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Matematikai modellek 
komputeralgebrai támogatással 

 

1. 1 Bevezetés 

 

Napjainkban a tudományos kutatások túlnyomó többsége elsősorban a modellezendő problémák mérete és 

komplexitása miatt már számítógépes támogatással történik. Számítógépes szimulációt használunk például a 

meteorológiai előrejelzésekhez, a rákkutatáshoz, a részecskék pályájának meghatározásához, vagy éppen egy új 

úszóruha tervezéséhez. A kutatásokhoz használt informatikai arzenált azonban nem szükséges minden egyes 

esetben nulláról kezdve felépíteni, az alapműveleteket és függvényeket újra és újra implementálni. Léteznek 

olyan szoftverrendszerek, amelyek előre beépített matematikai függvények széles tárházát tartalmazzák, illetve 

programozásuk egyszerűbb, mint egy általános célú, magas szintű programozási nyelvé (amilyen például a 

C++). Az ilyen, főként szkript alapú, szimbolikus és numerikus számítások elvégzésére egyaránt alkalmas 

rendszereket komputeralgebra rendszereknek nevezzük. Komputeralgebráról magyar nyelven [8 és 9]-ben 

olvashatunk. Ezen rendszerek fő erőssége, hogy előre definiált "intelligenciával" rendelkeznek. A világ egyik 

legősibb algoritmusa, az euklidészi algoritmus C++-ban is könnyen megvalósítható, de nincs ilyen egyszerű 

dolgunk, ha mondjuk egy nagy véletlen páratlan pozitív egész szám prím mivoltára vagyunk kíváncsiak. Ahhoz, 

hogy ezt magas szintű nyelven megoldhassuk, nekünk kell leprogramozni a megoldáshoz vezető utat, ami 

korántsem mindig olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. Egy magas szintű programozási nyelvben akkor is 

problémába ütközünk ha nem valós számokkal, hanem algebrai számtestekben, például a komplex számtestben 

kívánunk műveleteket végezni. Egy komputeralgebra rendszerben a fent említett problémák megoldása triviális, 

és általában is elmondható, hogy egy bonyolultabb probléma megoldása során alkalmazásukkal könnyebben és 

gyorsabban célba érhetünk. Próbálja csak meg a kedves Olvasó C++ programozási nyelv segítségével 

egyszerűsíteni az alábbi kifejezést: 
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Egy komputeralgebra rendszer azonnal adja a választ: a fenti összefüggés eredménye . Mi is 

kikövetkeztethetjük azonban, ha észrevesszük, hogy a fenti kifejezés jól ismert matematikai összefüggésekből 

tevődik össze: 

 

 

illetve az 

 

egyenletekből. Sokak szerint ez utóbbi a matematika egyik legszebb egyenlete, hiszen tartalmazza az  

legfontosabb konstansot. Ezt az elsőre bonyolultnak tűnő kifejezést bármelyik komputeralgebra rendszerben 

egyetlen sorban kiértékelhetjük. A maple egy nagyon elterjedt és jól ismert komputeralgebra rendszer, amelyben 

a fenti kiértékelés az alábbi módon történhet: 

 

 simplify((sum(1/factorial(k), k = 0 .. infinity))^ 

 (I*sqrt(6*(sum(1/k^2, k = 1 .. infinity)))))  

   

A kifejezés azonnal visszatér a várt  értékkel. Mindazonáltal azt is el kell mondani, hogy a komputeralgebra 

rendszerek nem túl hatékonyak. Egyértelmű, hogy a világ leggyorsabb prímtesztelő algoritmusának 

előállításához hatékonyabb nyelvekre van szükség. Sebességben nem veheti fel a versenyt egyik 

komputeralgebra rendszer sem egy optimalizált C++ vagy assembly kóddal. Óriási előnyük azonban, hogy 

bizonyos problémákat, algoritmusokat, gyorsan lehet bennük modellezni, így könnyen ellenőrizhető, hogy egy 

algoritmus megfelelően működik-e, érdemes-e nekifogni gyors, architektúra-specifikus alacsony szintű 

programkód fejlesztésének. További előnyük, hogy bizonyos kutatásoknál nem a lehető leggyorsabb változat 

implementálása a legfontosabb, hanem az, hogy a lehető leggyorsabban elérjük célunkat. Sok esetben 

előfordulhat, hogy egy bizonyításhoz valamilyen részfeladatot gyorsan kell megoldani, azonban az mindegy, 

hogy a program egy másodperc alatt oldja meg azt, vagy egy ezred másodperc alatt. Ami lényeges, hogy az 

eredmény megfelelőségét le tudjuk ellenőrizni. Összegezve tehát, az általános célú komputeralgebra rendszerek 

nem egy adott problémakörre lettek optimalizálva, hanem arra, hogy általános feladatokat legyenek képesek 

megoldani a matematika szinte bármilyen területeiről, felhasználóbarát és érthető módon, a lehető legkevesebb 

programozással. Ezt a fontos tényt szem előtt tartva az elkövetkezőkben olyan problémák megoldását mutatjuk 

be, amelyek hatékonyan és gyorsan oldhatóak meg különböző komputeralgebra rendszerekben1. Nagyon sokféle 

komputeralgebra rendszer létezik, amelyek mind más és más területen erősek. Ebben a fejezetben az alábbi 

rendszereket fogjuk a mintafeladatok megoldásához használni: 

• Pari/gp: Eredetileg Henri Cohen, a bordói egyetem professzora által fejlesztett komputeralgebra rendszer. 

Jelenleg GPL licensz alá tartozik, tehát ingyenes. A programok megoldásánál a 2.5.4 stabil változatot 

használtuk Windows és Linux operációs rendszereken. A pari/gp rendszer számelméleti feladatok 

megoldására lett optimalizálva, így elsősorban az ilyen típusú feladatok használatához javasoljuk. Használata 

egyszerű, gyors, azonban vizuális feladatok megjelenítésére nem alkalmas. 

• Sage: A sage egy viszonylag fiatal rendszer, az első verzió -ben jelent meg. Mára az egyik 

legnépszerűbb komputeralgebra rendszerré nőtte ki magát, köszönhetően hatékonyságának, gyorsaságának, 

illetve, hogy ingyenes. A sage erőssége, hogy különböző rendszerekből veszi át a leggyorsabb függvényeket. 

Mi az 5.04 notebook verziót használtuk. 

                                                           
1Egy feladatot általában egy komputeralgebra rendszerben valósítunk meg és nem az összesben. Azt, hogy melyik feladatot melyikben, 
nagyban függ a feladat típusától. 
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• Maple: A maple az amerikai Maplesoft Inc. által fejlesztett fizetős komputeralgebra rendszer. Jelenleg az 

egyik legnépszerűbb és legelterjedtebb rendszer a piacon. Az első verziót -ban készítették, amely most a 

-es verziónál tart. A feladatok teszteléséhez a maple -ös illetve -os verzióját használtuk. A legújabb 

verziók erőssége a párhuzamosíthatóság: hatékonyan képes támogatni a legújabb processzor architektúrák 

adta lehetőségeket, illetve azon kevés rendszerek közé tartozik, amely a -es verzió óta hatékonyan képes 

egy CUDA alapú GPU videokártya számítási kapacitását kihasználni. 

• Mathematica: A program első verzióját Stephen Wolfram készítette -ban. Jelenleg a -ás verziónál 

tart, amely szintén széles körben elterjedt fizetős komputeralgebra rendszer. A programok megoldása során a 

-ás verziót használtuk. A mathematica fő erőssége a szimbolikus számítások kiértékelésében, illetve a 

hozzá tartozó könyvtárcsomagokban rejlik. Különböző kiegészítő modulokat lehet a fő programhoz 

hozzáilleszteni, amellyel olyan területeket lehet hatékonyan lefedni, mint például a kriptográfia, folyadékok 

terjedésének szimulálása, vagy éppen a hangfájlok analízise. A mathematica támogatja mind az OpenCL, 

mind a CUDA alapú videokártyák alkalmazását. 

A könyv felépítése a következő: a második fejezetben két egyszerű feladaton keresztül megmutatjuk a 

komputeralgebra rendszerekkel történő modellezés menetét. A harmadik fejezetben a Ludolf-féle számot, a -t 

járjuk körül nemcsak szimbolikusan. A negyedik fejezetben a prímszámok világába adunk betekintést 

komputeralgebra szemüvegen keresztül. Az ötödik fejezet egy aktuális alkalmazásról, az RSA-ról szól, ahol az 

ismert kriptográfiai protokoll komputeralgebrával történő elemzése lehetőségeit tárgyaljuk. A hatodik fejezet az 

irracionális számok approximációját tartalmazza; külön hangsúlyt kap a szimultán approximáció. A hetedik 

fejezet a Csebisev polinomok előállításának sokszínűségét taglalja. A nyolcadik fejezetben intervallum-

aritmetikával foglalkozunk, amelyben szimbolikus intervallumokkal történő aritmetikai csomag elkészítésébe 

vezetjük be az Olvasót. 

2. 2 Bemelegítő feladatok 

 

2.1. 2.1 Egy kis faktorizálás 
 

Az alábbiakban egy polinomfaktorizálást tartalmazó feladat megoldásának kulisszatitkait vizsgáljuk. 

2.1.1. FeladatAlakítsuk szorzattá az  polinomot. 

A feladatra három különböző megoldást adunk. 

2.1.1. 2.1.1 A beépített megoldó 
 

Az első megoldás maximálisan kihasználja a komputeralgebra rendszerek képességeit: az általunk ismert összes 

komputeralgebra rendszer faktorizációs eljárása pillanatokon belül megadja a helyes választ. Azonban a 

megoldás a háttér ismerete nélkül felér egy karaktergyilkossággal. A maple-ben szerencsére arra is van 

lehetőség, hogy szóra bírjuk a rendszert, elmondathatjuk vele, mit is csinál valójában. 

 

 infolevel[factor] := 5: 

    p := a^3-3*a*b*c+b^3+c^3:       

    factor(p); 

      factor/polynom: polynomial factorization: number of terms 4 

      factor/polynom: polynomial factorization: number of terms 4 

      factor/factoreh: selected b as main variable 

      factor/polynom: polynomial factorization: number of terms 3 

      factor/unifactor: entering 

      factor/unifactor: polynomial has degree 3 with 3 digit coeffs 

      factor/linfacts: computing the linear factors 

      factor/linfacts: there are 1 roots mod 5 

      factor/linfacts: found 1 linear factors 

      factor/unifactor: exiting 

      factor/polynom: polynomial factorization: number of terms 2 

      factor/factoreh: evaluation ideal I is {c = 0} 

      factor/factoreh: starting Hensel lifting 

      factor/hensel: Lifting to degree 1 
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      factor/hensel: Solving diophantine equation 

      factor/hensel: Updating Error Term 

      factor/hensel: Trial Division 

      factor/hensel: lifted c altered = true U = [1 b^2-b*c-b-c+1] 

      factor/hensel: Did we get true factors? 

      factor/hensel: Yes, we did! 

      factor/factoreh: factorization is: (c+b+1)*(b^2-b*c+c^2-b-c+1) 

 

 

Mindebből az látszik, hogy a többváltozós polinomfaktorizáció kérdése messze nem triviális, de a 

komputeralgebra rendszerek képesek megbirkózni vele. 

2.1.2. 2.1.2 Megoldás a szimmetria észrevételével 
 

Mivel az adott kifejezés az  változók szimmetrikus polinomja, célszerűnek látszik őket egy harmadfokú 

polinom gyökeinek tekinteni, megpróbálni így valamilyen összefüggést keresni. 

 

      p := collect(expand((x-a)*(x-b)*(x-c)), x) = 0     

   

 

Ismerve, hogy  gyökök, rendre elvégezve a behelyettesítést, kapjuk, hogy: 

 

      pa:=subs({x = a,-a-b-c=q}, p);  

      pb:=subs({x = b,-a-b-c=q}, p);  

      pc:=subs({x = c,-a-b-c=q}, p);                              

   

 

 

 

 

      -a^3+3*a*b*c-b^3-c^3+pa+pb+pc; 

   

 

 

 

   

      subs({a*b+a*c+b*c = -r,q=-a-b-c},collect(subs(-a-c-b = q, collect(subs({q = -a-c-

b, r=-a*b-a*c-b*c}, 

 

Figyeljük meg, hogy csak (néha szimultán) helyettesítésekhez és összevonásokhoz kértük a maple segítségét. 

Ugyanez például sage-ben az automatikus egyszerűsítés miatt jóval nehézkesebben valósítható meg. 

2.1.3. 2.1.3 Megoldás lineáris algebrával 
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A módszer bármilyen komputeralgebra rendszerben hasonló, most a sage kódot emeljük be. Készítsük el a 

következő mátrixot: 

 

    

      M = matrix([[a, b, c], [c, a, b], [b, c, a]]); M 

         

        [a b c] 

        [c a b] 

        [b c a] 

   

A mátrix determinánsa 

 

      M.determinant().expand() 

       

        a^3 - 3*a*b*c + b^3 + c^3 

   

Adjuk hozzá az első oszlophoz a másik kettőt: 

 

      M.add_multiple_of_column(0,1,1);M.add_multiple_of_column(0,2,1); M 

         

        [a + b + c         b         c] 

        [a + b + c         a         b] 

        [a + b + c         c         a] 

   

Az  kiemelhető szorzótényezőként: 

 

      M.rescale_col(0,1/(a+b+c)); M 

 

        [1 b c] 

        [1 a b] 

        [1 c a] 

 

      M.determinant()   

 

        a^2 - a*b - a*c + b^2 - b*c + c^2 

   

Megvan tehát mindkét szorzótényező. A két utóbbi megoldás természetesen általánosítható akárhány 

paraméterre, a faktorizálandó polinom azonban nem ilyen "szép", mint a feladatunk esetében, mivel több vegyes 

szorzat is előfordul benne. 

2.2. 2.2 A kecske és a káposztaföld 
 

A most következő példában ízelítőt adunk a komputeralgebra rendszerek szimbolikus, numerikus és grafikus 

számítási képességeiből. 

2.2.1. FeladatAdott egy szabályos kör alakú  sugarú káposztaföld. tyuka, a pásztorfiú a káposztaföld 

kerületén lévő rúdhoz köti a kecskéjét. Milyen hosszú legyen a kötél, ha tyuka azt szeretné, hogy kecskéje 

pontosan a káposztaföld felét legelje le? 

Jelöljük -rel a keresett kötél hosszát. A feladat értelmezése szerint  nyilván teljesül. 

 

     with(geometry): with(plots): 

     _EnvHorizontalName := x; 

     _EnvVerticalName := y; 
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     kertModell := proc (R, r) local kapkert, kecskert, metsz,  

       atmero, haromszogR, haromszogr, O, P, Q, A, B, C;  

       circle(kapkert, [point(O, 0, 0), r], [x, y]);  

       circle(kecskert, [point(A, -r, 0), R], [x, y]);  

       point(C, r, 0);  

       intersection(metsz, kapkert, kecskert, [P, Q]);  

       segment(atmero, [A, point(C, r, 0)]);  

       intersection(B, line(l1, [P, Q]), line(l2, [A, C]));  

       triangle(haromszogr, [P, Q, O], [x, y]);  

       triangle(haromszogR, [P, Q, A], [x, y]);  

       triangle(haromszogB, [C, P, Q], [x, y]);  

       draw([kapkert(color = 'green', filled = true),  

         kecskert(color = 'red'),  

         O(color = 'blue', symbol = 'solidcircle', symbolsize = 20),  

         A(color = 'blue', symbol = 'solidcircle', symbolsize = 20),  

         B(color = 'blue', symbol = 'solidcircle', symbolsize = 20),  

         C(color = 'blue', symbol = 'solidcircle', symbolsize = 20),  

         P(color = 'blue', symbol = 'solidcircle', symbolsize = 20),  

         Q(color = 'blue', symbol = 'solidcircle', symbolsize = 20),  

         haromszogR(color = 'blue'),  

         haromszogr(color = 'blue'),  

         haromszogB(color = 'blue'),  

         atmero(color = 'blue')])  

     end proc; 

   kertModell(12, 10); 

 

 

A jelölések legyenek az alábbiak: A zöld terület a káposztaföld, középpontja . A piros kör középpontja , az 

-ra illeszkedő  átmérő másik végpontja . A két kör metszéspontjai legyenek  és ,  és  

metszéspontja legyen . A  szög legyen , a  szög pedig . Legyen továbbá az  szakasz 

hossza , a  szakasz hossza . Nyilván . Végül legyen a  szakaszok hossza 

. Ekkor igazak az alábbi összefüggések: 

 

 

 

Utóbbi azért igaz, mert a húrnégyszög szemközti szögei összege . A két kör közös része így 

 

A korábbi összefüggéseket (1)-be helyettesítve és a maple simplify utasítását végrehajtva rajta az alábbi 

egyenletet kapjuk: 
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A (2) egyenletet szeretnénk szimbolikusan megoldani -ra a  feltételezés mellett. 

 

     `assuming`([solve( 

Sajnos azonban a maple szimbolikus megoldója nem tudja zárt alakban megoldani. Megnövelt pontosság mellett 

áttérünk numerikusra: 

 

     fsolve( 

Az eredmény 

 

Ebből a kötél hossza: 

 

Összegzésként elmondható, hogy az emberi gondolkodást semmilyen rendszer sem tudja kiváltani. A 

komputeralgebra rendszerek segítségével törekedni kell a pontos, szimbolikus eredmény elérésére, de ha az nem 

megy, mindig áttérhetünk numerikus számításokra. A grafikus támogatás ma már minden szimbolikus rendszer 

nélkülözhetetlen része. 

A következő fejezetben az iménti feladatban látott  számot vizsgáljuk meg közelebbről. 

3. 3 Gondolatok a  körül 

 

3.1. 3.1 Bevezetés 
 

Minden bizonnyal a matematika egyik legfontosabb konstansa a , egy valós szám, amit egy  átmérőjű 

és  kerületű kör  arányaként értelmezünk. Ókori elődeink is találkoztak kiszámításának 

problémájával, amikor egy kör kerületére vagy területére volt szükségük. Első írott emlékünk Kr. e.  

körüli, a számtannal és mértannal foglalkozó egyiptomi Rhind-papiruszban található, ahol Jahmesz, az írnok, az 

alábbi számítási modellt fogalmazta meg: "A  egység átmérőjű kör területe ugyanakkora, mint a  egység 

oldalú négyzet területe." Mindez mai jelölésekkel: 

 

Ebből -re a  racionális közelítését kapjuk, ami megközelítőleg . Ugyanekkor Mezopotámiában a 

lényegesen rosszabb  közelítő értéket használták. A  megtalálható az Ószövetségben is2, 

ahol a nagyon durva  becslés szerepel. Kínában a földmérők akkortájt ugyanezzel az értékkel számoltak, 

majd ugyanott Liu Ci csillagász munkássága nyomán (időszámításunk kezdete körül) törvény szabta meg a 

 értékét. Az V-VI. században a hinduk már  tizedes jegyig ismerték a  jegyeit, amely a kor 

matematikai hátteréhez képest nagyon jó eredménynek számított. A XVIII. századig senki sem tudta, hogy a  

racionális vagy irracionális. 1761-ben Johann Heinrich Lambert bizonyította, hogy a  irracionális szám, majd 

1882-ben Carl Louis Ferdinand von Lindemann bizonyította, hogy transzcendens. A  szimbólumot először 

William Jones használta -ban a Synopsis Palmariorum Matheseos című munkájában, majd Leonhard Euler 

                                                           
2Királyok Könyve, 7.23 
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kezdte következetesen használni az Introductio in analysin infinitorum-tól kezdve, valószínűleg a görög 

 (periféria, kerület) szó alapján. Azóta ez a jelölés vált elfogadottá. 

A -ről könyveket írtak, módszerek sokaságával számították ki jegyeit, ami  jegyre közelítően 

 

A most következőkben belepillantunk a  kiszámítása történetének különböző korszakaiba, megmutatva, hogy 

az akkori elveket hogyan lehet egy mai modern komputeralgebra rendszerben modellezni. Természetesen 

áttekintésünk közel sem lesz teljes, az érdeklődő olvasóknak a(z) [13, és ] műveket ajánljuk. 

3.2. 3.2 Arkhimédész 
 

Civilizációnk fejlődésének kezdeti, hosszú periódusában a  értékének kiszámítá-sá-hoz lényegében mindenki 

a következőkben ismertetendő, Arkhimédész nevéhez fűződő módszert használta. Ez az a módszer, ami 

középiskolás szinten is érthető, a kör területét a beírt, illetve köré írt szabályos sokszögek területével közelíti. Az 

alábbiakban grafikusan modellezzük Arkhimédész eljárását. Az eljárás mind maple-ben, mind sage-ben 

könnyen megvalósítható, az utóbbi nyelven egy lehetséges implementáció az alábbi: 

 

     

    def regular_polygon(n,r,inner=true): 

            if inner: 

                R = r 

            else: 

                R = r^2/cos(pi/n) 

            L = [] 

            for i in range(n): 

                L.append((R * cos(2*pi*i/n), R * sin(2*pi*i/n))) 

            return polygon(L, fill= false)          

        !@!interact 

        def ArkhimedPi(N=slider(3, 50, default=!'5'!, step_size=1, \ 

          label=!'Oldalak száma: '!)): 

            C = circle((0,0),1, edgecolor='black') 

            P1 = regular_polygon(N,1) 

            P2 = regular_polygon(N,1, inner=false) 

            t1 = N*sin(pi/N)*cos(pi/N) 

            t2 = N*sin(pi/N)/cos(pi/N) 

            (P1+P2+C).show() 

            print !'   A beírt sokszög területe: '!, t1.n(N) 

            print !'A köré írt sokszög területe: '!, t2.n(N) 

     

Az ArkhimedPi függvény paramétereként megadott komponensek az ablakkezelő rendszerekben megszokottak, 

az @interact dekorátor végzi a paraméter-módosítá-so-kat és az újbóli futtatást. A fenti kód futásának 

eredménye  oldalú sokszögre a(z) 2. ábrán látható. Megjegyezzük, hogy az interaktív grafika készítésének 

lehetősége a maple újabb verzi-óiban is elérhető. 
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Érdemes megemlíteni, hogy a III. század végén a kínai Liu Huj követve Arkhimédész módszerét a  és  

oldalú szabályos sokszög oldalainak kiszámításával közelített, majd Cu Csung-Cse (430-501) csillagász a már  

tizedesjegyig pontos  értékkel számolt. Az arab matematikusok Arkhimédész módszerének alkalmazásával 

előbb  oldalú, majd  oldalú sokszöggel számoltak, de később kiderült, hogy számolási hibát ejtettek. 

Végül az -ben befejezett munkájában (Risala al-muhitiyya, Értekezés a körről) Dzsamsid Gijászaddín al-

Kási adott immáron helyes becslést a  oldalú sokszög kerületének kiszámításával. Eredményét babiloni 

hatvanados helyiértékes törtben  helyiérték pontossággal, azaz decimálisan 17 jegyig közölte: 

. 

3.3. 3.3 Vieta 
 

Az első -re vonatkozó nem-iteratív formulát Francois Viéte (lat: Franciscus Vieta) szolgáltatta -ben: 

 

vagyis 

 

amit a mai középiskolai ismeretekkel is bizonyítani lehet. Az ismert  összefüggés miatt 

 

ami azt jelenti, hogy 
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Most a  összefüggést alkalmazzuk: 

 

Végül, bármely komputeralgebra rendszer (és elsőéves hallgató) ismeri a 

 

összefüggést. Ezzel a bizonyítás kész. 

Vajon (1)-ben hogy változik  közelítése, ha egyre több és több tényezővel számolunk? 

 

      

  VietaPi:=proc(n::posint) local i,m,r;  

       r:=sqrt(2.);  

       m:=4/r;  

       if n=1 then RETURN(m) else  

        for i from 2 to n do  

         r:= sqrt(2+r); m:=2*m/r  

        od  

       fi;  

      end proc; 

       

      Digits := 15: 

      seq(VietaPi(i), i = 1 .. 20);  

      Digits := 10: 

     

Az eredmény sor-folytonosan: 

 

3.4. 3.4 Leibniz, Machin, Newton 
 

A XVII-XVIII. századi Európában a geometriai megközelítést az analitikus szemlélet váltotta fel. Az első ilyen 

-re vonatkozó számítási eredményt Gottfried Leibniz publikálta, eredményét ma Gregory-Leibniz formulaként 

ismerjük3: 

 
                                                           
3A formulát először az indai matematikus-csillagász Madhava Sangamagrama írta le a . században, de eredményét nem ismerte az akkori 
nyugati világ. A formulát James Gregory és Gottfried Leibniz fedezte fel újra. 
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A formula lényegében az  függvény Taylor sorfejtése az  helyettesítéssel. Mivel a(z) (2) végtelen 

sor igen lassan konvergál, alkalmas arra, hogy a kompu-ter-algebra rendszerek néhány lényeges tulajdonságát 

szemléltessük vele. Először is, ezt a végtelen sort mind a maple, mind a sage ismeri, azaz szimbolikusan 

kiértékelve azonnal -et kapunk válaszul. Ugyanakkor, ha egy elég nagy véges korlátig számítjuk ki a szummát, 

megmérhetjük a beépített összegzési algoritmusok hatékonyságát. Például maple-ben az -ig való 

futtatás körülbelül egy percet vesz igénybe, míg sage esetén -ig is már kb. másfél perc szükséges4. Ez 

többek között azt is jelenti, hogy a komputeralgebra rendszerek más-más algoritmust használnak véges illetve 

végtelen összegekre. Ha az összeg kiszámítására saját implementációt írunk, amelyben figyelembe vesszük a 

sorozat egymás utáni tagjai közti összefüggést, lényegesen jobb eredményre jutunk: maple-ben az egymilliós 

korlátra kapott futási idő kb.  másodperc. A maple kód a következő: 

 

  

 GLPi := proc (n::integer) 

        local k::integer, m::float, s::float;  

        m := 1; s := 0.;  

        for k to n do  

          s := s+m/(2*k-1);  

          m := -m 

        end do;  

        4*s  

      end proc 

     

A megfelelő sage kód is lényegesen hatékonyabb, mint a beépített összegző; az -s korlátig a számítás 

kb.  másodpercet igényel. 

 

   def GLPi(N): 

          m = 1; s = 0.0; 

          K = 1; 

          for k in range(1, N + 1): 

              s += m/K 

              m = -m; K += 2 

          return (4*s).n(digits=53)       

     

Mindkét rendszerben található egy-egy, az interpreterhez társítható fordító. A maple-ben - ha van a gépünkön C 

fordító - a Compiler csomag Compile függ-vényével a cGLPi := Compiler:-Compile(GLPi) utasítással C prog-

ramot készít-hetünk a kódból. Az előző maple kódban a fordító miatt használtuk a típusdeklarációkat, egyébként 

nem kötelező. Az eredményül kapott C program kb.  századmásodperc alatt fut le  input érték 

esetén. A sage-ben hasonló a helyzet, maga a python rendelkezik egy cython nevű optimalizáló compiler-rel 

(tulaj-donképpen a python egy részrendszere ennek). Itt is szükség van a változók deklarációjára: 

 

      

  def cGLPi(int N): 

          cdef float m = 1. 

          cdef int k 

          cdef double s = 0.0 

          cdef int K = 1 

          for k in xrange(1, N + 1): 

              s += m/K 

              m = -m; K += 2 

          return (4*s)         

     

A Gregory-Leibniz formula hibája, hogy igen lassan konvergál,  tagot összeadva még csak két pontos 

tizedesjegyünk van. Az arctan(x) függvényre vonatkozó összefüggések felhasználásával azonban sokkal 

gyorsabb módszerek is készültek. Az alapötlet elemi, a tangens összegzési képletét használjuk. Ismert, hogy 

 

                                                           
4Intel Core i5-2520M CPU, 2.5GHz, 8GB RAM 
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A kivonásra vonatkozó képletre alkalmazva az arctan függvényt, azt kapjuk, hogy: 

 

Most feltételezzük, hogy  és  valamilyen jól megválasztott ismert racionális 

számok. Behelyettesítve kapjuk, hogy 

 

Például, mivel 

 

kapjuk, hogy 

 

A konkrét számításokat Maple-ben az alábbi módon végezhetjük: 

 

      T := n-> convert(taylor(arctan(x), x, n), 'polynom'): 

      S := n-> 4*subs(x = 1/2+0., T(n))+4*subs(x = 1/3+0., T(n)): 

      Digits := 15: 

      seq(S(i), i = 2 .. 21);  

      Digits := 10: 

       

Az eredmény: 

 

Bár ebben a nagyon egyszerű példában a konvergencia lassabb, mint a Gregory-Leibniz formulánál, az ötlet 

alapján sokkal hatékonyabb módszerek is készültek. Az egyik ilyen a Machin formula5. A képlet fontosságát az 

adja, hogy felfedezése után sokáig ez volt az etalon, aminek az volt az oka, hogy a kifejezés a Gregory-Leibniz 

formulánál gyorsabban konvergál. A képlet: 

 

A formula helyességét beláthatjuk a tan függvény tulajdonságai alapján, vagy komplex számokkal: az 

 

komplex szám valós és képzetes része megegyezik. Maga Machin  jegyig számolta ki a -t 1701-ben, 

William Shanks pedig  jegyig -ban (ebből  volt helyes). 

 

      MachinPi := n->16*subs(x=1/5., T(n))-4*subs(x=1/239.,T(n)): 

      Digits := 15: 

                                                           
5John Machin,  
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      seq(MachinPi(i), i = 2 .. 21);  

      Digits := 10: 

       

Az eredmény: 

 

Leonhard Euler ötlete szintén arctan függvényen alapszik: 

 

A konvergencia sebességének a korábbi módszerekkel történő összehasonlítását az Olvasóra bízzuk. Páratlan 

emberi teljesítménye miatt mindenképpen meg kell említenünk, hogy Johann Martin Zacharias Dase -ben 

két hónap alatt  jegyig kiszámolta a  értékét az alábbi arctan függvényre vonatkozó kifejezés segítségével: 

 

A mai modern komputeralgebra rendszereknek mindez meg sem kottyan, az eredmény  jegyre: 

 

Isaac Newton két számítási módszert is alkalmazott: az egyik az arcsin függvény  körüli sorfejtése, a másik 

pedig a 

 

formula. Tulajdonképpen ez utóbbi is egy sorfejtés. Tekintsük a 

 

határozatlan integrált. Kiértékelve, a 

 

függvényt kapjuk (a konstans tagot nullának vettük). Az érdekes az, hogy a  és  helyen vett helyettesítési 

értékekre  illetve . Az eddigi számítások mind sage-ben, mind maple-ben 

könnyen elvégezhetők, utóbbi "lustább" kiértékelési stratégiája miatt ott a 

 

eredményt kapjuk. Sage-ben elvégezve a sorfejtést 

 

        N2 = lambda N: (\Pi(x)-\Pi(0)).taylor(x, 0, N); N2(10)               

     

az eredmény: 
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A kitevőkből látszik, hogy ez egy Laurent-sor. A sage nem értesít erről külön bennünket. Ha a maple-ben a fenti 

kifejezésre a taylor függvényt használjuk, a következő hibaüzenetet kapjuk: 

"Error, does not have a taylor expansion, try series()". 

Innen a -hez vezető lépés sage-ben: 

 

        N2Pi = lambda N: 8 * N2(N).subs(x=1.0) 

        N2Pi(100).n() 

     

ami . 

3.5. 3.5 Euler 
 

A korábban említett arctan függvényen alapuló módszeren kívül Leonhard Euler az -as években több 

közelítő formulát is felállított. Ezek közül néhányat említünk. Talán mind közül a leghíresebb az alábbi: 

 

Természetesen a modern komputeralgebra rendszerek a formulát ismerik és azonnal adják is a megfelelő 

eredményt. A következő formula már kevésbé ismert: 

 

de ugyanúgy része napjaink szimbolikus algebrai rendszereinek. Az alábbi 

 

formula nem örvend ekkora ismertségnek. A maple-ben nem is kapjuk meg egy lépésben: 

 

        P := 3*(sum(1/(k^2*binomial(2*k, k)), k = 1 .. infinity)); 

           P:= $6\cdot \arcsin\left( \frac{1}{2}\right)^2 $         

        simplify(P); 

           $\frac{1}{6}\pi^2$ 

     

A maple működésének érdekessége, hogy ha az első eredményt a beépített latex függvénnyel akarjuk átalakítani 

-kódra, akkor az 

 

        1/6\,{\pi }^{2} 

     

eredményt kapjuk, ami nem más, mint a keresett végeredmény -kódja. A sage esetében nem járunk 

sikerrel, a fenti szumma kiszámoltatása során a következő hibaüzenetet kapjuk: 

 

                   

        Traceback (click to the left of this block for traceback) 

        ... 
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        TypeError: unable to make sense of Maxima expression  

        'f[3,2]' in Sage 

     

Ebből nem tudjuk megállapítani a hiba természetét, de az kiderül, hogy a végtelen sorok összegzéséhez a sage a 

háttérben a maxima komputeralgebra rendszert használja. Az iménti üzenet a két rendszer közötti interfész 

hibájára utal. Annak a vizsgálatához, hogy a maxima tudja-e kezelni ezt az összeget, a wxMaxima rendszert 

próbáltuk. 

 

       (( 

A szumma eredménye tehát itt sem ismeretes. 

3.6. 3.6 Gauss-tól Gourdon-ig 
 

Térjünk vissza az eredeti Arkhimédészi gondolathoz. Tekintsük az ott alkalmazott (a beírt és a körülírt 

szabályos sokszögre jellemző) két sorozatot: 

 

Vizsgáljuk a fenti két sorozat helyett az alábbiakat: 

 

Könnyen meggyőződhetünk arról, hogy ez a két sorozat úgynevezett aritmetikai-geometriai iterációt (AGM 

iterációt) alkot, azaz teljesül, hogy 

 

A számítások manuálisan sem nehezek, de érdemes kipróbálnunk a sage és a maple trigonometriai képességeit. 

Az első sorozat sage-ben: 

 

        reset() 

        var('n') 

        t = lambda n: n*sin(pi/n)*cos(pi/n) 

        T = lambda n: n*sin(pi/n)/cos(pi/n) 

        A = lambda n: 1/t(2^n) 

        B = lambda n: 1/T(2^n) 

        An = (1/A(n+1)).trig_reduce() 

        Bn = 1/(A(n)*B(n)) 

        An.show(); Bn.show(); C = (An^2-Bn); C 

              $2^n \sin{\frac{\pi}{2^n}}$ 

              $(2^n)^2 \sin^2{\frac{\pi}{2^n}}$ 

              $0$ 

     

Ugyanerre a feladatra Maple-ben a simplify és a combine függvényeket használhatjuk. A második sorozat: 

 

        Am = (A(n+1)+B(n))/2 
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        Bm = B(n+1) 

        (Am-Bm).simplify_full().trig_reduce().show() 

              $0$ 

     

Az AGM iterációk egyik legelső tanulmányozója Johann Carl Friedrich Gauss volt, aki rámutatott az AGM és 

az elliptikus integrálok közti szoros összefüggésre, viszont nem tudott a -vel való kapcsolatáról. Számunkra 

most az a fontos, hogy bármely két sorozat, amely az aritmetikai-geometriai közép iterációval generálható, 

közös határértékhez tart. A konkrét határérték kiszámítását végezhetjük például elliptikus integrálok 

segítségével. Esetünkben ez a közös határérték  lesz. 

 

        reset() 

        def AGM(a0, b0, N): 

            R = RealField(3*N) 

            a = a0; b = b0 

            for i in range(N+1): 

                a = sqrt(a*b); b = ((a + b)/2) 

            return [R(1/a), R(1/b)] 

     

A futtatás eredménye: 

 

        AGM(.5, .25, 50) 

              [3.1415926535897926719087536184815689921379089, 

3.1415926535897926719087536184815689921379089] 

     

A módszer legnagyobb előnye a kvadratikus konvergencia, vagyis minden iterációs lépésben közelítőleg 

duplázódik a pontos jegyek száma. Az AGM iterációnak meglepően sok trigonometrikus sorozat tesz eleget. 

Elsőként C.W. Borchardt módszerét említjük: ő az 

 

 

trigonometrikus, illetve az 

 

 

hiperbolikus sorozatokat használta. Belátható, hogy mindkét sorozat -hoz konvergál. Az AGM iteráció alapján 

csak a kezdőértékekre van szükségünk, amit akár sage-ben akár maple-ben generálhatunk, például a  

helyettesítéssel. A trigonometrikus esetben ekkor racionális kezdőértékeket (  és ), míg a hiperbolikus esetben 

irracionális kezdőértékeket kapunk (  és ). 

-ban Richard Brent és Eugene Salamin egymástól függetlenül kidolgoztak egy algoritmust a  

kiszámítására, ami az AGM-en alapul. Az eljárás a következőképp írható le: 
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Az iteráció kvadratikusan konvergál -hez. Az algoritmus nagy pontosságú négyzetgyökvonást igényel, ezt 

például Newton-iterációval végezhetjük el. A komputeralgebra rendszerekben ez adott, így csak az iterációra 

kell koncentrálnunk. 

 

        def BS_Szim(N): 

          a0 = 1; b0 = (1/sqrt(2)); s0 = 1/2; B = 2 

          a1 = a0; b1 = b0; s = s0 

          for k in range(N): 

              a = (a1+b1)*(1/2); b2 = a1*b1; b = sqrt(b2) 

              c = a^2-b2 

              s -= B*c 

              p = 2*a^2/s 

              a1 = a; b1 = b; s1 = s; B = 2*B 

          return p.n(digits=N^2) 

     

A futási sebesség nagyon lassú,  értékre már  perc. A probléma az, hogy a számítás menete az SR 

szimbolikus gyűrűben történik nagy mennyiségű adat tárolásával. A javításhoz csak annyira van szükségünk, 

hogy eleve megfelelő pontosságú valós számkörben dolgozunk. A módosított kód: 

 

      def BS_RIF(N): 

        prec = 2^N 

        R = RealIntervalField(prec) 

        a0 = R(1) 

        b0 = 1/sqrt(R(2)) 

        s0 = 1/R(2) 

        s = s0 

        B = 2 

        a1 = a0 

        b1 = b0 

        for k in range(N+1): 

            a = (a1+b1)/2 

            b2 = a1 * b1 

            b = sqrt(b2) 

            c = a^2-b2 

            s -= B * c 

            p = 2 * a^2 / s 

            a1 = a 

            b1 = b 

            s1 = s 

            B = 2 * B 

        return p        

     

A kód legelején állítjuk be a pontosságot. Az érdekesség az, hogy itt a megadott pontosságú intervallum 

aritmetikát használjuk az egész kódban. Ennek az az oka, hogy az AGM iteráció nem önkorrigáló, nem lehet 

kisebb pontossággal kezdeni és iterációs lépésenként növelni azt. Az intervallum aritmetika járulékos haszna, 

hogy a végén a hiba nagyságát is tudni fogjuk. A kód futásideje  másodperc. Összevetve, ugyanez a maple 

kód -ra  másodpercet igényel. 
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Az -as években a Borwein testvérpár, majd David H. Bailey és Simon Plouffe olyan iterációkat 

konstruáltak, amelyek magasabb rendben (harmad, negyed, ötöd, kilencedrendben, illetve tetszőleges rendben) 

konvergálnak. A magasabb rendben konvergáló iterációk számítási bonyolultsága ugyanakkor az algoritmust 

már lassabbá teszik. 

Összességében elmondható, hogy a matematika fejlődésével egyre hatékonyabb formulák jelentek meg  

jegyeinek kiszámítására. -ben az említett matematikusok hosszú évtizedek óta először értek el áttörést a  

jegyinek számításában, amikor is olyan formulát adtak, amely a  -edik jegyét képes közvetlenül 

számítani, anélkül, hogy az előző  jegyet ismernénk. Ez az úgynevezett BBP (Bailey-Borwein-Plouffe) 

formula [1], amely a következőképpen néz ki: 

 

A formula nagyon jól használható a  akármelyik jegyének kiszámítására, a probléma csak az, hogy a 

visszatérő eredményt hexadecimális számrendszerben kapjuk. Több gyors képletet fejlesztettek a  bináris 

számrendszerben kifejtett jegyeinek megállapítására, azonban valóban gyors és hatékony algoritmust a 

decimális számrendszerre -ig nem találtak. Ám ekkor Xavier Gourdon olyan algoritmust publikált [6], 

amelyben továbbfejlesztette a BBP formula és a Fabrice Bellard által készített algoritmusokat. Az új algoritmus 

szub-kvadratikus időben képes  -edik jegyét megállapítani decimális számrendszerben. Az alaptötlet az, 

hogy  tört részét megfelelő pontossággal tudja meghatározni az előző jegyek ismerete nélkül. 

 

   DigitsPi := proc (n)  

 local n0,i,k,x,y,c,b,M,N,max,modulo,result;  

 n0 := 1;  

 M := 2*ceil(n/log(n)^3);  

 N := ceil((n+n0+1)*log(10)/(1+log(2*M))); 

 b := 0;  

 max := (M+1)*N;  

 for k from 0 to max-1 do  

  modulo := 2*k+1;      

  x := mod(4*10^n, modulo); 

  b := frac(b+(-1)^k*x/modulo)  

 end do;  

 c := 0;  

 for k from 0 to N-1 do  

  modulo := 2*M*N+2*k+1;  

  x := mod(sum(binomial(N,j),j=0..k),modulo);  

  y := mod(5^(N-2)*10^(n-N+2)*x, modulo);     

  c := frac(c+(-1)^k*y/modulo)  

 end do;  

 result := b-c;  

 return evalf(frac(1+result))  

   end proc     

     

DigitsPi(n)-re eredményül  jegyeit kapjuk az -edik jegytől néhány jegy pontossággal. Például 

DigitsPi(100)-ra az eredmény . A maple Digits változójátt -re állítva ellenőrizhetjük, hogy a 

jegyek valóban (  jegyig) helyesek a megfelelő helyi értéktől. 

3.7. 3.7 Ramanujan 
 

-ben Srinivasa Ramanujan az alábbi képletet találta, [14] amely egyetlen iterációra is már 16 jegyig pontos 

értéket ad -re. 

 

Bár a(z) 4 képlet első ránézésre bonyolultnak tűnhet, előnye, hogy  jegyeinek kiszámítására kizárólag 

alapműveleteket használ. A képlet helyessége bármilyen komputeralgebra rendszerben könnyen ellenőrizhető. 
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 RamanPi := proc (n) 

   (2/9801)*sqrt(2)*   

   (sum(factorial(4*k)*(1103+26390*k) 

   /(factorial(k)^4*396^(4*k)), k = 0 .. n))  

 end proc 

 

A ma ismert leggyorsabb képletet -ben találták a Chudnovsky testvérek [3], amely a Ramanujan formula 

egy módosított változata. 

 

 

 ChudPi := proc (n) 

  12*(sum((-1)^k*factorial(6*k)* 

  (13591409+545140134*k)/ 

  (factorial(3*k)*factorial(k)^3* 

  640320^(3*k+3/2)), k = 0 .. n))  

 end proc   

     

A képlet egyetlen egy iteráció után is már 28 jegyig pontos közelítést ad -re. -ben Alexander J. Yee és 

Shigeru Kondo a Chudnovsky és Ramanujan formulára épülő képlettel új rekordot állítottak fel a  jegyeinek 

kiszámításában. [15] Egy Intel Xeon X5680 3.33 GHz  magos számítógéppel egy éven keresztül számolták a 

 jegyeit. Az új világrekord  decimális jegy (10 billió). Ilyen nagyságrendű számítás már 

csak kísérleti jellegű, ugyanis a legnehezebb fizikai és tudományos számítások során is maximum  

tizedesjegyig alkalmazzák a -t. A gyakorlatban a  számítási módszereit a számítógépek aritmetikája helyes 

működésének tesztelésére alkalmazzák. 

4. 4 Prímszámok, a matematika építőkövei 

 

4.1. 4.1 Bevezetés 
 

A prímek talán a matematika legrégebb ismert építőkövei. Írásos emlékeink régebbiek, mint a  esetében. Az 

Ishangoi csont megközelítőleg Kr. e. -ből származik, amelynek az egyik oldalán lévő - - -  

számsorozat arra utal, hogy készítőinek ismert volt a prímszámok fogalma. Az Ishango csontot a Nílus 

forrásának környékén találták a Kongói Demokratikus Köztársaságban. 

Ebben a részben egy gyors áttekintést adunk a prímszámelmélet fejlődéséről, a számelmélet alaptételétől 

egészen a Riemann-hipotézisig, illetve különböző valószínűségi prímtesztekig. Betekintést adunk a különböző 

komputeralgebra rendszerek néhány fontosabb algoritmusának megvalósításába, illetve összehasonlítunk 

néhány prímekkel kapcsolatos függvény-megvalósítást. 

Ismert, hogy prímszámnak nevezzük azokat az egynél nagyobb egész számokat, amelyeknek pontosan két 

osztójuk van:  és önmaga. Az első néhány prím: . Már időszámításunk előtt  körül 

Euklidész görög matematikus elemi módszerekkel bizonyította, hogy végtelen sok prímszám létezik. A 

számelmélet alaptétele pedig kimondja, hogy minden egynél nagyobb egész szám a szorzótényezők sorrendjétől 

eltekintve egyféleképpen bontható fel prímszámok szorzatára. 

4.2. 4.2 Az Euler-féle zeta függvény 
 

A prímszámok elméletében nagyon hosszú ideig szinte minden eredmény Euklidész és Erathosztenész nevéhez 

fűződött, és egyéb ismereteink nem voltak, mintsem, hogy a prímszámok száma minden határon túl nő. Majd 

 évvel később -ben Leonhard Euler, a történelem talán egyik legnagyobb matematikusa igazolta, 

hogy a prímszámok reciprok összege divergens: 
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Mindezek után Euler bevezette az alábbi függvényt: 

 

Ez az úgynevezett Euler-zeta függvény. A függvény egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy nagyban hasonlít a 

harmonikus sorra, kivéve, hogy -nél konvergens, így olyan műveleteket is végezhetünk vele, amit 

egy divergens végtelen sorral nem (például véges érték kivonása, osztása, stb.).  ezen tulajdonságát 

felhasználva Euler az alábbi módon rendezte át az egyenletet: 

 

 

 

Az eljárást az Erathosztenészi szitához hasonlóan folytatva adódik, hogy 

 

Ebből felírhatjuk a prímszámelmélet 18. században tett legnagyobb felfedezését: 

 

Az Euler-zeta függvény így szoros összefüggésbe hozható a prímszámokkal, amely új mérföldkő volt a 

prímszámelmélet területén. Az első néhány egész helyen vett  érték maple-ben: 

 

        seq(Zeta(i), i = 2 .. 10);     

     

és az eredmény: 

 

4.3. 4.3 Hadamard, Poussin 
 

Jelölje  a prímszámok számát -ig. A XVIII. században Gauss azt sejtette, hogy 
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azaz a prímszámok száma -ig megközelítőleg . A fenti sejtést először -ban sikerült bizonyítania 

egymástól függetlenül Jacques Salomon Hadamard-nak és de la Vallée Poussin-nak. A prímszámelmélet egyik 

legfontosabb tétele tehát a fenti összefüggés, amely ma prímszámtételként ismert, és azt mondja ki, hogy: 

 

Az  tovább pontosítható, és helyére a logaritmus integrált írhatjuk: 

 

A logaritmus integrál fontos szerepet játszik az analitikus számelméletben, így beépített függvényként 

találhatjuk meg a legtöbb komputeralgebra rendszerben. Mathematica-ban például a LogIntegral[n] függvénnyel 

hívható. Ugyancsak beépített függvényként szerepel a legtöbb rendszerben a  függvény, amely visszaadja 

-ig a prímek számát. Stephen Wolfram mathematica-jában ez a PrimePi[n] függvénnyel valósítható meg. Ezt a 

két függvényt kombinálva numerikusan is ellenőrizhetjük a prímszámtételt egy bizonyos  nagyságig. 

Vezessük be az alábbi függvényt: 

 

  P[x_] := PrimePi[x]/LogIntegral[x*1.0] 

     

A LogIntegral[x*1.0] függvényben azért van egy szorzás, hogy amennyiben  egész szám, úgy ne egészként 

értelmezze a rendszer, hanem valós számként. Ellenkező esetben a LogIntegral[100]-ra nem a várt  

értéket kapjuk, hanem LogIntegral[100]-at (ami pontos, csak semmitmondó). Helyes eredményt akkor kapunk, 

ha LogIntegral[100.0] hívódik meg. 

A(z) 2 táblázat különböző  értékekre mutatja ,  illetve a hányadosuk értékét. 

 

Figyeljük meg, hogy  értékének növekedtével a  hányados közelít -hez. Az alapértelmezett 

pontossággal számolva a mathematica-ban az  értéket  nagyságrend körül érjük el. Természetesen ez 

csak azt jelenti, hogy "nagyon közel" járunk -hez, így a rendszer -et jelenít meg az outputon. Észrevehetünk 

még egy érdekes dolgot a táblázatból.  minden esetben, bármekkora értékre is számoltuk -et. A 

prímszámtételből nem következik, hogy  minden esetben nagyobb, mint , bár a numerikus 

elemzések ezt látszottak igazolni. -ben John Edensor Littlewood bizonyította, hogy  

végtelen sok esetben következik be. -ben egy dél-afrikai matematikus, Stanley Skewes bizonyította, hogy 

léteznie kell olyan  egésznek, ahol . Azóta ezt az értéket többen megjavították, 

azonban a legjobb eredmény is olyan hatalmas szám , amit a mai számítási 

kapacitással ellenőrizni sem lehet. -ban Tadej Kotnik igazolta, hogy  felett kell lennie annak a 

bizonyos -nek, ahol  először bekövetkezik. Számítógéppel átvizsgálni -től 

-ig tartó intervallumot lehetetlen vállalkozás, így az egyetlen támadható módszernek a 

felső korlát és az alsó korlát közötti különbség csökkentése tűnik. 1896-óta tudjuk, hogy  és  
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hányadosa -hez tart, azonban mit lehet tudni  és  különbségéről? Ahhoz, hogy ezt a kérdést 

megválaszolhassuk, egy kicsit vissza kell mennünk az időben egészen -ig. 

4.4. 4.4 A Riemann-féle zeta függvény 
 

Georg Friedrich Bernhard Riemann a XIX. század közepén hatalmas áttörést ért el az analitikus számelmélet 

területén. Az Euler óta ismert zeta függvényt kiterjesztette a komplex számok körére is, megalkotva ezzel a mai 

néven ismert Riemann-zeta függvényt: 

 

Riemann megmutatta, hogy  analitikus folytatással kiterjeszthető az egész komplex síkra, kivéve az 

-et, ahol a függvénynek pólusa van. Nem nehéz észrevenni, hogy a  függvénynek az  

helyeken felvett értéke zérus, azaz  minden  esetén. Ezeket hívjuk a  függvény 

triviális gyökeinek. Vannak azonban nem  alakú gyökök, amelyekre nincsen egyszerű explicit formula. 

-nek a zérushoz legközelebbi ilyen nem triviális gyöke az  környezetében 

található. 

A Riemann-zeta függvény annyira fontos számelméleti függvény, hogy alapkelléke az összes elérhető 

komputeralgebra rendszernek. Például pari/gp-ben a zeta(x) függvény szolgál a Riemann-zeta számítására 

(sage-ben is így hívják, és ahogy korábban láttuk, maple-ben Zeta()-nak). Könnyen ellenőrizhetjük, hogy  

értéke s= -re valóban "nagyon kicsi". 

 

   evalf(Zeta(1/2+14.134725*I)) 

     

Eredményül az alábbi értéket kapjuk: 

 

Jól látszik, hogy a valós és az imaginárius rész is nagyon közel van -hoz. Mindegy, hogy milyen 

komputeralgebra rendszert választunk, a  számítás hasonló módon történik. Riemann a zeta függvény 

tanulmányozása közben azt vette észre, hogy a zeta függvény nem triviális gyökei mindig egy speciális 

egyenesen helyezkednek el, nevezetesen az  alakú egyenesen. A szakirodalom ezt az egyenest 

hívja kritikus egyenesnek és ehhez kapcsolódik a matematika talán egyik legfontosabb és máig megoldatlan 

problémája. 

4.1. Sejtés (A Riemann-hipotézis) A Riemann-zeta függvény nem triviális gyökei az  alakú 

függőleges egyenesen találhatóak. 

-ban David Hilbert, kora legjelentősebb matematikusa, huszonhárom figyelemre méltó problémát sorolt 

fel, amelynek megoldása az utókorra várt. Azóta a legtöbbet sikerült maradéktalanul megoldani, a Riemann-

hipotézist azonban nem. A cambridge-i (Massachusetts) Clay Mathematics Institute egyenként egymillió 

dolláros jutalmat ajánlott fel a hét, legrégebben megoldatlan matematikai probléma megoldásáért. Ezek egyike a 

Riemann-hipotézis. 

Térjünk vissza arra a kérdésre, amelyet az előző rész végén tettünk fel: mit lehet elmondani  és  

különbségéről? 1901-ben von Koch bizonyította, hogy a Riemann-hipotézis ekvivalens az alábbi állítással: 

 

-ben Xavier Gourdon és Patrick Demichel numerikus úton igazolta, hogy az első  

nem-triviális gyök a kritikus egyenesen helyezkedik el [7]. 
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Pihenésképpen, a komputeralgebra rendszerek erősségét szemléltetve oldjuk meg tetszőlegesen választott 

nyelvben az alábbi feladatot: 

4.4.1. Feladat Írjunk algoritmust, amely  decimális jegy pontossággal megadja  első  nem triviális 

gyökét. 

Ez a feladat jól szemlélteti a komputeralgebra rendszerek hatékonyságát. Amennyiben ezt a feladatot saját 

magunk szeretnénk megvalósítani például C nyelven, akkor rengeteg számelméleti függvényt kell 

leprogramoznunk, többek között a komplex számokkal való műveleteket is, nagy pontosságú műveletekre 

nézve, ami elég nagy jártasságot követel a programozótól. Ha valaki kizárólag a függvény viselkedését akarja 

megérteni, illetve tanulmányozni néhány értékét, akkor sokkal jobb választás egy komputeralgebra rendszer. 

Mindösszesen egyetlen sorban megvalósítható a fenti probléma. A 4.4.1 megvalósítása például mathematica-ban 

az alábbi módon nézhet ki: 

 

  

   Do[Print[Im[N[ZetaZero[i], 50]]], {i, 10}] 

     

A ZetaZero[n] függvény megadja a Riemann-zeta függvényn -edik gyökét. Az N[] parancs megadja, hogy 

hány tizedes jegy pontosságig kérjük a számítást. Mivel tudjuk, hogy az első  gyök biztosan a kritikus 

egyenesen helyezkedik el, azaz  alakú, ezért kizárólag az imaginárius részre vagyunk kíváncsiak. 

Erre szolgál az Im[] parancs. A Print[] kiírja a kimenetre az eredményt. A Do[] pedig a mathematica nyelvén a 

for ciklus megvalósítása (jelen esetben -től -ig fut). Eredményként az alábbi listát kapjuk: 

 

4.5. 4.5 A Riemann-Siegel formula 
 

A legtöbb esetben kizárólag a kritikus egyenesen elhelyezkedő  számítására vagyunk kíváncsiak. Például a 

gyökök számításához, vagy éppen a függvény kiugró értékeinek kereséséhez; ezért jó lenne egy olyan függvény, 

amely nem használ komplex számokat és a  függvénnyel ekvivalens értéket ad. Riemann a kritikus 

egyenesen elhelyezkedő gyökök számítására kidolgozott egy formulát, amit nem publikál. Csak valamivel 

később, -ban fedezte fel újra Carl Siegel. A képlet így most a Riemann-Siegel formula nevet viseli. Siegel 

publikációja előtt az Euler-Maclaurin algoritmust használták a Riemann-hipotézis vizsgálatára, amelynek 

műveletigénye  nagyságrendű volt. A Riemann-Siegel formula  műveletet használ a kritikus 

egyenesen elhelyezkedő gyökök kiszámítására. A Riemann-Siegel-zeta függvény, azaz  az alábbi módon 

számolható [2]: 

 

ahol 
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és 

 

továbbá utóbbiban nagy  esetén néhány tag figyelembe vétele esetén is nagyon kicsi a hiba.  és  

között fennáll továbbá az alábbi fontos összefüggés: 

 

illetve 

 

 sok rendszerben szintén megtalálható, azonban bizonyos esetekben kellően magas értéket már nem 

vagyunk képesek kiszámolni, ezért néha jobb megoldás saját magunk implementálni a függvényt. A  

függvény és a  egy lehetséges megvalósítása: 

 

     vtheta(t)={t/2*log(t/(2*Pi))-t/2-Pi/8+1/(48*t)+ 

        7/(5760*t^3)+31/(80640*t^4) }; 

  

     

 

     Z(t)={tt=vtheta(t);2*sum(i=1,floor(sqrt(t/(2*Pi))), 

        cos(tt-t*log(i))/sqrt(i))}; 

  

     

Egy másik komputeralgebra rendszer, mint tesztorákulum segítségével könnyen ellenőrizhetjük, hogy az 

implementált kódunk helyes. A mathematica például a RiemannSiegelZ[2381374874120.45508] függvény 

meghívása esetén -et ad vissza eredményül. A Z(2381374874120.45508) függvényünk -öt. Az 

eltérés a maradékszámításban van, amit nem valósítottunk meg pari/gp-ben, azonban a beépített 

komputeralgebra rendszerek függvényei tartalmazzák. Néhány tesztet még elvégezve könnyen látható, hogy az 

implementált kód a maradéktag miatti hibától eltekintve ugyanazt az eredményt adja, így helyesnek mondható. 

5. 5 Nyilvános kulcsú kriptográfia 

 

5.1. 5.1 Bevezetés 
 

Az előző részben a prímszámelmélet néhány fontosabb eredményeit közöltük és vizsgáltuk meg. Joggal tehetjük 

fel a kérdést, hogy van-e valamilyen haszna a prímszámoknak, hogyan lehet őket alkalmazni a gyakorlatban? A 

prímszámok körüli "őrület" az elmúlt 40 évben erősödött fel kellő mértékben, amikor megjelent a nyilvános 

kulcsú kriptográfia. A 70-es évek közepén megjelent egy addig elképzelhetetlennek tűnő módszer, amelynek 

lényege, hogy a titkosításhoz használt kulcsot nem kell titokban tartani. A titkosításhoz és a megfejtéshez két 

különböző kulcsot használunk. Ez az úgynevezett nyilvános kulcsú titkosítás vagy más néven aszimmetrikus 

titkosítás. Ilyen eljárást először -ban Whitfield Diffie, Martin Hellman és Ralph C. Merkle publikált [5]. 

Ezen eljáráson alapuló titkosító algoritmust először -ben hozott létre három matematikus: Ron Rivest, Adi 

Shamir és Leonard Adleman. Ez az algoritmus az RSA, amely a három feltaláló neveinek kezdőbetűiből tevődik 

össze. Az RSA napjaink egyik legnépszerűbb nyilvános kulcsú titkosító eljárása. . szeptember 20-án lejárt 

az RSA algoritmus szabadalma, így az algoritmus elméleti háttere mindenki számára elérhetővé vált. Ebben a 
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fejezetben bemutatjuk az RSA algoritmushoz tartozó prímszámelméleti függvények és eljárások lényegét, azok 

megvalósítását egy komputeralgebra rendszeren, illetve gyakorlati példákon keresztül nézzük meg, hogy milyen 

ismert támadási lehetőségei vannak az RSA-nak, ezzel is szemléltetve a komputeralgebra rendszerek 

sokoldalúságát és hatékonyságát. 

5.2. 5.2 RSA kulcsgenerálás 
 

Az RSA algoritmus pszeudókódja a következő: 

• Válasszunk véletlenszerűen két nagy prímszámot: -t és -t6. 

• Számítsuk ki  szorzat értékét. 

• Számítsuk ki az euler féle  függvényt az N modulusra, azaz a  szorzat értékét, 

és válasszunk -hez egy relatív prím páratlan  egész számot. 

• Számítsuk ki  multiplikatív inverzét modulo . Ezt az értéket jelöljük -vel, azaz 

. 

Tegyük közzé az  párt. Ez az RSA mindenki számára elérhető nyilvános kulcsa. Tartsuk titokban 

azonban -t, a  és  prímszámokat és a  értéket, amelyek az RSA titkos kulcsát alkotják. Egy üzenet 

titkosítása az  eljárással történik, ahol  az üzenet egy részének számmá konvertált alakja. 

A kódolt üzenet visszafejtése a  eljárással történik. 

Az RSA algoritmus nagyon könnyen kivitelezhető a gyakorlatban, nem tartalmaz nehéz számelméleti 

függvényeket. Kizárólag alap modulo aritmetikai ismeretekre van szükség, így a teljes kódolás, dekódolás 

folyamatát az első éves egyetemi diszkrét matematikai anyag lefedi. 

5.2.1. Feladat Valósítsuk meg az RSA algoritmust tetszőlegesen választott komputeralgebra rendszerben. 

A feladatot most a pari/gp komputeralgebra rendszerben fogjuk megoldani, amely kifejezetten számelméleti 

problémák megoldására lett optimalizálva. Egyszerű használata és sebessége lehetővé teszi bonyolultabb 

problémák hatékony megoldását, mint amilyen például egy RSA rejtjel rendszer. Példánkban egy  bites 

RSA-t valósítunk meg, amiben a "Nagyon Titkos -bites RSA" szöveget fogjuk titkosítani. Az RSA 

algoritmus első lépése megfelelő prímszámok generálása.  bites modulushoz két  bites prímszámot 

kell generálni. Ez könnyen megvalósítható az alábbi módon: mivel , ezért  decimális 

jegyből álló egészeket generálunk. 

 

  P=nextprime(random(10^{309})) 

     

108238273035588455705553527864441169082907039424066789899343614502781932936 

137180345253263355406351188100810622961445131118439332040681700528088491778 

726505165140897702220058432944075518293076150073457569023315075392616927940 

027731606597727938670774059138688898934556818335524842214354920139773101989 918840953 

 

  Q=nextprime(random(10^{309})) 

     

390080077532624323288793769325078765099078504976035240400995311807745408467 

117540271036871970487902956032378067126237569825368389732816169417162566654 

288135914295108714441531290782710144360070062531559864793226148333702084609 

989200838621763194453781582081041828904611240700718578559812662825552244072 9155193449 

                                                           
6A könyv írásának időpontjában minimum 1024 bites prímszámok használata javasolt 
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Észrevehetjük, hogy a nextprime(x) függvény a legelső olyan  prímszámmal tér vissza, amire teljesül, hogy 

. A nextprime(random(10^{309})) utasítás különböző valószínűségi prímtesztek alapján megközelítőleg 

 ms alatt generál egy  bites  prímszámot. Annak az esélye, hogy a generált szám nem prímszám, 

nagyon kicsi, kisebb mint . Számok prímtesztelésére külön függvény létezik pari/gp-ben, amely más 

eljáráson alapul, mint a nextprime(x) függvény. Ez a függvény az isprime(x). Az isprime(P) függvény 

megközelítőleg  másodperc alatt visszaadja, hogy a generált  szám valóban prím. A két függvény 

között -szoros sebességkülönbség tapasztalható. Annak az esélye, hogy egy nextprime(x) függvénnyel 

generált szám nem prím, nagyon kicsi, így egy szám prím voltának eldöntésére érdemes a nextprime(x) 

függvényt használni az isprime() helyett. Ha tehát prímszámokat szeretnénk generálni és a valószínűségi 

prímteszt elegendő, akkor érdemes az alábbi eljárást alkalmazni: legyen  a tesztelendő (véletlen páratlan) 

szám. Ha nextprime(x-2) , akkor nagyon nagy eséllyel  prím. Minden komputeralgebra rendszerben 

léteznek ehhez hasonló implementációfüggő sebességkülönbségek, így egy gyors és hatékony kód megírásához 

érdemes lehet körültekintően végignézni a lehetséges függvények tárházát. 

Számítsuk ki az  modulust, vagyis az  szorzatot. 

 

    N=P*Q 

     

422215939377197054714614044589534173078523508242849443738969383081281921407 

259106743266001438350363356297887608753090263924611628035203200257668912473 

686234641957004205947222120554558889832621814019802578457160759828009317621 

540645617540156617961980457751628912402960404296118535051723422406575257184 

958741981849687881076353583737672269853342643957104754115362058646115079583 

187646367198690617768842805961225676172962194529926772312883899657364419002 

320134689680578308574837697366677165000909635976942632962136029733995249035 

465931034395846731470463969677866776911411173835945741740826823980316426708 

564642894578516897 

Ki kell még számítani -t, amely pari/gp-ben az eulerphi() függvénnyel valósítható meg. Fontos 

megjegyezni, hogy egy  bites  alakú szám esetén az eulerphi() függvény kiszámítása 

lehetetlen vállalkozás. Amennyiben könnyen számolható lenne -ből , úgy az RSA rendszer törhetővé 

válna, ugyanis -ből  és  gyorsan számolható. Ismert, hogy amennyiben  prímszám, úgy 

, továbbá  egy fontos tulajdonsága a multiplikativitás, vagyis  (  

és  relatív prímek). Ezt alkalmazva  könnyen számítható: tudjuk, hogy  illetve, hogy  és 

 is prímszám. Ekkor tehát . 

 

   f=(P-1)*(Q-1) 

     

422215939377197054714614044589534173078523508242849443738969383081281921407 

259106743266001438350363356297887608753090263924611628035203200257668912473 

686234641957004205947222120554558889832621814019802578457160759828009317621 

540645617540156617961980457751628912402960404296118535051723422406575257184 

958741977840648832714521895144181048738113823883412664930942864736818347002 

951628759886107562146859745675844927748370900306105942940760670288521024302 

605976368072714000482852850731305824229732674083165857573079812778418690305 

828156994476106738655104086469276896962303985855276516398116196167834878313 

269100175504482496 

Válasszuk egy  egészet, úgy hogy  és  teljesüljön. A gyakorlatban sok esetben 

-t fixen , vagy -re választják, ami sok esetben gyengeségeket okozhat a titkosítás során. Az 

Amerikai Szabványügyi Hivatal (NIST), a NATO rejtjelfelügyelete és több nemzetközi szervezet is azt javasolja 

, hogy  minimum  páratlan szám legyen. 

 

  e = nextprime(random(f)); 

  while (gcd(e,f) != 1  
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  & e<2^{16}, e = random(f));   

  

65344495617976261354326165255104513096745575494495032281259906095424587885 

65630073655660214635432923579729727297454044922376116410308122082806410797 

85236068417959211856661827552234872609959880737311962210378596751357181934 

11903835455538314687377950222899420042483351404884274604954324250276533231 

90529012715056768752593567979880012123990933967510374037871613917796558223 

34519453622582189640717028657472398071743797650862441131350133404598824593 

12178310573786924688506465393625049949884396417197095597730386102696167918 

30782264682166828383228679686871569349861107117604647724322376725537987773 

150982885838435313808633 

Megjegyezzük, hogy a pari/gp beépített random() függvénye a Richard P. Brent által fejlesztett Xorgen 

pszeudo-random véletlenszám generáló algoritmust használja, amely lineárisan visszacsatolt shift regisztereket 

alkalmaz. Az algoritmus gyors, és periodicitása nagyobb mint , ámbár kriptográfiai szempontból nem 

tekinthető biztonságosnak, használata azonban oktatási célból elfogadható. 

A következő lépésben e multiplikatív inverzét kell kiszámítani modulo . Vegyük észre, hogy 

 ekvivalens az  egyenlettel, ahol . Az egyenletből ismerjük 

-et és  értékét, -t és -t kell meghatározni. A bővített euklideszi algoritmus pontosan ezt teszi. 

Mindez a pari/gp-ben a bezout(x,y) paranccsal kivitelezhető: adott  és  egész számok esetén a bezout(x,y) 

függvény egy  vektorral tér vissza, ahol  és . 

 

   d=bezout(e,f)[1]  

  

15666256262172610998577004188130725568736447296433387057195569287519484531 

98876318691059795802899841916403288661938355584537489949510846855012996234 

60958620501415470557112308333235077430855108508305490030592418007524554678 

17293636724469203663768792390854743574694314072559883326164718686351053419 

76438287085899188342085528062785137799010631537121068494515264504109310229 

26194756049224317294083990252977427879128939588078509694568666074163075659 

06976280306613592775012717669307229519305247909820398701426068588477073854 

03307547720758383938002729032284501365630889424181098577340877100622859129 

27741361546916023379486089 

Csak a vektor első paraméterére, a  értékre volt szükségünk, a  érték nem kell a további számításokhoz. 

Emlékeztetünk, hogy a nyilvános kulcs az , a titkos kulcs pedig a . A  titkos paraméter mellett -t, 

-t és -t is titokban kell tartani. A teljes kulcsgeneráló algoritmus pari/gp forrása tehát a következő: 

 

 P=nextprime(random(10^{309})); 

 Q=nextprime(random(10^{309})); 

 N=P*Q; 

 f=(P-1)*(Q-1); 

 e = random(f); 

 while (gcd(e,f) != 1 & e<2^{16}, e = random(f)); 

 d=bezout(e,f)[1]; 

     

5.3. 5.3 A kódolás és dekódolás folyamata 
 

A nyilvános és titkos kulcsok generálása után megkezdhető az üzenet titkosítása. Jelen esetben az M = "Nagyon 

Titkos 2048-bites RSA " üzenetet fogjuk titkosítani. A gyakorlatban nem a teljes  titkosítása történik, hanem 

az eredeti üzenetet blokkokra szokás bontani, az egyes blokkokat pedig számmá konvertálva lehet rejtjelezni. 

Példánkban az  változó értékét ASCII számokká konvertáljuk. pari/gp-ben a legegyszerűbben ezt a 

Vecsmall() paranccsal kivitelezhetjük, amely egy szöveges inputot ASCII számokká konvertál. 
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   X=Vecsmall(M)  

  

 

 

A listában lévő ASCII számokat szeretnénk egyben kezelni. Ezt legegyszerűbben úgy tehetjük meg, ha előbb 

összefűzzük a számokat egymás mögé, majd a kapott sztringet egésszé konvertáljuk. A konkatenálást az Str() 

függvénnyel lehet megvalósítani: 

 

 m=""; for (i = 1, length(X), m = Str(m,X[i])); 

  

Végül -met egésszé alakítjuk az eval() függvénnyel: 

 

    m=eval(m) 

  

 

Most már kódolhatjuk az  üzenetet: , ahol  lesz a titkosított üzenetünk. Figyeljük meg, 

hogy az  művelet során olyan hatalmas számot kapnánk, hogy a számítás hónapokba telne. Azonban ha úgy 

számoljuk -t, hogy amint elérjük a hatványozás során  nagyságát, egyből maradékot képzünk, 

és azzal folytatjuk a hatványozást, célba érünk, és néhány ezred másodperc alatt számolható . Ezt 

a technikát moduláris hatványozásnak hívjuk. A pari/gp-ben ez a Mod() és a lift() függvények együttes 

alkalmazásával érhetjük el: 

 

   C=lift(Mod(m,N)^e) 

  

30129878128096277377816320906778943817483242531497788235356364681381651487 

35639789512251338267952415199235067091499756585748384820790321155656152888 

91555835166638499231241024503336785251769419246202836413179016546184337929 

04624266206383990507218473075950804036328644978829710445824267366985876020 

68256280104017992209514351517455067657760187100263944032087108602438674007 

93189723137318167120971100897061425999960275036776482090448617459863606836 

43614946706239097765731529050491311971684741270822358863871831057651961242 

40290845309102702917998522554034577397351804126877162085627880512066575136 

61771236657173651951165910 

A titkosított szöveg tehát a fent kapott szám. Szokás a fent kapott számot ASCII szöveggé alakítani és úgy 

megjeleníteni. A titkosított szöveget az  összefüggéssel dekódolhatunk. 

 

   R=lift(Mod(C,N)^d) 

  

 

Jól látszik, hogy a dekódolás végén az eredeti  üzenetet kaptuk vissza. A kódolás/dekódolás teljes folyamata 

tehát a következő: 

 

 M="\textit{Nagyon Titkos 2048-bites RSA}" 

 X=Vecsmall(M) 
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 m="" 

 for (i = 1, length(X), m = Str(m,X[i])) 

 m=eval(m) 

 C=lift(Mod(m,N)^e) 

 R=lift(Mod(C,N)^d) 

     

5.4. 5.4 RSA elleni támadások 
 

A tudomány mai állása szerint nem létezik olyan algoritmus, amely polinom időben képes lenne prímtényezőire 

bontani két hatalmas prím szorzatából álló egész számot7, amennyiben a két prímszám kellően lett 

megválasztva. Ez az alapja az RSA biztonságának. A most következőkben olyan ismert támadási módszereket 

tekintünk át, amelyek a rossz  és  prímszámválasztásokon alapulnak, így maga az RSA rendszer is 

törhetővé válik. 

5.4.1. 5.4.1 Kis prímszámok 
 

Ez az egyik legtriviálisabb hiba, amit el lehet követni a prímszámok generálásakor. Manapság a -  

bites RSA rendszer tekinthető biztonságosnak, amihez  és -nak rendre , illetve  bitesnek kell 

lennie. Nézzünk ugyanis az alábbi  bites számot: 

 

5.4.1. Feladat Faktorizáljuk a fenti  bites számot valamely komputeralgebra rendszerben. 

A pari/gp rendszer ezt a számot  perc alatt bontja prímtényezőire egy átlagos laptopon8. 

 

 

A két prímszámból újra lehet generálni a titkos és publikus kulcsot, majd sikeresen visszafejteni a rejtjelzett 

üzenetet. Amennyiben a választott prímek kellően nagyok, illetve véletlenszerűen lettek választva, úgy az itt 

bemutatott módszert nem lehet alkalmazni. A tudomány mai állása szerint egy megfelelően választott  

bites szám faktorizációja akár több millió évig is eltartana. 

5.4.2. 5.4.2 A Fermat-faktorizáció 
 

Nem elég -t és -t nagyra választani, hanem az előállításukhoz megfelelő véletlen-szám generátort kell 

használni. Ha  különbség kicsi, akkor  könnyen prímtényezőire bontható. A Fermat-

faktorizáció elméleti háttere a következőképpen írható le: Legyen  és , azaz 

 és . Ekkor . Ha  különbség kicsi, akkor az 

 is kicsi érték lesz. Hogyha  kicsi, akkor . Amennyiben  egy négyzetszámot állít elő, 

akkor az -tel lesz egyenlő. Ha  valóban kicsi, akkor viszonylag kevés próbálkozással meg lehet 

találni a kis  számot. A gyakorlatban egy megfelelő véletlenszám generátor használata mellet igen kicsi az 

esély, hogy  és  közel essen egymáshoz. 

5.4.2. Feladat Faktorizáljuk az alábbi  bites számot, amely két  bites prímszám szorzata. 

                                                           
7 -ben Peter Shor bizonyította, hogy a prímfaktorizáció kvantum Turing-gépen , vagyis polinom időben megoldható. 

Sajnos ilyenünk még nincs. 
8Intel Corei7-3520M CPU @ 2.90 Ghz 
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16985843115218367057106957334518775650772655427721127966547030014360389224 

68564842444759585193509482196332505135248093653766527989530526761494918861 

27725734448458324502568863790391853201154287991888936500907635879258325020 

52491752400125402708588828381638009814948399077580422791112112624723820023 

43620454073773026314202655930963421230991203137756788242066642919348628148 

89116643964826497984605619367401410529365868197807595819810303875177102092 

85232873185935942779744429431939880132541837467370468563092924764515265344 

07160283986241231296696232627314442986125871662451181150677496635666304179 

1336887348312766536873367 

A fenti szám kellően nagy ahhoz, hogy az egyszerű faktorizálási algoritmusok csődöt mondjanak. Próbálja csak 

meg a kedves Olvasó bármely komputeralgebra rendszer beépített factor() függvényével prímtényezőire bontani 

ezt a számóriást! Azonban a fenti számot speciálisan generáltuk úgy, hogy  elég kicsi legyen, jelen 

esetben 

746505537211431194727908576824013716121575628185660718934061781555566750 

17345200628308379938580631260049604594884804726272923970158494960921784018 27106154 

Bár ez a szám nagynak tűnik, a  bites  modulushoz képest kicsinek mondható. Az alábbi maple kód 

néhány ezred másodperc alatt visszaadja  prímtényezőit. 

 

  FermatFelbontas := proc(N, maxlepes)  

     local x, y, iteracio, yNegyzet;  

 iteracio := 1;  

 for x from isqrt(N) to infinity do  

   yNegyzet := x^2-N;  

   y := isqrt(yNegyzet);  

   if y*y = yNegyzet then  

     return x-y, x+y, iteracio end if;  

   if maxlepes <= iteracio then  

     return 1, N, maxlepes end if;  

   iteracio := iteracio+1  

 end do 

  end proc 

  

Outputként az algoritmus az alábbi két prímtényezővel tér vissza, amelyek megfelelőségét könnyen le is 

ellenőrizhetjük: 

1303297476220159303700756040766657570266695077019382306228942680469757377 

4798303257181139071693075201635126250161506101737123891272780561251263516 

5126125212600181622786328060891612783601389236378108917018170701701870180 

7180187382461231890810000000086787311111111111101021232423534531210101123 

43444012387623113 

és 

13032974762201593037007560407666575702666950770193823062289426804697573774 

79830325718113907169307520163512625016150610173712389127278056125126351651 

26125205135126250672016113612527015361252075162352635161563512361252365162 

35123651160312625016200615061560510615065162162165061506105610516061625126 5610560516959 

Mindehhez egyetlen iterációra volt szükség! 

5.4.3. 5.4.3 Pollard  faktorizáció 
 

Az előző két faktorizációs eljárás jól mutatja, hogy gondosan kell megválasztani a prímszámainkat.  és  

nem lehet túl kicsi, mert különben az  modulust egyszerűen faktorizálni tudjuk. Figyelni kell arra is, hogy  

és  kellő távolságra legyen egymástól. Léteznek más módszerek, amelyek egyéb módon próbálják -et 

faktorizálni. A probléma abban rejlik, hogy ha  vagy  kis prímosztókkal rendelkezik: ha ugyanis 

mondjuk -nek kizárólag kis prímosztói vannak,  könnyen faktorizálható. Mindezt a Pollard-
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féle  algoritmussal tehetjük meg, amit John Pollard -ben publikált [12]. Nézzünk egy példát  és 

 prímszámok rossz választására. Legyen az  modulus az alábbi  bites szám: 

33675019472439357238333670229800923906065559547043249888903346816735308678 

059933005053835927820235929089157216719553552428567143532753670791895820977 

290166480452003765957078376852848530664884156489445131663848505955747590172 

065279747989588259576984708507873909032222535788124577587537244988128967570 

638785837203073652281627255900151077945425386727147797130670519263234678374 

420562613516353670746417780877374630330759714066326878692727470668737032276 

904658566069605689025505390076044729383594409529568351118603015129761292141 

274046261216141308264509117676060309770383610990329688028163550073069404829 

3241406044189491201 

Ezen szám  prímtényezője úgy lett választva, hogy  kizárólag  alatti prímosztókból álljon. Ezt 

kihasználva néhány másodperc alatt elvégezhető a fenti szám faktorizációja. Figyeljük meg azonban, ha a 

factor(N) beépített függvényekkel próbáljuk faktorizálni a számot, nem járunk sikerrel. A pari/gp factor(N) 

eljárása Shanks Square Forms Factorization algoritmusának, Pollard  algoritmusának, Lenstra elliptikus 

görbéken alapuló eljárásának és Promenance kvadratikus szita algoritmusának kombinációját használja 

faktorizálásra. Nincs az eljárások között a Pollard  algoritmus, így nem csoda, ha a factor() függvény a 

fenti szám faktorizálása során több óra futás után sem jár sikerrel. Ahhoz, hogy megtaláljuk  prímosztóit, 

implementálni kell Pollard  algoritmusát. 

 

 Pollard(N)={                   

   a=vector(100000,i,i+1);        

   k=2;                           

   while((gcd(N,a[k-1]-1) a[k]= Mod(a[k-1],N)^k;         

  k++; 

   );                        

   print(lift(gcd(N,a[k-1]-1))); 

 } 

  

Maple-ben szintén nem bonyolult az algoritmus: 

 

   Pollard := proc (n)  

       local a, k; a[1] := 2;  

   for k from 2 while igcd(n, mod(a[k-1]-1, n)) = 1  

   do  

     a[k] := mod(&^(a[k-1], k), n)  

   end do;  

   lprint(igcd(n, mod(a[k-1]-1, n)))  

  end proc 

  

Az algoritmus néhány másodperc alatt visszaállítja  egy prímtényezőjét, P-t: 

P=423731420560872250866292391545454671547574548943421431679719716850024231 

923965654396851018274159849022586831195957255711471442093541517065095641889 

317712478161126666448042680700687986286877664398867563678318477301897083343 

669979727590584831212315968811017676791453053871028999617062026304190339872 189359063041 

Figyeljük meg a két algoritmus közötti különbséget. A pari/gp verzióban adott egy konstans, a , így az 

csak olyan  modulust képes felbontani, ahol  prímosztói mind  alattiak. A maple kódban 

nincs ilyen felső korlát beépítve, tehát képes megtalálni  prímosztóit akkor is, ha van köztük  

feletti. A gyakorlatban tehát hasznosabb az utóbbi algoritmus. Természetesen amennyiben sokkal nagyobbak a 

prímosztók, mint egy adott korlát, úgy az algoritmus futási ideje nagyban lassul. 

Mindkét algoritmus hatékonyságában kulcsszerepet játszik a mod  művelet. Először a mod  műveletet kell 

elvégezni, majd csak utána a hatványozást. Amennyiben ez fordítva lenne, úgy az algoritmus hosszú órák futása 

után sem találná meg helyesen  prímtényezőit. 
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Ránézésre nem lehet megállapítani, hogy a Pollard  algoritmus a fent bemutatott  számot képes-e 

faktorizálni vagy sem. Azt sem lehet tudni, hogy vajon más speciális módszer sikerre vezetne-e. A gyakorlatban 

ezért több tesztet szokás lefuttatni. Lehet próbálkozni kis prímosztók végigpróbálásával, aztán ha nem jár 

sikerrel, próbálkozhatunk a Pollard  algoritmussal, vagy a Pollard  algoritmussal. Ha ezek sem jártak 

sikerrel, más speciális algoritmusokat is tekinthetünk. Csak ezek után érdemes elkezdeni az általános célú 

faktorizáló algoritmusok használatát, amilyen például az általános számtest szita, napjaink leggyorsabb általános 

faktorizáló algoritmusa  vagy annál több jegyű számok esetére. 

6. 6 Irracionális számok approximációja 

 

6.1. 6.1 Bevezetés 
 

Az előzőekben bemutatott RSA algoritmus és a hozzá tartozó számelméleti függvények implementálása 

könnyen kivitelezhető, nem csak komputeralgebra rendszerekben, hanem bármilyen más nyelven is. Vannak 

azonban olyan problémák, amelyekhez elengedhetetlen bizonyos meglévő függvények és eljárások alkalmazása, 

így a legegyszerűbben egy olyan rendszerben tudjuk azokat megvalósítani, ahol bizonyos függvények már előre 

definiálva vannak. A leggyorsabb megvalósítás valamilyen komputeralgebra rendszer használata esetén 

kínálkozik. 

6.2. 6.2 Lánctörtek 
 

Irracionális számok racionális számokkal történő közelítése nagyon régi probléma és a matematikán kívül 

számos területen is alkalmazzák. Arkhimédész i.e.  körül a -t a racionális  értékkel közelítette, 

amely  tizedes jegyig pontos értéket ad. Legyen  egy  irracionális szám első  jegyével egyenlő. Ekkor 

 pontosan  jegyig közelíti -t. Ez egy triviális megoldás, és minden irracionális számnál működik. 

Ha a -t például  tizedes jegyig pontosan szeretnénk közelíteni, akkor használhatjuk a  

racionális közelítést. A  is  tizedes jegyig pontos értéked ad -re, de sokkal kisebb nevezővel adja 

ugyan azt az eredményt. Joggal merül fel tehát a kérdés, hogy milyen megoldások léteznek irracionális számok 

közelítésére? 

A XVII. században John Wallis és Christiaan Huygens alkották meg a lánctörtek elméletét. Egyszerű 

lánctörteknek nevezzük az alábbi formában előálló számokat: 

 

ahol  egész számok és . Egy szám lánctörtbe fejtett alakját végesnek hívjuk, ha a fent 

bemutatott emeletes tört véges. A lánctörteket gyakran az alábbi egyszerűsített jelöléssel írjuk le: 

 

Legyen 

 

A lánctörtek elméletében -et konvergenseknek vagy a lánctört -edik kezdőszeleteinek nevezzük. Minden 

egyes  konvergens egy racionális számot reprezentál  alakban. Amennyiben a  konvergensek 

sorozata a szokásos értelemben konvergens, vagyis 
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létezik, akkor azt mondjuk, hogy a lánctört az  való szám reprezentációja. 

A konvergensek nagyon fontos szerepet játszanak az irracionális számok approximációjában. 

6.1. Tétel Egy adott  irracionális számhoz a  konvergensek adják a legjobb közelítést abban az 

értelemben, hogy nem lézetik -nél kisebb nevezőjű jobb racionális közelítés. 

Például  lánctörtbe fejtett alakja , és első  konvergense a következő: 

 

A fenti tételt szerint -nél kisebb nevezővel -nek nincs jobb racionális közelítése, mint . A 

konvergensek nagyon gyorsan számolhatók, így  pontossággal meg tudunk közelíteni egy tetszőleges 

irracionális számot. 

A konvergensek számítását az általános célú komputeralgebra rendszerek tartalmazzák. A mathematica 

rendszerben például a ContinuedFraction[ ] függvénnyel számíthatjuk ki egy irracionális szám 

 lánctört alakjának első  jegyét, amiből már a konvergensek gyorsan számolhatóak. 

Pari/gp-ben ugyanezt a contfrac( ) paranccsal valósíthatjuk meg. 

 

   contfrac(Pi,10) 

    

  [3, 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, 1] 

  

Megjegyezzük, hogy az említett két eljárás látszólag más-más eredményt ad. Pari/gp-ben contfrac( )

, míg a ContinuedFraction[ ] eljárás a mathematica-ban a  értékkel tér vissza. A 

definícióból következően azonban a két érték teljesen megegyezik, kizárólag megjelenítésben van különbség. 

Mindig igaz ugyanis, hogy . 

A maple is tartalmazza a megfelelő lánctörtbe fejtési függvényt: 

 

 with(numtheory): 

 cfrac(Pi, 10, 'quotients') 

  

  [3, 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ...] 

  

Megfigyelhetjük, hogy itt az első  érték felsorolásába nem tartozik bele az egész rész, így  megjelenítendő 

elemet látunk a kimeneten. Figyeljük meg a parancs végén a 'quotients' paramétert is. Amennyiben elhagyjuk, 

vizuálisan kapjuk vissza a lánctörtbe fejtést, azaz az outputon az alábbi lánctört jelenik meg: 
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A  konvergensek az alábbi rekurzív formulával gyorsan számolhatóak -ből: 

 

 

ahol  és . Ámbár ez egyszerűen leprogramozható, vannak olyan 

beépített függvények, amelyek képesek a konvergenseket közvetlenül számítani. A pari/gp-ben például a 

contfracpnqn( ) függvény egy -es mátrix-szal tér vissza, ahol az első oszlop -t tartalmazza, míg 

a második oszlop -et. A mathematica-ban a konvergensek számítására az egyszerű Convergents[

] függvény használható. Ezen függvények birtokában egy  irracionális számhoz könnyedén számolható a 

legjobb közelítés. 

Lagrange tétele szerint egy végtelen lánctört akkor és csak akkor periodikus, ha van olyan racionális együtthatós 

másodfokú egyenlet, aminek megoldása. Megemlítjük még, hogy a 

 

kifejezés majdnem minden valós szám esetén ugyanahhoz a számhoz konvergál. Ez a Hincsin-konstans, ami 

megfelel az  lánctörtjegyek mértani közepének. A Hincsin-konstans közelítő értéke . A 

Hincsin-konstansról mai napig nem tudjuk, hogy irracionális-e vagy sem. 

6.3. 6.3 Szimultán approximáció 
 

Legyen  különböző irracionális számok egy  elemű halmaza. Keressünk olyan 

 számot, amelyet megszorozva az  különböző irracionálissal, egésztől való eltérésük kisebb mint  Ha 

-vel jelöljük a legközelebbi egész függvényt, vagyis valamilyen valós -ra 

 

akkor a megvalósítandó modell olyan  egész keresése, amelyre  minden -re. Amennyiben 

, úgy a lánctörtek elmélete kiválóan alkalmazható a probléma megoldására, azonban ha , akkor ez 

egy több dimenziós szimultán diofantoszi probléma, amelyre a lánctörtek már nem alkalmazhatóak. -ben 

Arjen Lenstra, Hendrik Lenstra és Lovász László polinom időben futó bázisredukciós algoritmust készített, 

amely az  nevet viseli [11]. A szerzők megmutatták, hogy az  algoritmus hatékonyan használható 

diofantoszi egyenletek approximációjára. 

6.2. Lemma Létezik olyan polinom idejű algoritmus, amely az  irracionális számokra és 

 valós számra képes kiszámolni  és  egészeket, úgy, hogy 



 Matematikai modellek 

komputeralgebrai támogatással 
 

 35  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

és 

 

minden , ahol  egy redukciós paraméter. 

Az  algoritmus implementációját a legtöbb komputeralgebra rendszer tartalmazza, csak megfelelően kell 

tudni használni. Legyenek  irracionális számok, és közelítsük őket  hibával. Legyen 

, ahol  egy megfelelő redukciós paraméter (általában 2) és legyen az  mátrix a 

következő: 

 

Ha az  mátrixra alkalmazzuk az  algoritmust, akkor a mátrix első oszlopának  

elemei kielégítik az (6.2) lemmát. Nézzük meg, hogyan működik a fenti elmélet a gyakorlatban. 

6.3.1. Feladat Írjunk algoritmust ami az  irracionális számokhoz olyan  egészet 

keres, amelyet megszorozva az irracionálisokkal, egésztől való eltérésük kisebb mint . 

A fenti algoritmus egy egyszerű megvalósítása a következő: 

 

 SzimApprox(eps)={ 

   ir=[log(3)/log(2),log(5)/log(2),log(7)/log(2), 

  log(11)/log(2)]; 

   n=4; 

   A = matrix(n+1,n+1,i,j); 

   X=2^((n^2+n)/4)*eps^(-n); 

   A[1,1]=1; 

   for(i=2,n+1,A[i,1]=floor(ir[i-1]*X)); 

   for(i=2,n+1,A[i,i]=floor(X)); 

   J=qflll(A); 

   k=abs(J[1,1]); 

 } 

  

A program második sorában az ir változó tárolja a különböző irracionális számokat. A negyedik sorban az n 

változó tartalmazza, hogy hány irracionálist fogunk közelíteni. A ötödik sorban létrehozzuk az 

-es  mátrixot . Kezdetben az  mátrix összes eleme . A hatodik sorban -nek adunk 

értéket, a -  sorokban feltöltjük az  mátrixot a leírtaknak megfelelően. A tizedik sorban a qflll() függvény a 

pari/gp beépített  algoritmusa, amelyet az  mátrixra alkalmazunk. A . sorban kiolvassuk az eredmény 

mátrix első oszlopának első elemét, ahol a keresett egész szám található. A SzimApprox  meghívása az 

alábbi  egész számot adja vissza: 

 

Könnyű ellenőrizni, hogy  minden  esetén teljesül: 
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A feladat elemzése során arra törekedtünk, hogy megmutassuk a komputeralgebra rendszerek egyszerűségét és 

erejét. Az iménti példát alacsony szintű nyelven megvalósítani (mátrixműveletek, algebra, , stb.) bizony sok 

fáradtság lett volna. 

6.3.1. 6.3.1 Ahol az  algoritmus sem segít 
 

Léteznek olyan problémák, mint például az előzőekben bemutatott Riemann-Siegel féle Zeta függvényhez 

tartozó kiugró értékek lokalizálása, amelyhez rengeteg olyan  egész előállítása szükséges, mint amilyet 

korábban ismertettünk . Az  jól használható ilyen egészek előállítására, ahhoz azonban, hogy 

előállítsunk több millió vagy milliárd megfelelő egész számot, rendkívül lassú. Egy millió egész generálása az 

 algoritmussal majdnem egy napot venne igénybe. Az ilyen problémákhoz kis dimenzióban ( ) létezik 

hatékony megoldás. Mindez az alábbi tételen alapul [10] : 

Legyen  irracionálisok véges halmaza. Legyen  valós és  természetes 

számok, továbbá vezessük be az alábbi jelölést: 

 

6.3. Tétel Legyen  irracionálisok és  valós szám. Ekkor létezik olyan  halmaz  

elemmel, amelyre teljesül, hogy: ha  akkor  néhány -re. 

Hatékony algoritmus adható  halmaz számítására, amelyből már gyorsan generálhatók a kívánt  egészek. 

Nézzük az alábbi problémát: 

 

Generáljunk  különböző  egészet ebben az intervallumban, amely kielégíti 6.3 problémát. Ehhez 

gyártsuk le először az  halmazt. Az  algoritmussal a megadott intervallumon belül képtelenség ennyi  

egészet generálni. 

Az 6.3 tételen alapuló algoritmussal azonban néhány másodperc alatt generálható  olyan  egész, 

amely kielégíti (3)-at. 

 

 comp(a,b)={(a< b)}; 

 x=vector(15,i,log(primes(i+1)[i+1])/log(2)); 

 

 FindMMM(x,eps)=  

 { 

 m=vector(2,i,0); 

 a=contfrac(x); 

 q=vector(length(a),i,0);  

 q[1]=1; q[2]=a[2]; i=2;  

 while(m[1]==0 || m[2]==0, 

  i=i+1; 

  for(j=1,a[i], qj= j*q[i-1]+q[i-2]; 

   k=frac(qj*x); 

   if ((m[1]==0) & (k< 2*eps),m[1]=qj); 

   if ((m[2]==0) & (k>1-2*eps), m[2]=qj); 

  ); 

  q[i]=a[i]*q[i-1]+q[i-2]; 

 ); 

 return([min(m[1],m[2]),max(m[1],m[2]),m[1]+m[2]]); 
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 }  

 

 

 Reduce(K,n,eps,X)= 

 { 

 L = List(K); 

 M=List();  

 listsort(L,1);  

 for(i=1, length(L) , for(j=1, length(L), 

 listput(M,abs(L[i]-L[j])); 

 listput(M,abs(L[i]+L[j])))); 

 listsort(M,1); 

 for(i=1, length(M), t=1;  

 for(j=1,n, t=t & (comp(frac(M[i]*X[j]),2*eps) || 

 !comp(frac(M[i]*X[j]),1-2*eps))); if(t==0, M[i]=0)); 

 L=concat(L,M); 

 listsort(L,1);  

 if(L[1]==0, listpop(L,1)); 

 } 

 

 

 Precalc(m,eps)={ 

 T=FindMMM(x[1],eps); 

 for(n=2,m, 

  k=0; 

  T2=List(); 

  T3=vector(2^n,i,0); 

  N = vector(2^n,i,0);  

  M = matrix(2^n,n,i,j); 

  for(j=1,2^n, b = binary(j-1);  

  len=length(b);  

  for(i=1,len,M[j,n+1-i]=b[len+1-i]) );  

  tmp =0; 

  l=0; 

  b=0; 

  while(1, 

   if( l==2^n & b> 4000 ,   

   Reduce(T2,n,eps,x);  

   Reduce(L,n,eps,x);  T =L; break; ); 

   for (i=1,length(T),t=1;  

   for(j=1,n-1, ok=frac((k+T[i])*x[j]);  

   if ((ok> eps & ok < 1-eps) ,t=0; break)); 

   if (t, k = k+T[i];  break)); 

   b=b+1; 

   t=1; 

   for(j=1,n, t=t & (comp(frac(k*x[j]),eps) 

   || !comp(frac(k*x[j]),1-eps))); 

   if(t==0 , next ); 

   t=0; 

   for (i=1,length(T2), if (T2[i] == k-tmp, 

   t= 1;)); if (t == 0, listput(T2, k-tmp); 

   ); tmp =k; 

   for(i=1,2^n,  t= 1; for(j=1,n,  

   if( M[i,j]==0 , t=t &  

   comp(frac(k*x[j]),eps),  

   t= t & !comp(frac(k*x[j]),1-eps)); ); 

   if(t & N[i]==0, N[i]=1; l++;  T3[l]=k; 

   if(l==2^n & n==m , break(2); ); 

    );); 

   ); 

  ); 

  return(T3); 

 } 

 

 

Szimul()= 

{ 

 eps=10^-2; 

 B=2.6*10^12; 

 v = Precalc(4,0.01); 

 k=0; 

 while(k<B,for (i=1,length(v),t=1; for(j=1,4,  
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  ok=frac((k+v[i])*x[j]); if ((ok> eps & ok < 1-eps) , 

  t=0; break)); if (t, k = k+v[i]; if(k<B, 

  write("result.txt",k));  break))); 

} 

 

 

  

A Szimul() függvény meghívásával a program a result.txt-be ír  darab  egészet, amely kielégíti (3)-at. 

A program kevesebb mint  másodperc alatt fut le. Az  algoritmussal ebben az intervallumban csak néhány 

értéket tudtunk volna generálni, így erre a problémára nem lenne megfelelő választás. Ez egy jó példa arra, hogy 

a komputeralgebra rendszerek adta lehetőségeket megfelelően kiaknázva nehezen megoldható problémákat lehet 

elvégeztetni néhány másodperc alatt. 

7. 7 Csebisev polinomok 

 

7.1. 7.1 Bevezetés 
 

A polinombázisok nagyon fontos építőkövei matematikai világunknak, a numerikus matematikától kezdve az 

elméleti fizikáig bezárólag (elektrodinamika, kvantummechanika) számos helyen találkozhatunk velük. Az 

interpolációs eljárásokban kitüntetett szerep jut a Csebisev-polinomok gyökeinek: ha a közelítendő függvényt itt 

értékeljük ki, akkor az interpoláció hibája nagyon kicsi lesz. 

A Csebisev polinomok a Jacobi-féle polinomok egy alcsaládját alkotják. A  elsőrendű Csebisev polinomok a 

 intervallumon értelmezett ortogonális polinomok, amelyek súlyfüggvénye , és teljesül 

rájuk az 

 

összefüggés. Az első néhány polinom: 

 

Sokféleképpen lehet definiálni őket, a két legismertebb a trigonometrikus 

 

illetve a rekurzív 
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A Csebisev polinomokkal nagyon jól lehet illusztrálni a komputeralgebra rendszerek algoritmikus képességeit, 

ugyanakkor a különböző megvalósítások alapján össze is vethetjük ezen rendszerek hatékonyságát. 

7.2. 7.2 Előállításuk beépített függvényekkel 
 

A komputeralgebra rendszerek legtöbbje rendelkezik olyan beépített függvénnyel, amely előállítja a Csebisev 

polinomokat. A sage megvalósításhoz annyit kell hozzáfűznünk, hogy mivel algebrai megközelítést alkalmaz, a 

polinomok generálására több lehetőségünk is van. Definiálhatjuk a polinomokat valamilyen számgyűrű fölött, 

célszerűn vagy  vagy  fölött, illetve a rendszerben megvalósított szimbolikus gyűrű fölött; ez utóbbi az 

alapértelmezett, így nem kell külön definiálni. Számgyűrű esetén a következő konstrukciót kell alkalmaznunk: 

 

      R = PolynomialRing(ZZ, 'x') 

      x = R.gen() 

     

A beépített Chebyshev_T  függvény automatikusan ezen gyűrű fölötti. Nagy -ek esetén a szimbolikus 

gyűrűben szignifikánsan gyorsabb a számolás, ennek egyik nyilvánvaló oka, hogy a számgyűrűk fölött a 

polinomok automatikusan kiszorzódnak. A maple-ben a ChebyshevT(4,x) függvény meghívásakor a lusta 

kiértékelés miatt nem kapjuk meg a várt polinomot, csak akkor, ha kényszerítjük a rendszert a kiértékelésre. 

 

      ChebyshevT(4,x); 

      simplify( 

Az eredmény: 

 

 

7.3. 7.3 A rekurzív definíció 
 

A rekurzív definícióból programot készíteni mind a két rendszerben - akár iteratív, akár rekurzív programra 

gondolva - egyszerű ujjgyakorlat; más programozási környezetekhez képest eltérés csak a szimbolikus 

kifejezések használatában van. 

 

 CsebisevRek := proc (n, x) 

      option remember; 

      if n = 0 then return 1  

      elif n = 1 then return x  

      else return 2*x*CsebisevRek(n-1, x)-CsebisevRek(n-2, x) 

      end if  

    end proc; 

 

Az eljárásban egyetlen érdekesség van, az option remember utasítás. Ekkor a maple terminológiában "remember 

table"-nek nevezett táblázat tárolja az korábban kiszámolt értékeket. A rekurzív programok sebessége 

nagyságrendekkel javul, és didaktikailag is hasznos, mivel egy rekurzív algoritmus sok esetben könnyebben 

érthető, mint egy iteratív. A sage-ben az ekvivalens technika a "memoizing". 

 

      

  def memoize(fn): 

        stored_results = {} 

          def memoized(*args): 

            try: 

              return stored_results[args] 

            except KeyError: 

              result = stored_results[args] = fn(*args) 
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              return result 

            return memoized   

        @memoize 

        def CsebisevRek(n,x): 

        if n==0: 

          return 1 

        elif n==1: 

          return x 

        else: 

          return 2*x*CsebisevRek(n-1,x)-CsebisevRek(n-2,x) 

 

A @memoize egy python dekorátor, lényegében egy makró. A CsebisevRek függvény meghívása ettől kezdve 

úgy történik, hogy a memoize függvény hajtódik végre a CsebisevRek paraméterrel. 

7.4. 7.4 A mátrixos alak 
 

A Csebisev polinomokat előállíthatjuk mátrixok segítségével is. 

 

Mivel a komputeralgebra rendszerek rendelkeznek beépített gyors mátrixszorzással, a 

 

        T0 := Matrix([[2*x, -1], [1, 0]]): 

        T1 := Matrix([[x], [1]]): 

        CsebisevMatrix := (n,x)->expand(T0^n.T1): 

     

utasítássorozattal definiált függvény egy hatékony megvalósítás mind a beépített függvényhez, mind pedig a 

korábbi rekurzív programhoz képest. A sage kód lényegében ugyanez. A maple-ben arra kell ügyelni, hogy 

kétféle mátrix struktúrával rendelkezik. A matrix függvény és a létrehozott adatszerkezet a linalg csomag 

támogatására készült, míg a Matrix függvény és a megfelelő adattípus a LinearAlgebra csomaghoz tartozik. Ez 

utóbbi az újabb konstrukció. Az első adatszerkezet hash-táblát használ, a második pedig olyan láncolt 

adatszerkezetet, amit alacsonyabb szintű programozási nyelvekben már megszoktunk. A gyakorlatban ez utóbbi 

a hatékonyabb. A kompatibilitási okok mellett azonban a régebbi konstrukció dinamikus szerkezete miatt 

előbbit is gyakran használjuk. 

Az alábbi maple kód megvizsgálja az iménti algoritmus memóriahasználatát különböző fokszámú polinomok 

mellett: 

 

    plot([seq(100*n, n = 1 .. 10)],  

      [seq(Usage(CsebisevMatrix(100*n,x), output='bytesused', quiet),  

      n = 1 .. 10)],  

      labels = ["Csebisev polinom foka", "memoria byte-okban"],  

      labeldirections = ["horizontal", "vertical"]); 

     

Az eredmény: 
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Az ábrából az látszik, hogy a polinomok összeg formává alakítása a különböző fokok mellett más-más 

memóriaigényű. 

7.5. 7.5 Rodrigues formulák 
 

Az elsőrendű Csebisev-polinomokat előállíthatjuk a Rodrigues formulák segítségével is: 

 

A maple kód magától értetődő, sage-ben arra kell vigyázni, hogy a differenciálás szintaxisa nem mindig 

egyértelmű, ha a második paraméterként az  szimbólumot adjuk meg, az lehet ismétlési paraméter, 

ugyanakkor a deriválás változója is. A memóriahasználat az alábbi módon skálázódik: 

 

7.6. 7.6 A trigonometrikus alak 
 

A trigonometrikus definíció alapján a polinomokat a következőképp is előállíthatjuk: 

 

Ezt a kifejezést az  értékekre a maple szorzat formában néhány ezredmásodperc alatt számolja ki. 

Látszólag ez megy nagyobb -ekre is, de a rendszer nem képes az eredményt az expand utasítással összeg 

alakban kifejteni. A sage hasonlóan dolgozik, de itt nagyobb értékekre is rendben megkapjuk a polinomokat. 

7.7. 7.7 Differenciálegyenletek 
 

A Csebisev polinomok az 
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differenciálegyenletek egyértelmű megoldásai a 

 

kezdeti feltételek mellett. A maple lenyűgöző képességekkel rendelkezik a differenciálegyenletek megoldása 

terén. Algoritmikus háttere rendkívül erőteljes, a dsolve függvény még  érték esetén is  

másodperc alatt oldja meg. Azonban az eredményt közelebbről megvizsgálva látszik, hogy egy elég bonyolult 

trigonometrikus kifejezést kapunk, amit igen nehéz polinommá konvertálni. Ha a dsolve függvény series 

opcióját használjuk, a megoldást nagyságrendekkel lassabban kapjuk, az eredmény azonban egy hatványsor 

csonkolt reprezentációban, amit könnyű polinommá alakítani. A maple kód: 

 

  egy := (1-x^2)*(diff(f(x), x, x)) = x*(diff(f(x), x))+n^2*f(x); 

  In := proc (n) 

    if `mod`(n, 2) = 1 then return  

      [0, n*(-1)^((1/2)*n-1/2)]  

    else  

      return [(-1)^((1/2)*n), 0]  

    end if  

  end proc; 

  n:=500; 

  Order :=n; 

  dsolve({egy, f(0)=In(n)[1], (D(f))(0)=In(n)[2]}, f(x), `series`) 

 

A sage képességei ezen a területen igen szerények. A maxima-t használja a háttérben, így néhány speciális 

egyenleten kívül csak a lineárisakkal boldogul. Jelen példánál egy hiperbolikus és trigonometrikus 

függvényekből álló kezelhetetlen formulát kapunk. 

Ugyanezen feladat egy másik megoldásával szemléltethető, hogy a komputeralgebra rendszerek rendkívül 

hasznos segítőtársak, de az emberi gondolkodást nem pótolják. Egyenleteinkben az  helyére -t 

helyettesítve a következő formát kapjuk: 

 

Ezt a maple-ben a PDETools csomag dchange függvénye segítségével le is vezethetjük. Hasonló mechanizmus a 

sage-ben nem létezik. Az átalakított egyenlet megoldása már mindkét rendszerben könnyű, marad még a 

polinommá alakítás, amit az Olvasóra bízunk. 

7.8. 7.8 Reprezentáció végtelen sorral 
 

A Csebisev polinomoknak több végtelen sor reprezentációja is ismeretes, talán a legjobban a 

 

előállítás. 

A maple és a sage rendszer is rendelkezik egy hatékony sum konstrukcióval, de nagy -ekre ez nem elég 

hatékony, köszönhetően a sok faktoriális függvényhívásnak. Azonban az együtthatók közötti rekurzív 

összefüggés felhasználható, így hatékonyabb rekurzív programot írhatunk. 

Helyettesítsük (4)-ben az összeg 
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együtthatójában a faktoriálisokat a binomiális alakjukkal: 

 

Tekintsük most az 

 

kifejezést, melynek felhasználásával sokkal gyorsabb iteratív programot írhatunk. 

 

  CsebisevSeries := proc (n)  

    (1/2)*n*(sum((-1)^k*factorial(n-k-1)*(2*x)^(n-2*k)/ 

    (factorial(k)*factorial(n-2*k)), k = 0 .. floor((1/2)*n)))  

  end proc: 

   

  CsebisevSeriesIter := proc (n)  

    local k, result, a;  

     result := 1;  

     a := 1;  

     for k to floor((1/2)*n) do  

       a := -(1/4)*a*(n-2*k+2)*(n-2*k+1)/(k*(n-k)*x^2);  

       result := result+a  

     end do;  

    expand(result*x^n*2^(n-1))  

  end proc 

 

A memória felhasználás (és a futási idő is) szembetűnő különbséget mutat: 

 

7.9. 7.9 Oszd meg és uralkodj 
 

Van egy rendkívül elegáns összefüggés a tetszőleges indexű Csebisev polinomok között: 

 

Ha ezt az összefüggést  majd  helyettesítéssel használjuk, messze a leghatékonyabb 

előállítást kapjuk. A kód sage-ben: 

 

    def T(n,x): 

        if n == 0: 

            return 1 

        elif n == 1: 

            return x 
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        elif Mod(n,2) == 0: 

            return 2*T(n//2,x)^2-1 

        else: 

            return 2*T((n-1)/2,x)*T((n+1)/2,x)-x 

 

 

 

Az ugyanígy megvalósított maple kód gyakorlatilag minden  esetén ezredmásodpercnyi futási időt 

eredményez, sage esetén ez -es nagyságrendű inputnál is csak  másodperc körüli. A maple megvalósítás 

memóriafoglalása és futási ideje az alábbi módon skálázódik: 

8. 8 Intervallum aritmetika 

 

8.1. 8.1 Bevezetés 
 

Az intervallum aritmetika az elmúlt fél évszázad alatt a numerikus analízis hatékony eszközévé vált. Mivel a 

komputeralgebra rendszerek komoly numerikus képességgel bírnak, természetes, hogy tartalmaznak valamilyen 

intervallum aritmetikai implementációt. Ebben a részben megvizsgáljuk a maple és a sage beépített lehetőségeit, 

majd vázolunk egy olyan megvalósítást, amely szimbolikus számításokra is alkalmas lehet. 

8.2. 8.2 Intervallumok a maple-ben 
 

A maple-ben három lehetőség van intervallumkezelésre. Sajnos, mindegyikük meglehetősen gyengén 

dokumentált. 

8.2.1. 8.2.1 Az INTERVAL objektum 
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Ez egy polimorf objektum, segítségével zárt intervallumok sorozatát definiálhatjuk INTERVAL  

formában, vagy létrehozhatunk korlátos értékkészletű változót az INTERVAL  szintaxis szerint. 

Meglepő módon ez egy függvény típusú kifejezés. Az ilyen típusú objektumokkal intervallum aritmetikai 

alapműveletek az evalr függvény segítségével végezhetők el. A maple-ben - megszokott módon - ez egy 

kiértékelő függvény. 

 

       a := INTERVAL(0 .. 2);              

                INTERVAL(0 .. 2)                                         

        whattype(a);         

                function                             

       b := INTERVAL(2 .. 3);       

                INTERVAL(2 .. 3)                      

           c := INTERVAL(-1 .. 1);       

                INTERVAL(-1 .. 1) 

                         

         dismantle(a); 

 

                     FUNCTION(3) 

                       NAME(5): INTERVAL 

                       EXPSEQ(2) 

                         RANGE(3) 

                         INTPOS(2): 0 

                         INTPOS(2): 2 

             evalr(a+b);       

                INTERVAL(2 .. 5)                       

             evalr(a/c); 

                INTERVAL(-infinity .. infinity)           

             evalr(b/c); 

                INTERVAL(-infinity .. -2, 2 .. infinity) 

                       

 

     

Az rendszer az alapműveleteket jól kezeli, de nincs lehetőség arra, hogy ellenőrizzük egy érték intervallumba 

tartozását, illetve nem kérdezhetünk rá a végpontokra. Elvileg az evalr alkalmas arra, hogy függvényeket 

intervallumon kiértékeljen, de ez sok esetben túlcsordulást okoz. Ehhez az objektumhoz tartozik még egy shake

 függvény, amely az  értékhez generál egy  nagyságú intervallumot. A maple képes továbbá 

komplex intervallum kezelésre is, ehhez egy evalrC függvény tartozik, ami a megadott komplex értékhez 

generál egy INTERVAL  objektumot, ami az  sarkokkal rendelkező komplex síkbeli 

négyzetet írja le. De a pontosság befolyásolhatóságáról lényegében semmit sem tudunk. 

8.2.2. 8.2.2 A RealRange() függvény 
 

A függvény a maple assume rendszeréhez kapcsolódik, tetszőleges, például egyik oldalról zárt másik oldalról 

nyílt intervallumkezelésére is alkalmas. A szintaxis nagyon egyszerű, a tartalmazás könnyen ellenőrizhető, 

miként az alábbi példa is mutatja: 

 

      a := RealRange(2, Open(5)): 

      is(3 in a) 

       

              true 

         

     

A végpontok egybeesése esetén zárt esetben a valós számot adja vissza, egyébként az assume rendszer 

BottomProp függvényét. Ezzel a konstrukcióval viszont műveletek nem végezhetők. 

8.2.3. 8.2.3 A range típus 
 

Az INTERVAL objektumban van egy rejtett adattípus, a , amit a maple "range"-nek hív, és leggyakrabban a 

plot függvények használják az ábrázolandó valós tartomány meghatározására. Szintaxisa . Lényegében 
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intervallum-konstansnak tekinthetjük, használata erősen korlátozott. Emellett, ha a határok egészek, a seq, add, 

sum stb. típusú iterációk kezdő és végpontját jelölhetjük velük. Kapcsolódik hozzá egy tesztfüggvény, a verify. 

Példaképp: 

 

      verify(Pi, 3 .. 4, 'interval') 

 

Lehetőségünk van egy utasítással több tesztet is végrehajtani, illetve nyílt-zárt végpont tesztelésére; ez 

tulajdonképpen a szokásos rendezési relációk tesztelése más szintaxissal. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy vannak jó kezdemények a maple-ben, de a kivitel még nem elég 

következetes. 

8.3. 8.3 Intervallumok a sage-ben 
 

A sage alkotói az MPFI nagypontosságú intervallumaritmetikát integrálták a rendszerbe. Egy intervallumot a 

RIF függvény segítségével hozhatunk létre. Az alapértelmezett kijelzés kissé szokatlan, ugyanis a sage a 

definiált intervallum középső elemét jelzi ki úgy, hogy a lebegőpontos érték végére egy kérdőjelet tesz; ezzel 

jelzi, hogy az utolsó jegyben lehet  hiba. Néhány példa: 

 

      a = RIF(2,4); a 

       

              3.? 

               

      type(a) 

       

          <type 'sage.rings.real_mpfi.RealIntervalFieldElement'> 

           

      a.parent() 

       

          Real Interval Field with 53 bits of precision 

           

      b = RIF(1); b 

       

          1 

           

      c = RIF(pi); c 

       

          3.141592653589794? 

           

     

A példa alapján érthető a kérdőjel jelentése. Másrészt azonnal látszik, hogy a háttérben, híven a sage algebrai 

indíttatásához, egy algebrai struktúra van. Az is kiderült, hogy a rendszer a valós számok ábrázolásánál használt 

default  jegyes pontosságot alkalmazza. A második példában egy konkrét egész számot adunk meg, ahol a 

kérdőjel hiánya azt jelzi, pontos értékről van szó. Ez a jelölés azonban időnként egy teljes értékes jegy tévedést 

is okozhat, ezt hibajegyek alkalmazásával küszöbölhetjük ki: 

 

      f = RIF(1,2); f 

       

          2.? 

           

      f.str(error_digits=1) 

       

          '1.5?5' 

           

      f.endpoints() 

       

          (1.00000000000000, 2.00000000000000) 
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A félreérthető érték láthatóan csak a kijelzésnél jelenik meg. Ha nincs szükségünk ilyen pontosságra, akkor 

először gyártanunk kell egy testet, majd abban kell az intervallumokat definiálnunk: 

 

      R = RealIntervalField(3); R 

       

           Real Interval Field with 3 bits of precision 

            

      a = R(1.25); a 

       

           1.3? 

            

      a.parent() 

       

           Real Interval Field with 3 bits of precision 

            

      a.str(style='brackets') 

       

           '[1.2 .. 1.3]' 

            

      

Az utolsó sor egyben azt is mutatja, hogyan kell a megszokott kijelzési módot alkalmazni. 

Az intervallumaritmetika műveletei ebben a konstrukcióban rendesen működnek (bár a -t tartalmazó 

intervallummal való osztás esetén az eredmény mindig ), továbbá tudunk intervallumokat 

összehasonlítani is. Emellett az elemei függvények intervallumverziói is elérhetők. 

Összességében megállapítható, hogy a numerikus célokra kiválóan alkalmas és elegáns implementációval állunk 

szemben. 

8.4. 8.4 Szimbolikus intervallumkezelés 
 

A vizsgált komputeralgebra rendszerek intervallumaritmetika implementációit kifejezetten numerikus célokra 

fejlesztették ki, csak zárt intervallumokon működnek. A matematikai analízisben gyakran találkozunk azonban 

egyéb típusú (nyílt, vegyes) intervallumokkal is, és sok esetben kell ezekkel is számolnunk. A numerikus 

pontosság ezekben az esetekben másodlagos, elsősorban szimbolikusan szeretnénk az intervallumokkal dolgozni 

A továbbiakban az intervallumokat a következőképp adjuk meg: 

 

ahol  valós számok. Ha egyenlőség áll fönn, akkor degenerált intervallumról beszélünk. Ebben az 

esetben az intervallum azonosítható az  valós számmal. 

Mindenekelőtt szükségünk van az alapvető aritmetikai műveletekre. Ha  intervallumok, akkor 

 

ahol . Az osztáshoz pillanatnyilag feltételezzük, hogy . A későbbiekben tárgyaljuk 

majd azt az esetet is, amikor az osztó tartalmazhatja a  számot. Ezen definíció alapján tudunk beszélni például 

egy intervallum reciprokáról: 

 

vagy definiálhatunk egyváltozós intervallumfüggvényeket is: 

 



 Matematikai modellek 

komputeralgebrai támogatással 
 

 48  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

ahol  egy függvény. Mivel az intervallumok a számegyenes részhalmazai, az intervallumokon a 

halmazelméleti műveletek is értelmezhetők. Nyilvánvaló, hogy két intervallum uniója nem lesz intervallum, ha 

metszetük üres. Ehelyett gyakran az intervallum burkát használjuk: 

 

Az intervallumok összeadása és szorzása kommutatív, asszociatív, a  és  degenerált intervallum az 

additív illetve multiplikatív semleges elem. Inverzek általában nem léteznek, viszont az összeadásra érvényes az 

egyszerűsítési szabály. A disztributivitás helyett viszont csak a szubdisztributivitási tulajdonság teljesül, vagyis: 

 

8.4.1. 8.4.1 Tetszőleges intervallumok kezelése 
 

Áttekintve az előzőeket, a zárt intervallumokra történő korlátozás többnyire nem szükséges. Fő célunk a 

racionális függvények kezelése, a felmerülő analízisbeli problémák nem jelentősek. Itt degenerál intervallumról 

már nem beszélhetünk, mivel ebben az esetben üres halmazt kapunk, ezt nem tudjuk azonosítani valós számmal. 

A legkényelmesebb megoldás az, ha az intervallumokat a továbbiakban rendezett számpároknak tekintjük. 

8.4.1.1. A műveletek 
 

Ha visszatekintünk (1) definícióra, láthatjuk, hogy ez nem függ az intervallum típusától, ezek algebrai 

műveletek a valós számegyenes részhalmazaival. Hasonló halmazműveletek jól ismertek a matematika más 

területein is, így például a konvex geometriában vagy a csoportelméletben, gyűrűelméletben. Intervallumok 

esetében a műveleteket egyszerűen elvégezhetjük a végpontok segítségével. Ha csak tisztán nyílt vagy tisztán 

zárt intervallumokkal dolgozunk, nincs szükségünk semmilyen egyéb megfontolásra, de a különböző 

intervallum típusokat nem túl nehéz kombinálni. Egyetlen megoldandó feladatunk van, el kell döntenünk, hogy 

az eredmény intervallum végpontjai milyenek lesznek. A nyílt végpontok "mohók", lényegében "elnyelik" a zárt 

intervallumokat. Erről a kérdésről precízebben és részletesebben fogunk a későbbiekben beszélni. A 

továbbiakban azt fogjuk mondani, hogy egy intervallum végpont nyílt vagy zárt, aszerint, hogy hozzátartozik-e 

az intervallumhoz vagy nem. Ha  egy intervallum végpontja, akkor , ha  nyílt, 

, ha  zárt végpont. Az alábbiakban csak a szorzás műveletét ismertetjük: 

Szorzás A szorzás viszonylag egyszerűen végrehajtható a 

 

definíció alapján, ahol 

 

Bár az általunk vizsgált alkalmazások nem túl időigényesek, mégis illendő a szorzás bonyolultságát 

megvizsgálnunk. Ismert, hogy nincs négy szorzásra szükségünk, a legrosszabb esetben is elegendő három. 

Abban az esetben, ha a nullát legalább az egyik intervallum nem tartalmazza, elegendő két szorzás, amint a 3 

táblázatból láthatjuk. 
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Ebben az esetben az Open() függvény értékét könnyű számolni, mivel értéke az aktuális számolásban használt 

végpontok Open() értékének logikai vagy-ja. Abban az esetben, ha mindkét intervallum tartalmazza a 0-t, 

valóban szükségünk van három szorzásra. A számítási folyamat a 4 táblázatban található. 

 

Az Open() értékek számítása magától értetődő, mindazonáltal jobban áttekinthető programkód formájában, mint 

matematikai kifejezésként. Hátra van még a végtelen értékek kezelése, ez a 5 táblázatban látható. 

 

Megjegyezzük, hogy itt eltérünk az IEEE 754 standardtól. A standard javaslata szerint a zéró és a végtelen 

értékek szorzata definiálatlan (NaN), számunkra azonban célszerűbb ha zérusnak tekintjük. 

8.4.2. 8.4.2 Példa a szorzás megvalósítására 
 

A maple modul-technikáját választottuk, ami a modern nyelvek objektum orientált technológiájára hasonlít. 

Megjegyezzük, hogy a maple legújabb verziói már tartalmaznak objektumokat is. Az intervallumok struktúráját 

a következőképp definiáltuk: 
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Interval := proc (a, b, lO := true, rO := true) 

  module ()  

    export Left, Right, LeftOpen, RightOpen, Radius, Width,  

           MidPoint, Magnitude, Closed, Open, ModulePrint,ModuleApply, isInterval;   

    if is(b < a) then  

      Left := b; Right := a  

    else  

      Left := a; Right := b  

    end if;  

    LeftOpen := lO; RightOpen := rO;  

    Width := abs(Left-Right);  

    Radius := (1/2)*Width;  

    MidPoint := (1/2)*Left+(1/2)*Right;  

    Magnitude := max(abs(Left), abs(Right));  

    Open := LeftOpen and RightOpen;  

    Closed := `not`(LeftOpen or RightOpen);  

    isInterval:=true; 

    ModulePrint := proc ()  

      local s;  

      s := "";  

      if LeftOpen then s := cat(s, "(")  

      else s := cat(s, "[")  

      end if;  

      s := cat(s, convert(Left, string), ",", convert(Right, string));  

      if RightOpen then s := cat(s, ")")  

      else s := cat(s, "]")  

      end if;  

    end proc ; 

    ModuleApply := proc() 

      thismodule:-ModulePrint() 

    end proc 

  end module  

end proc: 

 

 

A megszokott ekhózás a ModulePrint és ModuleApply függvények segítségével valósítható meg: az 

intervallumot a szokásos jelölésmódban írja vissza az output sorba. Az isInterval változó segítségével jelezzük 

más eljárások felé, hogy intervallum objektumról van szó. Magát az intervallum típust a következőképp 

definiáljuk: 

 

isInterval := proc (x::anything)  

  try  

    x:-isInterval  

  catch:  

    false  

  end try  

end proc 

 

TypeTools:-AddType(Interval, IsInterval) 

 

Tekintsünk most egy hosszabb példát: 

 

   `*`:= overload([ 

      proc(A::NotInterval,B::Interval) 

        option overload; 

        if is(A > 0) then 

          Interval(B:-Left*A, B:-Right*A, B:-LeftOpen, B:-RightOpen) 

        else 

          Interval(B:-Right*A, B:-Left*A, B:-RightOpen, B:-LeftOpen) 

        end if 

      end proc, 

      proc(A::Interval, B::`**`) 

        option overload; 

        A * Reciprocial(op(1,B)) 

      end proc, 
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      proc(A::Interval,B::NotInterval) 

        option overload; 

        if is(B > 0) then 

          Interval(A:-Left*B, A:-Right*B, A:-LeftOpen, A:-RightOpen) 

        else 

          Interval(A:-Right*B, A:-Left*B, A:-RightOpen, A:-LeftOpen) 

        end if 

      end proc, 

      proc (A::Interval, B::Interval)  

        local a1, a2, b1, b2, c1, c2, la, ra, lb, rb, lc, rc,  

              a01, b01, x, y;  

        a1 := A:-Left; a2 := A:-Right;  

        la := A:-LeftOpen; ra := A:-RightOpen;  

        b1 := B:-Left; b2 := B:-Right; 

        lb := B:-LeftOpen; rb := B:-RightOpen;  

        if is(0 <= a1) and is(0 <= b1) then  

          c1 := a1*b1; c2 := a2*b2;  

          lc := la or lb; rc := ra or rb  

        elif is(a1 < 0) and is(0 < a2) and is(0 <= b1) then  

          c1 := a1*b2; c2 := a2*b2;  

          lc := la or rb; rc := ra or rb  

        elif is(a2 <= 0) and is(0 <= b1) then  

          c1 := a1*b2; c2 := a2*b1;  

          lc := la or rb; rc := ra or lb  

        elif is(0 <= a1) and is(b1 < 0) and is(0 < b2) then  

          c1 := a2*b1; c2 := a2*b2;  

          lc := ra or lb; rc := ra or rb  

        elif is(0 <= a2) and is(b1 < 0) and is(0 < b2) then  

          c1 := a1*b2; c2 := a1*b1;  

          lc := la or rb; rc := la or lb  

        elif is(0 <= a1) and is(b2 <= 0) then  

          c1 := a2*b1; c2 := a1*b2;  

          lc := ra or lb; rc := la or rb  

        elif is(a1 < 0) and is(0 < a2) and is(b2 <= 0) then  

          c1 := a2*b1; c2 := a1*b1;  

          lc := ra or lb; rc := la or lb  

        elif is(a2 <= 0) and is(b2 <= 0) then  

          c1 := a2*b2; c2 := a1*b1;  

          lc := ra or rb; rc := la or rb  

        else #0<=a2<a01 and 0<=b01<b2  

          a01 := -a1; b01 := -b1;  

          if is(0 <= a01) and is(a01 <= a2) and is(0 <= b01)  

             and is(b01 <= b2) then  

            c2 := a2*b2; rc := ra or rb; x := a1*b2; y := a2*b1;  

            if is(x <= y) then c1 := x; lc := la or rb  

            else c1 := y; lc := ra or lb  

            end if  

          elif is(0 <= a2) and is(a2 <= a01) and is(0 <= b2) and  

             is(b2 <= b01) then  

            c2 := a1*b1; rc := la or lb; x := a1*b2; y := a2*b1;  

            if is(x <= y) then c1 := x; lc := la or rb  

            else c1 := y; lc := ra or lb  

            end if  

          elif is(0 <= a01) and is(a01 <= a2) and is(0 <= b2) and  

             is(b2 <= b01) then  

            c1 := a2*b1; lc := ra or lb; x := a1*b1; y := a2*b2;  

            if is(y <= x) then c2 := x; rc := la or lb  

            else c2 := y; ra := ra or rb  

            end if  

          else  

            c1 := a1*b2; lc := la or rb; x := a1*b1; y := a2*b2;  

            if is(y <= x) then c2 := x; rc := la or lb  

            else c2 := y; ra := ra or rb  

            end if ; 

          end if ; 

        end if;  

        Interval(c1, c2, lc, rc) 

      end proc 

    ]); 
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A standard szorzást az override konstrukcióval felülírtuk, ezért úgy szorozhatunk intervallumokat, mint 

közönséges számokat. A kód megvalósítja a vegyes műveletet is, vagyis intervallum és szám szorzatát is. Az 

összes művelet teljes forráskódja maple-ben és sage-ben megtalálható [4]-ben. 
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