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B evezetés

A fatranszformátorokat a [Rou70, Tha70] és [Tha73] munkákban vezettek be és 
mivel a szintaxis-vezerelt forcáták formális modelljeikent szolgálnak, szeles körben 
tanulmanyozták őket (lásd pl. [Eng75, Bak78, Bak79, Ési80, Eng82, Ési83, GS84, 
FV92, GS97] es [FV98]).

Ezen a kutatasi területen fan egy veges rangolt ábece feletti termet ertönk, 
amit veges, címkezett, rendezett es iranyított gráfelmeleti fakent ábrázolunk. 
Egy fatranszformacio tulajdonkeppen egy fakon ertelmezett binaris reláciá. Egy 
M  fatranszformator pedig egy olyan termatárá rendszer, amely egy tm fatransz- 
formaciát számát ki, amit az M  altal kiszamolt fatranszformaciának nevezzuk.

Jelen ertekezesben a fatranszformátorok ket alapvető tápusat vizsgáljuk, a 
felszallá fatranszformátorokat [Rou70, Tha70] es a leszallo fatranszformatorokat 
[Tha73]. Amíg a felszálló fatranszformátorok a gyökerenel kezdve es a levelek 
fele haladva dolgoznak fel egy input fat, addig a leszállá fatranszformatorok 
fordátott irányban muködnek, azaz a levelektől a gyöker fele haladva dolgozzák 
fel az input fákat. A fatranszformatorok az un. atárási szabályaik alkalmazásaval 
tudnak feldolgozni egy input fát. Tulajdonkeppen ezek a szabalyok tekinthetők 
a fatranszformátorok szintaxisának, mág az alkalmazásukkal kiszámolt fatransz- 
formaciá megfeleltethető a fatranszformátor szemantikájanak. A felszallo illetve 
leszállo fatranszformatorokkal kiszámáthatá fatranszformaciok osztalyat rendre 
TOP-pal es BO T -tal jelöljük.

Az ertekezesben alakmegőrző (felszallá es leszallo) fatranszformatorokkal fog
lalkozunk. Azt mondjuk, hogy ket fa alakja megegyezik, ha azok csak a csúcsaik 
címkeiben kölönböznek (lásd 1. ábra). Egy t  fatranszformaciá alakmegorzo, ha 
minden (s , t ) E t  eseten az s es t fak alakja megegyezik. Továbbá, egy fa
transzformator alakmegőrző, ha alakmegőrző fatranszformáciot számát ki. Az 
alakmegőrző felszallá es alakmegőrző leszallo fatranszformatorok által kiszamított 
fatranszformaciok osztályat S H A P E -e l jelöljök.

A felszallá es a leszallá atcímkezO fatranszformátorok [Eng75] alakmegőrzok. 
Ezek az atcímkezők miközben beolvasnak egy input szimbálumot, pontosan egy, 
az input szimbálummal megegyezo rangu output szimbolumot árnak ki. A felszállá 
atcímkezO fatranszformatorok által es a leszallá átcimkezo fatranszformatorok 
altal kiszamított fatranszformaciok osztálya megegyezik, amelyet QREL -le l jelöl- 
uönk.

Nyilvánvalá, hogy az átcimkezo tulajdonság a fatranszformátor szintaktikája-
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nak megszorítása, hiszen ez a megszorítás a fatranszformátor átírási szabályait 
érinti. Masrészrol, az alakmegőrzo tulajdonság a fatranszformátor szemantikájá
nak egy tulajdonsága, mivel az a fatranszformátor által kiszámolt fatranszforma- 
cio egy tulajdonsaga.

Számos olyan eredmeny ismert a fatranszformátorok területerol, melyek a 
következő problemaosztályhoz tartoznak. Legyen C egy bizonyos típusú fatransz- 
formatorok által kiszamátott fatranszformáciák osztálya. Legyen tovabba C  a 
C osztály egy (termeszetes) reszosztalya. A következő ket kerdest szeretnenk 
megvalaszolni. Van-e olyan (termeszetes) szintaktikus megszorítasa a modellnek, 
hogy egy t  fatranszformáciá akkor es csak akkor tartozik a C  osztályhoz, ha 
letezik olyan M  fatranszformator, amely rendelkezik ezzel a szintaktikus meg
szorítással, es amelyre tm =  t ? Adott egy megfelelő típusú M  fatranszformator, 
eleme-e tm a C  osztálynak? Ha az első kerdesre pozitív választ tudunk adni, 
akkor jellemeztuk a C osztaly szemantikus megszorítasát a fatranszformator egy 
szintaktikus megszorítasával.

Az ertekezesben egy, a fenti osztályba tartozá problemát oldunk meg. Neve
zetesen, az alakmegőrző felszallá es leszállá fatranszformaciókat jellemezzuk at- 
címkezo fatranszformatorokkal. Nyilvánvalo, hogy S H A P E  C TOP  U B O T . Az 
ertekezes fő eredmenyekent megmutatjuk, hogy minden t  E S H A P E  felszallo 
fatranszformacio kiszamáthatá egy atcímkezO fatranszformátorral (3.64. Tetel), 
es hogy minden t  E S H A P E  leszallo fatranszformácio is kiszamíthatá atcámkező 
fatranszformátorral (3.70. Tetel). Mivel az is teljesöl, hogy QREL C SHAPE,  
egy t  felszallo vagy leszallo fatranszformaciá akkor es csak akkor eleme a S H A P E  
osztálynak, ha kiszámáthatá egy atcámkező fatranszformatorral. Ily modon meg
mutatjuk, hogy a szemantikát megszorátá alakmegorzo tulajdonsag jellemezheto 
egy szintaxisra vonatkozá megszorítassal, az átcámkező tulajdonsaggal.

Másreszt megmutatjuk azt is, hogy az alakmegőrzo tulajdonsag eldönthető 
mind felszallo fatranszformatorokra (4.4. Tetel), mind leszallo fatranszformato- 
rokra (4.19. Tetel).

Az ertekezes eredmenyei a [FG03, Gaz06b] es [Gaz06a] cikkekben jelentek 
meg. A tezisfözetben a tetelek es lemmak szamozasa megegyezik az ertekezesben 
használt szamozással.

Az ertekezesben alapvető termatírá konstrukciákat használunk. Emellett hasz- 
naljuk a fatranszformatorok elmeleteben szokasos eszkozoket, peldául a faho- 
momorfizmus fogalmat. Az eldönthetősegi eredmenyek bizonyítasaiban sokszor 
alkalmazzuk a faautomatak elmeleteben jál ismert mádszer, a pumpálá lemma
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bizonyos változatait. Ezen módszer segítségével elegendő lesz majd egy fatransz
formátor véges sok input es output fajót megvizsgólni, amikor el akarjuk dönteni, 
hogy a fatranszformótor rendelkezik-e egy adott tulajdonsóggal vagy sem.

Az értekezés eredm ényei

Definíciók es jelölesek

Legyen £  egy veges, rangolt óbece es A egy £-tól diszjunkt halmaz. Jelöljük 
Ts (A)-val a £  feletti A-val indexelt fák halmazót. Jelölje Ts a Ts (0 ) halmazt. 
Minden k-ra (k >  0) jelölje £ (k) a £  azon szimbólumainak halmazót, amelyek 
rangja k.

Egy erdő a TS egy részhalmaza, míg egy fatranszformáció a TS x Ta egy 
részhalmaza. Szuksegunk lesz a változó szimbólumokX = { x 1, x2, - - ■}  halmazara. 
Minden k-ra (k > 0) legyen X k =  {xi, - - - ,x k}.

A fa helyettesítés fogalmót a következokeppen definióljuk. Legyen t E Ts (Xk) 
es legyenek t 1, - - - , tk valamilyen rangolt abece feletti fak. Akkor t[t1, - - - , tk] jelöli 
azt a fót, amit ugy kapunk, hogy t-ben minden i-re (1 < i <  k) x i minden 
elofordulósót a ti fara csereljuk.

Legyen h : £  —► T&(X) egy leképezés azzal a tulajdonsággal, hogy ha a E 

£A) valamely nemnegatív k-ra, akkor h{u) E T ^(X k). Akkor a h által indukált 
h : Ts ^  T a fahomomorfizmust, a következőkeppen definióljuk. Minden s E Ts 
fóra, ha s = a (s1, - - - ,sk) valamely k >  0, a E £ (k) es s1, - - - ,s k E Ts eseten,
akkor h(s) = h(a)[h(si) , . . . ,  h(sk)].

Azt mondjuk, hogy ket fa, s E Ts es t E T a azonos alakú, ha azok csak a 
csucspontjaik címkeiben különböznek (Msd 1. abra). Egy t  C Ts x  T a fatransz- 
formóció alakmegőrző, ha minden (s,t) E t  eseten az s es t fak alakja azonos.

Most definialjuk a felszallo es a leszallo fatranszformatorokat.

1. Definíció ([Rou70, Tha70, Tha73]) Fatranszformátor'nak egy olyan M  = 
(Q, £, A, q0, R) rendszert nevezönk, ahol Q egy unaris rangolt abece, az allapotok 
halmaza; £  es A rangolt abecek, az input es az output rangolt ábécék, teljesítve 
hogy Q fi (£ U A) =  0 ; q0 E Q egy kitüntetett allapot; es R  az atírasi szabalyok 
veges halmaza ugy, hogy vagy R  minden szabalya

(!) q(a(x1^ - - ,xk)) ^  r
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1 . ábra. Azonos alakú fák.

alakú, ahol k >  0, a E H(k), q E Q és r E TA(Q(Xk)), vagy R  minden szabálya

(í) a (q i(x i) ,...,q fc{xk)) ^  q(r)

alakú, ahol k >  0, a E H(k), q,q1, . .. ,qk E Q és r E Ta (X k). A (j) esetben M - 
et felszálló fatranszformatornak, q0-t kezdőállapotnak hívjuk, amíg a (í) esetben 
M -et leszálló fatranszformatornak, q0-t pedig végállapotnak nevezzúk.

Az M  fatranszformátor által indukált derivációs reláció egy olyan ^ M bináris 
relaciá a TquSuA halmaz felett, melyet a következokeppen definialunk. Ha M  
felszállá fatranszformátor, akkor u ,v  E TquSuA eseten u ^ M v akkor es csak ak
kor, ha letezik (j) R-beli szabaly es v-t úgy kapjuk u-bál, hogy u-ban kicsereljök 
a q(a(u1, . . . ,  uk)) részfa egy elofordulásat r[u1, . . . ,  uk ]-val, ahol u1, . . . , u k E 

Ts . Amennyiben M  egy leszallo fatranszformátor, akkor u ,v E TquSuA eseten 
u ^ M v akkor es csak akkor, ha letezik (í) R-beli szabaly, es v-t ágy kapjuk 
u-bol, hogy u-ban kicseréljuk a a(q1(v1) , . . .  ,qk(vk)) részfának egy előfordulását 
q(r[v1, . . .  ,vk])-val, ahol v1, . . . , v k E Ta . A ^ M reflexív, tranzitív lezartját ^ *M 
jelöli. Az M  altal kiszamátott fatranszformaciá a tm reláciá, ahol

{{  (s,t) E Ts x Ta | q0(s) ^ *M t } , ha M  felszallo fatranszformator,
{  (s,t) E Ts x  Ta I s ^ *M q0(t)} , ha M  leszallá fatranszformator.

Az M  es M ' fatranszformatorok ekviválensek, ha tm = tm> .
Azt mondjuk, hogy az M  fatranszformator átcímkezó felszálló fátránszformátor 

(átcímkező leszálló fátránszformátor), ha R  minden szabalya

q(a(x1, . . .  ,xk)) ^  8(q1 (X1) , . . . ,qk(xk))

(a(q1 (x1) , .. .,qk(xk)) ^  q(ú(xb .. .,x k )))
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alakú, ahol 5 E A(k).
Ismert eredmény, hogy az átcímkéző felszálló fatranszformatorok ekvivalensek 

az átcímkező leszállo fatranszformatorokkal [Eng75], így röviden ezeket a fatransz
formátorokat átcímkézőknek is nevezzúk majd. Az atcímkezok által kiszamított 
fatranszformaciok osztályat QREL-lel jelöljük.

Egy M  fatranszformátor álákmegorző, ha tm alakmegőrző. Az alakmegőrző 
felszallá vagy leszállá fatranszformátorok által kiszamított fatranszformáciok osz- 
talyát SH A P E  jeloli.

Az alakmegőrző fatranszformátorok jellem zése

Az ertekezes ezen fejezeteben megmutatjuk, hogy SH A P E  = QREL. Annak 
bizonyítashoz hogy az alakmegőrzo felszallá fatranszformatorok ekvivalensek az 
atcímkezokkel, a következo elokeszületek szúksegesek.

Egy M  = (Q, E, A, q0, R) felszallá fatranszformator felszálló permutációs kvá
ziátcímkéző fátránszformátor (röviden: permutációs kváziátcímkéző), ha a követ
kező teljesúl. Legyen (j) egy R-beli szabaly, mint az 1. Definícioban. Akkor vagy 
(i) k =  1 ás r = 75(7iqi(^ (i}), • • • ,Yk qk (x^(k))), ahol 5 E A (k , 7 ,71,. ..,Yk  A(1) - 
beli szimbálumokbol állá szavak es n az {1 , 2,. . . , k} halmaz egy permutácioja; 
vagy (ii) k = 1 es r = jp (x 1), ahol 7 olyan mint az (i) esetben.

A 3.1.1. alfejezetben megmutatjuk az alakmegőrző fatranszformatorok azon 
tulajdonsagait, amelyekkel bebizonyíthatá a következo lemma.

3.5. Lemma. Minden alakmegőrzo felszálló fátránszformátor egy permutációs 
kváziátcímkéző.

Egy M  felszallá fatranszformátor felszallo kváziatcímkezo, ha permutaciás 
kvaziátcímkezo, de csak az identikus permutácio jelenik meg a szabályainak jobb- 
oldaláan.

A 3.2.1. alfejezetben megmutatjuk, hogy egy alakmegőrző permutaciás kvazi- 
atcímkező permutalá szabályai helyettesíthetőek átcímkező szabalyokkal, vagyis 
bebizonyítjuk a következő lemmat.

3.31. Lemma. Minden álákmegőrző permutáló kváziátcímkézőhőz megkonstru- 
álhátó egy ekviválens felszálló kváziátcímkéző.

Vegezetul, a 3.3.1. alfejezetben megadunk egy modszert amelynek segítsegevel 
megmutatjuk, hogy minden alakmegőrző kváziatcímkezo ekvivalens egy átcímke- 
zovel.

5



Az eddigi eredmények felhasználásával be tudjuk bizonyítani a következő 
tételt.

3.64. Tétel ([FG03]). Minden alakmegőrző felszálló fatranszformátor ekviva
lens egy atcámkézővel.

Ahhoz, hogy megmutathassuk ennek a fejezetnek a második fő eredmenyet, 
nevezetesen, hogy minden alakmegőrző leszallo fatranszformator ekvivalens egy 
atcímkezovel, szüksegünk lesz az alabbi előkeszítesre.

A 3.1.2. alfejezetben megmutatjuk a leszálló fatranszformátorok nehány hasz
nos tulajdonságát, majd a 3.2.2. alfejezetben bevezetjuk a transzformalható fa
transzformátorok fogalmát. A transzformálható fatranszformatorok rendelkeznek 
azokkal a tulajdonságokkal, amelyekre szuksegünk lesz amikor az úgynevezett 
keret-fatranszformatorokat vezetjuk be.

A 3.1.2. fejezet eredmenyeinek segátsegevel be tudjuk bizonyítani a küvetkezo 
lemmat.

3.36. Lemma. Legyen M  egy alakmegőrző felszalló fatranszfórmator. Ha tm  

vegtelen halmaz, akkor M  transzformalhato.

Amint az a kovetkezo lemmábál is kideriil, szoros kapcsolat áll fent egy M  
transzformalható fatranszformator es annak f r (M) keret-fatranszformátora küzütt. 
Tovabba fr (M ) szamos olyan já tulajdonsaggal rendelkezik, amelyek megkünnyá- 
tik majd a további munkankat. Peldanak okáert, fr(M ) egy leszallo kvaziatcám- 
kező. (A leszallo kvaziatcámkezők fogalma a felszállokehoz hasonlá modon de- 
finialhato.)

3.44. Következmény. Legyen M  egy transzformalhato felszallo fatranszforma- 
tor es legyen fr(M ) az o keret-fatranszformátora. Ekkor fennall a tm  = g-1 ◦ 
Tfr(m ) ◦ h egyenloság.

A fenti küvetkezmenyben szereplo g ós h függvenyek az fr (M ) input es output 
abecei által meghatározott fahomomorfizmusok. Továbba, a o művelet a szokásos, 
relaciokon ertelmezett kompozício.

A 3.2.3. fejezetben keriil bizonyítasra a küvetkezo lemma, amely bizonyos 
alakmegoőrzoő leszáalláo fatranszformáatorok keret-fatranszformáatorainak egy nagyon 
fontos tulajdonsagát mutatja be.

6



3.52. Lemma Minden M  alakmegőrző leszálló fatranszformátor esetén, ha tm 
végtelen halmaz, akkor f r (M) maga is alakmegőrző.

Tekintsünk most egy olyan M  alakmegőrző leszálló fatranszformátort, melyre 
tm vegtelen. A 3.64. tetelt felhasznalva definiáljuk az M  átcámkáző keret-fatransz- 
formátorat, ami egy, az fr (M ) fatranszformátorral ekvivalens atcámkezo leszállo 
fatranszformator, es amit rfr(M )-el jelölünk.

Felhasznalva az rfr(M ) keret-fatranszformátort, a 3.3.2. alfejezetben megad
juk azt az átcímkezot ami ekvivalens M -el. Ezert igaz lesz az alábbi tetel.

3.70. Tetel ([Gaz06b]). Minden M  a ^ ^ e g ő ^  leszállo fa ^ a n s z ^ m a ^  ek
vivalens egy átc^mkézóvel.

Ezek alapján kijelenthetjük a 3.64. es a 3.70. tetelek egy küvetkezmenyet:

3.71. Következmény. SH A P E  = QREL.

Eldönthetőségi eredmenyek

Ebben a fejezetben -  tübbek küzütt -  megmutatjuk, hogy eldünthető, hogy egy 
(felszallo vagy leszállá) fatranszformátor alakmegőrzo-e vagy sem.

A 4.1.1. alfejezetben foglalkozunk a felszállo esettel. Megadunk egy algorit
must ami eldonti, hogy egy adott M  felszallo fatranszformator alakmegőrzo-e 
vagy sem. Továbbá, ha M  alakmegőrzo, akkor az algoritmus megkonstruálja azt 
az átcámkezot, ami ekvivalens M -mel.

4.4 Tétel ([FG03]). Eldontheto, hogy egy felszallo fa ^ a n s z ^ m a ^  alakmeg- 
orző-e vagy sem. Tovabbá, ha M  alakmegorző, akkor megkonstruAlható egy atcím- 
káezőo, ami ekvivalens M-mel.

A 4.1.2. fejezetben leszállo fatranszformatorokra mutatunk meg hasonlá ered- 
menyeket. Eloszür megadunk egy olyan algoritmust ami eldünti, hogy egy adott 
M  transzformalhato fatranszformator alakmegőrzo-e vagy sem. Továbba ha M  
alakmegőrzo, akkor az algoritmus megkonstruálja azt az átcámkezot, ami ekviva
lens M -mel.

4.5. Lemma. Legyen M  egy transzformalható leszallo fatranszformátor. Akkor 
eldöntheto, hogy M  a ^ ^ e g ő ^ - e  vagy sem. Továbbá ha M  alakmegorző, akkor 
megkonstrvÁlhatá egy vele ekvivalens átcímkézo.
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Megmutatjuk továbbá azt is, hogy ha M  kielégít bizonyos eldönthető feltétele
ket, akkor az is eldonthető lesz, hogy M  transzformálható-e.

4.18. Lemma. Legyen M  egy periodikus és útmegőrző leszálló fatranszformátor. 
Eldönthető, hogy M  transzformálható vagy sem.

A fenti eredmenyek felhasználásával meg lehet mutatni, hogy eldönthető, hogy 
egy leszallo fatranszformator alakmegőrző-e.

4.19 Tétel([Gaz06a]). Eldönthető, hogy egy leszallo fatranszformator alakmeg- 
őrző-e.

A 3.64. tetel segítsegevel minden alakmegőrző felszallo fatranszformatorhoz 
megkonstruálhatá egy vele ekvivalens átcímkezo. A 4.5. es 3.36. lemmák segítse
gevel pedig meg lehet mutatni, hogy egy M  alakmegőrző leszallá fatranszformátor
hoz megkonstruálható egy vele ekvivalens átcímkezo, felteve, hogy tm vegtelen 
halmaz.

Nem nehez tovabba belátni, hogy ha M  egy olyan alakmegőrző leszállá fa
transzformator, hogy tm veges, akkor szinten megkonstruálhatá egy M -el ekvi
valens atcímkező. Azt kaptuk tehát, hogy egy tetszőleges (felszállo vagy leszállo) 
fatranszformatorhoz megkonstruálható egy vele ekvivalens átcímkezo.

Ismert, hogy az átcímkezők ekvivalencia-problemaja eldönthető [AB93]. Fel- 
hasznalva ezt az eredmeny es a fent leírtakat, levonhatjuk a kovetkeztetést, ne
vezetesen, hogy az alakmegoőrzoő fatranszformaátorok ekvivalencia-probláemáaja is 
eldöonthetoő.

4.20. Következmény. Az alakmegőrzo fatranszformatorok ekvivalencia-prob- 
lemája eldonthető.

O sszeföglalés

A ertekezesben az alakmegőrző fatranszformatorokat jellemeztük átcímkező fa- 
transzformatorokkal. Ezen eredmenyönk felhasznalhatá már ismert eredmenyek 
altalanosítására a következokeppen.

Eloszor felidezönk egy felszallá fatranszformatorokra vonatkozá eredmenyt es 
annak elozmenyeit. A [LST98] dolgozatban fordítasok azon legszűkebb osztályat 
vizsgaltak, amely tartalmazza a hosszmegőrző racionalis fordítasokat es zárt az
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unióra, kompozícióra és iterációra. A szerzők megmutatták ezen osztály számos 
érdekes jellemzeset. Később, Z. Fülop es A. Terlutte megpróbáltak általánosítani 
a [LST98] dolgozat eredmenyeit alakmegőrző felszallo fatranszformatorokra. Az 
eredmenyeket azonban csak ótcímkező fatranszformótorokra sikerült altalanosíta- 
ni. Megadtók az UCI(QREL) (U =  unio, C =  kompozíció es I  =  iterócio) 
osztóly egy jellemzeset, amihez QREL-beli egyszerű kifejezesek kompoziCioit 
es iterócióit hasznóltak fel. Megadtak tovóbba az UCI(QREL) osztaly egy 
masik jellemzeset, amihez nagyon egyszerű termatmS rendszerek Úgynevezett egy- 
lepeses ótóró relacioit hasznóltók fel. Felhasznólva a 3.71. küvetkezmenyt, a fenti 
eredmenyekben QREL  kicserélheto a S H A P E  osztóllyal, ily modon óltalónosítva 
az [LST98] dolgozat eredmóenyeit alakmegőorzőo fatranszformóatorokra.

Tekintsük most azt a jol ismert eredmenyt, miszerint a linearis fatranszfor- 
maciok megőrzik az erdok felismerhetűseget [Rou70, Eng75]. Mivel nyilvónvaloan 
az ótcímkezők is linearisak, a 3.71. küvetkezmeny alapjón kijelenthetjük, hogy az 
alakmegőrző fatranszformatorok is megőrzik az erdők felismerhetűseget.

Vegezetül tekintsük a küvetkezo, szinten jol ismert eredmenyt, nevezetesen, 
hogy BOT  =  QREL o HOM  [Eng75]. Ez az eredmeny azt fejezi ki, hogy minden 
r  felszólló fatranszformóció felórható r  =  r\ o t2 alakban, ahol r\ es t2 rendre 
egy ótcímkezO fatranszformator es egy homomorfizmus fatranszformator óltal 
kiszamolt fatranszformócio. A 3.71. küvetkezmeny alapjón a fenti egyenlosegben 
a QREL  osztólyt kicserélhetjuk a S H A P E  osztóllyal.

Vegezetül megemlótunk egy kapcsolatot az ertekezesünk tórgya es a szamótas- 
tudomany egy mósik terulete között. A disszertócioban ótcímkezOket hasznóltunk 
alakmegőrző fatranszformatorok jellemzesere. Az [AJMd02] munkóban az ótcóm- 
kezőket az úgynevezett regularis modellvizsgólat teruleten alkalmaztak. Itt fókkal 
reprezentaltók egy rendszer allapotait, es az atmeneteket az óllapotok küzütt 
atcómkező fatranszformatorok valósítottók meg.
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