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1 Matematikkens grundlagsproblemer
Omkring år 1900 havde matematikken udviklet metoder og synspunkter, som fjer-
nede den fra dens fysiske forankring. Matematikken var blevet en abstrakt viden-
skab, som beskæftigede sig med transfinite tal, rum af flere end tre dimensioner
med særprægede geometrier, abstrakte algebraiske systemer etc. Denne udvikling
gav anledning til mange nye matematiske resultater, som ofte stred stærkt mod
vore umiddelbare intuitioner. F.eks. var det muligt at konstruere kurver, som helt
udfyldte et todimensionalt område, kontinuerte funktioner, som ikke var differen-
tiable i noget punkt. Endvidere var det muligt at bevise eksistensen af matematiske
objekter, som man ikke ud fra beviserne fik nogen mulighed for at få fat i. Man
vidste, at de fandtes, men kunne ikke få adgang til dem. Et berømt eksempel på
dette var David Hilberts (1862-1943) „basis-sætning“, som viste eksistensen af
såkaldte idealer i polynomiumsringe uden at angive metoder til at finde sådanne
objekter, et resultat, som gav anledning til diskussion af, hvad der udgjorde en
korrekt matematisk bevis metode. Men udover disse ret ejendommelige resultater,
førte de nye abstrakte metoder også til løsninger af mange klassiske problemer af
stor praktisk betydning. Den abstrakte matematik var således en stor succes.

Det var imidlertid et problem for matematikken at begrunde de nye meto-
der, især de metoder, som opererede med uendelige objekter. Dette problem blev
yderligere skærpet i forbindelse med fremkomsten af egentlige logiske paradok-
ser i mængdelæren. Det var især Georg Cantors (1845-1918) og Bertrand Russells
(1872-1970) paradokser, som gav anledning til problemer,

Cantor havde vist, at antallet af elementer i mængden af delmængder af en
given mængde altid er større end antallet af elementer i mængden selv. Det er
klart for endelige mængder. Lad f.eks.
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A = {a,b}

være en mængde med netop to elementer a og b. Der er fire delmængder af A,
nemlig den tomme mængde (som betegnes /0), to mængder med hver et element
{a} og {b}, og endelig mængden A selv. Hvis P(A) betegner mængden af del-
mængder af A, så har P(A) fire elementer. Generelt gælder der for en vilkårlig
endelig mængde, X , at antallet elementer i P(X) er 2n, når antallet af elementer i
A er n. For uendelige mængder gælder noget tilsvarende. Antallet af elementer i
uendelige mængder udtrykkes ved de transfinite kardinaltal. Lad |X | betegne an-
tallet af elementer i X . |X | kaldes mængden Xs mægtighed eller Xs kardinaltal.
Man siger, at X har kardinalitet |X |. Der gælder helt generelt, at:

|X |< |P(X)|

Men lad nu M være mængden af alle mængder. Om denne mængde må der også
gælde, at antallet af delmængder er større end antallet af elementer: |X |< |P(X)|
Men lad nu M være mængden af alle mængder. Om denne mængde må der også
gælde, at antallet af delmængder er større end antallet af elementer:

|M|< |P(M)| (1)

Men da M er mængden af alle mængder, må P(M) være en delmængde af M.
P(M) kan derfor ikke have flere elementer end M, i modstrid med (1).

Denne logiske vanskelighed var allerede kendt af Cantor, som godt vidste,
at arbejdede man med meget store mængder, ville man nemt løbe ind i logiske
vanskeligheder. Han talte om „inkonsistente mangfoldigheder“, og undgik selv
intuitivt disse vanskeligheder.

Bertrand Russell viste, at et tilsvarende paradoks forekom i Gottlob Freges
(1848-1925) i øvrigt fremragende forsøg på at bygge matematikken ind i et for-
melt logisk system. Russell betragtede mængden af alle de mængder, som ikke
var element i sig selv. Det er intuitivt klart, at der både findes mængder, som ikke
er element i sig selv, en mængde af stole er f.eks. ikke en stol, og mængder, som
er element i sig selv, f.eks. mængden af abstrakte objekter, som selv er et abstrakt
objekt. Det giver derfor umiddelbart god mening at tale om Russells mængde af
de mængder, som ikke er element i sig selv. Lad os kalde denne mængde R. Det
følger af definitionen, at en mængde tilhører R, hvis, og kun hvis, den ikke er ele-
ment i sig selv. Men hvordan med R selv? R vil tilhøre R hvis, og kun hvis, R ikke
tilhører R. At spørge om R er element i R fører således til et logisk paradoks.
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Disse paradokser og i øvrigt anvendelsen af meget kraftfulde aksiomer for
konstruktion af uendelige mængder gav anledning til alvorlige vanskeligheder for
den abstrakte matematik. Det aksiom, som især gav anledning til diskussioner,
var det såkaldte udvalgsaksiom, som siger, at har man en samling af ikke-tomme
mængder A, B, C, . . ., hvor ingen af mængderne overlapper, så findes der en
mængde, som består af et element fra hver af disse mængder. Det blev vist i be-
gyndelsen af 1900-tallet, at dette umiddelbart indlysende aksiom faktisk allerede
blev anvendt i matematikken, og at det var nødvendigt for mange vigtige ma-
tematiske konstruktioner. Endvidere blev det vist, at udvalgsaksiomet også førte
til matematiske resultater, som stred direkte mod almindelige matematiske intu-
itioner. Det var således muligt på overfladen af en kugle at finde to kongruente
mængder (dvs. mængder, som kunne dække hinanden punkt for punkt), som var
så komplekse, at de fortsat var kongruente, selv om man fjernede uendeligt mange
punkter fra den ene.

Disse og forskellige andre problemer delte matematikerne i begyndelsen af
1900-tallet i forskellige grupper. Nogle mente, at den abstrakte matematik, som
opererede med store uendelige mængder, gik for vidt, og at man derfor skulle be-
grænse sig til konkrete, endelige, veldefinerede objekter. Andre mente, at de nye
metoder gav så fremragende resultater, at det ville være meningsløst at forlade det-
te paradis. Man skulle hellere forsøge at sikre matematikkens logiske konsistens.
Man taler sædvanligvis om tre konkurrerende matematiske grundlagssynspunkter:
logicismen, hvor man forsøgte at reducere matematik til formel logik, intuitionis-
men, hvor de nye transfinite metoder skulle udelukkes, og formalismen, hvor man
ville aksiomatisere matematikken og så vise, at de grundliggende aksiomer ik-
ke kunne give anledning til logiske paradokser. Ingen af disse skoledannelser har
imidlertid givet matematikken et tilfredsstillende grundlag. Men de har alle bidra-
get væsentligt til udviklingen af nye matematiske teorier.

2 Den aksiomatiske mængdelære og kontinuumshy-
potesen

De mængdeteoretiske paradokser førte bl.a. til en aksiomatisering af mængde-
læren. Det første matematisk tilfredsstillende aksiomsystem blev formuleret af
Ernst Zermelo (1871-1953) i 1908 og senere forfinet af A.A. Fraenkel (1891-
1965), John von Neumann (1903-57), Kurt Gödel (1906-78), m.fl. I begyndelsen
af 1930’erne forelå det nu meget udbredte aksiomsystem, ZF, for mængdelæren.
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Dette aksiomsystem har fine egenskaber, idet stort set al matematik kan formali-
seres i det. Men der er også væsentlige problemer knyttet til det.

ZF udvides sædvanligvis med to problematiske aksiomer: det allerede omtalte
udvalgsaksiom og Cantors kontinuumshypotese. ZF udvidet med udvalgsaksio-
met betegnes ZFC og er nok det mest udbredte aksiomsystem for mængdelæren
blandt moderne matematikere. Cantor havde vist, at mægtigheden af de reelle tal
var større end mægtigheden af de naturlige tal. Spørgsmålet var, om der fandtes
mægtigheder mellem de naturlige tal og de reelle tal. Cantor var ikke i stand til at
finde sådanne mellemkardinaliteter og postulerede derfor kontinuumshypotesen,
at der ikke findes mægtigheder mellem de naturlige tals og de reelle tals mægtig-
heder. I sin berømte tale ved den internationale matematikkongres i Paris i 1900,
hvor David Hilbert omtalte 23 vigtige uløste matematiske problemer, nævnte han
kontinuumshypotesen som det første problem: „Ethvert system af uendelig man-
ge reelle tal, dvs. enhver samling af tal (eller punkter), er enten ækvivalent med
[dvs. har samme mægtighed som] samlingen af naturlige tal, 1,2,3, . . . ,n, eller
med samlingen af alle reelle tal og derfor til kontinuet, dvs. til punkterne på en li-
nie; med hensyn til ækvivalens er der derfor kun to samlinger af tal, den tællelige
samling eller kontinuet“.

Kontinuumshypotesen gjorde, at de forskellige uendelige kardinaltal fik en
særlig simpel struktur. Men det var ikke muligt at afgøre, om kontinuumshypo-
tesen kunne udledes ud fra andre mere indlysende mængdeteoretiske aksiomer,
eller om den kunne give anledning til logiske inkonsistenser. Tilsvarende gjorde
sig gældende for udvalgsaksiomet. Mængdelæren kunne derfor ikke siges at give
matematikken et sikkert grundlag.

Selv om mængdelæren, både i ZFC-udformningen og andre tilsvarende ak-
siomsystemer, ikke førte til en endelig acceptabel begrundelse af matematikken,
fik den stor betydning for udviklingen af moderne abstrakt matematik, f.eks. ge-
nerel topologi og algebra. Disse meget abstrakte former for matematik har også
haft stor betydning for udformningen af moderne fysik. Funktionalanalysen, som
er udviklet i nært samspil med den moderne kvantefysik, hviler stærkt på metoder
og resultater, som er udsprunget af og knyttet til udviklingen af den mængdeteo-
retisk baserede matematik. I dette og andre moderne matematiske områder spiller
f.eks. udvalgsaksiomet en afgørende rolle.

Udviklingen af mængdelæren nåede et foreløbigt højdepunkt i 1940’erne, da
det lykkedes Kurt Gödel at vise, at både udvalgsaksiomet og kontinuumshypo-
tesen var konsistente med de øvrige mængdeteoretiske aksiomer. Gödels resultat
blev publiceret i bogen The Consistency of the Axiom of Choice and of the Genera-
lized Continuum-hypothesis with the Axioms of xSet theory (1951). Hans resultat
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betød, at man uden problemer kunne tilføje de kritiske aksiomer til mængdelæren,
uden at dette ville gøre den mere usikker, end den var i forvejen. Mængdelæren
var således relativt konsistent i den betydning, at var dens aksiomer undtagen
udvalgsaksiomet og kontinuumshypotesen selvmodsigelsesfrie, så ville mængde-
læren fortsat være selvmodsigelsesfri med disse aksiomer tilføjet.

Det var imidlertid ikke muligt at give et absolut konsistensbevis for mængde-
læren. Om mængdelæren evt. uden de kritiske aksiomer var konsistent, kunne man
ikke vise ved anvendelse af formelle logiske metoder. Dette var en konsekvens af
nogle af Gödels andre resultater. I 1931 viste han nemlig, at i et konsistent formelt
aksiomsystem, som er stærkt nok til at repræsentere et simpelt fragment af teorien
om de naturlige tal, er det ikke muligt at vise systemets egen konsistens. Gene-
relt vil der i sådanne systemer være sande sætninger, som hverken kan bevises
eller modbevises formelt ud fra systemets aksiomer. Man kunne godt formelt vise
sådanne systemers konsistens, men kun i systemer, som var aksiomatisk mere om-
fattende og dermed mere usikre med hensyn til netop konsistens. F.eks. viste G.
Gentzen (1909-45) i 1936, at de naturlige tals teori (de såkaldte Peanoaksiomer)
var konsistent. Men forudsætningerne for dette bevis var, at man opererede med
visse uendelige kardinaltal. Et formelt bevis for konsistensen af teorien for disse
uendelige tal ville kræve en endnu stærkere teori og derfor indførelsen af endnu
mere komplekse uendelige tal. Søger man således formelle konsistensbeviser, vil
kompleksiteten uvægerligt stige, hvilket gør et absolut konsistensbevis umuligt.

Som nævnt havde Gödel vist, at de kritiske aksiomer uden logiske vanskelig-
heder kunne tilføjes til mængdelæren. Men spørgsmålet om hvorvidt disse aksio-
mer fulgte af de øvrige mængdeteoretiske aksiomer, eller formuleret anderledes,
om det var nødvendigt at tilføje dem, var endnu åbent. Det var endnu ikke muligt
at afgøre, om aksiomerne var uafhængige af de øvrige mængdeteoretiske aksio-
mer. Dette spørgsmål blev imidlertid afgjort i begyndelsen af 1960’erne. I 1963
viste Paul J. Cohen (f. 1934), at både udvalgs aksiomet og kontinuumshypote-
sen var uafhængige af de øvrige mængdeteoretiske aksiomer. Disse resultater blev
udgivet i bogen Set Theory and the Continuum Hypothesis (1966). Ligesom det
var muligt for E. Beltrami (1835-1900) og Henri Poincare (1854-1912) at kon-
struere rumlige figurer i euklidiske rum, som havde en ikke-euklidisk geometri,
og dermed demonstrere, at den ikke-euklidiske geometri var konsistent, hvis den
euklidiske var det, så konstruerede Cohen modeller for mængdelærens aksiomer,
i hvilke hverken udvalgsaksiomet eller kontinuumhypotesen var gyldige.

Cohens metode til konstruktion af matematiske systemer, som tilfredsstillede
mængdelærens aksiomer uden udvalgsaksiomet og kontinuumshypotesen, samti-
dig med at disse to kritiske aksiomer blev falske, var meget kompleks, bl.a. fordi
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systemerne ikke uden videre kunne formuleres i den gængse klassiske logik. Han
viste ved indførelsen af en særlig teknik, the forcing method, at det var muligt at
bygge nogle ikkeklassiske modeller, som så i sidste ende kunne tvinges til at til-
fredsstille mængdeaksiomerne. I nogle af disse modeller kunne udvalgsaksiomet
ikke anvendes, og det var muligt at angive delmængder af de reelle tal, som havde
mægtigheder, der var placeret mellem mægtigheden af de naturlige tal og de reelle
tal.

I årene efter Cohens resultater kom der fornyet liv i mængdelæren. Selv om
det lykkedes at vise, at de kritiske aksiomer var uafhængige af de øvrige aksiomer
i mængdelæren, og at man derfor kunne udvikle matematik med eller uden sær-
lige mægtigheder mellem de naturlige tal og de reelle tal, forsøgte man alligevel
at finde nye mere umiddelbart matematisk acceptable aksiomer, som kunne sætte
de kritiske aksiomer i nyt lys og måske føre til accept eller forkastelse af disse
aksiomer. Nogle af disse nye aksiomer har også været med til at kaste lys over det
reelle kontinuums finstruktur. Det har imidlertid ikke været muligt at nå frem til en
entydigt og generelt accepteret klasse af aksiomer for mængdelæren. Mange mo-
derne undersøgelser tyder på, at det er rimeligt at antage, at kontinuumshypotesen
er falsk, og at kontinuet er større end de reelle tal. Men noget sikkert argument
findes endnu ikke.

3 Afgørbarhed og beregnelighed - Gödel og Turing
Foruden de logiske paradokser: som plagede den moderne matematik i begyn-
delsen af det 20. århundrede, var der også andre problemer, som matematikerne
måtte forholde sig til. Den abstrakte matematik førte til mange resultater, der viste
eksistensen af matematiske objekter, som man i virkeligheden ikke havde nogen
mulighed for at kunne konstruere eller på anden vis få konkret kendskab til. Det
er f.eks. nemt at konstruere et koordinatsystem i et endeligdimensionalt euklidisk
rum. I det sædvanlige tredimensionale rum skal man blot angive tre retninger vin-
kelret på hinanden og en målestok på disse retninger. Vi siger, at sådanne rum har
veldefinerede baser. I et uendeligdimensionalt rum er det imidlertid ikke muligt
generelt at angive en basis. Men ved at antage udvalgsaksiomet kan man vise,
at ethvert uendeligdimensionalt rum (mere specielt vektorrum) har en basis. Man
kan således vise eksistensen af basen, men man kan ikke angive den. Tilsvarende
kan man for mange ligninger vise, at ligningerne har løsninger, men man er ikke
i stand til at angive disse løsninger. I disse situationer rejser spørgsmålet sig om,
hvad man skal med påstande (matematiske sætninger), som postulerer objekter,
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man principielt ikke har nogen muligheder for at få fat i.
Dette problem med ikke-konstruktive eksistenssætninger i matematikken fik

mange matematikere til at mene, at det i virkeligheden var frugtesløst at anvende
transfinite metoder ukritisk, og at man burde begrænse matematikken til metoder,
hvor man var sikker på, at det, man vidste eksisterede, også var noget, man i
princippet ville kunne få fat i. Det nytter ikke noget at vise flotte tankevækkende
resultater, som på basis af tvivlsomme aksiomer fører til eksistensen af objekter,
der er hinsides det, vi som mennesker har adgang til. Derfor må matematikken
begrænses til det, man kan opnå ved et endeligt antal operationer (finitisme), til
det konstruktivt eller beregneligt tilgængelige. Problemet med dette synspunkt var
imidlertid, at man ikke i begyndelsen af det 20. århundrede havde et klart begreb
om, hvad det beregnelige var for noget.

Spørgsmålet om beregnelighed i relation til simple talteoretiske ligninger blev
også formuleret som et væsentligt matematisk problem af Hilbert i den berømte
tale i Paris i 1900. Det udgjorde Hilberts tiende problem: „Givet en diofantisk
ligning [en simpel ligning i hele tal, som f.eks. Fermats ligning xn + yn = zn] med
et vilkårligt antal ubekendte og med rationelle numeriske koefficienter: Angiv en
proces ud fra hvilken det kan afgøres ved et endeligt antal operationer, hvorvidt
ligningen har heltallige løsninger."

Sædvanligvis vil man i konkrete tilfælde vide, om en procedure er beregnelig i
Hilberts forstand, dvs. hvis der er tale om en procedure, som ved et endeligt antal
diskrete operationer kan afgøre et problem. Men dette er ikke tilstrækkeligt, hvis
man generelt vil undersøge, om matematiske problemer har beregnelige løsninger.
Hvad vil det mere præcist sige at have en procedure, som efter endelig mange ope-
rationer vil afgøre et problem? I en matematisk sammenhæng er dette problemet
med at kunne karakterisere klassen af beregnelige funktioner.

Spørgsmålet om at karakterisere det beregnelige blev yderligere aktuelt i for-
bindelse med det såkaldte Entscheidungsproblem (afgørlighedsproblemet), som
blev formuleret af Hilbert i begyndelsen af 1920’erne og publiceret i hans og Wil-
helm Ackermanns (1896-1962) bog Grundzuge der theoretischen Logik (1928):
Findes der en afgørlighedsprocedure (dvs. en effektiv beregnelig procedure), som
gør det muligt at afgøre gyldigheden af en formel logisk påstand (dvs. et udsagn i
prædikatslogikken) efter endelig mange operationer?

Det første eksempel på en afgrænsning af en omfattende klasse af beregnelige
funktioner var klassen af såkaldte primitivt rekursive funktioner. Denne klasse be-
står af de simple talteoretiske funktioner, som kan opnås ved at starte med nogle
konstanter, anvende efterfølgerfunktionen x 7→ x + 1 [dvs. funktionen „at lægge
en til“], tilføje overflødige argumenter, substituere og anvende det primitive re-
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kursionsskema:

f (o,a) = p(a)
f (n+ l,a) = q( f (n,a),n,a)

Denne klasse af funktioner blev meget berømt, da det lykkedes Gödel at vise,
at alle formelle sprog og systemer, defineret ved simple syntaktiske regler over et
endeligt alfabet, kunne kodes ved anvendelse af de primitivt rekursive funktioner.
Spørgsmålet om endelig afgørlighed i sådanne systemer kunne derfor reduceres
til spørgsmål om beregnelighed over de naturlige tal.

Imidlertid udtømmer klassen af primitivt rekursive funktioner ikke klassen af
beregnelige funktioner. Det kan man indse på følgende måde: Da en primitivt re-
kursiv funktion kan bygges op som beskrevet ovenfor, svarer der en endelig tekst
til denne funktion, nemlig dens opbygning ud fra konstanter, efterfølgerfunktio-
nen osv: Definitionerne af primitivt rekursive funktioner kan opstilles i en følge:
f0, f1, f2, . . . Det er derfor muligt at definere en universel funktion U(n,x), hvor
U(n,x) udregnes ved at tage den n’te funktion i følgen af primitivt rekursive funk-
tioner og anvende den på argumentet x. Dvs.:

U(n,x) = fn(x) (2)

Men da U intuitivt er beregnelig, vil den såkaldte „diagonalfunktion“:

U(n,n)+1 (3)

også være beregnelig. Men diagonalfunktionen er ikke primitivt rekursiv: Hvis
dette var tilfældet, måtte der findes et nummer m i følgen af primitivt rekursive
funktioner, så diagonalfunktionen U(n,n)+1 var lig med funktionen med nummer
m. Men dette ville give:

fm(m) = U(m,m)

ifølge (2). Men da diagonalfunktionen (3) netop er fm, får vi:

fm(m) = U(m,m)+1

og derfor:

fm(m) = fm(m)+1
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hvilket er en modstrid. Klassen af primitivt rekursive funktioner er således for lille
til at udgøre hele klassen af beregnelige funktioner.

Et gennembrud i bestemmelsen af de beregnelige funktioner skete i 1930’erne.
I perioden 1930 til 1940 fremkom der flere meget forskellige matematiske defini-
tioner af beregnelighed, som dog alle viste sig at være ækvivalente. Vi skal nøjes
med at omtale to definitioner, en aritmetisk og en, hvor beregnelighed defineres
ud fra et abstrakt maskinbegreb.

I afhandlingen General recursive functions of natural numbers fra 1936 de-
finerede S.G Kleene (1909-94) klassen af beregnelige funktioner ved at udvide
klassen af primitivt rekursive funktioner med en metode til at danne effektive
minima. Lad f (x,y) være en funktion og antag, at der for alle y findes et x, så
f (x,y) = 0. Hvis det er tilfældet, kan vi danne funktionen g(y) ved at kræve:

g(y) = det mindste x, hvor f (x,y) = 0.

Klassen af primitivt rekursive funktioner udvides med de funktioner, som kan
dannes på denne måde. Det giver os klassen af totalt rekursive funktioner.

Det er ikke muligt at „diagonalisere sig“ ud af klassen af totalt rekursive funk-
tioner på samme måde, som man kunne diagonalisere sig ud af klassen af primi-
tivt rekursive funktioner. Grunden til det er, at der i Kleenes definition indgår en
betingelse, som ikke er egentlig finitistisk (den indsmugler nogle uendelighedsbe-
tragtninger). Det drejer sig om betingelsen:

for alle y findes et x, så f (x,y) = 0

For at afgøre om denne betingelse er opfyldt, skal man undersøge uendelig mange
y. Det positive ved denne definition er, at man således får en klasse af funktioner,
som man ikke kan diagonalisere sig ud af, og som vi skal se, er der gode grun-
de til at tro, at denne klasse af funktioner netop er klassen af totale beregnelige
funktioner. Det uheldige er, at der har sneget sig en ikke-finitistisk betingelse ind
i bestemmelsen af klassen. Men denne ikke-finitistiske betingelse kan imidlertid
nemt undgås ved at tillade ikke-totale funktioner. I definitionen af:

g(y) = det mindste x, hvor f (x,y) = 0

droppes forudsætningen, at x findes for alle y. Dette medfører, at der vil være
situationer, hvor g(y) ikke er defineret. Vi får således en klasse af funktioner, om
hvilket det gælder, at for visse input vil de give et output, men for andre input
måske vil være udefinerede. Man kan ikke diagonalisere sig ud af denne klasse af
partielt rekursive funktioner, og den ikke-finistiske betingelse er væk.
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Denne klasse af partielt rekursive funktioner blev introduceret af Kleene i
1938. Men hverken denne klasse eller tilsvarende definitioner (f.eks. Gödels defi-
nition af generelt rekursive funktioner eller A. Churchs (1903-95) λ-beregnelige
funktioner) blev på det tidspunkt accepteret som en passende definition af be-
regnelighed. Church formulerede tesen, at de beregnelige funktioner skulle iden-
tificeres med klassen af generelt rekursive funktioner. Men Gödel, som faktisk
introducerede denne klasse i 1931, var stærkt imod Churchs tese. Derimod tilslut-
tede Gödel sig uden videre et andet forsøg på at bestemme det beregnelige, nemlig
Alan Turings (1912-54).

Turing gav i artiklen „On computable numbers, with an application to the
Entscheidungsproblem“ (1936) en præcis analyse af, hvad det vil sige at udføre
en beregning med en „mekanisk procedure“. Det gjorde han ved at give en for-
mel definition af en abstrakt mekanisk maskine, som i dag går under betegnelsen
Turing-maskinen. Med passende modifikationer svarer en Turing-maskine til en
principiel beskrivelse af, hvordan en moderne computer er indrettet. En Turing-
maskine er en maskine, som har endeligt mange tilstande, og som kan læse en
ubegrænset lang symbolstrimmel, hvorpå der kan skrives symboler fra et endeligt
alfabet som en computers binære 0 og 1. Maskinen kan læse et felt på strimlen
af gangen. Den kan så, afhængig af hvilken tilstand den er i, enten slette symbo-
let, skrive et nyt eller flytte sig til et nabofelt. En beregning fremkommer ved, at
maskinen som input får en strimmel med endeligt mange symboler på, hvorefter
den starter sine operationer. Hvis den efter endeligt mange skridt stopper, vil den
efterlade en strimmel med endeligt mange symboler på. Det er så resultatet af be-
regningen. Den kan imidlertid også gå i en løkke, hvilket vil sige, at den fortsætter
i det uendelige med at operere. I dette tilfælde kommer der intet output.

Denne løse intuitive beskrivelse af en Turing-maskine kan gøres matematisk
præcis, og det kan vises, at klassen af de funktioner, som kan beregnes med
Turing-maskiner, netop er klassen af partielt rekursive funktioner. Turings be-
stemmelse af en endelig, mekanisk procedure virkede overbevisende. Gödel ud-
talte f.eks. om bestemmelsen af endelig beregnelighed: „Den mest tilfredsstillende
måde, efter min mening, er at reducere begrebet endelig procedure til en maskine
med endeligt mange dele, som det er gjort af den engelske matematiker Turing“.
I artiklen fra 1936 viste Turing også, at Hilberts Entscheidungsproblem var uløse-
ligt.

Turings begreb om en endelig maskine var intuitivt appellerende, og det blev
efterhånden vist, at de forskellige forsøg på at bestemme klassen af beregnelige
funktioner førte til samme klasse af funktioner, nemlig klassen af partielt rekur-
sive funktioner. Churchs forslag var at identificere de beregnelige funktioner med
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de generelt rekursive funktioner, og Turing foreslog at identificere dem med de
funktioner, der kunne beregnes på en Turing-maskine. Begge forslag (og mange
andre) gav samme klasse, nemlig klassen af partielt rekursive funktioner (de gene-
relt rekursive funktioner er de totale blandt de partielt rekursive funktioner). Det
blev derfor almindeligt accepteret at introducere Church-Turings tese som beteg-
nelse for, at den intuitivt bestemte klasse af beregnelige funktioner er identisk med
klassen af partielt rekursive funktioner. Beregnelighed kom således til at betyde
beregnelighed på en Turing-maskine.

Spørgsmålet om bestemmelsen af det konstruktive eller det effektivt bereg-
nelige blev løst i første halvdel af det 20. århundrede. Church-Turings tese er
almindeligt accepteret som en klar og uomtvistelig bestemmelse af det beregne-
lige. Det blev også vist i denne periode, at mange matematiske problemer, ja i
virkeligheden de fleste, lå hinsides det beregnelige. Gödels ufuldstændighedssæt-
ninger og det negative svar på Hilberts Entscheidungsproblem viste, at man ikke
skulle regne med at kunne udvikle formelle aksiomatiske teorier, inden for hvilke
matematiske problemer kunne finde effektive løsninger. Det blev også klart, at det
såkaldte „stop-problem“ for Turing-maskiner heller ikke var løseligt: Det er ikke
muligt at konstruere en Turing-maskine, der som input tager beskrivelsen af en
vilkårlig Turing-maskine og et input til denne, og som giver output 1, hvis den
vilkårlige Turingmaskine giver et resultat for sit input, og 0, hvis den ikke stop-
per på inputtet. Det kan altså ikke generelt afgøres, om et program med et givet
input stopper (og giver resultat) eller ej. Endvidere blev kompleksiteten af uløse-
lige problemer studeret. F.eks. blev det vist, at stop-problemet og problemet om
uafgørlighed af simpel aritmetik havde samme kompleksitetsgrad.

Hilberts tiende problem var imidlertid endnu ikke løst. Det krævede yderlige-
re forfinelse af teorien for beregnelighed. Det blev imidlertid løst i 1970 af den
russiske matematiker Juri Matijasevitj (f. 1947). Han viste, at det ikke er muligt
at finde en generel effektiv metode til løsning af diofantiske ligninger. Dette ne-
gative svar på Hilberts tiende problem forklarer på en vis måde, hvorfor det er
så vanskeligt at finde metoder til løsning af selv meget simple talteoretiske lig-
ninger. Nogle af disse ligninger kan ganske enkelt ikke løses ved anvendelse af
beregnelige metoder.

Et eksempel på en meget simpel ligning, som igennem 300 år har været et
problem for matematikere, er Fermats ligning:

xn + yn = zn, hvor n er et helt tal større end 2

Den franske matematiker Pierre de Fermat (1601-65) formulerede den hypotese,
at denne ligning ikke har nogen heltallige løsninger. Fermat skrev i ca. 1630 i mar-
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genen til sin udgave af Diophantus’ Arithmetica: „Jeg har fundet et vidunderligt
bevis for dette, som denne margin er for lille til at indeholde“. Fermats bevis blev
aldrig fundet, og det var i mere end 300 år ikke muligt for nogen at bevise Fermats
hypotese. Først i 1993 annoncerede Andrew Wiles (f. 1953) et bevis for Fermats
sætning, men det viste sig at være behæftet med fejl. Et år senere var Wiles over-
måde komplekse bevis blevet rettet, og andre talteoretikere havde haft lejlighed til
at studere det i detaljer. Da kompleksiteten af beviset var så stor, kunne ingen med
fuldstændig sikkerhed sige, at det var gyldigt. Men i de efterfølgende år blev be-
viset simplificeret og gennemgået af mange andre matematikere, og i 1995 kunne
man med overbevisning sige, at Fermats berømte problem var løst.

I første halvdel af det 20. århundrede var arbejdet med at bestemme og udfor-
ske begrebet om matematisk beregnelighed i det væsentlige drevet af filosofiske
spørgsmål vedrørende matematikkens grundlag. Men med fremkomsten af mo-
derne computere har dette ændret sig. Problemer vedrørende beregnelighed har
fået praktisk relevans i forbindelse med udviklingen af moderne datalogi. Det-
te har rejst mange nye spørgsmål, som har givet anledning til en meget frugtbar
udvikling af konstruktiv matematik og matematiske teorier for algoritmer.

Den klassiske teori for beregnelighed, som vi har beskrevet ovenfor, vedrører
udelukkende beregnelighed over de naturlige, hele og rationelle tal. Men matema-
tikken beskæftiger sig naturligvis også med det reelle kontinuum. De reelle tal er
betydelig mere komplekse end de naturlige tal. De egentlige reelle tal, dvs. de tal,
som ikke viser sig at være brøker, er i virkeligheden uendelige objekter. De kan
skrives som uendelige decimalbrøker, og det er relativt nemt at vise, at disse de-
cimalbrøker ikke kan reduceres til endelige eller periodiske decimalbrøker. Man
kan nemt finde algoritmer, der beregner decimaludviklingerne af

√
2 og π. Men

ligegyldigt hvor længe man bliver ved, vil man naturligvis kun være i stand til at
kunne angive endeligt mange af decimalerne for disse tal. Det betyder, at man i
virkeligheden kun kender disse tal tilnærmelsesvist. Man kan gøre tilnærmelserne
bedre, men man vil aldrig kunne bestemme tallene eksakt.

Dette problem, at man kun kender egentlige reelle tal tilnærmelsesvist, ska-
ber naturligvis vanskeligheder for en konstruktiv bestemmelse af det reelle kon-
tinuum. I den klassiske beregnelighedsteori kunne man vise, at alle de forskelli-
ge forsøg på at bestemme det beregnelige førte til samme klasse af beregnelige
funktioner. Dette blev grundlaget for Church-Turings tese, og dermed fik man en
bestemmelse af det beregnelige, som alle stort set var og fortsat er enige om. Men
når spørgsmålet går på at bestemme beregnelighed over mere komplekse struk-
turer, f.eks. de reelle tal, er situationen vanskeligere. Det har ikke været muligt
at udvikle noget, der svarer til Church-Turings tese. Der findes mange forskelli-
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ge ikke-ækvivalente modeller for beregnelighed over alle disse mere komplekse
systemer. Området er et åbent aktivt forskningsfelt, som i dag producerer mange
nye resultater af stor praktisk og filosofisk interesse.

Hidtil har vi udelukkende talt om principiel beregnelighed. Men det, der i prin-
cippet lader sig beregne, behøver ikke at være tilgængeligt med anvendelse af de
metoder, vi har til rådighed. Moderne hurtige computere må ofte give op over for
problemer, der klart er beregnelige, hvilket moderne kryptografering vidner om.
Det er derfor også matematisk interessant at forsøge at karakterisere klassen af
problemer, som er beregneligt tilgængelige ud fra de metoder, vi har til rådighed,
dvs. problemer, som kan beregnes med et rimeligt tidsforbrug på moderne com-
putere. Man siger, at et problem er praktisk beregneligt, hvis den regnetid, som
en moderne computer skal anvende, kan bestemmes som et polynomium af stør-
relsen af inputtet til computeren (hvis inputtet har størrelse x, så skal regnetiden
være mindre end k · xn, for passende k og n). Man siger, at praktisk beregnelige
problemer har polynomiel tid, og kalder dem P-problemer.

Det er nemt at vise, at mange praktiske problemer, som vi godt vil have com-
putere til at løse, har en kompleksitet, som langt overstiger polynomiel tid, f.eks.
mange planlægningsproblemer såsom at finde den korteste rute mellem et stør-
re antal byer. Nogle sådanne problemer kan imidlertid gøres polynomielle, hvis
man tillader ikke-deterministiske beregningsmetoder (computeren behøver ikke
at følge en fast procedure, men kan gætte eller vælge frit ind imellem). Disse
ikke-deterministiske polynomielle problemer kaldes NP-problemer. Det er i dag
et åbent spørgsmål, om P = NP, altså om denne tilsyneladende større klasse af
problemer, NP, i virkeligheden udgør klassen af praktisk beregnelige problemer.
Praktiske erfaringer tyder på, at P = NP ikke gælder. Men der er ingen tegn på, at
en afgørelse af spørgsmålet er lige på trapperne.

Der bliver i disse år forsket intensivt i problemet om P = NP. I det hele taget er
spørgsmålet om at kunne give matematiske karakteriseringer af forskellige former
for kompleksitet et uhyre vigtigt moderne tema, som har betydning for mange
områder uden for matematikken.
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