximum k hosszúságú közös tartalmazó sorozata. A generálás során az XA 

axiómából indulunk ki, az F betű pedig a rontott levezetésekben fog megjelenni (ez nem fog tudni terminálni, e 

miatt a $ jeleket egyszerre kell bevezetni, ezzel megkapva a ,,levezetett'' terminális szót). Az első szabályhalmaz 

segítségével XAn alakú szóhoz juthatunk, amiből a másik tábla segítségével XBn áll elő. Ezután, attól függően, 

hogy a szavunkban B-k vagy C-k szerepelnek, az n darab szó bármelyikéhez hozzáfűzhetünk egy 0-t vagy egy 

1-est (B-ről C-re, illetve vissza az első táblával tudunk váltani). Minden olyan lépésben, amikor valamely szó 

hosszát növeljük, egyben növeljük az első rész hosszát is (vagyis a közös tartalmazó sorozat hosszát). Végül 

minden B-t vagy C-t (ami éppen aktuálisan szerepel) és az X-et $ jelre cseréljük. Világos, hogy kezdetben az n 

darab üresszóra az üresszó egy közös tartalmazó sorozat. Ezután viszont mindig, amikor valamilyen (és 

szigorúan ugyanazt) a betűt (a 0-t vagy 1-et) hozzáfűzöm valamely szavakhoz, ugyanezt a betűt a közös 

tartalmazó sorozathoz hozzáfűzve, az szintén közös tartalmazó sorozata lesz az új, immáron kiegészített (illetve, 

ha voltak olyanok, akkor változatlanul hagyott) szavak halmazának. Erre a nyelvre tehát a szóprobléma 

eldöntése NP-teljes, így az ET0L-nyelvek esetén sem lehet egyszerűbb. A bizonyításnak a másik részét, hogy 

nemdeterminisztikusan polinomiális időben megoldható a feladat, itt nem részletezzük. √ 

Itt jegyezzük meg, hogy az eredeti bizonyítás (Jan Van Leeuwen: The membership question for ET0L-languages 

is polynomially complete, Information Processing Letters 3 (1975), 138–143.), amit több könyv is átvett, a SAT 

probléma alapján bizonyítja a szóprobléma eldöntését, viszont unáris kódolást használ a változókra, ami miatt az 

input hossza exponenciálisan hosszabb, mint pl. bináris kódban. Ezt a bizonyítást nem sikerült kijavítani; a 

könyvbéli bizonyítást az irodalomjegyzékben is szereplő M. Middendorf által írt cikkből vettük át. 

Az előző tétellel szemben a kiterjesztett determinisztikus táblás interakció-mentes L-rendszerekben a 

szóprobléma determinisztikusan polinomiális időben megoldható, habár az ezidáig ismert algoritmusokban a 

polinóm fokszáma függ a nemterminálisok számától. Ennek megfelelően egy nevezetes, mindezidáig 

megoldatlan probléma (Rozenberg-Salomaa, 1980) olyan algoritmus készítése, amiben a polinóm fokszáma nem 

függ a vizsgált EDT0L-rendszertől. 

Érdekes a következő eredmény. 

Példa (a prímhosszú szavak nyelve) 
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A {w | w hossza prímszám} nyelv nem ET0L-nyelv. 

Az előző példa azt is mutatja, hogy az ET0L-nyelvek osztálya, amely egyébként a legbővebb interakció-mentes 

L-rendszerekkel előállítható nyelvosztály, valódi részhalmaza a CS környezetfüggő nyelvek halmazának. 

Itt jegyezzük meg, hogy pl., ha egy DT0L vagy T0L rendszer felnőtt nyelvére vagyunk kíváncsiak, akkor 

ADT0L-, illetve AT0L-rendszerről beszélünk. Az irodalomjegyzékben megadott szakirodalomban ezekkel 

kapcsolatosan is találunk eredményeket és alkalmazásokat. 

2.3.2.3.5. L-rendszerek interakcióval (IL) 

A teljesség igénye miatt röviden megemlítjük, hogy az eddigi 0 interakciót tartalmazó, vagyis 

környezetfüggetlen L-rendszerekkel szemben vannak környezetfüggő L-rendszerek, amikben a levezetés során 

az egymás melletti betűk interakcióba is lép(het)nek. 
 

Definíció: Legyen IL = (T,s,H), ekkor IL-t (m,n)L-rendszernek nevezzük, ahol T véges ábécé, s ∈  T* axióma, a 

H szabályhalmaz elemei pedig (u,a,v) → w alakúak, ahol a ∈  T, u ∈  T*, |u| ≤ m és v ∈  T*, |v| ≤ n. Egy a1a2…ak 

szóból közvetlenül levezethető a w1w2…wk szó, ha minden i-re (1 ≤ i ≤ k) fennáll, hogy valamely m' ≤ m, n' ≤ n 

értékekre (ai-m'ai-m'+1… ai-1,ai,ai+1…ai+n') → wi az IL egy helyettesítési szabálya. A közvetlen levezethetőség 

fogalomból a levezethetőség és a generált nyelv fogalma a szokásos módon definiálható. 

Történeti szempontból érdekes, hogy a (0,1)L- és (1,0)L-rendszereket összefoglalóan 1L-rendszereknek hívják. 

Ezekben a rendszerekben maximum egybetűs környezetet tudunk figyelembe venni, és azt is vagy csak a bal 

oldalit, vagy csak a jobb oldalit egy rendszeren belül. Az (1,1)L-rendszereket, amikben külön-külön és 

egyszerre is megengedett a bal és a jobb oldali egybetűs környezet ellenőrzése, 2L-rendszereknek hívjuk. 

Továbbá általában az (m,n)L-rendszereket IL-rendszereknek is szokás általánosan nevezni. Az (m,0)L-

rendszereket szokás bal oldali-, a (0,n)L-rendszereket pedig jobb oldali IL-rendszereknek nevezni; és ezeket 

együtt egyoldali IL-rendszereknek. Ha mindkét oldali környezet használjuk, kétoldali IL-rendszerről beszélünk. 

Ezekben a rendszerekben tehát az, hogy egy betű helyére mit írunk, függ(het) a betű (előfordulásának) 

környezetétől. 
 

Tétel: Az 1L-nyelvek halmaza szigorúan tartalmazza a 0L-nyelvek halmazát. A 2L-nyelvek halmaza szigorúan 

bővebb, mint az 1L-nyelvek halmaza. 

Bizonyítás: A tétel első állítását beláthatjuk a {a,aa} nyelv segítségével, amely nem 0L-nyelv, de generálható 

1L-rendszerrel. Az {a,aa}∪{aaab*}∪{b*aaa} nyelv pedig példa olyan nyelvre, amely 2L-nyelv, de nem 1L-

nyelv. √ 

Továbbá az IL-rendszerekkel generálható nyelvek hierarchiája a következő tételekben adott módon írható le. 
 

Tétel: Legyenek m,m',n,n' ≥ 1 természetes számok. Ekkor az (m,n)L-rendszerekkel generálható nyelvek 

halmaza szigorúan tartalmazza az (m',n')L-rendszerekkel generálható nyelvek halmazát pontosan akkor, ha 

m+n > m'+n'. Továbbá az (m,n)L-rendszerekkel generálható nyelvek halmaza pontosan akkor egyezik meg az 

(m',n')L-rendszerekkel generálható nyelvek halmazával, ha m+n = m'+n'. 

Vagyis a kétoldali IL-rendszerek esetén az nem számít, melyik oldalon mekkora környezetet vehetünk 

figyelembe a generált nyelvek halmazának szempontjából, viszont, hogy összesen hány betűnyi távolságot 

vehetünk figyelembe, az fontos. Az előző tételből kimaradtak az egyoldali IL-rendszerek által generált nyelvek. 

Ezekre a következő eredmények teljesülnek. 
 

Tétel: Legyen m,m',n' ≥ 1. Ekkor az (m',n')L-rendszerekkel generálható nyelvek halmaza szigorúan tartalmazza 

az (m,0)L- és a (0,m)L-rendszerekkel generálható nyelvek halmazát pontosan akkor, ha m'+n' ≥ m. Továbbá, m 

> m'+n' esetén az (m',n')L-, az (m,0)L- és a (0,m)L-rendszerek által generált nyelvek halmazai páronként nem 

összemérhetőek a halmazelméleti tartalmazás szempontjából. 
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Az előző tétel alapján azt mondhatjuk, hogy a 2L-rendszerekkel (vagyis az (1,1)L-rendszerekkel) szigorúan több 

nyelv állítható elő, mint a (0,2)L- és a (2,0)L-rendszerekkel. Továbbá a két utóbbi által generált nyelvek 

halmazai halmazelméleti tartalmazás szempontjából nem összemérhetőek. A 2.4. ábrán mutatjuk ezeknek a 

rendszereknek a generáló erejét egymáshoz viszonyítva Hasse-diagram segítségével. 
 

Tétel: Az IL-rendszerek által generált nyelvek halmaza nem zárt az unió, a konkatenáció, a Kleene-csillag 

műveletekre és a reguláris nyelvekkel való metszetképzésre sem. 

Az interakciós L-rendszerek esetén is megkülönböztethetjük a teljes és a terminális ábécéket, a korábbi 

kiterjesztett rendszereknek megfelelően. Az így kapott EIL-rendszerek a definícióiktól függően adott m,n ≥ 0 

természetes számokra E(m,n)L-rendszerekként írhatók fel. Formálisan: 
 

Definíció: Legyen EIL = (V,T,s,H), ahol (V,s,H) egy (m,n)L-rendszer és 

T ⊆ V, ekkor EIL-t interakciós kiterjesztett L-rendszernek nevezzük. A levezethetőség fogalma ugyanúgy 

értelmezhető, mint az IL-rendszerek esetén, a generált nyelv fogalma pedig, a kiterjesztett rendszereknél 

megszokott módon, csak a T*-beli levezethető szavakat tartalmazza. 

Az EIL-rendszerek esetén az egyoldali és a kétoldali környezetfüggés ugyanolyan generáló erővel bír, sőt a 

következő eredmény teljesül. 
 

Tétel: Az EIL-rendszerekkel generálható nyelvek halmaza megegyezik az RE rekurzívan felsorolható nyelvek 

halmazával, sőt már az E(0,1)L-rendszerekkel (és ehhez hasonlóan az E(1,0)L-rendszerekkel is) minden RE 

nyelv generálható. 

A determinisztikus változatokkal kapcsolatban érdekes, hogy nagyon bonyolult nyelveket is lehet így generálni, 

miközben egyes nagyon egyszerűeket nem. 
 

Tétel: Vannak nem rekurzív D1L-nyelvek, vagyis van olyan (0,1)L-rendszer, ami determinisztikus, és nem 

eldönthető benne a szóprobléma, vagyis, hogy tetszőleges szóra azt előállítja-e a rendszer. Ezzel szemben 

vannak olyan reguláris nyelvek, pl. {a,aa}∪{bc*b}, amik nem generálhatóak ED1L-rendszerrel. 

2.3.2.3.6. További megjegyzések 

A 2.4. ábrán mutatjuk különböző általunk tárgyalt L-rendszerek által generált nyelvek hierarchiáját (az ábrán az 

L-rendszer neve az általa generált nyelvek halmazát jelenti). Két nyelvosztály között fennáll a halmazelméleti 

tartalmazás, ha vezet köztük irányított út (élsorozat), a nyíl mindig a tartalmazó, a halmazelméletileg nagyobb 

osztályba mutat. 

2.4. ábra - Az L-rendszerek által generált nyelvek családjai és a klasszikus Chomsky-

féle nyelvcsaládok (kékkel) viszonyának Hasse-diagramja 
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Az L-rendszerek lehetséges alkalmazásainak köre a növények növekedésének szimulációjával indult (erre hozta 

létre eredetileg ezeket a rendszereket Lindenmayer). A rendszer alkalmas egyéb biológiai szimulációkra, de pl. a 

számítógépes grafikában is jól alkalmazható, pl. különböző fraktálok előállítására. Az IL-rendszerekkel pl. 

természetes nyelvek mondatainak elemzésére is történtek lépések. 

Az L-rendszerekkel kapcsolatban az egyik fontos és általunk részletesen nem tárgyalt terület a növekedési 

függvény vizsgálata, amely azt számszerűsíti, hogy az előállított szó hossza a lépésszámmal milyen függvénnyel 
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leírható módon változik. Láthattuk, hogy a legegyszerűbb D0L-rendszerek is képesek exponenciális növekedés, 

illetve – mint példákon is láttuk – polinomiális növekedés szimulálására is. 

A könyv jelen fejezetében az L-rendszerek különböző változatait leginkább a hagyományos formális nyelvek 

(sztringnyelvek) szempontjából vizsgáltuk. Helyhiány miatt nem vizsgáltuk az L-rendszerek olyan változatait, 

ahol a párhuzamosság korlátozva van, pl. hogy k darab (vagy ha ennél kevesebb van, akkor mind) előfordulása 

az adott betűnek íródjon át egy levezetési lépésben, vagy ahol hasonló feltétel nem az egyes betűkre vonatkozik, 

hanem az összesre (tehát pontosan k darab betű, vagy, ha kevesebb van, tehát rövidebb a mondatformánk, akkor 

minden betű íródjon át). Az irodalomjegyzékben megtalálhatók ilyen rendszerek is, mint ahogy sok más 

rendszer is, ahol a generált nyelvet valamilyen kódolással, homomorfizmussal stb. állítják elő a levezetett 

mondatformákból. További változatok a gráfnyelvekre vonatkozó, illetve a több dimenziós L-rendszerek, amik 

közül néhány a sejtautomatákkal is szoros rokonságban áll. 

2.3.2.3.6.1. Összefoglaló kérdések, gyakorló feladatok 

1. Miben azonos és miben tér el az indiai parallel nyelvtan és az 0L-rendszer? 

2. Bizonyítsa be, hogy a 0L-rendszerek nem zártak a konkatenációra! (Adjon meg két olyan véges nyelvet, 

amelyek 0L-nyelvek, de konkatenációjuk nem az!) 

3. Adjon példát olyan 0L-nyelvre, amely nem D0L-nyelv! 

4. Mondjon biológiai példákat ahol a Lindenmayer-rendszerek használhatóak! Mit lehet velük modellezni? 

Vajon miért? 

5. Mit jelentenek a 0, I, L, D, E, T, A, F betűk ezen rendszerek elnevezéseiben? 

6. Miért hívják az IL-rendszereket interakciós L-rendszereknek? 

7. Definiálja az 1L- és a 2L-rendszereket! Mi általában az egyoldali, illetve a kétoldali IL-rendszerek közt a 

különbség? 

8. Hogyan viszonyul egymáshoz az IL- és az EIL-rendszerek által generált nyelvek halmaza? 

9. Adjon meg különböző típusú L-rendszereket, amelyek az 

L = {ww | w ∈  {1,2}+} nyelvet generálják! Tud mondani olyan típusú L-rendszereket, amelyekkel nem 

generálható az L nyelv? 

10. Mutassa meg hogy a {anbman | n,m ≥ 1} nyelv E0L-nyelv, vagyis adjon meg olyan E0L-rendszert, ami ezt a 

nyelvet generálja! 

11. A {anbman | m ≥ n ≥ 1} nyelv esetén miért nem működik az a generálási módszer, ahogyan a {anbman | n ≥ m ≥ 

1} nyelvet generálhatjuk E0L-rendszerrel? 

12. Legyen ELS = ({S,a,b},{a,b},S,{S → a,S → aa,S → abb,S → aabb, 

a → a,b → bb}) és ELS' = ({A,B,a,b},{a,b},A,{A → aB,A → bb,B → bB, 

a → a,b → b}) két E0L-rendszer! Mely nyelveket generálják? Adjon meg olyan E0L-rendszert, amely 

(a) az L(ELS)∪L(ELS') nyelvet; 

(b) az L(ELS)L(ELS') nyelvet generálja! 

13. Mely nyelvet generálja az ({a,b,c},{aaa,baba,abbabba},{a → a,b → aa, b → c,c → cc}) F0L-rendszer? 

14. Adjon meg olyan F0L-rendszert, amely a {ab*}∪{c,ccc,cac} nyelvet generálja! 

15. Adjon meg olyan 0L-rendszert, aminek felnőttnyelve a helyes zárójelpárok nyelve! 

16. Adjon meg olyan A0L-rendszert, ami a {anbmcn | n,m > 0} nyelvet generálja! 
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17. Adjon meg olyan környezetfüggetlen nyelvtant, amely az alábbi 0L-rendszer felnőttnyelvét generálja: 

({A,B,0,1},ABA,{A → 0A1,A → λ, B → 1A0,0 → 0,1 → 1})! 

18. Adjon meg olyan A0L-rendszert, amely a következő környezetfüggetlen nyelvet generálja: {anbmcmd*an}! 

19. Adjon meg egy ED0L-rendszert! Mit generál? 

20. Adjon meg D0L-rendszert, amivel a 2.5. ábrán látható Sierpinski-féle háromszög alakú fraktál generálható! 

21. Generáljon néhány SAT formulát az ET0L-rendszerek szóproblémájának NP-teljességéről szóló tétel 

bizonyításában megadott ETLS rendszer segítségével! 

22. Írjon fel egy szinkronizált ET0L-rendszert! Mit generál a megadott rendszer? 

23. Adjon meg olyan AT0L-rendszert, amely végtelen nyelvet generál! 

24. Legyen IL = ({a,b,c},aaa,{(a,a,a) → b,(λ,b,λ) → cc,(a,c,λ) → a, 

(λ,a,λ) → a,(aba,a,cc) → bab,(λ,c,λ) → c})! Milyen típusú IL-rendszerről van szó? Mutassa meg a generálás 

első néhány lépését! 

2.5. ábra - Adjon meg olyan D0L-rendszert, ami az itt látható fraktált generálja! 

 

2.3.2.3.6.2. Irodalom 

H. Feranu: Parallel grammars: a phenomenology, Grammars 6, (2003), 25–87. 

H. Fernau: Parallel grammars: a short phenomenology, in: Z. Ésik, C. Martín-Vide, V. Mitrana (eds.): 

Recent Advances in Formal Languages and Applications, Springer 2006. pp. 175–182. 



 Párhuzamos nyelvtan modellek  

 49  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

L. Kari, G. Rozenberg, A. Salomaa: L systems, Chapter 5, in: G. Rozenberg, A. Salomaa (eds.): Handbook 

of formal languages, vol. 1, Springer, 1997. pp. 253–328. 

M. Middendorf: Supersequences, runs and CD grammar systems, Developments in Theoretical Computer 

Science: Proceedings of the 7th IMYCS'92, Gordon and Breach Science Publishers, Amsterdam, 1994. pp. 101–

114. 

P. Prusinkiewicz, M. Hammel, J. Hanan, R. Mech: Visual models of plant development, Chapter 9, in: G. 

Rozenberg, A. Salomaa (eds.): Handbook of formal languages, vol. 3, Springer, 1997. pp. 535–597. 

P. Prusinkiewicz, A. Lindenmayer: The Algorithmic Beauty of Plants, Springer-Verlag, 1990, 1996. 

(elektronikusan: http://algorithmicbotany.org/papers/#abop) 

G. Rozenberg, A. Salomaa: The mathematical theory of L systems, Academic Press, New York, 1980. 

G. Rozenberg, A. Salomaa (eds.): The book of L, Springer-Verlag, New York, 1986. 

2.4. Nyelvtanok CD- és PC-rendszerei 

A hagyományos Chomsky-féle nyelvtanoknak van sokkal közvetlenebb kiterjesztése, mint az eddig vizsgált 

nyelvtanok, amiben egyszerre, vagy felváltva egymás után több nyelvtan dolgozik. 

A klasszikus formális nyelvek és automaták elméletben a nyelvek és az automaták klasszikus számítási 

eszközöket modelleztek. Ezek központosítottak voltak: a számításokat egy központi ágens (egység) végezte. Így 

a klasszikus formális nyelvek elmélete szerint egy nyelvet egy grammatika készít, vagy egy automata ismer fel. 

A modern számítástudományban az elosztott számítások fontos szerepet játszanak. Az elosztott rendszerek 

megfigyelése számítógépes hálózatokban, elosztott adatbázisokban stb. olyan fogalmakhoz vezetett, mint a 

párhuzamosság, a konkurencia és a kommunikáció. A nyelvtanrendszerek elméletében vizsgált formális 

rendszerek az elosztott számítások szintaktikai modelljei, melyekben ezek a fogalmak értelmezhetőek és 

tanulmányozhatóak. 

A nyelvtanrendszer nyelvtanok egy csoportja, amelyben a nyelvtanok meghatározott protokoll szerint közösen 

dolgoznak egyetlen nyelv létrehozásán. Több indok szól ilyen generatív mechanizmus létrehozása mellett, 

többek közt az elosztás modellezése, a generáló erő növelése, a (leírási) bonyolultság csökkentése. A kritikus 

rész itt az együttműködési protokoll. A nyelvtanrendszerek elméletét tekinthetjük egyfajta formális 

együttműködési protokollok elméletének. A központi probléma a meghatározott protokollokat használó 

rendszerek működésének leírása és a különböző protokollok a megfigyelt rendszerek különböző tulajdonságaira 

gyakorolt hatásának elemzése. 

A nyelvtanrendszerek kétféle alapvető osztályba sorolhatóak: szekvenciálisak vagy párhuzamos működésűek, 

ezek alapján megkülönböztetjük a kooperatív elosztott (angolul: cooperating distributed, röviden CD) és a 

párhuzamos kommunikáló (angolul: parallel communicating, röviden PC) rendszereket. Ebben a fejezetben 

röviden ismertetjük ezen rendszereket. 

2.4.2.4.1. Nyelvtanok kooperatív elosztott rendszerei: CD-
nyelvtanrendszerek 

A nyelvtanok kooperatív elosztott rendszere szekvenciális működésű, egymást követő lépéseken alapul. A 

rendszert alkotó összes nyelvtan egy adott, közös mondatformán dolgozik. Minden egyes időpillanatban csak 

egyetlen nyelvtan aktív, ami átírja az aktuális mondatformát. Azokat a kérdéseket, hogy melyik komponens 

lehet aktív egy adott pillanatban, és mikor válik inaktívvá egy aktív (műveleteket végző) nyelvtan – az aktuális 

mondatformát átadva a többi, a rendszert alkotó nyelvtan valamelyikének – az együttműködési protokoll 

határozza meg. 

Példák megállási feltételekre (inaktívvá válásra), ahol egy lépés egy levezetési szabály alkalmazását jelenti: 

� Az aktív komponensnek pontosan k lépést kell végrehajtania. 

� Az aktív komponensnek legalább k lépést kell végrehajtania. 

� Az aktív komponensnek legfeljebb k lépést kell végrehajtania. 

http://algorithmicbotany.org/papers/#abop
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� Az aktív komponensnek annyi lépést kell végrehajtania, amennyit tud. 

� Az aktív komponens tetszőleges számú lépést hajthat végre. 

A rendszer által generált nyelv az így generált terminális szavak nyelve lesz. A CD-nyelvtanrendszerek 

felépítése egy iskolai tábla használatához hasonlítható, ha azt problémamegoldáshoz használják. A közös 

mondatforma az iskolai tábla tartalma (a közös adatszerkezet, amely a megoldandó probléma aktuális állapotát 

tartalmazza). A nyelvtanok a tudásforrások (ágensek, feldolgozó egységek, eljárások, különböző képességű 

diákok stb.), amelyek hozzájárulnak a probléma megoldásához azzal, hogy megváltoztatják a tábla tartalmát a 

képességeiknek megfelelően. Az együttműködési protokollban van kódolva a tudásforrások irányítása (például a 

sorrend, amelyben a tudásforrások hozzájárulhatnak a megoldáshoz). 
 

Definíció: A (környezetfüggetlen) nyelvtanok kooperatív elosztott rendszere egy n rendű (n ≥ 1) rendszer, 

felépítése: CD = (N,T,S,H1,…,Hn), ahol N és T diszjunkt ábécék, S ∈  N, H1,…,Hn pedig környezetfüggetlen 

levezetési szabályok véges halmazai. Az N elemei a nemterminálisok, a T elemei a terminálisok; S a 

mondatszimbólum, H1,…,Hn pedig a rendszer komponensei. 

Az iskolai tábla példájánál maradva a komponensek a táblánál a problémát megoldó ágenseknek felelnek meg. 

A szabályok megfeleltethetőek az ágensek által végrehajtott műveleteknek, ezek eredménye lehet a tábla 

tartalmának, vagyis a mondatformának a megváltoztatása. 

� Az S axióma a táblán található probléma kezdeti állapotának formális megfelelője. 

� A T ábécé tartalmazza azokat a betűket, amelyek megfelelnek az olyan tudás-részleteknek, amelyek 

elfogadhatóak megoldásként, illetve a megoldás részeiként. 

� A nemterminálisok „kérdésekként” értelmezhetőek, amelyekre választ keresünk. Egy komponens által feltett 

kérdések és egy másik által átírtak felfoghatóak az egyik komponens által feltett kérdésnek, amelyre egy másik 

komponens válaszol. Így a komponensek kommunikálhatnak a megoldás pillanatnyi állapotába illesztett 

üzenetekkel, mintegy a mondatformába (a tábla tartalmába) kódolva. 

Ha konkrétan olyan grammatikát akarunk definiálni, ami egy CD-nyelvtanrendszer része, akkor CD-t felírhatjuk 

a következő formában: CD = (N,T,S,G1,…,Gn), ahol Gi = (N,T,S,Hi) minden 1 ≤ i ≤ n esetén. 
 

Definíció: Legyen CD = (N,T,S,H1,…,Hn) egy CD-nyelvtanrendszer. Ekkor a rendszer működését a következő 

módokon értelmezzük: 

1. Minden egyes i ∈  {1,…,n}-re az i-edik komponens *-módbeli levezetését -gal jelöljük, és a 

következőképpen definiáljuk:  akkor és csakis akkor, ha . 

2. Minden egyes i ∈  {1,…,n}-re az i-edik komponens termináló levezetését -vel jelöljük, és a 

következőképpen definiáljuk: p q akkor és csakis akkor, ha p q és nincs olyan q-tól különböző 

r ∈  (N∪T)*, amire q . 

3. Minden egyes i ∈  {1,…,n}-re az i-edik komponens k lépéses (k pozitív egész) levezetését -val jelöljük, 

és a következőképpen definiáljuk:  akkor és csakis akkor, ha van olyan 

r0,r1,…rk ∈  (N∪T)*, amely p=r0, q=rk és minden egyes j-re (0 ≤ j ≤ k-1), . 

4. Minden egyes i∈  {1,…,n}-re az i-edik komponens legfeljebb k lépéses levezetését -val jelöljük, és a 

következőképpen definiáljuk:  akkor és csakis akkor, ha  valamely j ≤ k értékre. 
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5. Minden egyes i ∈  {1,…,n}-re az i-edik komponens legalább k lépéses levezetését -val jelöljük, és a 

következőképpen definiáljuk: 

 

akkor és csakis akkor, ha 

 

valamely j ≥ k értékre. 

A *-módbeli levezetés olyan működési formát jelöl, amelyben az ágensek addig dolgoznak a táblánál, ameddig 

akarnak. A t-módbeli levezetés annak a stratégiának felel meg, amelyben egy ágensnek addig kell hozzájárulnia 

a megoldási folyamathoz a táblánál, ameddig csak tud (maximálisan kihasználva a hatáskörét). Akkor beszélünk 

=k levezetési módról, ha egymást követő k közvetlen levezetési lépésben használjuk fel az i-edik komponens 

szabályait. Ez pontosan k műveletet jelent egy ágens számára a táblánál. A ≤k levezetési mód időkorlátnak felel 

meg, mivel egy ágens maximum k lépést hajthat végre. A ≥k levezetési módban legalább k lépést kell 

végrehajtania az ágensnek. A levezetési módok a fentiek alapján feltételeznek bizonyos minimális kompetenciát 

az ágensek részéről. 
 

Definíció: Legyen D = {*,t}∪{=k,≤k,≥k | k pozitív egész}. Egy CD = (N,T,S,H1,…,Hn) nyelvtanrendszer által 

generált nyelv valamely f∈D levezetési módban: 

 

Az előző definícióval számos nyelvet társítottunk egy CD-rendszerhez, felhasználva a különböző D-beli 

megállási feltételeket. A CD-rendszer egy Hi komponense elkezdhet dolgozni (futása engedélyezett lesz) egy p 

mondatformán, amikor p tartalmazza egy Hi-beli szabály bal oldalát. Az, hogy melyik engedélyezett komponens 

kapja meg az éppen aktuális mondatformát, egy nemdeterminisztikus választás alapján dől el. Elképzelhetünk 

különböző kezdőfeltételeket is, például, ha egy komponens csak akkor lesz engedélyezett egy mondatformán 

való munkára, ha bizonyos feltételek teljesülnek, esetleg egy külső vezérlő egység (például egy gráf, vagy 

verem, meghatározva a komponensek engedélyezési sorrendjét) irányít. 

A következőkben, hogy megmutassuk a környezetfüggetlen nyelvtanok CD-rendszereinek generáló erejét, 

néhány közismerten nem környezetfüggetlen nyelvet generálunk segítségükkel. 

Példa (egy tipikus nem környezetfüggetlen nyelv) 

Legyen CD = ({S,A,B,C,D},{a,b,c},S,{S → S,S → AC},{A → aBb,C → cD}, 

{B → aAb,D → cC},{A → ab,C → c,B → ab,D → c}). Könnyen belátható, hogy ez a nyelvtanrendszer =2, ≥2 

és t-módban az {anbncn | n > 0} nyelvet generálja. Viszont ≤k (bármely k ≥ 1 esetén), =1 és *-módban az {anbncm | 

n,m > 0} nyelvet generálja. Végül pedig, ha k > 2, akkor ≥k és =k módban az üres nyelv az eredmény. 

A következő példában egy nem konstansnövekményű nyelvet generálunk. 

Példa (hatványhosszú szavak nyelve) 

Legyen CD = ({S,A},{a},S,{S → AA},{A → SS},{A → a},{S → a}). Könnyen belátható, hogy ez a 

nyelvtanrendszer t-módban az 

 

nyelvet generálja. 

A definíciót csak a környezetfüggetlen esetre mondtuk ki, holott teljesen analóg módon definiálhatóak a 

reguláris/lineáris/környezetfüggő/mondatszerkezetű nyelvtanok kooperatív elosztott rendszerei is. Arra, hogy 

mégis miért csak a környezetfüggetlen esettel foglalkozunk, a következő tétel ad magyarázatot. 
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Tétel: A reguláris/lineáris/környezetfüggő/mondatszerkezetű nyelvtanok kooperatív elosztott rendszereivel 

pontosan az alapként adott reguláris/lineáris/környezetfüggő/rekurzívan felsorolható nyelvek osztálya 

generálható. 

A következő tételek azt fejezik ki, hogy ha egy CD-rendszerben az együttműködés módját nagyon 

lekorlátozzuk, nem lesz hatékonyan használható. 
 

Tétel: Az =1, ≥1, *, illetve a ≤k (bármely k ≥ 1 esetén) módú (környezetfüggetlen) CD-nyelvtanrendszerek 

által generált nyelvosztály megegyezik a CF környezetfüggetlen nyelvosztállyal. 

Ugyancsak igaz az, hogy 1 rendű CD-nyelvtanrendszerekkel (vagyis, ha csak egy környezetfüggetlen 

komponensből áll a rendszer) csak környezetfüggetlen nyelvek generálhatóak. 

Tekintsük most a t-módban dolgozó CD-nyelvtanrendszereket, ekkor a következő fontos összefüggések 

teljesülnek. 
 

Tétel: Az 1 és a 2 rendű, t-módú (környezetfüggetlen) CD-rendszerek is éppen a környezetfüggetlen nyelveket 

tudják generálni. A 3 és ennél nagyobb rendű (környezetfüggetlen) CD-rendszerek ennél nagyobb generáló 

erővel bírnak, ezek éppen az ET0L rendszerek által generált nyelveket tudják generálni (már a harmadrendűek 

is). 

2.4.2.4.1.1. CD-rendszerek kiegyensúlyozottsága 

A CD-rendszerek esetén megvizsgálható a rendszer kiegyensúlyozottsága, vagyis az, hogy az egyes 

komponensek egy adott levezetés során közel azonos mértékben veszik-e ki a részüket a munkából. Ehhez 

összeadjuk egyrészt azt, hogy ,,ki hányszor volt a táblánál'', vagyis melyik komponens hányszor dolgozott a 

mondatformán a megfelelő módban, másrészt, hogy ki ,,mennyit dolgozott'', vagyis hány levezetési lépést tett 

meg. Ezekben a mérőszámokban véve a komponensek értékeinek legnagyobb eltéréseit, megkapjuk a gyenge és 

az erős kiegyensúlyozottsági mértéket az adott levezetéshez (az adott levezetett szóhoz). Akkor mondjuk, hogy 

egy levezetésben a rendszer elemei gyengén kiegyensúlyozottan szerepeltek, ha mindegyikük (közel) azonos 

számúan sokszor volt ,,soros'' a levezetés során. Akkor mondjuk, hogy erősen kiegyensúlyozott a részvételük a 

levezetésben, ha (közel) azonos számú levezetési lépést tettek meg a komponensek. Ezek alapján definiálhatjuk, 

hogy mik azok a nyelvek, amiket a rendszerünk kiegyensúlyozottan képes generálni. Formálisan a 

következőképpen definiálhatjuk ezeket. 
 

Definíció: Legyen CD egy n-rendű CD-nyelvtanrendszer. Tekintsük az S=p0 ⇒ p1 ⇒ p2 ⇒ … ⇒ pn-1 ⇒ w = pn (w 

∈  T*) levezetést valamilyen f módban. 

Ekkor legyen W(i) = m, ha a levezetés során m alkalommal fordult elő, hogy a mondatforma az i 

komponenshez került (a komponens aktiválva lett), vagyis pontosan m darab olyan j érték van (0 és n-1 közt), 

hogy a pj-1 ⇒ pj levezetési lépést még nem az i komponens végezte (j = 0 esetén ezt mindegyik komponensre 

igaznak tekintjük), de a pj ⇒ pj+1 levezetési lépést már az i komponens végezte. Legyen dW=max{W(i) - W(k) | 1 

≤ i,k ≤ n}, vagyis a maximális különbség két komponens W értéke között az adott levezetésben. 

Legyen V(i) = m, ha a levezetés során m alkalommal fordult elő, hogy az i komponens tett meg levezetési 

lépést, vagyis pontosan m darab olyan j érték van (0 és n -1 közt), hogy a pj ⇒ pj+1 levezetési lépést az i 

komponens végezte. Legyen dV = max{V(i)-V(k) | 1 ≤ i,k ≤ n}, vagyis a maximális különbség két komponens V 

értéke között az adott levezetésben. 

Rögzítsük a z ≥ 0 egész számot. Ekkor a CD-rendszer által f módban gyengén z-kiegyensúlyozottan generált 

nyelv a következő: Lf(WCDz) = {w ∈  Lf(CD) | w-nek van olyan levezetése CD-ben f módban, hogy erre a 

levezetésre dW ≤ z}. 

A CD-rendszer által f módban erősen z-kiegyensúlyozottan generált nyelv a következő: Lf(VCDz) = {w ∈  

Lf(CD) | w-nek van olyan levezetése CD-ben f módban, hogy erre a levezetésre dV ≤ z}. 
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Példa (kiegyensúlyozott nyelvgenerálás) 

Legyen CD = ({S,A,B,C,D},{a,b,c,d},S,{S → aAd,D → aAd},{A → D}, 

{D → bBc,C → bBc}, {B → C,B → λ}). Ekkor =1, ≥1, *, illetve a ≤k (bármely k ≥ 1 esetén) és a t-módban a 

CD által generált nyelv {anbmcmdn | n,m ≥ 1}. Adott z ≥ 0 egész érték esetén Lf(WCDz)=Lf(VCDz) = {anbmcmdn | n,m 

≥ 1, |n–m| ≤z} f bármely az előbb felsorolt értéke (vagyis levezetési mód) esetén. Annak ellenére, hogy a 

rendszerünk minden szabálya lineáris, az eredményül kapott nyelv(ek) nem környezetfüggetlen(ek), például z = 

0 esetben a {anbncndn | n ≥ 1} nyelvet kapjuk. 

A kiegyensúlyozottsági feltételekkel újabb módon kontrollálhatjuk a levezetéseket, aminek segítségével a 

CDrendszerek generáló ereje növelhető. Tulajdonképpen egy számlálási feltételt adhatunk a nyelvtanok 

működéséhez. 

A CD-rendszerek generáló erejét más módon is növelhetjük, ezt mutatjuk be a következő szakaszban. 

2.4.2.4.1.2. Hibrid CD-rendszerek 

A CD-nyelvtanrendszerek további változatai a külső és belső hibrid rendszerek. Az úgynevezett külső hibrid 

CD-rendszerekben a különböző komponens nyelvtanok eltérő módokban is működhetnek. 
 

Definíció: A nyelvtanok külső hibrid CD-rendszere egy n rendű 

(n ≥ 1) rendszer, felépítése: HCD = (N,T,S,(H1,f1),…,(Hn,fn), ahol N, T, S, H1,…,Hn ugyanúgy, mint a 

környezetfüggetlen nyelvtanok CD-rendszerei esetén, továbbá fi ∈  {*,t}∪{=k,≤k,≥k | k pozitív egész} minden 1 

≤ i ≤ n esetén, az adott szabályrendszerre vonatkozó levezetési mód. A levezetések és a generált nyelv 

definíciója ezek alapján a szokásos módon történik. 

Lássunk egy érdekes példát. 

Példa (külső hibrid CD-rendszer) 

Legyen HCD = ({S,A,B,C,X,Y},{a,b,c},S,({S → ABS,S → ABX,C → B, 

Y → X},t),({X → X,B → bC},t),({X → c,B → c},t),({X → Y,A → a},=2), 

{(A → a},=1)). A levezetések alakja pedig az első szabályrendszerrel t-módban: S(⇒ ABS) ⇒* (AB)mX. A 

harmadik szabálycsoport akkor alkalmazható, ha nem akarunk több b-t már bevezetni, ekkor ugyanis az összes 

B és a végén levő X is eltűnik a mondatformából. Ekkor terminálni az ötödik (vagy akár a negyedik) 

szabályhalmazzal tudunk, az A-kat a-kkal helyettesítve. Ha a mondatforma tartalmaz X-et, akkor nem 

használható a második szabályrendszer (ha lenne X a mondatformában, akkor soha nem terminálhatnánk, ha e 

szabályrendszert alkalmazni kezdtük, hiszen a t-módnak soha nem lesz vége az X → X szabály miatt). Így a 

levezetés a (AB)mX mondatformából folytatódhat a negyedik szabálycsoport szabályainak kétszeri 

alkalmazásával (bármelyik A a-ra cseréjével, hiszen az A-ra az egész rendszerben ez az egyetlen szabály van, az 

egyszerűség kedvéért mi most az első előfordulásban cseréljük): aB(AB)m-1Y. Ekkor használhatóvá válik a 

második szabályrendszer, hiszen nincs X a mondatformában így abC(AbC)m-1Y áll elő. Ekkor az első 

szabályrendszerrel folytatható a levezetés (illetve a negyedikkel és ötödikkel néhány A a-ra átírható, de ezek 

után, ha terminálni akarunk, az első szabályrendszert kell alkalmazni a C-k és az Y átírásához). Látható, hogy 

minden alkalommal, amikor a második szabályrendszert (vagyis a b-k bevezetését) alkalmazni akarjuk, előtte a 

negyedik szabályrendszert is alkalmazni kell, amely így eggyel növeli a bevezetett a-k számát. Mindezek által, a 

bevezetett a-k száma tehát nem lehet kevesebb, mint az egy blokkban szereplő b-k száma. Így tehát a generált 

nyelv 

L(HCD) = {(abnc)mc | 0 ≤ n,1 ≤ m,n ≤ m}. Érdekességképpen közöljük, hogy ez a nyelv nem ET0L-nyelv. 

Láthatjuk, hogy a példában a második komponens egy jelenlét ellenőrzést végez. Ez jól illik a t-módú 

működéshez, és az A → A alakú szabályok erre tökéletesen megfelelnek, feltéve, hogy a komponens nem 

tartalmaz más szabályt ugyanezzel a bal oldallal. A szabályt muszáj alkalmazni, amíg A szerepel a 

mondatformában. Az ilyen jellegű jelenlét ellenőrzéssel jól lehet kontrollálni, hogy az előzőekben működő 
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komponensek vajon az A minden előfordulását átírták-e. Ellenkező esetben egy nem termináló levezetést 

eredményez a komponens nem megfelelő pillanatban történő használata. 
 

Tétel: Minden külső hibrid CD-nyelvtanrendszerhez van olyan vele ekvivalens, ugyancsak külső hibrid CD-

nyelvtanrendszer, amiben legfeljebb három komponensnyelvtan működik t-módban. 

Ugyancsak érdekes eredmény a következő. 
 

Tétel: Minden külső hibrid CD-nyelvtanrendszerhez van olyan vele ekvivalens, ugyancsak külső hibrid CD-

nyelvtanrendszer, amiben minden komponensnyelvtan, amely =k vagy ≥k módban dolgozik, azt ugyanolyan k 

érték mellett teszi. 

Hasonló jellegű tétel a következő. 
 

Tétel: Minden külső hibrid CD-nyelvtanrendszerhez van olyan vele ekvivalens, ugyancsak külső hibrid CD-

nyelvtanrendszer, amiben minden komponensnyelvtan, amely =k vagy t-módban dolgozik. 

Ugyancsak vannak olyan, úgynevezett belső hibrid modellek, ahol az egyes komponenseknek adhatunk összetett 

feltételt (pl. maximum 5 lépésben a termináló módot is kielégítve kell dolgoznia). A hibrid rendszerek 

segítségével, ahogy láttuk is, tovább növelhető a CD-rendszerek generáló ereje és alkalmazhatósága. 

2.4.2.4.2. Nyelvtanok párhuzamos kommunikáló rendszerei: PC-
nyelvtanrendszerek 

Ebben az alfejezetben a generatív nyelvtanok PC-rendszereit tárgyaljuk röviden. Először a kéréssel 

kommunikáló PC-rendszerekről lesz szó. 
 

Definíció: Egy PC-nyelvtanrendszer egy n rendű (n ≥ 1) rendszer PC = (N,K,T,(S1,H1),…,(Sn,Hn)), ahol N és T a 

nemterminális és a terminális ábécék, K = {Q1,…,Qn} kérdőszimbólumok, Qi az i-edik komponenshez tartozó 

szimbólum (N,T és K páronként diszjunkt halmazok), a Hi halmazok levezetési szabályok véges halmazai 

(N∪T∪K) ábécé felett úgy, hogy K-beli elem nem állhat szabály bal oldalán. Valamint az Si ∈  N szimbólumok 

a komponensek mondatszimbólumai rendre, minden 1 ≤ i ≤ n esetén. 

A PC-rendszerek segítségével a következő kétféleképpen értelmezzük a levezetéseket: 
 

Definíció: Adott egy PC-nyelvtanrendszer PC = (N,K,T,(S1,H1),…,(Sn,Hn)). A (p1,…,pn) és (q1,…,qn) két elem n-

esre, ahol pi,qi∈ (N∪T∪K)* minden i-re (1 ≤ i ≤ n), ha p1 ∈  T*, a közvetlen levezethetőség visszatérő, illetve 

nem visszatérő módban fennáll, ezt (p1,…,pn) ⇒ (q1,…,qn) alakban írjuk, ha a következő két eset egyike fennáll: 

1. Minden i értékre (1 ≤ i ≤ n), pi ∈  (N∪T)*, továbbá pi ⇒ qi a Hi egy levezetési szabálya segítségével, vagy pi = 

qi, ha pi ∈  T* (levezetési lépés). 

2. Amennyiben van olyan i, amelyre pi tartalmaz K-beli elemet, akkor minden ilyen i-re járjunk el a 

következőképpen: legyen 

pi = ri,1Qi,1ri,2Qi,2…ri,kQi,kri,k+1 (valamilyen k ≥ 1 mellett), ahol 

ri,j ∈  (N∪T)* minden j-re (1 ≤ j ≤ k+1). Ha pi,j ∈  (N∪T)* minden j értékre, akkor legyen qi = 

ri,1pi,1ri,2pi,2…ri,kpi,kri,k+1, és visszatérő mód esetén legyen qi,j = Sj minden j értékre, nem visszatérő mód esetén pedig 

a qi,j értékek nem változnak meg e lépés során (kommunikációs lépés). 

Minden egyéb esetben legyen qi = pi. 
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A (p1,…,pn) elem n-est a PC-rendszer konfigurációjának hívjuk. Tehát a (p1,…,pn) konfigurációból közvetlenül 

levezethető a (q1,…,qn) konfiguráció a következő két esetben: 

Az első eset, amikor egyik aktuális mondatforma sem tartalmaz K-beli szimbólumot, a levezetés 

komponensenként zajlik, kivéve azokat a mondatformákat, amik csak terminálisokat tartalmaznak, ugyanis azok 

változatlanul maradnak. 

A második eset, amikor kérdőszimbólum fordul elő valamely mondatformában. Ekkor a következő 

kommunikációs lépés zajlik le: a Qi minden előfordulásának helyére pi kerül (feltéve, hogy nem tartalmaz 

kérdőszimbólumot). Pontosabban egy kérdőszimbólumot tartalmazó mondatforma csak akkor módosul, ha 

benne minden kérdőszimbólum olyan mondatformára utal, amely nem tartalmaz kérdőszimbólumot. Egy 

kommunikációs lépésben pj-vel helyettesítjük a Qj szimbólumot (a Qj kérdést megválaszoltuk), és a j-edik 

komponens pedig visszatérő mód esetén elölről kezdi a számítást az axiómájából (vagyis az Sj 

kezdőszimbólumából). A kommunikációs lépésben nem zajlik komponensenkénti levezetés, levezetési 

szabályokat nem alkalmazhatunk, ha valamely mondatforma tartalmaz kérdőszimbólumot. Nagyon fontos az is, 

hogy rögzítsük a rendszer leírásakor, hogy visszatérő vagy nem visszatérő módban akarjuk használni. 

Látható, hogy a kommunikációs lépés prioritást élvez a levezetési lépéssel szemben, levezetési lépés csak akkor 

alkalmazható, ha nincs lehetőség kommunikációra. 

Ha egy kérdőszimbólumot nem tudunk megválaszolni egy adott lépésben, előfordulhat, hogy a következő 

lépésben meg tudjuk válaszolni. 

Fontos, hogy a rendszerben nem lehet olyan szabály, aminek a bal oldalán kérdőszimbólum fordul elő, így a 

kérdések csak kommunikációs lépéssel válaszolhatóak meg, a levezetés csak így folytatódhat. Ugyancsak 

fontos, hogy nincs definiálva a közvetlen levezetés arra az estre, ha p1 ∈  T*. A ⇒ közvetlen levezetés tranzitív 

és reflexív lezártját a szokásos módon ⇒*-gal jelöljük és levezetésnek nevezzük. 

Egy PC-rendszer működése során a következő holtponti szituációk jöhetnek létre: 

1. Nincs kérdőszimbólum, de valamely pi ∈  T* mondatformára (i ≠ 1) nincs alkalmazható levezetési szabály. 

2. Körbekérdezés jön létre, vagyis pi,1-ben szerepel Qi,2, pi,2-ben viszont szerepel Qi,3 és így tovább, amíg 

valamely pi,k a Qi,1-et tartalmazza. Ilyenkor sem kommunikációs lépés, sem komponensenkénti levezetés nem 

alkalmazható. 
 

Definíció: Adott egy PC-nyelvtanrendszer PC = (N,K,T,(S1,H1),…,(Sn,Hn)). Ekkor az általa generált nyelv 

L(PC) = {w ∈  T* | (S1,…,Sn) ⇒* (w,…,pn)} valamely pi ∈  (N∪T∪K)* mondatformákra (2 ≤ i ≤ n). 

Tehát kiindulunk a mondatszimbólumokból, és komponensenkénti levezetési, illetve kommunikációs lépésekkel 

haladunk, amíg az első komponens nem terminál (vagy holtpontra nem jut a rendszer). Az első komponens tehát 

megkülönböztetett szereppel bír, mesternek nevezzük. 
 

Definíció: Ha egy PC = (N,K,T,(S1,H1),…,(Sn,Hn)) PC-nyelvtanrendszerben csak az első (mester) komponens 

vezethet be kérdőszimbólumot, akkor központosított (centralizált) PC-rendszerről beszélünk, egyébként a PC-

rendszer nem központosított. 

Központosított rendszer esetén az általunk fentebb ismertetett második típusú holtpont nem állhat elő. 

Egy PC-rendszert akkor nevezünk lineárisnak, környezetfüggetlennek stb., ha minden komponense lineáris, 

környezetfüggetlen stb. 

Visszatérve az iskolai táblához, a kéréssel kommunikáló PC-rendszert a következő típusú problémamegoldásnak 

tekinthetjük: adott a csoportvezető (a tanár), aki a táblánál dolgozik, és a többiek (csapattagok), akik 

részszámításokat végeznek (pl. a saját füzetükben). A CD-rendszerek ,,egyenlő'' tagjaival ellentétben itt 

hierarchikus a felépítés, ami centralizált rendszer esetén még szembetűnőbb: csak a tanárnak van joga kérdezni, 

ekkor a részszámítások eredményeit behelyettesíti a saját maga által készített (központi) számításba. 



 Párhuzamos nyelvtan modellek  

 56  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az alábbiakban itt is példákkal szemléltetjük ezen párhuzamos rendszerek generáló erejét. 

Példa (a másolat nyelvet generáló környezetfüggetlen PC-nyelvtanrendszer) 

Legyen PC = ({S1,S2},{Q1,Q2},{a,b},(S1,{S1 → S1,S1 → Q2Q2}),(S2,{S2 → aS2, S2 → bS2,S2 → a,S2 → b})). 

Könnyen belátható, hogy mind visszatérő, mind nem visszatérő módban használva 

L(PC) = {ww | w ∈  {a,b}*, |w| > 0}. Továbbá a megadott rendszer központosított. 

Láthatjuk, hogy egy PC-rendszernek a generáló ereje meghaladhatja a komponensek generáló erejét: az előző 

példában környezetfüggetlen szabályokkal generáltunk nem környezetfüggetlen nyelvet. A következő példában 

reguláris szabályokat használunk. 

Példa (a többszörös megfeleltetés nyelvét generáló reguláris PC-nyelvtanrendszer) 

Legyen PC = ({S1,S2,S3},{Q1,Q2,Q3},{a,b,c},(S1,{S1 → aS1,S1 → aaaQ2, 

S2 → bbQ3,S3 → c}),(S2,{S2 → bS2}),(S3,{S3 → cS3})). Egy levezetés alakja (nem visszatérő módban): (S1,S2,S3) 

⇒* (akS1,bkS2,ckS3) ⇒ (ak+3Q2,bk+1S2,ck+1S3) ⇒ (ak+3bk+1S2,bk+1S2,ck+1S3) ⇒ (ak+3bk+3Q3,bk+2S2,ck+2S3) ⇒ 

(ak+3bk+3ck+2S3,bk+2S2,ck+2S3) ⇒ (ak+3bk+3ck+3,bk+3S2,ck+3S3). Így belátható, hogy mind visszatérő, mind nem visszatérő 

módban használva L(PC) = {anbncn | n > 2}. Látható, hogy ez a rendszer is központosított. 

Az előző példa azt is megmutatta, hogy háromkomponensű reguláris PC-nyelvtanrendszerrel már nem 

környezetfüggetlen nyelvek is generálhatók. Ez a következő eredmény fényében érdekes. 
 

Tétel: Központosított és nem központosított reguláris PC-nyelvtanrendszerekkel csak környezetfüggetlen 

nyelvek generálhatóak, ha a rendszer legfeljebb két komponensből áll. 

Valójában a visszatérő és nem visszatérő mód között akkor van/lehet különbség, ha ugyanattól a komponenstől 

egy számítás során többször is kér valaki adatot. Ilyenkor a szinkronizáció (vagyis az addigi levezetés 

lépéseinek száma) miatt fontos lehet a használt generálási mód. Erre mutatunk példát a következőkben: 

Példa (egy nem lineáris nyelvet generáló reguláris PC-nyelvtanrendszer) 

Legyen PC = ({S1,S2},{Q1,Q2},{a,b},(S1,{S1 → aS1,S1 → aQ2,S2 → aS1, 

S2 → λ}),(S2,{S2 → bS2})). Egy levezetés alakja visszatérő módban: (S1,S2) ⇒* (akS1,bkS2) ⇒ (ak+1Q2,bk+1S2) ⇒ 

(ak+1bk+1S2,S2) ⇒ (ak+1bk+1aS1,bS2) ⇒* (ak+1bk+1amS1,bmS2) ⇒* (ak+1bk+1am+1bm+1…aj+1bj+1,bS2). Tehát visszatérő módban a 

generált nyelv 

 

A példa nem visszatérő módban is használható, de nem ugyanazt a nyelvet generálja, hanem az 

 

nyelvet. 

Az előző példák centralizált rendszert használtak, a következő példában egy nem centralizált rendszert 

használunk. 

Példa (nem centralizált PC-nyelvtanrendszer) 

Legyen PC = ({S0,S1,S2},{Q0,Q1,Q2},{a,b,c},(S0,{S0 → cS0,S0 → cQ1, 

S2 → λ}),(S1,{S1 → aS1,S1 → aQ2,S2 → aS1}),(S2,{S2 → bS2})) visszatérő módban használt reguláris PC-

nyelvtanrendszer. A rendszer utolsó két komponense tulajdonképpen megegyezik az előző példával. A 

rendszerhez adott új mester komponens c betűket ír, a kérésben a Q1 szimbólumot használja, az eredményt 

viszont csak akkor tudja felhasználni (vagyis a levezetést befejezni), ha abban az S2 nemterminális szerepel. Így 
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levezetés csak akkor lehetséges, amikor éppen ugyanakkor vezeti be a kérdőszimbólumot, mint a másik 

komponens. Ekkor előbb a másik kapja meg válaszban a b-ket az utolsó komponenstől, majd az előző példában 

leírt sztring továbbítódik az új mesternek. Ezek alapján visszatérő módban a generált nyelv 

 

Most néhány további elméleti eredményt közlünk. 
 

Tétel: A nem központosított reguláris PC-nyelvtanrendszerek generáló ereje meghaladja a hasonló 

paraméterekkel rendelkező központosított rendszerekét. 

A következő tétel az így generálható nyelvosztályok két végtelen hierarchiáját adja meg. 
 

Tétel: Az n+1 komponensből álló központosított reguláris PC-nyelvtanrendszerek generáló ereje szigorúan 

nagyobb, mint az n komponensből álló központosított reguláris PC-nyelvtanrendszerek generáló ereje (n≥1). 

Hasonlóan, az n+1 komponensből álló központosított lineáris PC-nyelvtanrendszerek generáló ereje szigorúan 

ngyobb, mint az n komponensből álló központosított lineáris PC-nyelvtanrendszerek generáló ereje (n ≥ 1). 

A továbbiakban a környezetfüggetlen PC-rendszerekkel kapcsolatos eredményeket közlünk. 
 

Tétel: Minden nem visszatérő módban működtetett környezetfüggetlen PC-rendszerhez megkonstruálható vele 

ekvivalens környezetfüggetlen PC-rendszer, ami ugyanazt a nyelvet visszatérő módban generálja. 

A következő eredmény tulajdonképpen normálformát ad ezekhez a rendszerekhez. 
 

Tétel: Minden visszatérő módban működtetett környezetfüggetlen PC-rendszerhez van olyan vele ekvivalens, 

ugyanolyan típusú PC-nyelvtanrendszer, aminek szabályai csak a következő alakúak lehetnek: A → BC, A → 

B, A → a, A → Q, A → λ, ahol A,B,C ∈  N nemterminális szimbólumok, a ∈  T terminális, Q ∈  K 

kérdőszimbólum. 

A PC-nyelvtanrendszerek generáló erejét tekintve sikerült bizonyítani a következőt. 
 

Tétel: Minden rekurzívan felsorolható nyelv generálható legfeljebb öt komponensből álló környezetfüggetlen 

PC-nyelvtanrendszerrel. 

A nem környezetfüggetlen PC-nyelvtanrendszerekkel kapcsolatban a következő fontos eredményt említjük meg. 
 

Tétel: Minden rekurzívan felsorolható nyelv generálható legfeljebb három komponensből álló, környezetfüggő 

PC-nyelvtanrendszerrel. A legfeljebb két komponensből álló, környezetfüggő PC-nyelvtanrendszerek pontosan 

a környezetfüggő nyelvek CS osztályát képesek generálni. 

2.4.2.4.2.1. Paranccsal kommunikáló PC-rendszerek 

Az eddig tárgyalt PC-rendszerekben a kommunikáció kéréssel folyt. Vannak olyan rendszerek is, ahol a 

kommunikáció parancsokkal folyik. Ilyen modellt írunk le a következő definícióban. 

Definíció: Egy paranccsal kommunikáló PC-nyelvtanrendszer egy n rendű (n ≥ 1) rendszer CCPC = 

(N,T,(S1,H1,R1),…,(Sn,Hn,Rn)), ahol N és T, ahogy eddig is, a nemterminális és a terminális ábécék, (Si,Hi,Ri)-k 

pedig a rendszer komponensei (1 ≤ i ≤ n). Az Si ∈  N axiómák (startszimbólumok), a Hi halmazok levezetési 

szabályok véges halmazai (N∪T) ábécé felett, az Ri ⊆ (N∪T)* halmazok pedig reguláris nyelvek, Ri az i 

komponenshez tartozó szűrőnyelv. 
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A CCPC rendszerre legyen (p1,…,pn) és (q1,…,qn) két elem n-es, ahol pi,qi ∈  (N∪T)* minden i-re (1 ≤ i ≤ n), 

vagyis két konfiguráció. A közvetlen levezethetőség visszatérő, illetve nem visszatérő módban fennáll köztük, 

ezt (p1,…,pn) ⇒ (q1,…,qn) alakban írjuk, ha a következő két eset egyike fennáll: 

1. Minden i értékre (1 ≤ i ≤ n), pi ⇒* qi a Hi levezetési szabályai segítségével, és nincs olyan ri ≠ qi, amire qi ⇒* 

ri fennáll a Hi levezetési szabályaival (levezetési lépés). 

2. A kommunikációs lépés a következőképpen zajlik: Legyen 

 

minden 1 ≤ i,j ≤ n esetén. Vagyis a kommunikációs lépésben minden egyes i komponens elküldi a saját aktuális 

pi mondatformáját a kommunikációs csatornára. Ha a pi nincs benne a j komponens Rj szűrőnyelvében, akkor 

nem kap semmit az i komponenstől (ezt jelzi a λ), egyébként pedig megkapja a pi szót. Saját magától egyik 

komponens sem kaphat üzenetet. Nézzük, hogyan is áll össze az új konfiguráció az üzeneteket felhasználva. Egy 

i komponens által küldött összes üzenet: d(i) = d(xi,1)d(xi,2)…d(xi,n), vagyis a küldött üzenetek konkatenációja. 

Egy i komponens által megkapott összes üzenet pedig az általa kapott és értelmezhető üzenetek, vagyis a többi 

komponens olyan aktuális szavainak konkatenációja, amely átmegy a vizsgált komponens szűrőjén. Legyen 

tehát D(i) = d(x1,i)d(x2,i)…d(xn,i), az egyes komponensektől kapott üzenetek konkatenációja. Ekkor legyen a qi 

értéke (minden i-re) a következőképpen definiálva: 

- legyen qi = D(i), ha D(i) ≠ λ, vagyis volt nem üres beérkező (fogadott) üzenet; 

- legyen qi = pi, ha D(i) = λ és d(i) = λ, vagyis tulajdonképpen a komponens kimaradt a kommunikációból, sem 

nem fogadták az üzenetét, sem ő nem tudta fogadni a többi komponens nem üres üzeneteit; végül 

- legyen qi = Si, ha D(i) = λ, de d(i) ≠ λ, vagyis a komponens által küldött anyag felhasználásra került, de ő nem 

kapott használható anyagot. 

A rendszerben a levezetésnek levezetési lépéssel kell kezdődnie a startszimbólumokból álló konfigurációból 

kiindulva. Mivel egy ilyen lépés után másik levezetési lépésnek nincs értelme, hiszen a levezetési lépésben 

minden komponens maximális, tehát tovább nem folytatható levezetést készít (abban az esetben pl., ha már csak 

terminálisok voltak az adott mondatformában, a komponens nem változtat azon ebben a lépésben), egy 

kommunikációs lépésnek kell következnie. A rendszert úgy definiáljuk, hogy ez fordítva is teljesüljön, vagyis 

minden kommunikációs lépést egy levezetési lépésnek kell követnie. 

A CCPC-rendszer által generált nyelv tartalmazza az összes olyan, csak terminálisokból álló szót, amit az első 

komponens elő tud állítani a rendszerben a levezetési és a kommunikációs lépések váltakozó használatával: 

L(CCPC) = {w ∈  T* | (S1,…Sn) ⇒* (q1,…,qn), 

q1 = w, ahol a generálás utolsó lépése levezetési lépés kell, hogy legyen}. 

Ahogy a definícióból kitűnik, a levezetési lépésben minden komponens maximális, tehát tovább nem folytatható 

levezetést készít, tehát nem a lépések száma van szinkronban, mint az eredeti PC-rendszerek esetén. A 

kommunikáció szűrők segítségével valósul meg. Az i komponens által elküldött d(i) üzenetnél valójában csak az 

érdekel minket, hogy valaki felhasználta-e/fel tudta-e használni a küldött szót, hiszen mindenkinek ugyanazt 

próbálta elküldeni az adott komponens. A levezetési és a kommunikációs lépés felváltva következnek egy 

levezetés során. 

Attól függően, hogy a felhasznált nyelvtanaink mindegyike reguláris, lineáris, környezetfüggetlen stb., 

beszélhetünk paranccsal kommunikáló reguláris, lineáris, környezetfüggetlen stb. PC-nyelvtanrendszerekről. 

A paranccsal kommunikáló PC-rendszerek könnyebb megértéséhez tekintsük a következő példát. 

Példa (nem környezetfüggetlen nyelv generálása paranccsal kommunikáló reguláris PC-

nyelvtanrendszerrel) 

Legyen CCPC = ({S1,S2,S3,A,B,X},{a,b,c},(S1,{S1 → aS1,S1 → bS1, 

S1 → X},{a,b}*c),(S2,{S2 → A,X → c},{a,b}*X),(S\,{S3 → B, 
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X → c}},{a,b}*X)). Ekkor a kezdő levezetési lépés: 

(S1,S2,S3) ⇒ (wX,A,B) tetszőlegesen generált w ∈  {a,b}* szóra. Mivel ez benne van mind a második, mind a 

harmadik nyelvtanhoz megadott szűrőnyelvben, viszont sem az A, sem a B nincs egyik szűrőnyelvben sem, a 

kommunikációs lépés után (S1,wX,wX) lesz az újabb konfiguráció. Figyeljük meg, hogy eddig minden előforduló 

konfigurációban minden szó tartalmazott nemterminálist. A további levezetési lépéssel (w'X,wc,wc) áll elő, ahol 

w' ∈  {a,b}*, míg az ezt követő kommunikációs lépésben előáll a (wcwc,w'X,w'X) konfiguráció, ebből levezetési 

lépéssel a (wcwc,w'c,w'c), és így a wcwc levezetett szó. Ezek alapján könnyen belátható, hogy a rendszer által 

generált nyelv: L(CCPC) = {wcwc | w ∈  {a,b}*}. Ez pedig egy nem környezetfüggetlen nyelv, amit tehát egy 3 

reguláris komponensű rendszerrel generáltunk. 

A generált nyelvosztályokkal kapcsolatban a következő fontos eredményeket közöljük. Érdekes, hogy a 

reguláris szűrők, illetve az, hogy a rendszer képes konkatenációval összetenni különböző, már levezetett 

részeket, nagyon meg tudja növelni a generáló erőt. Ez még érdekesebb akkor, ha csak reguláris szabályokat 

tartalmazó komponenseink vannak. 
 

Tétel: Az 1 rendű (vagyis 1 komponensű) paranccsal kommunikáló, környezetfüggetlen PC-

nyelvtanrendszerek pontosan a CF környezetfüggetlen nyelvek halmazát generálják. 

A 2 rendű (azaz 2 komponensű) paranccsal kommunikáló, környezetfüggetlen PC-nyelvtanrendszerek 

pontosan a CS környezetfüggő nyelvek halmazát generálják. 

Az 1 és 2 rendű (vagyis maximum 2 komponensű) paranccsal kommunikáló, reguláris PC-nyelvtanrendszerek 

pontosan a REG reguláris nyelvek halmazát generálják. 

A 3 rendű (azaz 3 komponensű) paranccsal kommunikáló, reguláris PC-nyelvtanrendszerek pontosan a CS 

környezetfüggő nyelvek halmazát generálják. 

A paranccsal kommunikáló PC-nyelvtanrendszerek esetét legkönnyebben ahhoz a kommunikációs folyamathoz 

hasonlíthatjuk, mint amikor mindenki (egyszerre, vagy majdnem egyszerre) elküldi egy adott kommunikációs 

csatornán az üzenetét, és mindenkinél van egy szűrő, ami kiszűri a csatornán folyó üzenetek közül a neki 

szólókat. 

A fejezet zárásaként megemlítjük, hogy CD- és PC-rendszereket nemcsak generatív nyelvtanokra, de egyéb 

formális számítási modellekre, mint pl. automatákra is definiálhatjuk (az irodalomjegyzékben ilyenekre is adunk 

példákat). Itt jegyezzük meg ismét, hogy vannak olyan nyelvtan-, illetve automatarendszerek, ahol egy aktív 

komponens után valamilyen további adatszerkezet, pl. verem, sor vagy gráf segít a következő aktív komponens 

kiválasztásában (akár determinisztikus módon). 

További, az ismertetett rendszerekkel rokon rendszerek az L-rendszerekből álló PC-rendszerek, az ECO-

nyelvtanrendszerek és a kolóniák, valamint egyéb hálózati rendszerek. Ilyen rendszerek esetén nemcsak az a 

fontos kérdés, hogy vajon a kombinált rendszer generáló ereje nagyobb-e, mint a felhasznált 

komponensrendszerekéi, hanem, hogy mennyire egyszerűen, hatékonyan (vagyis tömören) írhatóak le 

segítségükkel bonyolult rendszerek. Az irodalomjegyzékben ezekre is találunk példákat, pl. ágensek és a 

környezet egymásra hatásának való modellezésében komplex rendszerek esetén. 

2.4.3. Összefoglaló kérdések, gyakorló feladatok 

1. A párhuzamos rendszerek mely tulajdonságainak modellezésére használhatóak a CD-, illetve a PC-

nyelvtanrendszerek? 

2. Mi az alapvető különbség a CD-nyelvtanrendszer és a kéréssel kommunikáló PC-nyelvtanrendszerek között? 

3. Mit mondhatunk a szóprobléma bonyolultságáról a környezetfüggetlen CD-nyelvtanrendszerekben t módú 

levezetés esetén? 

4. Mit jelent a külső és a belső hibrid CD-nyelvtanrendszer? Mi az alapvető különbség e modellek közt? 

5. Hogyan mérjük a CD-nyelvtanrendszerek kiegyensúlyozottságát? 
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6. Mit jelent a központosítottság a PC-nyelvtanrendszerekben? 

7. Mi a különbség a visszatérő és a nem visszatérő kéréssel kommunikáló PC-rendszerek között? Milyen 

jelenségnek felel meg ez a különbség az osztály-tábla példánál maradva? 

8. Mi a különbség a kéréssel és a paranccsal kommunikáló PC-nyelvtanrendszerek közt? 

9. A paranccsal kommunikáló PC-rendszerek esetén mit nevezünk szűrőnek és mi a feladata? 

10. Adjon meg környezetfüggetlen nyelvtanoknak olyan CD-, illetve PC-rendszereit, amelyek különböző 

módban az L = {ww | w ∈  {a,b}*} nyelvet tudják generálni! 

11. Készítsen olyan környezetfüggetlen CD-, illetve kéréssel kommunikáló PC-rendszert, amely a nem 

környezetfüggetlen {anbmcndm | n,m > 0} nyelvet generálja! 

12. Kiegyensúlyozott-e az előző példa megoldásában adott CD-rendszer valamilyen z értékkel? 

13. Adjon meg olyan kiegyensúlyozott CD-rendszert, ami valamilyen módon a {anbncn} nyelvet állítja elő 

kiegyensúlyozottan! 

14. Adjon meg olyan kiegyensúlyozott CD-rendszert, ami valamilyen módon a {anbmck| ahol az n,m és a k 

páronkénti különbsége maximum 3} nyelvet állítja elő! 

15. Adjon meg olyan hibrid CD-rendszereket, amelyekkel ,,egyszerűen'' generálhatunk olyan nyelveket, amiket 

nem hibrid rendszerekkel nem tudnánk ilyen egyszerűen generálni! 

16. Adjon meg olyan kétkomponensű kéréssel kommunikáló, reguláris PC-nyelvtanrendszert, amely a {anbn | n > 

0} nyelvet generálja! 

17. Adjon meg olyan centralizált kéréssel kommunikáló, reguláris PC-nyelvtanrendszert, amely az {anbncndn | n > 

4} nyelvet generálja! 

18. Generálja az {anwanw | w ∈  {b,c}*} nyelvet 

- újrainduló, központosított, 

- újrainduló, nem központosított, 

- nem újrainduló, központosított, 

- nem újrainduló, nem központosított 

kéréssel kommunikáló, környezetfüggetlen PC-nyelvtanrendszerekkel. 

19. Generálja az {anwamw | w ∈  {b,c}*, m > n} nyelvet alkalmasan választott PC-nyelvtanrendszerrel! 

20. Adjon meg olyan paranccsal kommunikáló PC-nyelvtanrendszert, amely a {wcwcwc | w ∈  {a,b}*} nyelvet 

generálja! 
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3. fejezet - Párhuzamos automata 
modellek 

3.1. Ismétlés: a hagyományos, szekvenciális 
működésű véges automata 

A hagyományos automataelméletben egy automatának egy szalagon egy olvasó (Turing-gép esetén egy író-

olvasó) feje van, aminek segítségével feldolgozhatja a szalagon levő sztringet. Ebben a fejezetben olyan 

automatákat fogunk áttekinteni, amelyek több olvasófejjel rendelkeznek, és ezek egyszerre, egymással 

párhuzamosan olvassák a szalagot. 

Elsőként a hagyományos egyfejű automata definícióját hívjuk elő, illetve a jelölésrendszerünket is rögzítjük. 
 

Definíció: Egy FA = (Q,T,q0,d,F) rendezett ötöst véges automatának nevezzük, ahol Q az állapotok véges 

nemüres halmaza, T a bemenő- (vagy szalag-) ábécé, q0 a kezdőállapot, d az állapot átmenet függvény, F ⊆ Q 

pedig a végállapotok vagy elfogadó állapotok halmaza. A d leképezés alakja alapján beszélhetünk 

- nemdeterminisztikus üresszó átmenetet is megengedő automatáról: d:Q×(T∪{λ})→2Q, 

- nemdeterminisztikus üresszó átmenet nélküli automatáról: d:Q×T→2Q, 

- (parciális) determinisztikus automatáról: d:Q×T→Q (parciális függvény), 

- teljesen definiált determinisztikus automatáról: d:Q×T→Q (teljesen definiált függvény). 

A véges automata konfigurációja (u,q) rendezett pár, ahol u ∈  T* az inputszó még feldolgozandó része, q ∈  Q 

pedig az automata aktuális állapota. A kezdő konfiguráció (w,q0), ahol w az inputszó. Akkor mondjuk, hogy 

egy (bu,q) konfigurációból közvetlenül elérhető egy (u,p) konfiguráció (jelekkel: (bu,q) ⇒ (u,p)), ha p ∈  d(q,b) 

(illetve, determinisztikus esetben p = d(q,b)). A közvetlen elérhetőség reflexív és tranzitív lezárásával kapjuk 

az elérhetőség (jelekkel: ⇒*) fogalmát. Az automata egy futással elfogad egy w szót, ha 

(w,q0) ⇒* (λ,p) valamely p ∈  F állapotra. Az elfogadott szavak halmaza adja az automata által elfogadott (vagy 

felismert) nyelvet. 

Köztudott, hogy a véges automaták osztálya (bármelyik az ismertetett négy változat közül) éppen a reguláris 

nyelvek osztályát fogadja el. 

A véges automaták alapjaival kapcsolatos részletes leírás sok helyen megtalálható, ajánljuk pl. a Dömösi Pál, 

Falucskai János, Horváth Géza, Mecsei Zoltán, Nagy Benedek: Formális Nyelvek és Automaták, Kelet-

magyarországi Informatika Tananyag Tárház, 2011 tankönyvet. 

3.2. Többfejű automaták 

Ebben a fejezetben a hagyományos véges automaták többfejű kiterjesztéseit vizsgáljuk. Először a kétfejű 

automatákat: 

3.2.3.2.1. Watson-Crick véges automaták 

A Watson-Crick automatákat eredetileg a DNS láncokon, mint szalagon dolgozó automata modelljeként 

definiálták. A DNS lánc tulajdonképpen egy négybetűs ábécé feletti duplasztring, ahol a két sztring (felső és 

alsó) egyértelműen meghatározza egymást. Ebben a fejezetben egyszerűsített modellt ismertetünk, mivel a DNS 

lánc egyik szála egyértelműen meghatározza a másik szál felépítését, a Watson-Crick véges automata működése 

ekvivalens egy kétfejű véges automata működésével. Ebben a könyvben ezért ezen automaták működését 

normál szalagon mutatjuk be. 
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Definíció: Egy WK = (Q,T,q0,d,F) rendezett ötöst WK-(véges) automatának nevezzük, ahol Q az állapotok 

véges, nem üres halmaza, T a bemenő- (vagy szalag-) ábécé, q0 a kezdőállapot, d az állapot átmenet függvény, 

alakja: d:Q×(T∪{λ})×(T∪{λ})→2Q, F ⊆ Q pedig a végállapotok vagy elfogadó állapotok halmaza. 

A WK-automata egy konfigurációján egy (u,v,q) rendezett hármast értünk, ahol u,v ∈  T* az inputnak az első, 

illetve a második fej által még nem olvasott része, q ∈  Q pedig az aktuális állapot. A kezdő konfiguráció 

(w,w,q0), ahol w az input szó. Akkor mondjuk, hogy egy (bu,cv,q) konfigurációból közvetlenül elérhető egy 

(u,v,p) konfiguráció (jelekkel: (bu,cv,q) ⇒ (u,v,p)), ha p ∈  d(q,b,c). A közvetlen elérhetőség reflexív és 

tranzitív lezárásával kapjuk az elérhetőség (jelekkel: ⇒*) fogalmát. Az automata egy futással elfogad egy w 

szót, ha (w,w,q0) ⇒* (λ,λ,p) valamely p ∈  F állapotra. Az elfogadott szavak halmaza adja az automata által 

elfogadott (vagy felismert) nyelvet. 

A WK automaták valódi kiterjesztései a hagyományos véges automatáknak: minden reguláris nyelv elfogadható 

velük. Ha mindkét fej mindig egyszerre lép (ugyanazt a betűt olvasva), akkor pontosan a hagyományos véges 

automata működését szimulálhatjuk. Ahogy a hagyományos automatákat megadhatjuk gráfjuk segítségével, úgy 

a WK-automatákat is, azzal a különbséggel, hogy a gráf éleire rendezett párként mindkét fej által olvasott betűt 

(vagy az üresszót) odaírjuk megfelelő sorrendben. 

A következő példákkal megmutatjuk, hogy ezek az automaták jóval nagyobb elfogadó erővel bírnak, mint a 

hagyományos egyfejű társaik. 

Példa (a másolat nyelv) 

Legyen WK = ({q0,q,p},{a,b,c},q0,d,{q}), ahol d a következőképpen definiált: {q0} = d(q0,a,λ), {q0}=d(q0,b,λ), 

{p} = d(q0,c,λ), {p} = d(p,a,a), {p} = d(p,b,b), {q} = d(p,λ,c), {q} = d(q,λ,a), {q} = d(q,λ,b) és nincs definiált 

átmenet egyéb esetre (vagyis pl. {}=d(q0,λ,a), stb.). Ekkor az automata működése: az első fej elmegy, amíg egy 

c-t nem talál, az automata eddig végig a kezdőállapotban maradt, ekkor megy át p állapotba. Ebben az 

állapotban a két fej egyszerre ugyanazt a betűt olvashatja, így folytatva az input feldolgozását, végül az első fej 

helyben maradása mellett a második fej egy c-t olvashat, ezzel az automata q állapotba kerül. Ebben az 

állapotban, a végállapotban az első fej már nem olvashat, a második fej viszont a-kat és b-ket is olvasva 

befejezheti az input szó feldolgozását. Tehát az elfogadott nyelv a nem környezetfüggetlen L(WK) = {wcw | w ∈  

{a,b}*} nyelv. A 3.1. ábra grafikusan is mutatja az automatát. 

3.1. ábra - A {wcw | w ∈  {a,b}*} nyelvet elfogadó WK-automata. 

 

Példa (a keresztfüggőségek nyelve) 

Legyen WK = ({q0,q,r,p},{a,b,c,d},q0,d,{q}), ahol d a következőképpen definiált: {q0} = d(q0,a,λ), {q0} = 

d(q0,b,λ), {p} = d(q0,c,a), {p} = d(p,c,a), {r} = d(p,d,b), {r} = d(r,d,b), {q} = d(r,λ,c), {q} = d(q,λ,c), {q} = 

d(q,λ,d) és nincs definiált átmenet egyéb esetre. Ekkor az automata működése: az első fej elolvas a-kat és b-ket, 

amíg egy c-t nem talál, az automata eddig végig a kezdőállapotban maradt, ekkor megy át p állapotba úgy, hogy 

miközben az első fej c-t olvas, addig a második fej egy a-t. Ebben az állapotban a két fej egyszerre olvashatja a 

c-ket, illetve az a-kat, így folytatva az input feldolgozását. Ezután, amikor az első fej egy d-t olvas, miközben a 

második fej egy b-t, az automata r állapotba megy át. Ebben az állapotban a két fej egyszerre olvashatja a d-ket, 

illetve a b-ket. Végül az első fej helyben maradása mellett a második fej egy c-t olvashat, így az automata q 
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végállapotba kerül. Ekkor az első fej már nem olvashat, a második fej viszont c-ket és d-ket is olvasva 

befejezheti az input szó feldolgozását. Így az elfogadott nyelv a nem környezetfüggetlen L(WK) = {anbmcndm | 

n,m > 0} nyelv. A 3.2. ábra grafikusan is mutatja az automatát. 

3.2. ábra - Az {anbmcnbm | n,m > 0} nyelvet elfogadó WK-automata. 

 

A következő részben a WK-automatáknak egy másik típusát tárgyaljuk. 

3.2.3.2.1.1. 5'→3' WK automaták 

Ebben a szakaszban olyan speciális Watson-Crick automatákat vizsgálunk, amelyeknél a két olvasófej 

egymással szemben halad az input két végéről indulva. A DNS felépítése olyan, hogy a két szál biokémiailag 

egymással szemben áll. Az egyik szál 5' végéhez a másik szál 3' vége tapad és fordítva. Ennek megfelelően, ha 

úgy képzeljük el, hogy a két szálon egy-egy enzim csúszik végig a DNS szekvenciasorrendjét olvasva, akkor 

azok a korábban ismertetett verzióval ellentétben biokémiailag azonos irányban mozognak, ami fizikai, 

matematikai vagy számítási szempontból éppen ellenkező irányt jelent. Ez viszont arra is lehetőséget ad, hogy a 

futás véget érjen a két fej találkozásakor, hiszen ekkorra a teljes input feldolgozása megtörtént. Vizsgáljuk meg 

tehát ezt a modellt. A definíció az előző WK-automatákétól az állapot átmenet függvény értelmezésében, illetve 

a konfigurációkban tér el. 
 

Definíció: Egy WK' = (Q,T,q0,d,F) rendezett ötöst 5'→3' WK-automatának nevezzük, aminek elemei 

ugyanazok, mint a hagyományos WK-automatának. A konfigurációk rendezett (u,q) párok, ahol u ∈  T* a még 

feldolgozandó input és a q ∈  Q aktuális állapot. A kezdeti konfiguráció: (w,q0), ahol w az inputszó 

(feldolgozandó input). A konfigurációk az állapotátmenet-függvénynek megfelelően változhatnak az automata 

számítási lépései alapján: (aub,q) ⇒ (u,p), ha p ∈  d(q,a,b), ahol u ∈  T*, 

a,b ∈  T∪{λ}. A szokásos módon akkor mondjuk, WK' elfogad egy w input szót, ha (w,q0) ⇒* (λ,p) valamely p 

∈  F állapotra. Az automata által elfogadott szavak halmaza jelenti az automata által elfogadott L(WK') nyelvet. 

Azt mondjuk, hogy WK' determinisztikus, ha minden lehetséges konfigurációja esetén legfeljebb egy 

közvetlenül elérhető konfiguráció létezik. 

Mint láthatjuk, az 5'→3' WK-automata egy futása során az input egy betűjét legfeljebb egy fej olvassa, így az 

input feldolgozása valóban párhuzamos. A következő példa az automata egy tipikus működését írja le. 

Példa (tükörszavak nyelve) 
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Legyen WK' = ({q,p},{a,b},q,d,{q,p}), ahol {q}=d(q,a,a), {q}=d(q,b,b), {p} = d(q,a,λ), {p} = d(q,b,λ). A fel 

nem sorolt esetekben nincs definiált átmenet (üres halmaz a lehetséges állapotok halmaza). Ekkor WK' az input 

feldolgozásakor, egyszerre olvashatja ugyanazt a betűt, miközben marad a q állapotában. Ily módon minden 

páros hosszúságú olyan szót el tud fogadni, aminek a második fele megegyezik az első felének visszafele 

fordítottjával. Amennyiben az input páratlan hosszúságú, az utolsó (középső) betű olvasásával az automata p 

állapotba mehet át, de ebben az állapotban nincs értelmezett átmenet, tehát, ha még nincs a teljes input 

feldolgozva, akkor ez a futás nem fogad el. Ez az automata nemdeterminisztikusan fogadja el a tükörszavak 

nyelvét. 

Most megmutatjuk, hogy ezt a nyelvet determinisztikus automatával is el tudjuk fogadni. 

Példa (tükörszavak nyelve determinisztikusan) 

Legyen WK' = ({q,p,r},{a,b},q,d,{q,p,r}), ahol {p} = d(q,a,λ), {r} = d(q,b,λ), {q} = d(p,λ,a), {q} = d(r,λ,b). 

Ekkor WK' egy determinisztikus 5'→3' WK-automata, amely pontosan azokat a szavakat fogadja el, amelyek 

elölről és hátulról olvasva megegyeznek. 

A következő példa mutatja, hogy a nemdeterminisztikus futások hogyan használhatók ki. 

Példa (a jelölt másolat nyelv komplementere) 

A célunk olyan automata készítése, amely a {wcw | w ∈  {a,b}*} nyelv komplementerét fogadja el. Készítsük el 

azt a nemdeterminisztikus 5'→3' WK-automatát, melynek működése a következő nemdeterminisztikus futásokat 

engedi meg. Legyen az automatának olyan futása, amivel elfogad minden olyan inputot, amiben a c-k száma 

nem 1. (Ehhez elég végigolvasni az inputot, és állapotot váltani, ha egy c-t olvastunk, majd megint, ha újabbat. 

Ilyen futással elfogadtatható minden olyan szó, amiben nincs c, vagy egynél több van.) Legyen olyan futás, ami 

elfogadja az összes olyan ucv alakú szót, amelyre az u és a v hossza különbözik. (Ez megtehető úgy, hogy a két 

fej egyszerre olvas egy-egy betűt, így közeledve egymás felé. Ha nem egyszerre érnek a c betűhöz, akkor el kell 

fogadni, illetve, ha nem találkozik a két fej akkor, amikor a c-t olvassák.) Ekkor már csak az olyan alakú, de 

nem megfelelő szavakat kell elfogadni, amik ucv alakúak és az u és a v hossza megegyezik. Az ilyen szavak 

közül csak az eleme a nyelvünknek, amiben van olyan betű, amiben az u és a v eltér, vagyis a szó xeycx'e'y' 

alakban írható, ahol az x és az x' hossza, valamint az y és az y' hossza megegyezik, továbbá e ≠ e', e,e' ∈  T. 

Ekkor legyen az automata elfogadó futása a következő: Az első fej olvassa el az x szórészt, majd az automata az 

állapotával jegyezze meg az itt olvasott e betűt. Ezután a két fej egyszerre, betűnként lépve olvassa el az y, 

illetve az y' szórészt (ezek hossza megegyezik, tehát egyszerre fogja a két fej ennek olvasását befejezni). Ekkor 

az első fej a c betűt fogja olvasni, a második fej pedig az e'-t. Ennek megfelelően az automata ellenőrizni tudja, 

hogy a megjegyzett e és a most olvasott e' értéke különbözik-e. Ha különböznek, akkor a második fej elolvassa 

az x' részt, a fejek találkoznak és az automata végállapotba kerül, elfogad. Ellenkező esetben ez egy nem 

elfogadó futás. 
 

Tétel: A 5'→3' WK-automaták által elfogadott nyelvek halmaza megegyezik a Chomsky-féle lineáris nyelvek 

LIN halmazával. 

Bizonyítás: A tétel bizonyítása konstruktív, először az első irányt tekintjük: legyen adva egy G = (N,T,S,H) 

lineáris nyelvtan normálformában. Ekkor megkonstruáljuk azt az 5'→3' WK-automatát, amely a G által generált 

nyelvet fogadja el. Legyen WK' = (N∪{q'},T,S,d,{q'}), ahol q' ∈  N, d pedig a következőképpen van definiálva a 

H szabályhalmaz alapján: 

A∈ d(B,a,b), ha B → aAb ∈  H, ahol A,B ∈  N, a,b ∈  T∪{λ}, 

q'∈ d(A,a,λ), ha A → a ∈  H, ahol A ∈  N, a ∈  T∪{λ}. 

Könnyen belátható lépésenkénti indukcióval, hogy a nyelvtan minden egyes termináló levezetésének pontosan 

egy elfogadó út fog megfelelni az automatában, és más elfogadó út nem lesz. A másik irány bizonyításához 

legyen WK' = (Q,T,q0,d,F) adott, amihez megkonstruáljuk azt a G nyelvtant, ami az automata által elfogadott 

nyelvet fogja generálni. Az általánosság csorbítása nélkül feltehetjük, hogy Q és T halmazok diszjunktak (ha ez 

nem teljesül, a halmaz elemeinek átnevezésével ez elérhető). Ekkor legyen G = (Q,T,q0,H), ahol a nyelvtan 

szabályait a következőképpen definiáljuk: 

legyen p → aqb ∈  H, ha q ∈  d(p,a,b), (p,q ∈  Q, a,b ∈  T∪{λ}), 
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legyen p → ab ∈  H, ha q ∈  d(p,a,b), és q ∈  F. 

Könnyen ellenőrizhető, hogy pontosan az elfogadó futásokhoz lehet termináló levezetéseket találni a 

megkonstruált nyelvtanban, így a tételt bebizonyítottuk. √ 

A következő eredmény arról szól, hogy az 5'→3' WK-automaták determinisztikus változata nem olyan kifejező 

erejű, mint a nemdeterminisztikus változat. 
 

Tétel: A determinisztikus 5'→3' WK-automatákkal elfogadott nyelvek halmaza valódi része a LIN lineáris 

nyelvek osztályának. 

Ezeknek a kétfejű automatáknak nemcsak az a jelentősége, hogy az inputot akár kétszer gyorsabban dolgozza 

fel (a két fej miatt), mint a hagyományos véges automata, de egy bővebb nyelvosztály elfogadására képesek, 

hiszen nemcsak a reguláris, hanem a lineáris nyelvek elfogadására is képesek. 

A Watson-Crick automatákban megengedhetjük, hogy a fejek egyszerre hosszabb szakaszokat is olvashassanak. 

Szokás a WK-automatáknak több korlátozott változatát is vizsgálni. Ilyen változatok pl.: 

- ha egy lépésben csak az egyik fej olvashat, 

- ha minden állapot végállapot, 

- ha csak egy állapot van. 

Biológiai megfontolások alapján motivált a minden állapot végállapot változat. Ekkor, ha a fejek fel tudják 

dolgozni az inputot, megtörténik az elfogadás. Ugyancsak biológiailag motivált az egy állapottal rendelkező 

modell, hiszen a legegyszerűbb enzimeket könnyebben tudjuk úgy elképzelni, hogy nincs ,,állapotuk''. Ezekről a 

változatokról részletesebben találunk leírást a Nagy Benedek: DNS számítógépek és formális modelljeik, Typotex 

2014 könyvben. Ugyancsak ott olvashatunk az 5'→3' WK-automaták olyan változatáról, amelyben minkét fej a 

teljes inputot olvassa végig (természetesen egymással szemben haladva). 

3.2.3.2.2. m-fejű automaták 

A kétfejű automaták tovább bővíthetőek, ha több olvasófejet engedünk meg. Az 5'→3' WK-automatáknál a két 

fej működése természetesen egészítette ki egymást (egy input sztringnek két vége van, ezért mondható 

természetesnek az a modell). Ezzel szemben a hagyományos WK-automatában nem volt ilyen természetes a két 

fej együttműködése, viszont ez a modell könnyen általánosítható. Az m-fejű automatákat a következőképpen 

definiáljuk. 
 

Definíció: Egy MFA = (Q,T,k,q0,<,>,d,F) rendezett nyolcast k-fejű véges automatának nevezzük, ahol Q az 

állapotok véges, nem üres halmaza, T a bemenő (vagy szalag) ábécé, k a fejek száma, q0 a kezdőállapot, <,> ∈  

T az input széleit jelző markerek, d az állapot átmenet függvény, F ⊆ Q pedig az elfogadó állapotok halmaza. 

A d leképezés alakja alapján beszélhetünk 

- nemdeterminisztikus, egyirányú k-fejű automatáról: 

 

- determinisztikus, egyirányú k-fejű automatáról: 

 

- nemdeterminisztikus, kétirányú k-fejű automatáról: 

 

- determinisztikus, kétirányú k-fejű automatáról: 
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Az átmenetfüggvény olyan, hogy nem engedi meg a markereken való túlhaladást egyik fej esetén sem, vagyis 

minden fejnek a számítás minden pillanatában a szalag <w> részének valamely karaktere felett kell lennie. 

A véges automata konfigurációja (w,q,p1,…,pk) rendezett k+2-es, ahol p1,…,pk∈ {0,…,|w|+1} jelzi az első, …, k-

adik fej aktuális pozícióját, rendre a w ∈  T* inputszón, q ∈  Q pedig az automata aktuális állapota. A 

kezdőkonfiguráció (w,q0,1,…,1). A <w> szalagtartalmon a 0, a < kezdőmarkert, a |w|+1 érték pedig a > 

végmarkert jelenti, a többi érték a w inputszó egy-egy betűjét jelenti. 

Akkor mondjuk, hogy egy (w,q,p1,…,pk) konfigurációból közvetlenül elérhető egy (w,q',r1,…,rk) konfiguráció 

(jelekkel: 

(w,q,p1,…,pk) ⇒ (w,q',r1,…,rk)), ha (q',d1,…,dk) ∈  d(q,a1,…,ak) és ri = pi+di, és ai az i-edik fej pozíciójában 

található inputbetű minden 1 ≤ i ≤ k értékre (illetve determinisztikus esetben (q',d1,…,dk) = d(q,a1,…,ak)). A 

közvetlen elérhetőség reflexív és tranzitív lezárásával kapjuk az elérhetőség (jelekkel: ⇒*) fogalmát. Az 

automata egy futással elfogad egy w szót, ha (w,q0,1,…,1) ⇒* (w,q,p1,…,pk) valamely q ∈  F állapotra. Az 

elfogadott szavak halmaza adja az automata által elfogadott (vagy felismert) nyelvet. 

Ahogy látjuk a definícióban, az inputot két marker között képzeljük el a szalagon, így az egyirányú automaták 

esetén a < kezdőmarkerre tulajdonképpen nincs is szükség. Kiemelnénk, hogy a többfejű automaták 

definíciójában a fejek mindig elolvassák azt az input betűt, ami felett állnak, de nem feltétlenül lépnek tovább 

szemben a hagyományos véges automatákkal, ahol olvasott betű esetén a fej mindenképpen továbblépett. A 

hagyományos véges automatákat is könnyen, egyszerűen átdefiniálhatnánk ennek megfelelően, az elfogadott 

nyelvek osztályát nem megváltoztatva. Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a modellben a fejeknek az egymáshoz 

viszonyított helyzetükről nincs visszajelzésük, tehát általában nem tud(hat)ják, ha ugyanazon a pozíción vannak. 

A definícióból nyilvánvaló, hogy az egyirányú automaták a kétirányú automaták speciális esetei, valamint a 

determinisztikus változatok a nemdeterminisztikus változatok speciális esetei. 

Ahogy a WK-automatáknál láttuk, két fejjel már nem környezetfüggetlen nyelveket is könnyen el tudunk 

fogadni. Most lássuk, mi a helyzet, ha még több olvasófejet használhatunk. Először egy példát mutatunk. 

Példa (háromfejű, egyirányú, determinisztikus, véges automatával elfogadható nyelv) 

Legyen {aibjck|i,j,k ≥ 1, i = j vagy j = k vagy k = i}. Ekkor állítsuk a három fejet az ai, bj, illetve a ck blokkok 

elejére (mozgassuk a második fejet addig, amíg egy b-t nem lát keresztül a-kon, és a harmadik fejet addig 

először csak a-kon, majd b-ken át, amíg egy c nem kerül a fej alá). Ezután a három fejjel egyszerre lépünk 

rendre a-t, b-t, illetve c-t olvasva. Ha az első fej pontosan akkor látja meg az első b-t, amikor a második az első 

c-t, akkor elfogadó állapotba megy át (függetlenül attól, hogy a harmadik fej még c-ket tud olvasni, vagy már, 

esetleg korábbi lépések során, elérte a > végmarkert). Ugyancsak elfogadó állapotba kerülünk, ha az első fej 

pontosan akkor látja meg az első b-t, amikor a harmadik fej a > végmarkert éri el. Ehhez hasonlóan akkor is 

elfogadunk, ha a második fej pontosan akkor látja meg az első c-t, amikor a harmadik fej > végmarkert. 

Belátható az is, hogy nincs olyan egyirányú determinisztikus kétfejű automata, amely az előző példában tárgyalt 

nyelvet elfogadná. Ezzel kapcsolatosan az elfogadott nyelvosztályok hierarchiájáról egy fontos és régi 

eredményt közlünk, amely azt állítja, hogy k+1 fej jobb, mint k. 
 

Tétel: Az egyirányú determinisztikus k+1-fejű automatákkal szigorúan több nyelv fogadható el, mint az 

egyirányú determinisztikus k-fejű automatákkal. Továbbá az egyirányú nemdeterminisztikus k+1-fejű 

automatákkal szigorúan több nyelv fogadható el, mint az egyirányú, nemdeterminisztikus k-fejű automatákkal 

(minden k ≥ 1 értékre). 

Bizonyítás: A tétel belátásához megkonstruálhatóak olyan nyelvek, amelyek k+1-fejű determinisztikus 

automatával elfogadhatóak, de ennél kevesebb fejjel (determinisztikusan) nem. Legyen Ln = 

{w1cw2…cwncwnc…w2cw1 | wi ∈ {a,b}*,1 ≤ i ≤ n}. Ekkor belátható, hogy az Ln nyelv elfogadható valamely k-ra 

egyirányú, determinisztikus k-fejű automatával, pontosan akkor, ha 
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Ennek megfelelően az 

 

nyelv k+1-fejű determinisztikus véges automatával elfogadtatható, de k-fejű véges determinisztikus, sőt 

nemdeterminisztikus véges automatával sem. √ 

Példa (nemdeterminisztikus háromfejű automatával elfogadott nyelv) 

Legyen L = {w1cw2…cwncvnc…v2cv1 | n ≥ 1, wi,vi ∈  {a,b}*,1 ≤ i ≤ n, és van olyan j (1 ≤ j ≤ n), hogy wj ≠ vj}. 

A nemdeterminisztikus, háromfejű automata működése, amely ezt a nyelvet elfogadja: Először küldjük az első 

és a második fejet egy nemdeterminisztikusan választott wj részszó elejére. A maximális hosszúságú, {a,b}* 

alakú részszavakat, amik a szó elején (a < marker és az első c közt), a szó végén (az utolsó c-t követően), illetve 

a c két különböző előfordulása közt fordulnak elő, vagyis a wj, vj részeket blokkoknak fogjuk hívni. Ekkor 

használjuk az első fejet arra, hogy ,,megszámoljuk'', hány blokk van a > végmarkerig (illetve, hogy összesen 

páros sok blokk van-e a szóban), miközben a harmadik fejjel ugyanennyi blokkot lépünk előre a szó elejéről. Ily 

módon a második fej éppen a wj blokk elején, amíg a harmadik fej éppen a vj blokk elején áll. Ekkor e két fej 

együttmozgásával ellenőrizhető, hogy wj ≠ vj. Amennyiben ez teljesül, és csak ekkor az automata végállapotba 

kerül. Így L minden szavához lesz nemdeterminisztikusan olyan futás, amely elfogadja, más szavakhoz pedig 

nem. 

A példában ismertetett nyelv tehát nemdeterminisztikusan háromfejű automatával elfogadtatható, ezzel szemben 

belátható, hogy nincs olyan determinisztikus m-fejű automata, ami el tudná fogadni (akárhány, de véges fix 

számú fejet is használnánk). A következő tétel ennek megfelelően (a példában tárgyalt nyelvnél kicsit 

komplikáltabb nyelv alapján) azt mondja ki, hogy a nemdeterminisztikus változatok sokkal erősebbek az 

elfogadóerejüket tekintve, vagyis bővebb az elfogadott nyelvek osztálya. 
 

Tétel: Van olyan nyelv, ami kétfejű, egyirányú, nemdeterminisztikus automatával elfogadtatható, de nincs 

olyan k érték, hogy egy k-fejű, egyirányú, determinisztikus automata elfogadná. 

Az egyirányú, determinisztikus, k-fejű (k > 1), véges automatákkal elfogadott nyelvek halmaza nem zárt az 

unióra, a metszet- és a komplementerképzésre. Másrészt viszont a tükörszavak nyelve nem fogadható el 

egyetlen egyirányú, nemdeterminisztikus, k-fejű, véges automatával sem (semmilyen k értékre sem), ezzel 

szemben e nyelv komplementere elfogadható egyirányú, nemdeterminisztikus, kétfejű, véges automatával. Ezek 

alapján bizonyíthatóak egyes, az alfejezet további részében közölt hierarchia eredmények. 
 

Tétel: Legyen k ≥ 2 rögzített. Ekkor az egyirányú, nemdeterminisztikus, k-fejű automatákkal szigorúan több 

nyelv fogadható el, mint az egyirányú, determinisztikus, k-fejű automatákkal. 

Tekintsük most a kétirányú automatákat. Az első eredmény ezzel kapcsolatban, hogy a hagyományos egyfejű 

automaták esetén ez nem növeli az elfogadott nyelvek halmazát. 
 

Tétel: Az egyfejű, kétirányú automatákkal elfogadott nyelvek halmaza éppen a reguláris nyelvek REG 

halmaza, mind a determinisztikus, mind a nemdeterminisztikus automaták esetén. 

Példa (kétfejű, kétirányú, determinisztikus, véges automatával elfogadható nyelv) 

Legyen {aibjck | i,j,k ≥ 1, i = j vagy j = k vagy k = i}. Láthattuk, hogy ehhez a nyelvhez egyirányú, 

determinisztikus automaták esetén legalább három fejre volt szükség. Most megmutatjuk, hogy kétirányú 

automata esetén két fej is elegendő. Először mozgassuk a második fejet addig, amíg egy b-t nem lát, keresztül az 

a-kon, ezután a két fejjel egyszerre lépünk rendre a-t és b-t olvasva. Ha az első fej pontosan akkor látja meg az 

első b-t, amikor a második az első c-t, akkor a második fejjel ellenőrzi, hogy a végmarkerig már csak c-k 

vannak-e, és ha igen, akkor elfogadó állapotba megy át az automata. Ellenkező esetben, ha vagy az első fej lát 
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hamarabb b-t, vagy a második fej hamarabb egy c-t, akkor a másik fej is elmegy a következő blokk elejéig. 

Ekkor az első fej éppen az első b, a második fej éppen az első c felett áll. Egyszerre léptetjük őket, amíg a 

második fej (csak c-ket olvasva) el nem éri a > végmarkert. Ha éppen ekkor olvassa az első c-t az első fej, akkor 

elfogadó állapotba megyünk át. Ha viszont az első fej már hamarabb elért az első c-ig, vagy még mindig b-ket 

olvas, akkor az első fejjel visszamegyünk addig, amíg először a-t nem olvas (ez éppen az ai blokk utolsó betűje), 

míg a második fejjel az utolsó c-re pozícionálunk (egyet visszalépve a végmarkerről). Ezután egyszerre léptetjük 

a két fejet, ellenőrizve, hogy az a-k, illetve a c-k száma megegyezik-e (egyszerre érünk-e a < markerre az első 

fejjel és először látunk-e b-t a második fejjel visszafele mozogva). Ha igen, akkor elfogadó állapotba kerülünk. 

Ha ez sem teljesül, vagy valahol menetközben nem definiáltuk az átmenetet (pl. a szó nem a*b*c* alakú), akkor 

megállunk elfogadás nélkül. 

A kétirányú automatákkal kapcsolatban a következő hierarchia-eredményeket közöljük. 
 

Tétel: A kétirányú, determinisztikus, k+1-fejű automatákkal szigorúan több nyelv fogadható el, mint a 

kétirányú, determinisztikus, k-fejű automatákkal (minden k ≥ 1 értékre). 

Hasonlóan a nemdeterminisztikus változatra is teljesül a következő tétel. 
 

Tétel: A kétirányú, nemdeterminisztikus, k+1-fejű automatákkal szigorúan több nyelv fogadható el, mint a 

kétirányú, nemdeterminisztikus, k-fejű automatákkal (minden k ≥ 1 értékre). 

Az egyirányú és kétirányú automaták összehasonlításával kapjuk a következő eredményeket. 
 

Tétel: Legyen k ≥ 2 rögzített. Ekkor a kétirányú nemdeterminisztikus k-fejű automatákkal szigorúan több nyelv 

fogadható el, mint az egyirányú, nemdeterminisztikus, k-fejű automatákkal. Hasonlóan, a kétirányú, 

determinisztikus, k-fejű automatákkal szigorúan több nyelv fogadható el, mint az egyirányú, determinisztikus, 

k-fejű automatákkal. 

Azt, hogy a kétirányú, véges, m-fejű automatákkal már igen bonyolult számítások is elvégezhetőek, jelzi az 

alábbi eldönthetetlenségi tétel. 
 

Tétel: Az egyállapotú, kétirányú, determinisztikus, kétfejű automaták esetén általában algoritmikusan nem 

eldönthető, hogy az elfogadott nyelv üres-e. 

Speciális esetként tekinthetjük az egybetűs ábécé feletti nyelveket. 
 

Tétel: Egybetűs ábécé felett a m-fejű automaták (akár egy-, akár kétirányúak, akár determinisztikusak, akár 

nemdeterminisztikusak) csak reguláris nyelveket fogadnak el, tehát az általuk (bármelyik változattal) elfogadott 

nyelvosztály megegyezik a reguláris nyelvek REG osztályával (az egybetűs ábécé felett). 

Az érdekesség kedvéért nagyon röviden megemlítjük az m-fejű automatáknak azt a változatát, ahol az automata 

érzi, ha valamelyik két feje ugyanazon a pozíción áll. Ez esetben, bár a szalag átírására nincs lehetőségünk, de 

véges sok helyet jelölhetünk meg egyszerre a számítás során. A következő példában megmutatjuk, hogyan lehet 

ezt kihasználni az elfogadó erő növelésére. 

Példa (nem reguláris, egybetűs ábécé feletti nyelv elfogadása érzékeny fejekkel) 

Legyen MFA egy kétirányú. determinisztikus, háromfejű, véges automata, melynek működése a következő 

ciklusból áll. 

Először lépjünk az első fejjel egyet előre, ha a > végmarkerre értünk, akkor elfogadunk. Ha nem kerültünk 

elfogadó állapotba, akkor folytassuk a számítást: 

Lépjünk a második fejjel pedig kettőt előre. 
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Ezután lépjünk az első és a harmadik fejjel együtt egyszerre annyit előre, amíg a harmadik fejjel el nem érünk a 

második fej pozíciójára. 

Majd a harmadik fejjel menjünk vissza az input szó első betűjére. 

Folytassuk a számítást a ciklus elejéről, amíg vagy elfogadó állapotba nem kerül az automata, vagy el nem akad 

a számítás (valamelyik fejnek a végmarkeren túlra kellene lépnie). 

A számítás során könnyen ellenőrizhető, hogy a második fej pozíciója éppen az egymást követő páratlan 

számokat járja be, miközben a harmadik fej segítségével, az első fej éppen ezeket a páratlan számokat ,,adja 

össze''. 

Ekkor az elfogadott nyelv: L(MFA) = {w | |w| = n2,n ≥ 1}. 

Amint a példa is mutatja, ha a fejek érzik egymás pozícióját, akkor nem reguláris, egybetűs ábécé feletti 

nyelveket is elfogadhat az automata. 

Az m-fejű automaták parciálisan párhuzamos rendszereknek tekinthetők, ugyanis a párhuzamosság ,,foka'' 

limitálva van a fejek számával. 

Vannak olyan változatai ezeknek a többfejű automatáknak, amikben csak az első fej tud valóban olvasni, az 

átmenetfüggvény csak az általa olvasott inputbetűtől függ, az összes többi fej vak, csak azt tudja érzékelni, ha az 

inputot záró speciális jelet olvasta. Ezen egyirányú automaták esetén is nő az elfogadóerő a fejek számának 

növelésével. Ugyancsak szokás az m-fejű (egyirányú/kétirányú) (determinisztikus/nemdeterminisztikus) véges 

automaták állapot nélküli (vagyis egy állapottal rendelkező) változatait vizsgálni. Ezekre is vannak a 

közöltekhez hasonló hierarchiaeredmények. Az input szalagot olvasófejek számával – a veremautomaták m-fejű 

kiterjesztéseire is hasonlóan – egy végtelen hierarchia létezik az elfogadott nyelvek halmazait tekintve. 

A kétirányú automaták elméleti jelentősége azért is nagy, mert egynél többfejű esetben segítségükkel egyes 

bonyolultsági osztályok viszonylag természetesen definiálhatóak, illetve egyes bonyolultságelméleti problémák, 

mint pl. a P-NP probléma egyszerűen felfogható automatás problémaként is definiálhatóak. 

Végül megjegyezzük, hogy az egyirányú, m-fejű automaták m = 2 esetben éppen a hagyományos WK-

automatákkal ekvivalensek, m = 1 esetben pedig éppen a hagyományos, véges automatát jelentik, vagyis az m-

fejű automaták családja tekinthető a hagyományos automata egyfajta kiterjesztésének. 

3.2.3. Összefoglaló kérdések, gyakorló feladatok 

1. Mi a fő különbség az alap WK-automata és az 5'→3' WK-automata között? Adjon példát olyan nyelvre, amit 

az első modellel el tudunk fogadni, a másikkal nem! 

2. Hogyan jelenik meg a párhuzamosság a többfejű automaták működésében? 

3. Mi a különbség az egyirányú és a kétirányú többfejű automaták között? Melyik típus tartalmazza a másikat? 

4. Mi a szerepe a marker jeleknek a szalagon az input előtt és után? 

5. Adjon meg olyan WK automatát, amely az {anbncn | n > 0} nyelvet fogadja el! Grafikusan is ábrázolja az 

automatát! 

6. Adja meg formálisan a példaként említett, a jelölt másolat nyelv komplementere nyelvet elfogadó 5'→3' WK-

automatát! 

7. Adjon meg olyan WK-automatát, amely a palindrómák (tükörszavak) nyelvének komplementerét fogadja el! 

8. Adjon meg olyan nyelvet, amihez van azt elfogadó 5'→3' WK-automata, de nincs azt elfogadó 

determinisztikus 5'→3' WK-automata! 

9. Adjon meg olyan egyirányú, determinisztikus, kétfejű automatát, amely az {aibjck|i,j,k ≥ 1, i = j vagy j = k} 

nyelvet fogadja el! 
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10. Adjunk meg olyan egyirányú, determinisztikus, kétfejű automatát, amely az {abaaba3b…anb | n ≥ 1} nyelvet 

fogadja el! 

11. Írja fel formálisan azt az egyirányú, háromfejű, nemdeterminisztikus automatát, ami az 

L = {w1cw2…cwncvnc…v2cv1 | n ≥ 1, wi,vi ∈  {a,b}*,1 ≤ i ≤ n, és van olyan j (1 ≤ j ≤ n), hogy wj ≠ vj} nyelvet 

fogadja el! 

12. Készítsen olyan többfejű automatát, amely azokat a szavakat fogadja el, melyek hossza eleme a Fibonacci 

sorozatnak! 
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3.3. P-automaták 

A P-automaták egy új számítási paradigma alapján, a membránszámítások (vagy más néven P-rendszerek) 

alapján kerültek bevezetésre 2002-ben Csuhaj-Varjú Erzsébet és Vaszil György által. Alapvetően egy olyan 
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elméleti modellről van szó, amely egyesíti az automata működésének és a membránszámítások masszív 

párhuzamosságának a tulajdonságait. Mivel ez a modell is biológiailag motivált, a Nagy Benedek: Új számítási 

paradigmák című könyvben részletesebben ismertetjük (lásd az Irodalomjegyzéket is). A modell lényeges 

eltérést mutat az eddig ismertetett automata modellektől (az eddig ismertetett rendszerek közül leginkább a PC-

nyelvtanrendszerekkel rokon), de úgy gondoljuk, hogy a párhuzamos számításokkal kapcsolatosan érdemes 

megemlítenünk. 

A membránszámítások szorosan kapcsolódnak a multihalmaz számításokhoz, mivel általában sztringek helyett 

objektumok multihalmazaival számolunk. A sztringek (szavak) és a multihalmazok között a következő definíció 

teremt olyan kapcsolatot, amit sok helyen használnak az elméleti számítástudományban. 
 

Definíció: Legyen a T ábécé betűinek sorrendje rögzített: {a1,…,an}. Jelölje |w|a a w-ben található a ∈  T betűk 

számát. A T* →  leképezést, ami minden w szóhoz a 

 

vektort rendeli hozzá, Parikh leképezésnek hívjuk. Egy nyelv Parikh (vektor) halmaza a nyelv szavainak 

Parikh-vektoraiból áll. 

A membránszámítási modellek lényege, hogy a teret hierarchikusan különböző régiókra (úgynevezett 

membránokra) osztjuk, és minden régióban az objektumszimbólumoknak (betűknek) egy-egy multihalmaza van 

jelen minden időpontban. 

3.3. ábra - Tree structure of a membrane system. 

 

A 3.3. ábrán látható struktúrát a következőképpen írhatjuk le: (1(2)2(3(4)4(5(6)6)5)3)1. 
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A P-automata tulajdonképpen egy olyan membránszámítási modell, amiben különböző objektumszimbólumok a 

szabályok által meghatározott módon mozoghatnak egyik régióból a másikba. 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 membránszámítások során 

szokás a multihalmazokat sztringekkel reprezentálni. Ekkor bármelyik olyan szót használhatjuk, aminek Parikh-

képe a reprezentálandó multihalmaz. 
 

Definíció: Egy n membránból álló P-automata egy PA = (V,μ,P1,…,Pn,c0,F) rendezett sokaság, ahol V egy 

véges ábécé (objektumok halmaza), μ az n membránt tartalmazó faalakú membránstruktúra, c0 a kezdeti 

konfiguráció, ami megadja, hogy melyik membrán eredetileg melyik objektumból mennyit tartalmaz, F egy 

olyan kiszámítható halmaz n-es, ami az elfogadó konfigurációkat tartalmazza (oly módon, hogy a halmaz i-

edik tagja megadja, hogy az i-edik membrán tartalma mi lehet elfogadáskor), P1,…,Pn pedig olyan mozgási 

szabályok véges halmazai (minden egyes i membránrégióhoz Pi tartalmazza a benne működő szabályokat), 

amelyek alakja (x ki; y be) valamilyen x,y a V elemeiből álló multihalmazokra. Az (x ki; y be) szabály jelentése, 

hogy az adott régió a fastruktúrában levő szülőrégiójával kommunikál: miközben az y-ban levő elemek 

bejönnek ebbe a régióba az őt körülölelő szülő régióból, közben az x-ben levők elhagyják az adott régiót és 

átmennek a szülőrégióba (esetlegesen előfordulhat, hogy valamelyik szabály egyirányú kommunikációt ír le: 

ekkor az x vagy az y nem tartalmaz egyetlen objektumot sem). 

A PA P-automata konfigurációi multihalmaz n-esek. Azt mondjuk, hogy a c konfigurációból közvetlenül 

elérhető a c' konfiguráció (jelben: c ⇒ c'), ha minden régióra teljesül az, hogy maximális számú szabályt 

hajtunk benne végre (azaz a c 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 ilyen lépés során a legkülső 

membránon beáramló v multihalmazt (illetve az ennek megfelelő valamely sztringet) tekintjük az adott 

lépésben feldolgozott inputnak. Ezek az objektumok a környezetből – ami feltételezésünk szerint mindenféle 

objektumból elegendőt tartalmaz – lettek beszívva. Ha az automata olyan konfigurációba jutott, ami eleme az 

előre definiált F elfogadó-konfiguráció halmaznak, akkor az eddig a pontig feldolgozott inputot, vagyis a 

lépésenként feldolgozott inputrészek, mint szavak konkatenációját elfogadja az adott futással. Azon inputok 

halmaza, amire van elfogadó futása PA-nak, alkotják az L(PA) elfogadott nyelvet. 

Figyeljük meg, hogy az itt közölt definíció alapján ekvivalensek (vagyis ugyanazt/ugyanazokat a futását/futásait 

engedik meg az automatának) azok a szavak, amikre az egy lépésben a rendszerbe belépő multihalmaz elemeit 

más (de ugyanazzal a Parikh-vektorral rendelkező) szó reprezentálja. 

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. 

Példa (P-automata) 

Legyen PA = ({a,b,c},(1(2)2)1,{(c,ki;ca,be),(c,ki;cb,be)},{(ab,be),(abc,be)}, ({c},{}),({},{a,b,c}*)). A rendszert a 

3.4. ábra szemlélteti. A kezdő konfigurációból az első membrán két szabálya közül az egyik egyszeri 

alkalmazásával jutunk a következő konfigurációba: egy a vagy egy b is bekerült a c mellé az első régióba. 

Továbbra is csak egyetlen c van, tehát továbbra is csak egyetlen szabály használható, eközben, ha már a és b is 

van az első régióban, akkor a második régió (ab,be) szabályával a második régióba is kerülnek objektumok, de 

mindig csak egyszerre lép be egy a és egy b. A második régió (abc,be) szabályával a c is bevihető a második 

régióba. Ekkor, ha az első régióból minden a és b is bekerült ide, és csak ekkor, a rendszer elfogadó 

konfigurációba kerül. Mivel nincs további alkalmazható szabály, a rendszer meg is áll ebben a konfigurációban. 

Ekkor tehát pont annyi a van a második régióban, mint b, illetve az egyetlen c is ott van. Mivel az ac/ca és bc/cb 

beolvasások tetszőleges sorrendben történhettek, csak az a fontos, hogy azonos számban, az elfogadott nyelv: 

L(PA) = {w ∈  {ac,ca,bc,cb}* | w nem üres és ugyanannyi a-t és b-t tartalmaz}. 

3.4. ábra - Példa P-automatára. 
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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 esetén a 

szekvenciális működés is ugyanazt az elfogadott nyelvet jelenti. A következő példában ,,kicsit jobban 

párhuzamosítjuk'' a rendszer működését. 

Példa (P-automata) 

Legyen PAb=b({a,b,c},(1(2)2)1,{(c,ki;ca,be),(c,ki;cb,be)},{(ab,be),(cc,be)}, ({cc},{}),({},{a,b,c}*)). A rendszer 

felépítése nagyon hasonló az előzőhöz, de a kezdő konfiguráció két c-t tartalmaz, így egyszerre két 

szabályalkalmazás is lehet erre a membránra. Így egyszerre két újabb betű kerül be a környezetből (a bejövő két 

c-vel együtt). A második régióba most is mindig csak egyszerre lép be egy a és egy b (vagy két-két darab). A 

második régió (cc,be) szabályával mindkét c is bevihető a második régióba. Ekkor, ha az első régióból minden a 

és b is bekerült ide, és csak ekkor, a rendszer elfogadó konfigurációba kerül. Mivel nincs további alkalmazható 

szabály, a rendszer meg is áll ebben a konfigurációban. Az elfogadott nyelv pedig a következőképpen alakul: 

L(PA) = 

{w∈ {acac,caca,aacc,ccaa,caac,acca,bcbc,cbcb,bbcc,ccbb,cbbc,bccb,accb,bcca,abcc,bacc,ccab,ccba,cabc,cbac

,cacb,cbca,acbc,bcac}* | w ugyanannyi a-t és b-t tartalmaz}. 

Az előző nyelvek nem reguláris környezetfüggetlen nyelvek. Most példát adunk egy nem környezetfüggetlen 

nyelv elfogadására, kihasználva a maximális párhuzamosságot. 

Példa (P-automata) 

Legyen PA = ({a},(1)1,{(a,ki;aa,be)},({a}),({a}*)). A rendszer felépítése a lehető legegyszerűbb, 

determinisztikusan először két a jön be. Ezután minden lépésben az előző lépésben bejövő a-k kétszerese lép be. 

Minden konfiguráció elfogadó konfiguráció is egyben, így elfogad minden lehetséges inputot. Tehát az 

elfogadott nyelv: L(PA) = {an | n=2m- 2 valamely m ≥ 1-re}. 

Szokás az automata által elfogadott inputokból valamilyen leképezéssel képezni az elfogadott nyelvet (nem 

feltétlenül olyan szóval/szavakkal reprezentálni az egy lépésben beolvasott inputot, amik Parikh-vektora 

megegyezik az adott lépésekben belépett objektumok multihalmazával), így is növelni a P-automaták elfogadó 

erejét. Egyes változataikban 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). Ugyancsak használhatóak 

úgynevezett aktív membránok, melyek segítségével a számítás során maga a membránstruktúra is megváltozhat. 

A P-automaták segítségével szépen jellemezhető mind a környezetfüggő, mind a rekurzívan felsorolható 

nyelvek halmaza. A részletekért a megadott irodalmat ajánljuk, köztük a magyar nyelven is elérhető Új 

számítási paradigmák könyvet. 

3.3.1. Összefoglaló kérdések, gyakorló feladatok 

1. Hogyan jelenik meg a párhuzamosság a P-automaták működésében? 
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2. Miben különbözik a P-automata a többfejű automatáktól? 

3. Adjon meg olyan P-automatát, amely a helyes zárójelpárok nyelvét: {w | w∈ {a,b}*, |w|a=|w|b, és a w minden 

prefixében legalább annyi a van, mint b } fogadja e! 

4. Adjon meg olyan P-automatát, amely által elfogadott nyelv szavainak hossza a 3 hatványaival írható le! 

3.3.2. Irodalom 

E. Csuhaj-Varjú, M. Oswald, Gy. Vaszil: P automata, in: Gh. Paun, G. Rozenberg, A. Salomaa (eds.): 

Handbook of Membrane Computing, chapter 6, Oxford University Press, 2010, pp. 144–167. 

E. Csuhaj-Varjú, Gy. Vaszil: P Automata or Purely Communicating Accepting P Systems, International 

Workshop on Membrane Computing (WMC-CdeA 2002), LNCS 2597 (2003), 219–233. 

E. Csuhaj-Varjú, Gy. Vaszil: P automata, Scholarpedia 5 (2010), 9344. 

Nagy B.: Új számítási paradigmák (Bevezetés az intervallum-értékű, a DNS-, a membrán- és a 

kvantumszámítógépek elméletébe), Gyires Béla Tananyag Tárház, Typotex, 2013. 

Gh. Paun: Membrane Computing: An Introduction, Springer, Berlin, 2002. 

3.4. Sejtautomaták 

Ebben a fejezetben – szakítva az eddigi nyelvtan- és automata modellekkel – olyan automata modellt mutatunk 

be, amely eleve párhuzamos működésű, és leginkább a tömbprocesszorok működésével mutat rokonságot. 

Ez a számítási modell több, korábban már említett modellel együtt ugyancsak régen megjelent. A bevezetése a 

II. világháborút követő években főleg Neumann Jánosnak, később E. F. Coddnak a munkásságához kötődik. 

Neumann eredetileg az önreprodukáló automata nevet adta ezeknek, később mégis a sejtautomata elnevezés 

terjedt el (magyarul is). A sejt szó ugyancsak biológiai motivációra utal, Neumann alapproblémája, melyet a 

sejtautomatával megoldott, a következő volt: milyen formális szervezettség kell ahhoz, hogy egy automata saját 

magát reprodukálni tudja. 

A sejtautomatákra tekinthetünk, mint párhuzamos számítási módszerre, illetve, mint dinamikus rendszerre. 

Ezzel kapcsolatosan alkalmazhatjuk algoritmusok megadására, nyelv és mintázat felismerésre, illetve 

bonyolultságelméleti vizsgálatokra. Másrészt a sejtautomatákra tekinthetünk, mint fizikai, kémiai, biológiai 

vagy közgazdasági természetes folyamatok modelljére. A modellezés kapcsán nemcsak bizonyos folyamatok 

sejtautomatákkal történő leírása, hanem egyes jelenségek megjósolása is cél. 

Egy ilyen absztrakt gépet (vagy automatát) úgy képzelünk el, hogy több, egymással összeköttetésben levő 

egyforma, egyszerű felépítésű ,,sejtből'' (cellából) áll: a szabályos diszkrét és végtelen hálózat az architektúra, 

vagy univerzum (vagy térstruktúra), aminek minden csomópontjában egy-egy ugyanolyan véges állapotú 

automata áll. Általában egy térkitöltő rács alkotja az architektúrát, amiben a térstruktúra dimenziójának 

megfelelő elemeket szokás tekinteni: vagyis 1 és 2 dimenzióban (általában négyzet alakú) pixeleket, 3 

dimenzióban voxeleket stb. A térstruktúra elemeit és a hozzájuk rendelt automatát együtt hívjuk sejteknek, tehát 

pl. a végtelen négyzetrács négyzeteit a ,,rajtuk levő automatákkal''. A gép szinkron módon, diszkrét időskálán 

működik: minden sejt a szomszédaival (a vele összeköttetésben levő véges sok sejttel) kommunikál; ez a lokális, 

determinisztikus, (geometriailag) uniform és szinkron (egyszerre történő) kommunikáció határozza meg a sejttér 

evolúcióját, vagyis a rendszert alkotó sejtek következő időpillanatbeli állapotát. 
 

Definíció: Egy k dimenziós sejtautomata egy rendezett négyes: CA = (Z,Q,N,d), ahol Z a (egy) k dimenziós 

digitális tér, Q véges állapothalmaz, N egy szomszédságnak nevezett véges rendezett halmaz (elemei vektorok, 

amik a digitális térnek az adott ponttal szomszédos pontjait jelzik a tekintett ponthoz viszonyítva), a d:Qn+1→ Q 

pedig a lokális átmenetfüggvény. 

Az előző definíció szerint egy sejt állapotát a saját és a szomszédai előző időpontbeli állapota határozza meg. Itt 

jegyezzük meg, hogy előfordulnak olyan esetek is, amikor csak a szomszédok állapotait vesszük figyelembe, a 
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sejt saját állapotától nem függ az új állapot. Az általános leírásunk megengedi az ilyen eseteket is, sőt akár olyan 

esetet is, amikor igazából nem függ a következő állapot az előzőektől. 

Hagyományosan a sejtautomatákat a kétdimenziós térben, a négyzetrácson kezdték vizsgálni, és a legtöbb 

eredmény ezekkel a sejtautomatákkal kapcsolatos. A legalapvetőbb a Neumann- és a Moore-szomszédság, 

amiket a 3.5. ábrán mutatunk be. Ezek a szomszédsági viszonyok a legközelebbi cellákat tekinti 

szomszédoknak. 

3.5. ábra - Neumann- és Moore-szomszédság (zöld, illetve kék színnel jelölve), a beírt 

számok mutatják a szomszédsági halmaz egy lehetséges sorrendjét. 

 

Ezek a szomszédságok egy-, illetve többdimenzióban is szokásosak, ahol a pontokra k dimenziós, egészértékű 

vektorokkal hivatkozhatunk, formálisan: 

az x(x1,x2,…,xk) és y(y1,y2,…,yk) sejtek Moore-szomszédosak, ha |yi-xi| ≤ 1 minden 

1 ≤ i ≤ k értékre. Az x és y sejtek akkor Neumann-szomszédosak, ha 

 

vagyis pontosan egy koordinátában tér el a vektoruk egymástól, és abban is pontosan 1-gyel. Könnyen 

belátható, hogy egydimenziós esetben egybeesik a két definíció: minden sejtnek éppen a jobb és a bal oldali 

szomszédját jelenti. Kétdimenzióban, ahogy a 3.5. ábra is mutatja, a Neumann-szomszédság a 4 legközelebbi, 

míg a Moore-szomszédság a 4 átlós szomszéddal együtt 8 szomszédot takar. Három dimenzióban 6, illetve 26 

szomszédot jelentenek, míg a k dimenziós (hiperkocka-)rácsban 2k, illetve 3k - 1 szomszéd sejtet definiálnak. A 

sejtautomatánk definíciójának megfelelően a szomszéd sejteket valamilyen rögzített sorrendben adjuk meg 

(ahogy például a 3.5. ábra is mutatja). Általános esetben a szomszédságot jellemezheti a legtávolabbi szomszéd 

Euklídeszi távolsága r, valamint a szomszédok száma |N|. 

Az automata működése, dinamikája a következő fogalmak segítségével írható le. 
 

Definíció: Legyen adott CA = (Z,Q,N,d), egy k dimenziós sejtautomata. Ekkor egy adott t időpillanatban a 

rendszer konfigurációja, vagyis a CA globális állapota a ct:Z→ Q függvénnyel írható le, amely minden cellához 

az aktuális t-beli állapotát rendeli. A sejtautomata viselkedése, vagy más néven evolúciója olyan 

c0,c1,…,ct,ct+1,… konfigurációsorozat, amelyben c0 a kiindulás konfiguráció (ez a rendszer t = 0 időpontjában 

adott), minden más konfiguráció pedig előáll az előző konfigurációból a levezetési relációval: ci-1 ⇒ ci akkor és 

csak akkor, ha ci-ben minden x sejt értéke éppen az, amit a d átmenetfüggvény megad az x és szomszédai i-1 

időbeli értékei alapján (minden i>0 értékre). A ⇒ relációt a CA egy számítási lépésének nevezzük. Ez alapján 

definiálhatjuk a D globális függvényt a konfigurációkon, ami mindig megadja a következő konfigurációt: D(ci) 

= ci+1 (minden i≥0-ra). A D-t szokás következő állapot (konfiguráció) transzformációnak is nevezni. 

Egy számítás során speciális konfigurációk is előfordulhatnak, most néhány ilyet adunk meg. Eddig mindig 

végtelennek tekintettük a sejtteret. Az első definíció a végtelen sejttéren belül a végességet definiálja. 
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Definíció: Legyen adott egy CA = (Z,Q,N,d) sejtautomata. Legyen p ∈  Q nyugalmi állapot, vagyis d(p,…,p) = 

p (ha egy cella és minden szomszédja a p állapotban van, akkor a cella abban marad a következő időpillanatban 

is). Legyen adva a CA aktuális konfigurációja c. Ekkor, ha a c konfigurációban véges sok azon sejtek száma, 

amelyek a p-től különböző állapotban vannak, azt mondjuk, hogy c a CA-nak egy véges konfigurációja. 

A végesség fontos szerepet játszik a sejtautomatákkal történő számításokban, illetve a minta- és 

nyelvfelismerési alkalmazásokban, hiszen ekkor az adott konfigurációban véges az adattartalom. 

A következő definíció ugyancsak jelentheti, hogy a rendszer véges adattartalommal bír. 
 

Definíció: Legyen adott egy CA = (Z,Q,N,d) k dimenziós sejtautomata és annak egy c konfigurációja. Ekkor, 

ha van olyan k dimenziós y vektor, hogy tetszőleges x vektorral elérhető sejtre teljesül az, hogy a c 

konfigurációban az x-szel elérhető sejt állapota megegyezik az x+y vektorral elérhető sejt állapotával, azt 

mondjuk, hogy c a CA-nak egy (térben) periodikus konfigurációja. 

Nyilvánvalóan, hogy attól a speciális esettől eltekintve, amikor a c konfiguráció csak a p nyugalmi állapotot 

tartalmazza, a térben periodikus konfigurációk nem végesek. Ennek ellenére a bennük levő adattartalom véges. 
 

Definíció: Legyen adott egy CA = (Z,Q,N,d) sejtautomata és annak egy ct konfigurációja. Ekkor, ha van olyan s 

időtartam, hogy ct=ct+s, vagyis s idő múlva a ct konfiguráció megismétlődik, azt mondjuk, hogy a CA működése 

a ct konfigurációra időben periodikus. 

Nyilvánvalóan, ha ct=ct+s, akkor ct=ct+ms minden m természetes számra. Belátható, hogy minden térbeli periodikus 

konfiguráció egyben időben is periodikus, viszont visszafele ez nem mindig teljesül, vagyis vannak olyan 

sejtautomaták amelyben van olyan időben periodikus konfiguráció, ami térbelileg nem periodikus. 
 

Definíció: Egy CA = (Z,Q,N,d) sejtautomata egy c konfigurációját édenkert konfigurációnak nevezzük, ha 

nincs olyan c' konfiguráció, hogy D(c') = c, vagyis a c nem állhat elő a CA működése közben, csak kiinduló 

állapot lehet. 

Neumann egy 29 állapotú, kétdimenziós sejtautomatát írt le, amelyről bebizonyította, hogy univerzális, vagyis 

számítási szempontból ekvivalens a Turing géppel. Ezen kívül a rendszer önreprodukáló képességgel is 

rendelkezik. A Neumann által vizsgált automata az egybevágó négyzetekre szabályosan (négyzetrács) felosztott 

végtelen síkot vette alapul, ahol minden egyes négyzet ugyanolyan véges automatát tartalmaz, és a rendszer a 

Neumann-féle szomszédság alapján működik. A rendszerben levő sejteknek van egy nyugalmi állapota, és a 

rendszer minden időpillanatban véges konfigurációval rendelkezik. A Neumann által megoldott problémák a 

következők voltak: 

1. Egy univerzális Turing-gép beágyazása a rendszerbe. 

2. Olyan A automata beágyazása a rendszerbe, amely tetszőlegesen megkonstruálható B automatát meg tud 

építeni és el tud indítani (úgy, hogy A-tól függetlenül működjön), ha a B leírása adott beágyazható formában. 

3. Olyan A automata megadása, amely teljesíti az előző pontot, és saját magát is meg tudja építeni. 

Később Codd egy 8 állapottal rendelkező univerzális automatát adott meg, amely a Neumann-féle célokat, így 

az önreprodukciót szintén kielégíti. 

Később Banks már egy 4 állapotú univerzális sejtautomatát is megadott. 

Továbbá a számítási univerzalitás egydimenziós esetben is működik (megnövelt szomszédsággal): 
 

Tétel: Legyen adott egy TM Turing gép n állapottal és m elemű szalagábécével. Ekkor van olyan egydimenziós 

sejtautomata, ami hatelemű szomszédsággal és max{n,m}+1 állapottal szimulálni tudja TM-et. 
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A következő definíció a sejtautomaták egy altípusát jellemzi. 
 

Definíció: Egy sejtautomatát totálisnak nevezünk, ha a d átmenetfüggvény értéke nem függ az 

argumentumként adott állapotok (vagyis a szomszédok és a sejt saját állapotának) a sorrendjétől. 

Ha számértékkel jelöljük az állapotokat, akkor totális rendszer esetén az átmenetfüggvény értéke csak a tekintett 

cellák értékének összegétől (vagy ezzel ekvivalensen azok átlagától) függ abban az esetben, ha csak két állapot 

lehetséges. Egyes esetekben, megengedőbb definícióval élve, totálisnak tekintjük a kettőnél több állapottal 

rendelkező rendszereket, ha egy cella értéke csak a tekintett cellák értékének összegétől függ. 
 

Definíció: A CA sejtautomatát reverzibilisnek nevezzük, ha minden lehetséges c konfigurációjára teljesül, 

hogy pontosan egy olyan c' konfiguráció van, amiből egy lépésben levezethető, vagyis amire 

c' ⇒ c fennáll. 

Két- és magasabb dimenziós sejtautomaták esetén annak eldöntése, hogy az automata reverzibilis-e, általában 

algoritmikusan nem eldönthető probléma. 

3.4.3.4.1. Egydimenziós, kétállapotú sejtautomaták - Wolfram 
vizsgálatai 

Tekintsük most az egydimenziós, r = 1, vagyis a legközelebbi szomszédság használatával definiált esetet. Ekkor 

egy sejt következő állapotát az ő és a két szomszédja, vagyis összesen három egymás melletti cella jelenlegi 

állapota határozza meg. Ha bináris a rendszer, vagyis minden sejtnek maximum két állapota lehet, akkor ez 

összesen 22·2·2 = 28 = 256 lehetőséget jelent, ennyi különböző ilyen rendszert definiálhatunk. Szokás ezeket a 

rendszereket a bináris kódjukkal, illetve annak decimális változatával leírni a következőképpen. 
 

Definíció: Legyen adott egy 1 dimenziós CA = (Z,{0,1},N,d), ahol Z az egész számok halmaza, N = {+1,-1}, a 

két szomszéd számérték, a d átmenetfüggvény pedig megadható a következőképpen: tekintsük a {0,1}3 elemeit 

hárombetűs szavaknak ({0,1}* felett) és rendezzük őket lexikografikusan (felhasználva, hogy 0 < 1) csökkenő 

sorrendbe. Ez azt jelenti, hogy egy adott CA esetén ebben a nyolc esetben kell megadnunk, hogy a sejt értéke 0 

vagy 1 legyen. Mivel rögzítettük a nyolc elem sorrendjét, egy nyolc betű hosszúságú {0,1}*-beli szó megadja 

tehát az átmenetfüggvényt. Ezt a nyolc bittel leírt szót, mint bináris számot tekinthetjük, és a CA Wolfram-

számának nevezzük. Általában bináris mellett/helyett decimális értékként is használjuk (0 és 255 közé esik). 

Példa (egydimenziós sejtautomata Wolfram-száma) 

Legyen adott a 122 szám. Írjuk át kettes számrendszerbe (nyolc biten): 01111010. Mint Wolfram-szám, ez a 

következőt jelenti: az adott cella a két szomszédjával a következő értékhármasokat veheti fel (hárombetűs 

szavakkal, megfelelő lexikografikus rendezéssel): 
 

111, 110, 101, 100, 011, 010, 001, 000. Ezekhez az 

értékekhez 

a 

0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0 értéket 

rendeli a 

d átmenetfüggvény. Tehát CA = (Z,{0,1},{+1,-1},d), olyan egydimenziós sejtautomata, amiben a sejt következő 

állapota 0 lesz, ha mind neki, mind a két szomszédjának 1 volt az ez előtti időpillanatban az állapota; 1 lesz a 

sejt következő állapota, ha a bal szomszédjának és neki is 1 volt az értéke, a jobb szomszédjának viszont 0; 1 

lesz akkor is az állapota, ha 0 volt, miközben mindkét szomszédjáé 1 volt; ugyancsak 1 lesz, ha a bal 

szomszédja 1 állapotban volt, míg ő és jobb szomszédja 0 állapotban, stb. 

Az egydimenziós sejtautomaták dinamikus viselkedését a tér-idő diagram segítségével ábrázolhatjuk: a kép első 

sora tartalmazza a c0 konfigurációt, minden további sor pedig az előző utáni időpillanatbeli konfigurációt. Az 

ilyen diagramokon a különböző állapotoknak különböző színek felelnek meg. Természetesen az ábrázolás során 
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csak egy véges részt tudunk ábrázolni (mind térben, mind időben), de ahhoz, hogy vizsgálni tudjuk ezeket a 

rendszereket, ezen ábrázolások jó kiindulást jelentenek. 

Nézzük most az egydimenziós, kétállapotú, legközelebbi szomszédsággal definiált sejtautomatákat. Ezeket a 

rendszereket Wolfram (tapasztalati úton) a következő négy osztályba sorolja véletlenszerű 

kezdőkonfigurációból kiinduló dinamikus viselkedésük szerint: 

1. Az első csoportba azon Wolfram-számú rendszerek kerülnek, amelyek konstans konfigurációhoz (melyben 

minden sejt állapota ugyanaz, pl. 0) tartanak tetszőleges kiindulásból. A 3.6. ábrán egy ilyen, a 160 számmal 

leírható sejtautomata tér-idő diagramját adjuk meg. Látható, hogy elég hamar csak 0 állapotú sejtek lesznek. 

(Ezen az ábrán az időtényezőt a különböző sorok különböző árnyalatban történő megjelenítésével is 

szemléltetjük.) Ugyancsak ebbe a csoportba tartoznak az első lépésben minden pixelt 0-ra (fehér) vagy 1-re 

(fekete) váltó, 0 és 255 sorszámú sejtautomaták is. 

3.6. ábra - A 160-as sorszámú automata evolúciója egy adott kiindulásból. 

 

2. A második csoportba azon modellek kerültek, amelyek tetszőleges kiindulási konfiguráció esetén időbeli 

periodikus viselkedésre állnak be (rövid, akár 1 periódusidővel). A 3.7. ábrán a 4-es sorszámú automata (itt csak 

a 010 értékek esetén lesz 1 a cella értéke, vagyis csak akkor marad 1 egy sejt állapota, ha mindkét szomszédjáé 

0 volt) egy számítását mutatjuk be, itt végül a periódusidő 1, vagyis időben konstans konfiguráció alakul ki, az 

ilyeneket nevezzük stabil konfigurációnak. A 3.8. ábra a 108-as automata működését mutatja be, láthatjuk, hogy 

itt (időbeli) periodikus konfiguráció jött létre. 

A fontos jellemzője ennek az osztálynak, hogy egy adott minta fennmarad (vagy helyben, vagy elmozdulva, 

mint pl. a 2-es automata esetén, a mozgás maximális sebessége pedig egy cella lépésenként). Az automaták 

kétharmadában a minta fix méretben marad meg, a maradék esetek mintegy felében a minta a végtelenségig nő 

(pl. 50-es automata), de szépen megjelenő, egyszerű, szabályos, ismétlődő mintával. Az automaták kb. 

egyhetede komplexebb viselkedést mutat, ahogy a következő osztályokban bemutatjuk. 

3.7. ábra - A 4-es automata stabil konfigurációt állít elő. 

 

3.8. ábra - A 108-as automata periodikus konfigurációsorozatba fut. 
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3. A harmadik csoport a ,,véletlenszerű''-nek látszó mintázatokat létrehozó sejtautomatákat gyűjti össze. Tíz 

olyan átmenetfüggvény van, amik ilyen kaotikus viselkedésű rendszereket írnak le. Ezek fraktáljellegű 

alakzatok, az előző csoportra jellemző kiszámíthatóság, szabályosság nem jellemzi őket. Alapvetően három 

létrehozott minta tartozik ide. A 3.9. ábrán a 22-es sejtautomatát mutatjuk be, itt pontosan akkor lesz egy cella 

értéke 1, ha a megelőző konfigurációban az értéket meghatározó hármasban pontosan egy 1-es érték volt. Ez az 

automata egyébként, ha a kiinduló konfiguráció egyetlen 1-est tartalmaz, éppen a Sierpinski háromszög néven 

ismert fraktál egy változatát állítja elő (a tér-idő diagramon). 

3.9. ábra - A 22-es automata evolúciója véletlenszerű kiindulásból. 

 

4. A negyedik csoportban pedig a ,,bonyolultan viselkedő'' modellek találhatóak, ilyen pl. a 110-es számú. A 

másik három idetartozó sejtautomata ezzel ekvivalens (jobb-bal, illetve fekete-fehér cserével megkapható 

ebből). A 3.10. ábrán mutatunk rövid részt ennek az automatának az evolúciójából. Ez az automata ötvözi a 

stabil és a kaotikus viselkedést. Ha olyan konfigurációból indítjuk, amiben egyetlen 1-es állapotú sejt van, akkor 

jól megfigyelhető, hogy megjelennek periodikusan ismétlődő mintázatok, illetve olyan sáv is, ahol a viselkedés 

a kaotikus viselkedésre hasonlít, a két rész pedig elég bonyolultnak látszó kölcsönhatásban van az 

érintkezésüknél. Erről az automatáról azt is belátták, hogy Turing-univerzális (így a legegyszerűbb Turing-

univerzális számítási modellnek tekinthetjük). 

3.10. ábra - Példa a 110-es szabályú automata működésére. 
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Nagyon érdekes, hogy egy ilyen egyszerű algoritmus mennyire váratlanul bonyolult módon képes viselkedni. 

Szokásos például az a vizsgálat, amikor a kiindulási konfigurációban pontosan egy sejt van az 1 állapotban és 

minden más sejt a 0 állapotban. Ekkor a páros sorszámú sejtautomaták (vagyis azok, amikben a 000-hoz 0 

tartozik a következő időpillanatban) felfoghatóak úgy, mint amik egész számok bináris alakjait generálják, 

vagyis minden ci konfiguráció éppen a számsor i-edik tagját jelenti. 

Példa (számsorgenerálás sejtautomatával) 

Tekintsük a 220-as sorszámú sejtautomatát. Ez binárisan a 11011100 sorozatot jelenti. A kiindulás, a 0. 

időpillanatban, az 1 szám kódja, az automata átmenetfüggvénye az 111, az 110, az 100, a 011 és a 010 

értékekhez rendel 1-et. Ez alapján könnyen ellenőrizhető, hogy az 1. lépésben a 11 áll elő (ami a 3 bináris 

kódja), a 2. időpillanatban a 111 (a 7-nek felel meg), majd a 1111 (ami a 15) stb. Az automata által generált 

számsorozat i-edik tagja: 2i+1-1. 

Eddig a legegyszerűbb, a kétállapotú sejtautomatákat tekintettük (egydimenzióban, legkisebb szomszédsággal). 

Itt jegyezzük meg, hogy abban az esetben, ha három állapot van (egy harmadik szín is megjelenik), már a 

legkisebb szomszédság használatával is reménytelenül sokféle automata írható le: hármas számrendszerben 33 = 

27 jegyű számok (a bevezető 0-kat is megengedve) adják meg ezen automaták kódjait. Wolfram ezek közül csak 

a totális rendszereket vizsgálta (azokat, ahol a cella következő állapotának értéke csak a szomszédságában 

tekintett cellák állapotérékeinek összegétől függ), és azt tapasztalta, hogy ezek alapvetően ugyanazokba az 

osztályokba sorolhatóak, mint az itt tárgyalt kétállapotú rendszerek. 

3.4.3.4.2. Mintázatnövekedés 

Amint az előzőekben láttuk, sejtautomaták segítségével különböző érdekes mintázatokat is előállíthatunk. Ebben 

az alfejezetben kétdimenziós sejtautomatával való mintanövekedést mutatunk be. Elsősorban olyan rendszerek 

tartoznak ide, ahol valamilyen egyszerű kiindulásból (legtöbbször egyetlen nem nyugalmi állapotú sejt) csak 

olyan szabályaink vannak, amik a már nem nyugalmi állapotú sejtet nem alakíthatják (vissza) nyugalmi 

állapotúra. Így változtatva, növelve lépésenként a kialakult mintát. 

A 3.1. animáción a háromszögrácson mutatunk be mintázatnövekedést, amiben a legközelebbi szomszédságot 

(minden pixelre a három vele élszomszédos pixelt) használjuk. Piros szín jelzi az új, aktív sejteket. A következő 

lépésben pedig sárga szín, a régi már nem nyugalmi sejtek a zöld színűek. Egy nyugalmi állapotú sejt akkor 

válik aktívvá (piros), ha pontosan egy piros szomszédja volt az előző állapotban, a másik két szomszédja pedig 

nyugalmi volt. 
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3.1. animáció: Mintázatnövekedés háromszögrácson. 

A következő alfejezetben két állapot lesz és megengedjük, hogy bármelyik állapot átalakuljon a másikba a 

szomszédok állapotától függően (vagyis a már felépült minta is lebomolhat). Így ott nem mintázatnövekedésről 

beszélünk… 

3.4.3.4.3. Conway élet-játéka 

Conway élet-játéka a sejtautomatáknak egy népszerű fajtája. Conway három fő szempont alapján készítette el a 

modellt: 

1. ne legyen triviálisan eldönthető, hogy egy véges kezdőkonfiguráció minden határon túlnövő mintázatot hoz-e 

létre; 

2. lehessen olyan konfiguráció, ami végtelenül növekszik; 

3. a kezdőminták és sejtjeik az élet szabályait utánozzák: születés, fennmaradás, halál; legyenek olyan 

kezdőkonfigurációk, melyek kihalnak (csak nyugalmi állapotot tartalmazó konfiguráció áll elő), és olyanok, 

amelyekből egy stabil, vagy periodikus, esetleg mozgó alakzatot tartalmazó konfiguráció jön létre. 

Itt egy olyan kétdimenziós bináris rendszerről van szó, ami a négyzetrácson a Moore-szomszédságot veszi 

figyelembe. A rendszer irányfüggetlen, de nem teljesen totális, mivel az 1 állapotú szomszédok száma és maga a 

sejt állapota is befolyásolja az adott sejt következő állapotát. Az ilyen rendszereket hívhatjuk külső totális 

rendszernek (vagyis a szomszédságot tekintve csak azok átlagától függ a sejt következő állapota a saját, belső 

állapoton kívül). 
 

Definíció: Legyen LG = (Z,{0,1},N,d) sejtautomata, ahol 

- Z a négyzetrács (vagyis az egészértékű kétdimenziós vektorok halmaza); 

- N a Moore-féle szomszédság (valamilyen sorrendben); 

- d pedig a következőképpen definiált: 

+ ha egy 1 állapotú sejtnek 2 vagy 3 olyan szomszédja van, ami 1 állapotú, akkor 1 marad az értéke, 

+ ha egy 0 állapotú sejtnek pontosan 3 olyan szomszédja van, aminek 1 az értéke, akkor 1 lesz az adott sejt 
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értéke, 

+ minden más esetben a vizsgált sejt értéke 0 lesz. 

Ekkor LG-t életjátéknak nevezzük. 

Az 1 állapotú sejteket (értékű cellákat) élőnek, a 0 állapotúakat pedig halottnak hívjuk. Az átmenetfüggvény 

értelmezhető a következő módon: Ha egy élő sejtnek 2-nél kevesebb élő szomszédja van, akkor elhal (nincs elég 

kapcsolata, elnéptelenedett a környéke, elszigetelődött). Ha egy élő sejt 2 vagy 3 élő szomszéddal rendelkezik, 

akkor ez ideális neki és biztosítja, hogy túlél a következő generációban. Ha egy élő sejtnek 3-nál több élő 

szomszédja van, akkor elhal, a vidék túlnépesedett, nem bírja eltartani. Egy halott sejtből pontosan akkor lesz 

élő, ha éppen 3 élő szomszédja van, így terjed az élet (születés). 

Ekkor az életjáték egy 0 személyes játéknak fogható fel. A kezdő konfiguráció megtervezése után figyelhetjük a 

rendszer evolúcióját, az élet terjedését vagy elmúlását stb. a kezdőkonfiguráció függvényében. Könnyen 

belátható, hogy az egy pixelméretű alakzat, mint kiindulási konfiguráció egy lépésben kihal, a konstans csak 0-

kat tartalmazó konfiguráció áll elő. Ismertek olyan (viszonylag kevés élő sejtből álló) konfigurációk is, amelyek 

több száz, esetleg több ezer lépés után halnak ki. A 3.11. ábra stabil konfigurációt (csend-életet) mutat (fekete az 

élő, az 1, és fehér a halott, a 0 állapotú cella), amire a következő, és így minden következő konfiguráció 

megegyezik az ábrán láthatóval. (Az ábra több önmagában stabil komponenst is tartalmaz, mint pl. a bal oldali 

,,blokk'', vagy a jobb oldali ,,méhkas''.) 

3.11. ábra - Csend-élet: stabil alakzatok az életjátékban. 

 

A következő animációkon olyan alakzatokat mutatunk be, amelyek jól jellemzik az életjátékban előforduló 

alakzatok evolúciójának sokféleségét. A 3.2. animáción egy villogó (forgó) jelet láthatunk, az animáción az élő 

szomszédok számát is feltüntettük a jobb követhetőség kedvéért. Vannak hosszabb periódusidővel ismétlődő 

alakzatok is. 
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Animation 3.2: The oscillating blinker pattern (periodlength: 2). 

 

Animation 3.3: A "spaceship", a moving pattern. 

A 3.3. animáción bemutatott alakzat változtatja a helyét, mire a minta megismétlődik (4 időegység), egy lépéssel 

jobbra mozog el az alakzat. A 3.12. ábra egy olyan alakzatot mutat be, amely mozgó alakzatokat generál, 

ágyúnak nevezik, és ennek segítségével sikerült bizonyítani, hogy vannak olyan konfigurációk az életjátékban, 

amelyek folyamatosan növekednek, és nem halnak ki soha. A 3.4. animáció egy olyan alakzatot mutat be, amely 

vízszintes vonalakat húz. Ehhez hasonló elven működnek a tér kitöltésével folyamatosan határtalanul növekedő 

alakzatok. Az animációban a követhetőség kedvéért szürkével jelöltük az éppen elhalt és zölddel az újonnan 

született sejteket, míg fekete szín jelzi az előző és az aktuális konfigurációban is élő sejteket. 

3.12. ábra - Ágyú alakzat, ami ,,siklókat'' indít. 
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3.4. animáció: Alakzat, ami ,,vízszintes vonalakat húz'' 

Tehát kihaló, stabil, oszcilláló (periodikusan változó), vándorló, illetve korlátlanul növekedő mintázatok is 

előfordulnak. Sőt vannak olyan formációk is, amik a siklókat ,,el tudják nyelni''. A különböző irányba mozgó 

siklók ütközése ugyancsak érdekes formációkat hozhat létre. Ezek a különböző alakzatok adták az alapot arra, 

hogy az életjátékot Turing-gép szimulációra alkalmazzák, és így az életjátékról ugyancsak bizonyították, hogy 

Turing ekvivalens az elvégezhető számítások tekintetében. 

Több olyan árvának nevezett (véges sok élősejtet tartalmazó) alakzat is van, amire nincs olyan alakzat, amiből 

létrejöhetne az életjátékban. Világos hogy az árvák egyben édenkert konfigurációt is jelentenek, másrészt 

viszont minden édenkert konfigurációra teljesül, hogy tartalmaz ilyen árva részt. A 3.13. ábrán egy ilyen árvára, 

illetve segítségével édenkert konfigurációra mutatunk példát. 

3.13. ábra - Édenkert konfiguráció. 
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Az életjátékkal kapcsolatban az Interneten rengeteg minden megtalálható, több külön oldal is foglalkozik vele, 

szótára van a különbözőképpen viselkedő alakzatoknak stb. Az általunk ismertetett néhány példa inkább csak az 

érdeklődés felkeltésére elegendő az életjáték univerzumának méretéhez képest. 

Végül megjegyezzük, hogy az életjátéknak a klasszikus Conway által leírt változaton kívül több más változata is 

létezik (a Conway-félét szokás B3S23-mal jelölni, ami azt rövidíti, hogy új élő sejt születéséhez 3 szomszédra 

van szükség, egy élő sejt túléléséhez pedig 2 vagy 3 szomszédra), ahol a rács szerkezetén, vagy a szabályokon 

változtatunk. 

3.4.3.4.4. Egyéb változatok 

A sejtautomatákat a gyakorlatban általában nem végtelen téren működőnek fogjuk fel, hanem csak egy véges 

térrészre korlátozódik működésük. Szokás vagy bezárni a teret (az egyik oldali szélső cellák szomszédjai a 

másik oldali szomszédos cellák), így továbbra is homogénnek tekinthető a sejttér. Másik lehetséges megoldás, 

ha egyszerűen a szélső cellák a nem létező szomszédtól állandó jelet kapnak (pl. mintha ott egy nyugalmi 

állapotban levő sejt lenne minden időpillanatban). Egyes alkalmazásoknál ezekkel szemben a szélső cellák 

tudják, hogy ők szélsők, speciális jelet kapnak. 

A sejtautomaták szinkronizációjának a problémája tüzelő osztag szinkronizáció néven ismert, és több mint ötven 

éve foglalkoztatja a kutatókat. A feladat a következő: adott egy véges méretű, egydimenziós sejtautomata a 

legközelebbi szomszédsággal. A szélső cellákat kivéve minden cella azonos működésű. Kezdetben egy, a bal 

szélső kivételével minden sejt (katona) nyugalmi állapotban van. A bal oldali szélső cella, a parancsnok a kezdő 

konfigurációban ,,tüzelj, ha készen állsz'' állapotban van. Ez a jel adja ki a tűzparancsot a szakasznak, viszont 

mindenki csak a szomszédaival tud kommunikálni, a cél pedig, hogy egyszerre tüzeljenek. Tehát olyan 

sejtautomatát kell készítenünk, amiben van olyan időpont, hogy minden sejt egyszerre lép ,,tüzelés'' állapotba, és 

mind ekkor lép először ebbe az állapotba. Az állapothalmaz és az átmenetfüggvény nem függhet attól, hogy 

hány sejtből áll a rendszer. A kihívás az, hogy minél gyorsabban tüzelő, és minél kevesebb állapotot tartalmazó 

legyen a rendszer. A standard megoldás az, hogy egy jel elindul a szakasz végére, ahonnan visszapattan, és 

találkozik egy lassabban (3 lépés alatt egy szomszédnyit) terjedő, de az előzővel egyidejűleg ugyancsak a 

parancsnok által indított jellel, így megtalálva pl. a középső katonát. A középső katona ugyancsak jelet indít, 

ami találkozik a parancsnok által indított még lassabb jellel, illetve a jobb szélső katona által, az eredeti jel 

visszaverésekor indított lassabb jellel, így megtalálva a szakasz negyedénél és háromnegyedénél levő 

katonákat… Ennek a sortűz problémának többféle változata is ismert és aktívan kutatott. 
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A sejtautomatákat nyelvek elfogadására is használhatjuk. Ekkor pl. egy egydimenziós sejtautomata kezdő 

konfigurációja végtelen sok nyugalmi állapot közt tartalmazza az input szót (ahogy pl. a Turing-gépnél is úgy 

képzeljük a véges inputot el a végtelen szalagon, hogy üres jelek vannak mellette mindkét irányban a 

végtelenségig). Világos, hogy ilyenkor a sejtautomata állapothalmazának tartalmaznia kell az input ábécé betűit. 

Speciálisan megjelölhetjük az input első betűjét tartalmazó cellát, és definiálhatjuk a szó elfogadását azzal, hogy 

ez a vizsgált cella véges sok lépés után ,,elfogadó állapotba'' kerül-e. 

A helyhiány miatt csak röviden említjük meg, hogy vannak kettőnél több dimenziós rendszerek is, illetve 

általában kettőnél több állapottal rendelkező sejtekből áll a rendszer (ahogy az univerzalitásról szóló résznél is 

említettük). 

A sejtautomaták nagyon jól használhatóak szimulációs alkalmazásokban, illetve a ,,mesterséges élet'' kutatási 

területhez is közel áll a témakör. 

Végül megjegyezzük, hogy több más olyan rokon mechanizmus létezik, amelynek segítségével az úgynevezett 

képnyelveket, vagyis a 2 vagy magasabb dimenziós nyelveket lehet generálni/elfogadni, mint pl. a kollázs- és 

tömbnyelvtanok, illetve egyéb, a képfeldolgozáshoz köthető modellek. A modellek egy része ez esetben is 

párhuzamos. 

3.4.5. Összefoglaló kérdések, gyakorlati feladatok 

1. Mi a sejtautomata? Miben hasonlít és miben tér el a korábban tárgyalt automata modellektől? 

2. Mit jelent az önreprodukció a sejtautomatáknál? 

3. Mit lehet sejtautomatákkal kiszámítani? 

4. Adja meg a Wolfram-szám fogalmát! Mely automaták leírására alkalmasak ezek? 

5. Hogyan osztályozta Wolfram ezeket az automatákat? 

6. Adja meg a Conway-féle élet játékot! Miért érdekes ez a sejtautomata modell? 

7. Írjon programot, amely tetszőleges Wolfram-számmal adott automata futását szimulálja a képernyőn (tér-idő 

diagrammal) 

- egy darab 1 állapotú sejtből kiindulva; 

- véletlen kiindulásból kiindulva; 

- a felhasználó által megadott kiindulásból! 

8. Adjon meg Wolfram-számot és ehhez olyan kezdő konfigurációt, hogy a kezdő konfigurációt az adott számú 

automata nem változtatja meg! 

9. Adjon meg olyan Wolfram-számot, és hozzá olyan konfigurációt, amely periodikus 2-nél nagyobb 

periódusidővel! 

10. Ellenőrizze a 3.11. ábrát! Miért stabilak ezek az alakzatok? 

11. Találjon egyéb stabil alakzatokat az életjátékban! 

12. Adjon meg olyan konfigurációt az életjátékban, amely periodikus 2-nél nagyobb periódusidővel! 

13. Ellenőrizze, hogy a 3.13. ábrán adott konfiguráció valóban édenkert (írjon programot)! 

14. Készítsen sejtautomatát valamely nemhagyományos rács felhasználásával! 
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4. fejezet - Nyomok és nyomnyelvek 

4.1. Kommutációk és nyomok 

A párhuzamosság és a konkurencia alapvető fogalmak a számítástudományban és a (párhuzamos) 

programozásban. A konkurens programok specifikációja és ellenőrzése elsőrendű fontosságú, hiszen ezen 

múlik, hogy a mindennapjainkban használt programok (amik elosztott rendszereken futnak) jól működnek. 

Mazurkiewicz 1977-ben az alapvető hálórendszerek viselkedéséből kiindulva vezette be a parciális kommutáció 

(felcserélhetőség, kommutativitás) fogalmát. Két egymással párhuzamosan lezajló, egymástól független 

esemény a végrehajtásuk szempontjából felcserélhető, szekvenciális szimulációban sorrendjük tetszőleges. A 

kommutáció segítségével egy konkurens rendszer viselkedését az úgynevezett nyomokkal írhatjuk le. Ez a fajta 

leírás annak köszönheti sikerét, hogy egyrészt a konkurens viselkedés fontos és alapvető jelenségét tudjuk általa 

megfogni, másrészt az elméleti leírás közel áll olyan klasszikus elméleti leírásokhoz, amelyekkel a szekvenciális 

programok működése leírható. 

4.1.4.1.1. Kommutációk (felcserélhetőség) 

A szakirodalomban a szemi-kommutáció úgy ismert, mint egy olyan leképezés, melynek során egy szó két 

egymást követő betűje felcserélődik, ha a sorrendjük a megadott volt eredetileg. A parciális kommutáció esetén 

a két betű sorrendje felcserélhető, függetlenül attól, hogy eredetileg milyen sorrendben fordultak elő közvetlenül 

egymás után. Így tekintve a szemi-kommutáció a parciális kommutáció általánosításaként is felfogható. 

Formálisan a következőképpen írhatjuk le ezeket a relációkat. 

Legyen T egy véges ábécé. Egy w szó hosszát (ahogy eddig is) jelöljük |w|-vel, illetve jelölje |w|a a w-ben 

található a ∈  T betűk számát, és legyen alp(w) = {a∈T| |w|a≠0} a w szóban szereplő betűk halmaza. 
 

Definíció: Legyen T egy véges ábécé, és legyen D a T ábécén értelmezett reflexív és szimmetrikus bináris 

reláció, vagyis (a,a) ∈  D minden a ∈  T esetén, továbbá, ha (a,b) ∈  D valamely a,b ∈  T betűkre, akkor (b,a) ∈  

D is fennáll. Ekkor D-t a T-n értelmezett függőségi relációnak hívjuk. Az ebből származtatott I = (T×T)\D 

relációt pedig függetlenségi relációnak (vagy kommutációnak) hívjuk. Nyilvánvaló, hogy I irreflexív és 

szimmetrikus. 

Intuitíven úgy foghatjuk fel, hogy ha az a és a b két egymástól független erőforráson dolgozik (vagy független 

adatokat használ fel a számítás során), akkor (a,b) ∈  I. Ennek megfelelően a végrehajtásuk sorrendje 

tetszőleges, ab = ba. Bármelyik szekvenciális, vagy akár a párhuzamos, szimultán végrehajtásuk is lehetséges. 

Ezzel szemben a kommutáció komplementere, a függőség olyan betűpárokat tartalmaz, amik olyan 

tevékenységeket jelölnek, amelyek nem hajthatók végre egyszerre. A függőséget és a kommutációt gráffal is 

ábrázolhatjuk. A gráf csomópontjai a betűk, és azokat kötjük össze éllel, amelyek az adott relációban állnak 

egymással. Itt jegyezzük meg, hogy a definíció miatt minden egyes csúcsra (ha az a betűt jelöli) fennálló (a,a) 

relációt a gráfon nem szoktuk külön jelölni. 

Példa (kommutáció) 

Legyen T = {a,b,c,d,e} és D = {(a,a),(a,b),(a,c),(b,a),(b,b),(a,c),(c,c),(d,d), (d,e),(e,d),(e,e)} egy függőségi 

reláció T-n. Ekkor az ebből származtatott kommutáció: I = {(a,d),(a,e),(b,c),(b,d),(b,e),(c,b),(c,d), 

(c,e),(d,a),(d,b),(d,c),(e,a),(e,b),(e,c)}. A 4.1. ábra mutatja a kommutáció és a hozzá tartozó függőség gráfját. 

4.1. ábra - Kommutáció és függőség gráfja. 
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Definíció: Legyen a T ábécé és azon egy I függetlenségi reláció adott. Legyen w ≡ w', ha w = uabv, w' = ubav, 

és a,b ∈  T, u,v∈  T*, (a,b) ∈  I. Az I reláció által indukált ≡ ekvivalencia relációt a T* halmazon parciális 

kommutációnak nevezzük. Bármely w ∈  T* szóra a vele ekvivalens szavak halmaza a w kommutációs osztálya 

[w]. Ezeket az osztályokat hívjuk nyomoknak (angolul: trace). A definíciót kiterjeszthetjük nyelvekre is: [L] = 

{[w]| w ∈  L}, ekkor [L] egy nyomnyelv, ami nyomokból áll, továbbá szokásos még az L' = {w'| van olyan w ∈  

L, hogy w' ∈  [w]} nyelvet definiálni, amit az [L] nyomnyelv linearizációjának, vagy röviden (ha nem zavaró, 

ezt is egyszerűen) nyomnyelvnek nevezzük. 

Tehát két szó akkor van egy osztályban, vagyis akkor ekvivalensek egymással, ha összeköti őket egy olyan 

véges hosszú szósorozat, amiben az egymást követő tagok annyiban térnek el egymástól, hogy bennük 

felcseréltünk két egymást követő függetlenségi relációban levő betűt. 

Példa (szó ekvivalencia osztálya) 

Legyen T = {a,b,c}, w = abbcbaacb és I = {(b,c),(c,b)} kommutáció. Ekkor [w] = 

{abbcbaacb,abbcbaabc,abbbcaacb,abbbcaabc,abcbbaacb, abcbbaabc,acbbbaacb,acbbbaabc}. 
 

Definíció: Legyen adott a T ábécé és I kommutáció. Az üresszónak megfelelő ekvivalenciaosztályt szokás üres 

nyomnak nevezni. Két nyom konkatenációja pedig: [w][w'] = [ww']. Azt mondjuk, hogy egy t nyom (vagy egy 

w szó) összefüggő, ha alp(t) (vagy alp(w)) összefüggő részgráfot definiál a függőségi gráfban. 

Példa (összefüggő és nem összefüggő nyom) 

Legyen adott a 4.2. ábrán balra látható függetlenségi reláció az {a,b,c,d,e,f,g} ábécé felett. Ekkor a t=[abbed] 

nyom összefüggő (alp(t) = {a,b,d,e}), viszont a t'=[acafegfea] nyom nem összefüggő, hiszen alp(t) = {a,c,e,f,g} 

(lásd a 4.2. ábra jobb oldalán). 

4.2. ábra - Nem összefüggő nyom. 
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A definíciót a szokásos módon kiterjeszthetjük a nyomnyelvekre is. Így tehát a szokásos halmazműveletek 

mellett a konkatenáció, illetve a Kleene-csillag (iteráció) műveletét is használhatjuk a nyomnyelvekre is. 

A parciális kommutációban a megkövetelt szimmetrikusság elhagyásával (vagyis azzal, hogy nem kell 

feltétlenül szimmetrikusnak lennie a relációnak) kapjuk a szemi-kommutációt. 
 

Definíció: Egy T véges ábécén értelmezett irreflexív és nem feltétlenül szimmetrikus bináris relációt, Z-t, 

szemi-kommutációnak nevezzük. A szemi-kommutációs rendszer egy olyan (T,H) átíró rendszer, amit a Z 

szemi-kommutációs relációhoz rendelünk, az átíró szabályok: {ab → ba | (a,b) ∈  Z}. 

A szemi-kommutáció esetén tehát két betűt csak akkor cserélhetünk fel, ha meghatározott sorrendben követték 

egymást. A szemi-kommutációt irányított gráfokkal ábrázolhatjuk. Ekkor adott szemi-kommutáció által indukált 

reláció nem feltétlenül szimmetrikus, így általában nem ekvivalenciareláció. 

Példa (szemi-kommutáció) 

Legyen Z = {(a,e),(b,e),(c,a),(c,d),(d,c),(d,e),(d,g),(e,a),(e,d),(g,b),(g,f)} egy szemi-kommutáció (lásd 4.3. ábra). 

Ekkor ebben az átíró rendszerben teljesül a következő ,,levezetés'': abbedgbffgbcd ⇒ abebdgbffgbcd ⇒ 

aebbdgbffgbcd ⇒ aebbgdbffgbcd, illetve az abbedgbffgbcd ⇒ abbdegbffgbcd ⇒ abbdegbffgbdc is. 

4.3. ábra - Szemi-kommutáció ábrázolása. 
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Definíció: A w és w' szavakat betűekvivalensnek nevezzük, ha |w|a = |w'|a minden a ∈  T esetén. Hasonlóan két 

nyelvet, L-t és L'-t betűekvivalensnek nevezünk, ha L minden egyes w szavához van olyan w' ∈  L' szó, 

amellyel w betűekvivalens, illetve az L' minden egyes w' szavához van olyan w ∈  L szó, amellyel w' 

betűekvivalens. 

Legyen L egy formális nyelv, ekkor az L' = {w'| van olyan w ∈  L, hogy w és w' betűekvivalensek} nyelvet az L 

kommutatív lezárásának nevezzük. Egy nyelvet kommutatívnak nevezünk, ha saját maga a kommutatív 

lezártja. 

Speciális esetként, ha az I függetlenségi reláció minden betűpárt tartalmaz (természetesen az (a,a) alakú párok 

kivételével), akkor egy nyelvből annak kommutatív lezárását állítjuk elő. Ez esetben egy szó ekvivalens az 

összes olyan szóval, ami minden betűből pontosan ugyanannyit tartalmaz. Ilyenkor szokás nem is magát a T 

feletti nyelvet, hanem az ábécé betűinek rögzített sorba rendezése (T = {a1,a2,…,an}) mellett a szavakhoz (illetve 

azok ekvivalenciaosztályához) rendelt alakú vektorok (tulajdonképpen a Parikh-vektorok) nyelvét (vagyis a 

nyelv Parikh-halmazát) tekinteni. A vektorok multihalmazoknak felelnek meg (ugyanis a betűk sorrendje 

lényegtelen, csak az számít, melyikből mennyit tartalmaz a szó, illetve az ehhez rendelt vektor), így az ezeket 

tartalmazó nyelv tulajdonképpen egy multihalmaz nyelv. A nyelvek Parikh-halmazaival kapcsolatban a 

következő lényeges definíciót és eredményt tekintjük. 

Egy vektorhalmazt lineárisnak nevezünk, ha 

 

alakba írható valamely rögzített 

 

(0≤i≤m) vektorok esetén. Egy vektorhalmaz szemilineáris, ha véges sok lineáris halmaz uniójaként áll elő. Egy 

nyelvet szemilineárisnak nevezünk, ha Parikh-halmaza szemilineáris. A hagyományos Chomsky-féle 

nyelvosztályokkal kapcsolatban ismertek a következő eredmények. 
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Tétel: Minden környezetfüggetlen nyelv szemilineáris. Minden szemilineáris nyelvhez van vele betűekvivalens 

reguláris nyelv. Az egybetűs ábécé felett minden környezetfüggetlen nyelv egyben reguláris nyelv is. 

Az előző tétel alapján tehát a reguláris nyelvek kommutatív lezártjai megegyeznek a környezetfüggetlen nyelvek 

kommutatív lezártjaival. Továbbá pontosan ezek a nyelvek a kommutatív szemilineáris nyelvek. Vannak nem 

szemilineáris környezetfüggő nyelvek, pl. a négyzetszám hosszúságú szavak nyelve. 

Ahogy a szavakra, úgy a nyomokra is értelmezhetjük benne levő betűk száma alapján a következő jelöléseket: 

legyen t = [w]. Ekkor a t nyom betűinek számát jelöljük |t|-vel. Továbbá jelölje |t|a a t-ben található a ∈  T betűk 

számát, és legyen alp(t) = {a ∈  T| |t|a ≠ 0} a t nyomban szereplő betűk halmaza. 
 

Definíció: Legyen adott I kommutáció T ábécé felett. Két nyom t és r független, ha alp(t)×alp(r) ⊆ I. 

Hasonlóan két szót, w-t és w'-t akkor mondjuk függetlennek, ha alp(w)×alp(w') ⊆ I. 

Könnyen belátható, hogy t és r független pontosan akkor, ha tr = rt és alp(t)∩alp(r) = {}. Az üresszó esetén 

alp(λ) = {}, így az üresszó, illetve az üres nyom minden szótól, illetve minden nyomtól független. 

Példa (utak a négyzetrácson) 

Adott a négyzetrács, amin egy legrövidebb út (ahol csak a rácsvonalakon haladhatunk) a (0,0) és az (5,3) pont 

között tartalmaz 5 felfele és 3 jobbra lépést, amiket szavakkal a következőképpen írhatunk le: fffff és jjj. Ez a két 

szó, illetve a belőlük képzett nyomok függetlenek egymástól. Sőt, ha ezeket a szavakat a bennük levő betűk 

(illetve nekik megfelelő nyomok) konkatenációiként fogjuk fel, akkor az fffff részszavai (résznyomai) is 

függetlenek a jjj részszavaitól (résznyomaitól), vagyis a lépések sorrendje tetszőleges. A 4.4. ábrán néhány 

legrövidebb utat (vagyis az [fffffjjj] nyom néhány elemét tüntettük fel). Valójában az {f,j} rendezett ábécé feletti 

(5,3) Parikh-vektorú halmaz reprezentálja a nyomot. 

4.4. ábra - Kétdimenziós négyzetrácson legrövidebb utak, valójában a lépések sorrendje 

tetszőleges, így az (5,3) vektor által leírt minden szó megfelelő. 
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A nyomnyelvek definíciójából látszik, hogy egy adott nyomnyelv megadásához szükség van egy függetlenségi- 

vagy függőségi relációra, és egy nyelvre, amiből a kommutáció segítségével képzett nyomok lesznek a 

nyomnyelvben. A következő alfejezetben a reguláris nyelvek alapján készíthető nyomnyelveket vizsgáljuk. 

4.2. Nyomnyelvek 

Ebben a fejezetben a felismerhető és a racionális nyomnyelvekre koncentrálunk. 

Egy nyelv szavaira értelmezett kommutációt úgy is értelmezhetjük, mint egyfajta operátort, így egy 

nyomnyelvre tekinthetünk úgy, mint egy ilyen operátorral vett lezárás eredményére. 
 

Definíció: Legyenek adottak T*-on a D függőségi reláció által indukált ekvivalenciaosztályok, jelöljük ezek 

halmazát [M]-mel. Legyen h:T* → [M] az a leképezés, amely minden w ∈  T* szóhoz [w]-t rendeli. 

Azt mondjuk, hogy az [L] ⊆ [M] felismerhető nyomnyelv, ha a h-1([L]) egy T* felett értelmezett reguláris 

nyelv. 

Valójában az így definiált [L] nem szavakból, hanem azok kommutáció osztályaiból áll. (Emlékezzünk, hogy) 

az [L] nyomnyelv linearizálásán értjük azt a T* feletti nyelvet, amely 

L' = {w ∈  T*|[w] ∈  L}. 

A T*-on a D függőségi relációval értelmezett felismerhető nyomnyelvek linearizációinak halmazát REC(D)-vel 

jelöljük. 

A felismerhető nyomnyelvekre teljesül a következő automatákkal történő jellemzés. 
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Definíció: Legyen [M] a D függőségi reláció által indukált ekvivalenciaosztályok halmaza a T ábécé feletti 

szavakra. Ekkor TA = (Q,[M],q0,d,F) rendezett ötöst nyomautomatának nevezzük, ha Q az állapotok véges nem 

üres halmaza, q0 a kezdőállapot, F ⊆ Q pedig a végállapotok halmaza, továbbá d:Q×[M] → Q az 

állapotátmenet-függvény, amely teljesíti a következő tulajdonságokat: 

minden q ∈  Q állapotra d(q,[λ]) = q, 

minden q ∈  Q állapotra és u,v ∈  [M]-re d(q,uv) = d(d(q,u),v). 

Ekkor az [L] ⊆ [M] halmazt (nyomnyelvet) felismeri a TA automata az F végállapothalmazzal, ha [L] = {u ∈  

[M]|d(q0,u) ∈  F}. 

Példa (nyomautomata) 

Tekintsük azt a nyomnyelvet, amelyet a TA = ({q0,p,r},[M],q0,d,{p}) automata ismer fel, ahol az [M] a D = 

{(a,a),(a,c),(b,b),(b,c),(c,a),(c,b), (c,c)} függőségi relációval definiált az {a,b,c} ábécé felett (vagyis csak az a és 

b függetlenek egymástól); a d átmenetfüggvény pedig a következőképpen adott. Legyen d(q0,[a]) = q0, d(q0,[b]) 

= r, d(q0,[c]) = p, d(r,[a]) = d(r,[b]) = d(r,[c]) = r, d(p,[a]) = d(p,[b]) = p, d(p,[c]) = r. Ekkor a felismert 

nyomnyelv: [a*][c][a*b*], ennek linerizációja az a*c(a + b)* reguláris nyelv. 

Ezekkel az automatákkal jellemezhetőek a felismerhető nyomnyelvek. 
 

Tétel: Legyen [M] a D függőségi reláció által indukált ekvivalenciaosztályok halmaza a T ábécé feletti 

szavakra. 

Egy [L] ⊆ [M] nyomnyelv pontosan akkor felismerhető valamely nyomautomatával, ha [L] felismerhető 

nyomnyelv (vagyis L'∈REC(D), ahol L' az [L] linearizációja). 

A felismerhető nyomnyelvek jól köthetőek a véges automatákkal való felismerhetőséghez, és így rokoníthatóak 

egyszerűen a reguláris nyelvekkel, ahogy a példánkon is láthattuk. Ezzel szemben a racionális nyomnyelvek 

definíciója a reguláris kifejezések szerkezetének (illetve a reguláris nyelvek ezzel való leírásának) felel meg, 

ahogy a következő iteratív definíció is mutatja. 
 

Definíció: Legyen [M] a D függőségi reláció által indukált ekvivalenciaosztályok halmaza a T ábécé feletti 

szavakra. 

- Legyen [L]⊆[M] nyomnyelv véges (vagyis [L] véges sok kommutáció osztályból áll, ennek megfelelően a 

linerizációja is egy véges nyelv). Ekkor [L] egy racionális nyomnyelv. (alap) 

- Ha [L] és [L'] racionális nyomnyelvek, akkor [L]∪ [L'], [L][L'] és [L]* is racionális nyomnyelvek. (indukciós 

lépés a reguláris műveletekkel) 

Továbbá minden racionális nyomnyelv előáll valamely véges nyomnyelvekből a reguláris műveletek véges 

sokszori alkalmazásával. 

A T*-on a D függőségi relációval értelmezett racionális nyomnyelvek linearizációinak halmazát RAT(D)-vel 

jelöljük. 

A racionális nyomnyelvekre teljesül a következő tétel. 
 

Tétel: Legyenek adottak T*-on a D függőségi reláció által indukált ekvivalenciaosztályok, jelöljük ezek 

halmazát [M]-mel. Legyen h:T*→[M] az a leképezés, amely minden w ∈  T* szóhoz [w]-t rendeli. 

Az L pontosan akkor racionális nyomnyelv (linearizációja), ha van olyan L' reguláris nyelv, hogy L = h -

1(h(L')) = {w' | w' ∈  [w] valamely 
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w ∈  L' szóra}. 

Ebben a könyvben a továbbiakban a linearizált nyomnyelvekkel foglalkozunk, továbbra is velük reprezentáljuk 

a nyomnyelveket. 

Speciális esetben, ha az I függetlenségi reláció üres, akkor az L nyelvből képzett felismerhető nyomnyelv és a 

belőle képzett racionális nyomnyelv is megegyezik az eredeti L nyelvvel. Ebből következik a következő 

eredmény. 
 

Tétel: Legyen T ábécé rögzített és az I kommutáció üres, vagyis a D függőségi reláció maximális, minden 

betűpárt tartalmazó. Ekkor REC(D) = RAT(D) = REG. 

Ha az I függetlenségi reláció nem üres, akkor REC(D) ⊊ REG ⊊ RAT(D) áll fenn az I-hez tartozó D függőségi 

relációval. 

A racionális nyomnyelvek átlátszóbetűs véges automatákkal történő leírása Nagy Benedek és Friedrich Otto 

nevéhez fűződik. Először az átlátszóbetűs (nemdeterminisztikus) véges automatákat definiáljuk. 
 

Definíció: Átlátszóbetűs (nemdeterminisztikus) felismerő automatának nevezzük a TFA = (Q,T,Q0,$,t,d,F) 

rendezett hetest, ahol Q az állapotok véges nem üres halmaza, T a szalagábécé, Q0 ⊆ Q a kezdőállapotok véges 

halmaza, $ ∈  T a szalagvége jel, t:Q→2T átlátszósági függvény, d:Q×T→2Q az állapotátmenet függvény, F ⊆ Q 

pedig a végállapotok halmaza. 

Minden q ∈  Q állapotra a t(q)-ban szereplő betűk átlátszóak, az automata ebben az állapotban ezeket a betűket 

nem látja. Az automata működése a w0 inputszóra a következő: először nemdeterminisztikusan választunk egy 

q0 ∈  Q0 kezdőállapotot. A kezdőkonfiguráció: (q0,w0$). Legyen az aktuális konfiguráció (q,w$). Legyen w = 

a1a2…an, ahol n ≥ 1 és a1,a2,…,an∈T. Ekkor megkeressük az első olyan betűt balról, ami nem átlátszó az 

aktuális állapotban, vagyis legyen w = uav, úgy, hogy a ∈  t(q), u ∈  t(q)*. Ekkor d(q,a)-ból 

nemdeterminisztikusan választunk egy q' állapotot és a következő konfiguráció (q',uv$) lesz. Ha d(q,a) = {}, 

akkor az automata megáll anélkül, hogy elfogadna. Ha w ∈  t(q)*, akkor az automata a $ szimbólumot látja és 

megáll. Ha az automata a $ szimbólumot látja és az aktuális állapot végállapot, akkor elfogadja az inputot ezzel 

a futással. Az elfogadott szavak halmaza adja az elfogadott nyelvet. 

A definícióból kitűnik, hogy üresszavas átmeneteket nem engedünk meg, viszont több kezdőállapota is lehet az 

automatának. Evidens, hogy az automata a hagyományos nemdeterminisztikus automata általánosítása, ugyanis 

ha a t átlátszósági függvény képe üres, vagyis t(q) = {} minden q állapot esetén, akkor az automata éppen úgy 

működik, mint a hagyományos nemdeterminisztikus automata (ha ott a kezdőállapotból üresszavas átmenet 

segítségével választjuk ki, hogy melyik állapotból kezdjük az input szó olvasását). 

A következő példa egy átlátszóbetűs automatát mutat. 

Példa (az egyformaszámú a, b és c betűt tartalmazó szavak nyelve) 

Legyen TFA = ({q0,q1,q2,q3},{a,b,c},{q3,q0},$,t,d,{q3}), ahol a t átlátszósági függvény értékei: t(q0) = {b,c}, t(q1) 

= {a,c}, t(q2) = {a,b}, t(q3) = {}; továbbá a d állapotátmenet-függvény: d(q0,a) = {q1}, d(q1,b) = {q2}, d(q2,c) = 

{q3,q0}. Az automata működése: a q3 állapotban az automata az üresszót fogadja el. Más választással, a q0 

kezdőállapotban az a első előfordulását törli a szalagról (mind a b, mind a c betűk átlátszók) és q1 állapotba 

kerül. Itt a b betű első előfordulását törli (az a-k és a c-k is átlátszók) és q2 állapotba kerül. Ekkor az a-k és a b-k 

is átlátszók, így az első c kerül törlésre, míg az automata vagy a q0 állapotba kerül és folytatódhat az input 

feldolgozása, vagy a q3 elfogadó állapotba kerül, és ha az inputot teljesen feldolgoztuk, akkor elfogadjuk. Így az 

automata azt a T = {a,b,c} feletti nyelvet fogadja el, ami az összes olyan szót tartalmazza, melyben szereplő a, 

b, és c betűk száma megegyezik. Az automatát grafikusan szemlélteti a 4.5. ábra. 

4.5. ábra - A {w∈ {a,b,c}*| |w|a = |w|b = |w|c} nyelvet elfogadó átlátszóbetűs véges automata 

gráfja (pirossal jeleztük az átlátszó betűket). 
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Ahogy az előző példából is kiderül, az átlátszóbetűs véges automata elfogadóereje jóval meghaladja a 

hagyományos automata elfogadóerejét, akár nem környezetfüggetlen nyelvek is elfogadtathatóak vele. 

A következő példa egy determinisztikus átlátszóbetűs automatát mutat (ahol egy kezdőállapot van csak és az 

átmenetfüggvény is mindig maximum egy elemű, vagyis determinisztikus). 

Példa (a helyes zárójelpárok nyelve) 

Legyen TFA = ({q0,q1},{0,1},{q0},$,t,d,{q0}), ahol a t átlátszósági függvény értékei: t(q0) = {}, t(q1) = {0}; 

továbbá a d állapotátmenet-függvény: d(q0,0) = {q1}, d(q1,1) = {q0}. Az automata működése: a q0 állapotban az 

automata az üresszót fogadja el, hiszen nincs átlátszó betű ebben az állapotban. Ha a szalag (még) nem üres, 

akkor a q0 kezdőállapotban a 0-t törli a szalagról, feltéve, hogy ez a szalagon levő első betű, és q1 állapotba kerül 

az automata. Itt az 1 betű első előfordulását törli (a 0-k átlátszók) és visszakerülünk q0 állapotba. Így látható, 

hogy minden elfogadott szóra teljesül a következő két feltétel: 

- a benne szereplő 0-k (nyitójelek) és 1-esek (zárójelek) száma megegyezik, 

- a szó minden prefixére teljesül, hogy benne legalább annyi 0-s van, mint 1-es. 

Tehát az elfogadott nyelv éppen a helyesen zárójelezett zárójelpárok nyelve. Az automatát grafikusan 

szemlélteti a 4.6. ábra. 

4.6. ábra - A helyes zárójelpárok nyelvét elfogadó átlátszóbetűs automata gráfja. 
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Tétel: Minden TFA átlátszóbetűs automatához van vele ekvivalens (ugyanazt a nyelvet elfogadó) TFA' = 

(Q,T,Q0,$,t,d,F) normálformájú átlátszóbetűs automata, amire az alábbi feltételek teljesülnek: 

- minden q ∈  Q állapot esetén legfeljebb egy olyan a ∈  T betű van, amire d(q,a) ≠ {}; 

- minden q ∈  F állapot esetén t(q) = {}, illetve d(q,a) = {} minden a ∈  T betűre. 

Láthatjuk, hogy a normálformájú automatákban minden állapotban maximum egyféle betű olvasható, míg a 

végállapotokban nincs sem átlátszó betű, sem olyan betű, amit olvasni tud az automata. Mivel az automata 

nemdeterminisztikus, minden továbblépésnél megtippelhetjük, mi lesz a következő betű, amit olvasni tud, és 

olyan állapotba lépünk tovább, amiben ez a betű lesz olvasható. Ez alapján a normálformájú automaták 

állapothalmaza képezhető az eredeti automata állapothalmazának és inputábécéjének Descartes szorzatával, 

ennek következményeként az átmenetfüggvény pedig egy q állapot helyett az összes olyan rendezett párt kell, 

hogy tartalmazza, amiben q az első elem. Ugyancsak nemdeterminisztikusan találgathatunk, hogy befejeztük-e a 

szó feldolgozását, és elfogadó állapotba lépünk-e. 
 

Tétel: Az átlátszóbetűs véges automaták által elfogadott nyelvek osztálya zárt az unió, a konkatenáció és a 

(Kleene-féle) iteráció műveletekre. 

Most rátérünk a racionális nyomnyelvek jellemzésére az átlátszóbetűs véges automaták segítségével. 
 

Tétel: Legyen L egy racionális nyomnyelv linearizációja. Ekkor megkonstruálható olyan átlátszóbetűs véges 

automata, hogy L(TFA) = L. 

Bizonyítás: A konstrukció a következőképpen megy. Legyen az L racionális nyomnyelv. Ekkor van olyan D 

függőségi reláció, amihez tartozik a h-val jelölt leképezés, mely minden szót a neki megfelelő 

ekvivalenciaosztályhoz rendeli, valamint van olyan L' reguláris nyelv, hogy L=h-1(h(L')). Ekkor legyen FA = 

(Q,T,q0,d,F) egy olyan véges determinisztikus automata, amely az L' nyelvet fogadja el. Először egészítsük ki 

FA-t a TFA = (Q,T,{q0},$,t,d,F) átlátszóbetűs automatává úgy, hogy legyen t(q) = {} minden állapotra. Ezután 

készítsünk el TFA-hoz egy vele ekvivalens TFA' = (Q',T,Q0,$,t',d',F') normálformájú automatát. Legyen I a D-

hez tartozó kommutáció. Most egészítsük ki TFA'-t a t'' átlátszósági függvénnyel a TFA'' = (Q',T,Q0,$,t'',d',F') 

átlátszóbetűs automatává a következőképpen: minden q állapotra és a betűre legyen a ∈  t(q), pontosan akkor, ha 

d(q,a') ≠ {} az a' ∈  T-re, és (a,a') ∈  I. Ekkor ellenőrizhető, hogy L(TFA'')=L. √ 
 

Tétel: Legyen adott egy TFA = (Q,T,Q0,$,t,d,F) normálformájú automata. Ha TFA-ra teljesülnek a következő 

feltételek, akkor racionális nyomnyelvet ismer fel, vagyis L(TFA) ∈  RAT(D) valamely D függőségi relációra. 
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- Bármelyik p,q ∈  Q állapotpárra, ha d(q,a) ≠ {} és d(p,a) ≠ {} ugyanarra az a ∈  T betűre, akkor t(q) = t(p). 

Továbbá, 

- legyen R az bináris reláció, ami a következő formában definiálható (a,b) ∈  R, pontosan akkor, ha van olyan q 

∈  Q állapot, hogy 

d(q,a) ≠ {}, miközben b ∈  t(q). Ekkor az R relációra teljesül, hogy szimmetrikus. 

Ekkor az R éppen egy kommutáció, a hozzá tartozó függőségi reláció pedig éppen D. 

Továbbá, éppen az előző konstruktívan belátott tételünk alapján, minden a T ábécé feletti L racionális 

nyomnyelvhez van ilyen tulajdonságú TFA, ami pontosan L-t ismeri fel. 

Az átlátszóbetűs automatákkal elfogadott nyelvek osztálya zárt a reguláris műveletekre, és hatékonyan 

megkonstruálhatóak nemcsak egyes racionális nyomnyelvet elfogadó automaták, de azok az automaták is, amik 

két ilyen racionális nyomnyelv unióját, konkatenációját, vagy egy ilyen nyelv Kleene-csillag iterációját fogadják 

el. Ennek segítségével egy hatékony kalkulus képezhető a racionális nyomnyelvekhez. 

A példaként említett egyforma számú a, b és c betűből álló szavakat tartalmazó nyelv racionális nyomnyelv, 

hiszen éppen előáll, ha a T = {a,b,c} hárombetűs ábécé felett a maximális függetlenségi relációt vesszük (I = 

{(a,b),(a,c),(b,a),(b,c),(c,a),(c,b)}). A nyelvet megkaphatjuk, ha a (abc)* reguláris nyelvre alkalmazzuk a 

kommutációs lezárást, sőt ez esetben éppen az (abc)* nyelv kommutatív lezártjáról van szó. Ezzel szemben a 

példaként említett helyes zárójelpárok nyelve nem racionális nyomnyelv, hiszen itt nem egy kommutációról, 

hanem egy szemi-kommutációról van szó; csak az 10 → 01 csere megengedett, a fordított irány nem, így nem 

szimmetrikus az a felcserélési reláció, ami ezt a nyelvet definiálhatja (01)* reguláris nyelvből kiindulva. 

A fejezet zárásaként megjegyezzük, hogy a felismerhető nyomnyelvek felismerhetőek aszinkron 

sejtautomatákkal. Ez a jellemzésük Zielonka nevéhez fűződik. A konstrukcióra terjedelmi korlátok miatt itt nem 

tértünk ki. Végül megjegyezzük azt is, hogy a racionális nyomnyelvek mintájára vannak környezetfüggetlen stb. 

nyomnyelvek is, melyek vizsgálata az itt röviden ismertetett elmélet továbbfejlesztésével történik. A megadott 

irodalomban ezekre is találunk példát. 

3. Összefoglaló kérdések, gyakorló feladatok 

1. Mi a fő különbség a kommutáció és a szemi-kommutáció közt? 

2. Mit nevezünk egy szó, illetve egy nyelv Parikh-vektorának, illetve Parikh-halmazának? Hogyan viszonyul ez 

a kommutációkhoz? 

3. Hasonlítsa össze a felismerhető és a racionális nyomnyelveket! Mik a közös jellemzők és mi az alapvető 

eltérés köztük? 

4. Legyen T = {a,b,c,d,e} és D = {(a,a),(a,b),(a,c),(b,a),(b,b),(b,c),(c,a),(c,b), (c,c),(d,d),(d,e),(e,d),(e,e)} egy 

függőségi reláció a T-n. 

(a) Írja fel az ehhez tartozó függetlenségi relációt! 

(b) Ábrázolja gráffal a megadott függőségi relációt és a származtatott kommutációt is! 

5. Adott az I = {(a,b),(a,c),(b,a),(b,d),(c,a),(c,e),(d,b),(e,c)} függetlenségi reláció a T = {a,b,c,d,e} ábécé felett. 

Ábrázolja gráffal ezt, illetve az ehhez kapcsolódó függőségi relációt is! 

6. Legyen T = {a,b,c,d}, w = dcbaccd és I = {(b,c),(c,b),(c,d),(d,c)} kommutáció. Adja meg a [w] szóhalmazt. 

Független-e a w és a w'=acaca? 

7. Adjon meg egy felismerhető nyomnyelvet! Adjon meg ezt felismerő nyomautomatát! Adjon meg olyan 

reguláris nyelvet, amely az adott nyelv linearizációja! 

8. Legyen T = {a,b,c,d} és azon I = {(b,c),(c,b),(b,d),(d,b)}. Készítse el azt az átlátszóbetűs automatát, amely a 

(abca)*(bc)*(a+bd)*-n az I által indukált racionális nyomnyelvet ismeri fel! 
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9. Legyen T = {a,b,c} és azon I a maximális függetlenségi reláció. Készítse el azt az átlátszóbetűs automatát, 

amely az (aa)*(bc)*b*-n az I által indukált racionális nyomnyelvet ismeri fel (vagyis azt a nyelvet, ami olyan 

szavakból áll, amiben páros az a-k száma, és a b-k száma nem kevesebb, mint a c-k száma)! 
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5. fejezet - Petri-hálók 

5.1. Bevezetés 

A Petri-hálókat az akkor Bonni Egyetemen dolgozó Carl Adam Petri vezette be elsőként 1962-ben, a Darmstadti 

Egyetemen benyújtott doktori disszertációjában konkurens rendszerek matematikai leírására. A rendszer nagy 

előnye, hogy grafikus szemléltetésre is alkalmas, és a szakemberek nemzedékeinek segített és segít a 

párhuzamos és konkurens folyamatok elemzését megérteni és elsajátítani, hiszen a modellezett rendszer mind 

statikus, mind dinamikus jellemzőit tükrözi. Az azóta eltelt időben sokan foglalkoztak a Petri-hálókkal és 

bizonyították azok különböző változatainak széles körű alkalmazhatóságát. Manapság a Neumann architektúrájú 

gépek mellett/helyett megjelenő párhuzamos architektúrák (többmagos processzorok, többprocesszoros 

rendszerek, hálózatok, GRID-rendszerek, Internet, felhőszámítások) miatt a párhuzamos algoritmusok és ezek 

modellezése központi jelentőségűvé vált. Ennek megfelelően a Petri-hálók és különböző fajtáik (kiterjesztéseik) 

mind az oktatásban, mind a kutatásban előtérbe kerültek. A könyvnek a következő részeiben a legegyszerűbb 

rendszertől kiindulva mutatunk be számos modellt, illetve néhány ezekkel kapcsolatos tényt. 

A Petri-hálók széles körben alkalmazottak pl. a következő területeken: rendszerek teljesítmény értékelése, 

kommunikációs protokollok vizsgálata, elosztott szoftver-rendszerek modellezése és analízise, elosztott 

adatbázisrendszerek, konkurens és párhuzamos programok, adatfolyam számítások, rugalmas ipari 

irányítórendszerek, multiprocesszoros rendszerek, aszinkron rendszerek, formális nyelvek, logikai programok, 

hálózatok, digitális szűrők, neurális hálók, döntéstámogató rendszerek, gazdasági modellezés. 

A Petri-hálók (matematikai és számításelméleti) vizsgálatához többféle módszert szokás alkalmazni, ezek pl. az 

algebrai módszerek, az állapotegyenlet, ami az egész értékű lineáris programozás témaköréhez kapcsolható, a 

hely invariáns és a tranzíció invariáns módszere, a strukturális analízis, az állapottér analízis, az elérhetőségi 

gráf analízis és a redukciós technikák. A modell ellenőrzésére, ahogy ez a konkurens/párhuzamos programok 

esetén is lenni szokott, temporális logikai rendszereket is szokás alkalmazni. Ebben a könyvben helyhiány miatt 

csak a legalapvetőbb fogalmakat és eredményeket ismertetjük. 

5.2. Bináris Petri-hálók 

Ebben a fejezetben a legegyszerűbb Petri-hálókkal ismerkedünk meg. Először a (bináris) Petri-hálókat 

formálisan is definiáljuk. 
 

Definíció: Petri-háló alatt egy irányított páros gráfot (G = (N,E)) értünk a következő jellemzőkkel: A gráf 

csúcsait helyeknek (P, ábrán általában ellipszisek vagy körök), illetve tranzícióknak (T, ábrán általában 

téglalapok) hívjuk, formálisan P∪T=N (ahol P∩T = {}). A gráf élei E⊆P×T∪T×P, vagyis helytől tranzícióhoz, 

illetve tranzíciótól helyhez vezethetnek. Szokás egy n csúcs őseit és utódait definiálni, azokkal a csúcsokkal, 

amelyekből, illetve amelybe vezet él n-be, illetve n-ből. Formálisan: 

∙t = {p | (p,t) ∈  E}, vagyis a t tranzíció ősei (előfeltételei) a t bemeneti helyei, 

t∙ = {p | (t,p) ∈  E}, vagyis a t tranzíció utódai a t kimeneti helyei, 

∙p = {t | (t,p) ∈  E}, vagyis a p hely ősei a p-be bemenő tranzíciók, 

p∙ = {t | (p,t) ∈  E}, vagyis a p hely utódai a p-ből kimenő tranzíciók. 

Egy t tranzíciót forrástranzíciónak nevezünk, ha ∙t = {}, továbbá t egy nyelőtranzíció, ha t∙ = {}. 

A bináris Petri-háló működése (szemantikája) a következő: 

Egy bináris Petri-háló állapota a P → {0,1} függvénnyel adható meg. Az állapotot ennek megfelelően általában 

egy |P| elemű bináris vektorral írhatjuk le: a vektor elemeit kölcsönösen egyértelműen feleltetjük meg a 

helyeknek. A vektor egyes értéke azt jelenti, hogy a hely rendelkezik egy tokennel, míg nulla érték a token 

hiányát jelenti. A Petri-hálóhoz általában hozzárendelünk egy kezdeti token-eloszlást, vagyis megadjuk, hogy 

kezdetben mely helyek rendelkeznek tokennel és melyek nem. Ezután a rendszer működését (dinamikáját) a 

diszkrét időskála mentén a következőképpen adhatjuk meg: azt mondjuk, hogy a t tranzíció engedélyezett (a 
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rendszer adott állapotában), ha minden ∙t hely rendelkezik tokennel, és egyik t∙ hely sem rendelkezik tokennel. 

Egyszerre több engedélyezett tranzíció is lehet (és előfordulhat, hogy egy sincs). Ekkor a rendszer 

állapotváltozását a következőképpen adhatjuk meg: válasszunk ki (nemdeterminisztikusan) egy engedélyezett t 

tranzíciót. Töröljük a tokeneket a t őshelyeiről, és tegyünk tokeneket a t utódhelyeire. Ezt nevezzük a tranzíció 

tüzelésének. Az újonnan létrejött token-eloszlás meghatározza, hogy ebben az állapotban mely tranzíciók 

engedélyezettek stb. Az egymás után végrehajtott tranzakciókat tüzelési sorozatnak hívjuk. 

Megjegyezzük, hogy a forrástranzíciók mindig engedélyezettek. 

Tipikus példa a Petri-hálók alkalmazására a párhuzamos/konkurens rendszerek modellezése. Ilyen egyszerű 

példákkal folytatjuk. 

Példa (soros működésű bináris Petri-háló) 

Legyen a Petri net gráfban 3 hely és 2 tranzíció, ahogy az 5.1. ábra mutatja. Ekkor az (1,0,0) token-eloszlás 

esetén csak az első tranzíció tüzelhet, a másik nem engedélyezett. Az első tranzíció tüzelésével a rendszer 

(0,1,0) token-eloszlású lesz, amikoris az első tranzíció nem, de a második engedélyezett. Így szekvenciálisan 

egymás után hajthatjuk végre a két tranzíciót. A második tranzíció tüzelése után a rendszer állapota (0,0,1) lesz, 

amiben nincs engedélyezett tranzíció. 

5.1. ábra - Soros működésű Petri-háló struktúrája a kezdeti token-eloszlással. 

 

Példa (szimultán működésű bináris Petri-háló) 

Legyen a Petri net gráfja és kezdő token-eloszlása az 5.2. ábrán adott. Az első és a második tranzíció 

engedélyezett. Bármilyen sorrendben végrehajthatjuk őket egymás után (vagy akár párhuzamosan is). Amíg 

viszont nem tüzelt mindkét tranzíció, nem lesz más engedélyezve, ami tulajdonképpen e kettő szinkronizációját 

is jelenti. Mindkét tranzíció tüzelése után a rendszer állapota (0,1,0,1,0) lesz, így a harmadik tranzíció válik 

engedélyezetté. Ennek tüzelése után pedig a negyedik, aminek tüzelése után visszakerülünk a (1,0,1,0,0) kezdő 

token-eloszláshoz. Ez a rendszer a determinisztikus párhuzamos működést modellezi, a negyedik tranzícióval 

kezdődik, a harmadikkal befejeződik a párhuzamos szálak végrehajtása. 

5.2. ábra - Szimultán működésű Petri-háló struktúrája a kezdeti token-eloszlással. 
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Példa (konfliktus modellezése bináris Petri-hálóval) 

Legyen a Petri-háló gráfja és kezdő token-eloszlása az 5.3. ábrán adott. Ekkor mind az első, mind a második 

tranzíció engedélyezett. Bármelyiket is választjuk tüzelni, a másik tranzíció engedélyezettsége is megszűnik. Az 

ilyen szituációban mondjuk azt, hogy a két tranzíció konfliktushelyzetben van. Mindkettő tüzelése nem 

lehetséges, csak egyiküké. Ez a rendszer a nemdeterminisztikus választást is modellezi. 

5.3. ábra - Konfliktus szituáció, nemdeterminisztikus választás modellezése. 
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Tipikus interpretációi a Petri-hálóknak, pl. az őshelyeket, a tranzíciókat és az utódhelyeket rendre input 

adatoknak/szignáloknak, számítási lépésnek és output adatoknak/szignáloknak; vagy előfeltételnek, eseménynek 

és utófeltételnek; vagy szükséges erőforrásoknak, munkafolyamatnak és megmaradt/átalakult erőforrásnak; 

vagy akár feltételnek, logikai klóznak és konklúziónak tekinteni. 

A Petri-hálók vizsgálatakor vannak olyan tulajdonságok, amik függnek a kezdő token-eloszlástól, ezeket 

viselkedési tulajdonságoknak hívjuk. Ezzel szemben vannak olyan tulajdonságok, amik nem függenek a kezdő 

token-eloszlástól, csak magától a háló gráfjától, ezeket strukturális tulajdonságoknak hívjuk. 
 

Definíció: Adott egy Petri-háló és egy kezdeti token-eloszlás. A rendszert kontaktmentesnek nevezzük, ha 

benne egy t tranzíció engedélyezett, minden olyan esetben, ha t minden őse rendelkezik tokennel. Vagyis 

minden ilyen esetben automatikusan teljesül, hogy a t utódhelyei üresek. 

Példa (egy kontaktmentes bináris Petri-háló és működése) 

Legyen a rendszerben 2 hely és 3 tranzíció: az A és B tranzíciók az első helytől, mint őshelytől a második 

helyre, mint utódhelyre vezetnek, amíg a C tranzíció őshelye a második hely és utódhelye az első hely. A 

kezdeti token-eloszlás (1,0), vagyis az első helyen van egy token. Ennek megfelelően az A és B tranzíciók 

mindketten engedélyezettek. Bármelyikük tüzelhet, aminek következményeként a token a második helyen 

jelenik meg; így viszont nemcsak az a tranzíció lesz nem megengedett, amelyik éppen tüzelt, hanem a másik is. 

Ezzel párhuzamosan a C tranzíció lesz engedélyezett, ennek tüzelése után pedig visszajutunk a rendszer eredeti 

állapotába. A példában az A és B tranzíciók konkurensei egymásnak. 

A következő eredmény igaz a kontaktmentes rendszerekkel kapcsolatban. 
 

Tétel: Legyen adott egy Petri-háló és egy kezdeti token-eloszlás. Ekkor megkonstruálható egy olyan 

kontaktmentes rendszer, amiben a lehetséges token-eloszlások az eredeti rendszer lehetséges token-
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eloszlásaival (és ezeknek megfelelően a hálók lehetséges tüzelései) egy-egyértelmű leképezést alkotnak. Ekkor 

azt mondjuk, hogy a két rendszer konfiguráció-ekvivalens. 

A Petri-hálókkal kapcsolatban a következő problémák merülnek fel, amikre választ keresünk (illetve adott 

modellezett rendszerekben a következő feladatokat tudjuk a Petri-háló modell segítségével vizsgálni): 
 

Definíció: Az elérhetőségi probléma: a kiindulási token-eloszlásból valamely tüzelési sorozattal elérhető-e egy 

(másik) adott állapot. 

A lefedési probléma: a kiindulási token-eloszlásból valamely tüzelési sorozattal elérhető-e egy olyan állapot, 

hogy minden adott hely rendelkezzen tokennel (a többi hely ebben a kérdésben nem érdekes, ott lehet is token, 

meg nem is). 

Ezeket a problémákat megoldhatjuk az elérhetőségi fa segítségével. Ha adott egy Petri-háló a kezdeti token-

eloszlással, akkor megkonstruálhatjuk azt a fát, amelynek csúcsai a lehetséges token-eloszlás vektorok, élei 

pedig azt jelzik, hogy egy-egy megengedett tranzíció végrehajtásakor mely token-eloszlásból melyikbe megy át 

a rendszer (az élekhez tehát tranzíciókat rendelünk). A fa gyökerében a kezdeti eloszlásvektor áll. Mivel a 

rendszerben csak véges sok tranzíció van, így mindig csak véges sok gyermeke lehet a fában egy csúcsnak. A 

feladat megoldásához elegendő mindig csak olyan token-eloszlásokat felvenni a fa csúcsai közé, amelyek még 

nem szerepelnek a fában. Mivel bináris hálók esetén a lehetséges token-eloszlások száma véges, az elérhetőségi 

fa mindig egy véges hosszúságú folyamat végén előáll, és a problémák megoldása leolvasható belőle. 

Példaként nézzük az 5.2. ábrán mutatott háló elérhetőségi fáját. Az 5.4. ábra mutatja a fát (szürke színnel 

áthúzva jelöltük a lehetséges tovább lépéseket, amik állapota már szerepel a fában). 

5.4. ábra - Példa elérhetőségi gráfra. 
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Definíció: Az ekvivalencia probléma: adott két Petri-háló (ugyanannyi, rögzített sorrendű hellyel) és kezdő 

állapotuk. Teljesül-e, hogy az elérhető állapotok (vektorok) halmaza ugyanaz? 

A tartalmazás probléma: adott két Petri-háló (ugyanannyi hellyel) és kezdő állapotuk. Teljesül-e az elérhető 

állapotok (vektorok) halmazaira, hogy a második tartalmazza az elsőt? 

Az elérhetőségi fa segítségével egy adott rendszer összes lehetséges token-eloszlását felírhatjuk. Ezt mindkét 

rendszerre megtéve adódik a válasz ezekre a problémákra. 

Az élő tulajdonság probléma, ami pl. operációs rendszerek teljes holtpontmentességének fogalmához áll közel, a 

következő: 
 

Definíció: Az élő tulajdonságnak több változatát/fokát is szokás vizsgálni: legyen adott egy Petri-háló és hozzá 

egy kezdő token-eloszlás, ekkor: 
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- (L0) halott a t tranzíció, ha soha semmilyen tüzelési sorozatnak nem eleme. 

- (L1) potenciálisan tüzelő, ha van legalább egy olyan tüzelési sorozat, aminek eleme. 

- (L2) tetszőlegesen gyakran tüzelő, minden tetszőleges pozitív k-ra van olyan tüzelési sorozat, amiben a t 

legalább k-szor engedélyezett. 

- (L3) végtelenül gyakran tüzelő, ha t végtelen sokszor előfordul valamely (végtelen) tüzelési sorozatban. 

- (L4) állandóan tüzelésre kész, ha minden elérhető token-eloszláshoz van olyan tüzelési sorozat, hogy a 

sorozat végrehajtásakor a t engedélyezett legyen. 

Egy Petri-hálóról akkor mondjuk, hogy állandóan tüzelésre kész/végtelenül gyakran tüzelő/tetszőlegesen 

gyakran tüzelő/potenciálisan tüzelő/halott, ha minden tranzíciójára teljesül a megfelelő definíció. 

Könnyen belátható, hogy az élő tulajdonságok közül az utolsó, az állandóan tüzelő adja a legerősebb feltételt. 

Illetve ezen tulajdonságok alábbi hierarchiája is könnyen ellenőrizhető: minden állandóan tüzelésre kész 

tranzíció/Petri-háló egyben végtelenül gyakran tüzelő tranzíció/Petri-háló. Minden végtelenül gyakran tüzelő 

tranzíció/Petri-háló egyben tetszőlegesen gyakran tüzelő tranzíció/Petri-háló. Továbbá minden tetszőlegesen 

gyakran tüzelő tranzíció/Petri-háló egyben potenciálisan tüzelő tranzíció/Petri-háló. 

Példa (potenciálisan tüzelő Petri-háló) 

Legyen adott az 5.1. animáción levő Petri-háló a jelölt kezdő token-eloszlással. Ekkor az animáción látható két 

tüzelési sorrend lehetséges. Mindkettő véges hosszúságú, viszont az első: 13524 sorrendben tartalmazza az 

összes tranzíciót. Így azt mondhatjuk, hogy minden tranzíció potenciálisan tüzelő, tehát maga a Petri-háló is az. 

Az is belátható a két maximális hosszúságú, de véges tüzelési sorozat alapján, hogy nincs olyan tranzíció, ami 

tetszőlegesen gyakran tüzelő, így ez természetesen magára a Petri-hálóra sem igaz, mint ahogy az (L3) és (L4) 

feltételek sem. 

 

5.1. animáció: Egy nem tetszőlegesen gyakran tüzelő, de potenciálisan tüzelő Petri-háló működése. 
 

Definíció: A megfordíthatóság probléma: a rendszer bármely a kezdőállapotából előállítható állapotából 

visszakerülhet a kezdeti állapotba, vagyis képes a ciklikus működésre. 
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A megfordíthatóság problémáját az elérhetőségi fa kiszámításához hasonló módszerrel (tulajdonképpen azt 

folytatva) válaszolhatjuk meg. Mivel véges a lehetséges token-eloszlások halmaza, ez a kérdés is 

megválaszolható. 

Az előző példa nem megfordítható, ahogy az animációban is láttuk, ciklusosan nem működtethető. Ezzel 

szemben az 5.2. ábrán mutatott szimultán működésű bináris Petri-háló megfordítható a definíció értelmében, 

ahogy az elérhetőségi fa további folytatása is mutatja (szürke színnel jelezve az 5.4. ábrán látszik, hogy a kezdő 

állapot újra előáll, bárhol is voltunk a fában). 

A kitartóság vizsgálatával azt tudjuk ellenőrizni, hogy a párhuzamosnak szánt szálak nem befolyásolják-e 

egymást: 
 

Definíció: Egy Petri-hálóról akkor mondjuk, hogy kitartó (perzisztens) háló, ha két tetszőleges engedélyezett 

tranzíció közül az egyik tüzelése sem változtatja meg a másik engedélyezettségét. 

Egy kitartó Petri-hálóban, ha egy t tranzíció engedélyezett, akkor bizonyosan az is marad addig, amíg nem tüzel. 

Az igazságosság ellenőrzésével arra keresünk választ, hogy a rendszerben levő párhuzamos folyamatok 

feltarthatják-e egymást. Egy rendszer akkor igazságos, ha előbb-utóbb minden ilyen folyamat lejátszódik. 
 

Definíció: Azt mondjuk, hogy két tranzíció akkor van korlátosan igazságos viszonyban, ha az egyik csak 

korlátosan sokszor tüzelhet úgy, hogy közben a másik nem tüzel. Egy Petri-háló korlátosan igazságos, ha 

bármely két tranzíciója korlátosan igazságos viszonyban van. 

Az előző definícióval szemben szokás globálisan igazságos hálókról is beszélni: 
 

Definíció: Egy tüzelési sorozat globálisan igazságos, ha véges, vagy benne minden tranzíció végtelen sokszor 

fordul elő. Maga a Petri-háló globálisan igazságos, ha minden tüzelési sorozata az. 

A kétféle igazságosságfogalom nem független egymástól, bináris hálókra egybeesik: 
 

Tétel: Egy bináris Petri-háló pontosan akkor globálisan igazságos, ha korlátosan igazságos. 

A Petri-hálók gráfjainak struktúrája alapján a következő tulajdonságokat definiálhatjuk. 
 

Definíció: Egy Petri-háló körmentes, ha a gráfja körmentes. 

Egy Petri-hálót konfliktusmentesnek nevezünk, ha benne minden p helyre teljesül, hogy vagy a p utód 

tranzícióinak száma maximum egy, vagy p minden t utódtranzíciójára a t utódhelye p (vagyis egy p-t-p egy 

irányított hurkot alkot a gráfban). Az ilyen Petri-hálókban tehát minden hely, amiből egynél több él indul ki, 

minden utódtranzíciójának utódhelye is. 

Egy Petri-háló kommunikációmentes, ha minden tranzíciójának pontosan egy őshelye van. Ezeket a Petri-

hálókat szokás BPP hálóknak is hívni. 

Egy Petri-hálót konzervatívnak hívunk, ha benne a tokenek száma állandó (minden tranzíció ugyanannyi tokent 

igényel az elődhelyekről, mint amennyit az utódhelyeire juttat). 

A fenti tulajdonságok valamelyikével (eggyel vagy többel) rendelkező Petri-hálók speciális alosztályokat 

alkotnak. Esetükben több felmerülő feladat is könnyebben megoldható, pl. a körmentes Petri-hálók nem 

megfordíthatóak, sőt legfeljebb potenciálisan tüzelő tranzíciók lehetnek benne (a kezdő token-eloszlástól 

függően), tetszőlegesen gyakran tüzelő tranzíciók már nem. 
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Valójában a bináris Petri-hálók nagyon közel állnak a véges automatákhoz, azzal a különbséggel, hogy itt 

egyszerre több ,,állapotban'' is lehetnek (ebben kicsit hasonlatos a nemdeterminisztikus véges automatához), 

viszont a véges állapottér miatt ezek a hálók jól vizsgálhatóak, a felmerülő problémák megoldhatóak. 

A bináris hálók egy alosztálya pedig még működését tekintve is ekvivalens a véges automatákkal. 
 

Definíció: A véges állapotgépek olyan Petri-hálók, amelyekre a következő feltételek teljesülnek: minden 

tranzíciónak pontosan egy őshelye és pontosan egy utódhelye van, valamint a kezdő token-eloszlás pontosan 

egy tokent tartalmaz. 

A definícióból látható, hogy a véges állapotgépek konzervatív BPP hálók. Ezekben a nagyon egyszerű Petri-

hálókban párhuzamos jelenségeket, mint pl. szinkronizációt nem is tudunk modellezni, de pl. egy véges állapotú 

italautomatát igen: mindig pontosan egy ,,állapotban'' van a rendszer, vagyis az egyetlen token egy helyen. 

5.3. Hely-tranzíció hálók 

Egy bináris Petri-hálóban a lehetséges állapotok száma véges sok, vagyis ezen rendszerek kifejezőereje 

megegyezik a véges automaták kifejezőerejével (a reguláris nyelvek/folyamatok írhatóak le segítségükkel). 

Nagyon gyakran használt az a kiterjesztett modell, amikor megengedjük, hogy a helyek ne csak egy-egy, hanem 

bármennyi nemnegatív egész számú tokent tartalmazhatnak az egyes helyek egyidejűleg. Ekkor megengedett 

általában az is, hogy egy tranzíció őse vagy utóda ne csak, mint korábban, egyszeresen legyen az adott 

tranzícióhoz kötve. Ekkor súlyozott éleket alkalmazva, az él w súlya azt jelenti, hogy ennyi tokennek kell rajta 

egyszerre mozognia, vagyis az őshelytől ennyi token szükséges a tranzíció tüzeléséhez, és ennyivel csökken a 

tokenek száma ott a tüzeléskor, míg az utódhelyre annyi token érkezik, amennyi a tranzíciótól az adott helyre 

mutató él súlya. Ennek megfelelően egy tranzíció akkor engedélyezett, ha az őshelyein van elegendő számú 

token. Ennek következményeként előfordulhatnak olyan tüzelési sorozatok, amelyek egyre több tokent 

termelnek, és így a tokenek száma nem korlátos a modellben. 
 

Definíció: Legyen adott egy Petri-háló (G = (P∪T,E)), továbbá legyenek az élek pozitív egész számokkal 

súlyozottak. 

A hely-tranzíció Petri-háló működése (szemantikája) a következő: 

Egy hely-tranzíció Petri-háló állapota a P →  függvénnyel adható meg. Így egy állapotot egy |P| elemű 

nemnegatív egész értékeket tartalmazó vektorral írhatunk le legegyszerűbben: a vektor elemeit kölcsönösen 

egyértelműen feleltetjük meg a helyeknek. A vektor egyes értékei azt jelentik, hogy a hely hány tokennel 

rendelkezik. A Petri-hálóhoz általában hozzárendelünk egy kezdeti token-eloszlást, vagyis megadjuk, hogy 

kezdetben melyik hely mennyi tokennel rendelkezik. Ezután a rendszer működését (dinamikáját) a diszkrét 

időskála mentén a következőképpen adhatjuk meg: azt mondjuk, hogy a t tranzíció engedélyezett (a rendszer 

adott állapotában), ha minden ∙t hely rendelkezik legalább annyi tokennel, amekkora a helytől a tranzícióhoz 

vezető él súlya. Ekkor a rendszer állapotváltozását a következőképpen adhatjuk meg: válasszunk ki 

(nemdeterminisztikusan) egy engedélyezett t tranzíciót. Töröljünk a t minden őshelyéről annyi tokent, amennyi 

a helyről a tranzícióhoz vezető él súlya, és tegyünk annyi tokent a t minden egyes utódhelyére, amekkora a t-től 

odavezető él súlya. A tranzíció tüzelése alapján ugyanúgy definiáljuk a tüzelési sorozatokat, mint a bináris 

Petri-hálók esetén. 

Amint a definícióból látszik, azzal, hogy egyszerre több tokent is megengedünk egy helyen, a tranzíciók 

tüzelésének az a feltétele megszűnt, hogy az utódhelyek üresek legyenek. A későbbiekben látni fogjuk, hogy 

néha nem árt, ha ilyen jellegű feltételt továbbra is meg tudunk fogalmazni. 

A továbbiakban, ha egy élhez nem adunk meg súlyt, akkor úgy tekintjük, hogy egységnyi súlyú. Az 5.5. ábrán 

egy nagyon sematikus gyártási modellt látunk hely-tranzíció hálóval. 

5.5. ábra - A bicikligyártás (egyszerűsített) folyamata. 
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Az 5.6. ábrán egy egyszerű kémiai rendszert leíró hely-tranzíció hálót látunk, amely a metán és a víz 

keletkezését írja le az őket alkotó elemekből. 

5.6. ábra - Kémiai reakciók modellezése. 
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A hely-tranzíció hálóknál felmerülnek ugyanazok a kérdések/feladatok, mint a bináris hálók esetén. Ugyanúgy 

definiáljuk pl. az elérhetőségi, az ekvivalencia és a tartalmazási problémákat, illetve az élő tulajdonságokat. A 

lefedési problémát a következőképpen fogalmazhatjuk át hely-tranzíció hálókra. 
 

Definíció: Legyen adott egy hely-tranzíció háló kezdő token-eloszlással, illetve egy adott token-eloszlás. A 

lefedési probléma annak eldöntése, hogy elérhetünk-e a hálóban a kezdő token-eloszlásból olyan token-

eloszlást, amely mindenhol legalább annyi tokent tartalmaz, mint amennyi az adott token-eloszlásban van. 

Továbbá egy a hely-tranzíció hálóknál felmerülő fontos probléma, ami a bináris esetben nem állt fenn: 
 

Definíció: A korlátosság problémája: hogy a kezdeti token-eloszlásból elérhető rendszerállapotok száma véges 

vagy végtelen. 

A körmentes Petri-hálók korlátosak. Körmentes hálók esetén az elérhetőségi és egyéb problémák egyszerűen 

megoldhatóak (nemcsak a bináris esetben, hanem hely-tranzíció hálók esetén is). 

Most példát mutatunk az élő tulajdonság különböző fokozataira egy hely-tranzíció háló esetén. 

Példa (élő tulajdonság változatai hely-tranzíció hálóban) 

Legyen adott az 5.7. ábrán látható Petri-háló a jelölt kiindulási token-eloszlással. Az ábrán nem tüntettünk fel 

súlyokat az éleken, minden élnek egységnyi a súlya. Ekkor a kezdeti (1,0,0) token-eloszlás a harmadik tranzíció 

segítségével (1,n,0) alakot vehet fel tetszőleges n nemnegatív egészre. Sőt a harmadik tranzíció (L3) végtelenül 

gyakran tüzelő tranzíció, hiszen a végetlenségig tüzelhet. Ha egyszer mégis a második tranzíció tüzel, az 

állapotot a (0,n,1) vektor írja le. A második tranzíció (L1) potenciálisan tüzelő tranzíció tehát. Ezután viszont 

már csak a negyedik tranzíció lesz engedélyezve, és legfeljebb n-szer tüzelhet, beállítva a (0,0,1) token-

eloszlást, amikor már nincs engedélyezett tranzíció. Ez alapján a negyedik tranzíció (L2) tetszőlegesen gyakran 
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tüzelő tranzíció. A rendszer lehetséges működéseit tekintve tehát az is igaz, hogy az első tranzíció (L0) halott, 

mert soha nem lehet megengedett az adott kezdő token-eloszlásból kiindulva. Az is belátható, hogy egyik 

tranzícióra sem igaz erősebb feltétel annál, mint amit leírtunk. 

5.7. ábra - Különböző élő tulajdonságú tranzíciók egy hely-tranzíció hálóban. 

 

Az előző példában ismertetett hely-tranzíció háló nem korlátos, hiszen a második helyen a tokenek száma 

minden határon túl nőhet. 

Van, ahol a korlátosságot mégis megköveteljük, vagy megkövetelhetjük a probléma jellege miatt. 
 

Definíció: Legyen adott egy hely-tranzíció háló, egy kiindulási token-eloszlás. Biztonságosnak nevezzük a 

hely-tranzíció hálót, ha nem fordulhat benne elő, hogy egy helyen egynél több token jelenik meg. 

A fenti definíció, bár hasonlóságot mutat a bináris Petri-hálókkal abban, hogy itt is bináris vektorokkal 

leírhatóak lesznek a lehetséges token-eloszlások, mégis kicsit más jellegű. A bináris hálók esetén ugyanis egy 

tranzíció nem lehetett engedélyezett, amíg token volt valamelyik utódhelyén, ez a feltétel viszont a hely-

tranzíció hálókban, és így ezekben a biztonságos hálókban sem definíció által van tiltva. Inkább arról van szó, 

hogy a háló struktúrája és a kezdeti token-eloszlás olyan, aminek következtében nem fordulhat elő az, hogy több 

token kerüljön valahova, annak ellenére, hogy ez nem lenne tiltva a háló működése közben: 
 

Tétel: A biztonságos hely-tranzíció hálók pontosan a kontaktmentes bináris hálókkal egyeznek meg. 

A biztonságos hálók fogalmát általánosíthatjuk, ha egynél több, de korlátozott számú token fordulhat elő 

egyidejűleg egy-egy helyen a rendszerben. 
 

Definíció: Adott egy hely-tranzíció háló és hozzá egy kezdő token-eloszlás. Azt mondjuk, hogy a háló k-

korlátos, ha nem érhető el benne olyan token-eloszlás, amiben k-nál több token szerepel egy helyen. Azokat a 
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hely-tranzíció hálókat, amelyek k-korlátosak valamely k pozitív egészre, összefoglaló néven korlátosnak 

nevezzük. 

Világos az is, hogy a korlátosság problémájának szoros kapcsolata van a korlátos hálókhoz: pontosan azokban a 

hely-tranzíció hálókban lesz az elérhető token-eloszlások száma véges, amelyek korlátosak. 

Most egy algoritmust mutatunk annak eldöntésére, hogy egy háló korlátos-e a megadott kezdő token-eloszlással. 

A lefedési gráf elkészítése tulajdonképpen az elérhetőségi fa technikájának egy olyan változata, amely nem 

korlátos hely-tranzíció hálók esetén is használható. Azt, hogy egy helyen akárhány token megjelenhet, az ω 

jellel szokás jelölni, ami a végtelen, vagy korlátlan tokenszámot jelzi. Ennek megfelelően ω nagyobb, mint 

bármely n természetes szám, továbbá ω+n=ω, és ω-n=ω, illetve ω≥ω. Az algoritmus tulajdonképpen egy 

keresőfával kereső mesterséges intelligenciabeli algoritmus. 

Tehát induljunk ki a kezdeti token-eloszlásból, legyen ez a gráfunk első csúcsa, és jelöljük, hogy még nem 

vizsgáltuk. 

Amíg van a gráfunkban nem vizsgált csúcs, addig tegyük a következőt: 

Válasszunk egy ilyen csúcsot, és tekintsük a benne leírt M token-eloszlást. Vegyük sorra az összes olyan 

tranzíciót, ami engedélyezett ebben a token-eloszlásban. 

Ha az adott tranzíció eredményeként létrejövő M' token-eloszlás már szerepel a gráfunkban, akkor egyszerűen 

adjunk egy olyan irányított élt a gráfhoz, ami az éppen vizsgált csúcsból a létrejövő token-eloszlást tartalmazó 

csúcshoz vezet. Legyen ennek az élnek az a tranzíció a címkéje, amit vizsgáltunk. 

Ellenkező esetben vizsgáljuk meg, hogy a kezdőcsúcsból a vizsgált csúcsba vezető úton van-e olyan csúcs, 

amelynek M'' címkéjére igaz, hogy a most előállított M' token-eloszlás mindenhol legalább annyi tokent 

tartalmaz, mint M'' (vagyis M' lefedi az M''-t), miközben M' és M'' különböznek. Ekkor minden olyan elemét az 

M'-nek, ami nagyobb, mint az M'' megfelelő eleme, cseréljük ki az ω jelre. Mivel az M'-ben mindenhol legalább 

annyi token van, mint M''-ben, nyilvánvalóan az M''-ből induló minden tüzelési sorozat az M'-re is alkalmazható, 

így a megfelelő helyeken a tokenek száma tetszőlegesen nagyra növelhető. 

Az új csúcsot az ily módón keletkezett (és esetlegesen módosított) M' token-eloszlással vegyük fel a gráfba, ha 

még nem szerepelt új, még nem vizsgált csúcsként, illetve az éppen vizsgált tranzíció legyen annak az irányított 

élnek a címkéje, ami a most vizsgált M token-eloszlású címkével ellátott csúcsból az új csúcsba vezet. 

Végül, ha az éppen vizsgált csúcsra minden lehetséges tranzíciót megvizsgáltunk, legyen ez a csúcs már 

vizsgált, és folytassuk az algoritmust egy újabb, még nem vizsgált csúcs választásával (ha van még ilyen). 

Az algoritmus véges sok lépés után véget ér és előállítja a lefedési gráfot. Ha szerepel benne az ω, akkor nem 

korlátos a vizsgált háló az adott kiinduló token-eloszlással, ha viszont az ω nem szerepel a gráf egyik csúcsának 

címkéjében sem, akkor korlátos a vizsgált háló. Korlátos esetben az előforduló legnagyobb számérték megadja, 

hogy a háló milyen értékre k-korlátos. Ha ez maximum 1, akkor biztonságos a háló. Pontosan azok a tranzíciók 

halottak, amelyen nem szerepelnek a gráfban egyetlen él címkéjeként sem. 

Példa (egy végtelen sok elérhető token-eloszlású háló) 

Legyen adott az 5.8. ábrán egy hely-tranzíció háló a megadott kezdeti token-eloszlással (minden él 

egységsúlyú). Ekkor a lefedési gráfot a következőképpen állíthatjuk elő: a kezdő token-eloszlás (1,0,0,1), ez 

kerül az első csúcsba. Ez az egyetlen nem vizsgált csúcs és egyetlen tranzíció, az első van engedélyezve. A 

létrejövő (0,1,0,1) token-eloszlást felvesszük a gráfba új, még nem vizsgált csúcsként. A rendszernek ebben az 

állapotában a második tranzíció van csak engedélyezve, ennek eredménye a (1,0,1,1) token-eloszlás. Ez még 

nem szerepel a gráfunkban, viszont a kezdő token-eloszlást lefedi, a harmadik helyen pedig több token van, mint 

ott, így a módosított (1,0,ω,1) token-eloszlást vesszük fel a gráfba. Egyetlen eddig nem vizsgált csúcsunk ez az 

új csúcs, ami esetén az első és a harmadik tranzíció engedélyezett. Az első tranzíció tüzelésével a (0,1,ω,1) 

eloszlást kapjuk, ezt felvesszük a gráfba. A harmadik tranzíció tüzelésének eredménye pedig (0,0,ω,1), ezt is 

felvesszük a gráfba. Most két olyan csúcs van, ami még nem vizsgált. Válasszuk először a (0,1,ω,1) token-

eloszlásút. Csak a második tranzíció engedélyezett, így a (1,0,ω,1) token-eloszlást kapjuk, ami már szerepel a 

gráfban, így csak egy új éllel jelezzük, hogy innen is oda juthatunk. Az egyetlen még nem vizsgált csúcs, a 

(0,0,ω,1) token-eloszlású csúcs maradt, ez következik. Itt viszont nincs engedélyezett tranzíció, így újabb csúcs 
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nem áll elő. Az 5.9. ábra mutatja az előállított lefedési gráfot. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a megadott háló 

nem korlátos. 

5.8. ábra - Hely-tranzíció Petri-háló kezdő token-eloszlással. 

 

5.9. ábra - Lefedési gráf az 5.8. ábrán látható hálóhoz. 
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A lefedési gráf segítségével a lefedési probléma is könnyen megválaszolható. 
 

Definíció: Ha egy hely-tranzíció háló minden lehetséges kezdő token-eloszlás esetén korlátos, akkor 

strukturálisan korlátos. 

Könnyen belátható, hogy a konzervatív hálók strukturálisan is korlátosak. 

Egy másik irányú korlátozás, ha nem a struktúrára bízzuk (és bizonyítjuk) a korlátozást, hanem explicite a 

definícióban megadjuk, ezzel a hálók egy új fajtáját bevezetve. A Petri-hálókban a valódi informatikai 

rendszerekből kiindulva szokás korlátozni a tokenek számát az egyes helyeken, vagyis megadhatjuk minden 

egyes hely esetén, hogy ott maximálisan mennyi token lehet. Ez a korlátozás a bináris Petri-hálók esetén 

triviálisan fennállt. 
 

Definíció: Legyen adott egy hely-tranzíció háló, ahol egyes helyekre kapacitáskorlátot adhatunk meg. Legyen, 

mondjuk, a p helyen ez a megadott érték k. A hálóban csak olyan tüzelési sorozatok lesznek megengedettek, 

amik segítségével előálló token-eloszlásokra teljesül, hogy a p helyen k-nál nincs több token. Az ilyen hálókat 

kapacitásos hálóknak nevezzük. 

Ha a háló minden helyére megadunk egy pozitív egész kapacitáskorlátot, akkor azt mondjuk, hogy az egész 

háló kapacitáskorlátozott, vagy a háló véges kapacitású. 

Azokat a hálókat, amelyekben csak korlátozottan sok token fordulhat elő a működésük közben (mert pl. 

korlátosak, vagy kapacitáskorlátozottak) tudjuk vizsgálni a bináris hálókra leírt elérhetőségi fa segítségével is, 

hiszen véges sok elérhető token-eloszlás van, így az elérhetőségi fát felépíthetjük és hatékonyan használhatjuk a 

felmerült kérdések megválaszolására. 
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Minden korlátosan igazságos hely-tranzíció háló globálisan is igazságos. A megfordítás, vagyis, hogy a globális 

igazságosság implikálja a korlátosan igazságosságot, teljesül pl. minden korlátos háló esetén. 

Az ekvivalencia és a tartalmazás probléma tehát megoldható azon hálókra, amelyekben csak véges sok token-

eloszlás jöhet létre. Az általános esetben nem ilyen egyszerű a helyzet; a lehetséges token-eloszlások halmaza 

általában végtelen, és ennek megfelelően a következő eredmény igaz. 
 

Tétel: Az ekvivalencia és a tartalmazás probléma hely-tranzíció hálók esetén általános esetben algoritmikusan 

nem megoldható. 

A tétel bizonyítása bonyolult, Hilbert 10. problémájára vezetik vissza a feladatot. 

Ezzel szemben speciális tulajdonságú Petri-hálók esetén jobb lehet a helyzet (egyes hely-tranzíció háló típusokra 

algoritmikusan megoldhatóak ezek a problémák). 

5.3.5.3.1. Redukciós technikák 

Sokszor használhatóak a hely-tranzíció rendszerek tanulmányozására olyan redukciós lépések, amelyek úgy 

alakítják át a hálót, hogy az élő tulajdonságok, a korlátosság, illetve a biztonságosság ne változzon meg. Ezekkel 

a lépésekkel egyszerűsítve a hálót, könnyebben válaszolhatjuk meg az eredeti hálóra vonatkozó kérdéseket. 

Most néhány ilyen redukciós átalakítást ismertetünk. Az 5.10–15. ábrákon a bal oldali (rész)hálót redukálhatjuk 

a jobb oldali (rész)hálóra (az előbb említett tulajdonságok mindkét oldali (rész)háló esetén ugyanazok). 

Az 5.10. ábrán mutatjuk, hogyan lehet összevonni olyan helyeket, amelyek olyan tranzícióval vannak 

összekapcsolva, aminek egyetlen őshelye és egyetlen utódhelye van. Az összevonást ennek az úgynevezett lánc-

tranzíciónak a törlésével végezzük. Fontos, hogy az első helynek ez a lántranzíció az egyetlen utódhelye a bal 

oldali részben. Hasonló módon, ahogy az 5.11. ábrán is mutatjuk, össze lehet vonni olyan tranzíciókat is, 

amelyek olyan hellyel vannak összekötve, aminek egyetlen őstranzíciója és egyetlen utódtranzíciója van. Ekkor 

ezt az úgynevezett lánchelyet eliminálhatjuk. Ez esetben fontos, hogy a második tranzíciónak csak ez a lánchely 

az őshelye a bal oldali hálóban. 

5.10. ábra - Lánc-tranzíció eliminálása. 

 

5.11. ábra - Lánchely eliminálása. 
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Az 5.12. és 5.13. ábrán olyan egyszerűsítéseket mutatunk be, amikor két helynek, vagy tranzíciónak pontosan 

ugyanaz az egyetlen elődje, és pontosan ugyanaz az egyetlen utóda van. Ekkor az 5.12. ábrán látható módon 

vonhatjuk össze ezeket a dupla helyeket, illetve az 5.13. ábrán látható módon vonhatjuk össze az ilyen dupla 

tranzíciókat. 

5.12. ábra - Dupla hely redukálása. 

 

5.13. ábra - Dupla tranzíció redukálása. 
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Az 5.14. és 5.15. ábrákon jelzett módon a hurokhelyektől (feltéve, hogy tokennel rendelkeznek), illetve a 

huroktranzícióktól szabadulhatunk meg. Hurokhelynek nevezzük azt a helyet, aminek az egyetlen őstranzíciója 

megegyezik az egyetlen utódtranzíciójával. Hasonlóan akkor beszélünk huroktranzícióról, ha az adott tranzíció 

egyetlen őshelye éppen a tranzíció egyetlen utódhelye is. 

5.14. ábra - Hurokhely eliminálása. 

 

5.15. ábra - Huroktranzíció eliminálása. 
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A hely-tranzíció rendszereket matematikailag sokszor vektor-összeadó rendszerekkel szokás kapcsolatba hozni, 

ami apróbb eltérésektől eltekintve egy ekvivalens modell. Így a vektor-összeadó rendszerekben használt 

formalizmusokat használják egyes tulajdonságok bizonyításában. Mi helyhiány miatt itt mellőzzük ezen algebrai 

rendszerek és a velük kapcsolatos módszerek bemutatását. 

5.3.5.3.2. Speciális hely-tranzíció hálók 

Már eddig is volt szó több speciális Petri-hálóról, többek közt többféle véges állapottérrel rendelkező modellről. 

Most néhány, a gyakorlatban elterjedt speciális tulajdonsággal rendelkező további rendszert említünk meg. 

5.3.5.3.2.1. Jelölt gráf modell 

A véges állapotgépekről már szóltunk a bináris Petri-hálóknál. Ezeknek a modelleknek bizonyos értelemben vett 

párjai a jelölt gráfnak nevezett hálók. 
 

Definíció: Egy hely-tranzíció hálót jelölt gráf hálónak (vagy röviden jelölt gráfnak) nevezünk, ha benne 

minden él súlya egységnyi és minden helynek pontosan egy ős-, és pontosan egy utódtranzíciója van. 

A jelölt gráfokban konfliktus szituáció nem jöhet létre. Az elnevezés onnan származik, hogy ezeket a hálókat 

irányított gráfokkal úgy is szemléltethetjük, hogy az élek felelnek meg a helyeknek, így a tokeneket az élekhez 

rendelhetjük, míg a csúcsok a tranzíciókat jelölik. Ekkor egy tranzíció tüzelése megfelel annak, hogy az adott 

csúcsba bemenő minden élen csökkentjük a tokenek számát eggyel, míg minden kimenő élen növeljük eggyel. 

A jelölt gráfokban az irányított körök játszanak lényeges szerepet a felmerülő problémák vizsgálata 

szempontjából. Egy adott irányított kör minden csúcsában pontosan egy bemenő és egy kimenő él tartozik a 

körhöz. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a hálóban tekintett minden irányított körre teljesül az, hogy benne a 

tokenek száma állandó. Ez a token-invariáns eredmény segít megfogalmazni a feltételt arra, hogy egy ilyen háló 

mikor (L4) élő. 
 

Tétel: Egy jelölt gráf háló pontosan akkor (L4) élő egy adott kiindulási token-eloszlással, ha a gráfban minden 

irányított kör rendelkezik legalább egy tokennel a kezdeti token-eloszlásban. 

A következő szakaszban egy általánosabb esetet vizsgálunk meg. 

5.3.5.3.2.2. Szabad választás hálók 

Az előzőekben ismertetett jelölt gráfok nagyon speciális Petri-hálók. A szabad választás hálók a véges 

állapotgépek és a jelölt gráfok általánosításai, de továbbra is speciális modellek. Formálisan a következőképpen 

definiáljuk őket. 
 

Definíció: Egy hely-tranzíció hálót, amiben minden él egységnyi súlyú, szabad választás hálónak nevezünk, ha 

benne minden helytől tranzícióhoz mutató élre teljesül az alábbiak közül legalább az egyik: 

- ez az egyetlen él indul arról a helyről, 

- az adott tranzíciónak ez az egyetlen bemenő éle. 

A definícióban szereplő feltételt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy amennyiben két hely utódtranzícióinak 

halmaza nem diszjunkt (vagyis egy tranzícióba két bemenő él is van), akkor mindkét helynek pontosan egy 

utódtranzíciója (egy él indul mindkét helyről) van (ami tehát éppen egybeesik). Ezeknél a hálóknál is 

általánosabb a kiterjesztett szabad választás hálók fogalma. 
 

Definíció: Egy egységsúlyú élekkel rendelkező hely-tranzíció hálóról akkor mondjuk, hogy kiterjesztett szabad 

választás háló, ha benne bármely két tranzíciónak van(nak) közös őshelye(i), akkor az őshelye(ik) halmaza 

megegyezik. 
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A (kiterjesztett) szabad választás hálók nem engedik meg az 5.16. ábrán látható (szimmetrikus) konfúziónak 

nevezett helyzetet, amiben az első és a harmadik tranzíció konkurensek (szimultán végrehajthatóak), miközben 

mindketten konfliktus szituációban vannak a második tranzícióval. 

5.16. ábra - Konfúzió. 

 

A szabad választás hálók vizsgálatában a szifon és a csapda fogalma játszik fontos szerepet. 
 

Definíció: Egy (P∪T,E) egységsúlyú élekkel rendelkező Petri-hálóban a helyek egy tetszőleges P' 

részhalmazát szifonnak nevezzük, ha az őstranzícióik halmaza részhalmaza az utódtranzícióik halmazának. 

A hálóban a helyek egy tetszőleges P'' részhalmazát csapdának nevezzük, ha az utótranzícióik halmaza 

részhalmaza az őstranzícióik halmazának. 

A szifonra teljesül az, hogy ha nincs token egyik tagján sem, akkor bármilyen tüzelési sorozat játszódik is le a 

rendszerben, a szifon token nélkül marad. Ezzel szemben a csapdára az igaz, hogy ha legalább egy tagján volt 

token, akkor bármilyen tüzelési sorozat játszódik le, lesz benne token. Könnyen ellenőrizhető, hogy szifonok 

uniója is szifon, illetve csapdák uniója is csapda. Egy szifont, illetve csapdát alapszifonnak, illetve 

alapcsapdának nevezünk, ha nem áll elő más szifonok, illetve csapdák uniójaként. Minden szifon és minden 

csapda előáll alapszifonok, illetve alapcsapdák uniójaként. Egy szifont, illetve csapdát minimálisnak nevezünk, 

ha nem tartalmaz másik szifont, illetve csapdát. A minimális szifonok alapszifonok, a minimális csapdák pedig 

alapcsapdák. Viszont nem minden alapszifon, illetve alapcsapda minimális. 
 

Tétel: Egy (kiterjesztett) szabad választás háló (L4) élő, pontosan akkor, ha benne minden szifon tartalmaz 

olyan csapdát, amiben van token. 

Lássunk egy példát. 

Példa (szifonok és csapdák meghatározása) 

Legyen adott az 5.17. ábrán látható szabad választás háló. Ekkor ellenőrizhető, hogy {2,3,4} helyhalmaz egy 

szifon, mert az őstranzíciók halmaza a 2., 3. és a 4. tranzíciót tartalmazza, míg az utódtranzíciók halmaza mind a 

négy, a hálóban található tranzícióból áll. Tekintsük most a {2,4} helyhalmazt. Az őstranzíciók halmaza az 1., a 

3. és a 4. tranzíciókból áll. Az utódtranzíciók halmaza pedig az 1. és a 4. tranzíciót tartalmazza. Tehát a {2,4} 

helyhalmaz egy csapda. Hasonlóan megmutatható, hogy az {1,3,4} helyhalmaz szifon. Az {1,2,3,4} halmaz 

egyszerre szifon és csapda is. Valamint az {1,2,4} helyhalmaz csapda. Továbbá {2,3,4} és {1,3,4} minimális 
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szifonok és így alapszifonok is. Mind {2,4}, {1,2,3,4} és {1,2,4} alapcsapdák, de csak a {2,4} minimális 

csapda. 

Mivel a példában az {1,3,4} szifon nem tartalmaz csapdát, az adott háló semmilyen kezdő token-eloszlással nem 

(L4) élő. 

5.17. ábra - Példa szabad választás hálóra. 

 

5.4. További Petri-háló modellek 

Az eddig felsorolt Petri-hálók kifejezőereje kisebb, mint a Turing-gépeké, vagyis matematikailag adekvátan leírt 

rendszerek közt is van, melyet nem tudunk ezekkel a Petri-hálókkal modellezni (csak szemilineáris, vagyis a 

Presburger aritmetikával leírható halmazokkal leírható rendszerek modellezhetőek). E hiányosság 

befedésére/megszüntetésére jöttek létre a színezett Petri-hálók, a Petri-hálók tiltó élekkel, időzítéses Petri-hálók, 

illetve a prioritásos Petri-hálók stb. Tulajdonképpen az eddigi rendszerek hiánya az, hogy nem tudnak 

zérótesztet végezni, vagyis nem lehet velük úgy engedélyezetté tenni egy tranzíciót, azzal, hogy egy helyen 

éppen nincs token. Ha ezt el tudjuk érni, akkor könnyen tudunk két-számláló automatát szimulálni, ami Turing 

ekvivalens. Sajnos a kifejezőerő ilyen irányú növelése azt a kötelező érvényű tényt is maga után vonja, hogy a 

legtöbb fontos probléma, ami ezen hálók általános vizsgálatához tartozik, általános esetben eldönthetetlenné 

válik. A továbbiakban először az említett kiterjesztett rendszereket vesszük sorra, röviden. 

5.4.5.4.1. Színezett Petri-hálók 

Az eddig ismertetett hálókban a tokenek egyformák voltak (mint az elektronok a fizikában). Kézenfekvőnek 

tűnik a Petri-hálók olyan általánosítása, amelyben többféle tokent is használhatunk. A grafikai szemléltetésben a 

tokeneket színekkel a legkönnyebb megkülönböztetnünk, innen a névadás. A színezett Petri-hálókban tehát a 

tokenek adatokat rejthetnek (vagyis színük van), ez az érték módosulhat a tranzíciók tüzelése közben. A 

tranzíciók feltételeit őrszemekkel írhatjuk le, felhasználva az aktuális tokenek értékeit is. 

A színezett Petri-hálók kifejezőereje megegyezik a Turing-gépek kifejezőerejével. 

Vannak olyan rendszerek is, ahol a tokeneknek egyedi azonosítóik is lehetnek, így a ,,színek száma'' akár nem 

korlátos is lehet. 

5.4.5.4.2. Tiltó élek a Petri-hálókban 
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Amint korábban említettük, a bináris hálókban explicite az utódhelyek üressége is kellett ahhoz, hogy egy 

tranzíció engedélyezett legyen. Ez a feltétel a hely-tranzíció hálókban eltűnt. A gyakorlatban, illetve sok 

modellezési feladatban viszont igényként lép fel, hogy egyes feltételek bekövetkezésekor valamilyen esemény 

ne játszódhasson le. A tiltó élek segítségével tudunk ilyen ellenőrzést elvégezni az olyan hálókban, amikben 

ilyen speciális eszközt is felhasználunk. 

A tiltó élek olyan speciális élek, amik pont akkor jelentenek megengedő feltételt az adott őshelyről, ha azon 

nincsen elegendő számú token. Ennek megfelelően egy tranzíció, amihez tiltó él is vezet, pontosan akkor 

engedélyezett, ha minden hozzá vezető (hagyományos) élen legfeljebb akkora súly található, mint ahány token 

az adott őshelyen található, és a hozzá vezető minden tiltóélre teljesül az, hogy azon a helyen, ahonnan a tiltó él 

indul, a tokenek száma nem éri el az adott tiltó él súlyát. 

Sok esetben elegendő egységnyi súlyú tiltóélek használata. A tiltóélek segítségével könnyen adhatunk 

prioritásokat is egyes tranzícióknak másokkal szemben. 

A tiltó élek segítségével a zérótesztet direktben tudjuk elvégezni, ezzel Turing-teljessé téve a Petri-hálónkat. 

5.4.5.4.3. Időzítéses Petri-hálók 

Az időzítéses Petri-hálókban explicite adunk időt a rendszerhez azzal, hogy a tranzíciók tüzelését időben nem 

pontszerűen kezeljük. Számos alkalmazásban használható, elsődlegesen pl. ütemezési feladatok esetén. Az 

időzítéses Petri-hálók kifejező ereje is megegyezik a Turing-gépek kifejező erejével. 

5.4.5.4.4. Prioritásos Petri-hálók 

A Petri-háló nemdeterminisztikus működését lehet korlátozni a tranzíciókhoz rendelt prioritási relációk 

segítségével. Egy prioritásos Petri-hálóban egy alacsonyabb prioritású tranzíció nem tüzelhet mindaddig, amíg 

van engedélyezett magasabb prioritású tranzíció. (Az azonos prioritással rendelkező, engedélyezett tranzíciók 

közül továbbra is nemdeterminisztikus módon kerül kiválasztásra az, amelyik tüzelni fog.) A prioritási reláció 

nemcsak a megvalósuló tüzelési sorozatokon belül köti meg az egyes tranzíciók tüzelésének sorrendjét, hanem 

egyes sorozatokat lehetetlenné is tehet. 

A prioritásos Petri-hálók is Turing-ekvivalensek. 

5.4.5.4.5. Egyéb Petri-háló változatok 

A hagyományos Petri-hálóknak sok más kiterjesztése is ismert. Ebben a részben néhány ilyenről szólunk még 

röviden, a teljesség igénye nélkül. 

Mivel a fejezetben korábban említett Turing-ekvivalens modellek esetén a legtöbb probléma/kérdés 

megoldhatatlan, hiszen a megállási problémára vezethető vissza, felmerült az igény olyan Petri-hálók 

kidolgozására, amelyek hatékonysága a Turing-ekvivalens modelleknél kisebb, de a hagyományos hely-

tranzíció hálókénál nagyobb. Ilyen rendszerek pl. az ún. nullázó (reset) hálók, illetve a transzfer hálók. 

5.4.5.4.5.1. Nullázó hálók 

A reset hálókban speciális nullázó élek vannak. Amikor egy olyan tranzíció tüzel, amelynek valamely kimenő 

éle ilyen nullázó él, akkor azon a helyen, ahová ez a reset él vezet, a tokenek száma lenullázódik. 

5.4.5.4.5.2. Transzfer hálók 

A transzfer hálókban speciális transzfer élek vannak értelmezve, amelyek egy helytől egy tranzíción át egy 

másik helyre vezetnek. Amikor egy ilyen transzfer élen levő tranzíció tüzel, akkor először eltávolítjuk azokat a 

tokeneket, amik engedélyezetté tették a tranzíciót. Ezután az összes további tokent átszállítjuk a tranzíció 

őshelyéről a tranzíció utódhelyére, és végül a szokásos módon a tranzíció kimeneti tokenjeit is odatesszük az 

utódhelyre. 

5.4.5.4.5.3. Duális hálók 
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Helyek és tranzíciók azonos szerepben történő globális kezelésével jutunk el az ún. duális Petri-hálók 

fogalmához. Az ilyen rendszerek megengedik a statikus és a dinamikus viselkedések egyforma jellegű 

vizsgálatát. A rendszert tekinthetjük úgy is, hogy nem jól meghatározott állapotokból fejlődik más állapotokba a 

tranzíciók tüzelése során, hanem megadott tranzíciók tüzelése során valamilyen állapotokon keresztül kerülnek 

újabb tranzíciók a ,,tüzelés állapotába'' (tüzelnek). 

5.4.5.4.5.4. Hierarchikus hálók 

A hierarchikus Petri-hálókban a rendszer hierarchikusan épül fel, pl. egyes tranzíciók egy Petri-háló alrendszert 

is jelenthetnek. Erre mutatunk egy egyszerű példát, hiszen a modellezés során ez egy jól használható technika. 

A Petri-hálók segítségével hierarchikusan is tudunk modellezni, ahogy a következő példa is mutatja az 5.18. 

ábrán. 

5.18. ábra - Egy hierarchikus modell, amiben a helyeknek, illetve a tranzícióknak 

alhálók felelnek meg. 
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5.4.5.4.5.5. Sztochasztikus, folytonos, hibrid, fuzzy és OO Petri-hálók 

A sztochasztikus Petri-hálókban – az időzített Petri-hálókhoz hasonlóan – a tranzíciók tüzeléséhez idő 

szükséges, de azt nem determinisztikusan, hanem valószínűségekkel adjuk meg. Az ilyen hálók a Markov-

folyamatokkal is szoros kapcsolatba hozhatók és vizsgálhatók. 

Vannak folytonos, illetve hibrid Petri-hálók is, amik pl. a vezérléselméletben jól használhatóak. A fuzzy elmélet 

és a Petri-hálók ötvözésével jutunk el a fuzzy Petri-hálókhoz, ahol pl. tört étékű (fuzzy) tokenek is 

megengedettek. 
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Az objektum orientált programozási filozófia elterjedésével megjelentek OO Petri-hálók is, amik osztályokba 

rendezett Petri-hálókból állnak. Minden osztályban egy ún. objektum-háló található, ami az osztály 

objektumainak aktivitását írja le, pl., hogy milyen üzenetekre hogyan reagálnak. 

5.4.5.4.6. Petri-háló nyelvek 

Petri-hálók segítségével formális nyelveket is definiálhatunk, illetve a háló működését formális nyelvekkel is 

leírhatjuk. Ekkor a tranzíciók halmaza, mint ábécé felett egy tüzelési sorozat egy szónak felel meg. Másik, és 

kicsit általánosabb lehetőség, ha expliciten megmondjuk, hogy melyik tranzíció melyik betűnek felel meg. 

Az adott kiindulási token-eloszlásból induló összes lehetséges tüzelési sorozat így egy formális nyelvet határoz 

meg. A Petri-hálók nyelvei közeli rokonságban vannak a kommutációkkal, nyilvánvaló a kapcsolat a nyomokkal 

és a nyomnyelvekkel is. 

Szokás megadni egy elérendő token-eloszlást. Ez esetben a definiált nyelv csak azon tüzelési sorozatokhoz 

tartozó szavakat tartalmazza, amik a megadott token-eloszlással, mint végállapottal fejeződnek be. Az így 

definiált nyelvosztály zárt az unió, metszet és konkatenáció műveletekre. 

Hasonlóan definiálhatunk úgy is egy formális nyelvet, hogy a végállapotban a token-eloszlás fedje az előre 

meghatározottat. 

Ugyancsak egy lehetséges definíció, ha olyan tüzelési sorozatokat tekintünk, amelyek nem folytathatóak (vagyis 

olyan token-eloszlást kapunk, amiben nincs engedélyezett tranzíció). 

A hely-tranzíció Petri-hálókkal definiált nyelvek osztálya tartalmaz minden reguláris nyelvet, és csak 

környezetfüggő nyelveket tartalmaz. A környezetfüggetlen nyelvek halmazával viszont a halmazelméleti 

tartalmazás relációt tekintve nem összemérhető. Megengedve, hogy egy helyen több token is legyen egyszerre, 

nagyon könnyen tudunk számlálóként működtetni helyeket, amik segítségével akár nem környezetfüggetlen 

nyelvek is egyszerűen definiálhatók. Viszont nem minden környezetfüggetlen nyelvet tudunk így definiálni. 

Itt jegyezzük meg, hogy a BPP hálók szoros kapcsolatban állnak a környezetfüggetlen nyelvtanokkal, illetve az 

alapvető párhuzamos folyamatokkal (basic parallel process). Ha nem különböztetjük meg a tokeneket egy 

nyelvtan modellezése során, akkor az ún. kommutatív nyelvtanok fogalmához jutunk. Speciális színezett Petri-

hálókkal Chomsy-féle nyelvtanokat is modellezhetünk. 

5. Összefoglaló kérdések, gyakorló feladatok 

1. Mi a fő különbség a Petri-hálók és a véges automaták közt? 

2. Mit modellezhetünk Petri-hálókkal? 

3. Mi a fő különbség a bináris Petri-hálók és a hely-tranzíció hálók közt? 

4. Körmentes-e az 5.1. ábrán adott bináris Petri-háló? Mit mondhatunk az élő tulajdonságairól? 

5. Vizsgálja meg az 5.2. ábra: Szimultán működésű Petri-háló élő tulajdonságait! Eleget tesz-e ez a rendszer az 

igazságosság definícióinak? Kitartó-e ez a háló? Körmentes-e? Konfliktusmentes-e? Kommunikációmentes-e? 

Konzervatív-e? 

6. Adjon példát véges állapotgépre! Mikor élő egy véges állapotgép? 

7. Megfordítható-e egy élő véges állapotgép? Körmentes-e? 

8. Biztonságos-e az 5.7. ábrán mutatott hely-tranzíció háló? 

9. Biztonságos-e az 5.8. ábrán mutatott hely-tranzíció háló? 

10. Készítse el az elérhetőségi fáját az 5.9. ábrán látható, potenciálisan tüzelő Petri-hálónak. 

11. Korlátos-e az 5.6. ábrán adott kémiai reakciók modellezése háló? Adja meg a háló elérhetőségi fáját! Milyen 

élő tulajdonságok teljesülnek a hálóra? 
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12. Az 5.7. ábrán adott hely-tranzíció háló körmentes-e? Konzervatív-e? Korlátos-e? 

13. Adjon meg olyan kiterjesztett szabad választás hálót, ami nem szabad választás háló! Határozza meg a 

lefedési gráfot! 

14. Adjon példát élő szabad választás hálóra! Határozza meg a szifonokat és a csapdákat! Melyek a minimális 

szifonok és a minimális csapdák? Melyek az alapcsapdák és az alapszifonok? 

15. Rajzolja meg az 5.18. ábrán látható hierarchikus modell teljes hálóját! A redukálási lépések alkalmazásával 

egyszerűsítse a hálót! 
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6. fejezet - Párhuzamos programok 

6.1. Elemi párhuzamos algoritmusok 

A következőkben megvizsgálunk néhány alapvető feladatot és a megoldásukra szolgáló algoritmust, kiemelt 

figyelemmel a párhuzamosíthatóságra. 

Az első vizsgált probléma a keresés. 
 

Feladat (keresés): Legyen adott számok egy halmaza valamilyen adatábrázolással, és egy keresendő szám. 

Határozzuk meg, hogy megtalálható-e a keresendő szám a halmazban, és ha igen, adjuk meg a helyét. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Be: n, A[n], x 

Ki: i, ahol i = 0, ha ∀  j ∈  {1, …, n} A[j] ≠ x, egyébként A[i] = x. 

Ennek a problémának rengeteg különböző megoldása létezik. A legegyszerűbb, amikor végigolvassuk a 

számsort egészen addig, míg meg nem találjuk a keresett számot. Ez legrosszabb esetben nyilvánvalóan annyi 

összehasonlítási műveletet igényel, ahány elemű a halmaz. 

Algoritmus 6.1. 

   1. i ← n 

   2. while (i ≥ n) and (x ≠ A[i]) do 

   3.    i ← i – n 

   4. endwhile 
 

Állítás: Jelöljük t(n)-nel Algoritmus 6.1. időbonyolultságát. Ekkor t(n) ∈  O(n). 

Ahhoz, hogy az állítás értelmet nyerjen, pontosan meg kell adnunk, hogy jelen esetben mit értünk 

időbonyolultság alatt. Többféle definíció is elképzelhető rá, és tulajdonképpen mindegyik – megfelelően 

kifejező definíció – mellett igaz lenne az állítás. A legáltalánosabb, amelyben minden végrehajtott utasítást 

számolunk, a legtöbb esetben jelentősen megnehezíti a számolást. Célszerű ezért kiszemelni a legfontosabb 

utasításokat, amelyek a legerőforrásigényesebbek, illetve azokat, amelyek segítségével a többi utasítás száma 

megbecsülhető. A jelen – és a feladathoz kapcsolódó többi – algoritmus esetében az összehasonlítások számát 

értjük időbonyolultság alatt. Így viszont nyilván rejtve marad magának az összehasonlításnak a bonyolultsága. 

Az állítás bizonyítása egyszerű, minimális programozási ismeret birtokában könnyen elvégezhető, ezért ezzel 

nem foglalkozunk. 

Érdekesebb megoldása a feladatnak, amikor a bemenő adatokról feltételezzük, hogy rendezett struktúrában 

találhatóak. Ebben az esetben elvileg elegendő log(n) összehasonlítást végezni. Erre példa a következő, bináris 

keresés néven ismert algoritmus. 
 

Be: n, A[n], x, ahol A[j] ≤ [j + 1] minden 1 ≤ j ≤ n esetén. 

Ki: i, ahol i = 0, ha ∀  j ∈  {1, …, n} A[j] ≠ x, egyébként A[i] = x. 

Algoritmus 6.2. 

    1. i ← 1 

    2. j ← n 

    3. while i < j do 

    4. 
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    5.    if A[k] = x then  

    6.        j ← i 

    7.    else if A[k] < x then 

    8.        i ← max{i + 1, k} 

    9.    else 

   10.        j ← k 

   11.    endif endif 

   12. endwhile 

   13. if A[i] ≠ x then 

   14.    i ← 0 

   15. endif 
 

Állítás: Legyen t(n) Algoritmus 6.2. időbonyolultsága. Ekkor t(n) ∈  O(log(n)). 

Hasonlóan az előző algoritmushoz, itt is az összehasonlítások számaként definiáljuk az időbonyolultságot. 

Bizonyítás: Összehasonlítás az algoritmusban csak az 5. és 7. sorokban történik, azaz a 3–12 sorokban levő 

ciklus minden végrehajtásakor legfeljebb kétszer. 

A ciklus végrehajtása addig folytatódik, amíg 0 < j – 1. Mivel j és i egészek, ez azt jelenti, hogy 1 ≤ j – 1. (*) 

Ha a ciklusmag l végrehajtása során i = il és j = jl, ∀  0 < l esetén, akkor észrevehetjük, hogy 

 

Mivel j1 – i1 = n, ezért az l ismétlés után 

 

Felhasználva a (*)-t, 

 

kell, hogy teljesüljön. 

Átrendezve az egyenlőtlenséget, majd mindkét oldal logaritmusát véve, a 

2l < n 

1 < log(n) 

összefüggést kapjuk. Ez pontosan azt jelenti, hogy a ciklusmagot legfeljebb log(n) -szer hajthatjuk végre. 

Összesen így nem több mint 2 log(n) összehasonlítást hajtunk végre, vagyis az időbonyolultság valóban 

O(log(n)). √ 

Az algoritmus vizsgálata során felmerül viszont az a probléma, hogy ekkor olyan műveletsort hajtottunk végre, 

ami nem is olvasta el a bemenő adatokat. Másik szempontból vizsgálva a dolgot, azt kell, hogy észrevegyük, 

hogy az algoritmusunk számára a teljes bemenet azonnal rendelkezésre áll. Ez a két megfigyelés első látásra 

problémásnak tűnhet, ha megpróbálnánk a hagyományos Turing-gép modellel megfogalmazni az algoritmust. A 

gondot egyértelműen az jelenti, hogy az információtovábbítás sebessége ilyen módon tetszőlegesen naggyá 

válhat. (Információtovábbítás: az algoritmus megkapja valahonnan a bemenetet, illetve továbbítja az eredményt 

valahová.) Ez a hétköznapi életben nem okoz túl nagy fejtörést, hiszen alapvetően nem Turing-gépekkel akarjuk 

megoldani a feladatainkat, hanem valamilyen speciális architektúrával rendelkező géppel. A problémát az oldja 

fel, hogy a bemenetet (kimenetet) nem a hagyományos értelemben adjuk meg, hanem egyszerűen rendelkezésre 

áll. (Pl. memóriában az előző számítás eredményeként.) Ez sok esetben valóban jól modellezi a megoldandó 

feladatot, viszont észre kell vennünk, hogy a gyakorlati algoritmus (~ program) képességei az erőforrások 

korlátossága miatt szintén korlátosak. (Lényegében egy véges automatával van dolgunk.) Ilyen korlátozó 

tényezők elfogadása mellett tisztán elméleti szempontból nincs túl sok értelme időbonyolultsági problémákat 

tárgyalni, hiszen elvileg véges sok lehetséges bemenetre véges sok választ adhatunk, akár egyetlen lépésben is. 
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Nyilvánvalóan akkor tudunk a hétköznapokhoz közelálló eredményeket találni, ha többféle korlátozó tényezőt is 

bevezetünk a vizsgálataink során. 

Visszatérve az eredeti feladathoz, adhatunk rá egy párhuzamos megoldó algoritmust is. Ez egyszerre hasonlítja 

össze a keresendő elemet az összes halmazbeli elemmel, és akkor ad pozitív választ, ha valamelyik 

összehasonlító modul egyezést talál. 

Algoritmus 6.3. 

   1. for.p j ← 1 … n do.p    // párhuzamos "for" utasítás  

   2.    if A[j] = x then 

   3.        F[j] ← j 

   4.     else 

   5.        F[j] ← 0 

   6.     endif 

   7. endfor.p 

   8. i ← max[F[j],j = 1 … n] 

Szerkezetileg az algoritmus nagyon hasonlít az első, legegyszerűbb szekvenciális algoritmushoz, viszont amit 

csak lehet, párhuzamosan végzünk benne. Mint azt a szuper Turing-gépekről szóló fejezetben láttuk, a 8. lépés 

elvileg egyetlen hasonlítás ideje alatt elvégezhető. Ez alapján a következőt állapíthatjuk meg: 
 

Állítás: Jelöljük Algoritmus 6.3. összes időbonyolultságát T(n)-nel, abszolút időbonyolultságát pedig t(n)-nel. 

Ekkor T(n) ∈  O(n) és t(n) ∈  O(1). 

Amennyiben az időbonyolultságokat a korábbiakhoz hasonlóan az összehasonlítások számában mérjük, az 

állítás igazolása egyszerű. Árnyalja azonban a helyzetet, hogy modelltől (illetve architektúrától) függően a 8. 

sorban levő utasítás nem feltétlenül hajtható végre konstans időben. 

Felvetődik azonban annak a kérdése, hogy nevezhető-e egyáltalán a hagyományos értelemben véve 

algoritmusnak a fent leírt Algoritmus 6.3., hiszen minden egyes konkrét feladathoz más-más architektúrára van 

szükségünk. A feladat csak akkor oldható meg az elméletileg számított időben, ha rendelkezésre áll a szükséges 

mennyiségű processzor a megfelelő struktúrával. Ez a gyakorlati megfontolás indokolja a korlátozott 

bonyolultságfogalmak bevezetését, hiszen a futtató rendszer mérete általában egyszerűen nem változtatható. Új 

lehetőségeket teremtenek azonban a számítások kivitelezésében az egyre terjedő FPGA alapú architektúrák, ahol 

a szoftveren kívül a hardvert is a feladatnak megfelelően változtathatjuk meg. 

A második vizsgált alapfeladat a rendezés. Ez a következő módon fogalmazható meg: 
 

Feladat (rendezés): Legyen adott egy A halmaz egy ≤ rendezési relációval, valamint egy T[1 … n] tömb, 

melynek elemei az A halmazból valók. 

Rendezzük át a T tömb elemeit olyan formában, hogy igaz legyen a T[i] ≤ T[i + 1] minden i ∈  {1 … n – 1} 

értékre. Átrendezés közben az egyes elemek nem tűnhetnek el és nem jöhetnek létre újak. 

--------------------------------------------------------------------------------------  

Be: n, A[n], x 

Ki: B[n], ahol ∀ i ∈  {1, …, n – 1}: B[i] ≤ B[i + 1], és ∃ π permutáció, hogy ∀  i ∈  {1, …, n}: A[i] = B[π(i)]. 

Az általános rendező algoritmusok esetén különleges helyzetben vagyunk. Azon kevés feladatosztály egyikébe 

tartozik a rendezés, amelyikre pontos alsó korlátot tudunk bizonyítani az időbonyolultságra. 
 

Tétel: Legyen R egy általános rendező algoritmus, melynek időbonyolultsága t(n). Ekkor n ⋅  log(n) ∈  O(t(n)). 

Ez azt jelenti, hogy egy általános rendező algoritmus nem lehet gyorsabb c ⋅  n ⋅  log(n)-nél. 

Ezt az elméleti korlátot több ismert algoritmus eléri, vagyis konstans együtthatótól eltekintve pontos alsó 

korlátot jelent az időbonyolultságukra. 
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Az egyik ilyen algoritmus az összefésüléses rendezés algoritmusa. 

6.1.6.1.1. Összefésüléses rendezés 

Ez is egy az oszd meg és uralkodj elvére épülő módszer. 

 ← ÖFR(n, A) 

      1. 

 

 

     2. 

 

 

     3. 

 

Az összefésülés algoritmusa: 

   ÖF(n, A, B)              // A és B rendezett     

    1. i ← 1 

       j ← 1 

       k ← 1 

    2. while (i ≤ n) or (j ≤ n) do 

    3.    if (j > n) then 

    4.        C[k] ← A[i]  

              i ← i + 1 

    5.    else if (i > n) then 

    6.        C[k] ← A[j] 

              j ← j + 1 

    7.    else if (A[i] < B[j]) then 

    8.        C[k] ←A[i] 

              i ← i + 1 

    9.    else  

   10.        C[k] ← A[j]  

              j ← j + 1 

   11.    endif; endif; endif 

   12.    k ← k + 1 

   13. endwhile 

Az algoritmusnál feltételeztük, hogy a két bemenő halmaz azonos elemszámú, de természetesen teljesen hasonló 

módon működik különböző elemszámúakra is. 

Példa (tömb rendezése) 

Rendezzük az A = [5,2,4,6,1,3,2,6] tömböt. 
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Az összefésülés algoritmusát elemezve látható, hogy tipikus szekvenciális eljárás, nem érhető el különösebb 

gyorsítás párhuzamosítás segítségével. (Minimális sebességnövelés lehetséges, ha csővezeték-elv segítségével 

már akkor elvégezzük a következő elemek összehasonlítását, miközben az adatmozgatást hajtjuk végre.) 

Valódi növekedést azonban csak az összefésülés újragondolásával lehet megvalósítani. 

6.1.6.1.2. Batcher-féle páros-páratlan rendezés 

Az eljárás az algoritmus szűk keresztmetszetét, az összefésülést teszi hatékonyabbá. Nagy előnye, hogy 

párhuzamosíthatók a lépései. 

Legyen két azonos elemszámú rendezett tömbünk, A[1 … n] és B[1 … n]. Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, 

hogy n = 2k valamilyen k pozitív egész számra. 

Az alkalmazott algoritmus a következő: Mindkét kiinduló tömbből létrehozunk két-két újat, a páratlan indexű és 

a páros indexű elemek sorozatait, majd ezek összefésülésével nagyon jó tulajdonságú rendezett tömböket 

kapunk. 

   BÖF(n, A, B)         // A és B rendezett 

   1. if n > 1 then  

   2. 

 

 

 

 

   3. 

 

 

   4.    for p i ← 1 … n  do p 

   5.      C[2i – 1] ← min{C1[i], C2[i]} 

               C[2i] ← max{C1[i], C2[i]} 

   6.    endfor p 

   7.  else 
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   8.    C[1] ← min{A[1], B[1]} 

         C[2] ← max{A[1], B[2]} 

Az összefésülés eredménye C-ben van. Bár az összehasonlítások számára vonatkoztatott időbonyolultságot nem 

befolyásolja, az algoritmus alapján készített program sebességét jelentősen növelheti, ha az adatmozgatási 

lépéseket redukáljuk, és a tömbökben helyben rendezést alkalmazunk. Olyan architektúrákban, ahol az 

adatmozgatás egyszerű vezetékeléssel megoldható (pl. FPGA), ez természetesen nem befolyásoló tényező. 
 

Tétel: A Batcher-féle összefésülés során helyes, azaz valóban az eredeti két tömb elemeiből álló rendezett 

tömb az eredmény. 

Bizonyítás. Az egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy a rendezendő elemek mindegyike különböző. Az állítás 

természetesen megegyező elemek esetén is igaz, a bizonyítás viszont valamivel nehézkesebb lenne. 

Világos, hogy az algoritmus csak csereberéli az elemeket, így sem új érték nem kerülhet be, sem egy meglevő 

nem tűnhet el. Így az összefésülés helyessége azon múlik, hogy a 4. lépésben végrehajtott utasítások valóban jó 

helyre teszik a tömbelemeket. 

A C[2i – 1] és C[2i] elemek egymáshoz képest jó helyen vannak, csak azt kell igazolnunk, hogy előttük nem 

lehet nagyobb, mögöttük pedig kisebb értékű elem. 

A C[2i – 1] és C[2i] pár előtt azonban csak olyan elemek fordulnak elő, amelyek a C1 és C2 tömbök j < i indexű 

elemei voltak. Ekkor világos, hogy C1[j] < C1[i] és C2[j] < C2[i] ∀  0 < j < i, így csak azt kell belátni, hogy C2[j] < 

C1[i] és C1[j] < C2[i] ∀  < 0 < j < i. 

Mivel C1 az A1 és B2 rendezett tömbök összefésülésével állt elő, ezért a C1[1, …, i – 1] tömbben k elem az A1 

tömbből, i – k – 1 pedig a B2 tömbből került ki. Pontosítva, C1[1, …, i – 1] az A1[1, …, k] és B2[1, …, i – k – 1] 

tömbök összefésülésével nyerhető. 

Tegyük fel, hogy C1[i] eredetileg az A tömbben volt. Mivel A1 az A páratlan indexű elemeit tartalmazza, A2 pedig 

a párosakat, ezért A2-ben pontosan k olyan elem lesz, amelyik kisebb, mint C1[i], és ennek megfelelően 

 

olyan, amelyik nagyobb. Továbbá, mivel B2 a B tömb páros indexű elemeit tartalmazza, ezért biztos, hogy B1-

ben i – k – 1 elem kisebb, 

 

elem pedig nagyobb lesz, mint C1[i], az i – k -adikról viszont nem tudhatjuk pontosan. Azaz a C2 tömbben k + i 

– k – 1 = i – 1 elem biztosan kisebb, 

 

elem pedig biztosan nagyobb, mint C1[i]. Egyedül C2[i]-ről nem tudhatjuk külön vizsgálat nélkül, hogy miként 

viszonyul C1[i]-hez. Az algoritmusban pontosan ezt az összehasonlító lépést kell elvégezni az 5. lépés során. 

Teljesen hasonló gondolatmenettel ugyanerre az eredményre jutunk, ha C1[i] nem az A, hanem a B tömbből 

került ki. 

√ 

6.1.6.1.3. Teljes összehasonlító mátrixos rendezés 

A rendezés során kialakítunk egy nxn-es processzormátrixot. Ennek minden eleme összehasonlítja a sor- és 

oszlopindexének megfelelő elemeket. Ha az összehasonlításban a sorindexnek megfelelő elem a kisebb 1-et, 

ellenkező esetben 0-t küld az oszlopon végigfutó összeadóra. Az oszlop alján az összeget gyűjtjük. Az oszlopok 
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alján számolt összeg azt mondja meg, hogy hány elem kisebb a tömbben az adott indexű elemtől. Ha 

feltételezzük, hogy a rendezendő tömb elemei páronként különbözőek, akkor ez pontosan azt fejezi ki, hogy a 

rendezés után az adott elem hányadik pozícióba fog kerülni. Ilyen módon egyetlen ütemben végrehajthatjuk az 

összehasonlításokat, amelyek eredményeit kell ügyesen összeadogatni. Ezt a következő szakaszban leírt módon, 

O(log(n)) időben megtehetjük. Az algoritmus processzorbonyolultsága O(n2). 

6.2. Szekvenciális programok párhuzamosítása 

Szekvenciális algoritmusoknál igen gyakran fordul elő, hogy a végeredmény kiszámolásához olyan 

részeredményeket kell meghatározni, amelyek nem épülnek egymásra. Ha például az n pozitív egész szám 

osztóit keressük, egy lehetséges módszer, hogy 1-től n -ig kipróbáljuk, hogy melyik szám osztója n-nek. 

Természetesen a próbálgatások egymástól függetlenül is végezhetők. Ilyen módon az algoritmus automatikusan 

osztható szét egymástól független szálakra. Ezek a szálak semmilyen kommunikációt nem igényelnek, nem 

várnak egymásra, és külön-külön megadják a feladat egy részeredményét. 

Ebben a fejezetben azzal foglalkozunk, hogyan lehet egy algoritmust leírása alapján megfelelő (szintaktikus és 

szemantikus) elemzés után párhuzamosan végrehajtható lépésekre bontani. 

A probléma meglehetősen összetett, és sok esetben nem egyszerű a megoldása, viszont – mint az előbbi példa 

mutatja – néhány, de gyakran előforduló esetben hatékony módon lehet a párhuzamosítás feladatát megoldani. 

A vizsgálataink során megmaradunk az utasítás alapú (imperatív) programozási nyelveknél. A könnyebb 

érthetőség kedvéért egy végletekig leegyszerűsített nyelvet vizsgálunk. Ebben a pszeudokódokban megszokott 

utasítások egyszerűsített formáit használjuk. Ebben csak 3 + 1 féle utasításunk lesz: 

   0. skip 

   1. X ← E 

      2. if B then C1 else C2 endif 

   3. while B do C endwhile 
 

0: Nem csinál semmit; szerepe 2-nél lesz, amikor nem teljes a feltételes utasítás. 

1: A szokásos értékadó utasítás; végrehajtása után X értéke az E kifejezés értékével egyezik meg. Az E 

kifejezés az X változó objektumtartományától függő, elvileg tetszőleges, jól definiált művelet. A gyakorlati 

vizsgálatok szempontjából természetesen csak a kiszámítható műveletek jöhetnek számításba. 

2: Feltételes elágazás; ha a B logikai kifejezés igaz C1, egyébként C2 hajtódik végre; ha az utasítás hiányos, azaz 

például nincs else ága, akkor skip utasítást helyettesítünk C2-be. Itt B az E-hez hasonlóan értelmezhető, azzal a 

különbséggel, hogy a kifejezés értéke nem az objektumtartományba esik. 

3: Feltételes ciklus; amíg a B logikai kifejezés igaz, végrehajtjuk a C ciklusmagot. 

Ezen az egyszerű nyelven fogjuk megvizsgálni a szekvenciális programok párhuzamosításának lehetőségeit. 

Összetettebb elemzésekhez a programnyelv természetesen kiegészíthető a szükséges egyszerű, vagy összetett 

utasításokkal. 

A változókról alapvetően feltételezzük, hogy típus nélküliek, egészen pontosan univerzális típusúak. 

6.2.6.2.1. Algoritmusok ábrázolása gráfok segítségével 

A fejezet bevezetésében megismertünk egy gyakran alkalmazott algoritmus-ábrázolási lehetőséget, az 

úgynevezett pszeudokódot. Ennek segítségével az imperatív nyelveknél megszokott struktúrában tudjuk leírni 

eljárásainkat. A több-kevesebb programozási gyakorlattal rendelkező olvasó számára ezzel elég kifejező eszköz 

áll rendelkezésre az algoritmus végrehajtása során alkalmazandó műveletek és sorrendjük leírására. A 

pszeudokóddal megadott algoritmusok belső összefüggései azonban csak alaposabb elemzéssel válnak 

láthatóvá, ha egyáltalán sikerül megtalálni őket. 

A gráfokkal való reprezentáció egyik legfontosabb célja, hogy az előbb említett összefüggéseket már az 

algoritmus leírása során megpróbáljuk megadni, vizuálisan is megjeleníteni. 
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Eleinte, a programozási nyelvek első generációihoz kötődve, a gyakorlatban előszeretettel alkalmazták az 

algoritmusok folyamatábrával történő reprezentációját. 

6.2.6.2.1.1. Folyamatábrák 

A folyamatábra egy irányított gráf, melynek csúcspontjai az egyes utasításokat, míg élei az egymásutániságot 

reprezentálják. 

Egyszerűbb algoritmusok esetén segítségével nagyon szemléletesen ábrázolható az utasításvégrehajtás egymásra 

épülése, viszont a strukturált programozási nyelvek elterjedésével a használhatósága lecsökkent, mivel bizonyos 

folyamatábra szerkezetek csak nehézkesen alakíthatók át programszerkezetté. (Ilyen például a ciklusok közötti 

ugrálás. Egy jól strukturált programot teljesen széttördel egy ciklusmagok közötti ki-be ugrálás, követhetetlenné 

válik a vezérlés.) 

A 6.1. ábrán mutatott folyamatábrán a buborékrendezés algoritmusa látható. 

6.1. ábra - A buborékrendezés folyamatábrája. 

 

Bár a folyamatábra alapján kiválóan elemezhető az algoritmus, nem teljesen magától értetődő, hogy lehet belőle 

megfelelően strukturált, ugró utasítást mellőző C programot írni (már ha valaki olyat szeretne). 

Szintén nehéz megállapítani ez alapján, hogy esetleg milyen párhuzamosítási lépések alkalmazhatók rá. 

6.2.6.2.1.2. Párhuzamos folyamatábrák 

A folyamatábra modellt általánosíthatjuk a párhuzamosítás irányába. Alapvetően itt is az utasítások 

egymásutániságát fejezik ki az irányított élek, viszont be kell vezetnünk a párhuzamos ciklusnak megfelelő 

paraméteres élt is. Ezzel tudjuk kifejezni azt, hogy az adott paraméternek megfelelő mennyiségben egyidejűleg 

hajtjuk végre az utasításokat. 

A 6.2. ábra a buborékrendezés párhuzamosított algoritmusát mutatja folyamatábrán. 

6.2. ábra - A párhuzamos buborékrendezés folyamatábrája (ahol J halmaz típusú 

változó). 
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Innen már csak egyetlen általánosítási lépés vezet az adatfolyam gráfokhoz. Ebben a modellben az utasítások 

egymásra épülése kiegészül az adatok lehetséges áramlásának reprezentációjával. 

6.2.6.2.1.3. Adatfolyamgráfok 

Egy adatfolyam gráfban az előzőekhez hasonlóan a csúcsokban találhatók az utasítások, amelyeket aktornak 

neveznek (6.3. ábra). 

A gráf élei itt nem egyszerű egymásutániságot fejeznek ki, hanem tényleges adatáramlási lehetőséget. 

Tekinthetjük őket adatcsatornának, így a gráf által reprezentált algoritmus működése gráfelméleti eszközökkel 

vizsgálható. (Az időbonyolultság meghatározása a leghosszabb út keresésére redukálódik, de értelmet nyer a 

gráf áteresztőképessége is az úgynevezett „pipeline" üzemelésnél. Ekkor az új bemeneten való számolást már az 

előtt elkezdhetjük, mielőtt az előző számítás eredménye elkészülne.) 

Az adatfolyamgráfban áramló adatcsomagokat tokeneknek nevezzük. 

Egy aktor akkor válik aktívvá (engedélyezetté), ha a bemenetein megadott feltételeknek megfelelően 

adattokenek állnak rendelkezésre. 

Amint a gráf egy csomópontja aktívvá válik, azonnal működésbe lép, elvégzi a hozzá rendelt műveletet, az 

eredményt pedig egy token formájában a kimenő élre rakja. Egy kimenő élen több token is összegyűlhet, de a 

feldolgozási sorrendjük meg kell, hogy egyezzen a létrehozásuk sorrendjével. (Azaz az élek egyfajta FIFO 

adattárolónak tekinthetők.) 

Észrevehetjük, hogy az adatfolyamgráfok némileg hasonlítanak a Petri-hálókhoz, azzal a különbséggel, hogy a 

tokeneknek itt konkrét adatcsomagok felelnek meg. 

6.3. ábra - Különböző aktorok adatfolyamgráfokban. 

 

Bemenő aktor. 
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Kimenő aktor. 

 

Összeadó aktor. 

 

Feltétel generátor. 

 

Port elágazás; az A aktor kimenő tokenje egyidejűleg megjelenik a B és C aktorok bemenő portján. 

 

Gyűjtő port; az A, illetve B kimenete akkor jelenik meg a C bemenő portján, ha az üres. 

 

Kapu aktor; ha B-n jel van, a bemenő A-t átengedi a kimenő portra. 

Az adatfolyamgráfok egyes komponenseire különböző feltételeket írhatunk elő, ami által különböző modelleket 

kapunk. 

A legegyszerűbb esetben nem engedünk meg visszacsatolást a gráfban (irányított körmentes). Ilyen pl. a 

minimum kiválasztása, amit a 6.4. ábra mutat. 

6.4. ábra - A legkisebb elem kiválasztása X = min{X1, X2, X3, X4}. 

 

Összetettebb modellekben megengedünk visszacsatolást, de megkövetelhetjük például, hogy egy aktor csak 

akkor lépjen működésbe, ha a kimenő élein már nincs token. (Azaz az előző kimenetét a következő aktor már 

feldolgozta.) Pl. buborékrendezés, aminek leírása a 6.5. ábrán látható. 
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6.5. ábra - A buborékrendezés adatfolyamgáfja. 

 

Az egyik legfejlettebb adatvezérelt modellben a tokenek feltorlódhatnak egy aktornál. A szinkronizálást a 

tokenekhez rendelt sorszámmal oldhatjuk meg. Az összetartozó bemenő adatokat azonos sorszámmal látjuk el. 

Ha egy aktorhoz megérkeztek a megfelelő sorszámú tokenek, aktiválódik, és kiszámolja a kimenő tokenjeit, 

ellátva őket a bemenetekkel megegyező sorszámmal. Amennyiben időközben más sorszámmal is érkeznek 

tokenek, félreteszi őket mindaddig, míg abból is meg nem érkezett az összes, ami az aktiváláshoz szükséges. 

Ilyen módon a számolás eredménye nem feltétlenül abban a sorrendben jelenik meg, mint ahogy a bemenetnél 

megadtuk. 

6.2.6.2.1.4. Adatfüggőségi gráfok 

A gráfreprezentációk tipikus vizsgálati módszere, hogy megcseréljük az élek és csúcsok szerepét. Esetünkben ez 

azt jelenti, hogy az új gráfmodellben az élek reprezentálják az utasításokat, míg a csúcsok az adatokat, amire az 

utasításokat alkalmazzuk. Mivel egy-egy utasítás egyidejűleg több adaton is végezhet műveletet, a gráfot 

célszerű hipergráfnak választani. Ilyen módon az adatok közötti függőségi viszonyokat tudjuk szemléletesen 

megjeleníteni. A nyomonkövethetőség miatt az adatok különböző előfordulásait különböző reprezentánssal 

jelöljük. Az adatok függőségének több szintje létezik, amelyekről a későbbiekben még bővebben tárgyalunk. 

6.2.6.2.2. A programelemzés módszere 

A programelemzés során egy szekvenciálisan reprezentált algoritmusról (programról) fogjuk megállapítani, 

hogy az egyes lépései (utasításai) milyen módon függenek egymástól. 

A gyakorlatban készíthetünk olyan programokat, amelyekben szereplő utasításokról nem dönthető el 

egyszerűen, hogy megváltoztatható-e a végrehajtásuk sorrendje, azaz függőségben állnak-e egymással. 

Tisztán elméleti szempontokat vizsgálva azok a programrészek hajthatók végre párhuzamosan, amelyek 

egymástól függetlenek a változóértékeiket tekintve. Világos, hogy a rekurzív részeket tartalmazó algoritmusok, 

illetve programok elemzése lényegesen bonyolultabb, mint az egyszerű iteratív komponensekből felépülőké. 

Mutatók használatával és közvetlen memóriaelérés által, hasonló módon, meglehetősen komplikált programokat 

hozhatunk létre. Nem fogunk a jegyzetben kitérni az eljáráshívást tartalmazó esetekre sem, bár ezek kezelése 

nem jelent akkora nehézséget, ha néhány egyszerű szabályt betartunk. 

Egyszerű megfigyelés alapján mondhatjuk, hogy az utasítások függőségének megállapítása nem a lineáris 

programrészletek esetén nehéz, hanem a ciklusokat is tartalmazó szakaszokon. Ez alapján ésszerűnek tűnik, ha a 

programok vizsgálata során első lépésként lineáris (ciklusmentes) szakaszokra bontjuk a kódot. 

A felbontás után kezdhetünk bele az egyes szakaszok részletesebb elemzésébe. 

Példa (buborékrendezés lineáris szakaszokra bontása) 
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  I. szakasz 

       

   1.i ← 0 

   2. while i < n – 2 do       

       

   II. szakasz 

       

   3.    j ← n – 1 

   4.    while j > i do 

       

   III. szakasz 

       

   5.         if T[j] < T[j – 1] then 

   6.               T[j] ⇄ T[j – 1] 
   7.             endif 

   8.     j ← j – 1 

   9.    endwhile 

    

   IV. szakasz  

       

   10.    i ← i + 1 

   11. endwhile 

Amennyiben megtörtént a szakaszokra bontás, elkezdhetjük az egyes szakaszok önálló elemzését. 

Ennek legfontosabb eleme, hogy létrehozunk egy függőségi gráfot. 

A függőségi gráf csúcsai az egyes utasítások. Azon csúcsokat kötjük össze irányított éllel, amelyek közvetlen 

függőségben állnak egymással. 

Példa (függőségi gráf másodfokú egyenlet megoldására) 

Be: ax2 + bx + c = 0 

1. t ← ac 

2. t ← 4t 

3. s ← b2 

4. d ← s – t 

5. if d < 0 then 

6. n ← 0 

7. else if d = 0 then 

8. n ← 1 

9. 

 

10. else 

11. n ← 2 

12. 

 

13. t ← b – g 

14. 
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15. t ← b + g 

16. 

 

17. endif 

18. endif 

A 6.6. ábrán mutatjuk a program sorainak (utasításainak) függőségi gráfját. 

6.6. ábra - A másodfokú egyenletet megoldó program utasításainak függőségi gráfja. 

 

Az, hogy milyen függőségi gráfot hozunk létre, nemcsak magától a programtól, hanem az elemzés módszerétől 

is nagymértékben függ. 

Példa (függőségi gráf többféle létrehozása) 

1. x ← a 

2. y ← b 

3. t ← x 

4. x ← x + y 

5. x ← t 

6. y ← xy 

A 6.7. és 6.8 ábrák mutatnak két lehetséges függőségi gráfot. 

6.7. ábra - A ,,függőségi gráf többféle létrehozása" példaprogram egyszerű szintaktikus 

függésen alapuló függőségi gráfja. 
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6.8. ábra - A ,,függőségi gráf többféle létrehozása'' példaprogram mélyebb függésen 

alapuló függőségi gráfja. 

 

A vizsgált egyszerűsített programok esetében az egyes utasítások függőségét tulajdonképpen csakis a változók 

függősége határozza meg. Mivel a vizsgált programszakaszok lineáris szerkezetűek, ezért az adatáramlás 

egyirányú bennük. Az egyes utasítások lehetséges végrehajtási sorrendjét az adatáramlás iránya határozza meg. 

Két utasítás függőségi viszonyát még csak definiálni sem olyan egyszerű, mint elsőre látszik. A függőség 

ugyanis változik, ha más (mélyebb) elemzési módszert választunk. Egyelőre egy meglehetősen laza 

meghatározással dolgozunk: azt mondjuk, hogy a C2 utasítás közvetlenül függ a C1 utasítástól, ha a C1 kimenő 

adatai közül legalább egy változatlan formában bemenete C2-nek. 

Példa (nem valódi függés) 

1. x ← a 

2. y ← b 

3. x ← x + y 

4. x ← x – y 

Itt 4. csak látszólag függ 3-tól, voltaképpen olyan, mintha 3. és 4. végre sem hajtódna. 

Az utasításokat a gráfban való elhelyezkedésük alapján szintekre bonthatjuk. A szinteket rekurzív módon a 

következőképpen definiálhatjuk: 
 

Definíció: Egy ciklust nem tartalmazó program utasításaihoz a következő rekurzív módon adjuk meg az 

utasításszinteket: 

0. szint: azok az utasítások, amelyek semelyik másiktól nem függenek. 

i. szint (0 < i): ha már definiáltuk az i – 1. szint utasításait, ide azok az utasítások tartoznak, amelyeknek még 

nem definiáltuk a szintjét, és csak olyan utasításoktól függenek, amelyeknek már definiáltuk. 

 

Megjegyzés: Ha egy utasítás az i. szinthez tartozik, akkor mindenképpen függenie kell egy olyantól, ami az i – 

1. szinten található. Ha nem így lenne, akkor a definíció alapján az i – 1. (vagy még korábbi) szinthez tartozna. 

 

Megjegyzés: Az előbbi definíció minden utasításhoz egyértelműen rendel szintértéket. 

Mivel egy program véges sok utasításból áll, ezért a gráfnak lesz egy legalsó szintje. Ezt a szintet kimeneti 

szintnek, a 0. szintet pedig bemeneti szintnek nevezzük. 

Az utasítások függősége az adott utasítások által használt adatokon, változókon múlik. Leegyszerűsíthetjük tehát 

az utasítások függőségének vizsgálatát az adatok függőségének vizsgálatára. Ehhez szükségünk lesz egy újabb 

fogalomra, mégpedig az adatok pillanatnyi értékére. 
 

Definíció: Legyen C egy program és Var(C) = {X1, X2, …, Xn} a C program által használt változók halmaza. A 

program egy állapota az (x1, x2, …, xn) érték n-es, ahol Xi = xi. Az értékek között megengedjük a # szimbólumot, 
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amely a definiálatlanságot jelenti. 

Ciklust tartalmazó programok esetén az adatok függetlenségének eldöntéséhez a programjainkat blokkokra kell 

felbontanunk és elemeznünk, hogy az egyes blokkok lokális, vagy globális módon használják változóikat, azaz a 

szakaszban szereplő változók kívülről kapják-e értékeiket, vagy a szakaszon belüli független részeredményt 

tárolnak. Például egy ciklus indexváltozója tipikusan lokális jellegű változó. Ha egy blokkban csak lokális 

változók vannak, akkor a blokkot az előtte levő programrésztől függetlenül lehet végrehajtani. 

Egy programblokkhoz megadhatjuk a be- és kimenő változóinak halmazát is. Szemléletesen azon változókat 

fogjuk kimenő változóknak nevezni, amelyek a blokk végrehajtása során új értéket kapnak, és azokat bemenő 

változónak, amelyek egy kimenő változó értékének előállításában részt vesznek. 

Ezen belül azonban két szintet fogunk megkülönböztetni: amikor csak formális (szintaktikus), illetve amikor 

valódi (szemantikus) függőséget állapítunk meg a ki- és bemenő változók között. 

Példák: 

Példa (formális függés) 

1. 

T := X 

X := Y 

X := T 

Kimenő változók: T, X 

Bemenő változók: X, Y, T 

2. 

X := Y 

Y := 2Y 

Y := Y - x 

Kimenő változók: X, Y 

Bemenő változók: X, Y 

Példa (valódi függés) 

3. 

T := X 

X := Y 

X := T 

Kimenő változók: T 

Bemenő változók: X 

4. 

X := Y 

Y := 2Y 
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Y := Y - X 

Kimenő változók: X 

Bemenő változók: Y 
 

Definíció (formális ki- és bemenet ciklusmentes programokra): 

Legyen adott egy C utasításblokk. A C kimenő változóinak SOut(C) és bemenő változóinak SIn(C) halmaza a 

következő induktív definícióval adható meg: 

1. SOut(skip) = ∅  

SIn(skip) = ∅  

2. SOut(X ← E) = {X} 

SIn(X ← E) = Var(E) 

3. SOut(C1;C2) = SOut(C1) ∪  SOut(C2) 

SIn(C1;C2) = SIn(C1) ∪  (SIn(C2) \ SOut(C1)) 

4. SOut(if B then C1 else C2) = SOut(C1) ∪  SOut(C2) 

SIn(if B then C1 else C2) = Var(B) ∪  SIn(C1) ∪  SIn(C2) 

Ahhoz, hogy egy programblokk valódi ki- és bemenő változóit megállapítsuk, a változók közötti szorosabb 

összefüggéseket kell felállítani. Ez helyenként igen komoly eszköztár igénybevételét is feltételezheti, és az is 

előfordulhat, hogy a feladat megoldhatatlan. 

6.2.6.2.2.1. A változók függősége 

A program változóinak függőségi viszonyát több szintű elemzéssel állapíthatjuk meg. A legegyszerűbb, amikor 

csak azt vizsgáljuk, hogy a szóban forgó változó kapott-e korábban értéket egy másik változó alapján. Ennek 

ismételt alkalmazásával azok az értékfüggőségek maradnak meg, amelyeknél a másik változó függősége is 

beépül a vizsgált változóba. Ezt szintaktikus függőségnek nevezzük. Az így megállapított függőség a 

szintaktikus ki- és bemenetek között írja le valamivel részletesebben a kapcsolatot. 

Magasabb szintű függőségi viszonyt tudunk megállapítani, ha értelmezzük is a változók kapcsolatát, és nemcsak 

azt vizsgáljuk, hogy szerepelt-e korábban a másik változó valamilyen értékadásban, hanem azt is elemezzük, 

hogy milyenben. Ezt a fajta függőséget szemantikus függőségnek nevezzük. 

A változók függőségének az előzőek alapján több típusát különböztethetjük meg: 
 

0. X még szintaktikailag sem függ Y -tól; 

1. X szintaktikailag függ Y-tól, a reprezentált adatok függősége esetenként programozástechnikai változtatással 

feloldható; 

2. X strukturálisan függ Y-tól és nem mutatkozik lehetőség a függőség feloldására. 

Bár a szintaktikai függőségtől erősebb kapcsolatot fejez ki a strukturális függőség, még ez utóbbi sem írja le 

mindig pontosan a változók közötti valódi függést. 

6.2.6.2.2.2. Szintaktikus függés 

A szintaktikus függés megállapítása a legegyszerűbb a függések között. Nem kapunk azonban általa pontos 

képet a valódi függőségről, mivel a tényleges viszonyt nem állapítja meg. Ezáltal bizonyos esetekben túl sok 

(nem valós) kapcsolatot állít fel. 
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Tekintsük pl. a következő programrészletet: 

   1.  X ← X - Y 

   2.  X ← X + Y 

Világos, hogy ez a program semmilyen módon nem változtatja meg a változók értékét, vagyis nem változtat a 

függőségi viszonyon sem. Viszont, ha csak a tiszta szintaktikus függést nézzük, azt kapjuk, hogy X függ Y-tól. 

Mégis van haszna azonban ennek a vizsgálatnak is, mivel első körben sok változót szűrhetünk ki vele a további 

elemzések köréből, ami által egyszerűsíthetünk a magasabb szintű függések megállapításánál. 
 

Definíció: Var(E) -vel jelöljük az E kifejezésben szereplő változók halmazát. Az E összetettsége szerint a 

következő módon határozzuk meg: 

1. Var(c) = ∅ , ahol c egy konstans; 

2. Var(X) = {X}, ahol X egy változó; 

3. 

 

ha f(.) egy függvény. 

 

Definíció (ciklusmentes programok változóinak szintaktikai függősége): 

Jelölje SDep(X,C) azon változók halmazát, amelyektől szintaktikailag függ az X kimeneti változó a C program 

végrehajtásakor. SDep(X, C)-t rekurzív módon a következőképpen definiáljuk: 

1. SDep(X, skip) = {X}; 

2. SDep(X, (Y ← E)) = Var(E), ha Y = X és {X}, ha Y ≠ X; 

3. Sdep(X, (C1; C2)) = ⋃Y∈SDep(X, C2)SDep(Y, C1); 

4. SDep(X, (if B then C1 else C2)) = SDep(C1) ∪  SDep(C2). 

Jóval bonyolultabb a változók tényleges függőségének megállapítása. Ehhez ugyanis nem csak azt kell 

meghatározni, hogy mely bemenő változóktól függ egy kimenő változó, hanem azt is, hogy milyen módon. A 

változók függősége alapján állapíthatunk meg azután kapcsolatot az adatok között. A független változók által 

reprezentált adatok tekinthetők függetlennek, a függő változók által reprezentált adatok viszont mélyebb 

elemzést igényelnek a tényleges függőség megállapításához. 

Sokszor nem egyszerű (sőt, akár az is elképzelhető, hogy lehetetlen) megállapítani a változók függőségi 

viszonyát, vannak azonban olyan esetek, amikor ez megtehető. 
 

Definíció (ciklusmentes programok változóinak tényleges függősége): 

Jelölje RDep(X, C) azt a függvényt, amelyet a C program megvalósít az X kimeneti változóra nézve. RDep(X, 

C) -t rekurzív módon a következőképpen definiáljuk: 

1. RDep(X, skip) = X; 

2. RDep(X, (Y ← E)) = f(X1, …, Xn), ha Y = X, ahol E az f(X1, … Xn) 

függvényt valósítja meg, és X, ha Y ≠ X; 

3. RDep(X, (C1; C2)) = f(g1(X1, …, Xn), …, gk(X1, …, Xn)), ahol 
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f(Y1, …, Yk) = RDep(X, C2) és gi(X1, …, Xn); 

4. RDep(X, (if B then C1 else C2)) = f(X1, … Xn), ahol 

f(X1, …, Xn) = RDep(X, C1), ha B(X1, …, Xn) = I (illetve 1) és 

f(X1, …, Xn) = RDep(X, C2), ha B(X1, …, Xn) = H (illetve 0). 

 

Megjegyzés: Amennyiben a kifejezések értékei valós számok, a 4. pontban levő definíció egyszerűen felírható 

a 

f(X1, … Xn) = B(X1, …, Xn) ⋅  RDep(X, C1) + (1 – B(X1, …, Xn)) ⋅  RDep(X, C2). 

Amennyiben a változók függőségét sikerült megállapítani, definiálhatjuk a valódi ki- és bemenő változókat. 
 

Definíció (valódi ki- és bemenet ciklusmentes programokra): 

Legyen adott egy C utasításblokk. A C valódi kimenő változóinak ROut(C) és valódi bemenő változóinak 

RIn(C) halmaza a következő definícióval adható meg: 

ROut(C) = {X|RDep(X, C) ≠ X}. 

RIn(C) = ⋃X∈Rout(C)Dom(RDep(X, C)). 

A változófüggőség gyakorlati meghatározására több lehetőség is adódik. Egyik ilyen módszer a Dijkstra-féle 

leggyengébb előfeltétel kalkulus megfelelő módosítása, amit a későbbiekben röviden ismertetünk. Segítségével 

megpróbálhatjuk megállapítani, hogy a végeredmény meghatározásához mely számítások milyen sorrendű 

elvégzésére van szükség, és az ehhez használt változók milyen hatókörrel rendelkeznek. 

Természetesen egy-egy konkrét algoritmus esetén sokkal hatékonyabb párhuzamosítási lehetőségek is 

adódhatnak. Egyik szép példája ennek a gyors Fourier-transzformáció. 

A gyors Fourier-transzformáció során (eltekintve most a konkrét gyakorlati felhasználástól, illetve a művelet 

értelmezésétől) egy M ⋅  v szorzatot kell kiszámolni, ahol M egy n × n-es mátrix, míg v egy n-dimenziós vektor. 

A dolog különlegessége a mátrix alakján múlik. M szerkezetileg a következő mátrixhoz hasonlítható: 

 

A párhuzamosíthatóság szempontjából fontos, hogy rekurzív módon definiálható, az alábbi összefüggést 

használva: 

Legyen n = 2s. 

M0j = M00 megfelelő együttható lista 

 

 

… 
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A rekurzió során – az összefüggés alapján is megfigyelhetően: Mj = Msj. 

Az összefüggés alapján az eredeti n2 elemi szorzásművelet helyett elegendő n darabot végrehajtani, míg az 

additív jellegű műveletekből n2 helyett csak n ⋅  s = n ⋅  log n darabot. Az M rekurzív megadásának alapján 

ráadásul arra is rájöhetünk, hogy az összes elemi szorzásművelet egy időben, egymástól függetlenül 

végrehajtható, míg az additív műveletek – a rekurzív megadás lépéseit követve – szintenként haladva 

függetlenek, vagyis egy időben egyszerre n darab hajtható végre. Az algoritmus processzorigénye ennek 

megfelelően n, míg az időbonyolultsága log n. 

A feladat jellegéből adódóan így jelentős redukció érhető el a végrehajtandó elemi műveletek, valamint a 

szükséges processzorok számában. Az időbonyolultságon javítani viszont még ezzel sem tudunk. 

6.2.6.2.2.3. Banerjee-féle függőségi teszt 

A változók függőségének megállapítását ciklusmentes programokra megvizsgáltuk. Jóval nehezebb a feladat, ha 

programunk ciklusokat is tartalmaz. 

Pontosan erre a célra használható a Banerjee-féle függőségi teszt. Ez tulajdonképpen egy leegyszerűsített, és az 

alkalmazható esetekben igen hatékony adatfüggőségi teszt, melyet széles körben használnak programok 

ciklusainak automatikus párhuzamosítására. Működése azon alapul, hogy az indexelt változók (pl. tömbök) által 

okozott függőséget az indexek megfigyelésén keresztül próbáljuk detektálni. 

Példa 

1. for i from 0 to 100 do 

2. for j from 0 to 50 do 

3. for k from 0 to 40 do 

4. X(a0 + i + 2j − k) = ··· 

5. X(b0+ 3i − j + 2k) = ··· 

6. enddo 

7. enddo 

8. enddo 

Az alapelve az, hogy az indexekre adható korlátok tartományán belül (itt pl. 0 ≤ i ≤ 100, 0 ≤ j ≤ 50, 0 ≤ k ≤ 40) 

megállapítunk egy egyenletekkel kifejezhető összefüggést a változók között. A függőséget a kapott 

egyenletrendszer megoldásai alapján nyerjük. Mivel az egyenletekben szereplő változók által felvehető értékek 

egészek, ezért az egyenletrendszer megoldása viszonylag egyszerű, diofantikus egyenletekre vonatkozó 

módszerekkel meghatározható. 

A szekvenciális programot egy olyan fordító segítségével alakíthatjuk át párhuzamos architektúrájú gépen 

hatékonyan futtatható programmá, amelyik átszerkeszti a kódunkat. 

A fordító feladata a rejtett párhuzamosságok felfedezése és nyitottá tétele. 

Az eljárás első lépéseként meghatározzuk a szekvenciális programként való végrehajtásnál kialakuló 

függőségeket. 

A program párhuzamos változatának ugyanazon függőségi viszonyoknak kell eleget tennie, aminek 

következményeként ugyanazt a végeredményt számolja ki, mint az eredeti program. 

Ha a szekvenciális programban egy B művelet függ az AA -tól, akkor A-t a párhuzamos programban is hamarabb 

kell végrehajtani. 
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Két művelet függőségének megállapításához tudnunk kell azt, hogy használják-e ugyanazt a memóriaterületet, 

és ha igen, milyen sorrendben. 

6.2.6.2.2.4. A módosított Dijkstra-féle leggyengébb előfeltétel kalkulus 

A Dijkstra-féle leggyengébb előfeltétel kalkulus a programhelyesség bizonyítás jól ismert és alaposan 

tanulmányozott módszere. A benne leírtak végrehajtására több automatizált rendszer létezik, érdemes tehát 

kiterjesztenünk a párhuzamosíthatóság vizsgálatára. 
 

Definíció: 

1. wp(skip, Q) = Q 

2. wp(X ← E, Q) = Q(X ← E) 

3. wp((C1; C2), Q) = wp(C1, wp(C2, Q)) 

4. wp((if B then C1 else C2), Q) = (B ∧  wp(C1, Q)) ∨  (¬ B ∧  wp(C2, Q)) 

5. wp((while B do C), Q) = ∃ k (k ≥ 0)∧ pk, ahol P0 & ¬ B ⋀  Q és Pk+1 = B⋀wp(C, Pk) (informálisan: ∃ k (k ≥ 0) 

⋀Pk = P0 ∨  P1 ⋁  P2 ∨  …) 

Ilyen módon blokkonként megállapítható, hogy a kimeneti változók mely bemenő változóktól függenek, ami 

alapján felírhatjuk a blokkok egymásra épülésének struktúráját. 

Tekintsük például a következő egyszerű programrészletet: 

Példa (programrészlet) 

1. X ← 3 

2. Y ← 2 ⋅  X 

3. if Y < 4 then 

4. X ← 2 

Ebben az utasításblokkban kimenetként az X és Y változók kapnak értéket, bemenete viszont nincs – legalábbis 

ami részt vesz a kimenet kialakításában. 

Megállapítható, hogy X és Y értéke egymástól függetlenül, egy időben számítható: 

X = 3 és Y = 6 értékeket kapnak. 

A kimenő változók: Xr, Yr 

A 3. sor alapján a függőség: Dx = ((Y < 4)⋀ (Xr = X))⋁ ((Y ≥ 4)⋀ (Xr = 2)) 

Dy = (Yr = Y) 

A 2. sor alapján a függőség: Dx = ((2 ⋅  X < 4)⋀ (Xr = X))⋁ ((2 ⋅  X ≥ 4)⋀ (Xr = 2)) 

Dy = (Yr = 2 ⋅  X) 

Az 1. sor alapján a függőség: Dx = ((2 ⋅  3 < 4)⋀ (Xr = 3))⋁ ((2 ⋅  3 < 4)⋀ (Xr = 3))⋁ ((2 ⋅  3 ≥ 4)⋀ (Xr = 2)) 

Dy = (Yr = 2 ⋅  3) 

Látható, hogy amíg csak 1–4 típusú utasításokat tartalmaz egy program, addig a függőségi viszonyokat könnyű 

meghatározni. A probléma a ciklusok használatánál kezdődik. 

Vizsgáljuk meg a következő három egyszerű ciklust: 
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I.) 

   1. X ← 0   

   2. while X < n do 

   3.    T[X] ← 2 T[X] 

   4. endwhile 

II.) 

   1. X ← 0 

   2. S ← 0 

   3. while X < n do 

   4.    S ← S + T[X] 

   5. endwhile 

III.) 

   1. X ← 0 

      2. Y1 ← 0 

      3. Y2 ← 1 

      4. while X < n do 

      5.   T ← Y1 

      6.   Y1 ← Y2 

      7.   Y2 ← T + Y2 

   8. endwhile 

Az első esetben világosan látszik, hogy a ciklusmag utasításai egy időben végrehajthatók, a T[X] ← 2 ⋅  T[X] 

műveletek végrehajtási sorrendje lényegtelen, egyik sem használja a másik eredményét. 

A második esetben a probléma már nem oldható fel, legalábbis nem ilyen egyszerűen. A műveletek végrehajtási 

sorrendje itt is tetszőleges lehet, viszont az S változó egyfajta gyűjtő változó, akkumulátor szerepe van. 

Végül a harmadik példa során nem értelmezhető a műveletek sorrendjének felcserélése, hiszen egyértelműen az 

előző számítás eredményét kell felhasználni a következő iterációs lépésben. Itt párhuzamosítás már csak 

magasabb szintű matematikai megfontolások és elemzés után lehetséges, a kiszámolandó feladattól függő 

egyedi megoldással. 

Természetesen elképzelhető olyan utasításszerkezet, ahol a változók függőségét alaposan elrejtettük, így az 

szinte kitalálhatatlan. Feltételezhetjük azonban, hogy a programkód elkészítése során nem az volt a cél, hogy 

minél nehezebben visszafejthető legyen, hanem egyfajta együttműködési szándék a párhuzamosíthatósággal 

kapcsolatban. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy egyes ciklusok esetén egyedi utasításszervezéssel érhetünk el magasabb szintű 

párhuzamosítást. 

Az utasításblokkok párhuzamosításának következő szintjét képezi a III. példaprogram 5–7. sorából álló blokk. 

Itt – ha egyszerűbb módon is – egy komplexebb összefüggés van a változók értékei között. A Dijkstra-típusú 

elemzés azonban azt mutatja, hogy a kimeneti értékek viszonylag tisztán függenek a bemeneti értékektől: 

 

 

Látható, hogy itt is lehetséges a párhuzamosítás, viszont szükség van egyfajta szinkronizálásra, illetve az 

eredmények tárolása előtt megfelelő értékű késleltetésre. 

6.2.6.2.2.5. Programszerkezet-gráf felépítése 

Amennyiben a változók függőségét sikeresen meghatároztuk, rátérhetünk az utasítások függőségének 

meghatározására. 

A változók direkt függőségét használva közvetlenül is felépíthetünk egy egyszerű függőségi gráfot. 
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Bontsuk fel a programot maximális lineáris szakaszokra. (Egy szakaszt akkor nevezünk lineárisnak, ha nem 

tartalmaz ciklust. Maximális akkor lesz, ha semelyik irányba nem bővíthető tovább úgy, hogy lineáris 

maradjon.) 

Egy lineáris szakaszon belül az i. utasítást összekötjük a j. utasítással (irányított módon, i → j formában), ha j > 

i, az i. utasításban valamelyik (mondjuk X) változó értéket kap, a j. utasításban X értéke felhasználásra kerül és 

az i + 1 … j – 1 utasítások során X nem kap új értéket. Így a szakaszon belüli szintaktikus függőséget teljes 

mértékben leírhatjuk. (A szemantikus függést ezzel még nem tudjuk megvizsgálni.) 

Amennyiben szakaszonként felépítettük az utasítások függőségi viszonyát, megállapítjuk az egyes szakaszok ki- 

és bemeneti változóit. 

Párhuzamosítás szempontjából látszólag ellentmondásos módon, egyszerűbben kezelhető, és hatékonyabb, 

kevesebb változót tartalmazó be- és kimenő változó halmazokat kapunk, ha a feltételes utasítás-végrehajtás két 

ágát külön-külön szakasznak tekintjük, és egymás utáni végrehajtással reprezentáljuk. Ehhez szükség van egy 

ideiglenes logikai változóra, amiben a feltétel értékét tároljuk. Tekintsük például a következő programrészletet: 

   C = 

   1.  if X < 10 then 

   2.       Y ← 2 Z 

   3. else 

   4.       X ← 2Y 

   5. endif 

Ha az előbbi definíció alapján nézzük, a be- és kimenő változók halmazai: 

RIn(C) = {X, Y, Z} 

ROut(C) = {X, Y} 

Látható viszont, hogy a 2. utasításnak Y, a 4-nek pedig Z nem bemenete, vagyis feleslegesen tartaná fel a 

végrehajtást egy esetleges várakozás a látszólagos változóra. 

Átírhatjuk viszont a programot egy ekvivalens kódra: 

   C' =  

   1. B ← ( X < 10 )      ---   logikai értékű 

   2.  ( B ) Y ← 2Z 

   3.  ( ¬ B ) X ← 2Y 

Ennek az átírásnak az előnye akkor jelentkezik, amikor az egyes utasítások függőségi gráfját konstruáljuk meg. 

Ekkor ugyanis nem kell a két utasításágat együtt kezelni a kapcsolódás megállapításánál, hanem ugyanúgy 

dolgozhatunk vele, mintha egyszerű utasítások lennének. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy mivel még mindig csak szintaktikai elemzést végzünk, a 

   1. if X < 10 then 

   2.     Y ← Z 

   3. else 

   4.     Y ← Z 

   5. endif 

típusú programot nem fogjuk tudni egyszerűsíteni. 

A szintaktikus be- és kimenő változók halmaza a következő metódussal határozható meg: 

Legyenek az utasítások az adott szakaszon belül 1-től n-ig számozva. 

   1. SIn ← ∅ 
   2. SOut ← ∅ 
   3. for i ← 1 … n do 

   4.     SIn ← SIn ∪ (SIn(Ci)\SOut) 

   5.     SOut ← SOut ∪ SOut (Ci)  

   6. enddo 
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3. Összefoglaló kérdések, feladatok 

1. Írjunk algoritmust n szám összeadásának log(n) időben történő végrehajtására (az elemi művelet a számok 

összeadása)! 

2. Írjunk algoritmust an kiszámítására n időbonyolultsággal (az elemi művelet az a típusú objektumok szorzása)! 

3. Alkossuk meg az előző algoritmusok folyamatábra és adatfolyam gráf reprezentációját! 
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7. fejezet - A párhuzamosság formái 

7.1. A párhuzamosság két alapvető típusa 

A könyv utolsó részében – összefoglalás helyett – a párhuzamosság két fajtáját, mint szélső pólusokat mutatjuk 

be, általában a legtöbb esetben a párhuzamos számítások során ezek nem teljesen tiszta formában jelennek meg. 

A visszalépéses keresés leginkább annak felel meg, amikor pl. egy ember keresi a kiutat a labirintusból: 

szekvenciális problémamegoldást használ, ahogyan a hagyományos (egyszalagos) Turing-gép is. Ezzel 

szemben, ha több ágens vagy ügynök is rendelkezésre áll, akkor párhuzamosan is meg lehet közelíteni egy ilyen 

problémát. A keresőfával megoldást kereső rendszerek egyszerre általában több aktív (nyílt) állapottal 

rendelkeznek, több megoldásjelöltet is kezelnek egyszerre, ami jó lehetőséget ad a párhuzamosíthatóságra. A 

genetikus algoritmusok ugyancsak több megoldásjelölttel dolgoznak egyszerre, viszont itt a véletlennek is 

fontos szerepe van. 

A párhuzamosságnak a számításokat tekintve két fő fajtáját különböztethetjük meg: a ,,vagy-párhuzamosságot'' 

és az ,,és-párhuzamosságot''. 

7.1.7.1.1. A ,,vagy-párhuzamosság'' 

A vagy-párhuzamosság a „kínai hadsereg” útkereső modelljének felel meg. A feladat az, hogy egy hírt 

átjuttassunk a hegység túloldalára. Az algoritmus alapvetően párhuzamos jellegű: minden katona megkapja az 

üzenetet és egyszerre indulnak útnak. Minden elágazásnál az odaérő csapat annyi részre oszlik, ahány út vezet 

tovább: így minden irányba megy valaki. Mivel a kínai hadseregről van szó, elég sokan vannak ahhoz, hogy ez 

mindig megoldható legyen, így valaki csak átér a hegység túloldalára a hírrel, ha van átvezető út. E fajta 

párhuzamosság alkalmazása esetén pl. több adatra próbáljuk ugyanazt az algoritmust futtatni, bármelyik adhatja 

az eredményt. Ez a fajta párhuzamosság ezen tekintetben 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 adatpárhuzamos számításokat is jellemzi. Ha csak szekvenciális erőforrásunk van és 

szerencsénk van (valahonnan megsejtjük, tudjuk minden kereszteződésnél, merre a legrövidebb átjutni a hegyen, 

merre vezet a legrövidebb megoldáshoz vezető út), akkor ugyanannyi idő alatt oldhatjuk meg a problémát, mint 

a vagy-párhuzamos algoritmussal. Ezt a ,,szerencsefaktort'' küszöbölhetjük ki a determinisztikus, de 

maximálisan párhuzamos algoritmussal. Hasonló elven működött a Szuper Turing-gép leghosszabb tartalmat 

kiválasztó (lemásoló) példája: minden adatot egyszerre dolgoztunk fel. 

7.1.7.1.2. Az ,,és-párhuzamosság'' 

Az imént ismertetett vagy-párhuzamossággal 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. Úgy kell ezt elképzelnünk, mint pl. a mesterséges 

intelligenciában használatos problémaredukciós problémamegoldási elvet, azzal a feltétellel, hogy a 

részproblémák egymástól függetlenül, párhuzamosan is megoldhatóak. A jelen könyvben ismertetett modellek 

közül az L-rendszereket sorolhatjuk pl. ide, hiszen általában a generált szó eléréséhez minden egyes 

(párhuzamosan alkalmazott) átírásra szükség van. Ez a fajta párhuzamosság jellemzi az ún. „high-performance 

computing”-ot. A vagy-párhuzamossággal szemben ez a fajta párhuzamosság kihat a megoldási időre is, a 

megfelelően használt párhuzamos erőforrásokkal az jelentősen csökkenthető. 

A problémát sokszor az jelenti, hogy egyáltalán nem lehet automatikus módon megtenni a részproblémákra 

bontást és így megfelelően kihasználni az erőforrásokat. 

2. Összefoglaló kérdések, feladatok 

1. Ismertesse és hasonlítsa össze a párhuzamosság két alapvető fajtáját! 

2. Jellemezze a könyvben szereplő modelleket, melyekben jelenik meg tisztán valamelyik típus? Melyekben 

lehet mindkét típust megfigyelni? 
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