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Általános tanácsok

• A feladat szövegét jól olvassuk el!

– Ha valami nem érthető / alulhatározott, akkor kérdezzünk rá!

• Nem mindig az a feladatot a legegyszerűbb megoldani, 
amelyiknek a legrövidebb a leírása!

• Törekedni kell a hatékony munkára:

– A legmagasabb pontszámú feladatok közül a legkönnyebben / 
leggyorsabban megoldhatót először!

– Ha nem megy, nem kell erőltetni, másikra kell áttérni!

– A részpontszám is jobb, mint a semmi!

• Először azt oldjuk meg, amit tudunk, csak azután azt, 
amiről csak sejtéseink vannak

– Ha indoklás kell, akkor úgyis csak azzal fogadható el…



Elméleti kérdések

• Rövid kérdések egy-egy specifikus fogalomra
– tömör, lényegretörő kifejtés

– pontos definíció vagy leírás

– indoklás vagy kifejtés előírása esetén ezek nélkül vagy 
csak részpontszám adható, vagy nem ér pontot

• Példák:
– „Petri hálók diagnosztikai alkalmazásában a háló mely (strukturális/ 

dinamikus) tulajdonságát használjuk fel a megoldások keresésében, 
és milyen a hipotézisekre vonatkozó konzisztencia kritériumokat
alkalmazunk?”

– „Színezett Petri hálókban egy tranzíció engedélyezettsége a modell 
milyen elemeitől függ (az összeset sorolja fel), azaz mikor mondjuk, 
hogy egy tranzíció engedélyezett?”



(Színezetlen) Petri hálók



Petri hálók: gyakorlati feladatok típusai

• Petri hálók dinamikus tulajdonságai

– állapottér alapján:

• elérhetőségi / fedési gráf adott: dinamikus tulajdonságok?

• elérhetőségi / fedési gráf felrajzolása

• Kiegészítő helytranszformáció

• Szomszédossági mátrix, invariánsok

– szomszédossági mátrix / struktúra kiegészítése

– invariánsok meghatározása

• Martinez-Silva!

– invariánsok „ellenőrzése”



Petri hálók: gyakorlati feladatok típusai

• Petri hálók redukciós módszerei

– redukciós szabályok alkalmazása

– dinamikus tulajdonságok meghatározása

• Petri háló alosztályok

– alosztály meghatározás, struktúra módosítása

– élő és/vagy biztos kezdőállapot megadása



Állapottér, dinamikus tulajdonságok

Az ábra egy Petri háló állapotterét mutatja be fedési gráf alakban. A 
hálóban 10 darab tranzíció található, amelyeket t1, ..., t10 címkékkel 
jelölünk. Az állapotokat a token eloszlás vektorral címkéztük meg,
tehát 0 1 0 jelentése: m(p1) = 0, m(p2) = 1 és m(p3) = 0.



Tipikus kérdések a feladathoz

1. A Petri háló élő?

2. A háló holtpont (deadlock) 
mentes?

3. t6 tranzíció L3-élő?

4. t7 tranzíció L2-élő?

5. A (2 2 1) állapot fedhető?

6. A (2 1 0) állapot fedhető?

7. A háló perzisztens?

8. A háló korlátos?

9. A háló megfordítható?

10.Létezik P-invariáns?

11.Létezik T-invariáns?

12.A hálóban létezik 
visszatérő állapot?

13.t4 és t6 tranzíció korlátos 
fair tulajdonságú?

14.t5 és t8 tranzíció korlátos 
fair tulajdonságú?



Tippek, trükkök a megoldáshoz

• Ellenpéldát találni (szinte mindig) a leggyorsabb megoldás!

• Élőség:

– L4-élőség: végig kell nézni, hogy mindig tüzelhetővé válik-e?

– L3-élőség (és a többi): elég egy trajektóriát találni, ahol teljesül!

– a háló akkor élő, ha minden tranzíciója élő! (ellenpélda?)

– ha holtpontmentes, akkor még nem biztos, hogy élő is!

• Korlátosság:

– lásd a fedési gráfnál tanultakat!

• „Petri háló korlátos R (N, M0) elérhetőségi gráfja véges
fedési fában nem jelenik meg állapot címkében”

– biztosság:

• „Petri háló biztos csak 0 és 1 jelenik meg állapot címkében a 
fedési fában”



Tippek, trükkök a megoldáshoz

• Megfordíthatóság:

– az elérhetőségi gráf egyetlen erősen összekötött komponens?

– visszatérő állapot:

• van az elérhetőségi gráfban erősen összekötött komponens?

• az adott állapot része ennek?

• Fairség:

– Ellenpélda keresés: van-e olyan ciklus, amiben az egyik tranzíció 
benne van, míg a másik nincs?

• Perzisztencia:

– „A tranzíció mindaddig engedélyezett marad, amíg nem tüzel”

ha több engedélyezett és nem ő tüzelt, akkor a következő állapotban is 
engedélyezett marad

ha engedélyezett maradt, akkor meg is jelenik élcímkeként (prioritás?)



Szomszédossági mátrix, invariánsok

Adott az ábrán látható Petri háló és a hozzátartozó W 
szomszédossági mátrix. 



Tipikus kérdések a feladathoz

• Milyen számokat kell a W szomszédossági mátrixban a 

betűvel jelölt kitöltetlen helyekre írnunk?

• Mely(ek) P-invariánsa(i) a fenti Petri hálónak?

– Jelölje a választási lehetőségek mellett továbbá egy M betűvel, hogy 

mely(ek) a fenti Petri háló minimális alapú P-invariánsa(i)!

– Martinez-Silva algoritmus

• Mely(ek) T-invariánsa(i) a fenti Petri hálónak?

– Jelölje a választási lehetőségek mellett továbbá egy M betűvel, hogy 

mely(ek) a fenti Petri háló minimális alapú T-invariánsa(i)!

– Martinez-Silva algoritmus



Tippek, trükkök a megoldáshoz

• Figyelni kell a szomszédossági mátrix megfelelő felírására!

• Írjuk a sorokhoz és oszlopokhoz oda, hogy mit jelölnek…

• Meg lehet próbálni „megtippelni” a megoldást

– a visszaellenőrzés gyors: 

– nem könnyű így megoldást találni, nem szabad erre sok időt szánni

• Ha elő van írva, akkor Martinez-Silva-t (is) kell használni!

– mindenképpen érdemes visszaellenőrizni a kapott megoldást!
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Kiegészítő helytranszformáció

Az alábbi Petri hálóban p1 és p4 hely esetén kapacitáskorlát 
adott (C(p1)=4, C(p4)=2), minden további hely végtelen 
kapacitású. Egészítse ki az ábrát úgy, hogy a hálóval 
ekvivalens, de kapacitáskorlát nélküli Petri hálós modellt 
kapjon! 



Petri háló alosztályok 

Az alábbi ábrán egy Petri háló látható. Az élekre írt azonosítók 
a feladat megoldását könnyítik (és nem élsúlyokat jelölnek, 
minden él súlya 1). 



Tipikus kérdések a feladathoz

• Melyik legszűkebb alosztályba tartozik a fenti Petri háló?

• Melyik legszűkebb alosztályba tartozik az az N’ Petri háló, 

amelyet a fenti Petri hálóból a következő élek törlésével 

kapunk: e2, e6, e9 (t1 tranzíció), e11?

– Megoldás: definíciók alapján vizsgálni a struktúrát

• Élő és/vagy biztos lesz-e a csonkított N’ Petri háló a 

következő kezdőállapottal: (0,0,1,1,1,0)? Miért?

– Ha SM, MG vagy FC, akkor definíció alapján kell

– Ha AC vagy PN (biztos?), akkor valami trükk van elrejtve…



Petri hálók redukciós módszerei 

Az alábbi ábrán egy Petri háló látható. A tanult tulajdonságmegtartó 
redukciós technikák ismételt alkalmazásával (pl. soros helyek összevonása, 
önhurokban levő tranzíciók törlése, stb.) redukálja a hálót minimális 
méretűre, majd határozza meg a háló kért dinamikus tulajdonságait!



Kérdések és tippek

Tipikus kérdések a feladathoz:

• Élő és/vagy biztos tulajdonságú a fenti ábrán látható Petri háló?

• Adja meg a redukció menetét (melyik lépésben milyen elemeket vont 

össze/törölt, melyik redukciós szabály alapján)!

• A végeredményként kapott minimális méretű redukált hálót rajzolja fel!

Tippek a megoldáshoz:

• A redukciós szabályokat pontosan kell alkalmazni!

• Lehet, hogy egyes tranzíciókat tüzelni kell ahhoz, hogy újabb redukciós 

szabályt tudjunk alkalmazni!

• Akkor minimális méretű a háló, ha már nem alkalmazható rá egyetlen 

redukciós szabály sem.



Színezett Petri hálók



Színezett Petri hálók: gyakorlati feladatok típusai

• Színezett Petri hálós modellezési példa

– szöveges feladat + kérdések

– szöveges feladat + struktúra kiegészítése, őrfeltételek

– szöveges feladat + hibák kereséses

• Színezett Petri hálók: kihajtogatás



Színezett Petri hálók: szöveges feladat

Az alábbi ábrán egy 4 emeletes (5 szintes: {0,...,4}, ahol a 0 a 
földszintet jelöli) épület liftvezérlésének egyszerűsített 
színezett Petri háló modellje látható. 



A feladat teljes leírása

• Az alábbi ábrán egy 4 emeletes (5 szintes: {0,...,4}, ahol a 
0 a földszintet jelöli) épület liftvezérlésének egyszerűsített 
színezett Petri háló modellje látható.

• Az épületben 3 lift (L={l1,l2,l3}) található. A liftek csak 
belülről vezérelhetők, a kívánt emelet gombjának 
megnyomásával. A liftek aktuális állapotát egy (x,y) 
rendezett párral jelöljük (x {l1,l2,l3}, y {0,...,4}).

• A z változó a {0,...,4} halmazból veszi az értékét. A liftek 
lefele és felfele haladhatnak, ezt a működést a t4, illetve a 
t3 tranzíció tüzelése valósítja meg.

• A tranzíciók mellé írt szögletes zárójelben megadott 
kifejezések őrfeltételeket jelölnek. Kezdőállapotban a p1

helyen a következő 3 token található: (l1,0), (l2,0), (l3,0). 



Tipikus kérdések a feladathoz

• Néhány p2 helyhez kapcsolódó élet töröltünk. Egészítse ki 

az ábrát a hiányzó élekkel és élkifejezésekkel úgy, hogy a 

liftek működése a fenti leírásnak megfeleljen!

• Adja meg a t3 p3 élhez tartozó (az ábrából hiányzó) 

élkifejezést!

• Mit modellez a t5 tranzíció?

• Milyen működést modellez a szaggatott vonallal jelölt 

részháló?



Színezett Petri hálók: kihajtogatás

Az alábbi ábrán egy egyszerű commit protokoll 
színezett Petri háló modellje látható. 



A feladat teljes leírása

• A rendszerben három, rendre c1, c2 és c3 jelű egység van. Közülük 
véletlen választással az egyik lesz a koordinátor, aki kérést küld a másik 
kettőnek.

• A kérés hatására a felkért résztvevő egység vagy abort, vagy commit
döntést hoz. A két résztvevő egység döntésének meghozatala után a 
koordinátor is dönt: ha mindkét egység commit döntést hozott, akkor 
az ő döntése is commit, egyébként abort.

• A színezett Petri háló modellben három színosztály definiált. Ebből kettő 
egyszerű halmaz: C = {0, c1, c2, c3} az egységeknek, és 
D = {commit, abort} a döntéseknek. Egy pedig kompozit szín-osztály: 
M = C × C, a felkéréseknek (ahol a (0, x) típusú token magát a 
koordinátort jelöli).

• Öt változót használunk, értékkészletük: x, y, z C; és d1, d2 D. A 
háló kezdőállapotában a p1 helyen 3 token van: M(p1)=1’c1+1’c2+1’c3, 
a többi hely üres. A jel az üres halmazt jelöli. 

• Az if élkifejezés a programozási nyelveknél megszokott jelentést 
hordozza: ha az if utáni logikai feltétel teljesül, akkor a then utáni 
színes tokent adja vissza, egyébként az else utáni színes tokent. 



A megoldás menete

1. A modell működésének megértése

2. Színezett helyek kihajtogatása

• token színek által hordozott jelentés átültetése struktúrába

3. Tüzelések kihajtogatása

• minden engedélyezett lekötési elemhez egy tranzíció

• lekötetlen változókra oda kell figyelni!

4. Függvények funkcionalitásának reprezentálása

• esetleges plusz struktúra beépítése



Modell részleges széthajtogatása (c1 a koordinátor)
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