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Bevezetés 

A jegyzet elsődleges célja olyan alapvetően numerikus jellegű feladatok vizsgálata volt, amelyek a különböző 

programozási feladatok során előkerülhetnek. Első megközelítésben teljesen általános, sokféle célra alkalmas 

algoritmusok megismerése és elemzése volt a legfőbb szempont, de bizonyos speciális feladatra adott 

megoldások olyan általános érvényű párhuzamosítási módszereket alkalmazhatnak, hogy tanulmányozásukkal 

csak nyerhet az olvasó. Másodlagos szempontként a párhuzamosságban való gondolkodás fejlesztése, a 

hatékony párhuzamosítási készségek kialakítása szerepelt. 

Az újonnan megjelent hardverek olyan lehetőségeket biztosítanak a hatékonyság javítására, amelyek mellett 

egyre nehezebb észrevétlenül elmenni (szuperkomputer, többmagos processzorok, FPGA, videokártya). 

A különböző architektúrák természetesen más-más megközelítést igényelnek. 

1. Párhuzamos architektúrájú számítógépek 

A számítógépes architektúrák fejlődése kezdetben az egységesítés, egyszerűsítés és ezáltal hatékonyabb 

programozhatóság irányába fejlődött. Ennek a csúcsa volt a Neumann-elv megszületése, amikor minden 

információt (adat és program) egy helyen tároltak, és minden feldolgozást egyetlen egység végzett. Viszonylag 

hamar felismerték azonban, hogy bizonyos speciális műveleteket érdemes leválasztani az egyetlen feldolgozó 

egység feladatai közül, ezáltal tehermentesítve a „lényegtelen" feladatoktól. Ezek tipikusan olyan feladatok 

voltak, melyek végrehajtása drasztikusan csökkentette a (most már központi feldolgozó egységnek nevezett) 

processzor sebességét. A perifériák és háttértárolók vezérlése így külön hardverelem feladata lett, amelyek a 

sebességkülönbség kiküszöbölésére egy közösen használható, úgynevezett puffermemórián keresztül 

kommunikáltak a központi vezérlőegységgel. 

Következő lépésként megjelentek az univerzális kommunikációs csatornák, a buszok, melyekre több egység is 

csatlakozik, és az igényeknek megfelelően használhatóak. Vezérlésük elválasztható volt a központi egység 

feladataitól, így azt további műveletek elvégzése alól lehetett felszabadítani, még több erőforrás jutott a 

tényleges számításokra. Ilyenek például a perifériákkal kapcsolatot tartó buszok (PCI, PCIe) és a memóriához 

kapcsolódó busz. 

Később rájöttek, hogy bizonyos feladatok elvégzésére hatékonyabb lehet külön célhardvert építeni, ezzel tovább 

csökkentve az univerzális működésű központi feldolgozó egység feladatait. Így jelentek meg a kifejezetten 

számolási (lebegőpontos aritmetika) feladatok hatékony végrehajtására szolgáló társprocesszorok, és a 

karakteres képernyők háttérbe szorulásával egy időben a grafikus műveletek gyorsítására szolgáló grafikus 

processzorok. A gyártás hatékonyságának és a számítógépek előállítási költségének csökkentése abba az irányba 

mutatott, hogy ezeket az új feladatokat ellátó egységeket – amennyire lehet – megpróbálják egyetlen tokba 

építeni. Ez természetesen valamilyen mértékben csökkenti a központi feldolgozó egység rendelkezésére álló 

lapkaméretet és ezáltal teljesítményt, de bizonyos kategóriák esetén ez egyáltalán nem zavaró. 

Közben a központi feldolgozó egység működésének hatékonyságát is javították, olyan módon, hogy az éppen 

végrehajtás alatt levő művelet elvégzése közben, amennyiben lehetséges, már a következő utasításhoz szükséges 

adatok előkészítése is zajlik. A memória egy része bekerült a processzorba – gyorsító tár (cash) – tovább 

csökkentve a terhelést és növelve a sebességet. 

A hardver fejlődésével egy időben a szoftverek is fejlődtek. Kezdetben jellemző volt az egy-egy hardverhez 

külön fejlesztett, közvetlenül kötődő operációs rendszerek használata. Ezekkel jobban ki lehetett használni az 

adott gép erőforrásait, viszont drágábbak voltak, lassabban fejlődtek és a programok hordozhatósága is nehézkes 

volt. Két teljesen különböző irány volt a személyi számítógépek és a többfelhasználós nagyszámítógépek 

fejlődése. Mivel személyi számítógépeken lényegében mindig egyetlen ember dolgozott, és egyszerre csak egy 

feladatot oldott meg, nem is merült fel különösebben a párhuzamos működés igénye. Ezzel szemben a 

többfelhasználós gépek esetében az operációs rendszerek szükségszerűen a több feladat látszólag egy időben 

történő végrehajtása irányába fejlődtek. 

A technológia fejlődésével és a termelési hatékonyság növekedésével a személyi- és nagyszámítógépekben 

felhasznált komponensek közötti különbségek egyre inkább kiegyenlítődtek. A személyi számítógépekben 

használatos eszközök megbízhatósága megközelítette a nagyszámítógépekben levőkét, miközben a gyártási 
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volumen lényegesen olcsóbbá tette őket. Mára eljutottunk oda, hogy lényegében ugyanolyan alkatrészeket 

használhatunk egy nagy- vagy szuperszámítógép összeállítása során, mint egy asztali gép esetén. 

Közben az asztali gépek operációs rendszereinek fejlődése – kifejezetten a grafikus operációs rendszerek 

elterjedése – lehetővé tette (sőt igényelte) a minél nagyobb számítási teljesítmény használatát, ami egy bizonyos 

szint fölé technikai problémák miatt már nem volt emelhető. Az órajel-frekvencia növelését és a processzorba 

integrált logikai kapuk számát egyaránt a fogyasztás, és az ezzel szoros összefüggésben levő melegedés 

korlátozta. Megjelentek az asztali gépekben is a többprocesszoros rendszerek, bár ezt az áruk miatt leginkább 

speciális feladatokra, illetve szerverek esetén volt érdemes alkalmazni. Olcsóbb és technikailag is 

egyszerűbbnek bizonyult a mára széles körben elterjedt többmagos processzorok használata, amelyek bizonyos 

szempontból úgy tekinthetők, mintha több teljesen független feldolgozóegységet tartalmaznának. 

A korábban említett grafikus feladatok megnövekedett számításigénye lökést adott a különálló grafikus 

processzorok fejlődésének. Ezen feladatoknál jelentős párhuzamosítási lehetőségek adódnak viszonylag 

egyszerű struktúrájú processzorok alkalmazásával is. Itt nem teljesen független processzormagok végeznek 

azonos műveleteket nagyobb méretű összefüggő adatrendszeren. 

A többprocesszoros, illetve többmagos rendszerek esetén tovább bonyolította a helyzetet az egymással való 

kommunikáció és az erőforrásokhoz való hozzáférés megoldása. Itt elsősorban a leggyakrabban használt és 

leginkább befolyásoló tényező a memóriaelérés szabályozása. 

Teljesen más kiindulási pontból fejlődtek ki az FPGA (Field Programmable Gate Array) alapú számítógépek. 

Az FPGA lényegében egy bizonyos korlátok között szabadon konfigurálható kapuáramkörökből álló 

hardveregység. Elsősorban mérnöki megoldások egyszerűsítésére született, de mára teljesítményben elérte azt a 

szintet, hogy komoly számítási műveletek elvégzésére is alkalmas. Ezzel a technika visszakanyarodott az 

eredetéhez, amikor a gépek programozása megfelelő huzalozások létrehozásával történt. Természetesen a 

modernebb technológia sokkal haladottabb megoldások megvalósítását teszi lehetővé, jelentős automatizálással 

segítve a programozást. A párhuzamosítás szintje – a hardver által adott méretbeli korlátok által behatárolva – 

tulajdonképpen tetszőleges. 

A számítógépek megfelelő architektúrája megteremti a lehetőséget párhuzamos programok futtatására, de 

kérdés, hogy milyen módon lehet ezt kihasználni. 

A megoldandó feladat, illetve a konkrét megoldás általában rejt magában valamilyen lehetőséget a párhuzamos 

megvalósításra. Ezt rendelkezésre álló-, míg az adott struktúrában ténylegesen megvalósíthatót kihasználható 

párhuzamosságnak nevezzük. A párhuzamosság mennyiségi méréséről a második fejezetben tárgyalunk 

részletesebben. Egy kétmagos architektúrában rejlő lehetőségeket például nem feltétlenül tudjuk kihasználni egy 

olyan program esetén, amikor a párhuzamosságot utasítások szintjén kell megvalósítani (pl. hosszú aritmetika). 

A párhuzamosság másik vizsgálati szempontja az adatok függősége alapján osztja fel a programokat. Az egyik 

szélsőséges esetben az egyes adatokon végzendő műveletek függetlenül végrehajthatók, az egyes számítási 

szálak között nincs kapcsolat. Ezt adatpárhuzamosságnak nevezzük. A másik véglet esetén az adatok teljesen 

függőek, a párhuzamosságot csak a műveletek függetlensége alapján valósíthatjuk meg. Ezt funkcionális 

párhuzamosságnak nevezzük. 

Az adat párhuzamosságot kihasználhatjuk adatpárhuzamos architektúrákkal, pipeline jellegű feldolgozással, 

többmagos processzorokkal, illetve a feladat egyedi tulajdonságai alapján vektorprocesszorok használatával. 

Átalakítjuk az adatpárhuzamosságot funkcionális párhuzamossággá, pl.: az adatok feldolgozását ciklusokba 

szervezzük és a ciklusokat párhuzamosan hajtjuk végre. 

Tipikus adatpárhuzamos feladatok: vektorok összeadása, egészek prímtényezőkre bontása. 

A funkcionális párhuzamosság lényegében a feladat logikájában rejlő párhuzamosság, ami a megoldás 

leírásában (folyamatábra, adatfolyamgráf, párhuzamos pszeudokód) megjelenhet. 

Tipikus funkcionálisan párhuzamos feladatok: aritmetika (szorzás), gyors Fourier-transzformáció, rendezés. 

Egy feladat megvalósításakor megjelenő funkcionális párhuzamosság a tisztán adatpárhuzamosságtól való 

távolsága alapján szintekre bontható: 

1. utasításszintű: elvileg párhuzamosan végrehajtható utasítások; pl. buborékrendezés. 
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2. ciklusszintű: párhuzamosan végrehajtható ciklus – az egyes iterációkban szereplő adatok függetlensége 

esetén hatékony; pl. keresés egy tömbben. 

3. eljárásszintű: párhuzamosan végrehajtható eljárások; pl. ugyanazon az adathalmazon több független 

számítást végzünk. 

4. felhasználói szintű: párhuzamosan végrehajtható programok; pl. operációs rendszer által elosztott feladatok. 

Az utasítás szinttől a felhasználói szint felé haladva finom, illetve durva szemcsézettségről beszélhetünk. 
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1. fejezet - Algoritmusleíró modellek 

Az algoritmusok leírására több modell is elterjedt. Az egyik csoportba a szöveges, nyelvszerű, míg a másikba a 

grafikus leírások tartoznak. A jegyzetben nem foglalkozunk mélyebben az elsősorban elméleti vizsgálatokra 

alkalmas modellekkel (Turing-gép, RAM-gép, Markov-algoritmus stb.), inkább a gyakorlatban jobban 

használható, a programozáshoz közelebb álló leírásokat tekintjük át. 

Az algoritmusok leírására használt legelterjedtebb szöveges módszer az úgynevezett pszeudokód, míg a grafikus 

megadásra a folyamatábra vagy adatfolyamgráf a legalkalmasabb. 

1. Pszeudokód 

Pszeudokód 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 hagyományos szekvenciális leírást kiegészítve néhány elemmel, alkalmassá válik párhuzamos algoritmusok 

megfogalmazására is. 

1. Értékadás:  X←E ; az X változó az E kifejezés értékét kapja. 

Párhuzamos változata: X [1…n] ← E [1…n] 

2. Utasítás blokk: Begin C1;C2;…;Ck End; az egymás után végrehajtandó utasítás(blokk)okat írja le, a megfelelő 

sorrendben (rekurzív definíció). 

Párhuzamos változata: Begin C1∣ C2∣ …∣ Ck End; az így felsorolt utasítás(blokk)ok végrehajtási sorrendje 

tetszőleges, akár egyidejű is lehet. 

3. Feltételes elágazás: if B then C1else C2; ha a B logikai értékű kifejezés igaz, a C1, ellenkező esetben a C2 

utasítás(blokk) hajtódik végre. 

4. Ciklus: 

a. while B do C; amíg a B logikai kifejezés értéke igaz, a C végrehajtását ismételgeti. 

b. for i ← 1…n do C; a C utasítás(blokk) végrehajtását ismétli az különböző értékeire, növekvő sorrendben. 

Párhuzamos változata: 

pfor i ← 1…n do C; a C utasítás(blokk) végrehajtását ismétli az i különböző értékeire, egy időben. 

5. Eljáráshívás: név ( arg1 ,…, argn ); a név nevű külön megfogalmazott algoritmust hajtja végre a megadott 

argumentumokkal; függvényhívásként is értelmezhető, ebben az esetben visszaadott érték egy értékadáson 

keresztül érhető el. 

Ezekből az alapvető elemekből lényegében minden algoritmus felépíthető. 

Amennyiben azonban szükséges és egyszerűsíti az algoritmus leírását, kiegészíthető ideiglenesen definiált 

elemekkel. 

A következő algoritmus a jól ismert buborékrendezés párhuzamos változata: 

 

    for k ← 0 … n-2 do 

    If k páros then 

           
            If A[2i] > A[2i+1] then  
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                Swap A[2i] ↔ A[2i+1] 

    else 

           
          If A[2i+1] > A[2i+2] then 

              Swap A[2i+1] ↔ A[2i+2] 

        endfor 

 

2. Algoritmusok ábrázolása gráfok segítségével 

A gráfokkal való reprezentáció egyik legfontosabb célja, hogy a pszeudokóddal nehezebben megjeleníthető 

összefüggéseket már az algoritmus leírása során megpróbáljuk megadni. 

Eleinte, a programozási nyelvek első generációihoz kötődve, a gyakorlatban előszeretettel alkalmazták az 

algoritmusok folyamatábrával történő reprezentációját. 

2.1. Folyamatábrák: 

A folyamatábra lényegében 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 strukturál 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.) 

Az alábbi folyamatábrán a buborékrendezés algoritmusa látható. 
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A buborékrendezés folyamatábrája 

Bár a folyamatábra alapján jól érthető az algoritmus, nem teljesen magától értetődő, hogy lehet belőle jól 

strukturált, ugró utasítás nélküli C programot írni. 

Szintén nehéz megállapítani ez alapján, hogy esetleg milyen párhuzamosítási lépések alkalmazhatók rá. 

2.2. 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. 

Az alábbi folyamatábrán a buborékrendezés párhuzamosított algoritmusa látható. 
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Párhuzamos buborékrendezés 

Innen már csak egyetlen általánosítási lépés vezet az adatfolyamgráfokhoz. Ebben a modellben az utasítások 

egymásra épülése kiegészül az adatok lehetséges áramlásának reprezentációjával. 

2.3. Adatfolyamgráfok: 

Egy adatfolyamgráfban az előzőekhez hasonlóan a csúcsokban találhatók az utasítások, amelyeket aktornak 

neveznek. 

A gráf élei itt nem egyszerű egymásutániságot fejeznek ki, hanem tényleges adatáramlási lehetőséget. 

Lényegében tekinthetjük őket adatcsatornáknak, 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 azelőtt 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. 
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Adatfolyamgráf: feltételes elágazás 

Az alábbi gráfrészlet 

 

megfelel a 

z ← x + y 

értékadó utasításnak. 

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 

buborékrendezés algoritmusa. 

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.) 

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. 

3. Bonyolultságelméleti alapok 

A bonyolultságelmélet az algoritmusok különböző bemenettől függő, működésre jellemző tulajdonságával 

foglalkozik. A leggyakrabban használt, és egyben legfontosabb ilyen tulajdonság az időbonyolultság, ami 

lényegében az algoritmus megvalósításakor várható futásidőről ad tájékoztatást. A pontos definíciókhoz 

szükségünk lesz néhány fogalomra. 

3.1. Függvények növekedési rendje 

Mivel az algoritmusaink alapvetően nem egyetlen feladat, hanem egy egész feladatosztály megoldására 

készülnek, a különböző bonyolultsági mértékeket sem egy konkrét szám, hanem a bemenet méretétől függő 

érték formájában írhatjuk le. Legtöbb esetben nem tudjuk, vagy nem akarjuk pontosan meghatározni például a 

futásidőnek a bemenet méretétől függő változását. Ebben az esetben csak a bonyolultságot kifejező függvény 

növekedési rendjét adjuk meg. A továbbiakban a növekedési rend definícióját és néhány tulajdonságát tekintjük 

át. 
 

Definíció: 

Legyen f : ℕ → ℝ+ egy függvény. 

Az 

O (f) = { g ∣  ∃  c > 0, N > 0, g (n) < c · f (n), ∀  n > N } 

halmazt az ffüggvény növekedési rendjébe tartozó függvények osztályának nevezzük. 
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Ha g ∈  O (f), azt mondjuk, hogy "g egy nagy ordó f " függvény. 

 

Megjegyzés: 

A növekedési rend egyértelművé tételéhez a legtisztább, ha f-ről feltesszük, hogy monoton növekvő, de ez nem 

feltétlenül szükséges. Ez a feltételezés sok vizsgálatot feleslegesen bonyolulttá tenne, az érthetőséget rontaná. 

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

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

megközelítésben mit is fejez ki a növekedési rend. 

1. példa 

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

 

g (n) < f (n),∀  n ∈  ℕ 

2. példa 

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

3. példa 

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

 

Általános g ∈  O (f) 
 

Megjegyzés: 

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

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

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

Definíció: 
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Legyen f : ℕ → ℝ+ egy függvény. Az Θ (f) = { g ∣  ∃  c1, c2 > 0, N > 0, c1f (n) < g (n) < c2f (n), ha n > N } 

halmazt az ffüggvény pontos növekedési rendjébe tartozó függvények osztályának nevezzük. 

 

Tulajdonságok: 

1. Legyen g, f ∶  ℕ → ℝ+ két függvény. Ekkor g ∈  Θ (f) akkor és csak akkor, ha f ∈  Θ (g). 

2. Legyen g, f ∶  ℕ → ℝ+ két függvény. Ekkor g ∈  Θ (f) akkor és csak akkor, ha g ∈  O (f) és f ∈  O (g) 

 

Definíció: 

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

ffüggvénytől kisebb növekedési rendű függvények osztályának nevezzük. 

Ha g ∈  O (f), azt mondjuk, hogy "g egy kis ordó f " függvény. 

 

Tulajdonságok: 

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

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

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

4. Bonyolultságfogalmak 

A fejezet elején említettük, hogy algoritmusaink tulajdonságait a megfelelő bonyolultsági mértékkel tudjuk 

leírni. A következőkben ezeket határozzuk meg. 

Egy feladat megoldó algoritmusa 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 

mennyiségeket. Az egyszerűbb kezelhetőség (és nem utolsósorban a számolhatóság) érdekében általában nem 

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

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

Definíció: 

Algoritmus erőforrás bonyolultsága: 

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

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

van szüksége. 

Ekkor az A algoritmus e erőforráshoz tartozó bonyolultsága: 

fe (n) = max { E (w) ∣  w ∈  Σ*, l (w) ≤ n}. 

A következőkben áttekintjük a legfontosabb erőforrásokhoz tartozó bonyolultságfogalmakat. 

A leggyakoribb, szekvenciális algoritmusoknál használt bonyolultságok: 
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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 lehetővé teszi, hogy 

például az egyes memóriacellákban tetszőlegesen nagy számokat ábrázolhassunk, vagy a memóriának 

tetszőlegesen távoli pontját ugyanannyi idő alatt érhessük 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 fejezi ki. 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. 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. 

 

Megjegyzés: 

Az előző két jellemzővel ellentétben a programbonyolultság alapvetően független a feladat méretétől. A 

gyakorlatban ennek megfelelő programméret viszont – a meglévő fizikai korlátok miatt –már egyáltalán nem 

tekinthető függetlennek a bemenet méretétől. 

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 
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Ez lényegében 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 számolóegység 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. 
 

Definíció: 

Legyen A egy algoritmus, T (n) az összes, míg t (n) az abszolút időbonyolultsága. Az  értéket az 

algoritmus párhuzamos hatékonyságának nevezzük. 

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

Tétel: 

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

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

Legyen A 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. 
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2. fejezet - Alapvető algoritmusok 

1. Keresés 

A keresési feladatok során egy adott adatstruktúrában kell megtalálni valamilyen egyedi vagy csoportos 

tulajdonsággal rendelkező elemet, illetve elemeket. A tulajdonság lehet egy konkrét érték, például keressük 

meg, hogy előfordul-e az 1119 a bemenetként megadott tömbben. Lehet viszont globális tulajdonság is, például 

keressük meg egy tömb legkisebb elemét. 

Egy konkrét szám előfordulását megkeresni szekvenciális algoritmussal alapvető és egyszerű feladat. Egy 

szimpla ciklus segítségével n összehasonlítással megoldható, ahol n a bemenő tömb mérete. 

A párhuzamos megoldáshoz a következő sémát képzeljük el: 

az összehasonlítás elvégzésére alkalmas processzorokat a tömbindexeknek megfelelően megszámozzuk, és 

felfűzzük egyetlen adatbuszra olyan módon, hogy a kisebb indexű processzor képes legyen blokkolni a nagyobb 

indexűek felé menő buszt. 

 

Párhuzamos keresés buszrendszere 

A rendszer működése a következő: minden processzor megkapja a keresendő elemet és a neki megfelelő indexű 

tömbelemet. Összehasonlítja őket, és amennyiben egyezést tapasztal, kiírja az adatbuszra a saját indexét, és 

blokkolja a mögötte levő processzorokat. Ha nincs egyezés, akkor egyszerűen továbbengedi a buszon levő 

adatokat. Amennyiben a legkisebb indexű processzor végéről vizsgáljuk a buszt, akkor ott a legkisebb olyan 

index értéke jelenik meg, ahol a keresett elemet megtaláltuk. Ha nincs benne a tömbben a keresett elem, akkor a 

busz végéről érkező lezáró adat jelenik meg. 

Ez a rendszer nyilvánvalóan egyetlen ütemben meghatározza, hogy előfordul-e a tömbben a keresett elem, és azt 

is meg tudja mondani, hogy ha igen, mi volt az előfordulásának legkisebb indexe. 

A gyakorlati megvalósítás során nyilvánvalóan gondolni kell arra is, hogy a busznak van valamilyen 

késleltetése, vagyis minél több elemet fűzünk fel, annál lassabban kaphatjuk meg az eredményt. 

Amennyiben a rendelkezésre álló processzorok, illetve számítási szálak k száma kisebb, mint n, megtehetjük, 

hogy felosztjuk a bemenő adatokat nagyjából azonos méretű darabokra – esetünkben hozzávetőleg n/k elemű 

részekre – és az egyes adathalmazon a szokásos kereső algoritmussal keressük a kijelölt elemet. Architektúrától 

függően, ha az egyik szál megtalálta, a többit akár le is állíthatjuk. 

Ennek a megoldásnak az időbonyolultsága O (n / k). 

Lényegesen komplikáltabb a helyzet, amennyiben például a legkisebb elemet keressük egy tömbben. A 

megfelelő szekvenciális algoritmus ugyanolyan bonyolultságú, mint a konkrét elem keresésének algoritmusa, a 

párhuzamos algoritmussal azonban már nincs ilyen egyszerű dolgunk. Kialakíthatnánk egy hasonló struktúrájú 

rendszert, mint az előbb: a processzorok egy buszra vannak felfűzve, és képesek blokkolni a mögöttük levőket. 

Most az egyes processzorok a következő elv szerint működjenek: 

A legutolsó processzor a buszra írja a hozzá tartozó tömbelemet, az előtte levők pedig leolvassák a buszról 

érkező jelet, összehasonlítják a hozzájuk tartozó értékkel, és amennyiben kisebb, továbbengedik, ha nem, 

blokkolják, és a saját adatukat küldik tovább. 

Ez azonban csak látszólag működik egy ütemben: amennyiben a legkisebb elem a legutolsó helyen található, 

akkor lényegében minden elemmel össze kell hasonlítani, ami ugyancsak n lépést igényel. 
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Megfelelő megoldás lehet az „oszd meg és uralkodj" elvét követő algoritmusséma. 

A vizsgálandó tömböt két részre bontjuk, amelyekről a következőt állapíthatjuk meg: a globális minimum 

megegyezik a két féltömb minimumai közül a kisebbel. Így amennyiben ismerjük a féltömbök minimumát, 

akkor egyetlen összehasonlítással megkaphatjuk a globális minimumot. 

Az algoritmus: 

 

        RekurzívMinimum( A[1…n] ) 

         

        if n = 1 then 

        return A[1] 

        else 

             
 

            return min{m1,m2} 

        endif 

         

        end 

             

Világos, hogy szekvenciális végrehajtás esetén az algoritmus továbbra is T (n) = n - 1 összehasonlítást igényel, 

vagyis az algoritmus összes időbonyolultsága n - 1. Vegyük azonban észre, hogy m1 és m2 kiszámítása 

egymástól függetlenül is történhet. Ebben az esetben az algoritmus időbonyolultsága már csak t (n) = log(n) 

lesz, a felhasznált processzorok száma pedig  

Mivel egy feladat megoldására – az adatmozgatástól eltekintve – a legkevesebb műveletet szekvenciális 

feldolgozás esetén érhetünk el, azt mondhatjuk, hogy a műveletek abszolút száma szempontjából az előbbi az 

egyik lehető leghatékonyabb párhuzamos algoritmus. Párhuzamos hatékonysága  ami 

nagy n-ek esetén lényegesen kisebb, mint a processzorszám, azaz a processzorok kihasználtsága nagy n-re 

alacsony. 

Az algoritmusnak vizsgálhatjuk egy nem rekurzív változatát is. Ebben szemléletesebben írható le az 

adatmozgás. 

A bemenő tömböt bontsuk fel szomszédos elempárokra. Hasonlítsuk össze őket, majd küldjük a következő 

szintre a kisebb értéket. Ott megint párokat alakítunk ki, összehasonlítjuk őket és továbbküldjük a kisebbet. 

Mindezt addig folytatjuk, amíg már csak a legkisebb elem marad. 

 

A minimumkeresés párhuzamos algoritmusának adatfolyamgráfja 

Egy másik megoldás a következőképpen írható le. 
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A processzorokat képzeljük el egy nxn-es mátrix elemeiként. A pij processzor feladata, hogy összehasonlítja a 

bemenő tömb i. és j. elemét. Amennyiben A [ i ] ≥ A [ j ], pij kimenetként előállít egy logikai igaz értéket. Ezeket 

oszloponként egy logikai és művelettel összekötve a j. oszlopban pontosan akkor kapunk igaz értéket, ha A [ j ] 

a tömb – nem feltétlenül egyetlen – minimális eleme. 

Az algoritmus összes időbonyolultsága n2, vagyis a szekvenciális algoritmushoz képest meglehetősen sok 

műveletet végez. Abszolút időbonyolultsága viszont 1, mivel egyetlen összehasonlítás után megkapjuk az 

eredményt. Ez alapján a párhuzamos hatékonysága , ami pontosan megegyezik a processzorok számával. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az algoritmus a processzorokat maximális hatékonysággal használja. Amennyiben 

a processzorok megfelelő számban rendelkezésre állnak, konstans idejű algoritmust kapunk. 

2. Rendezés 

A rendezési feladat a következő módon fogalmazható meg: 
 

Legyen adott egy A halmaz egy ≤ rendezési relációval, valamint egy T [1…n] tömb, melynek elemei az A 

halmazból valók. 

Feladat: 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. 

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. 

Az egyik ilyen algoritmus az összefésüléses rendezés algoritmusa. 

2.1. Összefésüléses rendezés 

Ez is egy az oszd meg és uralkodj elvére épülő módszer. 

 

        ÖFR (n,A) 

        1.        // Az n  elemű sorozatot 

                  // felosztja két  elemű 

                                              // részsorozatra. 

        2.        // A két részsorozatot  

                 //összefésülő rendezéssel 

                                              // rekurzívan rendezi. 

        3.       // Összefésüli a két  

                                             // sorozatot, létrehozva a  

                                             // rendezett választ. 
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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: Rendezzük az A = [5,2,4,6,1,3,2,6] tömböt. 

 

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. 

2.2. 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.           
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        3.     

        4.    pfor i ← 1…n do 

        5.       C[2i-1] ← min{C1[i],C2[i]} 

                 C[2i] ← max{C1[i],C2[i]} 

        6.    endpfor 

        7.  else 

        8.    C[1] ← min{A[1],B[1]} 

              C[2] ← max{A[1],B[2]} 

         

                 

Az összefésülés eredménye C-ben van. 

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 az 5. 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. 

√ 

Tétel: 
 

A Batcher-féle összefésüléses rendezés párhuzamos időbonyolultsága T(n)∈  O(log2 (n)), 
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processzorbonyolultsága O(n). 

Bizonyítás. 
 

Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy n=2k valamilyen k∈ℤ +-ra. 

Legyen  a teljes algoritmus,  pedig a rendezett tömbök összefésülésének 

időbonyolultsága. 

A  függvényre a következő rekurzív tulajdonságot vehetjük észre: 

1. , 

2. . 

1. világos, hiszen két 1 elemű tömb összefésüléséhez 1 műveletre van szükség, 2. pedig azért igaz, mivel két 

k2+1 elemű rendezett tömb összefésüléséhez szükség van kétszer két k2 elemű tömb összefésülésére, ami egy 

időben megtehető, mivel független adathalmazokról van szó, és szükség van még az összefésülés után az 

elemek elhelyezésére, ami további 1 lépést igényel (párhuzamosan végrehajtva a 2k+1 darab összehasonlítást). 

Könnyen belátható, hogy ennek a feltételnek a  függvény felel meg. 

Ezek után a  függvényre a következő rekurzív tulajdonságot vehetjük észre: 

1. , 

2. . 

Hasonlóan az -hez, 1. világos, hiszen két 1 elemű tömb összefésüléséhez 1 műveletre van szükség. 2.-re 

pedig azt láthatjuk, hogy két k2+1 elemű rendezetlen tömb összefésüléséhez először (egy időben) rendezünk két 

2k elemű tömböt, majd a Batcher-összefésüléssel elkészítjük a rendezett tömböt. 

Ekkor a következőt vehetjük észre: 

 

… 

, 

ami alapján 

, vagyis . 

Mivel k = log(n), ezért , vagyis 

T(n) ∈  O(log2 (n)). 
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A számolás során sohasem használunk -nél több processzort egyidejűleg. √ 

2.3. 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 

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). 

3. Többtagú összeadás 

Az összeadás algoritmusa hasonló módon párhuzamosítható, mint a minimális elem keresése. Ugyanúgy 

megadható egy rekurzív, oszd meg és uralkodj elvű algoritmus. 

 

        RekurzívÖsszeg( A[1…n] ) 

         

        if n=1 then 

            return A[1] 

        else 

              
 

            return s1 + s2 

        endif 

         

        end 

         

Ennek megfelelően konstruálható egy előre haladó, iteratív algoritmus is, melynek sémája teljesen hasonló a 

minimumkeresés algoritmussémájához: 

 

A többtagú összeadás párhuzamos algoritmusa 

Ennek megfelelően időbonyolultsága is hasonlóan O(log(n)) lesz, míg processzorigénye . 

Megjegyzés: 
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Speciális hardver alkalmazásával a többtagú összegek lényegesen gyorsabban számolhatók, mint ha kéttagú 

összeadások iterációjával állítanánk elő. 

Ez a következő észrevételen alapul: 

A művelet sebességét a számjegyek összeadásakor keletkező átvitel terjedése határozza meg. 

Tegyük fel, hogy össze akarjuk adni az A B és C n jegyű számokat. Ekkor az A[i]+B[i]+C[i] egyjegyű 

számokon végrehajtott művelet eredménye egy kétjegyű szám lesz, amit  alakban írhatunk. Ekkor a 

végleges számolás helyett külön vesszük az átvitelekből álló D és az összegekből álló E számot. Természetesen 

a helyi értékek helyes ábrázolásához D-t egy pozícióval eltolva kell ábrázolni. Így az eredeti 3 összeadandó 

szám helyett csak 2-vel kell ténylegesen elvégezni az összeadásműveletet. Ha még több összeadandónk van, 

akkor vagy az elemi összeadás kiterjesztésével, vagy a redukciós lépés iterációjával juthatunk el a végső 

összeadási művelethez. Ilyen módon az összeadást lassító átvitelterjedés csak egyetlen művelet esetén 

befolyásolja a végrehajtás idejét. 

 

Átviteltakarékos összeadás: 3 bemenet 2 kimenet 
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3. fejezet - Lineáris Algebra 

Amikor számítási feladatok eredményét numerikus, azaz nem szimbolikus formában akarjuk meghatározni, az 

egyik leggyakrabban előforduló módszer a lineáris algebrai eszközök alkalmazása. Rengeteg probléma 

megoldását vezethetjük vissza lineáris egyenletrendszerek megoldására, vagy valamilyen lineáris algebrai 

feladatra. 

A lineáris algebra használhatósága az univerzalitásán múlik. Sok struktúra leírható lineáris algebrai 

eszközökkel. Jelen jegyzetben nem foglalkozunk a lineáris algebra szisztematikus felépítésével, feltételezzük, 

hogy az olvasó rendelkezik a megfelelő háttérismeretekkel. A legtöbb feladatnál és algoritmusnál azt a 

közismert speciális modell alkalmazzuk, melyben a vektorokat szám-, illetve kicsit általánosabban objektum-n-

eseknek tekintjük. 

1. Alapműveletek vektorokkal 

Ennek megfelelően az alapműveletek a vektorok összeadása, vektorok szorzása egy számmal és a vektorok 

belső szorzata. Ezekből származtathatjuk a többi szükséges műveletet, úgy mint mátrixszorzást, eliminációs 

lépéseket, determinánsszámítást és egyéb összetettebb feladatokat. 

Tételezzük fel, hogy n-dimenziós valós vektortérben dolgozunk. Ekkor vektoraink a∈  ℝn formában 

értelmezhetők. Szám n-esként leírva a=(a1,…,an) alakban adhatók meg. 

Ekkor vektorok összeadására a következő igaz. 

Legyen a=(a1,…,an) és b=(b1,…,bn). A c = a + b vektor a ci= ai + bi formulával számolható, vagyis c = (a1 + b1,… 

,an + bn). Világos, hogy a ci komponensek kiszámolása egymástól teljesen függetlenül végezhető el, vagyis az 

összeadásművelet n processzor használatával egyetlen lépésben végrehajtható. 

Természetesen vektorok kivonása pontosan ugyanígy végezhető el. 

Másik alapművelet a vektor szorzása számmal. 

Legyen a=(a1,…,an) egy vektor és α egy szám. A b = α · a művelet eredménye bi = α · ai formulával számolható, 

vagyis b = (α · a1,… ,α · an) alakú. Hasonlóan az összeadáshoz, ez is végrehajtható egyetlen lépésben n 

processzor segítségével. 

Harmadik alapműveletünk a vektorok belső szorzata. 

Legyen a=(a1,…,an) és b=(b1,…,bn). Az s = a · b belső szorzat az  formulával számolható. Világos, 

hogy az egyes elemi szorzásműveletek egymástól függetlenül egy időben végrehajthatók, az összeadás viszont 

már csak az előző fejezetben tárgyalt többtagú összeg számolásával, log(n)dőben. A felhasznált processzorok 

számát a szorzások száma határozza meg, vagyis ennek megfelelően n darabra van szükségünk. 

2. Összetett műveletek 

Mátrix szorzása vektorral. 

Legyen a=(a1,…,an) egy vektor és M=(mi,j) ahol i∈  {1,… ,m} és j∈  {1,… ,n} egy m x n-es mátrix. A b = M·aT 

vektor a  formulával számolható, ahol i∈  {1,… ,m}. Másképpen írva ci= a· Mi, ahol Mi az M 

mátrix i. sora. 

Látható, hogy az egyes ci értékek egymástól függetlenül számolhatók, vagyis az összes számítás párhuzamos 

időbonyolultsága az a· Mi belső szorzatok kiszámításának időbonyolultságával egyezik meg. Mivel ez 

O(log(n))olt, így itt is ezt kapjuk. A felhasznált processzorok száma ennek megfelelően n· m. 

Mátrix szorzása mátrixszal. 
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Legyen A=(ai,j) és B=(bj,l) ahol i∈  {1,… ,m}, j∈  { 1,… ,n} és l∈  { 1,… ,k} egy m x n-es és egy n x k-s mátrix. A 

C = A· B mátrix a  formulával számolható, ahol i∈  {1,… ,m} és l∈  {1,…,k}. Másképpen írva 

, ahol ai az A mátrix i. sora és  a B mátrix l. oszlopa. 

Az előzőhöz hasonlóan, az egyes ci,l értékek itt is egymástól függetlenül számolhatók, vagyis az összes számítás 

párhuzamos időbonyolultsága az  belső szorzatok kiszámításának időbonyolultságával egyezik meg, 

azaz O(log(n))A felhasznált processzorok száma n· m· k. 

3. A Gauss-elimináció 

A Gauss-elimináció a lineáris egyenletek egyik megoldási módszere, kiterjesztése azonban univerzális eszközzé 

teszi, így más feladatok megoldására is alkalmas. 

Egy lineáris egyenletrendszer általános alakja a következő: 

a1,1x1+⋯+a1,nxn= b1 

… 

am,1x1+⋯+am,nxn= bm 

ahol x1,…,xn ismeretlenek, az ai,j számok az ismeretlenek együtthatói, b1,…,bm pedig az egyenletek "jobb 

oldalai", konstansok. 

Az egyenletrendszer mátrixos formalizmussal is felírható a következő alakban: 

A·xT=bT. 

A Gauss-elimináció elve, ahogy a nevében is benne van, hogy az egyes ismeretleneket egymás után 

kiküszöböljük, egészen addig, míg egyértelmű módon meghatározhatjuk lehetséges értékeit. Ebbe természetesen 

beletartozik az az eset is, amikor egy változónak végtelen sok értéke lehet, vagy egyáltalán nem kaphat értéket. 

A változók kiküszöbölésének végrehajtása azzal a módszerrel történik, hogy az egyik egyenlet megfelelő 

számszorosát kivonjuk a másikból, ahol a szorzót úgy választjuk meg, hogy a kiválasztott ismertetlen 

együtthatója az eredményben 0 legyen. Ilyen módon az eredeti egyenletrendszerrel ekvivalens egyenletrendszert 

kapunk, ami azt jelenti, hogy a két rendszer megoldásai pontosan ugyanazok - beleértve azt az esetet is, amikor 

nincs megoldás. 

Definíció: 
 

Két egyenletrendszert ekvivalensnek nevezünk, ha pontosan ugyanazok a megoldásaik. 

Definíció: 
 

Két mátrixot ekvivalensnek nevezünk, ha a nekik megfeleltethető egyenletrendszerek ekvivalensek. 

Az előző általános alakú egyenletrendszerben például az első egyenlet -szeresét kivonjuk a másodikból, 

-szeresét a harmadikból, és így tovább. Ezzel a második egyenlettől kezdődően az x1 ismeretlent eltávolítottuk 

az egyenletrendszerből. Természetesen ezek a műveletek csak akkor végezhetők el, ha a megfelelő együtthatók 

nem 0-k. Ha mégis 0 lenne valamelyik, akkor egy a későbbiekben leírt lépéssel ezt a konfliktust feloldjuk. 

Az elimináció első üteme után a következő módosított egyenletrendszert kapjuk: 
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A következő ütemben a második egyenlet megfelelő számszorosait vonogatjuk ki a harmadik, negyedik, és a 

többi egyenletből, majd a többi egyenlettel is ugyanígy teszünk. Végeredményül a következőhöz hasonló 

egyenletrendszert kapunk: 

 

Az egyenletrendszer tényleges alakja sok mindentől, többek között m és n viszonyától függ. 

A tulajdonképpeni kiküszöbölést avagy eliminációt ezzel lezártuk. 

Ez után következhet a változók értékeinek, vagyis a megoldások tényleges meghatározása. 

Ha n = m, akkor az utolsó egyenlet egy egyismeretlenes lineáris egyenlet, amiből az ismeretlen értéke 

meghatározható. Ezt behelyettesítve az utolsó előtti egyenletbe, egy újabb egyismeretlenes egyenletet kapunk, 

amit megint könnyedén megoldhatunk. Folytatva a behelyettesítéseket, az ismeretlenek értékeit iteratív módon 

egymás után kiszámolhatjuk. 

Amennyiben m<n, akkor az utolsó egyenlet többismeretlenes lineáris egyenlet lesz, amelyből az xm+1,… ,xn 

ismeretleneket átmozgatva a jobboldalra, xm-re egy paraméteres kifejezést kapunk, ahol xm+1,… ,xn, illetve a nekik 

megfelelő szimbólumok lesznek a paraméterek. 

Innentől kezdve, hasonlóan az előbbi esethez, a többi ismeretlen értékét is meghatározhatjuk. 

Amennyiben m>n akkor az utolsó - és esetleg még néhány előző - egyenlet bal oldala nem tartalmaz ismeretlent, 

vagyis 0. Ekkor az egyenletrendszernek pontosan akkor van megoldása, ha a kérdéses egyenletek jobb oldalán is 

0-k állnak. 

A Gauss-elimináció eddig tárgyalt lépései a legtöbb esetben elvezetnek a kívánt alakú egyenletrendszerhez, 

viszont előfordulhat olyan állapot is, amelyikben nem folytatható tovább. Ez olyankor következik be, amikor a 

soron következő kiküszöbölendő ismeretlen együtthatója 0. Ebben az esetben a kérdéses ismeretlen helyett az 

első olyat küszöböljük ki, amely az adott egyenletben nem 0 együtthatóval szerepel. Amennyiben az egyenlet 

nem tartalmaz ismeretlent, az utolsó helyre tesszük, és a soron következővel ismételjük meg a fent leírt 

lépéseket. Amennyiben nincs több egyenlet, amely ismeretlent tartalmaz, az eljárás befejeződik. 

Az algoritmus pontos megfogalmazása előtt általánosabb feladatra térünk át. 

Ahogy azt a szakasz elején megjegyeztük, egy lineáris egyenletrendszer felírható mátrixegyenlet alakjában is. 

Képezzük az 

A·xT=bT. 

mátrixegyenlet alapján a következő mátrixot: 

M=A∣ bT, 

ahol Mi,j= Ai,j, ha j≤ n és Mi,n+1= bi. 

A Gauss-elimináció lépései megfeleltethetők az M mátrixon végrehajtott műveleteknek. 

Jelöljük az M mátrix sorait mi-vel (i = 1,… ,m) oszlopait pedig -vel (j = 1,…,n+1). 
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Az elemi eliminációs lépés: 

 az i. sor megfelelő együtthatóval történő kivonása az l. sorból, azaz az l. sorban az i 

ismeretlen kiküszöbölése. 

Jelöljük ezt GE(i,l)-lel. Ha vektorműveletként értelmezzük, ez lényegében egy vektor szorzása számmal és két 

vektor kivonása egymásból. A fejezet elején tárgyaltak alapján a művelet időbonyolultsága O(1), 

processzorbonyolultsága O(n). 

Oszlopcsere: 

 felcserélése. 

Az eljárás jele legyen GOCs(j,k). Konstans időben végrehajtható m processzoral, azaz időbonyolultsága O(1), 

processzorbonyolultsága O(m). 

Sorcsere: 

ml és mi felcserélése. 

Az eljárás jele legyen GSCs(l,i). Konstans időben végrehajtható n processzoral, azaz időbonyolultsága O(1), 

processzorbonyolultsága O(n). 

Az általános Gauss-elimináció célja: trapéz alakú ekvivalens mátrix létrehozása. 

 

Trapéz mátrixok lehetséges alakjai 

Definíció: 
 

Egy M mátrix trapéz alakú, ha minden i∈  {1,…,m-1} esetén igaz, hogy ha mi-ben az első j elem 0, a j+1. pedig 

nem, akkor mi+1-ben az első j+1 elem 0, a j+2. viszont nem. 

Definíció: 
 

A trapéz alakú mátrixok speciális esete, amikor n=m, és nincs olyan sora, amelyik csak 0-kat tartalmaz. Az 

ilyen mátrixot háromszög alakúnak nevezzük. 

Általánosításként szokás felső- és alsó háromszög mátrixról beszélni, attól függően, hogy a mátrix alsó- vagy 

felső részén találhatók a 0 elemek. 
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Alsó háromszög mátrix 

 

Felső háromszög mátrix 

Definíció: 
 

Ha egy mátrix egyszerre felső- és alsó háromszög alakú, akkor diagonális mátrixnak nevezzük. 

A Gauss-elimináció algoritmusa az előbb definiált eljárások segítségével a következőképpen írható le: 

Be: n,m,M[m,n]. 

Ki: M '[m,n], ahol M ' trapéz alakú és ekvivalens M-mel. 

 

     1. X ← [1,… ,n].  // Az X tömböt feltöltjük az 

                                    // 1,… ,n számokkal   

     2. i ← 1 

     3. im ← m 

     4. while i≤ i_m do 

     5.    j ← i 

     6.    while j ≤ n and mi,j  = 0 do 

     7.       j ← j+1 

     8.    endwhile 

     9.    if j > n then 

     10.       GSCs(i,i_m) 

     11.       im ← im-1 

     12.    else 

     13.       if j > i then 

     14.          GOCs(i,j) 

     15.       endif 

     16.       for k ← i+1 … im do 

     17.          GE(i,k) 

     18.       endfor 

     19.       i ← i+1 

     20.    endif 

     21. endwhile 

             

Tétel: 
 

Legyen T(m,n) az algoritmus szekvenciális időbonyolultsága. Ekkor T(m,n)∈  O(m2n). 

Bizonyítás: 
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A végrehajtandó műveletek számát egy háromszorosan egymásba ágyazott ciklus határozza meg. A legkülső a 

4. sorban indul, és a legrosszabb esetben m-szer ismétlődik. A következő szint a 16. sorban indul, és 

legrosszabb esetben m-i-1-szer hajtódik végre. A legbelső ciklust a 17. sorban levő eljárás reprezentálja, 

amelyben a műveletek száma n-i. Az összműveletszám tehát kevesebb, mint m·m·n.√ 

Tétel: 
 

Megfelelő párhuzamosítással az algoritmus Tp (m,n) időbonyolultságára igaz, hogy Tp (m,n)∈  O(m). Ehhez 

O(m·n) processzorra van szükség. 

Bizonyítás: 
 

A korábban tárgyaltak alapján GOCs, GSCs és GE is O(1) időben számolható, m, n, illetve n processzorral. 

Mivel a 16. sornál kezdődő for ciklus független adatokon hajt végre műveleteket, ezért a benne levő 

eljáráshívások egy időben végezhetők. Vagyis a ciklus végrehajtása O(1) időben megvalósítható (m-i)·n 

processzoron. Ehhez hozzászámolva a legkülső ciklus által igényelt erőforrásokat, a tétel állítását kapjuk. 

Feladat: 

Mutassuk meg, hogy a ciklusok ügyesebb szervezésével  processzor is elegendő, miközben a futásidő nem 

változik. 

Az algoritmus minden esetben megáll, hiszen véges méretű ciklusok egymásba ágyazásával működik. Kimenete 

mindenképpen trapéz alakú mátrix, hiszen ha mi,i≠0, akkor mi,j=0 , ha j>i. Amennyiben mi,i ≠ 0, az algoritmus 

működéséből adódóan mi-1,i-1 sem 0, illetve, ha mi,i = 0, akkor mi = 0 (az egész sor 0). Mivel a végrehajtott 

műveletek minden esetben ekvivalens átalakítást hajtanak végre a mátrixon, kimondható a következő. 

Tétel: 
 

Minden mátrixhoz létezik vele ekvivalens trapéz alakú mátrix. 

Az ismertetett algoritmus segítségével a Gauss-eliminációt igen hatékony módon valósíthatjuk meg párhuzamos 

architektúrájú rendszereken. Mivel ennek segítségével nagyon sok egyéb számolás kivitelezhető, így 

értelemszerűen azok hatékonysága is javul. Ilyenek például a determinánsszámítás, rangmeghatározás, 

invertálás. 

4. Gyors Fourier-transzformáció 

A gyors Fourier-transzformáció egy speciális lineáris transzformáció, amit az előző fejezet formalizmusa 

alapján egy vektor mátrixszal való szorzásával fejezhetünk ki. Hogy mégis külön fejezetet szentelünk neki, azt a 

felhasználási területének fontossága, illetve a kiszámításának különlegessége miatt tesszük. 

Egy időben változó jel felbontható különböző frekvenciájú, fázisú és amplitúdójú jelek szuperpozíciójaként, 

összegeként. A Fourier-transzformáció egy olyan leképezés, amely ezt a felbontást állítja elő. Inverze 

értelemszerűen a visszafelé irányú átalakítást szolgálja. 

A Fourier-transzformáció egy- vagy többdimenziós jelek feldolgozásánál, összetettebb rendszerek elemzésénél 

játszik jelentős szerepet. Segítségével kiemelhetők a lényeges összetevők, a fontosabb paraméterek a vizsgált 

rendszerek jellemzői közül. 

4.1. Folytonos Fourier-transzformáció 



 Lineáris Algebra  

 26  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Általánosítva a lineáris algebrai fogalmakat, egy f:ℝ→ℝ valós függvény tekinthető vektornak, a függvények 

halmaza a pontonkénti összeadással és a számmal szorzással pedig vektortérnek. Az általánosítás részeként az 

f,g vektorok (függvények) belső szorzataként értelmezhetjük az  integrált. Legyen M:ℝ → ℝ 

egy függvény. Észrevéve az analógiát a szám n-esként értelmezett vektorokkal, a 

 

integrál egy speciális mátrixszorzásnak tekinthető, ahol a mátrix t-edik sorának az M(t·x) függvény feleltethető 

meg. A belső szorzattal kapcsolatban ismert, hogy rögzített b vektorra az a·b belső szorzat az a vektor b irányú 

komponensével arányos. Ha b hossza 1, akkor pedig pontosan a b irányú komponens hosszát adja meg. 

Legyen M(t) = e-i·t, ahol i az imaginárius egység (i2 = -1). A valós számokon értelmezettekhez teljesen hasonlóan 

komplex függvényekkel is dolgozhatunk. Az így definiált M függvénynek van egy nagyon szép tulajdonsága, 

mégpedig az, hogy valós része a koszinusz-, képzetes része pedig a szinuszfüggvényt írja le. Ennek alapján, ha 

egy függvényre alkalmazzuk a fentebb leírt transzformációt, akkor normalizálás után lényegében a különböző 

frekvenciájú szinuszos, illetve koszinuszos összetevőket kapjuk meg. 

Definíció: 
 

Legyen f : ℝ → ℝ egy függvény. Az 

 

függvényt az f Fourier-transzformáltjának nevezzük. 

Az így definiált transzformáció inverzére belátható a következő. 

Tétel: 
 

Legyen f : ℝ → ℝ egy függvény, és F a Fourier-transzformáltja. Ekkor 

 

Vagyis az inverz lényegében ugyanazzal a művelettel számolható. 

A definícióban szereplő integrál természetesen nem minden függvényen értelmezhető, csak azokon, amelyeknek 

saját magukkal vett belső szorzata létezik (azaz nem végtelen). Ezek pontosan a négyzetesen integrálható 

függvények. 

A jelfeldolgozás során ez használhatatlan lenne, mivel nagyon sok esetben az előbbi tulajdonság nem áll fenn. 

Éppen ezért a kérdéses esetekben a Fourier-transzformációnak egy módosított, periodikus függvényekre 

alkalmazható definícióját használják. 

Itt az integrál kiszámítása nem a teljes valós számok halmaza felett, hanem csak a feltételezett alapperiódus 

intervalluma felett történik. Így már a gyakorlati szempontból érdekes összes függvényhez számolható a 

Fourier-transzformáció. 

4.2. DFT - Diszkrét Fourier-transzformáció 

Az előző részben ismertetett folytonos Fourier-transzformáció alapvetően elméleti vizsgálatokra, általános, 

elvonatkoztatott eredmények bizonyítására használható. Mivel a gyakorlati problémák esetén a vizsgált rendszer 

valamilyen módszerel diszkretizált képével foglalkozunk, ennek megfelelően a Fourier-transzformációnak is 

diszkrét változatát tudjuk alkalmazni. A folytonos függvényből most visszatérünk a korábbi fejezetben említett 

véges dimenziós vektorok használatára. A feldolgozandó jel ezek szerint egy a = (a1,…,an) vektorként 
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értelmezhető. Itt azonban a megszokott valós vektortér helyett a komplex komponenseket tartalmazó vektorok 

terében dolgozunk. 

A Fourier-transzformáció tárgyalása során az ütközések elkerülése végett eltérünk az eddigi index-jelöléstől, 

mivel az i szimbólumot - követve a tradíciót - az imaginárius egység jelölésére használjuk. 

Definíció: 
 

Legyen a=(a0,…,an-1) ∈  ℂ n egy vektor. A b = (b0,…,bn-1) vektort az a diszkrét Fourier-transzformáltjának 

nevezzük, ha 

 

Megjegyzés: 
 

Az így definiált diszkrét Fourier-transzformált értéke nem normalizált, azaz az eredmény nem a szinuszos, 

koszinuszos összetevők együtthatóját (mérnöki megközelítésben amplitúdóját) fejezi ki, hanem annak -

szeresét. 

Hasonlóan a folytonos esethez, itt is vissza tudjuk állítani a jelet a spektrális felbontásból, azaz a transzformált 

értékekből. 

Tétel: 
 

Legyen a,b ∈  ℂ n két vektor, amire 

 

Ekkor 

 

A képletben szereplő  együttható a normalizálatlanság miatt szükséges. 

Észrevehetjük, hogy a transzformációhoz a következő mátrixot rendelhetjük: 

 

Ezzel a Dn mátrixszal a diszkrét Fourier-transzformált egyszerűen a bT = Dn·aT alakban írható fel. 

A lineáris algebra fejezetben tárgyaltak alapján a diszkrét Fourier-transzformált O(log n) időben n2 processzorral 

számolható. 

4.3. FFT - Gyors Fourier-transzformáció 

A gyors Fourier-transzformáció (Fast Fourier Transform) leképezés szempontjából nem különbözik a fenti 

diszkrét Fourier-transzformált eredményétől. A lényeges különbség az algoritmus konstrukciójában rejlik. Az 

alábbiakban tárgyalt transzformáció – a transzformációmátrix speciális szerkezetét kihasználva – lényegesen 

kevesebb elemi műveletet használ a számítás során. 
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A művelet felgyorsítása, illetve a műveletszám lecsökkentése bizonyos kompromisszumot követel. Csak akkor 

alkalmazható, ha az osztópontok száma, azaz a vektorok dimenziója eleget tesz bizonyos feltételeknek. A 

legegyszerűbb ilyen feltétel, hogy 2-hatvány. 

A gyors Fourier-transzformáció során (eltekintve most a konkrét gyakorlati felhasználástól, illetve a művelet 

értelmezésétől) lényegében egy M·a szorzatot kell kiszámolni, ahol M egy n x n-es mátrix és a egy n-dimenziós 

vektor. A dolog különlegessége a mátrix alakján múlik. Szemléletesen a következő mátrixhoz hasonlítható: 

 

Legyen n = 2s és az M = mj,k. Ekkor M az alábbi rekurzív megadási módon építhető fel: 

 

      for k ← 1,… ,n-1 

          m0,k = m0,0  

       

      for l ← 1,…,s 

         for j ← 2l-1,… ,2l-1 

            for k ← 0,… ,n-1 

                

A rekurzió szemléletesen leírva a következő: 

1. A 2l-1 indexű sorok az 1 és -1 értékek megfelelő periodikus váltakozásával adhatók meg; 

2. A többi sor ezek komponensenkénti szorzataként: 

m2
l
-1+k= m2

l
-1x mk, ahol a x b = (a0·b0,… ,an-1·bn-1) és k<2l-1. 

Hasonló rekurziót alkalmazhatunk a diszkrét Fourier-transzformáció esetén is. A DFT együtthatómátrixára az 

előző szakaszban a következő összefüggést találtuk: 

 

A formula alapján a mátrix komponenseire igaz, hogy , valamint, mivel eπ·i=-1, ezért . Az első 

tulajdonság miatt Dn minden komponense kifejezhető d1,1 hatványaiként, ezért az egyszerűség kedvéért 

használjuk a d=d1,1 jelölést, a második tulajdonság pedig lehetővé tesz egy egyszerűbb írásmódot, illetve ebből 

következően egy rekurzív összefüggést. 

Ezzel a jelöléssel a D8 mátrix alakja 

 

Felhasználva, hogy d4 = -1, a következőt kapjuk 
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A diszkrét Fourier-transzformált értékeire 

bT = Dn·aT, 

azaz 

 

Ezt kettébonthatjuk páros és páratlan indexű tagokra: 

 

A páratlan indexű tagokból kiemelhető dl: 

 

Bevezetve az f = d2 jelölést, 

 

Mivel 

 

ezért 

 

vagyis f pontosan az  méretű diszkrét Fourier-transzformáció mátrixának alapkomponense, azaz 

fk,l= fk·l, 

ahol 

 

Jelöljük a0-val az a páros indexű, a1-gyel pedig a páratlan indexű komponenseiből álló vektort, azaz 
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Ezzel a jelöléssel 

 

Mivel  ezért, ha , akkor 

 és 

 

Legyen . Ekkor 

 

Ha bevezetjük a 

 

és 

 

jelölést, akkor az előzőek alapján azt kapjuk, hogy 

 

és 

 

Ez alapján megállapíthatjuk, hogy az n méretű diszkrét Fourier-transzformált kiszámolásához elegendő két  

méretű DFT kiszámolása, amely eredményből a komponensek egyszerű kombinációjával megkaphatók a 

keresett transzformált komponensei. 
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A diszkrét Fourier-transzformáció kiszámolható tehát az előbbieken alapuló rekurzív algoritmussal. Ezt, illetve 

ennek variánsait gyors Fourier-transzformációnak nevezik. 

 

      FFT(n,a)                 // bemenet: n és a = (a0,… ,an-1) 

      1.  

      2. if n = 1 then 

      3.    b ← a 

      4. else 

      5.    a0 ← (a0,a2,…,an-2) 

      6.    a1 ← (a1,a3,…,an-1) 

      7.     

      8.     

      9.    for   do 

      10.        

      11.        

      12.    endfor 

      13. endif  

      14. return(b)                 // kimenet: b = (b0,… ,bn-1) 

      15. end 

                 

Tétel: 
 

Legyen Tm (n) az FFT() algoritmus által n méretű adatokon végrehajtott szorzások és Ta (n) a végrehajtott 

összeadások száma, míg Tp(n) az összeadásra és szorzásra együttesen vonatkozó párhuzamos időbonyolultsága. 

Ekkor 
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és 

 

Az algoritmus párhuzamos végrehajtása n db processzort igényel. 

Bizonyítás: 
 

Az algoritmus alapján Tm (1) = 0, és minden n = 2l esetén, ahol 0 ≤ l, 

 

Ez utóbbi összefüggésben a  tag az algoritmus 7. és 8. sora miatt, a  tag pedig a 9-12. sorok miatt 

szerepel. 

Ekkor 

Tm (2)= 2·Tm (1)+1 = 1 

Tm (4)= 2·Tm (2)+2 =2(2·Tm (1)+1)+2 = 4·Tm (1)+2+2 = 4 

Tm (8)= 2·Tm (4)+4 =2(2·Tm (2)+2)+4 = 2(2(2·Tm (1)+1)+2)+4 = 8·Tm (1)+ 4+4+4=12. 

Észrevehetjük, hogy ha n>1 akkor 

 

Ezt teljes indukcióval igazolhatjuk. 

 

Ha n>2, akkor tegyük fel, hogy az n-től kisebb argumentumok esetén igaz az állítás. Ekkor 

 

Ezzel bizonyítottuk, hogy Tm (n)-re is teljesül. Innen teljes indukcióval következik, hogy minden n=2l-re igaz. 
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A Ta (n)-re vonatkozó összefüggés hasonlóan igazolható, felhasználva azt a tényt, hogy 

Ta (1) = 0 

és 1<n esetén 

 

Ebből megsejtjük, hogy 

Ta (n)= n·log(n), 

amit végül teljes indukcióval bizonyíthatunk. 

(A bizonyítást úgy is végezhetjük, hogy egyszerűen teljes indukcióval belátjuk, hogy Ta (n)=2·Tm (n).) 

Áttérve Tp (n)-re, a következő összefüggést vehetjük észre: 

Tp (1) = 0 

és 1<n=2l esetén 

 

Ez amiatt igaz, mert a 7. és 8. sort egy időben hajthatjuk végre, független adatokon dolgoznak, a 9-12. 

sorokban levő ciklus pedig ugyanezen okból párhuzamossá alakítható. A 2 komponens a 10-11. sorban levő + 

és · műveletek egymásutánisága miatt jelentkezik. 

Így 

Tp (1) = 0 

Tp (2) = Tp (1)+2 = 2 

Tp (4) = Tp (2)+2 = 4 

Tp (8) = Tp (4)+2 = 6 , 

azaz 

Tp (n)= 2·log(n). 

Ez hasonlóan az előzőekhez, teljes indukcióval precízen igazolható. 

A legtöbb processzorra egy időben a 10-11. sorok végrehajtása során van szükség, ami alapján 

megállapíthatjuk, hogy n db elegendő. √ 
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A párhuzamos FFT adatfolyam gráfja 
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4. fejezet - Hosszú aritmetika 

Nagypontosságú számítások során, illetve kriptográfiai rendszerek létrehozásánál szükség lehet arra, hogy a 

szokásos aritmetikai szóméretnél nagyobb számokon végezzünk műveleteket. Ehhez külön eljárások 

létrehozására van szükség. 

A nagyméretű számok ábrázolását a hagyományos helyi értékes számábrázolásnak megfelelően fogjuk 

megvalósítani. A számjegyeket egy tömbben tároljuk, a számrendszer alapját pedig értelemszerűen az adott 

rendszer szóhosszához igazítjuk. 

Amennyiben például a regiszter k bites adatokon tud műveletet végezni, mi pedig n > k bites adaton szeretnénk, 

akkor létrehozunk egy  elemű tömböt, melynek elemei k bites számok. A legkisebb indexű elem 

tartalmazza a legkisebb helyi értékű számjegyet. Ennek megfelelően a számolás során úgy gondolkozhatunk, 

mintha l jegyű, 2k alapú számrendszerbeli számokkal végeznénk műveletet. 

1. Összeadás 

Műveletvégzés során feltételezzük, hogy adataink legfeljebb n bitesek, amit számolás közben sem lépnek túl. A 

regiszterek k bitesek, ennek megfelelően tömbjeink a bevezetőben kiszámolt  eleműek. Az összeadás 

egyszerű szekvenciális algoritmusa a következő: 

 

        Összeadás 

        Be: A,B                  // Tömbök 

        Ki: S                   // Tömb 

        1. c ← 0 

        2. for i ← 0,… ,n-1 do 

        3.    (S[i],c) ← A[i]+ B[i]+c    

        4. endfor 

        5. S[n] ← c 

Az algoritmus nem tűnik egykönnyen párhuzamosíthatónak, hiszen a 2-4. sorokban levő ciklus az előző i 

értéknél kiszámolt c túlcsordulást használja, így az eredmény meghatározásához szüksége van rá. 

Vizsgáljuk meg az összeadás mechanizmusát alaposabban. 

Mikor keletkezik egy adott helyi értéken átvitel? Abban az esetben, ha A[i]+B[i]+c ≥ 2k. Ha feltételezzük, hogy a 

különböző számjegyek nagyjából azonos valószínűséggel fordulhatnak elő, körülbelül az esetek felénél fog ez 

történni. 

Ennek belátásához a következő gondolatmenettel juthatunk: 

A különböző számpárok száma N = 2k·2k. Legyen 0 ≥ a,b < 2k olyan, hogy 2k ≤ a+b - azaz a két számjegy 

összeadásakor túlcsordulás keletkezik -, és legyen a'=2k-1-a és b'=2k-1-b. Mivel 2k-1 páratlan, ezért a≠a' és b≠b', 

vagyis az (a,b) pár különbözik az (a',b') pártól. Felhasználva, hogy 2k ≤ a+b, felírható a következő: 

a'+b'= 2k-1-a + 2k-1-b = 2·2k-2-(a+b) ≤ 2·2k-2-2k = 2k-2, 

vagyis minden olyan (a,b) számpárhoz, amelynek összege túlcsordul, egyértelmű módon rendelhető egy (a',b') 

számpár, amelyik nem okoz túlcsordulást. Visszafelé ez nem teljesen igaz. Az egyenlőtlenségsorozat 

megfordításával látható, hogy csak annyi igaz, hogy minden (a',b') számpárhoz, amelyre a'+b'≤ 2k-2, 

egyértelműen rendelhető egy (a,b) pár, amelyre 2k ≤ a+b. Ez azt jelenti, hogy a túlcsordulást okozó párok száma 

megegyezik a 2k-1-től kisebb párok számával. 

Azokra az (a,b) párokra, amelyekre a+b = 2k-1. azt kapjuk, hogy a'+b' = 2k-1. Az ilyen tulajdonságú párok 

száma pontosan 2k. (a-t tetszőlegesen válaszhatjuk, b-t pedig az alapján 2k-1-a-nak kell.) Ha N'-vel jelöljük a 

túlcsordulást okozó párok számát, akkor azt kapjuk, hogy 
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N = 2·N' + 2k, 

azaz 

 

Ez azt jelenti, hogy annak valószínűsége, hogy túlcsordulást okozó párt találunk, 

 

Ha k = 64, azaz 64 bites regiszterekkel dolgozunk, akkor p meglehetősen közel van -hez. 

Megállapíthatjuk továbbá azt is, hogy ha egy adott i. helyi értéken 2k ≤ A[i]+B[i], akkor c értékétől függetlenül 

mindenképpen keletkezik túlcsordulás, míg ha A[i]+B[i]≤ 2k-2, akkor c értékétől függetlenül nem keletkezik 

túlcsordulás. Egyedül abban az esetben nem tudjuk előre megmondani, hogy keletkezik-e az adott helyi értéken 

túlcsordulás, ha A[i]+B[i] = 2k-1. Ennek valószínűsége azonban elenyésző,  

Elkészíthetjük hát a következő párhuzamos algoritmust: 

 

             

            Párhuzamos Összeadás 

            Bemenet: A,B                  // Tömbök; méretük n 

            Kimenet: S                       // Tömb 

            1. pfor i ← 0,… ,n-1 do 

            2.    (S[i],f[i]) ← A[i] + B[i]         // kétjegyű eredmény: 

                                             // S[i]-be az összeg,  

                                             // f[i]-be a  

                                             //túlcsordulás értéke kerül 

            3. endfor 

            4. S[n] ← 0 

            5. while f ≠ [0,…,0] do 

            6.    pfor i ← 1,… ,n do 

            7.        (S[i],f[i]) ← S[i] + f[i-1]    

            8.    endpfor 

            9. endwhile 

             

Az algoritmus n darab processzort használ, és bár világos, hogy a legrosszabb esetben a párhuzamos 

időbonyolultsága n, viszont annak valószínűsége, hogy az 5-9. ciklus 1-nél többször fut le, nagyságrendileg  

vagyis elhanyagolható. 

Lehetne még tovább javítani a legrosszabb esethez tartozó időbonyolultságon, de az alkalmazott architektúra 

annyival összetettebb lenne, hogy ezzel csak elméleti síkon érdemes foglalkozni. (Lásd: pl. átvitelkiválasztásos 

összeadás [carry select adder]) 

Több szám összeadására az Alapvető algoritmusok című fejezetben már láttunk példát. Mit tehetünk, ha hosszú 

aritmetikában szeretnénk több számot összeadni? A műveleti sorrend egyszerű megváltoztatásával számottevő 

sebességnövekedést érhetünk el. Ha az átvitel értékének továbbvitelét nem végezzük el minden összeadás után, 

csak a legvégén, akkor az időbonyolultság kedvezőbben alakul. 

 

            Több szám párhuzamos összeadása 

            Be: A1,A2,… ,Am  

            Ki:     
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            1. pfor i ← 0,… ,n-1 do 

            2.    S[i],f[i])←Σ_(j=1)^mA_j[i]  

            3. endfor 

            4. S[n] ← 0 

            5. while f ≠ [0,…,0] do 

            6.    pfor i← 1,… ,n do 

            7.        (S[i],f[i])← S[i] + f[i-1]    

            8.    endpfor 

            9. endwhile 

             

A 2. sorban számolt f[i] átvitelek most 0 és m-1 közötti értékeket vehetnek fel. Ekkor annak valószínűsége, hogy 

az 5-9. sorban található ciklust 1-nél többször kell végrehajtani, nagyságrendileg  Mivel az összeadandók 

száma várhatóan lényegesen kisebb, mint 2k, az előbbi valószínűség továbbra is 0 közelében van. 

Az algoritmus időbonyolultsága tehát lényegében csak a 2. sortól függ. Ha ezt a korábban megismert bináris fa 

struktúrával adjuk össze, időbonyolultsága log(m) körüli lesz, a szükséges processzorok száma pedig  

2. Szorzás 

Iteratív, akkumulátoros szorzás. Ez lényegében az általános iskolában megismert módszeren alapul, azzal az 

apró változtatással, hogy amint egy számjeggyel megszoroztuk a szorzandót, egyből hozzá is adjuk az 

akkumulátorhoz. 

 

            Iteratív szorzás 

            Be: A,B                  

            Ki: S 

            1. Cl ← [0,…,0]         // az akkumulátorok 

            2. Cu ← [0,…,0]         // kinullázása 

            3. for i ← n-1 ,…,0 do 

            4.    pfor j ← 0,…,2n-1 do 

            5.       (tu [j],tl [j]) ← A[j]·B[i] 

                                        // tu a szorzat felső, tl  

                                        // az alsó számjegye 

            6.       (Cu [j],Cl [j]) ← tl [j]+tu [j-1]+Cl [j-1]+Cu [j-2] 

            7.    endpfor 

            8. endfor 

            9. while Cu ≠ [0,…,0] do 

            10.    pfor i ← 1,… ,n do 

            11.       (Cu [i],Cl [i]) ← Cl [i] + Cu [i-1]    

            12.    endpfor 

            13. endwhile 

             

Az összeadásnál megismertek miatt azt mondhatjuk, hogy a 9–13. sorok 1-nél többszöri végrehajtásának 

elhanyagolható a valószínűsége. 

Az algoritmus (átlagos) időbonyolultsága O(n), a felhasznált processzorok száma 2n. 

A processzorszám kárára javíthatunk az időbonyolultságon, ha a 3. sorban kezdődő ciklust is párhuzamosan 

hajtjuk végre. 

 

            Módosított szorzás 

            Be: A,B                  

            Ki: S 

            1. pfor i ← 0,…,n-1 do 

            2.    pfor j ← 0,…,n-1 do 

            3.       (tu [j,i],tl [j,i]) ← A[j]·B[i] 

            4.    endpfor 

            5. endpfor 

            10. pfor i ← 0,… ,2n-1 do 
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            12.     

            13. endfor 

            14. while Cu ≠ [0,…,0] do 

            15.    pfor i ← 1,… ,n do 

            16.       (Cu [i],Cl [i]) ← Cl [i] + Cu [i-1]    

            17.    endpfor 

            18. endwhile 

             

A processzorszám O(n2) az időbonyolultság pedig a 10–13. sorokban levő művelet miatt O(log(n)). Itt megint 

elhanyagoltuk annak valószínűségét, hogy a 14–18. sorokban levő ciklust 1-nél többször hajtjuk végre. 

A szorzás megvalósítására számtalan szekvenciális algoritmus létezik, amelyek megfelelően nagy számok 

esetén hatékonyabbak a hagyományos algoritmusnál. Ilyen például az oszd meg és uralkodj elvét követő 

Karacuba-algoritmus, illetve a gyors Fourier-transzformációt használó Schönhage–Strassen-algoritmus. 

Mindkettő kiválóan párhuzamosítható, így igazán nagy számok esetén jelentős sebességnövekedés, illetve 

processzorszám-csökkentés érhető el. 

3. Osztás 

A maradékos osztás algoritmusánál is követhetjük az általános iskolában megismert módszert. A módszer 

lényege, hogy az osztandónak mindig csak egy kezdő szeletét próbáljuk meg ténylegesen osztani, és iteratív 

módon számjegyenként bővítve elérni a teljes végeredményt. 

 

            Iteratív számjegyenkénti maradékos osztás 

            Be: A,B 

            Ki: Q,R                // A = Q⋅  B + R, ahol 0≤ R < B 
            1. R← [0,…,0] 

            2. for i← n-1,… ,0 do 

            3.   t← 0 

            4.   if R≥ B then 

            5.       t← Hányadosbecslés(R,B) 

            6.       R← R-q⋅  B 
            7.    endif 

            8.    Q[i]← t 

            9.    pfor j← 0,…,n-1 do 

            10.       R[i+1]← R[i] 

            11.    endpfor 

            12.    R[0]← 0 

            13. endfor 

             

Az algoritmusban felhasználtuk a Hányadosbecslés eljárást, amely tulajdonképpen a hányados következő 

számjegyét számolja ki R és B ismeretében, részinformációk alapján. Erre többféle módszer létezik. Lehet 

például becslést számolni az első néhány számjeggyel végrehajtott osztással, vagy úgy, hogy megkeressük azt a 

legnagyobb egyjegyű b számot, amelyikre B és b·B ugyanolyan hosszú. Ezután nem az  hanem a  

hányadost számoljuk. Az eredmény természetesen ugyanannyi, a becslés viszont könnyebb lesz, mivel b·B 

legnagyobb helyi értéken álló számjegye biztosan legalább 2k-1, azaz a számrendszer alapjának fele. Ez után az 

első számjeggyel való osztás megközelítőleg helyes eredményt ad. 

Példa: 
 

Legyen A = 168 és B = 19. A és B hányadosa 8, a maradék pedig 16. Ha megpróbáljuk az első számjeggyel 

való osztással megbecsülni ezt az értéket, 16:1-t kapunk, ami meglehetősen durva becslés. 

A legnagyobb egyjegyű szám, amivel még megszorozhatjuk B-t anélkül, hogy a hossza megváltozna, 5. Ekkor 

a módosított osztás 840:95 alakú. Az első számjeggyel való osztás 84:9, ami 9-et ad eredményül. Ez már 

lényegesen közelebb van a valós hányados értékéhez. 
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Az algoritmus időbonyolultsága O(n), és ezen nem lehet lényegesen javítani, mivel a 2. sorban kezdődő ciklust 

nem lehet párhuzamosítani, minden esetben használjuk a korábbi számítás részeredményeit. A 

processzorbonyolultság O(n). 

Különösen nagy számok esetén alkalmas lehet egy approximációs elven működő algoritmus. 

Az algoritmus lényege, hogy a  hányadost nem közvetlenül számoljuk, hanem Newton-approximáció 

módszerével előbb megfelelő pontossággal meghatározzuk az  fixpontos értéket, majd ebből az  számot. 

Előnye, hogy a számítást megoldhatjuk tényleges osztás nélkül, néhány szorzás alkalmazásával. Mivel a 

szorzásműveletek jól párhuzamosíthatók, illetve maga a Newton-approximáció is felgyorsítható, megfelelő 

méretű számok esetén lényegesen hatékonyabb lehet, mint a megismert számjegyenkénti osztás. 

4. Hatványozás 

A hatványozás feladata az, hogy adott a és n esetén határozzuk meg az an értéket. Definíció szerint ehhez n-1 

darab szorzásműveletre van szükség. 

Észrevehetjük azonban, hogy a4 kiszámítását 3-nál kevesebb művelettel is megoldhatjuk, felhasználva, hogy a4= 

(a2)2. Mivel egy négyzetre emelés egyetlen szorzásművelettel meghatározható, az a4 értéke 2 művelettel 

számolható. 

Hasonlóan, minden n = 2k alakú kitevő esetén , azaz csak 1-gyel több műveletet igényel, mint 

a2k-1 kiszámítása, egész pontosan k darabot. 

Általános n esetén a következő gondolatmenet alapján dolgozhatunk. 

Írjuk fel n-et bináris alakban: . Ekkor 

 

Mivel ni∈  {0,1}, ezért kitevőként lényegében csak azt jelenti, hogy megszorozzuk-e a hozzá tartozó hatvánnyal 

vagy sem. 

A megfelelő algoritmus a következő: 

 

            Gyors hatványozás 

            Be: A,n 

            Ki: An 

            1. c ← 1 

            2. s ← A 

            3. N ← n 

            4. while 0<N do 

                5.    d ← N mod 2 

                6.      

                7.    if d=1 then 

                8.       c ← c·s 

                9.    endif 

                10.    s ← s2 

                11. endwhile 

                 

Az algoritmusban az 5-6., illetve 7-10. sorokban levő lépések párhuzamosan végrehajthatók. 

Az algoritmus időbonyolultsága O(log(n)), miközben 2m processzor elegendő, ahol m a szorzásokhoz 

felhasznált processzorok száma. 
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Belátható, hogy az algoritmus időbonyolultsága nem javítható tovább, akkor sem, ha több processzort 

használunk. 

Tétel: 
 

Akármilyen párhuzamosítást alkalmazunk is, nem létezik olyan algoritmus an értékének kiszámolására, 

amelyiknek időbonyolultsága log(n)-nél kisebb. 

Bizonyítás: 
 

Legyen 

P(k) = 

{n ∣  ankiszámolható párhuzamosan legfeljebb k művelettel}. 

Világos, hogy P(0) = {0,1}, P(1) = {0,1,2}, P(2) = {0,1,2,3,4} … 

Igazolható, hogy max(P(k)) = 2k. P(0)-ra ez igaz. Tegyük fel, hogy valamilyen k értékig az állítás igaz. Ekkor 

max(P(k)) = 2k, amiből következik, hogy max(P(k+1)) ≥ 2k+1, mivel 2k-ból egyetlen négyzetre emeléssel 

megkapható. Nagyobb viszont nem lehet a maximum, mivel két legfeljebb 2k értékű szám szorzata nem lehet 

nagyobb, mint 2k+1 √ 
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5. fejezet - Interpoláció 

A numerikus számítások egyik alapfeladata egy adott függvény összes, vagy bizonyos értékeinek meghatározása 

abban az esetben, ha nem ismerjük a függvény pontos alakját, vagy túl bonyolult, illetve időigényes a 

kiszámítása. Erre több lehetőségünk is adódik. Amennyiben előre tudjuk, hogy melyik függvényértékeket kell 

majd felhasználnunk, és ezek száma nem túl nagy, egy táblázatban is tárolhatjuk őket. Ha nincs lehetőségünk 

minden szükséges függvényértéket tárolni, sok esetben kielégítő eredményt érhetünk el a tényleges értékek 

becslésével. Ehhez felhasználhatjuk, hogy néhány pontban ismerjük az adott függvényt, vagy legalábbis 

közelítőleg meg tudjuk határozni. Az ismert pontok alapján aztán valamilyen egyszerűbben számolható 

függvény segítségével számoljuk ki a kérdéses helyeken. Ezt a fajta becslést interpolációnak nevezik. 

Ha tágabb értelemben nézzük, tulajdonképpen a Fourier-transzformáció és inverze által alkotott pár is egyfajta 

interpolációs eszköz. 

A legegyszerűbb interpolációs függvények a polinomok. A használt polinomok fokszáma befolyással van az 

interpoláció jóságára. Minél magasabb fokú polinomokat használunk, annál jobb becslést várhatunk. 

Természetesen ebben az esetben megnövekszik a közelítés számítás- és tárigénye. 

Mivel általában az interpolációs függvényt viszonylag kevésszer kell meghatározni ahhoz képest, amennyiszer 

alkalmazni, ezért ennek gyors számítása nem bír olyan nagy jelentőséggel. A fejezetben ezért nem is fejtünk ki 

túlzott erőfeszítést ennek érdekében, inkább csak az elvek lefektetésére törekszünk. 

1. Polinom-interpoláció 

Legyenek adottak az x0,…,xn∈ℝ páronként különböző számok és egy f(x):ℝ←ℝ függvény. A polinom-

interpoláció során olyan p(x) polinomot keresünk, amely kielégíti a p(xi)= f(xi)i = 0,…,n feltételt. 

Az x0,…,xn számokat alappontoknak hívjuk. Az általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy xi<xi+1 minden 

i = 0,…,n-1-re. Ekkor hi= xi+1-xi az i. lépéstávolság. Abban a speciális esetben, amikor a lépéstávolságok 

egyenlők, ekvidisztáns alappontokról beszélünk. 

A polinomok elméletében ismert tétel, hogy egy n-edfokú polinomot egyértelműen meghatároz n+1 különböző 

helyen felvett helyettesítési értéke, függetlenül a vizsgált pontok elhelyezkedésétől. Ezt átfogalmazhatjuk a 

következő módon: 

Tétel: 
 

Az n+1 alapponttal rendelkező polinominterpolációs feladatnak pontosan egy legfeljebb n-edfokú megoldása 

van. 

Annak meghatározására, hogy ennek a polinomnak mik az együtthatói, számtalan lehetőség adódik. 

Visszavezethető például egy egyszerű n+1 ismeretlenes, n+1 egyenletből álló elsőfokú egyenletrendszer 

megoldására is. 

Jelöljük p0,p1,…,pn-nel a keresett együtthatókat. Ekkor 

p(x)= p0+p1·x+p2·x2+⋯+pn·xn. 

Behelyettesítve az alappontokat, a következő összefüggéseket kapjuk: 

 

Legyen M = mi,j, ahol i,j∈  {0,…,n} és  valamint b = (f(x0),…,f(xn)). A  jelöléssel igaz a 

következő: 

. 
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Ez az egyenletrendszer már az ismert eszközökkel viszonylag egyszerűen megoldható. 

Az előbbi tétel alapján megállapíthatjuk, hogy az egyenletrendszernek pontosan 1 megoldása van. Így azt is 

tudjuk, hogy Gauss-eliminációval minden esetben háromszögmátrixszá alakíthatjuk a feladathoz tartozó M 

mátrixot. 

Az interpolációs polinom meghatározására kifinomultabb módszerek is ismertek, amivel javíthatunk a számítás 

hatékonyságán. 

Interpoláció során nem csak azt várhatjuk el, hogy egy adott pontban milyen értékeket vegyen fel a függvény, 

hanem azt is, hogy mennyi legyen a deriváltja, akár magasabb fokú is. Ez nem bonyolítja el túlzottan a feladatot. 

Mindössze annyival változik a feltételrendszer, hogy nemcsak a f (xi)= p(xi) helyettesítési értékekre kell 

felírnunk egyenletrendszert, hanem az f '(xi)= p'(xi) helyettesítésekre is. Világos, hogy a megoldás létezéséhez 

ekkor a p polinom fokszámát kell megemelni, minden egyes új feltétel esetén 1-gyel. Ezzel a változtatással 

belátható, hogy a feladatnak mindenképpen létezik egyértelmű megoldása. 
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6. fejezet - Iterációs módszerek 

Numerikus módszerek alkalmazása során a legtöbb esetben egy keresett érték pontos meghatározása helyett 

csak valamilyen közelítőleg pontos értéket számolunk ki. Ennek előnye, hogy általában egyszerűbb előállítani, 

gyorsabb, hátránya viszont, hogy hibát tartalmaz az eredmény. Sok esetben ez nem jelent különösebb gondot, 

amennyiben viszont tovább kell számolnunk az eredménnyel, a meglévő hiba továbbterjedhet és növekedhet. 

A speciális approximációs feladatok során a cél többnyire egy konkrét szám vagy függvényérték, esetleg 

függvény zérushelyének meghatározása, valamilyen iteratív közelítéses módszerrel. Ellentétben tehát más, 

numerikus számítási feladattal, nem egy rögzített eredményt ad az algoritmus, hanem a lépések ismétlésének 

számától és az alkalmazott eszközöktől (pl. változók pontossága) függően rosszabb vagy jobb közelítését a 

keresett értéknek. 

1. Konstansok meghatározása 

Közismert feladat például a π értékének minél több jegyű meghatározása. A gyakorlatban a legtöbb esetben 

elegendő egy pár tizedesjegy pontosságú konstansként megadni, vagy ha pontosabb érték kell, táblázatban 

tárolni és szükség esetén elővenni. Elképzelhető azonban olyan számítási környezet, ahol nagyon kevés állandó 

tárolási lehetőség áll rendelkezésünkre, ezért célszerűbb az értéket minden alkalommal, illetve 

memóriafelszabadítások után újraszámolni. 

Érdekességképpen megemlíthetjük, hogy a π sok tizedesjegyig történő kiszámítása újabban, minden gyakorlati 

haszon nélkül, inkább egyfajta kihívásként jelenik meg a feladatok között, illetve nagy teljesítményű 

számítógépek teljesítményének mérésére alkalmazható. (~link) 

A π kiszámítására számtalan közelítő formula ismert. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány: 

Leibniz-féle sor: 

 

William Brouncker-féle lánctört alak: 

 

Csebisev-sorok alapján: 

 

Bailey–Borwein–Plouffe-formula: 

 

Az előállító formulák közül sok végtelen sor formájában adja meg az eredményt, ami kifejezetten alkalmas 

párhuzamosításra, felhasználva az alapvető algoritmusokról szóló fejezetben leírt párhuzamos összegzési 

módszert. 

Hasonló formulák adhatók például a természetes logaritmus alapszámának, e-nek a meghatározására, bár a 

legtöbb esetben nem a konstans konkrét értékével, hanem csak az általa meghatározott függvényekkel 

számolunk. 
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Más matematikai jellegű konstansok esetén is a felhasználás módjától és környezetétől függ, hogy tárolni, vagy 

kiszámolni gazdaságosabb-e, és ennek megfelelően kell implementálni az adott alkalmazást. 

2. Függvény zérushelyének meghatározása 

Tekintsük a következő feladatot: 

Legyen adott egy f folytonos függvény az [a,b] intervallumon, úgy hogy létezik a0∈  [a,b], amelyikre f(a0)= 0. 

Határozzuk meg egy vagy az összes olyan értéket az intervallumon, amelyikre a függvényérték 0. 

A feladat megoldását meg lehet próbálni algebrai vagy analitikus eszközökkel megtalálni, de sok esetben ez 

nehézségekbe ütközik, vagy egyértelműen numerikus értékre van szükségünk, nem pedig valamilyen 

szimbolikus kifejezésre. 

A numerikus megoldást viszont a legtöbb esetben nem lehet tört alakban megadni, különösen nem véges tizedes 

tört alakban. Ezért csak valamilyen közelítő értéket tudunk számolni. 

Gyökök megkeresésére számtalan módszer létezik. A legtöbb valamilyen iterációs elven állít elő egy közelítő 

sorozatot, amely jól becsülhető hibával konvergál a keresett megoldáshoz. 

3. Intervallumfelező módszer 

Az egyik legegyszerűbb módszer függvények zérushelyének közelítő kiszámítására az úgynevezett 

intervallumfelezéses módszer. Ennek lényege, hogy valamilyen inicializáló módszerrel keresni kell két 

kiindulási közelítő értéket, amelyekre igaz, hogy f(x1)·f(x2) < 0 (azaz a két pont között a függvény előjelet vált). 

Az algoritmus (intervallumfelezés): 

feltétel: 

x1< x2 kiinduló közelítés 

ε > 0 hibahatár 

X ← (x1,x2)  

while (X[2] - X[1] > ε) do 

     
 

    if  f(t)⋅ f(X[1]) < 0 then 
        X[2]∶ = t 
    else 

        X[1]∶ = t 
    endif 

endwhile 

             

A módszer konvergenciasebessége elég jó, iterációs lépésenként megközelítőleg feleződik a hiba. 

Ez azt jelenti, hogy ha 100 bináris jegy pontossággal szeretnénk meghatározni a gyököt, akkor megközelítőleg 

100 iterációs lépésre lesz szükségünk. A pontos érték függ a kiindulási közelítő pártól is. 
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Intervallumfelezéses módszer 

Az ábrán látható példában a kiindulási (x1,x2) párból az első iterációs lépés után az (x3,x2)pár lesz. 

4. Húrmódszer 

Az intervallumfelező módszer továbbfejlesztésének tekinthető az úgynevezett húrmódszer. Ez annyiban 

finomítja a közelítőpont meghatározását, hogy nem az előző iterációs intervallum felezőpontját választja új 

osztópontnak, hanem egy megfelelő súlyozással meghatározott pontot. 

A súlyozást lényegében a közelítő intervallum végpontjaiban felvett függvényértékek alapján valósítja meg, ami 

lényegében annak felel meg, mintha a függvény grafikonján az előző iterációs végpontokhoz tartozó 

függvénypontokat egy egyenessel összekötnénk – ezt a függvény adott pontjaihoz tartozó húrnak nevezzük – és 

az új osztópontot ott jelöljük ki, ahol ez az egyenes az x tengelyt metszi. 
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Húrmódszer 

Ez a módszer sok esetben jobban közelíti a zérushelyet, főleg akkor, ha már elég jól megközelítettük a keresett 

gyököt, és a függvénygörbe az egyenestől relatíve kis mértékben tér el. 

5. Newton-módszer 

A Newton-módszer (más néven Newton–Raphson-módszer) az egyik leghatékonyabb ismert iterációs módszer, 

amivel valós függvények zérushelyeinek közelítő értékét kiszámolhatjuk. A Newton-módszer gyakran nagyon 

gyorsan konvergál, de csak akkor, ha az iteráció a kívánt gyökhöz elég közelről indul, illetve a függvénynek 

megfelelő tulajdonságai vannak. Bizonyos függvények esetén rossz paraméterválasztással a Newton-módszer 

hibás számításhoz vezethet. Sokszor szükség lehet egy kontroll metódusra, amivel megakadályozhatjuk a 

félrevezető konvergenciahibákat. 

A módszer alapelve az, hogy egy kezdeti gyökközelítő értékből kiindulva a hozzá tartozó függvényponthoz 

meghatározzuk az érintő egyenest, és az egyenes x-tengelyt metsző pontját választjuk új közelítő értéknek. 

Ez, amennyiben elég közel vagyunk a keresett zérushelyhez, illetve a függvény relatív görbülete viszonylag 

kicsi, lényegesen hatékonyabban konvergál az előző két módszernél. 
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Newton-módszer 

6. Többdimenziós Newton-módszer 

Többváltozós esetre is alkalmazható a Newton-iteráció megfelelő általánosítása. Ekkor értelemszerűen a derivált 

is többdimenziós lesz, azaz az érintő egyenes helyett megfelelő érintő altérrel dolgozunk (a függvényt első 

rendben legjobban közelítő felülettel). A derivált szerepét itt a Jacobi-mátrix veszi át. 

7. Párhuzamos gyökközelítő módszerek 

Az eddig tárgyalt gyökközelítő módszerek mindegyike tipikus iterációs módszer, ami azt jelenti, hogy a közelítő 

értékeket egymásból, egymás után számítják ki. Ennek megfelelően direkt módon az eljárásokat 

párhuzamosítani nem lehet. 

Módosíthatjuk azonban az algoritmusokat a párhuzamos számítási képességek kihasználása céljából. Ezzel az 

algoritmusok nem fognak ugyan a processzorok számával egyenes arányban gyorsabban közelíteni, mint az 

eredetiek, de a konvergenciasebesség jelentősen megnövelhető. 

1. Intervallumosztó módszer 

Az intervallumfelezéses módszer általánosítása. Nem egy osztópontban vizsgáljuk a függvényhelyettesítési 

értéket, hanem n-ben (n>1). Mindegyik osztóponthoz külön processzort rendelhetünk. Az új 

intervallumvégpontokat az alapján határozzuk meg, hogy mely két ponthoz tartozott ellentétes előjelű 

függvényérték. Ilyen módon az iteráció lépésszáma -ra csökken, ahol ε az elvárt pontosság értéke. 

2. Szimultán approximáció 

Több független approximációs módszert alkalmazva, egy megfelelő pontosságot elérve a kapott közelítő értékek 

alapján kiszámoljuk a közös közelítést. Abban az esetben, amikor kétoldali közelítéseket alkalmazunk, például 

átlagolhatunk, amikor minden közelítés ugyanarra az oldalra esik, a keresett ponthoz legközelebbi elemet 

választjuk. 
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7. fejezet - Polinom helyettesítési 
értékének kiszámítása 

Legyen adott a 

p(x) = pnxn + pn-1 xn-1+⋯+p0 

polinom. 

Feladat, hogy határozzuk meg egy konkrét a értékre a p(a) helyettesítési értéket. 

Ha a definícióból indulunk ki, és úgy akarjuk kiszámolni a helyettesítési értéket, szükség van a^2,a^3,… ,a^n 

értékek kiszámítására és megfelelő együtthatókkal való kombinációjára. Az elvégzendő számolásokat egy 

rekurzív összefüggés segítségével is megadhatjuk: 

 

     Polinomkiértékelés 

     A0:= 1   

     R0:= 0  

     Ri+1:= Ri+ pi·AiAi+1:= Ai·a 

Az eredményt Rn+1 értéke szolgáltatja. 

Az eljárás műveletigénye: 2n db szorzás és n db összeadás. Tárigénye konstans, a közbülső számolási 

eredményeket (Ri és Ai) csak a következő felhasználásig kell tárolnunk. 

Másik alkalmas módszer a Horner-séma (vagy Horner-elrendezés) néven ismert algoritmus. 

Ennek lényege, hogy egy rekurzív összefüggést írunk fel a számítás részeredményeire: 

 

Horner-séma 

H0:= pnHi+1:= Hi·a + pn-i 

melyre belátható, hogy Hn= p(a). 

A számolás műveletigénye: n db szorzás és n db összeadás. A tárigénye pusztán a részeredmény, Hi tárolására 

korlátozódik a következő felhasználás erejéig, ami n értékétől független konstans. 

Az első, definícióból származó módszer párhuzamosítására adja magát az ötlet, hogy használjuk a párhuzamos 

összeadás elvét. Ez viszont csak akkor lehetséges, ha az összeadás előtt már rendelkezésre áll a összes hatványa 

1, … ,n kitevőkre. 

1. Egy a szám 1,…,n kitevőjű összes hatványának 
előállítása 

A módszer lényege, hogy iterációs lépésenként előállítjuk a kettőhatvány-kitevőjű hatványait, majd ezt 

szimultán módon megszorozzuk az összes nála kisebb kitevőjű hatvánnyal. Ilyen módon előállíthatjuk a 

következő iterációs lépéshez szükséges összes hatványt. 

A0:= {1}  

     E0:= aAi+1:= Ai∪ (Ai·Ei)  // - szimultán szorzás 

                   // 

 

  

Tétel: 
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A rekurzió elemeire igaz, hogy Ai= {1,a,a2,a3,… ,a2i-1} 

Bizonyítás: 
 

Indukcióval. 

Mivel az Ei értékek kiszámolása során minden iterációs lépésben négyzetre emelést alkalmaztunk, ezért 

könnyen látható, hogy 

E0= a,E1= a2,E2= a4,… ,Ei= a2i. (x1) 

Az Ai-k értékére a következőket mondhatjuk: 

1. i = 0 esetén: A0= {1}, vagyis igaz az állítás. 

2. Tegyük fel, hogy egy adott i = k esetén igaz. Bizonyítsuk be, hogy i = k+1-re is igaz lesz. 

A feltétel szerint 

Ak= {1,a,a2,a3,… ,a2k-1}, illetve (x1) alapján Ek= a2k. 

Ennek és Ak+1 definíciójának megfelelően 

 

Az 1. és 2. állításokból pedig teljes indukcióval következik a tétel állítása. √ 

Az algoritmus párhuzamos időbonyolultsága i a szorzásműveletekre vonatkoztatva. 

Ha az eredeti feladat bemenő paraméterében fejezzük ki az időbonyolultságot, a következő eredményt kapjuk: 

Ki akarjuk számolni az {1,a,a2,… ,an} halmaz elemeit. Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy n = 2k-1. Az 

előző állítás alapján ennek párhuzamos időbonyolultsága k = log n, azaz az algoritmus logaritmikus 

időbonyolultságú. 

Processzorbonyolultsága 2i-1, azaz a feladat eredeti paraméterében kifejezve: . 

Tétel: 
 

an kiszámítása legalább log n párhuzamos időbonyolultságú. 

Bizonyítás: 
 

Jelöljük Ri-vel azon k kitevők halmazát, amelyekre ak kiszámolható i párhuzamos lépésszámú algoritmussal. 

Ekkor R0= {0,1}, mivel a0= 1 és a1= a kiszámításához nincs szükségünk semmilyen művelet elvégzésére. 

Ha egy ak hatvány kiszámolásához legalább i párhuzamos lépésszámú algoritmus szükséges, akkor ez az 

algoritmus az utolsó lépésben két olyan számot szorzott össze, amelyek közül legalább az egyik 
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kiszámolásához i-1 párhuzamos lépésszámú algoritmus kellett. Ellenkező esetben, ha mind a két tényező 

előállítható lenne legfeljebb i-2 párhuzamos lépést igénylő algoritmussal, akkor ak előállításához már csak 1 

további lépés kellene, vagyis ak kiszámolható lenne legfeljebb i-1 párhuzamos lépéssel. Ez viszont 

ellentmondana annak a feltételezésnek, hogy ak kiszámításához legalább i párhuzamos lépésre van szükség. 

Következtetésképpen n ∈  Ri-re vagy az igaz, hogy n ∈  Ri-1, vagy az, hogy ∃ n1,n2∈  Ri-1, amelyekre n = n1+ n2. 

Ezek alapján Ri= Ri-1∪  (Ri-1+ Ri-1). (Két számhalmaz összege az összes lehetséges számpár összege, azaz: H1 + 

H2 = {a1 + a2∣ a1 ∈  H1 és a2 ∈  H2}.) 

Valójában, mivel 0 ∈  Rj minden j-re igaz, ezért az előbbi összefüggést egyszerűbben is leírhatjuk: 

Ri= Ri-1+ Ri-1. 

Világos, hogy 

max(Ri)= max(Ri-1)+ max(Ri-1)= 2 max(Ri-1)x(R0) = 1, 

ezért max(Ri)= 2ian ∈  Ri, akkor n ≤ max(Ri), az log n ≤ log(max(Ri))= i. Másképpen megfogalmazva, ha i < log 

n, akkor n ∉  Ri. 

Ri definíciója alapján ez pontosan azt jelenti, hogy an nem számolható ki log n-nél kevesebb párhuzamos 

lépéssel. √ 

Következmény: 
 

Mivel egy már egyetlen hatvány esetében sem elegendő log n-nél kevesebb párhuzamos lépés, ezért 

{1,a,a2,…,an} kiszámolása sem lehetséges kevesebb lépésben. Ez viszont azt jelenti, hogy nincs jobb 

párhuzamos időbonyolultságú algoritmus az összes hatvány kiszámolására. 

2. Párhuzamos polinom-kiértékelés 

Mivel az A = {1,a,a2,… ,an} halmaz kiszámolása log n párhuzamos időbonyolultságú, p(a) kiszámolásához 

ezután már csak elő kell állítani a {p0,p1a,p2a2,…,pnan} halmazt, ami egy lépésben megtehető, majd ezek összegét 

képezni, ami a párhuzamos összeadás módszerével ugyancsak log n párhuzamos lépéssel megtehető. 

Összességében tehát 2 log n +1 párhuzamos lépést igényel. 

A Horner-séma szekvenciális megvalósítása egy 2-es tényezővel gyorsabban számolja ki egy polinom 

kiértékelését, mint a definíció alapán készített algoritmus. 

Megtartja vajon az előnyét a párhuzamosítás során is? 

Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy n = 2k-1. 

A Horner-séma alapvetően rekurzív (illetve megfelelő implementáció esetén iteratív) algoritmus, ami azt jelenti, 

hogy az egyes részeredmények egymásra épülnek, nem lehet kihagyni vagy átugrani őket. 

Ennek megfelelően, ha párhuzamosítani szeretnénk az algoritmust, kicsit módosítanunk kell a végrehajtás elvén. 

A módosítás annyiból fog állni, hogy részfeladatokra bontjuk a problémát, és azok megoldása alapján 

határozzuk meg az eredményt. 

A p(x) együtthatóiból meghatározhatjuk a következő két polinomot 

(felhasználjuk, hogy n = 2k-1): 

q1(x) = p2
k
-1x2k-1-1+⋯+p2

k-1 

és 

q0(x) = p2
k-1

-1x2k-1-1+⋯+p0. 
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Ekkor p(x) = q1(x)x2k-1+q0(x). 

Tovább alkalmazva a fentebb leírt felbontást q1-re és q0-ra, a következő algoritmushoz jutunk: 

AHatvány(n,a) 

if n<2 then 

    r ← a 

else  

    
endif 

return r 

end 

 

RHorner (p,n,a) 

if n<2 then  

    r ← p1*a + p0 

else  

       q1(x) = p2
k

-1x
2k-1-1+⋯+p2

k-1             //szimultán 

       q0(x) = p2
k-1

-1x
2k-1-1+⋯+p0                   // 

 

     // szimultán 

     // 

          // 

 

                          r∶ = A1* A + A0 

  

endif 

return r 

end 

 

Az algoritmus párhuzamos futásideje 2 log n, azaz tulajdonképpen nem jobb, mint a korábban tárgyalt módszer. 

Ráadásul a processzorbonyolultsága is ugyanúgy . Ami előnye lehet, hogy az adatmozgás sokkal 

egyszerűbben megvalósítható, mint a korábbi megoldásnál. 
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8. fejezet - Monte Carlo-módszer 

A Monte Carlo-módszerek lényege, hogy egy jól definiált, de nehezen számolható értéket akarunk meghatározni 

közelítőleg úgy, hogy alapvetően nem az érték kiszámoláshoz adott formulát használjuk, hanem valamilyen 

másodlagos tulajdonság alapján véletlen (álvéletlen) mintákat veszünk, és abból következtetünk a keresett 

értékre. Például tegyük fel, hogy van egy zárt síkgörbénk és szeretnénk meghatározni a görbe által bezárt terület 

nagyságát. Ezt megtehetnénk megfelelő elemi, vagy ha bonyolultabb görbéről van szó, valamilyen 

integrálszámítási módszerrel. Ha az adott görbe annyira bonyolult, hogy az integráljának meghatározása sem 

megy egyszerűen (vagy esetleg sehogy sem), akkor használhatjuk a következő módszert: 

Jelöljük A-val a görbe kiszámolandó területét. Határozzunk meg egy jól számolható T területű téglalapot, 

amelyik teljes egészében magában foglalja a zárt görbét. Készítsünk egy megfelelő minőségű és hosszúságú 

véletlen pontsorozatot, amelyik egyenletes eloszlású az adott téglalap területén. Tegyük fel, hogy a sorozatunk 

hossza N. Számoljuk meg, hogy a sorozatelemek közül mennyi esik a zárt görbe területére. Legyen ez az érték 

D. Ekkor a következő összefüggést írhatjuk fel: 

D/N ≅ A/T, 

ami alapján 

A ≅ (T·D)/N. 

 

Monte Carlo-módszer területszámításra 

Amennyiben a keresett terület határológörbéje elegendően sima, a pontsorozat elegendően hosszú és az 

eloszlása jól közelíti az egyenletest, a kapott közelítő érték meglehetősen pontos lesz. A pontossággal és 

megfelelőséggel kapcsolatos vizsgálatok megtalálhatók pl. [6]-ban. 

Algoritmusának megadásához a következőket rögzítjük: 

Legyen a keresett terület határát megadó görbe a következő módon definiálva: 

Adott egy g: ℝxℝ → ℝ kétváltozós függvény. A görbe határoló vonalát azon (x,y) számpárok alkotják, 

amelyekre g(x,y)=0. Ez az úgynevezett nívógörbe. 

Azon (x,y) pontok, amelyekre g(x,y) < 0, a görbe által meghatározott terület belső pontjai, amelyekre g(x,y) > 0, 

azok a területen kívüli pontok. 



 Monte Carlo-módszer  

 53  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Legyen 

x0 = min {x ∣  g(x,y) = 0}, 

x1 = max {x ∣  g(x,y) = 0}, 

y0 = min {y ∣  g(x,y) = 0}, 

y1 = max {y ∣  g(x,y) = 0}, 

valamint 

RandomPont(x0,y0,x1,y1) egy a (x0,y0),(x1,y1) pontpár által meghatározott téglalapon egyenletes eloszlású 

véletlenpont-generátor. 

Algoritmus (Monte Carlo-terület) 

 

Be: g(x,y),x0,y0,x1,y1,N  

Ki: A+ε (ahol ε a többé kevésbé ismert hiba) 

 

1. s ← 0 

2. for i ← 1… N do 

3.     p∶ = RandomPont(x0,y0,x1,y1) 

4.     if g(p) ≤ 0 then 

5.         s ← s+1 

6.     endif 

7. endfor 

8. a ← s/((x1 - x0)·(y1 - y0)) 

9. return a 

Mivel egyetlen ciklust tartalmaz, az algoritmus időbonyolultsága O(N). 

A szerkezetéből adódóan kiválóan párhuzamosítható: 

tegyük fel, hogy M darab processzorunk van. 

Legyen RMT(g,x0,y0,x1,y1,N) a Monte Carlo-területszámoló algoritmus. 

Algoritmus (Párhuzamos Monte Carlo-terület) 

 

Be: g(x,y),x0,y0,x1,y1,N 

Ki: A+ε (ahol ε a többé-kevésbé ismeretlen hiba) 

 

1. n ← N/M  

2. pfor i ← 1… M do 

3.     s[i] ← RMT(g,x0,y0,x1,y1,n) 

4. endpfor 

5. S ← psum(s[i],1… M) 

6. a ← S/M 

7. return a 

A véletlenpont-generátorokról fel kell tételeznünk, hogy minden előfordulásuk független, amit lényegében az 

egyes processzorokhoz rendelten kell biztosítanunk. 

Az algoritmus időbonyolultsága O(N/M+log M), hiszen a 2…4 párhuzamos ciklus időbonyolultsága megegyezik 

az RMT(.) időbonyolultságával, ami O(n), a psum(.) időbonyolultsága pedig O(log M). 

Amennyiben a rendelkezésre álló processzorok számát tetszőlegesen választhatjuk, a következő értéket kapjuk a 

minimumra: 

Keressük az f(x) = N/x + log x függvény minimumát az 1..N intervallumban. 

Ehhez elegendő meghatároznunk a deriváltjának zérushelyét. 

f '(x) = -N/x2 + 1/x, 
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ebből kapjuk az egyenletet: 

-N/x2 + 1/x = 0. 

Mivel x ≠ 0, ezért szorozhatunk x2-tel: 

-N + x = 0, 

azaz 

x = N. 

Könnyen ellenőrizhető, hogy f'(x) előjelet vált N-ben, mégpedig negatívból pozitívba, azaz minimuma van. Ez 

azt jelenti, hogy a várakozásainknak megfelelően az időbonyolultság pontosan N processzor használatánál lesz a 

legkisebb. 
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9. fejezet - Véletlenszám-generátorok 

Mint az előző fejezetben is láthattuk, a véletlen számoknak bizonyos feladatok megoldása során igen fontos 

szerep jut. Algoritmusok párhuzamosításának egyik lehetséges módszere, hogy randomizáljuk és független 

szakaszokra bontjuk. Ez lényegében az „oszd meg és uralkodj" elvének egy érdekes általánosítása. Amennyiben 

a konkrét feladat megoldásához sikerül megfelelő randomizálást találni, még mindig ott a probléma, hogy 

hogyan állítsunk elő megfelelő tulajdonságú véletlen adatsort. Hogy mi számít megfelelő tulajdonságúnak, az 

nagymértékben függ a megoldandó feladattól. Ha egy sorozatot determinisztikus módon valamilyen algoritmus 

segítségével állítunk elő, akkor természetesen nem tekinthető véletlennek, viszont bizonyos tulajdonságait 

vizsgálva hasonlít egy igazi véletlen sorozathoz. Az igazi véletlen sorozatoktól való megkülönböztetés céljából 

az őket előállító algoritmust álvéletlenszám-generátornak, a sorozatokat álvéletlenszám-sorozatoknak nevezzük. 

Mivel azonban a jegyzetben csak ilyenekkel foglalkozunk, egyszerűen véletlen sorozatnak fogjuk nevezni. 

Véletlen számsorozatok előállítására számtalan módszer létezik. Egyik ilyen a lineáris rekurzió módszere. 

1. Lineáris rekurzív generátorok (LRS - Linear 
Recurrence Sequences) 

A lineáris rekurzióval előállított véletlenszám-sorozatok a leggyakrabban alkalmazottak között találhatók. 

Köszönhető ez annak, hogy egyszerűen előállíthatóak, viszonylag kevés adatot kell tárolni hozzájuk és gyorsan 

számolhatók. Mint a későbbiekben látjuk, ez párhuzamosítással még tovább javítható. 

Definíció: 
 

Legyen k egy pozitív egész, a0,a1,… ,ak-1,u0,u1,… ,uk-1∈  ℤ , 

és tegyük fel, hogy n ≥ k esetén 

un+k = ak-1·un+k-1+ ak-2·un+k-2+⋯+ a1·un+1+ a0·un 

teljesül. 

Ekkor az un sorozatot lineáris rekurzív sorozatnak nevezzük. 

k-t a rekurzió rendjének, u0,u1,… ,uk-1-et a sorozat kezdőértékeinek, míg a0,a1,… ,ak-1-et a sorozat együtthatóinak 

nevezzük. 

Az  vektort a sorozat n-edik állapotvektorának nevezzük. 

Az 

 

mátrixot a sorozat társmátrixának nevezzük. 

Lemma: 
 

Legyen un egy lineáris rekurzív sorozat,  az állapotvektora és M(u) a társmátrixa. Ekkor 
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. 

Bizonyítás: 
 

A társmátrix definíciója alapján 

 

Innen azt kapjuk, hogy 

 

 

 

amit általános n-re egyszerű teljes indukciós módszerrel igazolhatunk. √ 

Példa: 
 

Legyen k=2, a0 = a1 = 1, u0 = 0 és u1 = 1. 

Az így definiált sorozat az úgynevezett Fibonacci-sorozat. 

Az első néhány eleme: 

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,… 

Definíció: 
 

Legyen m egy pozitív egész szám, melyre m > 1. 

Az xn = un mod m sorozatot az unm szerinti redukált sorozatának nevezzük. 

Példa: 
 

Legyen k=2, a0 = a1 = 1, u0 = 0 és u1 = 1 és m = 2. 

Az xn = un mod 2 sorozat első néhány eleme: 

0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,… 

Észrevehetjük, hogy az egyes elemek szisztematikusan ismétlődnek. 

Definíció: 
 

Egy un sorozatot periodikusnak nevezünk, ha ∃  p,p0 egészek úgy, hogy 0<p és un = un+p, ∀  n ≥ p0. 

p-t a sorozat periódushosszának, p0-t az előperiódusa hosszának nevezzük. 

Ha p0 = 0, akkor a sorozatot tisztán periodikusnak nevezzük. 
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Tétel: 
 

Legyen un egy lineáris rekurzív sorozat, 1<m egész és xn az unm szerinti redukált sorozata. 

Ekkor xn periodikus. 

Bizonyítás: 
 

Mivel xn elemei egy véges halmazból kerülnek ki, ezért a szomszédos elemekből képzett (xn,xn+1,…,xn+k-1) 

állapotvektorok is csak véges sok különböző értéket vehetnek fel. Egy megfelelően hosszú sorozatban tehát 

van olyan i<j indexpár, amelyre 

(xi,xi+1,…,xi+k-1) = (xj,xj+1,…,xj+k-1) . 

Ekkor viszont a rekurzív képzési szabály miatt 

(xi+1,xi+2,…,xi+k) = (xj+1,xj+2,…,xj+k). 

amit tovább alkalmazva azt kapjuk, hogy xi+m = xj+m, minden 0 ≤ m esetén. Ez viszont pontosan azt jelenti, hogy 

a sorozat periodikus. √ 

Definíció: 
 

Legyen xn egy periodikus sorozat mod m, p a periódusának, p0 pedig az előperiódusának hossza. Azt mondjuk, 

hogy xn egyenletes eloszlású, ha egy periódusán belül minden maradék ugyanannyiszor fordul elő. Formálisan 

megfogalmazva: 

Legyen 

R(s,a)= Card {i ∣ a = xi,s ≤ i < s+p}. 

Azt mondjuk, hogy xn egyenletes eloszlású, ha  ∀  pq ≤ s és ∀  0 ≤ a<m esetén. 

Példa: 
 

Az előbbiekben láthattuk, hogy a Fibonacci-sorozat tisztán periodikus moduló 2, és periódushossza 3. Azt is 

megfigyelhettük, hogy nem egyenletes eloszlású. 

Megjegyzés: 
 

Általános feltételeket találhatunk a lineáris rekurzív sorozatok egyenletességére vonatkozóan [4]-ben. 

A lineáris rekurzív sorozatok periódushossza szoros összefüggésben van a rekurzió rendjével. Ha jobb 

tulajdonságú sorozatot szeretnénk előállítani, magasabb rendű rekurziót kell használnunk. A definíció alapján 

megkonstruálhatjuk a következő algoritmust. 

 

Lineáris Rekurzív Sorozat 

Be: A = [a0,…,ak-1], U = [u0,…,uk-1] m 

Ki: un                 // A lineáris rekurzív sorozat  

                          // elemei 

 1. while (true) do 

 2.    pfor i← 0,…,k-1 do 

 3.       M[i]← A[i]·U[i] mod m 

 4.    endpfor 
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 5.     

 6.    pfor i← 1,…,k-1 do 

 7.       A[i-1]← A[i] 

 8.    endpfor 

 9.    A[k-1]← m 

10.    return (m) 

11. endwhile 

 

Az algoritmus az alábbi ábrának megfelelően működik: 

 

Lineáris rekurzív sorozat shiftregiszterrel 

Ha egyszer elindítottuk, addig állítja elő a véletlen számokat, míg le nem állítjuk. A 10. sorban folyamatosan 

küldi a számokat a kimenetre egy adatfolyam formájában. Így viszont az algoritmussal kapcsolatban nem lehet a 

hagyományos értelemben vett időbonyolultságról beszélni. Megvizsgálhatjuk viszont, hogy mennyi ideig tart 

egy véletlen szám előállítása. Az alkalmazott párhuzamos ciklusok tulajdonságai alapján látható, hogy egyetlen 

sort kivéve nem függ a lépésszám a bemenet méretétől. Ez a kivételes sor pedig az 5. Itt egy többtagú összeget 

kell kiszámolni, ami a korábbi fejezetek alapján O(log(k)) időben lehetséges az alábbi ábrán látható összeadó 

struktúra segítségével. 

 

Összeadás párhuzamosítása lineáris rekurzív sorozatoknál 

A processzorok szükséges száma a szorzások miatt k. (Az összeadáshoz csak -re van szükség.) 

A rekurzióban használt műveletek átszervezésével, és részeredmények tárolásával a használt processzorok 

számának növelése nélkül lecsökkenthetjük az egy szám előállítására vonatkoztatott időbonyolultságot. 

Ehhez szükségünk lesz a következőre. 

Tétel: 
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Legyen u a 

un+k=ak-1un+k-1+⋯+a0un (1) 

rekurzióval generált lineáris rekurzív sorozat és definiáljuk a v vektorsorozatot a következőképpen: 

v0
n=a0un-1 

v1
n=a0un-2+a1un-1 

… 

vk-2
n=a0un-k+1+⋯+ad-2un-1 

vk-1
n=a0un-k+⋯+ak-2un-2+ak-1un-1. 

Ekkor 

un=vk-1
n (2) 

és 

vi
n=vi-1

n-1+aiun-1. (3) 

Bizonyítás: 
 

Helyettesítsünk n-k-t az n helyére (1)-ben. Ekkor azt kapjuk, hogy 

un=ak-1un-1+⋯+a0un-k. (4) 

Az egyenlet jobb oldala definíció szerint vk-1
n, amivel (2)-t beláttuk. 

Rögzítsük le i-t. 

Helyettesítsük vi-1
n definícióját (3)-ba. Ekkor pontosan vi

n definíciós egyenlőségét kapjuk, amivel igazoltuk (3)-t. 

√ 

A tétel alapján megkonstruálhatjuk a következő algoritmust: 

 

Módosított Lineáris Rekurzív Sorozat 

Be: A = [a0,…,ak-1], U = [u0,…,uk-1] m 

Ki: un                 // A lineáris rekurzív sorozat  

                          // elemei 

 1. pfor i ← 0,…,k-1 do 

 2.     

 3. endpfor 

 4. while not end() do 

 5.    pfor i ← 0,…,k-1 do 

 6.       V[i] ← V[i-1]+A[i]·V[k-1] mod m 

 7.    endpfor 

 8.    return (V[k-1]) 

 9. endwhile 

 

Az algoritmus 1-3. sorai egy inicializáló lépést tartalmaznak, amelyet összesen 1-szer kell végrehajtani. Az 5-8. 

sorok végrehajtása konstans idejű, vagyis egy új véletlen szám előállításának ideje nem függ a rekurzió 

méretétől. A szükséges processzorszám továbbra is k. 

Az algoritmus adatfolyam gráfja a következő: 



 Véletlenszám-generátorok  
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Párhuzamos lineáris rekurzív sorozat 
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