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Beräkningsteori
Inom beräkningsteorin studeras vilka problem som kan lösas eller vilka funktioner som
kan beräknas genomatt följa en algoritm. Dessa algoritmer ska dessutom vara så pass
enkla att de, i princip, ska kunna utföras av en maskin.

Resultat visar att det finns teoretiska begränsingar för vad som är möjligt att åstadkom-
ma på detta sätt, vilket gör området intressant inte bara för matematiker utan även för
filosofer och teoretiska datavetare.

Beräkningsbara funktioner
En funktion beskrivs ibland som en svart låda, som givet en viss indata ger en mot-
svarande utdata. Med denna beskrivning är det lätt att få intrycket att det i lådan finns
någon slags maskin som vid inmatning processar indatan enligt givna regler och på
detta sätt genererar utdatan. I mer moderna termer skulle man med andra ord kunna
tro att en funktion utgörs av ett datorprogram som beräknar den.

x In

Ut f(x)
f

Låt oss kalla en funktion beräkningsbar om den kan genereras av en algoritm. Under-
förstått med ord som algoritm, program eller procedur, som alla utgörs av en ändlig
serie instruktioner, är här att de ingående instruktionerna är så pass enkla att de i
princip kan utföras av en maskin.

Att många funktioner är beräkningsbara i detta avseendet är ganska uppenbart, ett
enkelt exempel är funktionen f(x) = 0 som alltid ger utdata 0. När man överväger allt
mer komplicerade och abstrakta funktioner kan det dock bli mer oklart huruvida de
kan beskrivas på ett sådant sätt.

Faktum är att den moderna matematiska definitionen av en funktion inte innehåller
någon hänvisning till en regel eller algoritm som specificerar den. Möjligheten lämnas
därmed öppen för att det kan finnas funktioner som saknar en sådan beskrivning och
som således inte är beräkningsbara. Men hur skulle man kunna veta om det gör det,
och hur skulle en sådan funktion i så fall kunna se ut?
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Avgörbara problem
En till ovan nära besläktad frågeställning är om ett problem (som har ett ja eller nej-
svar) är avgörbart eller inte. Med detta menas om det finns någon procedur man kan
följa för att på ändlig tid bestämma svaret på frågan. Om detta inte är fallet kallas pro-
blemet oavgörbart. Exempel på avgörbara problem är “Är n ett primtal?” och “Kommer
□ före △ i det (latinska) alfabetet?” där n är ett naturligt tal och □,△ är latinska bok-
stäver.

En algoritm, eller procedur, för att lösa ett problem kan ses svara mot en funktion som
givet indata ger utdata 1 om problemet är lösbart och 0 om så inte är fallet. För det
första exemplet ovan kan vi lika gärna alltså fråga oss om funktionen

f(n) =

{
1 om n är ett primtal,
0 annars,

är beräkningsbar. På detta sätt kan frågor om avgörbarhet av problem ses handla om
beräkningsbara funktioner.

Vidare så kan även många frågor om avgörbarhet och beräkningsbarhet omformu-
leras till frågor om naturliga tal genom olika former av kodning. I det andra examplet
ovan skulle vi kunna byta ut bokstäverna i det latinska alfabetet till de 26 första heltalen
och istället fråga oss om det det första talet är mindre än det andra.

Studiet av funktioner på naturliga tal är därför av fundamental betydelse och utgör en
naturlig startpunkt för studiet av beräkningsbara funktioner, och därmed även avgör-
bara problem.

Beräkningar med hjälp av ideala maskiner

För att göra ovanstående frågeställningar föremål för matematisk undersökning behö-
ver begrepp som “beräkning”, “maskin” och “program” göras precisa. Detta åstadkoms
genom att studera abstrakta modeller av ideala maskiner som opererar enligt givna
instruktioner.

Ett enkelt och till synes mycket allmängiltigt förslag på sådana maskiner gavs av Alan
Turing i hans banbrytande artikel från 1936, vilka senare kom att kallas just Turingma-
skiner. Turing visade att det fanns gränser för vad som sådana maskiner kan åstad-
komma, där det mest kända förmodligen är “Stopp-problemet” vilket beskrivs mer ne-
dan.
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Church-Turings hypotes

Det har under åren framförts ett antal olika förslag på beräkningsmodeller, baserat på
olika tillvägagångssätt och tänkbara maskiner. Det har visat sig de alla är ekvivalenta
i den meningen att de kan simulera varandra (man kan här även räkna in moderna
programmeringsspråk som t.ex. C++).

Detta ger stöd åt att man på dessa sätt lyckats fånga innebörden av begreppet (meka-
nisk) “beräkningsbarhet”. Att så verkligen är fallet, eller mer konkret att man på dessa
sätt kan generera alla beräkningsbara funktioner på de naturliga talen, kallas Church-
Turings hypotes. Detta är dock inte något som har bevisats (och förmodligen överhu-
vudtaget inte kan bevisas), men som är en allmänt accepterad ståndpunkt. När vi här
talar om oavgörbara problem är det under antagandet av Church-Turings hypotes.

Oavgörbara problem
Det finns en rad oavgörbara problem i olika matematiska områden, nedan tittar vi på
de tre kanske mest kända.

Posts korrespondens problem

Problemet (som introduceras av Emil Post 1946) är om det givet ett ändligt antal par

(g1, g1’),…, (gu, gu’), (1)

av ord gi och gi’ uppbyggda med hjälp av två bokstäver a och b, går det att hitta en
en lista (i1, i2,…, in) av index (där 1 ≤ ij ≤ u och n ≥ 1) sådant att de sammansatta
orden gi1gi2 ...gin och gi1 ’gi2 ’...gin ’ sammanfaller?

För det specifika fallet med paren

(g1, g
′
1) = (bab, aba), (g2, g

′
2) = (bba, b), (g3, g

′
3) = (a, ba)

utgörs en lösning av ordet ”bbaababa” som erhålls från indexen (2,3,1,3). I allmänhet är
dock detta ett oavgörbart problem, med vilket det menas att det finns ingen algoritm
för att avgöra om det från godtycklig samling par som i (1) finns en lösning.
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Stopp-problemet

Detta var ett av de tidigaste kända oavgörbara problemen och det utgör ett centralt
sådant. Problemet kan beskrivas som att handla om att avgöra om ett godtyckligt
datorprogram med godtyckliga indata kommer att bli klar och stanna eller fortsätta
sina beräkningar i all evighet.

Turing, som studerade problemet för program till Turingmaskiner (eller a-maskiner
som han kallade dem), visade att ingen sådan algoritm kan finns.

Hilberts tionde problem

Kring förra sekelskiftet listade matematikern David Hilbert 23 stycken vid den tiden
olösta problem som ansågs särskilt betydelsefulla och som kom att bli mycket upp-
märksammade. Problem nummer 10 efterfrågade en algoritm för att avgöra om en
Diofantisk ekvation har en heltalslösning.

En Diofantisk ekvation är ett uttryck på formen p(x1, . . . , xn) = 0 där p(x1, . . . , xn) är
ett polynom i variablerna x1, . . . , xn med heltalskoefficienter. Således är p en ändlig
summa av termer cxm1

1 xm2

2 · · ·xmn
n där c är ett heltal och m1, . . . ,mn är naturliga tal.

Exempel är
x7 + 2x2y + 24y5 = 0 och x2 − 3 = 0

där den senare uppenbarligen inte har några heltalslösningar.

Det är sedan 70-talet numera känt att ingen sådan algoritm kan finnas, och att proble-
met därmed är oavgörbart.
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Game of Life
Game of Life utspelar sig på ett två-dimensionellt rutnät och utvecklar sig över en
diskret tid från en given startkonfiguration. Varje cell har tillstånden död eller levande,
och huruvida en cell ska förändra sitt tillstånd från en tidpunkt till en annan beror av
dess omgivning enligt följande regler, där en granne är en vertikalt, horisontellt eller
diagonalt intilliggande cell:

• En levande cell förblir levande om den har 2 eller 3 grannar.

• En levande cell dör om den har mindre än 2 eller fler än 3 grannar.

• En död cell börjar leva om den har precis 3 grannar.

Terminologin baserar sig på den uppenbara liknelsen “spelet” har med ett samhälle av
levande organismer. Nedan listas tre exempel (där svart svarar mot en levande cell
och vit mot en död) som utvecklar sig enligt enkla mönster, kan du ser hur?

Den enkla beskrivning till trots kan förvånansvärt komplicerade strukturer simuleras i
detta system. Faktum är att alla andra föreslagna beräkningsmodeller kan simuleras
i Game of Life (och därmed också alla tänkbara datorprogram). Det är i allmänhet
också oavgörbart om ett särskilt mönster kommer uppstå under en simulering.

Gymnasiearbetet
De som väljer att göra sitt gymnasiearbete i matematik vid Vetenskapens Hus kommer
få lära sig hur man matematiskt kan studera problem av slagen ovan. Detta involverar
hur man kan uttrycka begreppet beräkningsbarhet med hjälp av ideala beräkningsma-
skiner och deras program samt hur man kan säga att något är ett oavgörbart problem.

Beskrivning 2018-08-23 6/6




