
Stoppeproblemet 
En turingmaskin kan beregne alt som kan beregnes. Det følger av Turings analyse. Men det betyr ikke 
at alt kan beregnes slik at vi er sikre på å få et svar. Det viktigste eksempelet på det er 
stoppeproblemet. 

Bevis at stoppeproblemet ikke er avgjørbart 
Det fins ikke noen totalt beregnbar prosedyre som avgjør om program P satt i gang på data D 
stopper.  

Anta at det fins en en slik prosedyre P  

 

 

 

Her er både data og program av samme type – de er begge f eks stringer. 

Nå fikser vi litt på P  - vi starter med å kopiere data og deretter bruke P med data anvendt på data, 
og så hekter vi på en løkke på utgang JA slik at beregninger som ender opp der går rundt og rundt og 
altså ikke stopper. Vi kaller dette programmet for Q. Det ser altså slik ut 

 

 

 

 

 

Nå anvender vi programmet Q på seg selv som data. Da får vi 

Q anvendt på Q stopper      ⇔     Ved bruk av  P ender vi i øverste utgang med svaret JA 

                                                 ⇔      Q anvendt på Q stopper ikke 

Motsigelse. 

Det fins ikke noen totalt beregnbar prosedyre slik som  P . 

Stoppeproblemet for blank tape 
Vi kan heller ikke avgjøre om et program startet på blank tape stopper.  
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Anta at vi kunne avgjøre dette. Da vil vi også kunne avgjøre problemet over. For anta at vi vil 
undersøke om program P startet på data D stopper. Gjør vi ved å lage et nytt program Q 

• Det starter på blank tape 

• Først skriver den dataene D på tapen 

• Deretter anvender det programmet P 

P anvendt på D stopper  ⇔   Q  anvendt på blank tape stopper 

Derfor er stoppeproblemet for blank tape ikke avgjørbart. 

Ekstensjonale predikat (Rice’s teorem) 
En egenskap ved program er ekstensjonal om det er en egenskap ved INPUT / OUTPUT relasjonen for 
predikatet. Stoppeproblemet for blank tape er et slikt typisk ekstensjonalt predikat. Vi kan vise at vi 
ikke kan avgjøre noe ikke trivielt ekstensjonalt predikat (dvs et predikat som har minst et program 
som oppfyller det og et program som ikke oppfyller det). 

Anta at vi har et slikt ikke trivielt ekstensjonalt predikat P  som er avgjørbart. Betrakt nå programmet  
udef  som aldri stopper.  Anta først at  udef  oppfyller predikatet  P , og anta at det fins et annet 
program  Q  som ikke oppfyller P.  Vi skal vise at da vil vi kunne stoppeproblemet for blank tape. For 
anta at vi har et slikt program  R  som vi vil finne ut om stopper på blank tape. Vi lager fra  R  og  Q  et 
nytt program  S 

• Ta vare på det vi vil ha som input til Q 

• Start  R  på blank tape 

• Om det stopper, så fortsett med  Q på Q sin input 

Det er to muligheter for  S  - enten stopper det ikke og er ekstensjonal lik  udef , eller det stopper og 
er ekstensjonal lik  Q. Men dermed kan vi bruke  P  testet på  S  for å finne ut om R stopper på blank 
tape. 

Vi antok over at  udef  oppfylte predikatet  P . Om det ikke gjør det, så kan vi gjennomføre samme 
argument men med  udef  og  Q  byttet om. 

Anvendelse 
Det fins et program som stopper og et program som ikke stopper. Altså er stoppeproblemet ikke 
avgjørbart. 

Det fins et program som gir svaret 0 og et program som ikke gir svaret 0. Altså er det ikke avgjørbart 
om et program gir svaret 0 eller ikke. 

 

Argumentene over viser at det er et gap mellom ekstensjonale egenskaper og intensjonale 
egenskaper. Vi kan ofte avgjøre intensjonale egenskaper ved program, men det kan vi ikke gjøre 
med ekstensjonale egenskaper. 
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