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Matematický časopis 23 (1973), No. 2 

R E C E N Z I A 

F . Gécseg and J . P e á k : ALGEBRAIC THEORY OF AUTOMATA, Akadémiai 
Kiadó, Budapest 1972, stran 326. 

Počas posledných rokov vyšlo viac monografií z teorie automatov, z ktorých každá 
(nehladiac na vyber látky) má svoje specifické rysy. Kniha madarských matematikov 
Géčsega a Peáka je charakterizovaná zdóraznením algebraickej stránky teorie a je 
vedome písaná od prvých stran na dost abstraktnej úrovni. Autoři kladů do popredia 
nie samotný automat, ale skór studium zobrazení indukovaných konečnými automatmi. 
Tento postup má tú výhodu, že v knihe poměrné malého rozsahu sa podařilo autorom 
zaviest rad užitočných pojmov, z ktorých viaceré neboli doteraz v knižnej formě spra-
c ovane. 

Kniha obsahuje, pravda, aj všetky výsledky, ktoré už dnes možno nazvat klasickými 
(aj ked samotná teória automatov má sotva 15 rokov). J e rozdělená do 5 kapitol. 

V kapitole I (str. 1 — 37) sú vyložené základné pojmy, včítane problému ekvivalencie 
a minimalizácie. Je tu zavedený však aj rad dalších pojmov, ktoré najdu uplatnenie 
až o vela neskór. 

Kapitola I I (str. 38—121) je věnovaná problémom analýzy a syntézy. V súvise s týin 
je mnoho miesta věnovaného algebře událostí a speciálně algebře regulárnych událostí 
(v konečné — generovanej volnej pologrupe). 

V kapitole I I I (str. 122—151) sa opisujú najprv vlastnosti viacerých typov špeciálnych 
konečných automatov (napr. lineárnych automatov). Potom sú úvahy rozšířené na jeden 
typ automatov s nekonečným počtom stavov. 

Kapitola IV (str. 152 —227) je věnovaná kompozícii automatov, t. j. automatom, 
ktoré sa dajú predpísaným spósobom zostrojit z „jednoduchších" automatov. V obvyklej 
(nie algebraickej) terminologii ide napr. o paralelné a kaskádové spojenia dvoch alebo 
viac automatov, ale aj o zložitejšie kompozície. Študujú sa vlastnosti zobrazení induko
vaných „zloženými" automatmi a je dokázaný rad viet, ktoré sa týkajú rozkladu auto
ma tov rozmanitých typov na možné „jednoduchšie" automaty. 

Kapitola V (str. 228 — 270) študuje poměrné podrobné vlastnosti pologrupy automatov 
pre široké triedy automatov a kváziautomatov. Tzv. Krohnova—Rhodesova teória, 
ktorá ukazuje význam pologrupy automatu pre rozklad automatu na „jednoduchšie" 
zložky, sa vymyká z rámca knihy. 

Autoři si boli vědomí abstraktnej polohy, z ktorej vychádzali. Preto je Dodatok 
(str. 271 — 305) věnovaný tomu, čo by sme mohli nazvat fyzikámou realizáciou abstrakt-
ného automatu. Ide najprv o to, ako možno reálné (v technike používané) autoinaty 
zahrnut pod schémy študované v knihe. Naopak ako inožno z fyzikálnych elementov 
modelovat zariadenia, ktoré sú schopné vykonávat zobrazenia študované v predchádza-
júcich kapitolách. Recenzent by bol dal přednost tomu, vložit tieto partie priamo do textu 
a to poměrné dost skoro. Domnievam sa, že by tým ucelenost algebraických výkladov 
nemusela byt porušená. 

Cenný je rad dodatkov (prakticky za každým odsekom), v ktorých najde čitatel 
odkazy na dalšiu literaturu. Rad výsledkov uveřejněných v knihe pochádza od samot
ných autorov. 

Kniha bude cennou pomóckou pre každého, kto sa zaoberá teóriou automatov. 

Štefan Schwarz 

1 9 1 


		webmaster@dml.cz
	2012-07-31T18:57:49+0200
	CZ
	DML-CZ attests to the accuracy and integrity of this document




