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TURINGIN TERVAKUOPAT

MATKA OHJELMOITAVUUDEN ÄÄRIRAJOILLE
Ohjelmointi on mahdollista hyvinkin yksinkertaisilla ja oudoilla järjestelmillä. Sen
onnistumiseksi on tosin yleensä nyrjäytettävä aivonsa aivan toiseen asentoon.
Teksti: Ville-Matias Heikkilä Kuvat: Wallu, Ville-Matias Heikkilä

M

oni on varmasti kuullut
Turingin koneesta, joka on
yksinkertainen, tietokonetta esittävä matemaattinen malli. Tietotekniikkapioneeri Alan Turing kehitti
mallin 1930-luvulla, mutta se kuuluu
edelleen tietojenkäsittelytieteen peruskalustoon.
Turingin kone on siitä merkittävä,
että yksinkertaisuudestaan huolimatta
sillä pystyy suorittamaan kaikki tehtävät kuin millä tahansa tietokoneella
tai ohjelmointikielellä. Jos siis jollain
järjestelmällä saa simuloitua Turingin
konetta, pystyy se teoriassa kaikkeen
siihen mihin mikä tahansa tietokone –
kunhan aikaa ja tallennustilaa on tar-

peeksi. Tällaista järjestelmää kutsutaan
Turing-täydelliseksi.
Turingin kone perustuu muistinauhaan, jota kelataan edestakaisin.
Nauhalle on tallennettu symboleja,
joita kone pystyy lukemaan ja korvaamaan uusilla. Koneen ohjelmana on
taulukko, joka määrää, mitä koneen
tulee tehdä minkäkin nauhalta luetun
symbolin kohdalla eri toimintatiloissa:
mikä symboli kirjoitetaan luetun tilalle, mihin suuntaan nauhaa kelataan,
ja missä tilassa kone on seuraavaksi.
Ohessa on kuvattu Turing-koneen
ohjelma, joka vaihtaa nauhalle tallennetun binääriluvun ykköset nolliksi ja
päinvastoin.

tila

A

A

A

B

B

B

luettu symboli

0

1

tyhjä

0

1

tyhjä

uusi symboli

0

1

tyhjä

1

0

tyhjä

kelaussuunta

←

←

→

→

→

-

uusi tila

A

A

B

B

B

seis

Binääri-invertteri Turingin koneella. Tilassa A kone kelaa nauhan alkuun ja tilassa B kääntää bitit.
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Rakennuspalikoita etsimässä

Ohjelmointikielet on yleensä helppo
osoittaa Turing-täydellisiksi: sen kun
vain ohjelmoi kielellä Turingin koneen tai minkä tahansa muun Turingtäydellisen järjestelmän. On kuitenkin
olemassa monia suosittuja ja käyttökelpoisia kieliä, joilla Turingin koneen
toteuttaminen on mahdollista mutta
yllättävän haastavaa.
Käyttöjärjestelmien komentotulkit
– etenkin varhaisimmissa muodois-

Turingin kone.

>

Siirrä osoitin seuraavaan tavuun.

<

Siirrä osoitin edelliseen tavuun.

+

Kasvata tavua yhdellä.

-

Pienennä tavua yhdellä.

.

Tulosta tavu.

,

Lue käyttäjältä tavu ja tallenna se osoittimen osoittamaan muistipaikkaan.

[

Jos tavu on nolla, hyppää vastaavan sulkevan ]-käskyn jälkeiseen käskyyn.

]

Jos tavu ei ole nolla, hyppää vastaavan avaavan [-käskyn jälkeiseen käskyyn.

Brainfuck-kielen käskyt.

saan – kuuluvat tähän ryhmään. Ne on
ensisijaisesti tarkoitettu muiden ohjelmien käynnistämiseen, mutta niihin
on ympätty myös ohjelmointikielimäisiä piirteitä. Käskyjä voi suorittaa sarjoissa. Niiden tulosteita voi putkittaa
toisten käskyjen lähtödataksi tai ohjata
tiedostoihin. Merkkijonoja voi tallentaa ympäristömuuttujiin, joista ne saa
poimittua käskyjen parametreiksi. Komentojonotiedoston osasta toiseen on
mahdollista hyppiä ehdollisesti. Mutta
riittääkö tämä?
Turingin koneen toteuttamiseen
tarvitaan taulukoita, joihin viitataan
osoittimilla, joita kelataan edestakaisin. Unixin ja MS-Dosin perustulkeissa ei ole taulukkotietorakennetta, mutta sen sijaan kunkin solun voi tallentaa
omaan muuttujaansa, jonka nimen
osassa on sen järjestysluku. Esimerkiksi Dosissa tämä hoituisi seuraavasti:
set laskuri=5
set solu%laskuri%=123

Mutta entäs laskurin arvon kasvatus
ja vähennys? Tässä törmätään umpiku
jaan – Bourne Shell tai Command.com
eivät nimittäin osaa laskutoimituksia
ilman ulkoisia apuohjelmia! Unixin
peruskalustoon kuuluu ohjelma ni
meltä expr, jota käyttäen voi kir
joittaa esimerkiksi laskuri=`expr
$laskuri + 1`, mutta Dosin kalus
toon ei tällaista kuulu. Mikä siis
neuvoksi?
Yksi ratkaisu on tehdä taulukko,
jossa on kutakin lukua seuraava luku:
inc0-muuttujan arvoksi siis asetetaan
1, inc1-muuttujan arvoksi 2 jne. Koska komentotulkki ei osaa muodostaa
muuttujien nimiä sisäkkäisistä elementeistä, tarvitaan välivaihe, jossa
laskurin arvon vaihtamisen suorittava
käsky kirjoitetaan tiedostoon:
echo set laskuri=%%inc%laskuri%%% > kasvata.bat
kasvata

Jos laskurin arvot voivat nousta tuhansiin, ei taulukko enää mahdu muistiin,
vaan toimitus joudutaan suorittamaan
osissa. Koska Dosissa ei ole tarjolla
keinoa merkkijonon pilkkomiseen,
joudutaan luvun numerot tallentamaan välilyönnein erotettuina, jotta
jokaiseen numeroon pääsisi erikseen
käsiksi.
Turingin tervakuopiksi sanotaan
järjestelmiä, jotka ovat teoriassa ohjelmoitavia, mutta käytännössä ohjelmoija joutuu hyvin usein tämän kaltaisiin
tilanteisiin. Jokin keskeinen tietojenkäsittelyn alkeistoiminto saattaa puuttua, mutta sen pystyy jollain kierolla
tavalla rakentamaan itse. Tiukimmissa
määritelmissä tervakuoppia ovat vain
ne äärimmäisimmät tapaukset, jotka
ovat Turing-täydellisiä vain rimaa hipoen.

Esoteeriset ohjelmointikielet

Ohjelmointiin sopimattomien kielten käyttö ohjelmointiin on monien
mielestä mukavaa aivojumppaa, joka
parhaimmillaan kehittää luovaa ongelmanratkaisukykyä ja syventää suhdetta tietojenkäsittelyn perusteisiin.
Turingin koneita voi yrittää rakentaa
niin tekstieditorien makrokielillä kuin
vaikkapa Amigan videopiirisarjalla.
On kuitenkin myös aivan oma ohjelmointikielten ryhmänsä – esoteeriset
ohjelmointikielet – jotka on nimenomaan tarkoitettu aivojumpaksi eikä
hyötykäyttöön.
Tunnetuin esoteerinen kieli on
Brainfuck, jonka Urban Müller kehitti vuonna 1993 kokeillakseen, kuinka
pieneen tilaan Turing-täydellisen kielen kääntäjän saa mahtumaan. Brainfuckiin kuuluu tavuista koostuva muisti ja yksi osoitin, joka osoittaa aluksi
muistin alkuun. Käskykanta koostuu
kahdeksasta yksimerkkisestä käskystä,
jotka on esitetty oheisessa taulukossa.
Brainfuckin haasteet ovat erilaiset

kuin Dosin. Vaikkei siinäkään ole esimerkiksi kahden luvun yhteenlaskua
suoraan, se on helppo rakentaa tarjolla olevista palikoista: koodinpätkä
[>+<-] on silmukka, joka nollaa
muistipaikan sisällön ja summaa samalla sen sisällön seuraavaan muistipaikkaan. Ongelmina ovat sen sijaan
esimerkiksi vakioiden muodostamisen vaatimat pitkät rakenteluketjut ja
laajempien kokonaisuuksien hallinta.
Seuraava esimerkki on tiettävästi lyhin
mahdollinen ohjelma, joka tulostaa sanan ”SKROLLI”:
+[>+>+<<+++]>
--.--------.>---.---.<+..---.

Ensimmäinen rivi muodostaa tavuylivuotoa hyödyntäen muistiin kaksi
kappaletta lukua 85, joka on sopivan
lähellä tarvittavien merkkien ascii-arvoja 73–83. Jälkimmäinen rivi kelailee
näitä lukuja oikeiden arvojen kohdille
ja tulostaa ne.
Esoteerisia ohjelmointikieliä esitellään omassa wikissään osoitteessa
esolangs.org. Monet kielet ovat selviä vitsejä: esimerkiksi Ook!-kielessä
Brainfuckin käskyt on vaihdettu erilaisten Ook-huudahdusten sarjoiksi. Eräät kielet sen sijaan koettelevat
ohjelmointiparadigmojen äärirajoja
ja saattavat olla hyvinkin valaisevia,
esimerkiksi äärimmilleen pelkistetty
funktionaalinen kieli Unlambda.

Riittävä määrä käskyjä

Monet esoteeriset kielet ovat äärimmäisen yksinkertaisia ja herättävät
kysymyksen, kuinka pieneksi Turingtäydellisen järjestelmän pystyy saamaan. Tätä kysymystä on tutkittu

Esoteeriset ohjelmointikielten käskyt voivat
olla vaikkapa värikkäitä pikseleitä. Tässä Hello World -ohjelma Piet-kielellä. Kuva: Thomas
Schoch.
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Yksikäskyisellä
BytePusher-virtuaalikoneella toteutettu grafiikkaohjelma.
Kuva: Javamannen.
tietojenkäsittelytieteessä jo puolen
vuosisadan ajan. Minimikoneiden on
odotettu tarjoavan entistä syvempiä
näkökulmia laskennan olemukseen,
ja matemaatikko Stephen Wolfram on
peräti julistanut ne uudenlaisen tieteentekemistavan perustaksi.
Yksi tapa lähestyä kysymystä on
ottaa minimalistinen kieli ja kokeilla,
kuinka paljon pienemmäksi sen vielä
saa. Esimerkiksi Brainfuck-tyylisen
kielen ei tarvitse välttämättä operoida
tavuilla, vaan bitti riittää. Tällöin käskyt + ja - yhdistyvät käskyksi @, joka
kääntää osoittimen kohdalla olevan
bitin päinvastaiseksi. Myös käskyjen
määrää voidaan vähentää yhdistämällä niitä – pelkistetyimmässä versiossa on kolme käskyä, jotka vastaavat
Brainfuckin yksibittisversion käskysarjoja >@[, ] ja [.<]<[,<].
Valtaosa nykyaikaisista tietokoneista
on rekisterikoneita, joiden käskyt saavat muistiin tai rekistereihin viittaavia
parametreja. Kun rekisterikonetta pelkistetään, päädytään kaksikäskyisten
Minskyn koneiden jälkeen yksikäskyisiin koneisiin eli OISCeihin. Tällaisen koneen käsky voi olla esimerkiksi
subneg, joka vähentää muistipaikan sisällöstä toisen muistipaikan sisällön ja
hyppää sen jälkeen kolmanteen muistipaikkaan, jos tulos meni negatiiviseksi. Subneg-koneen pelkistetympi

muoto on Toga, jonka käsky kääntää
yhtä bittiä muistista ja hyppää sen jäätyä ykköseksi.
Käskyn ei tarvitse välttämättä edes
laskea mitään. Bytebytejump-koneen
käsky kopioi tavun muistipaikasta toiseen ja hyppää sen jälkeen kolmantena
parametrina olevaan muistiosoitteeseen. Tämän koneen ohjelmoitavuus
perustuu runsaaseen taulukointiin ja
itseäänmuuttavaan koodiin. Seuraava
esimerkki on kolmitavuisia osoitteita
käyttävälle koneelle, jonka käsky on
siis yhdeksän tavua pitkä. Se summaa
muistipaikkojen 100 ja 101 sisällöt ja
kirjoittaa tulokseen muistipaikkaan
102:
100,19,9
101,20,18
65536,102,27

Alkeissoluautomaatti 110.

Ensimmäiset kaksi käskyä kirjoittavat kolmannen käskyn lähdeosoitteen
kaksi alinta tavua uusiksi. Kolmas käsky lukee alueella 65536–131071 olevasta summataulukosta halutun summan ja kopioi sen kohdeosoitteeseen.
Sopivilla taulukoilla ja makroilla
Bytebytejump-ohjelmien teko ei juuri
eroa tavanomaisesta assemblyohjelmoinnista. Osoituksena tästä on minimaalinen virtuaalikone Bytepusher,
jolla on toteutettu esimerkiksi demoefektejä.

Nolla käskyä

Kun käskykannan viimeinenkin käsky
poistetaan, päästään korvauskoneisiin.
Ne eivät suorita käskyistä koostuvaa
ohjelmakoodia, vaan toistavat yhtä ja
samaa operaatiota loputtomasti koko
muistilleen.
Tavanomaiset korvauskoneet käsittelevät merkkijonoa, jonka osajonoja
ne muuttavat määrättyjen korvaussääntöjen mukaisesti. Tagijärjestelmät
puolestaan tutkivat merkkijonon alkupäätä, poistavat sen ja lisäävät sen
ohjaamana uusia merkkejä jonon loppuun. Soluautomaatit taasen käyttävät
kiinteitä ruudukoita, joissa kukin alkio

Wireworld-seitsensegmenttinäyttö dekoodauspiireineen.
korvautuu toisella naapurustonsa mukaan. Kaikissa näissä ryhmissä on hyvinkin yksinkertaisia koneita, jotka on
todistettu Turing-täydellisiksi.

Yksinkertaisin Turing-täydellinen syklinen tagijärjestelmä. Musta korvautuu eri tavoin parillisilla ja parittomilla vuoroilla.
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Bittisummain The Incredible Machine -pelissä.
Kuuluisin soluautomaatti on John
Conwayn vuonna 1970 kehittämä
Game of Life, joka toimii kaksiulotteisessa ruudukossa. Solutyyppejä on
kaksi – elävä ja kuollut – ja kukin solu
muuttuu eläväksi tai kuolleeksi riippuen elävien naapurisolujensa määrästä.
Life on osoitettu Turing-täydelliseksi,
mutta logiikan rakentaminen sillä
vaatii isoja, tarkkaan nyhverrettyjä
alkutiloja. Helpommalla pääsee Wire
worldissa, joka on erityisesti suunniteltu digitaalisten piirien rakentamiseen.
Wireworld-maailmaan on rakennettu
kokonaisia toimivia tietokoneitakin.
Pelkistetyimpiä
soluautomaatteja
ovat yksiulotteiset binääriautomaatit,
joissa solun tulevaisuus riippuu siitä
itsestään ja sen kahdesta naapurista.
Näitä niin sanottuja alkeissoluautomaatteja on yhteensä 256. Automaatti
110 käyttäytyy mielenkiintoisesti – satunnaisellakin alkutilalla sen maailmaan nimittäin ilmestyy eri suuntiin
eteneviä ”hiukkasia”, jotka toisiinsa
törmätessään muodostavat toisenlaisia
hiukkasia. Satakymppi on onnistuttu
osoittamaan Turing-täydelliseksi toteuttamalla sillä syklinen tagijärjestelmä. Sen käyttö ohjelmointiin vaatii
kuitenkin jo melkoista akrobatiaa.

OpenTTD:n rautateillä toteutettu digitaalikello. Kuva: Ludo D.

Korvauskoneiden kutsuminen tietokoneiksi tai ohjelmointikieliksi alkaa
olla jo harhaanjohtavaa. Pikemminkin ne ovat virtuaalimaailmoja, jotka
toimivat omilla fysiikan laeillaan. Mikäli maailmassa on tarpeeksi tilaa ja
sen lait ovat riittävän monipuoliset ja
luotettavat, siihen pystyy rakentamaan
ohjelmoitavia tietokoneita.

Entäpä pelimaailmat?

Monien tietokonepelien virtuaalimaailmat ovat Turing-täydellisiä. Esimerkiksi Minecraft toimii monimutkaisen
soluautomaatin tapaan, ja sen palikkavalikoimaan jopa kuuluu varta vasten
automaattisten mekanismien tekoon
tarkoitettuja elementtejä. Harrastajat
ovat toteuttaneet Minecraftiin lukuisia
tietokoneita, joista hulppeimmat ajavat jopa Forth-tulkkia.
Varhaisempi esimerkki soluautomaattimaisesta pelistä on Boulder
Dash, jonka Turing-täydellisyys ei ole
mitenkään itsestään selvää. Logiikan
rakentaminen saattaa kuitenkin olla
mahdollista toisiinsa törmäilevien
perhosten ja kärpästen avulla.
Pelimailman ei tietenkään tarvitse olla soluautomaatti. Esimerkiksi
Incredible Machinen fysiikkamekanis-

mit tai Transport Tycoonin rautatiet
opastimineen mahdollistavat logiikkapiirien rakentamisen. Jopa Magic: The
Gathering -korttipeli on onnistuttu
osoittamaan Turing-täydelliseksi.

Paluu todellisuuteen

Maailmamme on täynnä Turing-täydellisiä järjestelmiä. Näitä ovat paitsi
tietotekniset laitteet ja useiden ohjelmien sisäiset mekanismit, myös monet
ihmismielen pyörittämät matemaattisluonteiset rakenteet. Koska rakenteen
ei tarvitse olla kovinkaan monimutkainen ollakseen Turing-täydellinen,
voi sellaisia syntyä jopa epähuomiossa
– ja on ehkä syntynytkin jo satojen tai
tuhansien vuosien ajan. Muinaisena
esimerkkinä mainittakoon vaikkapa
sanskritin kielioppi. Yksinkertaiset
ja epähuomiossa syntyneet Turingtäydelliset järjestelmät ovat kuitenkin
useimmiten tervakuoppia.
Myös omaa maailmankaikkeuttamme voi pitää Turingin tervakuoppana.
Vaikeasti hallittavine luonnonlakeineen se on varsin ohjelmoijavihamielinen, mutta teknologisia tasoja toisen
päälle kasaamalla olemme saaneet rakennettua sinne tietokoneita – erikoistuneita sopukoita, joissa ohjelmointi
on ihmisen käsityskyvylle mahdollista.
Esoteerisia ohjelmointikieliä ja Turingin tervakuoppia on helppo pitää
hyödyttömänä ja todellisuuspakoisena
ajanvietteenä. Tavallaan ne kuitenkin
palauttavat meidät maan pinnalle –
niihin pohjamutiin, joista päivittäin
käyttämämme tekniikka rakentuu.
Parhaimmillaan ne siis opettavat ymmärtämään tietotekniikan ja ohjelmoinnin olemusta uusilla ja mielenkiintoisilla tavoilla.

Minecraftilla toteutetun Hack III -tietokoneen suoritin. Kuva: Austin Mills.
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