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(1.) Mely tétel alapján számolhatjuk ki véges sok egész szám legnagyobb közös osztóját
prímfelbontás nélkül?
Bővített euklideszi algoritmus
Eljárás az
egész számok egy
egész szám legnagyobb közös
osztójának, valamint az
egész számok meghatározására úgy hogy
teljesüljön.
Eljárás:
1.) Inicializálás
Legyenek:
1

0

0

1

0

2.) Ciklus
Legyenek:
⌊

⌋
mod
1

Ugorjunk 2.)-re.
3.) Vége?
Ha

0, akkor

,

Az eljárás során végig

(

,

, és az eljárás véget ért.

).

Véges sok egész szám legnagyobb közös osztója (lnko) prímfelbontás nélkül
Bármely
(1
) egész számoknak létezik legnagyobb
közös osztója, amelynek kiszámítása visszavezethető két egész szám legnagyobb
közös osztójának a kiszámítására:
lnko(
(2.)

)

lnko(lnko(

Fogalmazza meg a számelmélet alaptételét.
Számelmélet alaptétele

1. oldal

)

)

Minden 1
pozitív természetes szám (nem 0, nem 1) a sorrendtől
eltekintve egyértelműen felírható prímszámok szorzataként.
(3.)

Definiálja prímtényezős felbontásnál a kanonikus alakot.
Kanonikus alak
A számelmélet alaptételében szereplő prímtényezős felbontás:
∏
Ahol:
a.) 1

(4.)

pozitív természetes szám (nem 0 nem 1)

b.)

különböző prímek (

c.)

(

)

)

Hogyan határozhatók meg természetes számok esetén az osztók a legnagyobb
közös osztó és a legkisebb közös többszörös a prímtényezős felbontás
segítségével?
Osztók
Az 1

pozitív természetes szám pozitív természetes szám osztói a

alakú számok, amelyek
(módosított kanonikus alak) leolvashatók.

a

prímtényezős

felbontásból

Ahol:
a.) 1
b.)

pozitív természetes szám (nem 0 nem 1)
pozitív természetes szám (nem 0)
különböző prímek (

c.)
d.) 0

(

) és (

)
(

1

Megjegyzés (Módosított kanonkius alak): Az

))

0 is megengedett.

Legnagyobb közös osztó (lnko)
Véges sok pozitív természetes szám legnagyobb közös osztóját azaz azt a lehető
legnagyobb pozitív természetes számot amely mindegyiknek osztója úgy
határozzuk meg hogy a prímtényezős felbontásban (módosított kanonikus alak)
a közösen előforduló prímtényezők közül a kisebb hatványon levőket
összeszorozzuk.
Jelölés: lnko(

)(

és

)

Legkisebb közös többszörös (lkkt)
Véges sok pozitív természetes szám legkisebb közös többszörösét azaz azt a
lehető legkisebb pozitív természetes számot amelynek mindegyik osztója úgy
2. oldal

határozzuk meg hogy a prímtényezős felbontásban (módosított kanonikus alak)
a közösen előforduló prímtényezők közül a nagyobb hatványon levőket, és a nem
közös prímtényezőket összeszorozzuk.
)(

Jelölés: lkkt(
(5.)

és

)

Mi a kapcsolat két egész szám legnagyobb közös osztója és legkisebb közös
többszöröse között?
Kapcsolat két egész szám legnagyobb közös osztója (lnko) és legkisebb közös
többszöröse (lkkt) között
Tetszőleges
egész számoknak létezik legnagyobb közös osztója és
) lkkt(
) | |.
legkisebb közös többszöröse és lnko(

(6.)

Hogyan számolhatjuk ki véges sok egész szám legkisebb közös többszörösét
prímfelbontás nélkül?
Véges sok egész szám legkisebb közös többszöröse (lkkt) prímfelbontás nélkül
Tetszőleges
(1
) egész számoknak létezik legkisebb
közös többszöröse amelynek kiszámítása visszavezethető két egész szám
legkisebb közös többszörösének a kiszámítására:
lkkt(

)

lkkt(lkkt(

)

)

Két egész szám legkisebb közös többszöröse (lkkt)
Tétel:

lnko(

) és lkkt(

) és lkkt(

)

|
lnko(

|
)

Megjegyzés: Az
egész számok legnagyobb közös osztója kiszámítható a
„Bővített euklideszi algoritmus”-sal.
(7.)

Ismertesse Erathoszthenész szitáját.
Erathoszthenész szitája
Eljárás adott 1
megtalálására.

pozitív természetes számig az összes prím

Eljárás:
1.) Összes pozitív természetes szám felírása 2-től -ig.
2.) Az első szám (2) prím összes (valódi) többszöröse összetett, ezek
kihúzása.
3.) A megmaradó számok közül az első (3) prím összes (valódi)
többszöröse összetett ezek kihúzása.
4.) Folytassuk az eljárást -ig.
Az eljárás végén az -nél nem nagyobb prímek maradnak meg.

3. oldal

(8.)

Definiálja egész számok kongruenciáját és adja meg a kapcsolódó jelöléseket.
Kongruencia
Ha
egész számok és
kongruensek modulo .

osztója

egész számnak akkor az

Megjegyzés: Az
modulussal osztva az
maradékot adnak.
Jelölés:

(mod

) vagy

és

egész számok nulla

( )

Inkongruencia
Ha
és

egész számok és nem osztója
inkongruensek modulo .

egész számnak akkor az

Megjegyzés: Az
modulussal osztva az
maradékot adnak.
Jelölés:
(9.)

(mod

) vagy

egész számok nemnulla

( )

Fogalmazza meg az egész számok kongruenciájának egyszerű tulajdonságait.
Egész számok kongruenciájának tulajdonságai
1.) Bármely

modulusra a kongruencia ekvivalenciareláció -ben.

2.)

(mod

) és |

3.)

(mod

) és 0

4.)

(mod

) és

(

(mod ) (
(mod
(mod

)

(mod

) és

(mod

)

6.)

(mod

) és

, -

( )

7.)

)

(mod

(mod
és a

) és lnko(

(mod
( ) (mod

)

)

Észrevétel:

)(

)

)(

(mod

)

)(

)

modulus szerinti kongruencia ugyanazt jelenti.

(Így legtöbbször feltesszük hogy

(10.)

)(

)

5.)

8.) Az

)

(mod

)

Definiálja a maradékosztály
maradékrendszer fogalmát.

lnko(

.)
)

lnko(

)(

redukált maradékosztály

)
teljes és redukált

Maradékosztály
Egy
egész szám modulus szerinti kongruencia ekvivalenciaosztályai a
maradékosztályok, amelyeket elemeikkel reprezentálunk.
Jelölés:

̃ mod (rövidítve: ̃) vagy , (Az elem által reprezentált

4. oldal

modulus szerinti maradékosztály.)

Redukált maradékosztály
Ha egy maradékosztály valamelyik eleme relatív prím a modulushoz akkor
mindegyik és ekkor a maradékosztály redukált maradékosztály.
Maradékrendszer
Páronként inkongruens egész számok egy rendszere maradékrendszer.
Redukált maradékrendszer
Ha egy maradékrendszer csak a redukált maradékosztályokból tartalmaz elemet
(mindegyikből pontosan egyet), akkor az redukált maradékrendszer.
Teljes maradékrendszer
Ha egy maradékrendszer minden maradékosztályból tartalmaz
(mindegyikből pontosan egyet), akkor az teljes maradékrendszer.
(11.)

Definiálja

-et. Milyen algebrai struktúra

elemet

?

definiciója
Egy
egész szám modulus szerinti kongruencia ekvivalenciaosztályai a
maradékosztályoknak, amelyeket elemeikkel reprezentálunk.
Jelölés:

(Az

egész szám modulus szerinti maradékosztályok.)

Milyen algebrai struktúra
A(

(

?

)) pár kommutatív egységelemes gyűrű:

a.) A kongruencia kompatibilis az összeadással és a szorzással.
b.) Az ekvivalenciaosztályok kommutatív egységelemes gyűrűt alkotnak az
összeadással és a szorzással:
- nullelem a 0 osztálya
- egységelem az 1 osztálya
(12.)

Ismertesse a komplemens ábrázolásokat.
Egyes komplemens ábrázolás
Egy
-bites (
) gépen 0
2
esetén a –
mod (2
1) kettes számrendszerbeli alakját tároljuk.
Eljárás: A
kettes számrendszerbeli
számrendszerbeli alakjából.

alakját

levonjuk

ábrázolására
2

1

kettes

Mivel 2
1 kettes számrendszerbeli alakja csupa egyes ezért csak
bitenkénti komplementerét kell vennünk.
Jellemzői:
a.) Előnyök
5. oldal

-

negatív számok legfelső bitje 1
gyors ellentett képzés
ábrázolható számok intervalluma szimmetrikus a nullára

b.) Hátrányok
-

0-nak két ábrázolása van
előjeles számok összeadását modulo (2
1) kell végezni
túlcsordulás ha az eredmény nincs az ábrázolható
intervallumban

Kettes komplemens ábrázolás
Egy -bites (
) gépen 0
2
kettes számrendszerbeli alakját tároljuk.

esetén a

ábrázolására

mod 2

Eljárás: A
kettes számrendszerbeli alakját levonjuk 2
kettes
számrendszerbeli alakjából azaz vesszük bitenként komplementerét
és hozzáadunk 1-et.
Jellemzői:
a.) Elönyök
-

negatív számok legfelső bitje 1
0-nak egy ábrázolása van
előjeles és előjel nélküli számok összeadását is modulo 2 kell
végezni

b.) Hátrányok
-

(13.)

lassabb ellentett képzés
ábrázolható számok intervalluma nem szimmetrikus a nullára
túlcsordulás ha az eredmény nincs az ábrázolható
intervallumban

Fogalmazza meg a
Tétel (

gyűrű tulajdonságait leíró tételt.

gyűrű tulajdonságai)

Legyen 1
a.) Ha 1

pozitív természetes szám és
)

lnko(

b.) Ha lnko(
-ben.

)

Speciálisan: Ha
(14.)

, akkor

1, akkor

egész szám.

maradékosztálya nullosztó

-ben.

maradékosztályának van multiplikatív inverze

prímszám akkor

test.

Ismertesse a Diffie-Hellmann-Merkle kulcscserét.
Diffie-Hellmann-Merkle kulcscsere
Alapgondolat

6. oldal

„Csapóajtó függvény”: Olyan függvény amelyet könnyű kiszámolni de az inverze
nehezen számolható.
Eljárás:
1.) „Csapóajtó függvény”: Moduláris hatványozás.
2.) Minden felhasználó megállapodik egy több száz jegyű
prímben amelyre
2
1 is prím és egy 1

(Sophie Germain)
1 alapban.

3.) Két felhasználó titkosított üzenetet akar váltani ezért választanak két
1
, illetve 1
kitevőt.
4.) Kiszámolják a

mod

5.) Kettejük közös kulcsa a

és

mod
mod

értékeket és felteszik a honlapjukra.
értéke.

Biztonság: Az eljárás bizonsága azon múlik hogy ,
mod és
ismeretében sem látszik jobb megoldás a
meghatározására mint vagy megkeresése.

mod
mod

Nehézség: Diszkrét Logaritmus Probléma (DLP).
(15.)

Definiálja az Euler-féle
Az Euler-féle

függvényt.

függvény

Legyen 0
pozitív természetes szám és jelölje
redukált maradékosztályok számát.
Tehát: A ( ) a 0
száma a 0

pozitív természetes számhoz relatív prím számok
1 számok között, azaz:
( )

∑
és lnko(

Ekkor: A
(16.)

az Euler-féle

alakú számok ha

Ha

-hez.

egy (teljes) maradékrendszer

.

alakú számok ha

Ha

egy redukált maradékrendszer

redukált
maradékrendszer
modulo
.
) is redukált maradékrendszer modulo

( )
(

(17.)

relatív prím

(teljes) maradékrendszer modulo és
egész szám, akkor
(
) is (teljes) maradékrendszer
12

modulo
Az

egy maradékrendszer illetve egy

pozitív természetes szám és

Az

1
)

függvény.

Mit mondhatunk az
számokról ha
redukált maradékrendszer elemeit futja be?
Legyen 1

( ) a modulo

Fogalmazza meg az Euler-Fermat-tételt.
7. oldal

,

akkor

Euler-Fermat-tétel
Legyen:
-

1
( )

Ekkor: Az
(18.)

pozitív természetes szám
relatív prím -hez
1 (mod

).

Fogalmazza meg a Fermat-tételt.
Fermat-tétel (Euler-Fermat-tétel következménye)
Legyen

(19.)

prímszám.

a.) Ha

egész szám és

, akkor

b.) Ha

tetszőleges egész szám, akkor

1 (mod ).
(mod ).

Mit értünk diofantikus problémán?
Diofantikus probléma
(
) alakú) egyenlet vagy egyenletrendszer egész
Ha egy (
megoldásait keressük akkor diofantikus problémáról beszélünk.
Diofantikus probléma megoldása
Rögzített
egész számok esetén az
akkor és csak akkor van egész megoldása ha lnko(

(20.)

diofantikus egyenletnek
)| .

Mondjon két példát diofantikus problémára.
Két példa diofantikus problémára
1.)
minden
2.)

(21.)

4 egyenletnek nincs valós megoldása mivel a baloldal pozitív
-re.

4
3 egyenletnek nincs egész megoldása mivel a baloldal modulo 4
kongruens 0-val vagy 1-el, a jobboldal pedig modulo 4 kongruens 3-mal.

Fogalmazza meg a kínai maradéktételt.
Kínai maradéktétel
Legyenek:
-

(
) páronként relatív prím
az 1
..
pozitív természetes számok
(
) egész számok
a
..

(
)) kongruenciarendszer
Ekkor: Az
(mod ) (
12
megoldható és bármely két megoldása kongruens modulo
.
(22.)

Ismertesse az RSA-eljárást.
RSA-eljárás (Nyílvános Kulcsú Kódolás)
8. oldal

Kódolás
1.) Keressünk két minimum 150 jegyű
2.) Számoljuk ki az Euler-féle

prímet és legyen

függvény értékét ( ( )

(

.
1)(

( ) véletlen kitevőt (exponens).

3.) Válasszunk egy 1

1 (mod ( ))
).

4.) Oldjuk meg bővített euklideszi algoritmussal az
( ) 1 (0
kongruenciát azaz teljesüljön hogy
( ))

(Ha lnko(
5.) Ha 1
formája.

1)).

1, akkor válasszunk másik véletlen kitevőt.)

egy üzenet akkor

mod

az üzenet egy rejtjelezett

6.) Kulcsok:
az (
az (

-

) pár nyílvános kulcs
) pár a titkos kulcs

Dekódolás
Újabb hatványozással az üzenet visszakapható.
Valamely 0
1.)

(
a.)

( )

)

|

(

(
a.)

|

(

(

1.
)

)

(

)

(mod )

Mindkét oldal nullával kongruens.

b.)
2.)

( )

-ra:

)
( )

)

1 (mod ) (Fermat-tétel).
(

(

)

)

(

)

(mod )

Mindkét oldal nullával kongruens.
(

b.)
Tehát: Mivel

)

ezért

1 (mod ) (Fermat-tétel).
mod

(Kínai maradéktétel).

Biztonság: A ,
és
értékeket más nem ismeri és az
prímtényezőinek
meghatározására jelenleg nincs hatékony módszer.
(23.)

Ismertesse az RSA-eljárás felhasználását digitális aláírásra.
RSA-eljárás felhasználása digitális aláírásra
Mivel az és a
digitális aláírásra.

szerepe szimmetrikus ezért az RSA-eljárás felhasználható

Kódolás: Kódoljuk az
üzenet és a hozzá csatolt
mod
aláírás), ahol az (
) pár a küldő titkos kulcsa.
Megjegyzés: Ha az
üzenet hosszú akkor
látszó „lenyomatát” használjuk.

értékét (digitális

egy véletlenszerűnek

(Ez ( ), ahol egy lenyomatképző „hash”-függvény.)

9. oldal

Dekódolás: Az aláírást az ( ) pár nyílvános kulcs alapján az
és moduló vesszük az értéket.

kitevőre emeljük

A kapott szöveget vagy annak egy lenyomatát összahasonlítjuk az
üzenettel.
(24.)

Ismertesse az RSA-eljárás felhasználását bizonyítványok kiállítására.
RSA-eljárás felhasználása bizonyítványok kiállítására
Egy hitelesítő szervezettől – amelynek nyílvános kulcsát mindenki ismeri –
digitálisan aláírt levélben kaphatjuk meg a küldő fél nyílvános kulcsát.

(25.)

Definiálja a számelméleti függvény az additív számelméleti függvény és a teljes
additív számelméleti függvény fogalmát.
Számelméleti függvény
Egy :

függvényt számelméleti függvénynek nevezünk.

Additív számelméleti függvény
Egy :
függvényt amelyre relatív prím
( )
pozitív természetes számok esetén ( )
függvénynek nevezünk.
Egy additív számelméleti függvény
mindig nulla ( (1) 0)!

(lnko(
) 1)
( ) additív számelmélet

1 helyen felvett helyettesítési értéke

Teljesen (totálisan) additív számelméleti függvény
Egy :
függvényt amelyre tetszőleges
pozitív természetes
( )
számok esetén ( )
( ) teljesen (totálisan) additív számelmélet
függvénynek nevezünk.
(26.)

Definiálja a számelméleti függvény a multiplikatív számelméleti függvény és a
teljesen multiplikatív számelméleti függvény fogalmát.
Számelméleti függvény
Egy :

függvényt számelméleti függvénynek nevezünk.

Multiplikatív számelméleti függvény
Egy :
függvényt amelyre relatív prím
( )
pozitív természetes számok esetén
számelmélet függvénynek nevezünk.

(lnko(
) 1)
( ) ( )
multiplikatív

Egy nem azonosan nulla multiplikatív számelméleti függvény
felvett helyettesítési értéke mindig 1 ( (1) 1)!
Teljesen (totálisan) multiplikatív számelméleti függvény

10. oldal

1 helyen

Egy :
függvényt amelyre tetszőleges
pozitív természetes
( ) ( ) teljesen (totálisan) multiplikatív számelmélet
számok esetén ( )
függvénynek nevezünk.
(27.)

Fogalmazza meg az additív multiplikatív teljesen additív és teljesen multiplikatív
számelméleti függvények kiszámítására vonatkozó tételt.
Legyen

pozitív természetes szám kanonikus alakja

.

Additív számelméleti függvények kiszámítására vonatkozó tétel
Ha
(

additív számelméleti függvény akkor

( )

(

)

(

)

).

Megfordítva:
Tetszőleges a prímhatványokon megadott
(

)

(

függvényre az

( )

(

)

) összefüggés egy additív számelméleti függvényt definiál.

Multiplikatív számelméleti függvények kiszámítására vonatkozó tétel
Ha

multiplikatív számelméleti függvény akkor ( )

(

) (

)

(

).

Megfordítva:
Tetszőleges
a
( )
( ) (
függvényt definiál.

prímhatványokon
megadott
függvényre
az
)
(
) összefüggés egy multiplikatív számelméleti

Teljesen (totálisan) additív számelméleti függvények kiszámítására vonatkozó
tétel
Ha

teljesen (totálisan) additív számelméleti függvény akkor ( )
( )
( ).

( )

Megfordítva:
( )
Tetszőleges a prímhatványokon megadott
függvényre az ( )
( )
( ) összefüggés egy teljesen (totálisan) additív számelméleti
függvényt definiál.
Teljesen (totálisan)
vonatkozó tétel

multiplikatív

számelméleti

függvények

kiszámítására

Ha
teljesen (totálisan) multiplikatív számelméleti függvény akkor
( ) ( )
( ) .

( )

Megfordítva:
Tetszőleges
a
prímhatványokon
megadott
( )
( ) ( )
( )
összefüggés
egy
multiplikatív számelméleti függvényt definiál.
11. oldal

függvényre
az
teljesen
(totálisan)

(28.)

Adjon egyszerű példát additív multiplikatív
multiplikatív számelméleti függvényekre.

teljesen additív és teljesen

Példa additív számelméleti függvényre
Azonosan 0 függvény.
Példa multiplikatív számelméleti függvényre
Azonosan 1 függvény.
Példa teljesen (totálisan) additív számelméleti függvényre
Az

log

(1

és 0

és

1) függvény.

Példa teljesen (totálisan) multiplikatív számelméleti függvényre
Az
(29.)

(

)(

Definiálja a ,

és

Legyenek
A

) függvény.

számelméleti függvényeket. Milyen tulajdonságúak?
pozitív természetes számok.

(Möbius) számelméleti függvény
( ){

0 ha osztható egy prímszám négyzetével
( 1) ha pontosan darab különböző prímszám szorzata

Tulajdonság: A
A

és

multiplikatív de nem teljesen (totálisan) multiplikatív.

számelméleti függvény

A ( ) az

prímtényezőinek a száma.

Tulajdonság: A

teljesen (totálisan) additív.

A számelméleti függvény
A ( ) az

különböző prímosztóinak a száma.

Tulajdonság: A additív de nem teljesen (totálisan) additív.
(30.)

Definiálja a ,
A

és

számelméleti függvényeket. Milyen tulajdonságúak?

számelméleti függvény

Legyen
Ekkor:

valós szám és
( )

∑

pozitív természetes számok.

|

Tulajdonság: A
multiplikatív minden
multiplikatív.
A számelméleti függvény
A

, azaz az osztók száma.

12. oldal

-re de nem teljesen (totálisan)

Tulajdonság: A multiplikatív
multiplikatív.
A

0-ra tehát is az de nem teljesen (totálisan)

számelméleti függvény

A

, azaz

az osztók összege.

Tulajdonság: A multiplikatív
multiplikatív.
(31.)

Írja fel a ,

és

Formula a
A

1-re tehát

számelméleti függvények kiszámítására használható formulákat.

számelméleti függvény kiszámítására

prímhatvány osztói: 1

Tehát:

is az de nem teljesen (totálisan)

(

)

(

)

.

, ha

0.
(

Így ha

( )

, akkor

)

∏

, ha

0.

Formula a számelméleti függvény kiszámítására
A

prímhatvány osztói: 1

Tehát: (

)

1.

Így ha

, akkor:
( )

Formula a
A

.

( )

∏

1

(

1)

)

(

)

(

)

.

, akkor ( )

Így ha

Fogalmazza meg az Euler-féle
Euler-féle

0)

.

(

(32.)

1) (

(

számelméleti függvény kiszámítására

prímhatvány osztói: 1

Tehát: (

1)(

( )

∏

)

(

1).

függvény kiszámítására vonatkozó tételt.

függvény kiszámítására vonatkozó tétel

Az Euler-féle
függvény multiplikatív és ha 0
szám kanonikus alakja
, akkor:
( )

∏(

)

∏

Ahol:
13. oldal

(1

pozitív természetes

1

)

∏ (1

1

)

a.) 0

pozitív természetes szám (nem 0)

b.)

különböző prímek (

c.)
(33.)

(

)

)

Ismertesse az intervallum-aritmetikát.
Intervallum-aritmetika
a.) Összeadás
1.) Ha

,

- és

[

], akkor

[

2.) Ha az
felé kerekítésével kapott érték
,
-.
kerekítésével kapott érték akkor

].
az

felé

b.) Szorzás
1.) Ha

,

- és

[

], akkor

[

2.) Ha
az
felé kerekítésével kapott érték
,
-.
kerekítésével kapott érték akkor

].
az

felé

Megjegyzés (Más műveletek): A többi műveletnél is hasonlóan járunk el.
Előnyei:
a.) Nem
és
közelítő értékével kell számolnunk (hiba), hanem a pontos
értékeket tartalmazó pontosan ábrázolható alsó és felső végpontú
intervallumokkal.
b.) Eredményként egy a pontos értéket tartalmazó intervallumot kapunk.
(34.)

Definiálja a gráf csúcsok élek és illeszkedési leképezés fogalmát.
Irányítatlan gráf (röviden gráf)
Egy irányítatlan gráf (röviden gráf) egy

(

) hármas.

Csúcsok
a.) Csúcs(pont)ok (szögpontok) halmaza:
b.)

gráf csúcspontjai: ( )

c.)

csúcshalmaz számossága: ( )

| ( )|

( )

d.)
Élek
a.) Élek halmaza:
b.)

gráf élei: ( )

c.)

élhalmaz számossága: ( )

| ( )|

d.)
Illeszkedési leképezés
14. oldal

( )

a.) Illeszkedési leképezés:

( :

)

b.) Rendezetlen párok halmaza: (
(35.)

{*

+|

})

Definiálja az „illeszkedik” „végpontja” és „izolált csúcs” fogalmakat.
„Illeszkedik”
Legyen

(

Ha valamely
illeszkedik a

) egy irányítatlan gráf.
élre és
és csúcsokra.

( )

csúcsokra

*

+, akkor

él

„Végpontja”
Legyen

(

) egy irányítatlan gráf.
( )

Ha valamely
élre és
csúcsokra
és csúcsok végpontjai az élnek.

*

+, akkor

Izolált csúcs
Izolált csúcs olyan csúcs amelyre nem illeszkedik él.
(Különálló elszigetelt csúcs.)
(36.)

Definiálja az üres gráf és az illeszkedési reláció fogalmát.
Üres gráf
Ha
(
) egy irányítatlan gráf és
akkor a üres gráf.

azaz a gráfnak nincsenek élei,

Illeszkedési reláció
Egy
(
reláció és
(37.)

) irányítatlan gráfban a csúcsok és az élek közötti illeszkedés egy
között amelyet illeszkedési relációnak nevezünk.

Definiálja csúcsok illetve élek szomszédosságát.
Csúcsok szomszédossága
Két különböző csúcsot szomszédosnak nevezünk ha van olyan él amely
mindkettőre illeszkedik.
Másként:
A
(
) irányítatlan gráfban a
szomszédosak ha létezik
él hogy

különböző (
( ) *
+.

) csúcsok

Élek szomszédossága
Két különböző élt szomszédosnak nevezünk ha van olyan csúcs amelyre
mindkettő illeszkedik.

15. oldal

Másként:
Az
(
) irányítatlan gráfban az
szomszédosak ha ( ) *
+ és ( )
*
+ *
+
.
(38.)

*

különböző (
+ esetén ( )

) élek
( )

Definiálja a hurokél és a párhuzamos élek fogalmát.
Hurokél
Ha egy él csak egy csúcsra illeszkedik akkor hurokélnek nevezzük.
Másként:
A
és

(

) irányítatlan gráfban az

él hurokél hogy ha

( )

*

+

.

Párhuzamos (többszörös) élek
Ha két különböző él ugyanazokra a csúcsokra illeszkedik akkor párhuzamos
(többszörös) élekről beszélünk.
Másként:
A
(
) irányítatlan gráfban az
párhuzamos (többszörös) élek ha ( )
csúcsok.
(39.)

(
( )

*

) különböző élek
+, ahol

Definiálja az egyszerű gráf és a véges gráf fogalmát.
Egyszerű gráf
Hurokél és párhuzamos (többszörös) él nélküli gráf.
Véges gráf
Ha a
(
) irányítatlan gráf esetén az és
gráfot végesnek egyébként végtelennek nevezzük.

(40.)

véges halmazok, akkor a

Definiálja gráfban a fokszám és a reguláris gráf fogalmát.
Fokszám
Ha egy csúcsra csak véges sok él illeszkedik akkor a csúcs fokszámán a rá
illeszkedő élek számát értjük a csúcsra illeszkedő hurokéleket kétszer számolva.
Jelölés: deg( ) vagy ( ) (

egy csúcs)

Reguláris gráf
Ha egy gráfban minden csúcs foka

, akkor -regulárisnak nevezzük.

Reguláris gráf olyan gráf amely valamely
(41.)

-re -reguláris.

Mit mondhatunk gráfban a fokszámok összegéről?
16. oldal

Fokszámok összege
Ha

) egy véges irányítatlan gráf akkor ∑

(

( )

2 ( ).

Következmény: A véges irányítatlan gráfban a páratlan fokú csúcsok száma
páros.
(42.)

Definiálja gráfok izomorfiáját.
Gráfok izomorfiája
A
(
) és a
(
) irányítatlan gráfok izomorfak ha van olyan
az -t a teljes -re (szürjektív) képező kölcsönösen egyértelmű (injektív), azaz
bijektív
és a -t a teljes
-re (szürjektív) képező kölcsönösen
egyértelmű (injektív) azaz bijektív
leképezés hogy minden
élre és
csúcsra pontosan akkor illeszkedik -re -ben, ha ( ) illeszkedik
( )-re -ben.
Tehát: Az (

(43.)

) pár tartja az illeszkedési relációt.

Mondjon elégséges feltételt arra hogy két gráf ne legyen izomorf.
Elégséges feltétel arra hogy két gráf ne legyen izomorf
Ha két gráf közül az egyik gráfban nem ugyanannyi -ed (
mint a másikban, akkor nem izomorfak.

(44.)

) fokú csúcs van

Mondjon elégséges feltételt arra hogy két egyszerű gráf izomorf legyen.
Elégséges feltétel arra hogy két egyszerű gráf izomorf legyen
Ha
(
) és
(
) egyszerű irányítatlan gráfok és van olyan a
-t a teljes -re (szürjektív) képező kölcsönösen egyértelmű (injektív) azaz
bijektív
leképezés amely szémszédságtartó azaz
pontosan
akkor szomszédosak -ben, ha ( ) és ( ) szomszédosak -ben, akkor és
izomorfak.

(45.)

Definiálja a teljes gráf fogalmát.
Teljes gráf (Klikk)
A
(
) egyszerű irányítatlan gráf teljes gráf (klikk) ha bármely két
különböző csúcsot él köt össze.
Másként: Bármely két különböző csúcs szomszédos.
Jelölés:

(46.)

(

) ( szögpontú teljes gráf)

Hány éle van egy teljese gráfnak?
Teljes gráf (klikk) éleinek a száma
Az

(

) szögpontú teljes gráfnak

17. oldal

( )

(
(

)

)

darab éle van.

(47.)

Definiálja a páros gráf fogalmát.
Páros (kétszeres) gráf
A
(
) irányítatlan gráf páros (kétszeres) gráf ha adott a csúcsok
halmazának egy ,
diszjunk halmazokra való felbontása azaz
és
úgy hogy minden él egyik végpontja halmazba, a másik végpontja
halmazba esik.
Jelölés:

(48.)

(

) négyes

Adja meg a „három ház három kút” gráfot.
„Három ház három kút” gráf
A
(
) páros (kétszeres) irányítatlan gráf a „három ház három kút”
gráf, ha
„három házból”
„három kútból” áll és bármely ház és bármely kút
között van él de több él nincs.
Azt az egyszerű páros irányítatlan gráfot amelyben ( )
és ( )
(
) és minden -beli csúcs és minden -beli csúcs között van él de
több él nincs,
-nel jelöljük.
Jelölés:

(49.)

(„három ház három kút” gráf)

Definiálja a részgráf és a feszített részgráf fogalmát.
Részgráf
A
(
) irányítatlan gráfot a
(
részgráfjának nevezzük ha
( ( )
.
Szupergráf: A

a

) irányítatlan gráf irányítatlan
( ) minden
-re),
és

szupergráfja.

Feszített (telített) részgráf
Ha a
(
) irányítatlan részgráfja a
(
) irányítatlan gráfnak,
és
mindazokat az -beli éleket tartalmazza amelyek végpontjai
-ben
vannak, azaz ha
a legbővebb részgráf
-beli csúcsokkal, akkor -t a
által
meghatározott feszített (telített) részgráfnak nevezzük.
(50.)

Definiálja részgráf komplementerét.
Részgráf komplementere
Ha
(
akkor a -nek

) irányítatlan részgráfja a
(
-re vonatkozó komlementerén a ( |

gráfot értjük.
Teljes gráfra (klikk) vonatkozó komplementer

18. oldal

) irányítatlan gárfnak
) irányítatlan

Ha
(
) egyszerű irányítatlan gráf és külön nem mondjuk meg hogy
mely irányítatlan gráfra vonatkozó komplementeréről van szó akkor a -beli
csúcspontokkal rendelkező olyan egyszerű irányítatlan gráfra gondolunk
amelyben pontosan azok a csúcsok szomszédosak amelyek -ben nem.
(51.)

Definiálja az élhalmaz illetve csúcshalmaz törlésével kapott gráfot.
Élhalmaz törlésével kapott gráf
Ha
(
) egy irányítatlan gráf és
törlésével kapott irányítatlan gráfon a

, akkor
( |

-ből az
élhalmaz
) irányítatlan

részgráfot értjük.
Csúcshalmaz törlésével kapott gráf
Ha
(
) egy irányítatlan gráf és
élek halmaza amelyek illeszkednek valamely
A -ből a

, akkor legyen
-beli csúcsra.

az összes olyan

csúcshalmaz törlésével kapott irányítatlan gráfon a

( |

) irányítatlan részgráfot értjük.
(52.)

Definiálja a séta és a séta hossza fogalmát.
Séta
Legyen

(

Egy

-beli

a

és
és

) egy irányítatlan gráf.
(

)

hosszú
séta
-ből
véges sorozat ahol
csúcspontokra illeszkedő él ( ( ) *
.

-be
egy
és
+ ahol 1

olyan
és
) és

Séta hossza
A séta hossza .
(53.)

Definiálja a nyílt és a zárt sétát.
Nyílt séta
Ha a séta kezdő és végpontja különböző, azaz
séta nyílt séta.

(

), akkor a

(

), akkor a

Zárt séta
Ha a séta kezdő és végpontja megegyezik azaz
séta zárt séta.
(54.)

Definiálja az út fogalmát.
Út

19. oldal

(

Ha a sétában szereplő
akkor a séta út.

) csúcsok mind különbözőek

Megjegyzés: Egy út nem tartalmazhat hurokélt párhuzamos élt sem ugyanazt az
élt kétszer.
(55.)

Mikor lesz egy nulla illetve egy hosszú séta út?
Nulla hosszú séta
A nulla hosszú séta út és egyetlen csúcsból áll.
Egy hosszú séta
Az egy hosszú séta út ha a benne szereplő egyetlen él nem hurokél.

(56.)

Definiálja a vonal fogalmát.
Vonal
(

Ha a sétában szereplő
séta vonal.
(57.)

) élek mind különbözőek akkor a

Definiálja a kör fogalmát.
Kör
Egy legalább egy hosszú zárt séta kör ha a kezdő- és a végpont megegyeznek, de
egyébként a séta csúcspontjai (út) és élei (vonal) különbözőek.

(58.)

Van-e egy illetve kettő hosszú kör?
Egy hosszú kör
Az egy hosszú kör egyetlen hurokélt tartalmaz.
Kettő hosszú kör
A kettő hosszú kör két különböző de párhuzamos (többszörös) élt tartalmaz.

(59.)

Hogyan kaphatunk sétából utat? Fogalmazza meg az állítást.
Sétából út
(
) irányítatlan gráfban a különböző
Bármely
összekötő nyílt sétából (
törölve , párokat, a -t a -vel összekötő utat kaphatunk.

(60.)

csúcsokat
) alkalmasan

Definiálja az összefüggőség és a komponens fogalmát.
Összefüggőség
(
) irányítatlan gráf összefüggő ha bármely *
Egy
csúcspár esetén
vagy vezet séta (út) -ből -be.

20. oldal

+ (

)

Megjegyzés: Ha vezet séta

-ből

-be, akkor

-ből

-be is.

Komponens
Adott irányítatlan gráf csúcsaira a két csúcs összeköthető sétával (út) reláció,
ekvivalenciareláció a csúcsok halmazán így meghatároz egy osztályozást.
A csúcsok egy adott ilyen osztálya által meghatározott telített irányítatlan
részgráf az irányítatlan gráf egy (összefüggő) komponense.
Jelölés: ( )
(61.)

(

) ( irányítatlan gráf komponenseinek a száma)

Igaz-e hogy egy gráf minden éle valamely komponenshez tartozik?
Igaz egy irányítatlan gráf minden éle valamely komponenshez tartozik.
Két különböző osztályba tartozó csúcs nem lehet szomszédos így az irányítatlan
gráf minden éle hozzátartozik egy komponenshez.

(62.)

Mi a kapcsolat a komponensek és az összefüggőség között?
Kapcsolat az összefüggőség és a komponensek között
Egy irányítatlan gráf akkor és csak akkor összefüggő ha minden csúcs ugyanabba
az osztályba tartozik azaz ha csak egyetlen komponense van.

(63.)

Definiálja a fa fogalmát.
Fa
Egy irányítatlan gráf fa ha összefüggő és nincs köre.

(64.)

Fogalmazzon meg két szükséges és elégséges feltételt arra hogy egy egyszerű gráf
fa legyen.
Szükséges és elégséges feltételek arra, hogy egy egyszerű gráf fa legyen
Egy

egyszerű irányítatlan gráfra a következő feltételek ekvivalensek:

1.) G fa;
2.) G összefüggő de bármely él törlésével a kapott részgráf már nem összefüggő;
3.) Ha

és

a

különböző csúcsai akkor pontosan egy út van

-ből

-be;

4.) -nek nincs köre de bármilyen új él hozzávételével kapott irányítatlan gráf
már tartalmaz kört.
(65.)

Egy véges gráfban nincs kör de van él. Mit állíthatunk fokszámokkal kapcsolatban?
Körmentes, élt tartalmazó véges gráf fokszámai
Ha egy véges irányítatlan gráfban nincs kör de van él akkor van legalább két
elsőfokú csúcs.

21. oldal

(66.)

Egy egyszerű véges gráfnak csúcsa van. Fogalmazzon meg két olyan szükséges és
elégséges feltételt amelyben szerepel az élek száma arra hogy a gráf fa.
Szükséges és elégséges feltételek arra, hogy egyszerű véges
Egy
egyszerű, véges
ekvivalensek:
1.) fa;

csúcsú irányítatlan gráfra a következő feltételek

2.) -ben nincs kör és
3.)
(67.)

csúcsú gráf fa

1 éle van;

összefüggő és

1 éle van.

Definiálja a feszítőfa fogalmát.
Feszítőfa
Egy
ha:

(68.)

(

) irányítatlan gráf a

1.)

összefüggő;

2.)

fa;

3.)

a

4.)

és

(

) irányítatlan gráf feszítőfája

részgráfja;
csúcshalmazai megegyeznek (

).

Mit állíthatunk feszítőfa létezéséről?
Feszítőfa létezése
Minden összefüggő véges

(69.)

(

) irányítatlan gráfnak létezik feszítőfája.

Mikor mondjuk hogy egy csúcshalmaz illetve élhalmaz elvág két csúcsot?
Csúcshalmaz elvág két csúcsot
Legyen

(

) egy irányítatlan gráf.

Ha
csúcsok
és minden -ből
valamilyen
csúcs akkor azt mondjuk hogy
csúcsokat.

-be vivő útban szerepel egy
csúcshalmaz elvágja a
és

Élhalmaz elvág két csúcsot
Legyen
Ha

(70.)

(

) egy irányítatlan gráf.

és minden -ből -be (
él akkor azt mondjuk hogy elvágja a

Definiálja az elvágó élhalmaz és a vágás fogalmát.
Elvágó (szeparáló) élhalmaz
Legyen

(

) egy irányítatlan gráf.

22. oldal

) vivő útban szerepel valamely
és csúcsokat.

Az
élhalmaz elvágó (szeparáló) élhalmaz ha vannak olyan
csúcsok amelyeket az
élhalmaz elvág azaz
(
komponensből áll mint az eredeti irányítatlan gráf.

) több

Vágás
Legyen

(

) egy irányítatlan gráf.

Ha
elvágó (szeparáló) élhalmaznak nincs olyan valódi részhalmaza amely
ugyancsak elvágó élhalmaz akkor vágásnak nevezzük.
Megjegyzés: Nem összefüggő gráfban csak az üres halmaz vágás.
(71.)

Mit állíthatunk véges összefüggő gráfban a vágások számáról?
Véges összefüggő gráfban a vágások száma
Egy
( )

(72.)

(
) véges összefüggő irányítatlan gráfban létezik legalább
1 darab különböző vágás.

Definiálja az erdő fogalmát. Mi az összefüggés a fákkal?
Erdő
A körmentes irányítatlan gráf erdő.
Erdő összefüggése a fákkal
Az erdő komponensei fák a fák pedig összefüggő erdők.

(73.)

Definiálja a feszítő erdő fogalmát. Hány éle van egy véges gráf feszítő erdőjének?
Feszítő erdő
(
) irányítatlan gráf olyan irányítatlan részgráfja, amely az eredeti
Egy
gráf minden komponenséből egy feszítőfát tartalmaz a gráf feszítő erdője.
Megjegyzés: A feszítő erdő tartalmazza az eredeti irányítatlan gráf összes
csúcspontját és körmentes.
Véges gráf feszítő erdőjének éleinek a száma
Véges erdő éleinek a száma a csúcsok számának és a komponensek számának a
( )
( )).
különbsége ( ( )

(74.)

Definiálja az Euler-vonal fogalmát.
Euler-vonal
) vezető vonal amely a
Az Euler-vonal olyan -ből -be (
gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza.
Megjegyzés: Párhuzamos (többszörös) éleket is megengedünk.

23. oldal

(

)

Megjegyzés: Ha egy gráfban létezik Euler-vonal akkor a gráfot Euler-gráfnak
nevezzük.
(75.)

Fogalmazza meg a véges összefüggő gráfok vonalak egyesítéseként való
előállítására vonatkozó tételt.
Véges összefüggő gráfok vonalak egyesítéseként való előállítása
1.) Egy összefüggő véges gráfban pontosan akkor létezik zárt Euler-vonal, ha
minden csúcs páros fokú.
2.) Ha véges összefüggő gráf 2
(
) páratlan fokú csúcsot tartalmaz
akkor a gráf darab páronként éldiszjunk nyílt vonal egyesítése.

(76.)

Definiálja a Hamilton-út illetve a Hamilton-kör fogalmát.
Hamilton-út
) vezető
A Hamilton-út olyan -ből
-be (
út amelyben a
(
) gráf minden csúcspontja pontosan egyszer szerepel.
Hamilton-kör
) vezető
A Hamilton-kör olyan
-be (
kör, amelyben a
(
) gráf minden csúcspontja pontosan egyszer szerepel.
Megjegyzés: Ha egy gráfban létezik Hamilton-út vagy Hamilton-kör akkor a
gráfot Hamilton-gráfnak nevezzük.

(77.)

Definiálja a címkézett gráf fogalmát.
Címkézett (színezett) gráf
Egy címkézett (színezett) irányítatlan gráf egy

(

) hetes.

Csúcsok
a.) Csúcs(pont)ok (szögpontok) halmaza:
b.)

csúcshalmaz számossága: ( )

c.)

gráf csúcspontjai: ( )

| ( )|

( )

d.)
e.) Csúcscímkék (csúcsszínek) halmaza:
f.) Csúcscímkézés (csúcsszínezés):

( :

)

| ( )|

( )

Élek
a.) Élek halmaza:
b.)

élhalmaz számossága: ( )

c.)

gráf élei: ( )

d.)

24. oldal

e.) Élcímkék (élszínek) halmaza:
f.) Élcímkézés (élszínezés):

( :

)

Illeszkedési leképezés
a.) Illeszkedési leképezés:

( :

)

b.) Rendezetlen párok halmaza: (

{*

+|

})

Élcímkézett (élszínezett) gráf
Ha csak az élcímkék (élszínek) és az élcímkézés (élszínezés) adottak akkor
élcímkézett (élszínezett) gráfról beszélünk.
Csúcscímkézett gráf
Ha csak a csúcscímkék (csúcsszínek) és a csúcscímkézés (csúcsszínezés) adott
akkor csúcscímkézett (csúcsszínezett) gráfról beszélünk.
(78.)

Definiálja a súlyozott gráf fogalmát és egy véges részhalmaz súlyát.
Súlyozott gráf
a.) Élsúlyozott gráf
( :
), akkor élsúlyozásról és élsúlyozott gráfról beszélünk
Ha
és a jelölésből -t elhagyjuk.
b.) Csúcssúlyozott gráf
( :
), akkor csúcssúlyozásról és csúcssúlyozott gráfról
Ha
beszélünk és a jelölésből -t elhagyjuk.
Véges részhalmaz súlya
a.) Véges élhalmaz súlya
Egy
(
élhalmaz súlya ∑

) ( :
( ).

) élsúlyozott gráfban egy

véges

) csúcssúlyozott gráfban egy

véges

b.) Véges csúcshalmaz súlya
Egy
(
) ( :
csúcshalmaz súlya ∑
( ).
(79.)

Fogalmazza meg a Kruskal algoritmust és a rá vonatkozó tételt.
Kruskal algoritmus
) élsúlyozással ellátott összefüggő véges gráfban
Egy
(
)( :
az összes csúcsot tartalmazó üres részgráfból indulva és a már kiválasztott
részgráfhoz amíg lehet hozzávéve valamely minimális súlyú olyan élt amellyel a
kiválasztott részgráf még nem tartalmaz kört egy minimális súlyú feszítőerdőt
kapunk.

25. oldal

(80.)

Mit értünk mohó algoritmuson? Mondjon példát amikor egy mohó algoritmus nem
ad optimális megoldást.
Mohó algoritmus
Minden lépésben az adódó lehetőségek közül az adott lépésben a végcél
szempontjából a lehető legkedvezőbbek egyikét választjuk.
Példa amikor egy mohó algoritmus nem ad optimális megoldást
Utazó ügynök problémája: Véges összefüggő élsúlyozott irányítatlan gráfban a
minimális összsúlyú Hamilton-kör megtalálása (ha
létezik).

(81.)

Definiálja az irányított gráf csúcsok élek és illeszkedési leképezés fogalmát.
Irányított gráf
Egy irányított gráf egy

(

) hármas.

Csúcsok
a.) Csúcs(pont)ok (szögpontok) halmaza:
b.)

gráf csúcspontjai: ( )

c.)

csúcshalmaz számossága: ( )

| ( )|

( )

d.)
Élek
a.) Élek halmaza:
b.)

gráf élei: ( )

c.)

élhalmaz számossága: ( )

| ( )|

( )

d.)
Illeszkedési leképezés
a.) Illeszkedési leképezés:

( :

b.) Rendezett párok halmaza: (
(82.)

)
*(

)|

+)

Definiálja irányított gráfban a kezdőpont és a végpont fogalmát.
Kezdőpont
Legyen

(

Ha valamely
mondjuk, hogy

) egy irányított gráf.
élre és
csúcsokra
csúcs kezdőpontja az élnek.

Végpont
Legyen

(

) egy irányított gráf.

26. oldal

( )

(

), akkor azt

Ha valamely
mondjuk, hogy
(83.)

élre és
csúcsokra
csúcs végpontja az élnek.

( )

(

), akkor azt

Hogyan kaphatunk irányított gráfból irányítatlan gráfot? Miért használhatjuk
irányított gráfokra az irányítatlan gráfokra definiált fogalmakat?
Irányított gráfból irányítatlan gráf
A
(
) irányított gráfból egy
kaphatunk, ha minden
él és minden
( ) (
), akkor ( ) *
+.

(

) irányítatlan gráfot
csúcsok esetén ha

Irányított gráfokra az irányítatlan gráfoknál definiált fogalmak használata
Minden irányítatlan gráfra definiált fogalmat használhatunk irányított gráfokra.
Ilyenkor mindig a megfelelő irányítatlan gráfra gondolunk.
(84.)

Definiálja a gráf irányítása illetve megfordítása fogalmát.
Gráf (lehetséges) irányítása
Ha
(
) egy irányított gráf és
(
) egy irányítatlan gráf úgy
+,
hogy minden
él és minden
csúcsok esetén, ha ( ) *
), akkor a irányítatlan gráf egy lehetséges irányítása.
akkor ( ) (
Gráf megfordítása
A
(
) irányított gráf megfordítása az a
(
) irányított gráf
),
amelyre minden
él és minden
csúcsok esetén ha ( ) (
).
akkor ( ) (
Hurokél megfordítása
A

(
( )

(

) irányított gráf esetén ha valamely
), akkor hurokél.

élre és

csúcsra

Hurokél megfordítása saját maga.
(85.)

Definiálja a szigorúan párhuzamos élek fogalmát.
Szigorúan párhuzamos (többszörös) élek
(
) élekre és valamely
) irányított gráf esetén az
( ) (
), azaz ha az
csúcspontokra ( )
éleknek
ugyanaz a kezdőpontja és a végpontja akkor szigorúan párhuzamos (többszörös)
élekről beszélünk.
Ha

(86.)

(

Definiálja az egyszerű gráf és a véges gráf fogalmát.
Egyszerű gráf
Hurokél és szigorúan párhuzamos (többszörös) él nélküli gráf.

27. oldal

Véges gráf
Ha
(
) irányított gráf esetén az és
végesnek egyébként végtelennek nevezzük.
(87.)

véges halmazok akkor a gráfot

Definiálja csúcs befokát és kifokát.
Csúcs befoka
Ha egy csúcs csak véges sok élnek végpontja, akkor a csúcs befokán a rá
illeszkedő bemenő élek számát értjük.
Hurokél a befok értékét eggyel növeli.
Jelölés: deg ( ) vagy

( )(

)

Forrás: Ha egy csúcs befoka nulla akkor forrásnak nevezzük.
Csúcs kifoka
Ha egy csúcs csak véges sok élnek kezdőpontja, akkor a csúcs kifokán a rá
illeszkedő kimenő élek számát értjük.
Hurokél a kifok értékét eggyel növeli.
Jelölés: deg ( ) vagy

( )(

)

Nyelő: Ha egy csúcs kifoka nulla akkor nyelőnek nevezzük.
(88.)

Mit mondhatunk irányított gráfokra a fokszámok összegéről?
Irányított gráf fokszámainak összege
(

Ha

) egy véges irányított gráf akkor:
∑

( )

∑

( )

( )

Minden újabb él mindhárom összeget eggyel növeli.
(89.)

Hogyan szemléltethetünk egy relációt irányított gráffal?
Reláció szemléltetése irányított gráffal
)(
), ha
Legyen egy -beli binér reláció és ( ) (
, azaz
egy csúcspontot (számot) egy másikkal pontosan akkor kössünk össze ha az első
relációban áll a másodikkal.
Ekkor: A

(90.)

(

) egy irányított gráf.

Definiálja irányított gráfok izomorfiáját.
Irányított gráfok izomorfiája
A

(

) és

(

) irányított gráfok izomorfak ha létezik:

28. oldal

-

az -t a teljes -re (szürjektív) képező kölcsönösen egyértelmű (injektív),
azaz bijektív :
leképezés
a -t a teljes -re (szürjektív) képező kölcsönösen egyértelmű (injektív),
azaz bijektív :
leképezés

Úgy hogy minden
-

csúcspontra:

pontosan akkor kezdőpontja -nek -ben, ha ( ) kezdőpontja ( )-nek
-ben
pontosan akkor végpontja -nek -ben, ha ( ) végpontja ( )-nek ben

Tehát: Az (
(91.)

élre és minden

) pár tartja a „kezdőpontja” és a „végpontja” relációkat.

Definiálja az irányított részgráf és a feszített irányított részgráf fogalmát.
Irányított részgráf
A
(
nevezzük ha

) irányított gráfot a
(
( ) minden
( ( )

Irányított szupergráf: A

a

) irányított gráf részgráfjának
-re),
és
.

irányított szupergráfja.

Feszített (telített) irányított részgráf
Ha a
(
) irányított részgráfja a
(
) irányított gráfnak és
mindazokat az -beli éleket tartalmazza amelyek kezdőpontjai és végpontjai is
-ben vannak, azaz ha
a legbővebb irányított részgráf
-beli csúcsokkal
akkor
-t a
által meghatározott feszített (telített) irányított részgráfnak
nevezzük.
(92.)

Definiálja irányított részgráf komplementerét.
Irányított részgráf komplementere
Ha
(
) irányított részgráfja a
(
a -nek -re vonatkozó komlementerén a ( |

) irányított gráfnak, akkor
) irányított gráfot

értjük.
Irányított teljes gráfra (klikk) vonatkozó komplementer
Ha
(
) egyszerű irányított gráf és külön nem mondjuk meg hogy
mely irányított gráfra vonatkozó komplementeréről van szó akkor a
-beli
csúcspontokkal rendelkező olyan egyszerű irányított gráfra gondolunk amelyben
pontosan azok a csúcsok szomszédosak amelyek -ben nem.
(93.)

Definiálja az élhalmaz illetve csúcshalmaz törlésével kapott irányított gráfot.
Élhalmaz törlésével kapott irányított gráf

29. oldal

Ha
(
) egy irányított gráf és
törlésével kapott irányított gráfon a
( |

, akkor

-ből az
élhalmaz
) irányított részgráfot

értjük.
Csúcshalmaz törlésével kapott irányított gráf
Ha
(
) egy irányított gráf és
, akkor legyen
az összes olyan
élek halmaza amelyeknek kezdőpontja vagy végpontja valamely -beli csúcs.
A

-ből a

csúcshalmaz törlésével kapott irányított gráfon a

( |

) irányított részgráfot értjük.
(94.)

Definiálja az irányított séta és az irányított séta hossza fogalmát.
Irányított séta
Legyen

(

) egy irányított gráf.

) hosszú irányított séta -ből
-be egy olyan
véges sorozat ahol
és
és
él
kezdőpontja
csúcspont
végpontja
csúcspont
) ahol 1
( ( ) (
), és
és
.
Egy

-beli

(

Irányított séta hossza
A séta hossza .
(95.)

Definiálja a nyílt és a zárt irányított sétát.
Nyílt irányított séta
Ha az irányított séta kezdő és végpontja különböző, azaz
az irányított séta nyílt irányított séta.

, akkor

Zárt irányított séta
Ha az irányított séta kezdő és végpontja megegyezik azaz
akkor az irányított séta zárt irányított séta.
(96.)

,

Definiálja az irányított út fogalmát.
Irányított út
Ha az irányított sétában szereplő
különbözőek akkor az irányított séta irányított út.

(97.)

csúcsok

mind

Definiálja az irányított kör fogalmát.
Irányított kör
Egy legalább egy hosszú zárt irányított séta irányított kör ha a kezdő- és a
végpont megegyeznek de egyébként az irányított séta csúcspontjai (itányított út)
és élei (irányított vonal) különbözőek.
30. oldal

(98.)

Definiálja az erős összefüggőség és az erős komponens fogalmát.
Erős összefüggőség
(
) irányított gráf erősen összefüggő ha bármely két *
Egy
(
) csúcspár esetén
vagy vezet irányított séta (irányított út)
ből -be és -ből -be is.

+
-

Erős komponens
Adott irányított gráf csúcsaira a két csúcs közül az első a másodikkal és a második
az elsővel összeköthető irányított sétával (irányított út) reláció
ekvivalenciareláció a csúcsok halmazán így meghatároz egy osztályozást.
A csúcsok egy adott ilyen osztálya által meghatározott telített (feszített)
irányított részgráf az irányított gráf egy erős (erősen összefüggő) komponense.
Jelölés: ( )
(99.)

(

) ( irányított gráf erős komponenseinek a száma)

Igaz-e hogy egy irányított gráf minden éle valamely erős komponenshez tartozik?
Nem igaz. Egy irányított gráf minden éle akkor és csak tartozik valamely erős
komponenshez ha minden csúcs ugyanabba az osztályba tartozik, azaz ha az
irányított gráf erősen összefüggő (egyetlen erős komponense van).

(100.)

Mi a kapcsolat az erős komponensek és az erős összefüggőség között?
Kapcsolat az erős komponensek és az erős összefüggőség között
Ha egy irányított gráf erősen összefüggő akkor minden csúcsa ugyanabba az
osztályba tartozik és csak egyetlen erős komponense van.

(101.)

Definiálja az irányított fa és gyökere fogalmát.
Irányított fa
Egy irányított gráf irányított fa ha:
-

nincs irányított köre
van egy csúcsa (gyökér), amelynek a befoka 0
az összes többi csúcs befoka 1

Másként: Egy irányított gráf irányított fa ha fa és van egy csúcsa (gyökér),
amelyből minden csúcshoz egyetlen irányított séta (irányított út) vezet.
Irányított fa gyökere
Az egyértelműen meghatározott 0 befokú csúcs a gyökér.
(102.)

Definiálja az irányított fa szintjeit.
Irányított fa szintjei

31. oldal

Egy irányított fában a gyökérből bármely adott csúcsba vezető egyetlen irányított
séta (irányított út) hossza az adott csúcs szintje.
) szint azon csúcsok halmaza amelyekhez
Az -edik (
irányított séta (irányított út) vezet a gyökérből.

hosszúságú

Irányított fa magassága
A csúcsok szintjeinek maximuma amely véges irányított fa esetén létezik az
irányított fa magassága.
(103.)

Definiálja irányított fában a leveleket.
Levelek irányított fában
A levelek az irányított fa azon csúcsai, amelyek kifoka nulla.

(104.)

Definiálja egy művelet esetén a homomorfizmus és a homomorf kép fogalmát.
Homomorfizmus
Legyen:
A

:

és két halmaz
a kétváltozós (binér) művelet a halmazon
a kétváltozós (binér) művelet a halmazon
leképezés homomorfizmus ha művelettartó azaz ha minden
)
( )
( ).
esetén (

Homomorf kép
A ( )a
(105.)

homomorf képe.

Definiálja egy művelet esetén a monomorfizmus az epimorfizmus és az
izomorfizmus fogalmát.
Monomorfizmus (Injektív homomorfizmus)
Ha a :
homomorfizmus kölcsönösen egyértelmű (injektív) akkor
monomorfizmus.
Epimorfizmus (Szürjektív homomorfizmus)
Ha a :
epimorfizmus.

homomorfizmus a teljes

-re képez (szürjektív) akkor

Izomorfizmus (Bijektív homomorfizmus)
Ha a :
homomorfizmus kölcsönösen egyértelmű (injektív), és a teljes
-re képez (szürjektív) azaz bijektív akkor izomorfizmus.
Ekkor: A

és

izomorfak.

Jelölés:
32. oldal

(106.)

Definiálja egy művelet esetén az endomorfizmus és az automorfizmus fogalmát.
Endomorfizmus
Ha a :
homomorfizmus és
endomorfizmus.

ugyanazzal a művelettel, akkor

Automorfizmus
Ha a :
bijektív homomorfizmus (izomorfizmus) és
művelettel, akkor automorfizmus.
(107.)

Mit mondhatunk homomorfizmusnál
felcserélhető elemek esetén?

félcsoport

ugyanazzal a

egységelem

inverz

és

Homomorf invariánsok
Invariáns: Állandó változatlan tulajdonság.
(A homomorfizmus definíciójában használt jelölésekkel.)
Félcsoport
Ha

egy félcsoport akkor a homomorf képe ( ( )) is félcsoport.

Egységelem
a.) Ha -ben jobb oldali egységelem akkor a
képe ( ( )) jobb oldali egységelem.

homomorf képében ( ( ))

b.) Ha -ben bal oldali egységelem akkor a
képe ( ( )) bal oldali egységelem.

homomorf képében ( ( ))

c.) Ha -ben
egységelem akkor a
( ( )) egységelem.

homomorf képében ( ( ))

Inverz
a.) Ha -ben egységelem és -nek
-

a

-

a

homomorf képében ( ( )) képe ( ( )) egységelem
képe ( ( )) a képének ( ( )) jobb oldali inverze

b.) Ha -ben egységelem és -nek
-

a

-

a
a

-

a

bal oldali inverze, akkor:

homomorf képében ( ( )) képe ( ( )) egységelem
képe ( ( )) a képének ( ( )) bal oldali inverze

c.) Ha -ben egységelem és -nek
-

jobb oldali inverze, akkor:

inverze, akkor:

homomorf képében ( ( )) képe ( ( )) egységelem
képe ( ( )) a képének ( ( )) inverze

Felcserélhető elemek
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képe

és a felcserélhető elemek akkor a homomorf képében ( ( )) a
képei ( ( ) és ( )) is felcserélhető elemek.

Ha -ben
és a
(108.)

Mit mondhatunk homomorfizmusnál csoport kommutatív félcsoport és Abelcsoport esetén?
Homomorf invariánsok
Invariáns: Állandó változatlan tulajdonság.
Csoport
Csoport homomorf képe is is csoport.
Kommutatív félcsoport
Kommutatív félcsoport homomorf képe is kommutatív félcsoport.
Abel-csoport
Abel-csoport homomorf képe is Abel-csoport.

(109.)

Adjon meg szükséges és elégséges feltételeket arra hogy egy félcsoport csoport
legyen.
Szükséges és elégséges feltételek hogy egy félcsoport csoport legyen
Legyen

egy félcsoport.

Ekkor az alábbi feltételek ekvivalensek:
1.)

csoport;

2.) Elvégezhető az osztás;
A
illetve

és minden
, amelyekre

esetén létezik egy és csak egy olyan
, illetve
.

,

3.) Invertálható a művelet;
A
és minden
amelyekre
, illetve
(110.)

esetén létezik olyan
.

, illetve

Fogalmazza meg csoportban az egyszerűsítési szabályt.
Egyszerűsítési szabály csoportban
Egy

csoportban, ha

Megjegyzés: Egy
(111.)

és

vagy

, akkor

csoportban a kétváltozós (binér) művelet reguláris.

Adjon példát invertálható műveletre amellyel nem kapunk csoportot.
Példa invertálható műveletre amellyel nem kapunk csoportot
Legyen (

.

) a következő algebrai struktúra:
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,

Halmaz:

*

+

Művelet táblázattal:

Minden
-re megoldható az
egyenlet is tehát invertálható.

(sorok) és az

(oszlopok)

DE: Mégsem csoport mivel a művelet nem asszociatív:
(
(112.)

)

(

)

Adja meg a szorzással mint művelettel tekintett egységnyi abszolút értékű komplex
számok csoportjának három valódi részcsoportját.
1.) Az -edik komplex egységgyökök halmaza
Az -edik komplex egységgyökök
Abel-csoport, ahol
.

halmaza a szorzással, mint művelettel

Jelölés:
2.) Az összes komplex egységgyökök halmaza
Az összes komplex egységgyökök
művelettel Abel-csoport, ahol

halmaza a szorzással mint
.

Jelölés:
3.) Prüfer-csoport
Az összes
-edik komplex egységgyökök halmaza a szorzással mint
művelettel Abel-csoport, ahol prímszám és
.
Jelölés:
(113.)

Mit értünk a Klein-féle csoporton? Kommutatív-e?
Klein-féle csoport
Halmaz:

*

+

Művelet táblázattal:

e

a

b

c

e

e

a

b

c

a

a

e

c

b

b

b

c

e

a
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c

c

b

a

e

Kommutatív-e?
A szorzótábla szimmetrikus ezért a művelet kommutatív tehát a Klein-féle
csoport Abel-csoport.
(114.)

Mit értünk diédercsoporton?
Diédercsoport
Az oldalú szabályos sokszöget önmagába vivő egybevágóságok (távolságtartó
leképezések) az egymás utáni végrehajtással mint művelettel alkotják a
diédercsoportot.
Csoport tulajdonságai:
-

(115.)

művelet asszociatív (csoportosítható)
létezik semleges elem (egységelem) (
létezik inverz (tükrözés)

) (identikus leképezés)

Definiálja a részcsoport triviális részcsoport és valódi részcsoport fogalmát.
Részcsoport
A

csoportnak

a részcsoportja ha:

)
részhalmaza -nek (
maga is csoport a -beli műveletet csak

-

elemei között tekintve

Megjegyzés:
1.) Komplexus: Csoport tetszőleges nemüres részhalmaza.
2.) Komplexusművelet: Komplexusok közötti (elemenként értelmezett) művelet.
Jelölés:

( a

csoport részcsoportja)

Triviális részcsoport
-

az egész csoport
csak az egységelemet tartalmazó egyelemű részcsoport

Valódi részcsoport
A triviális részcsoportoktól különböző részcsoport valódi részcsoport.
(116.)

Adjon meg szükséges és elégséges feltételeket arra hogy egy csoport egy
részhalmaza részcsoport legyen.
Szükséges és elégséges feltételek, hogy csoport részhalmaza részcsoport legyen
Legyen:
-

(

) pár egy csoport

36. oldal

komplexus -ben (

-

)

Ekkor az alábbi feltételek ekvivalensek:
1.)

részcsoportja -nek;

2.) A művelet leszűkítése -ra egy
egységelemét és
;
3.)
4.)
(117.)

,

és

leképezés,

tartalmazza

;

és

.

Mit mondhatunk részcsoportok metszetéről és egyesítéséről?
Részcsoportok metszete
(
Ha
akkor

)a

csoport részcsoportjainak egy rendszere (
).
is részcsoportja -nek (

⋂

:

),

Részcsoportok egyesítése
Részcsoportok egyesítése általában nem részcsoport.
Ellenpélda: Klein-féle csoport
Az *

+ és *

+ részcsoportok de egyesítésük nem az:
*

(118.)

+

Definiálja a generátum és a generátorrendszer fogalmát.
Generátum
Legyen:
-

egy csoport
komplexus -ben (

A
halmaz ⌌ ⌍ generátuma a
metszete, azaz:

)
összes

⌌ ⌍

-t tartalmazó részcsoportjának

⋂
és

Tehát: A ⌌ ⌍ a legszűkebb

-t tartalmazó részcsoport.

Generátorrendszer
Ha
(119.)

⌌ ⌍, akkor

a

csoport generátorrendszere.

Definiálja a ciklikus csoport és generátora fogalmát.
Ciklikus csoport
Ha egy csoportnak létezik egyelemű
ciklikus csoport.

37. oldal

* + generátorrendszere akkor a csoport

Ciklikus csoport generátora
* + generátorrendszerének
A ciklikus csoport egyelemű
csoport generátora (generáló elem).
(120.)

eleme a ciklikus

Fogalmazza meg a generátumot leíró állítást.
Generátumot leíró állítás
Legyen:
-

egy csoport
komplexus -ben (

)

Ekkor:
⌌ ⌍

*

|

(

ha 1

)+

Megjegyzés:
(121.)

az egységelem az üres sorozat
⌌ ⌍ ⌌
⌍

Mit mondhatunk ciklikus csoport homomorf képéről?
Ciklikus csoport homomorf képe
Legyen:
Ha

egy ciklikus csoport
komplexus -ben (

* + a
⌌ ⌍ ⌌ ⌍ *

)

ciklikus csoport egyelemű generátorrendszere, akkor
+.
|

Ekkor:
a.) Egy ciklikus csoport homomorf képe is ciklikus csoport.
b.) Egy generátor képe generálja a homomorf képet.
(122.)

Definiálja csoport és elem rendjét.
Csoport rendje
Egy

csoport rendje a csoport elemeiből álló halmaz számossága.

Megjegyzés:
a.) Ha

véges halmaz, akkor a

b.) Ha

végtelen halmaz akkor a

Jelölés: | | vagy ( ) (a

csoport rendje)

Elem rendje
Legyen:
-

csoport
egységelem

38. oldal

csoport rendje

(

csoport rendje

).
.

Egy
amelyre
(123.)

elem rendje az az
legkisebb pozitív természetes szám kitevő
ha van ilyen egyébként az elem rendje .

Fogalmazza meg a ciklikus csoportok szerkezetét leíró tételt.
Ciklikus csoportok szerkezetét leíró tétel
a.) Véges ciklikus csoport szerkezete
Véges elemű ciklikus csoport izomorf a modulo
additív csoportjával.

maradékosztályok

b.) Végtelen ciklikus csoport szerkezete
Végtelen ciklikus csoport izomorf az egész számok additív csoportjával.
Speciálisan: A ciklikus csoportok kommutatívak.
(124.)

Mi a kapcsolat elem és részcsoport rendje között?
Kapcsolat elem és részcsoport rendje között
Véges rendű elem rendje megegyezik az általa generált ciklikus részcsoport
rendjével.

(125.)

Mit mondhatunk ciklikus csoport részcsoportjairól?
Ciklikus csoport részcsoportjai
Ciklikus csoport minden részcsoportja is ciklikus.

(126.)

Mit mondhatunk véges ciklikus csoport részcsoportjai generátorainak számáról?
Véges ciklikus csoport részcsoportjai generátorainak száma
Legyen:
Ha
-

) véges ciklikus csoport
egy -ed rendű (
generátoreleme -nek

egész szám és

lnko(

)(

), akkor:

*
+ véges ciklikus részcsoportot
a
|
és
generálja
minden véges ciklikus részcsoportja előáll valamely | -re

Ekkor: A -nek ( ) generátora van.
(127.)

Definiálja a bal és jobb oldali mellékosztályokat.
Jobb oldali mellékosztályok
Legyen:
Ha

csoport
részcsoportja -nek (
, valamely

-re, akkor

39. oldal

)
.

Az

elem ekvivalenciaosztálya a

*

|

Ekkor: A
ekvivalenciaosztályok a
mellékosztályai.

és

csoport

+

halmaz.

szerinti jobb oldali

Megjegyzés: A közös részcsoporthoz de más-más elemhez tartozó jobb oldali
mellékosztályok vagy egyenlők (azaz minden elemük közös) vagy
diszjunktak (azaz nincs közös elemük).
Bal oldali mellékosztályok
Legyen:
Ha
Az

csoport
részcsoportja -nek (
, valamely

)

-re, akkor

elem ekvivalenciaosztálya az

Ekkor: Az
ekvivalenciaosztályok a
mellékosztályai.

.
*

|

és

csoport

+

halmaz.

szerinti bal oldali

Megjegyzés: A közös részcsoporthoz de más-más elemhez tartozó bal oldali
mellékosztályok vagy egyenlők (azaz minden elemük közös) vagy
diszjunktak (azaz nincs közös elemük).
(128.)

Mi a kapcsolat a bal és a jobb oldali mellékosztályok között?
Kapcsolat a bal és a jobb oldali mellékosztályok között
( )
A
bijektív (injektív és szürjektív) leképezése a jobb oldali
mellékosztályok halmazának a bal oldali mellékosztályok halmazára.
Tehát: Ha valamelyik oldali mellékosztályok száma véges akkor a másik is és
akkor a számuk megegyezik.
Megjegyzés: Ha a művelet kommutatív, azaz a csoport Abel-csoport akkor a két
fogalom megegyezik és normálosztóról beszélünk.

(129.)

Definiálja részcsoport indexét.
Részcsoport indexe
Mellékosztályok száma: Ha valamelyik oldali mellékosztályok száma véges
akkor a másik is és akkor a számuk megegyezik.
Ha véges sok mellékosztály van akkor azok száma
végtelen.

indexe egyébként

Jelölés: , : - vagy | : | ( részcsoport -beli indexe)
(130.)

Fogalmazza meg Lagrange tételét.
Lagrange tétele
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indexe

Legyen:
Ekkor: A

véges csoport
részcsoportja -nek (
rendjének és a

( ( ) , : (131.)

)

-beli indexének a szorzata

rendje.

( ))

Mi a kapcsolat elem rendje és a csoport rendje között?
Kapcsolat elem rendje és csoport rendje között
Véges csoportban elem rendje osztja a csoport rendjét.
Másként: Ha

(132.)

-re ( )| ( ).

véges csoport akkor minden

Fogalmazzon meg olyan tételt amely lehetővé teszi hogy egy csoport rendjéből a
ciklikusságára következtessünk.
Következtetés csoport rendjéből a ciklikusságra
Prímszámrendű csoport ciklikus.

(133.)

Adjon meg szükséges és elégséges feltételt arra hogy egy csoportnak ne legyen
nem triviális részcsoportja.
Szükséges és elégséges feltétel, hogy egy csoportnak csak triviális részcsoportjai
legyenek
Egy nem egyelemű csoport pontosan akkor prímszámrendű ha csak triviális
részcsoportjai vannak.

(134.)

Definiálja a normálosztó fogalmát.
Normálosztó
Legyen:
Ekkor: Az
Jelölés:

(135.)

véges csoport
részcsoportja a -nek (
(
-re)

)

normálosztó (normális vagy invariáns részcsoport).
( a

véges csoport normálosztója)

Adjon meg három olyan csoportot amelyben minden részcsoport normálosztó.
Három csoport amelyben minden részcsoport normálosztó
a.) Abel-csoport
b.) Triviális részcsoportok (Triviális normálosztók)
-

az egész csoport
csak az egységelemet tartalmazó egyelemű részcsoport
41. oldal

Megjegyzés: A triviális normálosztóktól
normálosztó.
(136.)

különböző

normálosztó

valódi

Adjon meg szükséges és elégséges feltételeket arra hogy egy részcsoport
normálosztó legyen.
Szükséges és elégséges feltételek hogy egy csoport egy részcsoportja normálosztó
legyen
Legyen:
-

véges csoport
részcsoportja a -nek (

)

Ekkor a következő feltételek ekvivalensek:
1.)
2.)

normálosztó;
(

3.)
(137.)

(

-re);
-re).

Mit mondhatunk normálosztók metszetéről és egyesítéséről?
Normálosztók metszete
Normálosztók metszete is normálosztó.
Normálosztók egyesítése
Normálosztók egyesítése általában nem normálosztó.

(138.)

Fogalmazza meg kompatibilis osztályozások és a normálosztók közötti kapcsolatot
leíró tételt.
Kapcsolat a kompatibilis osztályozások és a normálosztók között
Legyen

egy csoport.

Ekkor:
1.) Egy normálosztó szerinti mellékosztályok a csoportnak a művelettel
kompatibilis osztályozását alkotják;
2.) Egy
normálosztó szerinti mellékosztályok közötti művelet
megegyezik az osztályok mint halmazok komplexusszorzásával;
3.) Minden a művelettel kompatibilis osztályozás esetén az egységelem
osztálya normálosztó és az osztályozás ezen normálosztó szerinti
mellékosztályokból áll.
(139.)

Definiálja a faktorcsoport fogalmát és fogalmazza meg a definícióban felhasznált
tételt.
Faktorcsoport (hányadoscsoport)

42. oldal

Egy
csoportnak egy
normálosztó szerinti mellékosztályai
komplexusszorzásra mint műveletre nézve csoportot alkotnak.
Ez a

csoport

Jelölés:

a

normálosztó szerinti faktorcsoportja (hányadoscsoportja).

( csoport

normálosztó szerinti faktorcsoportja)

Megjegyzés:
1.) Ha rendje véges akkor
indexe (, : -).

faktorcsoport rendje

normálosztó

-beli

2.) A definícióban felhasznált tétel a „Kompatibilis osztályozások és a
normálosztók közötti kapcsolat”-ot leíró tétel.
(140.)

Adjon meg három példát faktorcsoportra.
Három példa faktorcsoportra
1.) Ha

, akkor

* + akkor az osztályok egyeleműek így

Ha
2.) A

egyelemű.

additív Abel-csoportban bármely
faktorcsoport
additív csoportja.

-re az

izomorf -vel.
normálosztó és a

3.) A kvaterniócsoportban a kételemű ⌌ 1⌍ részcsoport szerinti négyelemű
faktorcsoport izomorf a Klein-féle csoporttal.
(141.)

Fogalmazza meg Cayley tételét.
Cayley tétele
Bármely csoport izomorf valamely halmaz permutációinak a
mint művelettel tekintett csoportja egy részcsoportjával.

kompozícióval

Megjegyzés: A halmaz választható -nek.
(142.)

Definiálja az -ed fokú szimmetrikus csoportot.
Szimmetrikus -ed fokú csoport
+(
) alakú halmazok összes permutációinak a csoportja az -ed
Az *1
fokú szimmetrikus csoport.
Jelölés:

( -ed fokú szimmetrikus csoport)

Megjegyzés: Az
(143.)

rendje

faktoriális ( ).

Két véges halmaznak ugyanannyi eleme van. Igaz-e hogy permutációcsoportjaik
izomorfak?
Igaz megegyezző számosságú halmazok permutációcsoportjai izomorfak.
Tudjuk:
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1.) Az halmaz és a halmaz számossága megegyezik és
való bijektív (szürjektív és injektív) leképezése.
2.) Az
permutációira.

bijektív leképezése

az -nak a

összes permutációinak

-re

összes

3.) Ez a megfeleltetés művelettartó, hiszen:
(
Ekkor: Az
(144.)

Írja le

és

) (

)

permutációcsoportjai izomorfak.

elemeinek hagyományos jelölését és adja meg ezzel a jelöléssel a szorzást.

elemeinek hagyományos jelölése
Legyen

(

Ekkor: A

(

) egy permutáció (sorozat).
1

)a

permutáció hagyományos jelölése.

Két permutáció szorzata
(

Legyen
Ekkor: A

) két permutáció (sorozat).
(

1

)(

1

)

(

1

)

a

permutációk szorzata.
(145.)

Definiálja a páros és páratlan permutációkat.
Inverzió: Az (

) pár inverzió ha 1

(

) esetén

.

Páros permutáció
A permutáció páros permutáció ha az inverziók száma páros.
Páratlan permutáció
A permutáció páratlan permutáció ha az inverziók száma páratlan.
(146.)

Ismertesse permutációk ciklus jelölését.
Permutációk ciklus jelölése
Legyenek az

(

) különböző természetes számok.
(

(1

) olyan permutáció, amely
Ekkor az (
viszi át minden más számot fixen hagy.
Az ilyen permutáció egy
(147.)

hosszúságú ciklus.

Mi a transzpozíció?
Transzpozíció
44. oldal

))
-et

-be,

-t

-ba, ...,

-t

-be

Legyenek az

(

különböző természetes számok (1

) pár olyan permutáció amely
Ekkor az (
minden más számot fixen hagy.

-et

-be és

-t

)).

-be viszi át

A kettő hosszú ciklus transzpozíció.
(148.)

Fogalmazza meg a páros illetve páratlan permutációk és a transzpozíciók száma
közötti összefüggést leíró tételt.
Összefüggés a páros permutációk és a transzpozíciók száma között
(
) permutáció pontosan akkor páros ha előállítható páros sok
Egy
transzpozíció szorzataként.
Összefüggés a páratlan permutációk és a transzpozíciók száma között
(
) permutáció pontosan akkor páratlan ha előállítható
Egy
páratlan sok transzpozíció szorzataként.

(149.)

Fogalmazza meg a permutációk szorzatának párosságára vonatkozó tételt.
Permutációk szorzatának párossága
Az
-ed fokú (
2” összeadódnak:

) szimmetrikus csoportban szorzásnál a paritások „mod

1.) Egy páros és egy páratlan permutáció szorzata páratlan.
2.) Két páros vagy két páratlan permutáció szorzata páros.
(150.)

Definiálja az alternáló csoportokat.
Alternáló csoportok
Legyen

egy pozitív természetes szám.

A páros permutációk 2 indexű normálosztót alkotnak egy
szimmetrikus csoportban ( ).

-ed fokú

Ez az -edfokú alternáló csoport.
Jelölés:
(151.)

( -ed fokú alternáló csoport)

Igaz-e hogy egy egységelemes integritási tartomány akkor és csak akkor test ha
minden nem nulla eleme egység?
Igaz, egységelemes integritási tartomány pontosan akkor test, ha minden nem
nullelem eleme egység.
Legyen

egy egységelemes integritási tartomány.

Az
minden

elem egység akkor és csak akkor ha | minden
(
).
-re létezik
, hogy

Most legyen:
45. oldal

-re, azaz ha

-

egy test

Ekkor: Az

1

az

testben.

Tehát:
1.) Az egységek
inverzük.

azon elemei, amelyeknek a szorzásra nézve van multiplikatív

2.) Az
testben minden nem nullelem elemnek létezik a szorzásra nézve
multiplikatív inverze.
(152.)

Igaz-e hogy egy véges integritási tartomány test?
Igaz, véges integritási tartomány test.
Legyen

egy véges integritási tartomány.

Ekkor: Az
és az
egyik sem nullelem.
(153.)

egyenletek megoldhatók, ahol

és

Definiálja egységelemes integritási tartományban az oszthatóságot és adja meg a
jelölését.
Oszthatóság (Egységelemes integritási tartományban)
Legyen
Ha

egy egységelemes integritási tartomány.
és ha van olyan

, hogy

, akkor:
-

osztója -nak
osztható -vel
többszöröse -nek

Jelölés: | ( osztója -nak)
Megjegyzés: Ha 0
nem nullelem elem, akkor legfeljebb egy ilyen
(
).
létezik amelyre
Osztók
a.) Triviális osztó
- a nem nullelem elem asszociáltjai
- az egységek
b.) Valódi osztó
A triviális osztóktól különböző nem nullelem osztó valódi osztó.
(154.)

Sorolja fel egységelemes
alaptulajdonságait.

integritási

tartományban

az

Oszthatóság tulajdonságai (Egységelemes integritási tartományban)
Legyen

egy egységelemes integritási tartomány.
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oszthatóság

Ekkor:
1.) | (

) (Reflexivitás);
| (

2.) | és |
3.) |
4.)

|
|

(

);

és 0

5.) | és
6.) |

) (Tranzitivitás);

és

|

|

| (

és

(

);

|∑

(

0);
1 ..

7.) A 0 nullelemnek minden elem osztója ( |0 (

));

8.) A 0 nullelem csak saját magának osztója (0|0 (0
9.) Az 1 egységelem minden elemnek osztója (1| (
(155.)

(

és

));

));
)).

Definiálja az asszociáltak fogalmát és sorolja fel ennek a kapcsolatnak a
tulajdonságait.
Asszociáltak
Megjegyzés: Az oszthatóság kétváltozós (binér) reláció (|) egy egységelemes
integritási tartományban általában nem antiszimmetrikus.
) | és (
) |
:(
(
)
(| az oszthatóság kétváltozós (binér) reláció)
Legyen
Ha

egy egységelemes integritási tartomány.
elemek esetén | és | , akkor

Másként: Az

és

asszociáltak.

elemek asszociáltak ha létezik olyan

egység hogy

.
Jelölés:

( és asszociáltak)

Asszociáltak reláció tulajdonságai
Legyen

egy egységelemes integritási tartomány.

1.) Ekvivalenciareláció;
a.) Reflexív
Az és asszociáltak (

).

b.) Szimmetrikus
Ha és asszociáltak akkor és
c.) Tranzitív
Ha és asszociáltak, illetve
).
asszociáltak (

is asszociáltak (
és

).

is asszociáltak akkor

és

2.) Az asszociáltak reláció kompatibilis a szorzással mint művelettel;
3.) Az oszthatóság reláció (|) kompatibilis az ekvivalenciarelációval;
4.) Az oszthatóság reláció (|) az ekvivalenciaosztályokon részbenrendezés;
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is

5.) A 0 nullelem asszociáltja saját maga.
(156.)

Definiálja az egységek fogalmát és sorolja fel az egységek halmazának
tulajdonságait.
Egység
Legyen

egy integritási tartomány.

Az
minden

elem egység akkor és csak akkor ha | minden
(
).
-re létezik
, hogy

-re, azaz ha

Egységek halmazának tulajdonságai
Legyen

egy integritási tartomány.

Jelölés: ( ) ( integritási tartományban az egységek halmaza)
a.) Az ( ) a szorzással mint művelettel Abel-csoport (Egységcsoport).
b.) Ha létezik az egységek nemüres ( )
egységelemes integritási tartomány.
(157.)

halmaza

-ben, akkor

egy

Mi a kapcsolat az egységek és az asszociáltak között?
Kapcsolat az egységek és az asszociáltak között
Legyen

egy egységelemes integritási tartomány.

Ha 0
nem nullelem egy egység akkor |
nullelem egységelemre
.
Mindkét oldalt beszorozva egy tetszőleges
Mivel 0

így valamely 0

elemmel

.

nem nullelem ezért lehet vele egyszerűsíteni tehát

Az
elem asszociáltjai az
egység.

alakú elemek ahol 0

nem

.

nem nullelem egy

Következmény: Ha az egységek ( ) halmaza üres vagy egyelemű, akkor az
integritási tartományban minden elem asszociáltja saját maga.
(158.)

Definiálja a Gauss-egészek gyűrűjét. Igaz-e hogy két egység van?
Gauss-egészek gyűrűje
A

*

|

+

Gauss-egészek euklideszi gyűrűt alkotnak.

Megjegyzés:
a.) Mivel euklideszi gyűrű így Gauss-gyűrű is.
b.) Ez a halmaz a komplex síkbeli egységnégyzetrács.
Igaz-e hogy két egység van?
Nem igaz. A 1 és a

egységek tehát négy egység van.
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(159.)

Definiálja egységelemes integritási tartományban a prímelem és az irreducibilis
elem fogalmát. Mi a kapcsolat a két fogalom között?
Prímelem (Egységelemes integritási tartományban)
Legyen

egy egységelemes integritási tartomány.

A

(*0+

( )) (

) elem prímelem ha:
- nem nullelem
- nem egység
|
esetén |
(
)

0 és

vagy

|

Irreducibilis (felbonthatatlan) elem (Egységelemes integritási tartományban)
Legyen
Az

egy egységelemes integritási tartomány.
(*0+

( )) (

) elem irreducibilis, ha:

0 és

( )) (
Másként: Az
(*0+
esetén vagy egység (

nem nullelem
nem egység
csak triviális módon írható
fel szorzatként

) elem irreducibilis, ha

0 és
).

( )) (
) elem irreducibilis, ha nincs
Másként: Az
(*0+
0 és
más osztója csak az egységek és maga az elem asszociáltjai.
Kapcsolat a prímelem és az irreducibilis (felbonthatatlan) elem között
(Egységelemes integritási tartományban)
Egy

egységelemes integritási tartományban:

1.) Minden prímelem irreducibilis elem.
2.) Egy irreducibilis elem általában nem prímelem.
(160.)

Mit értünk egységelemes integritási tartományban legnagyobb közös osztó alatt?
Legnagyobb közös osztó (lnko) (Egységelemes integritási tartományban)
Legyen
A
ha:

egy egységelemes integritási tartomány.
(1

elem legnagyobb közös osztója az
-

| (
|

Jelölés: lnko(
( elem az

1
| (

(1
1

))
(1

) és

)

)
elemek legnagyobb közös osztója)
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) elemeknek,

Megjegyzés: Ha létezik a
legnagyobb közös osztója az
(1
) elemeknek, akkor minden asszociáltja is az.
Más legnagyobb közös osztó nincs
(161.)

Mikor mondjuk egységelemes integritási tartomány elemeire hogy relatív prímek?
Relatív prímek (Egységelemes integritási tartományban)
Legyen

egy egységelemes integritási tartomány.
(1
) elemek legnagyobb közös osztói egységek
elemek relatív prímek.

Ha az
akkor az

)

Jelölés: lnko(

( ) egység az

(
(162.)

elemek legnagyobb közös osztója)

Mit értünk egységelemes integritási tartományban legkisebb közös többszörös
alatt?
Legkisebb közös többszörös (lkkt) (Egységelemes integritási tartományban)
Legyen

egy egységelemes integritási tartomány.
(1

A
elem legkisebb közös többszöröse az
elemeknek, ha:
(1
))
| (
1
(1
|
| (
1

) és

)

)

)

Jelölés: lkkt(
( elem az

elemek legkisebb közös többszöröse)

Megjegyzés: Ha létezik a
legkisebb közös többszöröse az
(1
) elemeknek, akkor minden asszociáltja is az.
Más legkisebb közös többszörös nincs
(163.)

Igaz-e hogy egy adott halmazt egy testbe képező függvények gyűrűje is test?
Nem igaz egy adott halmazt egy testbe képező függvények gyűrűje nem test.
Egy tetszőleges halmazt egy gyűrűbe képező összes függvények
pontonkénti összeadással és a pontonkénti szorzással gyűrű.

halmaza a

a.) Ha ( (
gyűrű.

)) pár kommutatív gyűrű akkor (

(

)) pár is kommutatív

b.) Ha ( (
gyűrű.

)) pár egységelemes gyűrű akkor (

(

)) pár is egységelemes

( )) pár gyűrű
DE: Ha az és az halmaz is legalább kételemű akkor (
nem nullosztómentes így nem test (még akkor sem ha test)!
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(164.)

Definiálja két művelet esetén a homomorfizmus és a homomorf kép fogalmát.
Homomorfizmus (Két művelet esetén)
Legyen:
-

és két halmaz
az és két kétváltozós (binér) művelet az
a és két kétváltozós (binér) művelet a

Ekkor: A :

halmazon
halmazon

leképezés homomorfizmus ha:

1.) Összeadástartó
Ha minden

elem esetén (

2.) Szorzástartó
Ha minden

elem esetén (

)
)

( )
( )

( ).
( ).

Homomorf kép (Két művelet esetén)
A ( ) az
(165.)

homomorf képe.

Definiálja két művelet esetén a monomorfizmus az epimorfizmus és az
izomorfizmus fogalmát.
Monomorfizmus (Injektív homomorfizmus) (Két művelet esetén)
Ha a :
homomorfizmus kölcsönösen egyértelmű (injektív) akkor
monomorfizmus.
Epimorfizmus (Szürjektív homomorfizmus) (Két művelet esetén)
Ha a :
epimorfizmus.

homomorfizmus a teljes

-re képez (szürjektív) akkor

Izomorfizmus (Bijektív homomorfizmus) (Két művelet esetén)
Ha a :
homomorfizmus kölcsönösen egyértelmű (injektív) és a teljes
-re képez (szürjektív) azaz bijektív akkor izomorfizmus.
Ekkor: Az

és

izomorfak.

Jelölés:
(166.)

Definiálja két művelet esetén az endomorfizmus és az automorfizmus fogalmát.
Endomorfizmus (Két művelet esetén)
Ha a :
homomorfizmus és
endomorfizmus.

ugyanazokkal a műveletekkel, akkor

Automorfizmus (Két művelet esetén)
Ha a :
bijektív homomorfizmus (izomorfizmus) és
a műveletekkel, akkor automorfizmus.
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ugyanazokkal

(167.)

Mit mondhatunk homomorfizmusnál gyűrű képéről?
Homomorf invariáns
Invariáns: Állandó változatlan tulajdonság.
(A homomorfizmus definíciójában használt jelöléssel.)
Gyűrű homomorf képe
Ha

(168.)

egy gyűrű akkor a homomorf képe ( ( )) is gyűrű.

Definiálja gyűrű karakterisztikáját. Milyen állítást használt?
Gyűrű karakterisztikája
Állítás: Egy legalább kételemű nullosztómentes
elemek additív rendje megegyezik.

gyűrűben a nem nullelem

Ez a közös érték lehet:
-

véges
végtelen

a.) Ha ez az érték véges
karakterisztikája .

pozitív természetes szám

pozitív természetes szám akkor a gyűrű

b.) Ha ez az érték végtelen akkor a gyűrű karakterisztikája nulla.
Jelölés: char( ) (az
(169.)

gyűrű karakterisztikája)

Fogalmazza meg a gyűrűk karakterisztikájára vonatkozó tételt.
Gyűrűk karakterisztikájára vonatkozó tétel
Állítás: Egy legalább kételemű nullosztómentes
elemek additív rendje megegyezik.

gyűrűben a nem nullelem

Ez a közös érték lehet:
-

véges
végtelen

a.) Ha ez az érték véges
karakterisztikája .

pozitív természetes szám

pozitív természetes szám akkor a gyűrű

b.) Ha ez az érték végtelen akkor a gyűrű karakterisztikája nulla.
Jelölés: char( ) (az
(170.)

gyűrű karakterisztikája)

Definiálja a részgyűrű fogalmát.
Részgyűrű
Az ( (

)) pár gyűrűnek az ( (

a.)

komplexus -ben (

b.)

egy nemüres halmaz (

)) pár részgyűrűje ha:

)
)
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c.) ( ( )) pár maga is gyűrű az
tekintve
Másként: Az gyűrű egy
nemüres halmaz (
(
) és
Megjegyzés: Az
Jelölés:
(171.)

-beli műveleteket csak

elemei között

komplexusa pontosan akkor részgyűrű ha
), illetve az
elemek esetén
(
).

egy

az bővítése.

(az az

gyűrű részgyűrűje)

Definiálja a jobbideál balideál és ideál fogalmát.
Jobbideál
Legyen:
-

egy gyűrű
az gyűrű részgyűrűje (

Az részgyűrű jobbideál ha

és

)
(

esetén

) és

.

Balideál
Legyen:
-

egy gyűrű
az gyűrű részgyűrűje (

Az részgyűrű balideál ha

és

)
esetén

(

) és

.

Ideál
Legyen:
-

egy gyűrű
az gyűrű részgyűrűje (

)

Az részgyűrű ideál ha balideál és jobbideál is egyszerre azaz
(
) és
(
) és
esetén
.
(172.)

Definiálja a triviális ideál és a valódi ideál fogalmát.
Triviális ideál
-

az egész gyűrű
csak a nullelemet tartalmazó egyelemű részhalmaz

Valódi ideál
A triviális ideáloktól különböző ideál valódi ideál.
(173.)

Definiálja az egyszerű gyűrű fogalmát.
Egyszerű gyűrű
Legyen

egy gyűrű.
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és

Ha az -nek csak triviális ideáljai vannak, akkor
(174.)

egy egyszerű gyűrű.

Definiálja a generált ideál és a főideál fogalmát.
Generált ideál
Legyen:
-

egy gyűrű
komplexus -ben (

)

Az
részhalmaz által generált ideál az
metszete.

összes

-t tartalmazó ideáljainak a

Jelölés: ( ) ( részhalmaz által generált ideál)
Másként
Legyen:
-

egy gyűrű
komplexus -ben (

)

Ekkor:
( )

⋂
az

ideálja és

Tehát: Az ( ) a legszűkebb -t tartalmazó ideál.
Főideál
Ha

* +(
) egyelemű halmaz és
( ), azaz ha egy
gyűrűbeli elem generál, akkor főideál.

Jelölés: ( ) (
(175.)

(176.)

) ( elem által generált főideál)

Mondjon négy példát
Négy példa

ideált egyetlen

részgyűrűjére.

részgyűrűjére

korlátos függvények
folytonos függvények
korlátos és folytonos függvények
polinomfüggvények

Mondjon példát -ben ideálra. Főideál-e?
Példa -ben ideálra
Az egész számok
alkotnak.

gyűrűjében egy

Ez főideál-e?
Igen, ez főideál amelyet

vagy

generál.
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egész szám többszörösei ideált

(177.)

Definiálja gyűrűben a mellékosztályokat.
Mellékosztályok (maradékosztályok) (Gyűrűben)
Legyen:
-

egy gyűrű
egy additív részcsoportja -nek (

Ha valamely
Az

elemekre

, akkor
*

elem ekvivalenciaosztálya az

)
.
|

+

és

Ekkor: Minden
elemre az
ekvivalenciaosztályok az
mellékosztályai (maradékosztályai).
(178.)

halmaz.

gyűrű szerinti

Fogalmazza meg kompatibilis osztályozások és az ideálok közötti kapcsolatot leíró
tételt.
Kompatibilis osztályozások és az ideálok közötti kapcsolat
Egy
gyűrű egy
ideálja szerinti mellékosztályai az
művelettel kompatibilis osztályozását alkotják.

gyűrűnek mindkét

Minden mindkét művelettel kompatibilis osztályozás esetén a nullelem osztálya
ideál és az osztályozás ezen ideál szerinti mellékosztályokból áll.
(179.)

Definiálja a faktorgyűrű fogalmát és fogalmazza meg a definícióban felhasznált
tételt.
Faktorgyűrű
Tétel: Egy gyűrűnek egy ideál szerinti mellékosztályai az összeadásra és a
szorzásra mint műveletekre nézve gyűrűt alkotnak.
Ez a gyűrű az
gyűrű ideál szerinti faktorgyűrűje (hányadosgyűrűje vagy
maradékosztály-gyűrűje).
Jelölés: ⁄ (az

(180.)

Adjon példát
Példa
Ha

gyűrű ideál szerinti faktorgyűrűje)

faktorgyűrűjére.

faktorgyűrűjére
és

(

), akkor ⁄

Ez a
egész számok egy
maradékosztályainak a gyűrűje.
(181.)

⁄

.

egész szám modulus szerinti kongruencia

Fogalmazza meg egy kommutatív egységelemes gyűrűben a főideálokat leíró
állítást.
Főideálokat leíró állítás (Kommutatív egységelemes gyűrűben)
Egy
( )

kommutatív egységelemes gyűrűben az
.
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elem által generált főideálra

Speciálisan:
a.) A 0 nullelem által generált főideálra (0)

*0+.

b.) Az 1 egységelem által generált főideálra (1)
(182.)

.

Fogalmazza meg egy egységelemes integritási tartományban az oszthatóság és a
generált főideálok kapcsolatát leíró állítást.
Oszthatóság és a generált főideálok kapcsolata
(Egységelemes integritási tartományban)
Legyen

egy egységelemes integritási tartomány.

Ekkor:
1.) ( )

( )

| (

2.) ( )

( )

és asszociáltak (

3.) ( )
(183.)

);

egység (

);

).

Definiálja a Gauss-gyűrű fogalmát.
Gauss-gyűrű (Egyértelmű faktorizációs tartomány)
Legyen:
-

egy egységelemes integritási tartomány
( ) az egységeinek a halmaza

( )) (
) a nullelemtől és az egységektől
Ha minden
(*0+
0 és
különböző elem a sorrendtől és az asszociáltságtól eltekintve egyértelműen
felírható irreducibilis (felbonthatatlan) elemek véges szorzataként akkor
Gauss-gyűrű.
( )) (
) a nullelemtől és az
Másként: Ha minden
(*0+
0 és
egységektől különböző elem a sorrendtől eltekintve egyértelműen
felírható
alakban, akkor Gauss-gyűrű.
Ahol:
a.)

(*0+

( )) (

0 és

) nem nullelem és nem

egység
b.)
c.)
d.)
Vagyis: Az
(184.)

( ) egység
(
) páronként nem asszociált irreducibilis
(felbonthatatlan) elemek
(

) pozitív természetes szám kitevők

Gauss-gyűrűben fennáll a számelmélet alaptétele.

Gauss-gyűrűben hogyan olvashatók le a faktorizációból az osztók?
Osztók leolvasása a faktorizációból (Gauss-gyűrűben)
Legyen:
56. oldal

-

egy Gauss-gyűrű
( ) az egységeinek a halmaza

Ekkor: A

( )) (

(*0+

) a nullelemtől és az egységektől

0 és

különböző elem osztói az
és

faktorizációból leolvashatók

alakúak.

Ahol:
(*0+

b.)

( ) egységek

c.)

) nem nullelem és nem egység

0 és

(
) páronként nem asszociált irreducibilis
(felbonthatatlan) elemek
(

d.) 0
kitevők
Megjegyzés: Az
(185.)

( )) (

a.)

) és (

1

(

)) természetes szám

0 is megengedett (módosított kanonikus alak).

Igaz-e, hogy Gauss-gyűrűben létezik legnagyobb közös osztó és legkisebb közös
többszörös?
Igaz, Gauss-gyűrűben létezik legnagyobb közös osztó (lnko) és legkisebb közös
többszörös (lkkt).
Feltételek:
-

(186.)

kettőnél több elemünk legyen
mindegyiknek létezzen az irreducibilis (felbonthatatlan) tényezőkre való
felbontása

Igaz-e, hogy Gauss-gyűrűben minden irreducibilis elem prím?
Igaz, Gauss-gyűrűben minden irreducibilis elem prímelem.
Legyen:
Ha |

egy Gauss-gyűrű
( ) az egységeinek a halmaza
( )) (
) a nullelemtől és
(*0+
0 és
egységelemtől különböző irreducibilis (felbonthatatlan) elem
tetszőleges elemek

akkor:
0

0 vagy
VAGY

(0
Ahol:
a.)

*0+ (

)

0) nem nullelem
57. oldal

0

az

( ) egység

b.)
c.)

(
)
(felbonthatatlan) elemek
(

d.) 0

páronként

) és (

nem

(

1

asszociált

irreducibilis

)) természetes szám kitevők

Ekkor: Az
vagy
felbontásában szerepelnie kell
faktorizációja nem lenne egyértelmű.

-nek egyébként

Így | vagy | .
Megjegyzés: Az
(187.)

0 is megengedett (módosított kanonikus alak).

Definiálja az euklideszi gyűrű fogalmát.
Euklideszi gyűrű
Legyen
Az (

egy egységelemes integritási tartomány.
) pár euklideszi gyűrű ha :

1.) Minden
a.)
0
b.)

0 és ( )

2.) A max* ( )
(188.)

(

( )+

*0+

függvény olyan, hogy:

0) esetén van olyan

, hogy

, ahol:

( )
(

) minden

*0+-ra (

0 és

0).

Fogalmazza meg az euklideszi gyűrűben az egységeket és az asszociáltakat leíró
tételt.
Egységek (Euklideszi gyűrűben)
Egy euklideszi gyűrűben pontosan azok az elemek egységek amelyekre
minimális értéket vesz fel.
Asszociáltak (Euklideszi gyűrűben)
Legyen
a.) Az
( )

egy euklideszi gyűrű.
*0+ (

0 és

0) nem nullelem elemekre

esetén

( ).

b.) Az egyenlőség pontosan akkor teljesül ha
(189.)

|

és

asszociáltak.

Fogalmazza meg a bővített euklideszi algoritmust euklideszi gyűrűben.
Bővített euklideszi algoritmus (Euklideszi gyűrűben)
Eljárás egy euklideszi gyűrűben az
közös osztójának valamint az
teljesüljön.
Eljárás:
1.) Inicializálás

58. oldal

elemek egy
elem legnagyobb
elemek meghatározására úgy hogy

Legyenek:
0

0

0

2.) Ciklus
Legyenek:
⌊

⌋

0 vagy (

(

)

(

))

1
Ugorjunk 2.)-re.
3.) Vége?
Ha

0, akkor

,

,

Az eljárás során végig
(190.)

(

és az eljárás véget ért.
).

Mi a kapcsolat euklideszi gyűrűben a prímelemek és az irreducibilis elemek
között?
Kapcsolat a prímelemek és az irreducibilis (felbonthatatlan) elemek között
(Euklideszi gyűrűben)
Legyen:
-

egy euklideszi gyűrű
( ) az egységeinek a halmaza

( )) (
) a nullelemtől és az
Az -ben egy
(*0+
0 és
egységektől különböző elem pontosan akkor irreducibilis (felbonthatatlan) elem,
ha prímelem.
(191.)

Fogalmazza meg euklideszi gyűrűben a faktorizációra vonatkozó tételt.
Faktorizáció (Euklideszi gyűrűben)
Legyen:
-

egy euklideszi gyűrű
( ) az egységeinek a halmaza

Ekkor: Az euklideszi gyűrűben minden
nullelemtől és az egységektől

59. oldal

(*0+
különböző

( )) (
)a
0 és
elem sorrendtől és

asszociáltságtól eltekintve egyértelműen
(felbonthatatlan) elemek szorzataként.

felírható

irreducibilis

Tehát: Egy euklideszi gyűrű Gauss-gyűrű.
(192.)

Definiálja a hányadostest fogalmát. Milyen állítást használt?
Hányadostest
Legyen

a nullgyűrűtől különböző (legalább kételemű) integritási tartomány.
(

Vezessük be az
-

(
(
(

*0+) halmazon az:

) (
) ekvivalenciarelációt, ha
) (
) (
) összeadást
)(
) (
) szorzást

Ekkor:
a.) A műveletek kompatibilisek a

ekvivalenciarelációval.

b.) A
ekvivalenciareláció által meghatározott ekvivalenciaosztályok
testet alkotnak.
Az ekvivalenciaosztályok által alkotott test
(193.)

hányadosteste.

Hogyan ágyazható be egy integritási tartomány a hányadostestébe?
Integritási tartomány beágyazása a hányadostestébe
Egy
a nullgyűrűtől különböző (legalább kételemű) integritási tartomány
beágyazható a hányadostestébe mert rögzített
-re (
0) és tetszőleges
) ekvivalenciaosztályt rendelve ugyanazt a monomorfizmust
-hez az (
kapjuk.

(194.)

Definiálja az egyhatározatlanú polinom fogalmát.
Egyhatározatlanú (egyváltozós) polinom
Intuitív definíció
Legyen:
-

egy gyűrű
egy természetes szám

∑
Az gyűrű feletti egyhatározatlanú polinom egy
alakú véges összeg
ahol:
, - az gyűrű feletti egyhatározatlanú polinom
(
) az együtthatók
0
a „határozatlan”
Definíció
Legyen

egy gyűrű.

60. oldal

Az

gyűrű feletti egyhatározatlanú polinom egy olyan

.

és

(

(

)

)/ végtelen sorozat amelynek csak véges sok tagja nem

nullelem.
Jelölés: ( ) (
(195.)

, - az

gyűrű feletti egyhatározatlanú polinom)

Definiálja egyhatározatlanú polinomok összeadását és szorzását.
Egyhatározatlanú (egyváltozós) polinomok összeadása
Legyen:
-

egy gyűrű
(

-

) és

(

) .

(

és

)/ végtelen

sorozatok amelyeknek csak véges sok tagja nem nullelem
(
)
(
)) összeg egy
Ekkor: Az
(
végtelen sorozat amelynek csak véges sok tagja nem nullelem.
Megjegyzés: Az összeadás tagonként történik.
Egyhatározatlanú (egyváltozós) polinomok szorzása
Legyen:
-

egy gyűrű
(

-

) és

(

) .

(

és

)/ végtelen

sorozatok amelyeknek csak véges sok tagja nem nullelem
(
)
(
)) szorzat egy végtelen
Ekkor: Az
(
sorozat, amelynek csak véges sok tagja nem nullelem ahol:
∑
(

∑
(

0

) és

∑
0

(

))

Megjegyzés: A szorzás tagonként történik.
Egyhatározatlanú (egyváltozós) polinom szorzása egy gyűrűbeli elemmel
Legyen:
-

egy gyűrű
(

).

és

(

)/ egy végtelen sorozat, amelynek csak

véges sok tagja nem nullelem
egy tetszőleges elem

(
)
(
)) szorzat egy végtelen sorozat,
Ekkor: Az
(
amelynek csak véges sok tagja nem nullelem.

61. oldal

Megjegyzés: A szorzás tagonként történik.
(196.)

Hogyan azonosíthatjuk a gyűrű elemeit bizonyos polinomokkal? Hogy hívjuk
ezeket a polinomokat?
Gyűrű elemeinek azonosítása egyhatározatlanú (egyváltozós) polinomokkal
Legyen:
-

egy gyűrű
egy tetszőleges elem

( 0 ) leképezéssel az -nek az egyhatározatlanú polinomok
Az
gyűrűjébe való monomorfizmusát kapjuk ahol:
-

egy végtelen sorozat
a konstans tag együtthatója
(
) a többi tag együtthatója
0

Megjegyzés: A függvény értékkészletének az elemei a konstans polinomok.
Ekkor: Az , --beli konstans egyhatározatlanú polinomok azonosíthatók
elemeivel.
(197.)

Definiálja polinom együtthatóit főegyütthatóját és fokszámát.
Egyhatározatlanú (egyváltozós) polinom együtthatója
Legyen:
-

egy gyűrű

-

.

, - és

(

(

0

))/ egy

egyhatározatlanú polinom (hagyományos jelölés)
Az

az -ed fokú tag együtthatója.

Egyhatározatlanú (egyváltozós) polinom főegyütthatója
Ha

0, akkor

az egyhatározatlanú polinom főegyütthatója.

Egyhatározatlanú (egyváltozós) polinom fokszáma
Ha

0, akkor

az egyhatározatlanú polinom fokszáma.

Megjegyzés: A nulla egyhatározatlanú polinom fokszáma

.

Jelölés: deg( ) ( egyhatározatlanú polinom fokszáma)
(198.)

Definiálja a lineáris polinomokat.
Egyhatározatlanú (egyváltozós) lineáris polinom
Ha az egy gyűrű és az
azaz deg( ) 1, akkor az

, - egyhatározatlanú polinom legfeljebb elsőfokú,
egy egyhatározatlanú lineáris polinom.

62. oldal

(199.)

Definiálja a monom fogalmát egy határozatlan esetén.
Egyhatározatlanú (egyváltozós) monom
(
Az egyhatározatlanú monom olyan egyhatározatlanú polinom, amely
egytagú alakba írható, ahol
az együttható és
a „határozatlan”.

(200.)

)

Definiálja a főpolinom fogalmát.
Egyhatározatlanú (egyváltozós) főpolinom
(Egyhatározatlanú (egyváltozós) normált polinom)
Legyen:
-

egy egységelemes gyűrű

-

.

, - és

(

0

(

))/ egy

egyhatározatlanú polinom (hagyományos jelölés)
Ekkor: Ha az 1
a gyűrű egységeleme és
1, azaz az egyhatározatlanú
polinom főegyütthatója 1, akkor az egy egyhatározatlanú főpolinom
(egyhatározatlanú normált polinom).
(201.)

Mit mondhatunk polinomok szorzatának főegyütthatójáról?
Egyhatározatlanú (egyváltozós) polinomok szorzatának főegyütthatója
Legyen

egy nullosztómentes gyűrű.

, - nem nulla egyhatározatlanú polinomok szorzatának a
Ekkor: Az
(
), ahol
főegyütthatója a főegyütthatók szorzata azaz
és
az és főegyütthatója.
(202.)

Mit mondhatunk polinomok szorzatának fokáról?
Egyhatározatlanú (egyváltozós) polinomok szorzatának fokszáma
Legyen

egy nullosztómentes gyűrű.

, - nem nulla egyhatározatlanú polinomok szorzatának a foka
Ekkor: Az
a fokok összege, azaz deg( ) deg( ) deg( ).
(203.)

Definiálja a polinom helyettesítési értékét és gyökét.
Egyhatározatlanú (egyváltozós) polinom helyettesítési értéke
Legyen:
-

egy gyűrű
.

, - és

(

0

(

))/ egy

egyhatározatlanú polinom (hagyományos jelölés)
Ekkor: Az egyhatározatlanú polinom egy
értéke az ( )
63. oldal

helyen felvett helyettesítési
elem.

Egyhatározatlanú (egyváltozós) polinom gyöke
Ha az egyhatározatlanú polinom helyen felvett helyettesítési értéke az
gyűrű nulleleme, akkor az az gyöke.
(204.)

Definiálja a polinomhoz tartozó polinomfüggvényt. Tartozhat-e különböző
polinomokhoz ugyanaz a polinomfüggvény?
Egyhatározatlanú (egyváltozós) polinomhoz tartozó polinomfüggvény
Legyen:
-

egy gyűrű

-

.

, - és

(

0

(

))/ egy

egyhatározatlanú polinom (hagyományos jelölés)
( ) (
) leképezés az
Ekkor: Az
tartozó polinomfüggvény.

egyhatározatlanú polinomhoz

Jelölés: ̂ ( egyhatározatlanú polinomhoz tartozó polinomfüggvény)
Tartozhat-e különböző egyhatározatlanú (egyváltozós) polinomokhoz ugyanaz a
polinomfüggvény?
Igen tartozhat különböző
polinomfüggvény.

egyhatározatlanú

polinomokhoz

ugyanaz

a

Példa
Legyen:
Ekkor: Az

(1
) egy prímszám
a modulo maradékosztályok gyűrűje
(mod ) minden

-re, azaz

, - egyhatározatlanú
Tehát: Az
polinomfüggvény tartozik.
(205.)

minden
polinomokhoz

.
ugyanaz

a

Fogalmazza meg a maradékos osztás tételét polinomokra.
Maradékos osztás tétele (Egyhatározatlanú (egyváltozós) polinomokra)
Legyen:
-

egy egységelemes integritási tartomány
, -(
0) egyhatározatlanú polinomok
egy egyhatározatlanú főpolinom

Ekkor: Egyértelműen léteznek olyan
amelyekre
, ahol deg( )
(206.)

, - egyhatározatlanú polinomok
deg( ).

Fogalmazza meg a gyöktényező leválasztására vonatkozó állítást.
Gyöktényező leválasztása
64. oldal

Legyen:
-

egy egységelemes integritási tartomány
, -(
0) egy egyhatározatlanú polinom
az egyhatározatlanú polinom gyöke ( ( )

Ekkor: Valamely
(207.)

, -(

0)
(

0) egyhatározatlanú polinomra

) .

Legfeljebb hány gyöke van egy polinomnak? Fogalmazza meg az állítást.
Egyhatározatlanú (egyváltozós) polinom gyökeinek a száma
Legyen:
-

egyhatározatlanú polinomnak legfeljebb deg( ) darab gyöke van.

Ekkor: Az
(208.)

egy egységelemes integritási tartomány
, -(
0) egy egyhatározatlanú polinom

Milyen esetben kölcsönösen egyértelmű a megfeleltetés a polinomok és a
polinomfüggvények között? Fogalmazza meg az állítást.
Kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés az
polinomok és a polinomfüggvények között

egyhatározatlanú

(egyváltozós)

Legyen:
-

egy végtelen számosságú egységelemes integritási tartomány
, - különböző egyhatározatlanú polinomok

Ekkor: Az
és
különböző egyhatározatlanú polinomokhoz nem tartozik
ugyanaz a polinomfüggvény.
Megjegyzés: Ilyenkor az egyhatározatlanú polinomokat azonosíthatjuk a
polinomfüggvényeikkel
(209.)

Milyen esetben alkotnak a polinomok euklideszi gyűrűt? Fogalmazza meg az
állítást.
Egyhatározatlanú (egyváltozós) polinomok euklideszi gyűrű felett
Legyen:
-

0) egy egyhatározatlanú polinom

deg( ) függvénnyel az , - euklideszi gyűrű.

Ekkor: Az
(210.)

egy test
, -(

Ismertesse a Horner-elrendezést.
Horner-elrendezés
Legyen:
-

egy egységelemes integritási tartomány
, - egy egyhatározatlanú polinom
az egyhatározatlanú polinom gyöke ( ( )

65. oldal

0)

(

-

)

, -(

0) egy egyhatározatlanú főpolinom
, - egyhatározatlanú polinomok
( )
, ahol deg( ) deg( ) és

Ekkor: Egyértelműen léteznek olyan
(
)
amelyekre
egy konstans (maradék).
Tehát: Így
(211.)

1 darab összeadással megkapjuk ( )-t.

1 darab szorzással és

Mondjon példát amikor egy adott másodfokú polinomnak nulla egy illetve két
gyöke van.
Példák
Nulla darab gyök
1(

Az

, -) egyhatározatlanú polinomnak nincs gyöke.

Egy darab gyök
Az

1(

, - és

2) egyhatározatlanú polinomnak egy gyöke van.

, - és

5) egyhatározatlanú polinomnak két gyöke van.

Két darab gyök
Az
(212.)

1(

Definiálja polinom algebrai deriváltját.
Egyhatározatlanú (egyváltozós) polinom algebrai deriváltja
Legyen

egy gyűrű.

Egy

, - és

.

egyhatározatlanú
1

polinom

algebrai

deriváltja
.

(

0

(röviden:

, - és

(

1

(

))/

deriváltja)

az

(

))/

egyhatározatlanú algebrai derivált polinom.
(213.)

Milyen négy tulajdonsággal jellemezhető a polinomhoz az algebrai deriváltját
rendelő leképezés?
Egyhatározatlanú (egyváltozós) polinomhoz az algebrai deriváltját rendelő
leképezés tulajdonságai
Legyen:
Ekkor az

egy egységelemes integritási tartomány
, - egyhatározatlanú polinomok
, -egyhatározatlanú polinomok
algebrai deriválás tulajdonságai:

1.) Konstans polinom algebrai deriváltja a nulla polinom;
2.) Az elsőfokú
egységeleme;

egyhatározatlanú polinom algebrai deriváltja

66. oldal

3.) (

(214.)

)

(Additivitás);

4.) (

)

(Szorzat differenciálási szabálya).

Az ,

polinomokra

| . Mit állíthatunk

-ről? Fogalmazza meg az állítást.

Legyen:
Ekkor: Ha
(215.)

egy egységelemes integritási tartomány
, - egyhatározatlanú polinomok
, - egyhatározatlanú polinomok
egy pozitív természetes szám
| , akkor

| .

Hogyan kaphatunk egy polinomból négyzetmentes polinomot? Fogalmazza meg az
állítást.
Egyhatározatlanú (egyváltozós) négyzetmentes polinom
Legyen:
-

egy test
, -(
0) egyhatározatlanú polinomok
)
, -(
lnko(
0) egyhatározatlanú polinom az
legnagyobb közös osztója
, -(

Ekkor: A

0) egyhatározatlanú polinom négyzetmentes azaz

egyetlen legalább elsőfokú
négyzetével sem osztható.
(216.)

és

, -(

0) egyhatározatlanú polinom

Definiálja a polinom többszörös gyökét.
Egyhatározatlanú (egyváltozós) polinom többszörös gyöke
Legyen:
Ekkor: A
(

egy egységelemes integritási tartomány
, -(
0) egy egyhatározatlanú polinom
egy pozitív természetes szám
elem az
) | , de (

egyhatározatlanú polinom egy
)
.

-szeres gyöke ha

(
) (
, -(
Másként: Ha valamely
elemre
0)) és
( ) 0, akkor a az egyhatározatlanú polinom egy -szeres gyöke.
Jelölés: (
(217.)

)

( az

egyhatározatlanú polinom egy -szeres gyöke)

Mi a kapcsolat a polinom gyökei és a deriváltjának a gyökei között? Fogalmazza
meg az állítást.
Kapcsolat egyhatározatlanú (egyváltozós) polinom és az algebrai deriváltjának a
gyökei között

67. oldal

Legyen:
-

egy egységelemes integritási tartomány
, -(
0) egy egyhatározatlanú polinom
egy pozitív természetes szám
elem az egyhatározatlanú polinom egy -szeres gyöke

Ekkor:
, - egyhatározatlanú algebrai derivált polinomnak egy
a.) A elem az
legalább (
1)-szeres gyöke.
, - egyhatározatlanú algebrai derivált
b.) Ha char( )
, akkor elem az
polinomnak pontosan (
1)-szeres gyöke.
Megjegyzés: Ha char( )
(218.)

0, akkor char( )

.

Lehet-e egy polinom -szeres gyöke a deriváltnak is legalább -szeres gyöke?
Igen, egyhatározatlanú polinom egy -szeres gyöke lehet az egyhatározatlanú
algebrai derivált polinomnak több mint (
1)-szeres gyöke is.
Példa
Legyen:
(1
) egy prímszám
a modulo szerinti kongruencia maradékosztályainak egy eleme
egy pozitív természetes szám

Ekkor:

(
) ((
a.) Az
-szeres gyöke.
(
b.) Az
az egy (
(219.)

)

)

1)

, - egyhatározatlanú polinomnak az

, - egyhatározatlanú algebrai derivált polinomnak
1)-szeres gyöke.

Írja le az egységeket test feletti polinomok körében.
Egységek test feletti egyhatározatlanú (egyváltozós) polinomok körében
Legyen

(220.)

egy test.
, - és

Ha

0 nem nulla konstans polinom, akkor

egy egység.

Hogyan kaphatunk véges testeket?
Véges test konstrukciója
Legyen:
-

egy

(1
) egy prímszám
a modulo szerinti kongruencia maradékosztályainak véges teste
egy pozitív természetes szám
68. oldal

-

, - egy
főpolinom

-ed fokú egyhatározatlanú irreducibilis (felbonthatatlan)

Ekkor:
a.) A ̃
b.) A
Tehát: Egy
(221.)

, - ( ) egy test, mert az ( ) főideál maximális ideál.
részteste ̃ -nak, azaz ̃ bővítése

-nek.

elemű véges testet kaptunk.

Fogalmazza meg a véges testek elemszámát leíró tételt.
Véges testek elemszáma
Legyen:
(1
) egy prímszám
egy pozitív természetes szám

-

Ekkor: Bármely véges test elemeinek a száma egy
prímhatvány ahol a
prímszám a véges test karakterisztikája, azaz char( )
.
(222.)

Fogalmazza meg a véges test nem nulla elemei multiplikatív csoportjának
szerkezetét leíró tételt.
Véges test nem nulla elemei multiplikatív csoportjának szerkezete
Legyen:
(1
) egy prímszám
egy pozitív természetes szám
egy véges test

Ekkor:
a.) Az

véges test nem nullelem elemeinek multiplikatív csoportja ciklikus.

b.) Ha az

véges testnek

eleme van akkor bármely

elemére

.
(223.)

Van-e minden prímhatványhoz olyan elemszámú véges test?
(
Igen, bármely
létezik elemű véges test.

(224.)

(1

Írja le az irreducibilis polinomokat a

) egy prímszám és

) prímhatványra

feletti polinomok körében.

Irreducibilis (felbonthatatlan) egyhatározatlanú (egyváltozós) polinomok

felett

A , --ben minden elsőfokú lineáris egyhatározatlanú polinom irreducibilis.
Más irreducibilis egyhatározatlanú polinom nincs!
(225.)

Írja le az irreducibilis polinomokat az

feletti polinomok körében.

Irreducibilis (felbonthatatlan) egyhatározatlanú (egyváltozós) polinomok

69. oldal

felett

Az , --ben minden elsőfokú lineáris és minden valós gyök nélküli másodfokú
egyhatározatlanú polinom irreducibilis.
Más irreducibilis egyhatározatlanú polinom nincs!
(226.)

Mit tud a

feletti irreducibilis polinomokról?

Irreducibilis (felbonthatatlan) egyhatározatlanú (egyváltozós) polinomok
A , --ben minden
pozitív természetes számra van olyan
egyhatározatlanú polinom amely irreducibilis.
(227.)

felett
-ed fokú

Igaz-e, hogy , - euklideszi gyűrű?
Nem igaz, a , - gyűrű nem euklideszi gyűrű.
Ellenpélda
Legyen:
-

2

, - egy konstans polinom
, - egy elsőfokú egyhatározatlanú polinom

Ha a , --et euklideszi gyűrűvé lehetne tenni akkor:
lnko(2 )

1 és 1

2

(

, -)

Ez nem lehetséges mert a jobb oldal konstans tagja páros
(228.)

Igaz-e, hogy , - Gauss-gyűrű?
Igaz, a , - gyűrű Gauss-gyűrű.
, -(
Minden
0 és deg( ) 1) a nulladfokú konstans egyváltozós
polinomoktól és az elsőfokú egyváltozós polinomoktól különböző egyváltozós
polinom azaz a nem lineáris egyváltozós polinomok sorrendtől és
asszociáltságtól eltekintve egyértelműen felírható irreducibilis (felbonthatatlan)
egyváltozós polinomok véges szorzataként.
Tehát: A , - gyűrű Gauss-gyűrű.

(229.)

Fogalmazza meg Gauss tételét egyértelmű faktorizációs tartományokról.
Gauss-tétele egyértelmű faktorizációs tartományokról
Legyen:
-

egy Gauss-gyűrű
az hányadosteste

Ekkor:
, - egyhatározatlanú polinom előállítható két nem konstans
, - egyhatározatlanú polinom szorzataként , --ben, akkor , --ben
, - egyhatározatlanú polinomok szorzataként
is előállítható két

1.) Ha egy

70. oldal

amelyekre és , illetve
beli konstansszorosai.

és

, --ben azaz egymásnak

asszociáltak

-

2.) Az , - is Gauss-gyűrű.
(230.)

Ismertesse a Lagrange-interpolációt.
Lagrange-interpoláció
Legyen:
-

egy test
egy természetes szám
különböző elemek
tetszőleges elemek

Ekkor: Pontosan egy olyan legfeljebb
polinom létezik amelyre:
( )
Eljárás

, - egyhatározatlanú

-ed fokú
(

)

0

megtalálására (Lagrange-interpoláció)

Legyen:
1.) Az

( )

∏

(

)

∏

(

)

, -(

0

) a

-edik Lagrange-interpolációs

egyhatározatlanú alappolinom.
2.) Az

( )

∑

( )

, -

Lagrange-interpolációs

egyhatározatlanú

polinom teljesíti a fenti feltételeket.
(231.)

Ismertessen egy titokmegosztási eljárást.
Titokmegosztás Lagrange-interpolációval
Legyen:
-

(
) pozitív természetes számok
a titok maximális lehetséges értéke
(
) egy titok

Feladat: A titok darab részre való szétosztása úgy hogy bármely
darab
részből visszaállítható legyen de kevesebből semmi információt ne
lehessen kapni a titokról.
Eljárás
1.) Válasszunk egy -nél és -nél is nagyobb
2.) Válasszunk véletlen
maradékosztálybeli együtthatókat.
3.) Számítsuk ki a
értékeit az 1

(1
modulo

) prímszámot.
kongruencia szerinti

, - egyhatározatlanú polinom
helyeken.

Ekkor:
71. oldal

a.) Az

-k (

) a titokrészek.

1

b.) Bármely
darab titokrészből az egyhatározatlanú polinom megkapható
Lagrange-interpolációval de kevesebb részből semmi információt nem lehet
kapni a titokról.
(232.)

Ismertesse a Kronecker-eljárást.
Kronecker-eljárás
Legyen:
-

egy végtelen Gauss-gyűrű
az hányadosteste
egy pozitív természetes szám
, - egy egyhatározatlanú polinom
egy eljárás tetszőleges -beli elem osztóinak a meghatározására
több eljárás műveletek elvégzésére

Ekkor: A Kronecker-eljárás megadja egy
irreducibilis (felbonthatatlan) faktorait.

egyhatározatlanú

polinom

Eljárás:
1.) Ha

akkor bármely

-re ( )

( ) ( ), azaz ( )| ( ).

2.) Válasszunk

különböző elemeket.

3.) Válassznuk

tetszőleges elemeket.

) értékhez meghatározhatjuk Lagrange4.) Bármely
| ( )(
0
, - egyhatározatlanú polinomot
interpolációval azt az egyetlen
).
amelyre deg( )
és ( )
, azaz ( ) | ( ) (
0
, - és
5.) Ha
osztja
hányadossal folytatjuk.

-et akkor megtaláltuk

egy osztóját és a

6.) Ha
0-val indulunk és egyesével növeljük -et, akkor csak irreducibilis
(felbonthatatlan) egyhatározatlanú polinomosztókat fogunk találni.
7.) Ha

⌊

deg( )

⌋-ig

nem

találtunk

osztót

akkor

irreducibilis

(felbonthatatlan).
Megjegyzés: Az elsőfokú faktorok megadják a -beli és az -beli gyököket.
(233.)

Fogalmazza meg a véges testek alaptételét.
Véges testek alaptétele
(
(1
Bármely
elemű véges testek izomorfak.

(234.)

) egy prímszám és

) prímhatványra a

Hogyan kaphatunk véges testeket? Írjon le olyan eljárást amely minden véges
testet megad.

72. oldal

Véges test konstrukciója
Legyen:
-

(1
) egy prímszám
a modulo szerinti kongruencia maradékosztályainak véges teste
egy pozitív természetes szám
, - egy -ed fokú egyhatározatlanú irreducibilis (felbonthatatlan)
főpolinom

Ekkor:
c.) A ̃
d.) A
Tehát: Egy
(235.)

, - ( ) egy test, mert az ( ) főideál maximális ideál.
részteste ̃ -nak, azaz ̃ bővítése

-nek.

elemű véges testet kaptunk.

Definiálja a racionális függvényeket.
Racionális (tört)függvények
Ha az
egy integritási tartomány akkor az
hányadostestét.
Az , - hányadostestének az elemei az
(tört)függvények.
Jelölés: ( ) (az

(236.)

, - is így képezhetjük a

integritási tartomány feletti racionális

feletti racionális (tört)függvények halmaza)

Fogalmazza meg a parciális törtekre bontás tételét alakú racionális függvényre.
Parciális törtekre bontás tétele alakú racionális (tört)függvényre
Legyen:
-

egy test
egy pozitív természetes szám
, - legalább elsőfokú páronként relatív prím egyhatározatlanú
polinomok (1 deg( ) deg( ))
, - egy egyhatározatlanú polinom

Ekkor: Léteznek olyan

, - egyhatározatlanú polinomok amelyekkel

a hányadostestben
(237.)

.

Fogalmazza meg a parciális törtekre bontás tételét

alakú racionális függvényre

két alakban.
Parciális törtekre bontás tétele alakú racionális (tört)függvényre (Két alakban)
1.) Első következmény

73. oldal

Legyen:
-

egy test
egy pozitív természetes szám
, legalább
elsőfokú
páronként
egyhatározatlanú polinomok (1 deg( ) deg( ))
, - egy egyhatározatlanú polinom

relatív

prím

, - egy egyhatározatlanú polinom akkor léteznek
, - egyhatározatlanú polinomok, amelyekkel a
hányadostestben:

Ekkor: Ha

2.) Második következmény
Legyen:
-

egy test
egy pozitív természetes szám
, legalább
elsőfokú
páronként
egyhatározatlanú polinomok (1 deg( ) deg( ))
, - egy egyhatározatlanú polinom

prím

, - egy egyhatározatlanú polinom

Ekkor: Ha
deg( ) (

(238.)

relatív

, - egy egyhatározatlanú polinom akkor léteznek
, - egyhatározatlanú polinomok úgy hogy deg( )
1

), amelyekkel a hányadostestben:

Fogalmazza meg a parciális törtekre bontás tételét
Parciális törtekre bontás tétele

alakú racionális függvényre.

alakú racionális (tört)függvényre

Legyen:
-

egy test
egy pozitív természetes szám
, - legalább elsőfokú páronként relatív prím irreducibilis
(felbonthatatlan) egyhatározatlanú polinomok (1 deg( ) deg( ))
, - egy egyhatározatlanú polinom
, - egy egyhatározatlanú polinom

, - egy egyhatározatlanú polinom akkor léteznek
Ha
egyhatározatlanú polinomok úgy
hogy deg( ) deg( ) (
amelyekkel a hányadostestben:
74. oldal

1

, ),

(

Ekkor: A

1

) alakú törtek felírhatók

(

)

alakban, ahol:
deg( ) deg( )
deg( ) deg( ) (

(239.)

(

1

))

Definiálja a többhatározatlanú polinom fogalmát.
Többhatározatlanú (többváltozós) polinom
Intuitív definíció
Legyen:
-

egy gyűrű
egy természetes szám

∑
Az gyűrű feletti -határozatlanú polinom egy
véges összeg ahol:
,
- az -határozatlanú polinom
(
és
1
) az együtthatók
a „határozatlanok”

alakú

Rekurzív definíció
a.) Ha

0, akkor ,

-

.

b.) Ha

1, akkor ,

-

, -.

c.) Ha 1
, akkor ,
polinomok olyan polinomjai
határozatlanok polinomjai.
Jelölés:
(240.)

(

)(

,

,
-, -, vagyis az -határozatlanú
-nek, amelynek együtthatói az
- az

gyűrű feletti -határozatlanú polinom)

Hogyan azonosíthatjuk a gyűrű elemeit bizonyos többhatározatlanú polinomokkal?
Hogy hívjuk ezeket a polinomokat?
Gyűrű elemeinek azonosítása többváltozós polinomokkal
Legyen:
-

egy gyűrű
egy természetes szám

Az
( 0
0) leképezéssel az -nek az
gyűrűjébe való monomorfizmusát kapjuk ahol:
-

-határozatlanú polinomok

egy tetszőleges elem
a konstans tag együtthatója
0(
és
1
) a többi tag együtthatója

75. oldal

Megjegyzés: A függvény értékkészletének az elemei a konstans polinomok.
--beli konstans -határozatlanú polinomok azonosíthatók
Ekkor: Az ,
elemeivel.
(241.)

Definiálja többhatározatlanú polinom együtthatóit tagjainak multifokát és fokát.
Többhatározatlanú (többváltozós) polinom együtthatója
Legyen:
-

egy gyűrű
∑

-

.

és

és

1

(

)/ egy

polinom

amely

-határozatlanú polinom
Az

az adott tag együtthatója.

Többhatározatlanú (többváltozós) polinom tagjainak multifoka
Az (

) rendezett -es az adott tag multifoka.

Többhatározatlanú (többváltozós) polinom tagjainak foka
Az
(242.)

összeg az adott tag foka.

Definiálja a többhatározatlanú monom fogalmát.
Többhatározatlanú (többváltozós) monom
A

többhatározatlanú
.

monom
és

olyan
(

1

többhatározatlanú

)/ egytagú alakba írható

ahol

az együttható.
(243.)

Definiálja többhatározatlanú polinom fokát. Milyen megállapodások mellett
egyértelmű egy többhatározatlanú polinom felírása?
Többhatározatlanú (többváltozós) polinom foka
Legyen:
-

egy gyűrű
∑

.

-határozatlanú polinom, ahol

és

és

(

1

)/ egy

az adott tag együtthatója

Többhatározatlanú polinomok felírásának egyértelműsége
Mivel a fenti felírás nem egyértelmű ezért kikötjük hogy:
-

legyen az minimális
minden -nél nem magasabb fokú tag egyszer szerepeljen

Ekkor: Ez az
minimális összeg az
-határozatlanú polinom foka.

76. oldal

,

-(

)

Megjegyzés: A nulla többhatározatlanú polinom fokszáma
Jelölés: deg( ) (az
(244.)

,

.

- -határozatlanú polinom foka)

Definiálja a többhatározatlanú lineáris polinomokat.
Többhatározatlanú (többváltozós) lineáris polinom
Ha az
egy gyűrű és az
legfeljebb elsőfokú, azaz deg( )
polinom.

(245.)

,
-(
1, akkor az

) -határozatlanú polinom
egy -határozatlanú lineáris

Hogyan írhatjuk fel két többhatározatlanú polinom összegének illetve szorzatának
az együtthatóit?
Többhatározatlanú (többváltozós) polinomok összeadása
Legyen:
egy gyűrű
∑

-

.

és

-határozatlanú polinom ahol
∑

-

.

∑

1

(

)/ egy

az adott tag együtthatója
és

-határozatlanú polinom ahol
Ekkor: Az
polinom.

és

és

1

(

)/ egy

az adott tag együtthatója

(

)

egy többhatározatlanú

Megjegyzés: Az összeadás tagonként történik.
Többhatározatlanú (többváltozós) polinomok szorzása
Legyen:
egy gyűrű
∑

-

.

és

-határozatlanú polinom ahol
∑

-

1

(

)/ egy

az adott tag együtthatója
.

-határozatlanú polinom ahol
Ekkor: Az

és

és

és

1

(

)/ egy

az adott tag együtthatója

egy többhatározatlanú polinom, ahol:
∑

Megjegyzés: A szorzás tagonként történik.
Többhatározatlanú (többváltozós) polinom szorzása egy gyűrűbeli elemmel
Legyen:

77. oldal

-

egy gyűrű
∑

-

.

és

-határozatlanú polinom ahol
tetszőleges gyűrűbeli elem

(

1

)/ egy

az adott tag együtthatója

∑

Ekkor: Az

és

egy többhatározatlanú polinom.

Megjegyzés: A szorzás tagonként történik.
(246.)

Milyen esetben lesz a többhatározatlanú polinomok gyűrűje nullosztómentes?
Többhatározatlanú (többváltozós) polinomok nullosztómentes gyűrűje
Ha az
gyűrű nullosztómentes akkor az
polinomok gyűrűje is nullosztómentes.

(247.)

,

-(

)

-határozatlanú

Mit mondhatunk két többhatározatlanú polinom szorzatának a fokáról?
Többhatározatlanú (többváltozós) polinomok szorzatának a foka
A többhatározatlanú polinomok nullosztómentes gyűrűjében két nem nulla
polinom szorzatának a foka a fokok összege.

(248.)

Milyen esetben lesz a többhatározatlanú polinomok gyűrűje Gauss-gyűrű?
Fogalmazza meg az állítást.
Többhatározatlanú (többváltozós) polinomok Gauss-gyűrűje
Ha az gyűrű egy Gauss-gyűrű akkor az
polinomok gyűrűje is Gauss-gyűrű.

(249.)

,

-(

) -határozatlanú

Definiálja a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát.
Gyakoriság
Legyen:
Ha az

az üzenetek száma
(
és

üzenet

) az összes különböző üzenet

-szer fordul elő akkor az
(

és

1

üzenet gyakorisága
(

.

))

Relatív gyakoriság
Ha az
0

üzenet

-szer fordul elő akkor az

.
(

(250.)

üzenet relatív gyakorisága

és

1

(

Definiálja egyedi üzenet információtartalmát. Mi a bit?
Egyedi üzenet információtartalma

78. oldal

))

Legyen:
-

az üzenetek száma
(
és

) az összes különböző üzenet

Az
üzenet egyedi információtartalma
relatív gyakorisága.
(

és 0

(

log
(

1

, ahol

az -edik üzenet

)) és 1

)

Bit
A logaritmus alapja (1
Ha

2 akkor az információ egysége a bit.

Megjegyzés: Ha
(251.)

) meghatározza az információ egységét.

2, akkor

log

helyett

log

-t írunk.

Definiálja az eloszlás és az entrópia fogalmát.
Eloszlás
Egy

tagú eloszlás egy pozítív valós számokból álló 0

1.

(

(

1 ..

))/ véges sorozat amelyre:
∑

1

Entrópia
(
Az üzenetforrás által kibocsátott különböző üzenetek
∑
(1
) átlagos információtartalma a forrás entrópiája.
log

)

Megjegyzés: Az entrópia csak az üzenetek eloszlásától függ tartalmuktól nem.
Relatív entrópia: Az -től független
(252.)

(

)

log

hányados a relatív entrópia.

Adja meg a pontos felső korlátot eloszlás entrópiájára. Mikor teljesül egyenlőség?
Pontos felső korlát eloszlás entrópiájára
Legyen:
-

pozitív természetes szám

-

0

-

1

1.

(

1 ..

(

))/

pozitív valós szám

Ekkor: Bármilyen eloszláshoz tartozó entrópiára:
(

)

∑

Egyenlőség
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log

log

(

A

)

∑

log

log

pontosan

akkor

teljesül,

ha

.
Megjegyzés: Egy
log
(253.)

elemű eloszlás átlagos információtartalmának a maximuma
bit.

Mi a forráskódolás? Mik a részei?
Kódolás
a.) Veszteséges kódolás
A veszteséges kódolás az üzenetek halmazának egy másik halmazba való nem
injektív leképezése.
b.) Veszteségmentes (egyértelmeűen dekódolható) kódolás
A veszteségmentes kódolás az üzenetek halmazának egy másik halmazba
való injektív leképezése.
Forráskódolás részei
a.) Üzenetkódolás (Betűnkénti kódolás)
Az elemi részek (betűk) kódja amelyet egy szótár tartalmaz egymás után
írva.
b.) Gazdaságos kódolás (Tömörítő kódolás)
A redundancia (terjengősség) csökkentése.
Forráskódolás
Az üzenetkódolás és a gazdaságos kódolás együtt.

(254.)

Rajzolja fel az üzenetátvitel részletes sémáját.
(ld. Tankönyv)

(255.)

Ismertesse a betűnkénti kódolást.
Betűnkénti kódolás
Legyen:
-

nem üres és véges halmaz a kódolandó ábécé
az ábécé betűivel felírható legalább egy betűt tartalmazó szavak
halmaza
o
az ábécé betűivel felírható az üres szóval (jele: ) kibővített szavak
halmaza
o

-

nem üres és véges halmaz a kódoló ábécé (kódábécé)
o

az ábécé betűivel felírható legalább egy betűt tartalmazó szavak
halmaza
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o

az ábécé betűivel felírható az üres szóval (jele: ) kibővített szavak
halmaza

Ekkor: A betűnkénti kódolás egy
amelyet egy
:
(szavankénti kódolás).
Ha
kódja ( )
(256.)

:

(
( )

injektív (felbontható) leképezés
leképezéssel kiterjesztünk szavakra

ha 1
(

(

)) egy szó akkor

).

Definiálja a prefix infix és szuffix fogalmát.
Prefix (Előtag)
Legyen
Ekkor: Az

az

ábécével felírt szavak.

a prefixe (előtagja) az

(konkatenáció) szónak.

Triviális prefix
Legyen

egy szó.

Ekkor: Az üres szó ( ) és az

triviális prefixe az -nak.

Valódi prefix: A triviális prefixektől különböző prefix valódi prefix.
Prexifmentes halmaz: Szavak egy halmaza prefixmentes halmaz, ha nincs benne
két olyan különböző szó hogy egyik a másik prefixe.
Infix (Belső tag)
Legyen
Ekkor: Az

az

ábécével felírt szavak.

az infixe (belső tagja) az

(konkatenáció) szónak.

Triviális infix
Legyen

egy szó.

Ekkor: Az üres szó ( ) és az

triviális infixe az -nak.

Valódi infix: A triviális infixektől különböző infix valódi infix.
Infixmentes halmaz: Szavak egy halmaza infixmentes halmaz, ha nincs benne
két olyan különböző szó hogy egyik a másik infixe.
Szuffix (Utótag)
Legyen
Ekkor: Az

az

ábécével felírt szavak.

a szuffixe (utótagja) az

(konkatenáció) szónak.

Triviális szuffix
Legyen

egy szó.

Ekkor: Az üres szó ( ) és az

triviális szuffixe az -nak.

81. oldal

Valódi szuffix: A triviális szuffixektől különböző szuffix valódi szuffix.
Szuffixmentes halmaz: Szavak egy halmaza szuffixmentes halmaz, ha nincs benne
két olyan különböző szó hogy egyik a másik szuffixe.
(257.)

Ismertesse a kód és a kódfa kapcsolatát.
Kód és a kódfa kapcsolata
Legyen:
*
+(
) véges halmaz a kódolandó ábécé
véges halmaz a kódoló ábécé (kódábécé)
:
injektív (felbontható) leképezés egy betűnkénti kódolás
:
leképezés egy szavankénti kódolás

-

Ekkor: Az rng( )-ben lévő kódszavak összes
részbenrendezett a „prefixe” relációra.

prefixeinek

a

halmaza

Kódfa konstruálása
1.) Készítsük el a „prefixe” reláció Hasse-diagramját.
2.) Az irányított fal győkere az (üres szó).
3.) Minden szó a hosszának megfelelő -edik szinten van (

).

4.) Színezzük a fa éleit a halmaz elemeivel úgy hogy ha
) él színe legyen .
az (

(

5.) Színezzük a fa csúcsait az halmaz elemeivel úgy hogy az
megfelelő csúcs színe legyen .

), akkor
kódjának

(Ha egy csúcs nincs rng( )-ben akkor a színe legyen „üres”.)
Tulajdonságok
a.) Bármely csúcsra a csúcsból kivezető élek mind különböző színűek.
b.) Levél színe nem lehet „üres”.
Teljes csúcs: A kódfa olyan csúcsa amely nem levél és tartozik minden színhez a
csúcsból kivezető az adott színnel színezett él.
Csonka csúcs: A kódfa olyan csúcsa amely nem levél és nem tartozik minden
színhez a csúcsból kivezető az adott színnel színezett él.
Megjegyzés: A kódfa konstrukciója megfordítható.
(258.)

Definiálja a prefix egyenletes és vesszős kódot. Mi a kapcsolatuk?
Prefix kód
Legyen:
-

:
rng( )

injektív (felbontható) leképezés egy betűnkénti kódolás
egy prefixmentes részhalmaz

82. oldal

Ekkor: A
:
dekódolható.

szavankénti kódolás prefix kód

amely könnyen

Dekódolás
1.) Folyamatosan nézzük az addig beérkezett szimbólumokból összeállt szót.
2.) Ha felismerjük a kódoló ábécé valamely kódját akkor az rögtön dekódolható,
mivel az olvasás folytatásával kapott jelsorozat már egyetlen betűnek sem
lehet a kódja.
Megjegyzés: Egy betűnkénti kód pontosan akkor prefix kód ha a kódfájának
csak a levelei kódszavak.
Egyenletes (fix hosszúságú) kód
Egy betűnkénti kód egyenletes (fix hosszúságú) kód ha a betűk kódjainak hossza
azonos.
Vesszős kód
Egy betűnkénti kód vesszős kód ha van olyan kódszó (vessző) amely minden
kódszónak szuffixe és egyetlen kódszó sem áll elő
alakban, ahol
( az
üres szó).
Megjegyzés: Ha egy betűnkénti kódban nincs vessző akkor a kód vesszőmentes.
Kapcsolat a három kód között
Az egyenletes (fix hosszúságú) kód és a vesszős kód prefix kódok így mindig
felbonthatók.
(259.)

Adjon példát nem dekódolható kódra.
Példa nem dekódolható kódra
Legyen:
-

*
+ halmaz a kódolandó ábécé
*0 1+ halmaz a kódoló ábécé (kódábécé)
:
injektív (felbontható) leképezés egy betűnkénti kódolás
:
leképezés egy szavankénti kódolás
( ) 10 és ( ) 1 és ( ) 01

( ) ( ) 101
Ekkor: A ( )
így a kód nem dekódolható.
(260.)

( ) ( )

(

) tehát

Adjon példát fejthető de nem prefix kódra.
Példa fejthető de nem prefix kódra
Legyen:
-

*
+ halmaz a kódolandó ábécé
*0 1+ halmaz a kódoló ábécé (kódábécé)
83. oldal

nem injektív

-

:
:
( )

injektív (felbontható) leképezés egy betűnkénti kódolás
leképezés egy szavankénti kódolás
10 és ( ) 1 és ( ) 00

Ekkor: A injektív így a kód előreolvasással felbontható, azaz fejthető de a kód
nem prefix kód.
(261.)

Fogalmazza meg a McMillen-egyenlőtlenséget tartalmazó tételt.
McMillen-egyenlőtlenség
Legyen:
-

*
+(
) halmaz a kódolandó ábécé
halmaz a kódoló ábécé (kódábécé)
| |
(2
)
:
injektív (felbontható) leképezés egy betűnkénti kódolás
:
leképezés szavankénti kódolás
| ( )| (

Ekkor: Az

1

(

)) jelöléssel:
∑

1

(
) olyan pozitív természetes számok hogy
Megfordítva: Ha
∑
1, akkor van az kódolandó ábécének a kódoló ábécé
elemivel való olyan felbontható prefix kódolása hogy az
betű
(
)).
kódjának a hossza (
1
(262.)

Definiálja az átlagos szóhosszúság és az optimális kód fogalmát.
Átlagos szóhosszúság
Legyen:
-

*
+(
) halmaz a kódolandó ábécé
halmaz a kódoló ábécé (kódábécé)
:
injektív (felbontható) leképezés egy betűnkénti kódolás
(
) a betűk eloszlása
0
(
))
az betű hossza (
1

Ekkor: Az ̅

∑

(

1

(

)) a kód átlagos szóhosszúsága.

Optimális kód
Ha adott elemszámú kódolandó ábécével és betűnkénti eloszlással egy
felbontható betűnkénti kód átlagos szóhosszúsága minimális akkor a kód
optimális kód.
(263.)

Van-e mindig optimális kód betűnkénti kódolásnál?
Igen van mindig optimális kód betűnkénti kódolásnál.
84. oldal

Ellenőrzés
Legyen:
-

*
+(
) halmaz a kódolandó ábécé
halmaz a kódoló ábécé (kódábécé)
:
injektív (felbontható) leképezés egy betűnkénti kódolás
(
) a betűk eloszlása
0
(
))
az betű hossza (
1
̅ a kód átlagos szóhosszúsága

1.) Válasszunk egy tetszőleges felbontható kódot.
2.) Ha valamely -re ̅
, akkor az kód nem optimális.
(
3.) Tekintsük azokat az

1

(

))
̅

kódokat amelyekre

mert ilyen kód csak véges

sok van így van köztük minimális átlagos hosszúságú.
(
(264.)

1

(

))

Fogalmazza meg Shannon tételét zajmentes csatornára.
Shannon tétele zajmentes csatornára
Legyen:
-

*
+(
) halmaz a kódolandó ábécé
halmaz a kódoló ábécé (kódábécé)
:
injektív (felbontható) leképezés egy betűnkénti kódolás
(
) a betűk eloszlása
0
(
) az eloszlás entrópiája
̅ a kód átlagos szóhosszúsága

Ekkor:
(
(265.)

)

∑

log

̅

Ismertesse egy optimális kód kódfájának tulajdonságait.
Optimális kód kódfájának tulajdonságai
Legyen:
-

*
+ (1
) halmaz a kódolandó ábécé
a kódszavak hosszának maximuma

Ekkor:
a.) A kódfában csak az

1-edik szinten lehet csonka csúcs.

b.) Minden nem levél csúcsból legalább két él indul ki.
c.) Van olyan optimális prefix kód amelynek kódfájában legfeljebb egy csonka
csúcs van.

85. oldal

d.) Egy optimális prefix kód kódfájában pontosan akkor nincs csonka csúcs ha
(mod (
1)), azaz
2 ((
2) mod (
1)).
e.) Egy optimális prefix kód kódfájában pontosan akkor van egy csonka csúcs ha
(
) kifokára
annak
(mod (
1)), azaz
2
((
2) mod (
1)).
(266.)

Fogalmazza meg azt a három állítást
konstruálható.

amelynek alapján optimális kód

Optimális kód konstruálása
Legyen:
-

*
+(
) halmaz a kódolandó ábécé
halmaz a kódoló ábécé (kódábécé)
| |
(
)
és 2
(
) a betűk eloszlása
0
:
injektív (felbontható) leképezés egy betűnkénti kódolás
a kódszavak hosszának maximuma

Az alábbi három állítás alapján optimális kód konstruálható:
1.) Csonka csúcsok száma
a.) Egy optimális prefix kód kódfájában pontosan akkor nincs csonka csúcs
ha
(mod (
1)), azaz
2 ((
2) mod (
1)).
b.) Egy optimális prefix kód kódfájában pontosan akkor van egy csonka
(
) kifokára
csúcs ha annak
(mod (
1)), azaz
2 ((
2) mod (
1)).
2.) Ha
kapunk.

akkor egybetűs kódszavakat választva optimális prefix kódot

3.) Legyen
az -elemű kódoló ábécével megadott a
eloszlásokhoz tartozó optimális prefix kód amelynek a kódfájában nincs
csonka csúcs.
Ha teljesülnek a következők:
a.) 2

(

)

b.) 0
∑
c.) max*

(1
+

min*

)) pozitív valós számokra
+
(
különböző elemek),
„finomított” eloszláshoz tartozó

Ekkor: A
a
optimális prefix kód.
(267.)

(

Írja le hogyan konstruálunk Huffman-kódot.
86. oldal

Huffman-kód konstruálása
Legyen:
-

*
+(
) halmaz a kódolandó ábécé
halmaz a kódoló ábécé (kódábécé)
| |
(
)
és 2
:
injektív leképezés egy betűnkénti kódolás

Eljárás:
1.) Rendezzük a relatív gyakoriságok csökkenő sorrendjében a betűket.
2.) Osszuk el (
kettő.

2)-t maradékosan (

3.) Helyettesítsük a sorozat

1)-gyel és legyen

a maradék plusz

darab utolsó betűjét egy újabb betűvel.

4.) Rendeljük az új betűhöz az elhagyott betűk relatív gyakoriságának az
összegét és helyezzük el az új betűt a sorozatban.
5.) Helyettesítsük a sorozat darab utolsó betűjét egy újabb betűvel.
6.) Ugorjunk 4.)-re
Vége: Ha pontosan darab betű marad a sorozatban akkor ezeket a kódoló
ábécé megfelelő elemeivel kódoljuk.
Dekódolás: A redukciónak megfelelően visszafelé haladva az ott összevont betűk
kódját az összevonásként kapott betű már meglévő kódjának a
kódoló ábécé megfelelő betűjével való kiegészítésével kapjuk.
(268.)

Írja le mit érhetünk el a kódolandó ábécé kiterjesztésével.
Elérhetjük hogy egy felbontható kódban az egy betűre jutó átlagos szóhosszúság
tetszőlegesen megközelítse az entrópia értékét azaz az elméleti alsó határt.

(269.)

Ismertesse a szótárkódok alapgondolatát.
Szótárkódok alapgondolata
A szótárkódok alapgondolata hogy egy :
szótárt használunk fel a
*
+(
kódolásra amelynek értelmezési tartománya tartalmazza az
) véges halmazt, azaz a kódolandó ábécét.

(270.)

Ismertesse a paritásbites kódot.
Paritásbites kód
Legyen az üzenethalmaz az -bites bináris jelsorozatok halmaza (
Egészítsük ki ezeket a sorozatokat egy (

).

1)-edik bittel (paritásbit).

Ekkor:
a.) Ha az üzenetben az egyesek száma páratlan akkor irjunk a
bitsorozat végére 0-t.

87. oldal

b.) Ha az üzenetben az egyesek száma páros akkor irjunk a bitsorozat
végére 1-et.
Paritásbit ellenőrzése
Tegyük fel hogy az így kiegészített (
páratlan sok 1-es van.

1) bites üzenetek mindegyikében

a.) Ha a vevőhöz olyan üzenet érkezik amelyben az egyesek száma páros, akkor
hiba történt az átvitel során.
b.) Ha a vevőhöz olyan üzenet érkezik amelyben az egyesek száma páratlan,
akkor úgy kell tekintenünk hogy nem történt hiba az átvitel során.
Megjegyzés: Páros sok hiba esetén nem vesszük észre hogy hiba történt az
átvitel során.
(271.)

Definiálja a -hibajelző és pontosan -hibajelző kód fogalmát.
A -hibajelző kód
) kód, ha minden olyan esetben helyesen jelez, amikor
Egy kód -hibajelző (
az elküldött bitsorozat legfeljebb helyen változik meg.
A pontosan -hibajelző kód
) kód, ha -hibajelző de nem (
Egy kód pontosan -hibajelző (
hibajelző azaz van olyan (
1) hiba amelyet a kód nem jelez.

(272.)

1)-

Definiálja kód távolságát és súlyát.
Kód távolsága
A kódoló ábécé két egyforma hosszú és kódszavának Hamming-távolsága az
azonos pozícióban lévő különböző jegyek száma.
Jelölés: (

)

(

) ( és

kódszavak Hamming-távolsága)

A kód távolsága a
kódszavak halmazából a különböző kódszópárok
távolságainak a minimuma.
Jelölés: ( )

(

) ( kódszavak halmazának Hamming-távolsága)

Kód súlya
Legyen:
-

halmaz a kódoló ábécé
) pár egy additív Abel-csoport
az (

Ekkor: Az
száma.
Jelölés: ( )

kódszó Hamming-súlya a nullelemtől különböző jegyeinek a
(

) ( kódszó Hamming-súlya)
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A kód súlya a
minimuma

kódszavak halmazából a nem nulla kódszavak súlyainak a

Jelölés: ( )
(273.)

(

) ( kódszavak halmazának Hamming-súlya)

Mi a kapcsolat a kód távolsága és hibajelző képessége között?
Kapcsolat a kód távolsága és hibajelző képessége között
Legyen:
-

a kódszavak véges halmaza
(
) a kód távolsága
(
) a kód hibajelző képessége

Ekkor:

(274.)

a.) A

kód akkor és csak akkor -hibajelző ha

.

b.) A

kód akkor és csak akkor pontosan -hibajelző ha

1.

Ismertesse a minimális távolságú dekódolást.
Minimális távolságú dekódolás
Döntési függvény: Olyan függvény amely bármely lehetséges jelsorozathoz egy
és csak egy kódszót rendel.
Döntési hiba: Olyan hiba, amikor egy beérkezett jelsorozathoz nem a
ténylegesen elküldött kódot rendeljük.
Tehát: Olyan döntési függvényt keresünk amelyre a döntési hiba minimális.
Ötlet: Hiba esetén azt a kódszót választjuk amelynek a beérkezett szótól vett
távolsága minimális.
Ekkor: Az ilyen döntési függvény által meghatározott dekódolás a minimális
távolságú dekódolás.

(275.)

Definiálja a -hibajavító és pontosan -hibajavító kód fogalmát.
A -hibajavító kód
) kód ha minden olyan esetben helyesen javít amikor
Egy kód -hibajavító (
az elküldött bitsorozat legfeljebb helyen változik meg.
A pontosan -hibajavító kód
) kód, ha -hibajavító, de nem (
Egy kód pontosan -hibajavító (
1)hibajavító, azaz van olyan (
1) hiba, amelyet a kód helytelenül javít vagy nem
javít.

(276.)

Mi a kapcsolat a kód távolsága és hibajavító képessége között?
Kapcsolat a kód távolsága és hibajavító képessége között

89. oldal

Kapcsolat a kód távolsága és hibajelző képessége között
Legyen:
-

a kódszavak véges halmaza
(
) a kód távolsága
(
) a kód hibajavító képessége

Ekkor:

(277.)

a.) A

kód akkor és csak akkor -hibajavító ha

.

b.) A

kód akkor és csak akkor pontosan -hibajavító ha

⌊

⌋.

Ismertesse a kétdimenziós paritásellenőrzést.
Kétdimenziós paritásellemőrzés
Legyen:
-

minden üzenet -bites kódszó (
)
darab üzenetünk (

)

Eljárás
1.) Egészítsünk ki minden -bites kódszót egy paritásbittel páros paritásúvá.
2.) Írjuk egymás alá az
3.) Egészítsük ki az

darab

1-bites kódszót.

1 darab oszlopot egy paritásbittel páratlan paritásúvá.

Ekkor: Ez a rendszer a kétdimenziós paritásellenőrzés amely bárhol fellépő
egyetlen hiba esetén képes azt javítani.
Hátránya
a.) Előfordul hogy egy tényleges hibás bitet javítunk de más hibákat nem.
b.) Előfordul hogy addig helyes bitet változtatunk helytelenre.
(278.)

Mi a Hamming-korlát?
Hamming-korlát
Legyen:
-

{

}(

) a kódolandó ábécé

szó hossza (
és
1
a kódszavak véges halmaza
)
kód -hibajavító (

(

elemű halmaza
))

Ekkor:
a.) Bármely két kódszóra a tőlük legfeljebb
diszjunktak.
b.) Egy kódszótól (

távolságra lévő szavak halmazai

) távolságra pontosan . / (

Tehát:
90. oldal

1) szó van.

( )∑( )(

1)

Ez a Hamming-korlát.
Megjegyzés: Ha az egyenlőség teljesül akkor a kód tökéletes kód.
(279.)

Mi a Singleton-korlát?
Singleton-korlát
Legyen:
-

{

}(

) a kódolandó ábécé
(

szó hossza (
és
1
a kódszavak véges halmaza
)
kód távolsága (

elemű halmaza
))

Ekkor: Minden kódszóból elhagyva
1 darab betűt ugyanarról a
1 helyről
még mindig különböznek a kódszavak de csak
1 hosszúak.
Tehát:
1
log ( ( ))

( )
Ez a Singleton-korlát.
(280.)

Mi az MDS-kód és miért hívják így?
MDS-kód
(Maximum Distance Separable Code - Maximális Távolságú Szeparábilis Kód)
Legyen:
-

{

}(

) a kódolandó ábécé

betű hossza (
és
a kódszavak véges halmaza
)
kód távolsága (

1

(

elemű halmaza
))

Ekkor: Minden kódszóból elhagyva
1 darab betűt ugyanarról a
helyről a kódszavak még mindig különbözni fognak, de csak
hosszúak lesznek.

1 darab
1

Így:
1
log ( ( ))

( )
Ha az egyenlőség fennáll akkor a
(MDS-kód).

kód maximális távolságú szeparábilis kód

Eljárás:

91. oldal

1.) Bármely rögzített
1
helyen
kódszavakból
különböző kódszó marad.

álló

betűket

elhagyva

a

2.) A kódolást végezhetjük úgy hogy az üzeneteket leképezzük ezekre a
szavakra, majd az adott
1
helyen kiegészítjük ellenőrző betűkkel.
(281.)

Definiálja a lineáris kód fogalmát és a kapcsolódó jelöléseket.
Lineáris kód
Legyen:
-

egy véges test
egy pozitív természetes szám

Ekkor: A
elemeiből alkotott rendezett
-esek a komponensenkénti
összeadással valamint az -es minden elemének ugyanazzal az elemmel
való szorzásával egy
( feletti -dimenziós) lineáris teret alkotnak.
Ennek a térnek bármely altere egy lineáris kód.
Jelölés: ,

-

Ahol:
(282.)

-dimenziós lineáris tér (
-dimenziós lineáris altér (
)
a kód távolsága (
a test elemeinek a száma (

)
)
)

Definiálja a generátormátrix ellenőrző mátrix és a szindróma fogalmát.
Generátormátrix
(

) lineáris kódnál célszerű a

(
kódolást egy :
(
lineáris leképezésnek választani ahol

)) kölcsönösen egyértelmű (injektív)
a kódszavak -dimenziós altere.

Egy

véges test feletti ,

-

Ez a leképezés a kódolás generátormátrixa.
Ellenőrző mátrix
(
A kódolás ellenőrző mátrixa egy tetszőleges :
-re képező szürjektív lineáris leképezés amelynek a magja .

) a teljes

Szindróma
Ha
egy szó, akkor a -hez tartozó
a kódszó azaz
.

vektor pontosan akkor nulla, ha

Ez a vektor a szindróma (hibajellemző).
(283.)

Ismertesse a szindróma-dekódolást.
Szindróma-dekódolás (Minimális távolságú dekódolás lineáris kód esetén)

92. oldal

Legyen:
-

egy véges test
(
) egy -dimenziós lineáris tér
(
) egy -dimenziós lineáris altér
)-dimenziós lineáris altér egy eleme
az (
egy kódszó
a vett szó

( ) * |
Tekintsük a rögzített ( )
minimális vektort (mellékosztály-vezető).

+ adott mellékosztályban

Ekkor:
1.) Az
2.) Ha

a hiba.
( )

tehát a hiba minimális távolságú dekódolással javítható akkor

( )
mellékosztályba vannak.
3.) A

(284.)

0

így

és

mellékosztály-vezető kiválasztása miatt
( ( ))
( ))
( )
( )
(
( ( ))
( ( ))
.

4.) De (

( ))

5.) Tehát

( ) így

( ) ugyanabba a
( ),

ahonnan

0 így a különbség kódszó.
( ) a hibát kijavítottuk.

Ismertesse a Fano-kódot.
Fano-kód
Kódszavak
a.) A Fano-síkot felrajzolva (ld. 3.4. ábra) az egy esenesre eső csúcsok az 1-esek,
a többi csúcs 0.
b.) A leolvasott kódszavak egyesekre komplemensei.
c.) A csupa nulla (0000000) és a csupa egyes (1111111) bitsorozat.
Megjegyzés: A kódszavak hét hosszú bitsorozatok.
Tulajdonságok:
-

(285.)

, 4 3- lineáris kód
kód súlya ( ) 3
kód távolsága ( ) 3
1-hibajavító kód
1-hibajelző kód
tökéletes kód
nem MDS-kód

Ismertesse a polinomkódokat.
Polinomkódok

93. oldal

Legyen:
-

egy pozitív természetes szám
egy elemű véges test
a kódolandó szavak hossza
, - a kódolandó szavakat ábrázoló polinom (deg( )

)

, Ekkor: Ha a
egyhatározatlanú polinomot beszorozzuk egy
(deg( )
) egyhatározatlanú főpolinommal amelynek a
konstans tagja nem nullelem elem akkor lineáris kódot és kódolást
kapunk
hosszú kódszavakkal mivel a
leképezés
kölcsönösen egyértelmű (injektív).
Ez a kódolás a polinomkódolás ahol
(286.)

a kód generátorpolinomja.

Ismertesse a CRC-t.
CRC (Cyclic Redundancy Check – Ciklikus Redundancia Ellenőrzés)
Legyen:
-

egy 2 elemű véges test
a kódolandó szavak hossza
, - a kódolandó szavakat ábrázoló polinom (deg( )

)

, Ekkor: Ha a
egyhatározatlanú polinomot beszorozzuk egy
(deg( )
) egyhatározatlanú főpolinommal amelynek a
konstans tagja nem nullelem elem akkor lineáris kódot és kódolást
kapunk
hosszú kódszavakkal mivel a
leképezés
kölcsönösen egyértelmű (injektív).
Ez a polinomkódolás a CRC kódolás, ahol
(287.)

a kód generátorpolinomja.

Adja meg Reed-Solomon-kód esetén a kódolást.
Kódolás Reed-Solomon-kód esetén
Legyen:
-

egy véges test
összes eleme az ábécé
pozitív természetes szám a elemszáma
egy
elem multiplikatív rendje úgy hogy

1

Ekkor:
1.) Az

(

(0

)) elemek páronként különböznek.

(
)) elem gyöke a
, - egyhatározatlanú
2.) Minden
(0
1
polinomnak ezért megadják ezen egyhatározatlanú polinom összes gyökét.
3.) Így

1

∏

(

).

Most legyen:
94. oldal

-

(0
(
∏ (
főpolinom

) pozitív természetes szám
) pozitív természetes szám
, - (0
(
)) egy
)

-ed fokú egyhatározatlanú

Ekkor:
1.) A

egyhatározatlanú főpolinom osztja

1 egyhatározatlanú polinomot.

2.) A
egyhatározatlanú főpolinom által megadott ,
generátorpolinom által generált Reed-Solomon-kód.
(288.)

-

polinomkód a

Adjon meg Reed-Solomon-kód esetén egy ellenőrző mátrixot.
Ellenőrző mátrix Reed-Solomon-kód esetén

(289.)

Definiálja a hibahely-polinomot és a hibaérték-polinomot.
Hibahely-polinom

Hibaérték-polinom

(290.)

Hogyan történik a hibahely-polinom és a hibaérték-polinom ismeretében a ReedSolomon-kód dekódolása?
Reed-Solomon-kód dekódolása
(A hibahely-polinom és a hibaérték-polinom ismeretében)
Legyen:
-

,

- egy Reed-Solomon-kód
1

1
) a kód generátorpolinomja

∏ (
a hibavektor
( ) ∏{ |
}(1

) a hibahely-polinom

Ekkor:
gyöke ( )-nek, akkor -ben hiba van.

1.) Ha valamely -re
2.) Legyen
(

( )

∑{

|

( ) a hibaérték-polinom, ahol

}

( )

( )

0)

3.) A hiba javítható mert rögzített
nulla, ha

ezért (

)

esetén
(

Így:

95. oldal

).

(

) akkor és csak akkor nem

(

)
(

(291.)

)

Fogalmazza meg a tételt amely lehetővé teszi a hibahely-polinom és a hibaértékpolinom meghatározását.
Hibahely-polinom és a hibaérték-polinom meghatározása
Legyen:
-

egy véges test
(
) egy -dimenziós lineáris tér
(
) egy -dimenziós lineáris altér
(
) a kódszavak -dimenziós lineáris altere
:
egy szürjektív lineáris leképezés amelynek a magja
(
) egy szindróma (hibajellemző)
( ) az szindrómához tartozó polinom
deg( ( ))

a hibahelyek száma

deg( ( ))

a hibahelyek száma

Eljárás
1.) Alkalmazzuk a „Bővített euklideszi algoritmus”-t az
( )
( ) polinomokra.
2.) Legyen az a legkisebb index, amelyre deg( )
3.) Legyen az
Ekkor ( (0)

és a

.

.
0):
a.) ( )
b.) ( )

(292.)

( )

( )
( )
( )
( )

(Hibahely-polinom)
(Hibaérték-polinom)

Definiálja a számítási eljárás fogalmát.
Számítási eljárás
A
-

(

) négyes egy számítási eljárás ahol:

az állapotok tetszőleges halmaza
a bemeneti állapotok halamaza
a kimeneti állapotok halamaza
:
állapot átmeneti függvény ( ( )

(

))

Ekkor:
a.) Minden
és

bemeneti állapot definiál egy
( ) (0
).

számítási sorozatot ahol

b.) Az
bemenetre a számítási eljárás lépésben véget ér ha az
legkisebb olyan természetes szám amelyre
.

96. oldal

a

c.) Ha a számítási eljárás
eredménye.

lépésben véget ér akkor

a számítás

Megjegyzés: Előfordulhat hogy a számítási eljárás nem ér véget.
(293.)

Definiálja a szimulálást.
Szimulálás
(
) számítási eljárás a
A
szimulálja ha van olyan:
1.) :

(

) számítási eljárást

függvény (bemeneti kódolás)

2.) :

függvény (állapot dekódolás)

3.) :

függvény

a.) Ha
, akkor a
számítási eljárás pontosan akkor adja az
eredményt ha van olyan
, hogy ( ) bemenettel a
számítási
eljárás az eredményt adja és ( )
;
b.) Ha

, akkor ( ( ))

(

(

)

( )), ahol

(

)

azt jelenti, hogy az

leképezést ( )-ször ismételjük azaz
-nek megfelelő ( )
állapotból ha egy lépést teszünk -be, az megfelel annak, hogy -ből ( )
lépést teszünk -ben.
Megjegyzés:
a.) Bármely számítási eljárás szimulálja saját magát.
b.) A szimulálás reláció tranzitív.
(294.)

Definiálja a nagy ordót a nagy omegát és a thetát.
Nagy ordó
Legyen :

egy számsorozat.

Ekkor: A nagy ordó mindazon :
számsorozatok halmaza amelyekre
van olyan -től függő
pozitív való szám konstans és
| ( )| (
).
természetes szám index hogy ha
, akkor | ( )|
Jelölés: ( ) vagy ( ( )) (nagy ordó vagy nagy ordó ( ))
Megjegyzés: Ha és , illetve és
véges sok tag kivételével megegyeznek
( ) pontosan akkor teljesül ha
( ) teljesül így
akkor
a jelölés értelmes akkor is ha az vagy (vagy mindkettő) véges
sok indexre nincs értelmezve.
Nagy omega
Legyen :

egy számsorozat.

97. oldal

Ekkor: A nagy omega mindazon :
számsorozatok halmaza amelyekre
van olyan -től függő
pozitív való szám konstans és
).
természetes szám index hogy ha
, akkor | ( )| | ( )| (
Jelölés: ( ) vagy ( ( )) (nagy omega vagy nagy omega ( ))
Megjegyzés: Ha és , illetve és
véges sok tag kivételével megegyeznek
( ) pontosan akkor teljesül ha
( ) teljesül így
akkor
a jelölés értelmes akkor is ha az vagy (vagy mindkettő) véges
sok indexre nincs értelmezve.
Theta
A theta az ( ) és az ( ) halmazok metszete.
Jelölés: ( ) vagy ( ( )) (theta vagy theta ( ))
(295.)

Definiálja a Turing-gépet.
Turing-gép

(296.)

Definiálja Turing-gép bemenetét és kimenetét.
Turing-gép bemenete

Turing-gép kimenete

(297.)

Fogalmazza meg a Turing-gép csökkentett jelkészlettel történő szimulálására
vonatkozó tételt.
Turing-gép csökkentett jelkészlettel történő szimulálása

(298.)

Ismertesse szavak kétféle kódolását számmá és vissza.

(299.)

Fogalmazza meg a Turing-gép egyszalagos géppel történő szimulálására
vonatkozó tételt.

(300.)

Fogalmazza meg a szemétgyűjtésre vonatkozó tételt.
Szemétgyűjtés
Legyen

(

) egy Turing-gép.

Ekkor: A
módosítható egy azonos szalagszámú
Turing-géppé amely
szimulálja működését és ugyanazokkal az -beli bemeneti szavakkal
indítva mint -t, ugyanazokat az -beli kimeneti szavakat produkálja
de nem hagy „szemetet” azaz a kimeneti szavakon kívül a szalagok
minden mezője üres.
98. oldal

Ha egy számítási eljárás során a gép
lépést tesz és elolvassa a
bemenetét (azaz a számítás során a bemenet minden mezőjén járt fej),
akkor az gép ( ) lépést tesz.
(301.)

Fogalmazza meg az univerzális Turing-gépekkel kapcsolatban tanult tételt.

(302.)

Definiálja a félszalagos Turing-gépet.
Félszalagos Turing-gép
Egy félszalagos Turing-gép szalagjai csak az egyik irányban végtelenek.
Megjegyzés: Ha a gép balra haladva bármelyik szalagján „lelép” a szalagról
akkor soha nem jut el a végállapotba (halt).

(303.)

Fogalmazza meg a félszalagos Turing-gép Turing-géppel történő szimulálására
vonatkozó tételt.
Félszalagos Turing-gép Turing-géppel történő szimulálása
Bármely félszalagos Turing-géphez létezik Turing-gép ugyanazzal
szalagszámmal és ábécével amely a félszalagos Turing-gépet szimulálja.
Ha a félszalagos Turing-gép
lépést tesz.

(304.)

a

lépést tett, akkor a Turing-gép legfeljebb ( )

Fogalmazza meg a Turing-gép félszalagos Turing-géppel történő szimulálására
vonatkozó tételt.
Turing-gép félszalagos Turing-géppel történő szimulálása
Bármely Turing-géphez létezik félszalagos Turing-gép
szalagszámmal és ábécével, amely a Turing-gépet szimulálja.
Ha a Turing-gép
lépést tesz.

ugyanazzal

a

lépést tett, akkor a félszalagos Turing-gép legfeljebb ( )

(305.)

Definiálja a Post-gépet.

(306.)

Fogalmazza meg a Post-gép Turing-géppel történő szimulálására vonatkozó tételt.
Post-gép Turing-géppel történő szimulálása
Bármely Post-gép szimulálható egyszalagos Turing-gépen ugyanazzal az
ábécével.

(307.)

Fogalmazza meg a Turing-gép Post-géppel történő szimulálására vonatkozó tételt.
Turing-gép Post-géppel történő szimulálása
Bármely egyszalagos Turing-gép szimulálható Post-gépen ugyanazzal az
ábécével.

(308.)

Ismertesse a korlátozott gépmodelleket.
99. oldal

Korlátozott gépmodellek
Egy Turing-gépből megszorításokkal korlátozott gépmodelleket kapunk.
Példák
a.) „Csak bemenet” szalag
1.) „Offline” használat
- nem írhat
- csak balra léphet
2.) „Online” használat
-

nem írhat
balra léphet
jobbra léphet

b.) „Csak kimenet” szalag
-

írhat
csak jobbra léphet

c.) Veremtár (Verem)
-

írhat
olvashat
balra léphet (ekkor üres jelet kell írni arra a helyre ahonnan olvasott)
jobbra léphet

d.) Félszalag (Csak jobbra végtelen a szalag.)
Véges automata: Olyan Turing-gép amelynek egy online bemeneti szalagja és
egy kimeneti szalagja van amelyre csak egyszer írhat,
közvetlenül azelőtt hogy átmegy a végállapotba és nem léphet
rajta semerre.
Ha a bemenetet elfogadja akkor nem üres jelet ha nem fogadja
el akkor üres jelet ír.
Egyveremtáras gép: Olyan Turing-gép amelynek egy bemeneti szalagja és egy
veremtára van amely egyúttal a kiemenet is.
(309.)

Fogalmazza meg a Turing-gép kétveremtáras géppel történő szimulálására
vonatkozó tételt.
Turing-gép kétveremtáras géppel történő szimulálása
Bármely egyetlen félszalaggal rendelkező
Turing-géphez létezik olyan
kétveremtáras gép, amelynek mindkét veremtára félszalag amely a Turing-gépet
szimulálja ugyanazzal az ábécével és ha az
lépést tett akkor legfeljebb
( ) lépést tesz.

(310.)

Fogalmazza meg a kétveremtáras gép Turing-géppel történő szimulálására
vonatkozó tételt.

100. oldal

Kétveremtáras gép Turing-géppel történő szimulálása
Bármely kétveremtáras géphez amelynek mindkét veremtára félszalag létezik
egyetlen félszalaggal rendelkező
Turing-gép, amely a kétveremtáras gépet
szimulálja ugyanazzal az ábécével és ha az
lépsét tett akkor legfeljebb
( ) lépést tesz.
(311.)

Ismertesse a RAM-gépet.
RAM-gép (Random Access Memory Machine – Véletlen Elérésű Memória Gép)
Felépítése
a.) Memória
) rekesze egy egész számot tárolhat de
Az
memória minden , - (
egyszerre mindig csak véges sok nem nulla értéket tárol.
b.) Regiszterek
-

akkumulátor
regiszter
indexregiszter

c.) Programmemória
) rekesze egy természetes számmal
A programmemória minden , - (
van indexelve, és utasításokat tartalmaz.
d.) Utasításkészlet
Tulajdonságok
a.) Minden adat az

akkumulátoron keresztül érhető el.

b.) A programvégrehajtás a nulla sorszámú sorral indul.
c.) A programvégrehajtás akkor áll meg ha a vezérlés olyan sorra kerül amely
nem tartalmaz utasítást.
d.) Minden RAM-gép egy számítási eljárás.
(312.)

Mi a logaritmikus költség?
Logaritmikus költség
A logaritmikus költség a RAM-gép futásideje, ami az adott lépésben az összes
egész szám bitjei számának az összege.
Ekkor:
a.) A 0 egybites.
b.) Az

(313.)

(

0) egész szám bitjeinek a száma 2

⌊log| |⌋.

Fogalmazza meg a Turing-gép RAM-géppel történő szimulálására vonatkozó tételt.
Turing-gép RAM-géppel történő szimulálása

101. oldal

Bármely egyszalagos Turing-gép szimulálható RAM-gépen.
Ha a Turing-gép lépésszáma
, akkor a RAM-gép ( ) lépést tesz
jegyű számokkal tehát a RAM-gép végrehajtási ideje ( log ).
(314.)

(log )

Fogalmazza meg a RAM-gép Turing-géppel történő szimulálására vonatkozó tételt.
RAM-gép Turing-géppel történő szimulálása
Egy RAM-gépre írt programhoz van olyan négyszalagos Turing-gép amely
szimulálja a program működését.
Ha a RAM-gép elolvassa bemenetét és futásideje
lépésszáma ( ).

(315.)

, akkor a Turing-gép

Ismertesse a tárolt programú gépet.
Tárolt programú gép
Felépítése
a.) Memória
) rekesze egy egész számot tárolhat de
Az
memória minden , - (
egyszerre mindig csak véges sok nem nulla értéket tárol.
A

programmemória is itt foglal helyet, és utasításokat tartalmaz.

b.) Regiszterek ( akkumulátor)
c.) Utasításkészlet
Tulajdonságok
a.) Minden adat az

akkumulátoron keresztül érhető el.

b.) A programvégrehajtás a nulla címen lévő utasítással indul.
c.) A programvégrehajtás akkor áll meg ha a vezérlés olyan sorra kerül amely
nem tartalmaz utasítást.
d.) Minden utasítás két szomszédos rekeszt foglal el a memóriában:
-

kisebb címen van az utasítás kódja
nagyobb címen van az szám
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