
Automaták összevonása, direkt szorzat

• Két (független) 
automatából álló rendszer

• (Direkt) szorzatautomata:
a rendszer állapottere
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• Az automaták állapotai:

A = {m1, m2}, B = {s1, s2}

• Az állapotok halmaza:

C = A × B

C = {m1s1, m1s2 , m2s1 , m2s2}



A rendszer finomítása: feltételek, szinkronizáció

• Egyidejű állapotváltás: 
szinkronizáció

• Korlátozó feltételek: 
állapotátmenetek tiltása
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• pl. „A és B egyszerre vált 
állapotot, ha állapot 
indexük azonos”

• pl. „B csak akkor vált 
állapotot, ha A m2 

állapotban van”



Példa: gyalogos lámpa jelzőgombbal

• Szinkronizáció 
(valt!, valt?)

P,NJ P,J

Z,NJ Z,JZ,NJ Z,J

• Korlátozó feltétel 
(is_p == true)



Ugyanez Petri hálóval
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• Petri hálók esetén a feltételek és a szinkronizáció
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• Petri hálók esetén a feltételek és a szinkronizáció
beépülnek a háló struktúrájába
– feltételek az engedélyezettség feltételeiként jelennek meg

– szinkronizáció egy „összevont” tranzíció formájában

– nem kell szorzatautomatát építeni, csak elérhetőségi gráf építés



Egy összetettebb szöveges példa

Rendszer (két automata):

1. Katona

2. Tábori orvos 21

{ok} {könnyű}

B
{pihen}

{rendel}

Katona Tábori orvos

Korlátozások + szinkronizáció:

• Egy könnyebben sérült katona 
magától nem gyógyul meg, csak 
ha az orvos éppen rendel

• Ha a katona súlyosan sérült, 
akkor csak műtéttel lehet rajta 
segíteni

• Mindez egyszerre történik:

– A rendelést követően a könnyű 
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• Ha egy súlyos sérült katona nem 
kap időben kezelést, vagy a 
műtét sikertelen, akkor 
meghalhat

– A rendelést követően a könnyű 
sérült biztosan meggyógyul

– A műtét következtében a beteg 
vagy meggyógyul, vagy meghal

– Az orvos a rendelés, illetve 
műtét után egyből pihenni kezd



A feltételek figyelembe vételével készített szorzat
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