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Gazdag Zsolt
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Bevezetés
A fatranszformátorokat a [Rou70, Tha70] és [Tha73] munkákban vezették be és
mivel a szintaxis-vezérelt fordı́tók formális modelljeiként szolgálnak, széles körben
tanulmányozták őket (lásd pl. [Eng75, Bak78, Bak79, Ési80, Eng82, Ési83, GS84,
FV92, GS97] és [FV98]).
Ezen a kutatási területen fán egy véges rangolt ábécé feletti termet értünk,
amit véges, cı́mkézett, rendezett és irányı́tott gráfelméleti faként ábrázolunk.
Egy fatranszformáció tulajdonképpen egy fákon értelmezett bináris reláció. Egy
M fatranszformátor pedig egy olyan termátı́ró rendszer, amely egy τM fatranszformációt számı́t ki, amit az M által kiszámolt fatranszformációnak nevezzük.
Jelen értekezésben a fatranszformátorok két alapvető tı́pusát vizsgáljuk, a
felszálló fatranszformátorokat [Rou70, Tha70] és a leszálló fatranszformátorokat
[Tha73]. Amı́g a felszálló fatranszformátorok a gyökerénél kezdve és a levelek
felé haladva dolgoznak fel egy input fát, addig a leszálló fatranszformátorok
fordı́tott irányban működnek, azaz a levelektől a gyökér felé haladva dolgozzák
fel az input fákat. A fatranszformátorok az ún. átı́rási szabályaik alkalmazásával
tudnak feldolgozni egy input fát. Tulajdonképpen ezek a szabályok tekinthetők
a fatranszformátorok szintaxisának, mı́g az alkalmazásukkal kiszámolt fatranszformáció megfeleltethető a fatranszformátor szemantikájának. A felszálló illetve
leszálló fatranszformátorokkal kiszámı́tható fatranszformációk osztályát rendre
T OP -pal és BOT -tal jelöljük.
Az értekezésben alakmegőrző (felszálló és leszálló) fatranszformátorokkal foglalkozunk. Azt mondjuk, hogy két fa alakja megegyezik, ha azok csak a csúcsaik
cı́mkéiben különböznek (lásd 1. ábra). Egy τ fatranszformáció alakmegőrző, ha
minden (s, t) ∈ τ esetén az s és t fák alakja megegyezik. Továbbá, egy fatranszformátor alakmegőrző, ha alakmegőrző fatranszformációt számı́t ki. Az
alakmegőrző felszálló és alakmegőrző leszálló fatranszformátorok által kiszámı́tott
fatranszformációk osztályát SHAP E-el jelöljük.
A felszálló és a leszálló átcı́mkéző fatranszformátorok [Eng75] alakmegőrzők.
Ezek az átcı́mkézők miközben beolvasnak egy input szimbólumot, pontosan egy,
az input szimbólummal megegyező rangú output szimbólumot ı́rnak ki. A felszálló
átcı́mkéző fatranszformátorok által és a leszálló átcı́mkéző fatranszformátorok
által kiszámı́tott fatranszformációk osztálya megegyezik, amelyet QREL-lel jelölünk.
Nyilvánvaló, hogy az átcı́mkéző tulajdonság a fatranszformátor szintaktikájá1

nak megszorı́tása, hiszen ez a megszorı́tás a fatranszformátor átı́rási szabályait
érinti. Másrészről, az alakmegőrző tulajdonság a fatranszformátor szemantikájának egy tulajdonsága, mivel az a fatranszformátor által kiszámolt fatranszformáció egy tulajdonsága.
Számos olyan eredmény ismert a fatranszformátorok területéről, melyek a
következő problémaosztályhoz tartoznak. Legyen C egy bizonyos tı́pusú fatranszformátorok által kiszámı́tott fatranszformációk osztálya. Legyen továbbá C  a
C osztály egy (természetes) részosztálya. A következő két kérdést szeretnénk
megválaszolni. Van-e olyan (természetes) szintaktikus megszorı́tása a modellnek,
hogy egy τ fatranszformáció akkor és csak akkor tartozik a C  osztályhoz, ha
létezik olyan M fatranszformátor, amely rendelkezik ezzel a szintaktikus megszorı́tással, és amelyre τM = τ ? Adott egy megfelelő tı́pusú M fatranszformátor,
eleme-e τM a C  osztálynak? Ha az első kérdésre pozitı́v választ tudunk adni,
akkor jellemeztük a C osztály szemantikus megszorı́tását a fatranszformátor egy
szintaktikus megszorı́tásával.
Az értekezésben egy, a fenti osztályba tartozó problémát oldunk meg. Nevezetesen, az alakmegőrző felszálló és leszálló fatranszformációkat jellemezzük átcı́mkéző fatranszformátorokkal. Nyilvánvaló, hogy SHAP E ⊆ T OP ∪ BOT . Az
értekezés fő eredményeként megmutatjuk, hogy minden τ ∈ SHAP E felszálló
fatranszformáció kiszámı́tható egy átcı́mkéző fatranszformátorral (3.64. Tétel),
és hogy minden τ ∈ SHAP E leszálló fatranszformáció is kiszámı́tható átcı́mkéző
fatranszformátorral (3.70. Tétel). Mivel az is teljesül, hogy QREL ⊆ SHAP E,
egy τ felszálló vagy leszálló fatranszformáció akkor és csak akkor eleme a SHAP E
osztálynak, ha kiszámı́tható egy átcı́mkéző fatranszformátorral. Ily módon megmutatjuk, hogy a szemantikát megszorı́tó alakmegőrző tulajdonság jellemezhető
egy szintaxisra vonatkozó megszorı́tással, az átcı́mkéző tulajdonsággal.
Másrészt megmutatjuk azt is, hogy az alakmegőrző tulajdonság eldönthető
mind felszálló fatranszformátorokra (4.4. Tétel), mind leszálló fatranszformátorokra (4.19. Tétel).
Az értekezés eredményei a [FG03, Gaz06b] és [Gaz06a] cikkekben jelentek
meg. A tézisfüzetben a tételek és lemmák számozása megegyezik az értekezésben
használt számozással.
Az értekezésben alapvető termátı́ró konstrukciókat használunk. Emellett használjuk a fatranszformátorok elméletében szokásos eszközöket, például a fahomomorﬁzmus fogalmát. Az eldönthetőségi eredmények bizonyı́tásaiban sokszor
alkalmazzuk a faautomaták elméletében jól ismert módszer, a pumpáló lemma
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bizonyos változatait. Ezen módszer segı́tségével elegendő lesz majd egy fatranszformátor véges sok input és output fáját megvizsgálni, amikor el akarjuk dönteni,
hogy a fatranszformátor rendelkezik-e egy adott tulajdonsággal vagy sem.

Az értekezés eredményei
Definı́ciók és jelölések
Legyen Σ egy véges, rangolt ábécé és A egy Σ-tól diszjunkt halmaz. Jelöljük
TΣ (A)-val a Σ feletti A-val indexelt fák halmazát. Jelölje TΣ a TΣ (∅) halmazt.
Minden k-ra (k ≥ 0) jelölje Σ(k) a Σ azon szimbólumainak halmazát, amelyek
rangja k.
Egy erdő a TΣ egy részhalmaza, mı́g egy fatranszformáció a TΣ × T∆ egy
részhalmaza. Szükségünk lesz a változó szimbólumok X = {x1 , x2 , . . .} halmazára.
Minden k-ra (k ≥ 0) legyen Xk = {x1 , . . . , xk }.
A fa helyettesı́tés fogalmát a következőképpen deﬁniáljuk. Legyen t ∈ TΣ (Xk )
és legyenek t1 , . . . , tk valamilyen rangolt ábécé feletti fák. Akkor t[t1 , . . . , tk ] jelöli
azt a fát, amit úgy kapunk, hogy t-ben minden i-re (1 ≤ i ≤ k) xi minden
előfordulását a ti fára cseréljük.
Legyen h : Σ → T∆ (X) egy leképezés azzal a tulajdonsággal, hogy ha σ ∈
(k)
Σ valamely nemnegatı́v k-ra, akkor h(σ) ∈ T∆ (Xk ). Akkor a h által indukált
h : TΣ → T∆ fahomomorfizmust, a következőképpen deﬁniáljuk. Minden s ∈ TΣ
fára, ha s = σ(s1 , . . . , sk ) valamely k ≥ 0, σ ∈ Σ(k) és s1 , . . . , sk ∈ TΣ esetén,
akkor h(s) = h(σ)[h(s1 ), . . . , h(sk )].
Azt mondjuk, hogy két fa, s ∈ TΣ és t ∈ T∆ azonos alakú, ha azok csak a
csúcspontjaik cı́mkéiben különböznek (lásd 1. ábra). Egy τ ⊆ TΣ × T∆ fatranszformáció alakmegőrző, ha minden (s, t) ∈ τ esetén az s és t fák alakja azonos.
Most deﬁniáljuk a felszálló és a leszálló fatranszformátorokat.
1. Definı́ció ([Rou70, Tha70, Tha73]) Fatranszformátornak egy olyan M =
(Q, Σ, ∆, q0 , R) rendszert nevezünk, ahol Q egy unáris rangolt ábécé, az állapotok
halmaza; Σ és ∆ rangolt ábécék, az input és az output rangolt ábécék, teljesı́tve
hogy Q ∩ (Σ ∪ ∆) = ∅; q0 ∈ Q egy kitüntetett állapot; és R az átı́rási szabályok
véges halmaza úgy, hogy vagy R minden szabálya
(†) q(σ(x1 , . . . , xk )) → r
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1. ábra. Azonos alakú fák.
alakú, ahol k ≥ 0, σ ∈ Σ(k) , q ∈ Q és r ∈ T∆ (Q(Xk )), vagy R minden szabálya
(‡) σ(q1 (x1 ), . . . , qk (xk )) → q(r)
alakú, ahol k ≥ 0, σ ∈ Σ(k) , q, q1 , . . . , qk ∈ Q és r ∈ T∆ (Xk ). A (†) esetben Met felszálló fatranszformátornak, q0 -t kezdőállapotnak hı́vjuk, amı́g a (‡) esetben
M-et leszálló fatranszformátornak, q0 -t pedig végállapotnak nevezzük.
Az M fatranszformátor által indukált derivációs reláció egy olyan ⇒M bináris
reláció a TQ∪Σ∪∆ halmaz felett, melyet a következőképpen deﬁniálunk. Ha M
felszálló fatranszformátor, akkor u, v ∈ TQ∪Σ∪∆ esetén u ⇒M v akkor és csak akkor, ha létezik (†) R-beli szabály és v-t úgy kapjuk u-ból, hogy u-ban kicseréljük
a q(σ(u1 , . . . , uk )) részfa egy előfordulását r[u1 , . . . , uk ]-val, ahol u1 , . . . , uk ∈
TΣ . Amennyiben M egy leszálló fatranszformátor, akkor u, v ∈ TQ∪Σ∪∆ esetén
u ⇒M v akkor és csak akkor, ha létezik (‡) R-beli szabály, és v-t úgy kapjuk
u-ból, hogy u-ban kicseréljük a σ(q1 (v1 ), . . . , qk (vk )) részfának egy előfordulását
q(r[v1 , . . . , vk ])-val, ahol v1 , . . . , vk ∈ T∆ . A ⇒M reﬂexı́v, tranzitı́v lezártját ⇒∗M
jelöli. Az M által kiszámı́tott fatranszformáció a τM reláció, ahol

{ (s, t) ∈ TΣ × T∆ | q0 (s) ⇒∗M t}, ha M felszálló fatranszformátor,
τM =
{ (s, t) ∈ TΣ × T∆ | s ⇒∗M q0 (t)}, ha M leszálló fatranszformátor.
Az M és M  fatranszformátorok ekvivalensek, ha τM = τM  .
Azt mondjuk, hogy az M fatranszformátor átcı́mkéző felszálló fatranszformátor
(átcı́mkéző leszálló fatranszformátor), ha R minden szabálya
q(σ(x1 , . . . , xk )) → δ(q1 (x1 ), . . . , qk (xk ))
(σ(q1 (x1 ), . . . , qk (xk )) → q(δ(x1 , . . . , xk )))
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alakú, ahol δ ∈ ∆(k) .
Ismert eredmény, hogy az átcı́mkéző felszálló fatranszformátorok ekvivalensek
az átcı́mkéző leszálló fatranszformátorokkal [Eng75], ı́gy röviden ezeket a fatranszformátorokat átcı́mkézőknek is nevezzük majd. Az átcı́mkézők által kiszámı́tott
fatranszformációk osztályát QREL-lel jelöljük.
Egy M fatranszformátor alakmegőrző, ha τM alakmegőrző. Az alakmegőrző
felszálló vagy leszálló fatranszformátorok által kiszámı́tott fatranszformációk osztályát SHAP E jelöli.

Az alakmegőrző fatranszformátorok jellemzése
Az értekezés ezen fejezetében megmutatjuk, hogy SHAP E = QREL. Annak
bizonyı́táshoz hogy az alakmegőrző felszálló fatranszformátorok ekvivalensek az
átcı́mkézőkkel, a következő előkészületek szükségesek.
Egy M = (Q, Σ, ∆, q0 , R) felszálló fatranszformátor felszálló permutációs kváziátcı́mkéző fatranszformátor (röviden: permutációs kváziátcı́mkéző), ha a következő teljesül. Legyen (†) egy R-beli szabály, mint az 1. Deﬁnı́cióban. Akkor vagy
(i) k = 1 és r = γδ(γ1 q1 (xπ(1) ), . . . , γk qk (xπ(k) )), ahol δ ∈ ∆(k) , γ, γ1 , . . . , γk ∆(1) beli szimbólumokból álló szavak és π az {1, 2, . . . , k} halmaz egy permutációja;
vagy (ii) k = 1 és r = γp(x1 ), ahol γ olyan mint az (i) esetben.
A 3.1.1. alfejezetben megmutatjuk az alakmegőrző fatranszformátorok azon
tulajdonságait, amelyekkel bebizonyı́tható a következő lemma.
3.5. Lemma. Minden alakmegőrző felszálló fatranszformátor egy permutációs
kváziátcı́mkéző.
Egy M felszálló fatranszformátor felszálló kváziátcı́mkéző, ha permutációs
kváziátcı́mkéző, de csak az identikus permutáció jelenik meg a szabályainak jobboldalán.
A 3.2.1. alfejezetben megmutatjuk, hogy egy alakmegőrző permutációs kváziátcı́mkéző permutáló szabályai helyettesı́thetőek átcı́mkéző szabályokkal, vagyis
bebizonyı́tjuk a következő lemmát.
3.31. Lemma. Minden alakmegőrző permutáló kváziátcı́mkézőhöz megkonstruálható egy ekvivalens felszálló kváziátcı́mkéző.
Végezetül, a 3.3.1. alfejezetben megadunk egy módszert amelynek segı́tségével
megmutatjuk, hogy minden alakmegőrző kváziátcı́mkéző ekvivalens egy átcı́mkézővel.
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Az eddigi eredmények felhasználásával be tudjuk bizonyı́tani a következő
tételt.
3.64. Tétel ([FG03]). Minden alakmegőrző felszálló fatranszformátor ekvivalens egy átcı́mkézővel.
Ahhoz, hogy megmutathassuk ennek a fejezetnek a második fő eredményét,
nevezetesen, hogy minden alakmegőrző leszálló fatranszformátor ekvivalens egy
átcı́mkézővel, szükségünk lesz az alábbi előkészı́tésre.
A 3.1.2. alfejezetben megmutatjuk a leszálló fatranszformátorok néhány hasznos tulajdonságát, majd a 3.2.2. alfejezetben bevezetjük a transzformálható fatranszformátorok fogalmát. A transzformálható fatranszformátorok rendelkeznek
azokkal a tulajdonságokkal, amelyekre szükségünk lesz amikor az úgynevezett
keret-fatranszformátorokat vezetjük be.
A 3.1.2. fejezet eredményeinek segı́tségével be tudjuk bizonyı́tani a következő
lemmát.
3.36. Lemma. Legyen M egy alakmegőrző felszálló fatranszformátor. Ha τM
végtelen halmaz, akkor M transzformálható.
Amint az a következő lemmából is kiderül, szoros kapcsolat áll fent egy M
transzformálható fatranszformátor és annak fr(M) keret-fatranszformátora között.
Továbbá fr (M) számos olyan jó tulajdonsággal rendelkezik, amelyek megkönnyı́tik majd a további munkánkat. Példának okáért, fr(M) egy leszálló kváziátcı́mkéző. (A leszálló kváziátcı́mkézők fogalma a felszállókéhoz hasonló módon deﬁniálható.)
3.44. Következmény. Legyen M egy transzformálható felszálló fatranszformátor és legyen fr (M) az ő keret-fatranszformátora. Ekkor fennáll a τM = g −1 ◦
τfr (M ) ◦ h egyenlőség.
A fenti következményben szereplő g és h függvények az fr (M) input és output
ábécéi által meghatározott fahomomorﬁzmusok. Továbbá, a ◦ művelet a szokásos,
relációkon értelmezett kompozı́ció.
A 3.2.3. fejezetben kerül bizonyı́tásra a következő lemma, amely bizonyos
alakmegőrző leszálló fatranszformátorok keret-fatranszformátorainak egy nagyon
fontos tulajdonságát mutatja be.
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3.52. Lemma Minden M alakmegőrző leszálló fatranszformátor esetén, ha τM
végtelen halmaz, akkor fr (M) maga is alakmegőrző.
Tekintsünk most egy olyan M alakmegőrző leszálló fatranszformátort, melyre
τM végtelen. A 3.64. tételt felhasználva deﬁniáljuk az M átcı́mkéző keret-fatranszformátorát, ami egy, az fr (M) fatranszformátorral ekvivalens átcı́mkéző leszálló
fatranszformátor, és amit rfr (M)-el jelölünk.
Felhasználva az rfr (M) keret-fatranszformátort, a 3.3.2. alfejezetben megadjuk azt az átcı́mkézőt ami ekvivalens M-el. Ezért igaz lesz az alábbi tétel.
3.70. Tétel ([Gaz06b]). Minden M alakmegőrző leszálló fatranszformátor ekvivalens egy átcı́mkézővel.
Ezek alapján kijelenthetjük a 3.64. és a 3.70. tételek egy következményét:
3.71. Következmény. SHAP E = QREL.

Eldönthetőségi eredmények
Ebben a fejezetben – többek között – megmutatjuk, hogy eldönthető, hogy egy
(felszálló vagy leszálló) fatranszformátor alakmegőrző-e vagy sem.
A 4.1.1. alfejezetben foglalkozunk a felszálló esettel. Megadunk egy algoritmust ami eldönti, hogy egy adott M felszálló fatranszformátor alakmegőrző-e
vagy sem. Továbbá, ha M alakmegőrző, akkor az algoritmus megkonstruálja azt
az átcı́mkézőt, ami ekvivalens M-mel.
4.4 Tétel ([FG03]). Eldönthető, hogy egy felszálló fatranszformátor alakmegőrző-e vagy sem. Továbbá, ha M alakmegőrző, akkor megkonstruálható egy átcı́mkéző, ami ekvivalens M-mel.
A 4.1.2. fejezetben leszálló fatranszformátorokra mutatunk meg hasonló eredményeket. Először megadunk egy olyan algoritmust ami eldönti, hogy egy adott
M transzformálható fatranszformátor alakmegőrző-e vagy sem. Továbbá ha M
alakmegőrző, akkor az algoritmus megkonstruálja azt az átcı́mkézőt, ami ekvivalens M-mel.
4.5. Lemma. Legyen M egy transzformálható leszálló fatranszformátor. Akkor
eldönthető, hogy M alakmegőrző-e vagy sem. Továbbá ha M alakmegőrző, akkor
megkonstruálható egy vele ekvivalens átcı́mkéző.
7

Megmutatjuk továbbá azt is, hogy ha M kielégı́t bizonyos eldönthető feltételeket, akkor az is eldönthető lesz, hogy M transzformálható-e.
4.18. Lemma. Legyen M egy periodikus és útmegőrző leszálló fatranszformátor.
Eldönthető, hogy M transzformálható vagy sem.
A fenti eredmények felhasználásával meg lehet mutatni, hogy eldönthető, hogy
egy leszálló fatranszformátor alakmegőrző-e.
4.19 Tétel([Gaz06a]). Eldönthető, hogy egy leszálló fatranszformátor alakmegőrző-e.
A 3.64. tétel segı́tségével minden alakmegőrző felszálló fatranszformátorhoz
megkonstruálható egy vele ekvivalens átcı́mkéző. A 4.5. és 3.36. lemmák segı́tségével pedig meg lehet mutatni, hogy egy M alakmegőrző leszálló fatranszformátorhoz megkonstruálható egy vele ekvivalens átcı́mkéző, feltéve, hogy τM végtelen
halmaz.
Nem nehéz továbbá belátni, hogy ha M egy olyan alakmegőrző leszálló fatranszformátor, hogy τM véges, akkor szintén megkonstruálható egy M-el ekvivalens átcı́mkéző. Azt kaptuk tehát, hogy egy tetszőleges (felszálló vagy leszálló)
fatranszformátorhoz megkonstruálható egy vele ekvivalens átcı́mkéző.
Ismert, hogy az átcı́mkézők ekvivalencia-problémája eldönthető [AB93]. Felhasználva ezt az eredmény és a fent leı́rtakat, levonhatjuk a következtetést, nevezetesen, hogy az alakmegőrző fatranszformátorok ekvivalencia-problémája is
eldönthető.
4.20. Következmény. Az alakmegőrző fatranszformátorok ekvivalencia-problémája eldönthető.

Összefoglalás
A értekezésben az alakmegőrző fatranszformátorokat jellemeztük átcı́mkéző fatranszformátorokkal. Ezen eredményünk felhasználható már ismert eredmények
általánosı́tására a következőképpen.
Először felidézünk egy felszálló fatranszformátorokra vonatkozó eredményt és
annak előzményeit. A [LST98] dolgozatban fordı́tások azon legszűkebb osztályát
vizsgálták, amely tartalmazza a hosszmegőrző racionális fordı́tásokat és zárt az
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unióra, kompozı́cióra és iterációra. A szerzők megmutatták ezen osztály számos
érdekes jellemzését. Később, Z. Fülöp és A. Terlutte megpróbálták általánosı́tani
a [LST98] dolgozat eredményeit alakmegőrző felszálló fatranszformátorokra. Az
eredményeket azonban csak átcı́mkéző fatranszformátorokra sikerült általánosı́tani. Megadták az UCI(QREL) (U = unió, C = kompozı́ció és I = iteráció)
osztály egy jellemzését, amihez QREL-beli egyszerű kifejezések kompozı́cióit
és iterációit használták fel. Megadták továbbá az UCI(QREL) osztály egy
másik jellemzését, amihez nagyon egyszerű termátı́ró rendszerek úgynevezett egylépéses átı́ró relációit használták fel. Felhasználva a 3.71. következményt, a fenti
eredményekben QREL kicserélhető a SHAP E osztállyal, ily módon általánosı́tva
az [LST98] dolgozat eredményeit alakmegőrző fatranszformátorokra.
Tekintsük most azt a jól ismert eredményt, miszerint a lineáris fatranszformációk megőrzik az erdők felismerhetőségét [Rou70, Eng75]. Mivel nyilvánvalóan
az átcı́mkézők is lineárisak, a 3.71. következmény alapján kijelenthetjük, hogy az
alakmegőrző fatranszformátorok is megőrzik az erdők felismerhetőségét.
Végezetül tekintsük a következő, szintén jól ismert eredményt, nevezetesen,
hogy BOT = QREL ◦ HOM [Eng75]. Ez az eredmény azt fejezi ki, hogy minden
τ felszálló fatranszformáció felı́rható τ = τ1 ◦ τ2 alakban, ahol τ1 és τ2 rendre
egy átcı́mkéző fatranszformátor és egy homomorﬁzmus fatranszformátor által
kiszámolt fatranszformáció. A 3.71. következmény alapján a fenti egyenlőségben
a QREL osztályt kicserélhetjük a SHAP E osztállyal.
Végezetül megemlı́tünk egy kapcsolatot az értekezésünk tárgya és a számı́tástudomány egy másik területe között. A disszertációban átcı́mkézőket használtunk
alakmegőrző fatranszformátorok jellemzésére. Az [AJMd02] munkában az átcı́mkézőket az úgynevezett reguláris modellvizsgálat területén alkalmazták. Itt fákkal
reprezentálták egy rendszer állapotait, és az átmeneteket az állapotok között
átcı́mkéző fatranszformátorok valósı́tották meg.
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