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Doel

(1) Formaliseren van het intuitieve begrip effectieve 
berekenbaarheid

(2) Verband  tussen berekenbaarheid en logica
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Functies

Definitie (ter herinnering): 
X en Y verzamelingen
Een Partiële functie f van X naar Y is een functie

van een deelverzameling A van X naar Y. De
verzameling A is het domein van f (notatie:
dom(f)). Als dom(f) = X, dan heet de functie
totaal.

Vb partieel: g: N  N; g(n) = m desda m2=n  (slechts 
gedefinieerd voor volkomen kwadraten n) 

Totaal: J:  NxN  N;  J((m,n))= ½ (m+n)(m+n+1) + m
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Mechanisch/Effectief Berekenbare Functies 
(informeel)?
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Mechanisch/Effectief Berekenbare Functies 
(informeel)?

Algoritmisch of mechanisch berekenbaar functie?

Denk aan  nauwgezette klerk die een berekening 
aan de hand van instructies zonder inventiviteit 
kan uitvoeren;  ook aan het stoppen en  
hervatten van de berekening door deze 
menselijke rekenaar

Of liever: een rekenproces dat (discreet-) 
mechanisch onafhankelijk van een menselijke 
rekenaar uitgevoerd kan worden. 
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Mechanisch/Effectief Berekenbare Functies 
(informeel)

Ogenschijnlijk verschillende antwoorden mogelijk 
waarvan elk dezelfde verzameling van functies 
oplevert.

(Voor het gemak beschouwen we 
functies/procedures die op natuurlijke getallen 
werken. Van Nk naar N of meer algemeen Nk naar 
Nr) 

Een berekenbare functie is een functie die door een 
soort programma berekend wordt. Voorlopig is 
dit antwoord voldoende zonder al te precies te 
weten wat een programma is. 
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Mechanisch/Effectief Berekenbare Functies 
(informeel)

Voorbeelden:
a)Een willekeurig polynoom P(x1,x2,…,xn) met niet-

negatieve gehele getallen als coëfficiënten. (abus 
de langage)

(als de x-en willekeurige waarden – worden toegekend, 
uitgedrukt in zeg Hindu-Arabische notatie, dan kun je mbv de 
gebruikelijke algoritmen voor optelling en vermenigvuldiging 
in deze notatie de waarde van het polynoom uitrekenen)

b) g: N N; g(n) = √n
c) f: Nk

 N berekenbaar; r N; Definieer g door 
g(x) = f(x), als f(x) r en g(x) niet gedefinieerd, als 
f(x) > r (en natuurlijk g(x) niet gedefinieerd als f(x) 
niet gedefinieerd is)
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Mechanisch/Effectief Berekenbare Functies 
(informeel)

f, g: Nk
 N berekenbaar, dan f+g berekenbaar

f : Nk
 Nr en g: Nr

 Ns berekenbaar, dan is de 
compositie gf ook berekenbaar

Definitie:
f: Nk+1

 N is totaal. De functie g: Nk
 N is 

verkregen dmv minimalisatie van f, notatie g(x) = 
µy(f(x,y)=0), als g(x) =y  desda f(x,y)=0 en voor 
alle z<y geldt f(x,y) 0
Er geldt dan: als f berekenbaar is, dan ook g.

(Later komt minimalisatie als f partieel is.)
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Lijstbare en Beslisbare Verzamelingen

Een verzameling A Nk heet   “lijstbaar”   als er 
een  effectief berekenbare functie bestaat f(x), f: 
Nk
 N, f totaal zo dat  f(N)=A.

De rij f(1), f(2), f(3), … heet dan een recursieve 
opsomming van de verzameling (a recursive 
enumeration of the set)

A Nk heet beslisbaar, als de characteristieke 
functie χA berekenbaar is. (recall:  χ A(x) = 0, als x 

A;  χA(x) = 1, als x A )
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Lijstbare en Beslisbare Verzamelingen

Laat A N2 . De vz A is beslisbaar (lijstbaar) 
desda J(A) is beslisbaar (lijstbaar). 

(Recall: J:  NxN  N;  J((m,n))= ½ (m+n)(m+n+1) + 
m is een bijectie)

Analoog voor deelverzamelingen van A Nk . 

Gewoonlijk: kijk naar deelvz van N ipv Nk .
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Lijstbare en Beslisbare Verzamelingen

Voorbeelden van lijstbare verzamelingen:

a)12, 22, 32,….

b) 1, 2,  21+2, 21+2+21+2
, …

c) 12,  22,  32,….
13, 23, 33,….

14, 24, 34,….

.    .    .  .

.    .    .    .

.    .    .      .
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Lijstbare Verzamelingen

Laat A N. 

Definitie: χAP
(x) = 0, als x en χAP

(x) is 
ongedefinieerd als x A 

Stelling
Laat A N. De volgende zijn equivalent:
a) A is lijstbaar
b) A = f(N) een partieel berekenbare functie
c) χAP

is berekenbaar
d) A = dom(g) voor een partieel berekenbare

functie
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Beslisbare Verzamelingen

Stelling
Laat A N.  Dan is A beslisbaar desda A en 

N\A lijstbaar zijn. 
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Universele Functies en Onbeslisbare 
Verzamelingen

Stelling
Er is geen universele berekenbare functie die 

totaal is. I.e., er is geen berekenbare functie T: 
N2
 N die totaal is met de eigenschap dat

voor elke berekenbare functie f: N  N die 
totaal is er een n bestaat zodanig dat f(x) = 
T(n,x) voor alle x. 
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Universele Functies en Onbeslisbare 
Verzamelingen

Stelling
Er is een partieel berekenbare functie die 

universeel is. I.e.,  er is een partieel
berekenbare functie Φ: N2

 N met de 
eigenschap dat voor elke partieel berekenbare
functie f: N N er een n bestaat zodanig dat
f(x) = Φ(n, x) voor alle x (preciezer: zodanig dat
als één van de f(x) en Φ(n, x) gedefinieerd is 
dan is ook de ander en ze zijn gelijk)
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Universele Functies en Onbeslisbare 
Verzamelingen

Gevolg 1 
Laat f(x) = Φ(x,x)+1 en laat g een berekenbare

voortzetting van f zijn. Dan is g niet totaal.

De functie die aan x het getal Φ(n,x) toekent
wordt met φn aangeduid en men noemt n de 
index van deze functie. (Dus iedere
berekenbare functie van N naar N heeft
minstens 1 index – in feite oneindig veel
indices.)
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Universele Functies en Onbeslisbare 
Verzamelingen

Gevolg 2
Laat A een verzameling zijn zodanig dat als n A 

dan is φn totaal en zodanig dat elke
berekenbare functie van N naar N die totaal is 
heeft ten minste 1 index in A. Dan is A niet
lijstbaar. In het bijzonder {n | φn } is niet
lijstbaar. 
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Minimalisatie

Laat f: Nk+1
 N een functie zijn. We zeggen dat g 

afgeleid is van f dmv minimalisatie als g: Nk+1


N als volgt gedefinieerd is:

g(x) = y desda f(x,y)=0 en, voor alle z < y, f(x,z) is 
gedefinieerd & f(x,z) ≠ 0 
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Wiskundige Precisering
Mathematische definitie/precisering van het 

fundamentele, intuïtieve begrip algoritme of 
berekenbare functie of effectieve procedure
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Wiskundige Precisering van Effectief 
Berekenbare functie/algoritme

Wat ligt er in dit intuïtieve begrip opgesloten? 
(i) eindig stel regels die ons precies vertellen hoe 

een bepaalde berekening uitgevoerd moet 
worden

Voor gebruik van algoritme heb je nodig: 
(i) een “geheugen” voor data: uitgangsdata, 

argumenten van een functie die we willen 
berekenen, de instructies zelf, tussenresultaten

(ii) Uitvoering van eenvoudige operaties
(iii) Bepalen van de volgende operatie volgens de 

instructies
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Wiskundige Precisering van Effectief 
Berekenbare Functie / Algoritme

Voor het (discreet-) mechanisch zijn twee eisen:

Gedermineerdheid: de volgende uit te voeren 
handeling wordt volledig bepaalt door de op een 
gegeven moment bestaande toestand

Eindigheidsbeginsel: 
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Wiskundige Precisering van Effectief 
Berekenbare Functie / Algoritme

Eindigheidsbeginsel
(i) Geheugen slaat slechts eindig veel data op 

(zonder vaste eindige bovengrens)
(ii) Algoritme kan slechts  op een eindig stel 

symbolen (met vaste bovengrens) 
tegelijkertijd opereren

(iii) Er zijn slechts eindig veel (met vaste 
bovengrens) inwendige toestanden

(iv) Er zijn slechts eindig veel basiseenheden 
(symbolen) mbv data kan worden vastgelegd 

(v) NB in de precisering wordt geen rekening 
gehouden met tijd (mag willekeurig lang 
duren)
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Wat Wiskundige Preciseringen

Registermachines  (Shepherdson en Sturgis)
Turingmachines
Recursieve functies van Kleene
Productiesystemen van Post
Markov algoritmen
Herbrand-Gödel berekenbaarheid
λ-calculus van Church
…  

Elk van deze preciseringen geeft aanleiding tot 
dezelfde verzameling functies. 
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These van Church

De effectief berekenbare functies zijn precies de 
recursieve functies

Voorgaande opmerking geeft overvloedige
evidentie ten gunste van deze these.
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Registermachines

Vormen een soort abstractie van echte computers 
(abstract: machine vastgelegd door hun 
programma’s, maar de manier van uitvoering 
blijft buiten beschouwing)

Elke registmachine bevat eindig aantal registers:
R1,…, Rn waarin getallen opgeslagen kunnen worden 

(één per register); ri duidt het getal aan dat 
opgeslagen is in Ri; ri=0 correspondeert met een 
“leeg” register.

Werking is vastgelegd door een programma = een 
eindig aantal genummerde instructies
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Registermachines
Drie typen instructies:
(a)
i:  rj +1  k     
// instructie nummer i luidt: tel bij rj 1 op en ga over 

tot   instructie k
(b)
i:  rj ∙/ 1  k, l
// i luidt: indien rj==0, ga dan over tot instructie l; 

indien rj >1, trek dan 1 van rj af en ga over tot 
instructie k.

(b)
i: stop
// een machine kan meer dan één stopinstructie 

hebben
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Registermachines

Met x ∙/ y duiden we de “afgeknotte aftrekking” 
aan: x ∙/ y = x-y, als x-y ≥ 0, anders is x ∙/ y =0. 

In feite kan men zonder instructies van het derde 
type (c)  toe:  nummers achter  die niet als 
nummer van een regel in de lijst van instructies 
optreden zijn automatisch  stop-instructies.

De werking van een registermachine wordt niet 
gewijzigd door alle stop-instructies hetzelfde 
nummer te geven.
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Registermachines

Voorbeelden: 
Mi,j,k is een machine die de inhoud van Ri kopieert

naar Rj en Rk , en Ri leeg maakt

1 ri ∙/ 1  2,4
2 rj +1  3 Mi,j,k

3 rk +1  1

Mi,j hevelt de inhoud van Ri naar Rj over:
1 ri ∙/ 1  2,3
2 rj + 1  1             Mi,j
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Registermachines

Je kunt machines M1 en M2 combineren: 

lijsten van instructies achter elkaar te zetten, 

waarbij nummer van begin instructie van M2 
correspondeert met een stop-instructie van M1; 

de overige instructies van M2 krijgen nieuwe 
nummers verschillend van M1.
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Registermachines

Eenvoudig voorbeeld:  kopiëren van ri in Rj (i≠j)

1 ri ∙/ 1  2,4
2 rj +1  3 Mi,j,k

3 rk +1  1
M

4    rk ∙/ 1  5,6
5    rj + 1  4             Mk,j
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Registermachines

Als M meer dan 1 stop-toestand heeft, bijv. i1, 
i2,…,ik, dan kunnen opdezelfde wijze een nieuwe 
machine maken:

M

Mi1
Mi2

Mik

Nodig: bij elke eindtoestand aangeven met welke 
machine verbinden
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Registermachines

M1 een machine met startinstructie 1, en 
bijvoorbeeld twee stop-instr. k en l.

M2 een machine met  start-instr. l’ en stop-instr. l’’

l’ met l identificeren, en een “terugkoppeling” 
aanbrengen door l’’ met 1 te identificeren (alle 
andere instructies worden niet geïdentificeerd)

M1                     M2 
l

l’’
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Registermachines
Berekening van functies van Nk naar N:
registermachine M berekent f(x1,…, xk), op de 
registers R10

, … Rik
door te starten met ri1

=x1, 

ri2
=x2, …, rik

=xk,   ri=0 voor i { i1,…,ik}  en te
eindigen met een stop-instr terwijl
ri0

= f(x1,…, xk).

Als de argumenten verdwijnen, dwz na de stop-instr
ri =0 voor i ≠ i0, dan spreken van een machine in I-
vorm

Machine “onthoudt” argumenten, dwz na stop-instr
rit

= xt voor 1 ≤ t ≤ k, can in II-vorm
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Registermachines
I-vorm die f berekent  naar II-vorm  die f berekent 

en omgekeerd

Bijvoorbeeld, als M f(x1,x2) in I-vorm uitrekent door 
gebruik te maken van registers R1, R2, …, Rn (R1 
en R2 voor de argumenten); dan in II-vorm door

M1,n+1,n+2Mn+2,1M2,n+2,n+3Mn+3,2M 
Mn+1,2Mn+2,3

Omgekeerd: als M f in II-vorm, laat dan
M’  1  r2 ∙/ 1  1, 2
M’’  1  r3 ∙/ 1  1, 2, dan
Berekent  M M’ M’’   f in I-vorm    
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Primitief Recursieve en Partieel 
Recursieve Functies

Definitie: De functie h(x,y1,…, yn) heet gedefinieerd 
door recursie uit functies f(y1,…, yn) en 

g(x,y,y1,…, yn) als

h(0,y1,…, yn) = f(y1,…, yn)
h(x+1,y1,…, yn) = g(x, h(x,y1,…, yn), y1,…, yn)
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Primitief Recursieve en Partieel 
Recursieve Functies

Definitie: een functie f heet gedefinieerd door 
compositie uit h, g1,…, gn als f voldoet aan: 

f(y1,…, ym) = h( g1(y1,…, ym), … , gn(y1,…, ym) )
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Primitief Recursieve en Partieel 
Recursieve Functies

Definitie: een functie f heet primitief recursief als f 
gedefinieerd kan worden door eindig vaak
recursie en compositie toe te passen, uitgaande
van de functies S, N, Ui

n :
a) S(x) = x+1 (opvolger functie)
b) N(x) = 0 (nul functie)
c) Ui

n (x1,…, xn) = xi,  1 ≤ i ≤  n (projectie functies) 
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Primitief Recursieve en Partieel 
Recursieve Functies

Voorbeelden:
a) Optelling wordt vastgelegd door:

0+y = y
Sx+y=S(x+y)

We kunnen dit schrijven als
0+y = U1

1 (y)
(recursie uit U1

1 ,g)
Sx+y=g(x, x+y, y)   

Waarbij g door compositie gedefinieerd wordt: 
g(x,y,z) = SU2

3 (x,y,z)
h = +
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Primitief Recursieve en Partieel 
Recursieve Functies

Voorbeelden: vermenigvuldiging wordt vastgelegd door:
0∙y = y
Sx ∙y= x∙y + y

We kunnen dit schrijven als
0 ∙y = N(y)
Sx∙y=g(x, x∙y, y) 

Met g(x,u,y) = U2
3 (x,u,z) + U3

3 (x,u,y)
(compositie uit +, U2

3, U3
3 ).

h = ∙
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Primitief Recursieve en Partieel 
Recursieve Functies

Voorbeelden:  machtsverheffen wordt vastgelegd door:
y0 = S(0)
ySx= yx∙y

y0 = S(N(y))
ySx= yx∙y = g(x, yx,y) 

met g(x,u,y) = U2
3 (x, u,y) ∙ U3

3 (x,u,y) 

(compositie uit ∙, U2
3, U3

3 ).
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Registermachine: Primitief Recursieve 
Functies 

Alle primitief recursieve functies kunnen door 
registermachines berekend worden.

a) S, N door registermachines in I-vorm:
1 r2 + 1  2

MS 2 r2 ∙/ 1  3,4               stop-instr 4 (resultaat in R1)
3 r1 +1  2  

MN =  1 r2 ∙/ 1  1,2            stop-instr 2  (resultaat in R1)

Mi
n berekent Ui

n in II-vorm:
Mi,n+2,n+3 Mn+3,iMn+2,1 (resultaat in R1)
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Registermachine: Primitief Recursieve 
Functies
Compositie:

M berekent h
Mi , 1 ≤ i ≤ n machines die g1 , g2 , … , gn berekenen
Mi ,heeft Ri+1 als eerste register met argumenten Rn+2, 
Rn+3, Rn+m+1

Met rn+j+1=yj,  1 ≤ j ≤ n berekent

M1 M2 M3  … Min M

h(g1(y1,y2,….,ym), g2(y1,y2,….,ym), …, gm(y1,y2,….,ym) )

Alle primitief recursieve functies kunnen door 
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Registermachine: Primitief Recursieve Functies

recursie: h(0,y) = f(y)
h(x+1,y) = g(x,h(x,y))

Mf berekent f(y) op R1, R3,R4,…, Rn in I-vorm
Mg berekent g(x,y) op R1, R4,R3, Rs,…, Rn

en laat x op R4 staan, R3 wordt 0.
1 r1 ∙/ 1  2,3 start met: 

M0   2 r4 + 1  4                 r1=0, r2=x,r3=y rk=0 k >4
3 r4 ∙/ 1  3,5

M’0   1 r2 ∙/ 1  2,3

2
Mf M’0 M1,3 Mg M0   M1,3 

3 stop

5 stop



Partieel Recursieve Functies

Laat f: Nk+1
 N (hoeft niet totaal te zijn) 

g: Nk
 N is afgeleid van f dmv minimalisatie, als g als 

volgt gedefinieerd is:

g(x) = y desda f(x,y)=0 en voor alle z<y, f(x,z) is 
gedefinieerd & f(x,z) ≠ 0

Wat kun je zeggen van het alternatief: 
g(x) = y desda f(x,y)=0 en voor alle z<y, f(x,z) is niet

gedefinieerd of f(x,z) ≠ 0


