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Johdanto

Logiikka ja laskennan teoria ovat aina olleet läheisessä suhteessa toisiinsa. Itse asias-
sa laskennan teoria sai alkunsa 1900-luvun alkupuolella loogikkojen pyrkimyksistä
formalisoida laskettavuuden ja algoritmin käsitteet. Tällöin määriteltiin lukuisia
myöhemmin ekvivalenteiksi osoittautuneita laskennan malleja, kuten rekursiiviset
funktiot, Churchin lambda-kalkyyli [3] ja Turingin a-koneet [24]. Näistä Turingin
koneet ovat sittemmin vakiintuneet ainakin joillain aloilla tietynlaiseksi laskennan
vakiomalliksi.

Moderni laskennan vaativuusteoria alkoi muotoutua 1960- ja 1970-luvuilla, jol-
loin annettiin ensimmäistä kertaa keskeisten aikavaativuusluokkien P (polynomi-
aalisessa ajassa deterministisellä Turingin koneella ratkeavat ongelmat) [4] ja NP
(polynomiaalisessa ajassa epädeterministisellä Turingin koneella ratkeavat ongel-
mat) [5, 19] määritelmät ja alettiin tutkia niihin liittyviä kysymyksiä. Ilmeni pian,
että luokkien P ja NP suhteen selvittäminen on haastava ongelma; ei ole selvää,
onko P luokan NP aito osajoukko vai ovatko luokat samat. Tämä kysymys tunne-
taan P-NP-ongelmana, ja sen kanssa ekvivalentin kysymyksen muotoili ensimmäi-
senä Gödel kirjeessään von Neumannille vuonna 1956 [22], vaikka aiheen tutkimus
käynnistyikin kunnolla vasta 1970-luvulla.

Ei siis ole yllättävää, että laskennan vaativuusteorian ja logiikan väliltä löy-
tyy monia yhteyksiä. Me olemme tässä kiinnostuneita erityisesti deskriptiivisestä
vaativuusteoriasta, jossa tavoitteena on löytää loogisia karakterisaatioita eri vaati-
vuusluokille. Ensimmäinen tällainen karakterisaatio oli Faginin vuonna 1974 anta-
ma looginen muotoilu luokalle NP logiikan Σ1

1 avulla [10]. Vastaava kuvailu löytyi
myöhemmin myös logiikalle P kiintopistelogiikoiden avulla; tämän todistivat Im-
merman [18], Livchak [21] ja Vardi [25] 1980-luvulla.

Immermanin, Livchakin ja Vardin karakterisaatio luokalle P ei ole kaikin puo-
lin tyydyttävä. Gurevich esitti 1988 kysymyksen vielä vahvemmasta loogisesta ka-
rakterisaatiosta, ja samalla myös konjektuurina, ettei tällaista karakterisaatiota
ole olemassa [16]. Tämä P-NP-ongelmaan läheisesti liittyvä ongelma on kuitenkin
myös osoittautunut huomattavan vaikeaksi.

Tässä opinnäytetyössä käsittelemme näitä luokan P loogiseen karakterisointiin
liittyviä kysymyksiä. Aloitamme käsittelemällä tarvittavia pohjatietoja luvussa I.
Tavoitteenamme on erityisesti muodostaa kattava kuva kehyksestä, jonka puitteissa
myöhemmin työskentelemme.
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Luvussa II paneudumme Gurevichin esittämään kysymykseen luokan P vah-
vasta loogisesta karakterisaatiosta. Määrittelemme täsmällisesti, millä tavalla ha-
luaisimme karakterisoida luokan P, ja tutkimme, mitä tällaisista karakterisaatiois-
ta voidaan sanoa. Käsittelemme myös rajoitetumpia versioita tästä yleisestä on-
gelmasta sekä ongelman yhteyksiä muihin samankaltaisiin ongelmiin. Tämä luku
on luonteeltaan hyvin katsausmainen, vaikkakin koen, etten ole ehtinyt käsitellä
läheskään kaikkea mainitsemisen arvoista.

Luvussa III sovellamme aikaisempien lukujen teoriaa ja käymme läpi Grohen
tuloksen luokan P karakterisoinnista 3-yhtenäisillä tasoverkoilla [13]. Tämä luku on
luonteeltaan huomattavasti teknisempi kuin kaksi aikaisempaa, ja käsittelemmekin
todistukset mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Esitiedoista

Lukĳalla olisi suotavaa olla jonkin verran esitietoja sekä logiikasta että las-
kennan vaativuusteoriasta. Erityisesti moni Turingin koneita koskeva todistus on
hahmoteltu melko karkeasti, joten lukĳan olisi hyvä tuntea perustekniikoita, joilla
koneita voidaan yhdistää ja simuloida toisilla koneilla. Lienee turvallista olettaa,
että jos on käynyt joskus läpi todistuksen kielen SAT NP-täydellisyydestä, tuntee
riittävästi laskennan vaativuusteoria.

Logiikan osalta esitietojen tarve on jokseenkin vähäisempi. Kokemus ensim-
mäisen kertaluvun logiikan FO kanssa työskentelystä, yhdessä luvun I käsittelyn
kanssa riittänee tämän gradun lukemiseen. Jätämme kuitenkin monet keskeiset pe-
rustulokset todistamatta. Ideaalitapauksessa lukĳa olisi tutustunut deskriptiiviseen
vaativuusteoriaan sen verran, että tuntee logiikat FO+IFP ja Σ1

1, sekä on nähnyt
todistukset Faginin lauseelle ja ILV-lauseelle.

Luvussa III on myös hyödyksi, mikäli lukĳalla on pohjatietoja verkkoteorias-
ta. Määritelmät ovat kuitenkin pääasiassa hyvin yksinkertaisia, joten puutteet täs-
sä suhteessa eivät ole merkittävä ongelma. Tasoverkkojen käsittelyssä kuitenkin
vaaditaan tiettyä matemaattista yleissivistystä, sillä niiden määritelmät viittaavat
tiettyihin yksinkertaisiin tason R2 topologian käsitteisiin.

Notaatioista ja konventioista

Lopuksi muutama huomautus tässä gradussa käytetyistä notaatioista ja muista
konventioista. Luonnolliset lukumme, joukko N, alkaa nollasta, eli

N = {0, 1, 2 . . . }.

Merkitsemme lisäksi N+ = N \ {0}. Osajoukkorelaatiosta käytämme symbolia ⊆.
Lineaarĳärjestyksemme ovat kuitenkin aitoja lineaarĳärjestyksiä, eli jos x < y, niin
x 6= y.

Tässä työssä ‘minä’ viittaa minuun, siis tämän gradun kirjoittajaan. ‘Me’ puo-
lestaan viittaa sekä minuun että tätä teosta parhaillaan lukevaan henkilöön, eli
sinuun. Vaikka me-passiivin kieliopillinen korrektius toisinaan kyseenalaistetaan-
kin, niin koen, että se kuvastaa hyvin matemaattisen kirjoittamisen ja lukemisen
prosessia. Kirjoittaja pyrkii itse ymmärtämään asian riittävän hyvin selittääkseen
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sen jollekin muulle, ja toisaalta samalta selittää asiaa lukĳalle. Lukĳa puolestaan
pyrkii ymmärtämään, mitä kirjoittaja hänelle yrittää kertoa.

Kiitokset

Luonnollisesti minun tekisi mieli kiittää tässä kaikkia elämääni tämän pro gra-
dun kirjoituksen aikana vaikuttaneita ihmisiä. Päätin kuitenkin säästää tällaiset
kiitoslitaniat väitöskirjaani varten ja kiittää tässä vain harvoja ja valittuja.

Ensinnäkin haluaisin kiittää graduohjaajaani Juha Kontista, joka jaksoi mi-
nua läpi tarpeettoman pitkäksi venyneen kirjoitusprosessin. Lisäksi hänen luennoi-
ma äärellisten mallien teorian kurssi antoi alunperin idean tehdä graduni deskrip-
tiivisestä vaativuusteoriasta.

Lisäksi haluan myös kiittää viime vuosina työnantajanani toiminutta tietojen-
käsittelytieteen laitoksen professoria Esko Ukkosta. Tämän järjestelyn kautta
olen päässyt tutustumaan työskentelyyn tiedemaailmassa sekä tekemään kaikkea
jännää jo perustutkintovaiheessa. Toisaalta on myös todettava, että tämä gradu
olisi saattanut valmistua jokseenkin nopeammin, mikäli en olisi ollut jatkuvasti
töissä.
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I Peruskäsitteitä

Aloitamme käymällä läpi erinäisiä peruskäsitteitä laskettavuuden vaativuusteori-
aan ja logiikkaan liittyen. Oletamme, että suurin osa näistä asioista on jossain mää-
rin tuttuja lukĳalle. Tavoitteenamme onkin esittää lyhyt katsaus jatkon kannalta
oleellisiin käsitteisiin ja erityisesti korostaa yksityiskohtia, joilla on myöhemmän
käsittelyn kannalta merkitystä. Samalla kiinnitämme käyttämämme määritelmät
ja notaatiot.

I.1. Laskettavuus

Kertaamme tässä Turingin koneiden perusmääritelmät. Määritelmien yksityis-
kohdat voi tehdä huomattavan monella eri tavalla ja saada silti oleellisesti ekviva-
lentin käsitteen; mukailemme määritelmissämme pitkälti Ebbinghausin ja Flumin
kirjaa Finite Model Theory [8], mutta esityksemme on myös ottanut vaikutteita
monista laskennan teorian teoksista [2, 17, 23].

I.1.1. Sanat ja kielet

Kutsumme äärellistä epätyhjää symbolĳoukkoa Σ merkistöksi ja alkioita a ∈ Σ
merkeiksi. Merkistön Σ alkioiden äärellisiä jonoja kutsutaan sanoiksi. Erityisesti
sallimme myös tyhjän eli nollan pituisen merkkĳonon sanaksi ja merkitsemme sitä
symbolilla ε. Kaikkien merkistön Σ sanojen joukkoa merkitsemme symbolilla Σ∗

ja lisäksi merkitsemme Σ+ = Σ∗ \ {ε}. Tavalliseen tapaan merkitsemme sanaa
w = (w1, . . . , wn) lyhennysmerkinnällä w = w1 . . . wn. Vastaavasti jos u = u1 . . . un

ja w = w1 . . . wm ∈ Σ∗ ovat sanoja, niin merkitsemme uw = u1 . . . unw1 . . . wm.
Sanan pituutta merkitsemme |w|.

Osajoukkoa L ⊆ Σ+ sanomme kieleksi. Erityisesti emme siis salli kielten si-
sältävän tyhjää merkkĳonoa, kuten usein on tapana. Tämä on puhtaasti tekninen
yksityiskohta, joka kuitenkin säästää meiltä vaivaa myöhemmin.

I.1.2. Turingin kone

Käytämme laskennan mallinamme Turingin konetta. Käyttämämme määritel-
män mukainen Turingin kone koostuu äärellisestä ohjelmasta ja k:sta äärettömän
pitkästä nauhasta, joilla jokaisella liikkuu lukupää. Nauhat on numeroitu luvuil-
la 1, . . . , k ja jokaisella nauhalla on äärettömän monta solua, jotka on numeroitu
luonnollisilla luvuilla alkaen luvusta 0.

Olkoon nyt � ja � eri symboleita. Käytämme jatkossa symbolia � merkitse-
mään nauhan päätä ja symbolia � merkitsemään nauhan tyhjiä soluja.

Määritelmä I.1. Turingin kone on seitsikko M = (Q,Σ,Γ, δ, q0, q+, q−), missä Q
on äärellinen joukko ja jollain k ∈ N
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1. Q on epätyhjä koneen tilajoukko,
2. Σ on epätyhjä syötemerkistö, joka ei sisällä merkkejä � ja �,
3. Γ on nauhamerkistö, missä Σ ∪ {�,�} ⊆ Γ,
4. δ ⊆ (Q×Γk)× (Q×Γk ×{−1, 0, 1}k) on tilasiirtymärelaatio, jolle kaikilla

((q, (a1, . . . , ak)), (q′, (a′1, . . . , a′k), (d1, . . . , dk)) ∈ δ
(a) ai = � jos ja vain jos a′i = �,
(b) jos ai = � niin di 6= −1, sekä
(c) q 6= q+ ja q 6= q−,

5. q0 ∈ Q on aloitustila,
6. q+ ∈ Q on hyväksyvä tila, ja
7. q− ∈ Q on hylkäävä tila, missä q+ 6= q−.

Jos δ on osittainen funktio Q × Γk → Q × Γk × {−1, 0, 1}k, sanomme, että M on
deterministinen. Kun emme vaadi, että δ on funktio, sanomme Turingin koneen
M olevan epädeterministinen. Kun k = 1, kone M on yksinauhainen, ja muussa
tapauksessa M on moninauhainen.

Turingin koneelle annetaan syötteeksi jokin merkkĳono, joka tallennetaan nau-
han 1 alkuun. Kone suorittaa laskentaa tilasiirtymärelaation kuvaaman ohjelman
mukaisesti, aloittaen tilasta q0 ja käyttäen nauhaa työmuistina. Se valitsee siis seu-
raavan toiminnon pelkästään nykyisen tilansa ja lukupäiden alla olevien merkkien
perusteella. Mikäli sopivaa siirtymää ei löydy, kone pysähtyy. Toisaalta on mahdol-
lista, että Turingin koneen laskenta voi jatkua jollain syötteellä äärettömän pitkään.

Jatkossa tarkoitamme Turingin koneen konfiguraatiolla tietoa koneen tilasta,
nauhan sisällöstä ja lukupään sĳainnista nauhalla.

Määritelmä I.2. Turingin koneen M laskenta syötteellä w = w1 . . . wk ∈ Σ∗ on
äärellinen tai ääretön jono konfiguraatioita, jolle seuraavat ehdot ovat voimassa.

1. Ensimmäisessä konfiguraatiossa kone M
(a) on alkutilassa q0,
(b) nauhalla 1 solussa 0 on merkki �, soluissa 1, . . . , k on merkit w1, . . . , wk

ja muissa soluissa on merkki �,
(c) kaikilla muilla nauhoilla solussa 0 on merkki � ja muissa soluissa

merkki �, ja
(d) jokaisen nauhan lukupää on solun 1 kohdalla.

2. Seuraava konfiguraatio saadaan edellisestä aina tilasiirtymärelaation mu-
kaisesti. Toisin sanoen, jos S ja S′ ovat kaksi peräkkäistä konfiguraatiota
laskennassa ja konfiguraatiossa S
(a) M on tilassa q,
(b) nauhan i lukupää on solun pi kohdalla, ja
(c) nauhalla i solussa pi on merkki ai,
niin konfiguraatiossa S′

(a) M on tilassa q′,
(b) nauhan i lukupää on solun pi + di kohdalla,
(c) nauhan i sisältö on sama kuin konfiguraatiossa S lukuun ottamatta

solua pi, ja
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(d) nauhalla i solussa pi on merkki bi,
missä b1, . . . , bk ∈ Γ ja d1, . . . , dk ∈ {−1, 0, 1} sekä

((q, (a1, . . . , ak)), (q′, (b1, . . . , bk), (d1, . . . , dk))) ∈ δ.

3. Jos laskenta on äärellisen pituinen, niin sen viimeisessä konfiguraatiossa
koneen tilalle q ja lukupäiden alla oleville merkeille a1, . . . , ak pätee

((q, (a1, . . . , ak)), (q′, (b1, . . . , bk), (d1, . . . , dk))) /∈ δ

kaikilla q′ ∈ Q, b1, . . . , bk ∈ Γ ja d1, . . . , dk ∈ {−1, 0, 1}.
Äärellisen pituista laskentaa kutsumme pysähtyväksi. Jos pysähtyvän laskennan vii-
meisen konfiguraation tila on q+, laskenta on hyväksyvä. Jos taas viimeinen tila on
q−, vastaavasti laskenta on hylkäävä. Kone M hyväksyy sanan w ∈ Σ∗ jos on ole-
massa koneen M hyväksyvä laskenta syötteellä w, ja M hylkää sanan w ∈ Σ∗ jos
kaikki koneen M laskennat syötteellä w ovat hylkääviä.

Huomautus I.3. Deterministisellä Turingin koneella M on täsmälleen yksi las-
kenta C jokaisella syötteellä. Tällöin siis M hyväksyy sanan jos C on hyväksyvä ja
vastaavasti hylkää sanan jos C on hylkäävä.

Huomautus I.4. Voimme tarvittaessa olettaa, että kaikki pysähtyvät laskennat
ovat joko hylkääviä tai hyväksyviä. Voimme nimittäin lisätä annettuun Turingin
koneeseen tilasiirtymiä ja muuttaa näin kaikki alkuperäisen koneen pysähtyvät ei-
hyväksyvät laskennat hylkääviksi pysähtyviksi laskennoiksi.

Emme kuitenkaan ole varsinaisesti kiinnostuneita itse Turingin koneista, vaan
siitä, mitä niillä voi laskea. Tätä varten tarvitsemme seuraavia käsitteitä.

Määritelmä I.5. Olkoon Σ merkistö, L ⊆ Σ+ kieli jaM Turingin kone. Sanomme,
että

1. M tunnistaa kielen L, jos kaikilla w ∈ Σ∗ kone M hyväksyy sanan w jos
ja vain jos w ∈ L, ja

2. M ratkaisee kielen L, jos M hyväksyy kielen L ja lisäksi M hylkää sanan
w ∈ Σ∗ jos ja vain jos w /∈ L.

Yleisemmin, kieli L on ratkeava (kirjallisuudessa myös rekursiivinen), jos jokin
Turingin kone ratkaisee sen. Vastaavasti, jos jokin Turingin kone tunnistaa kielen
L, L on tunnistettava (tai rekursiivisesti numeroituva).

Huomautus I.6. Nauhojen lukumäärä ja epädeterministisyys eivät lisää Turingin
koneiden voimakkuutta laskentaformalismina. Kaikille tunnistettaville kielille L ⊆
Σ+ on olemassa deterministinen yksinauhainen Turingin kone, joka tunnistaa kielen
L. Vastaava pätee ratkeaville kielille.

Huomautus I.7. Ratkeavat kielet ovat aito osajoukko tunnistettavista kielistä.
Lisäksi on olemassa kieliä, jotka eivät ole tunnistettavia.

Olemme määritelleet Turingin koneet merkkĳonoja käsittelevänä laskentafor-
malismina. Voimme kuitenkin koodata muitakin matemaattisia objekteja merkkĳo-
noiksi ja näin käsitellä niihin liittyviä laskettavuuden kysymyksiä. Tarkemmin, jos
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meillä on luokka K matemaattisia objekteja, ja haluamme käsitellä laskettavuut-
ta luokalla K, niin määrittelemme kuvauksen w : K → Σ+ jollain aakkostolla Σ.
Luokan K objekteja käsittelevälle Turingin koneelle annetaan syötteenä merkkĳono
w(x), kun sen halutaan suorittavan laskentaa koskien objektia x ∈ K.

Emme tietenkään pysty koodaamaan mitä tahansa mielivaltaista luokkaa K
järkevästi merkkĳonoiksi, ja funktiolta w on vaadittava erinäisiä säännöllisyyso-
minaisuuksia. Emme kuitenkaan paneudu tähän yleiseen kysymykseen, vaan meille
riittää, että pystymme käsittelemään luonnollisia lukuja, N-kertoimisia polynomeja,
Turingin koneita, äärellisiä malleja ja erinäisten logiikoiden lauseita Turingin ko-
neiden syötteinä. Näille voidaan tunnetusti antaa eksplisiittiset koodaukset merk-
kĳonoiksi [2, 17, 23]. Äärellisten mallien merkkĳonokoodauksen esittelemme ek-
splisiittisesti luvussa I.5. Lisäksi, jos meillä on merkkĳonoesitykset x1, . . . , xn, niin
monikko (x1, . . . , xn) voidaan myös koodata merkkĳonoksi.

Lisäksi on syytä huomata, että koodaaminen voidaan itse asiassa tehdä aina
aakkostoon {0, 1}. Itse asiassa mielivaltaisen aakkoston Σ merkkĳonot voidaan myös
koodata aakkostoon {0, 1}. Voimme siis tarvittaessa olettaa, että kaikkien Turingin
koneiden syöteaakkosto on {0, 1} ja nauha-aakkosto on {0, 1,�,�} [2].

Kaikissa tilanteissa kielen ratkeavuus ei ole riittävä käsite tarpeisiimme. Yleis-
tämme siis vielä laskettavuuden käsitteen koskemaan funktioita.

Määritelmä I.8. Olkoon Σ aakkosto ja f : Σ+ → Σ+ jokin funktio. Sanomme,
että deterministinen Turingin kone M laskee funktion f , jos kaikilla w ∈ Σ+ ko-
neen M laskenta syötteellä w pysähtyy ja laskennan lopuksi koneen nauhalle 1 on
tallennettuna merkkĳono f(w). Sanomme lisäksi, että funktio f on laskettava, jos
jokin Turingin kone laskee sen.

Jälleen käyttämällä koodauksia voimme käsitellä laskettavia funktiota, joilla
on jokin muu lähtö- tai maalĳoukko.

I.2. Laskennan vaativuus

Sen lisäksi, että haluamme tietää, mikä ylipäätänsä on laskettavaa, voimme
kysyä, kuinka vaikeaa jonkin ongelman ratkaiseminen laskennallisesti on. Tämän
ajatuksen kehittäminen johtaa laskennan vaativuusteoriaan.

Turingin koneiden pohjalta voidaan luonnollisella tavalla määritellä erilaisia
vaativuusmittoja laskennalle. Tutkimme tässä nyt laskennan aikavaativuutta, eli
sitä, kuinka paljon laskenta-askelia jonkun ongelman ratkaiseminen vaatii.

Määritelmä I.9. Olkoon M Turingin kone, jonka kaikki laskennat ovat pysäh-
tyviä, ja f : N → N jokin funktio. Sanomme, että M toimii ajassa f , jos kaikilla
w ∈ Σ∗ koneen M kaikissa laskennoissa syötteellä w on korkeintaan f(|w|) konfi-
guraatiota.

Huomautus I.10. Jos M on ajassa f toimiva Turingin kone jollain funktiolla
f : N → N, voimme huomautuksen I.4 nojalla olettaa, että M ratkaisee jonkin
kielen.



5 I. PERUSKÄSITTEITÄ

Alan Cobham esitti 1965 näkemyksen, että laskentaongelma on käytännössä
ratkaistavissa, jos se voidaan ratkaista ajassa p toimivalla deterministisellä Turin-
gin koneella, missä p on N-kertoiminen polynomi [4]. Toisaalta polynomin p aste ja
kertoimet voivat olla mielivaltaisen suuria, joten tämä ei riitä käytännössä takaa-
maan algoritmin tehokkuutta kaikilla syötteillä. Tästä huolimatta tällaiset kielet
ovat keskeisessä asemassa laskennan vaativuusteoriassa, ja meidänkin työmme tulee
pääasiassa käsittelemään niitä. Määrittelemme siis seuraavan kieliluokan.

Määritelmä I.11. Luokka P koostuu niistä kielistä L ⊆ Σ+, joille on olemassa
N-kertoiminen polynomi p ja ajassa p toimiva deterministinen Turingin kone M ,
joka ratkaisee kielen L. Jos L ∈ P, niin sanomme, että L on polynomiaalisessa
ajassa ratkeava.

Voimme tietenkin määritellä vastaavanlaisen luokan epädeterministisille Turin-
gin koneille.

Määritelmä I.12. Luokka NP koostuu niistä kielistä L ⊆ Σ+, joille on olemassa
N-kertoiminen polynomi p ja ajassa p toimiva epädeterministinen Turingin koneM ,
joka ratkaisee kielen L. Jos L ∈ NP, niin sanomme, että L on epädeterministisesti
polynomiaalisessa ajassa ratkeava.

Huomautus I.13. Turingin koneen nauhojen lukumäärällä ei ole merkitystä luok-
kien P ja NP määritelmissä. Jokaiselle kielelle L ∈ P on olemassa yksinauhainen
polynomiaalisessa ajassa toimiva deterministinen Turingin kone, joka ratkaisee kie-
len L. Vastaavasti kielelle L ∈ NP on olemassa yksinauhainen polynomiaalisessa
ajassa toimiva epädeterministinen ratkaisĳa. Myöskään merkkĳonojen koodaami-
nen aakkostolle {0, 1} ei vaikuta näiden luokkien määritelmiin.

Huomautus I.14. On helppo nähdä, että luokat P ja NP ovat suljettuja kielten
yhdisteiden ja leikkausten suhteen. Toisin sanoen, olkoon L,L′ ⊆ Σ+. Tällöin

1. jos L ∈ P ja L′ ∈ P, niin L ∪ L′ ∈ P ja L ∩ L′ ∈ P, ja
2. jos L ∈ NP ja L′ ∈ NP, niin L ∪ L′ ∈ NP ja L ∩ L′ ∈ NP.

Lisäksi jos L ∈ P niin myös Σ+ \ L ∈ P.

Luokalle NP on olemassa myös vaihtoehtoinen määritelmä, johon ei tarvita
epädeterministisiä Turingin koneita. Seuraava lause karkeasti ottaen sanoo, että
kielet L ∈ NP ovat sellaisia, että mikäli joku antaa meille todistuksen sanan w

kuulumisesta kieleen L, voimme varmistaa annetun todistuksen pätevyyden deter-
ministisesti polynomiaalisessa ajassa.

Lause I.15. Olkoon Σ aakkosto ja L ⊆ Σ+ kieli. Seuraavat ehdot ovat yhtäpitäviä.

1. L ∈ NP.
2. On olemassa N-kertoiminen polynomi ja polynomiaalisessa ajassa toimiva

Turingin kone M niin että w ∈ L jos ja vain jos on olemassa u ∈ Σ+ jolla
|u| < p(|x|) ja M hyväksyy parin (w, u).
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Huomaamme, että luokkien P ja NP määritelmistä seuraa suoraan P ⊆ NP.
On kuitenkin osoittautunut, että näiden luokkien suhteesta on vaikea sanoa enem-
pää. Tämän tutkiminen muodostaakin yhden motivaation tässä esittelemällemme
teorialle. Erityisesti olemme kiinnostuneet seuraavasta ongelmasta.

Kysymys I.16 (P-NP-ongelma). Kumpi vaihtoehdoista1 P = NP ja P ( NP
pätee?

Tätä kirjoittaessa P-NP-ongelma on yksi matematiikan suurista avoimista
kysymyksistä, eikä siihen ole löydetty vastausta vuosikymmenten tutkimustyös-
tä huolimatta. Clay Mathematics Institute on peräti valinnut kysymyksen yhdek-
si Millennium-ongelmistaan2 ja tarjoaa miljoonan Yhdysvaltain dollarin palkintoa
ratkaisusta jompaan kumpaan suuntaan.

Eräs keskeinen jo aikaisessa vaiheessa kehitetty työkalu P-NP-ongelmaan liit-
tyen ovat niin sanotut NP-täydelliset kielet. Mainitsemme ne tässä, sillä tulemme
törmäämään käsitteeseen vielä myöhemmin.

Määritelmä I.17. Olkoon L ⊆ Σ+. Kieli L on NP-täydellinen, jos L ∈ NP
sekä kaikilla merkistöillä Γ ja kaikilla merkistön Γ kielillä L′ ∈ NP on olemas-
sa polynomiaalisessa ajassa deterministisellä Turingin koneella laskettava funktio
f : Γ+ → Σ+, missä

w ∈ L′ jos ja vain jos f(w) ∈ L.

Lause I.18. On olemassa NP-täydellinen polynomiaalisessa ajassa ratkeava kieli
jos ja vain jos P = NP.

Tämä lauseen valossaP-NP-ongelman ratkaisuun riittää yhdenNP-täydellisen
kielen käsittely. Nimittäin jos yhdelle NP-täydelliselle kielelle on kielen polynomi-
aalisessa ratkaiseva Turingin kone, niin P = NP. Toisaalta, jos voidaan osoittaa,
ettei tällaista Turingin konetta ole olemassa, luokat P ja NP saadaan erotettua.
Kumpikaan lähestymistapa ei kuitenkaan toistaiseksi ole osoittautunut hedelmälli-
seksi, vaikkakin NP-täydellisiä laskentaongelmia tunnetaan tuhansia.

Kuten matematiikassa on tyypillistä, laskennan vaativuusteoria on kehittynyt
huomattavasti ensimmäisistä kysymyksenasetteluista. Erinäisten vaativuusluokkien
tutkimiseen on kehitetty monenlaisia tekniikoita liittyen esimerkiksi laskentapiirien
kompleksisuuteen, satunnaislaskentaan ja kvanttilaskentaan. Vaikka erinäisiä mer-
kittäviä P-NP-ongelmaa muistuttavia kysymyksiä aikavaativuusluokkien suhtees-
ta onkin saatu ratkaistua, ei kuitenkaan itse P-NP-ongelma näytä olevan yhtään
lähempänä ratkaisua nykyään. Itse asiassa sen sĳaan on onnistuttu todistamaan
erinäisiä tuloksia siitä, kuinka monet luontevan oloiset todistustekniikat eivät voi
ratkaista P-NP-ongelmaa.

Emme kuitenkaan tässä paneudu tarkemmin näihin P-NP-ongelmaan liitty-
viin kysymyksiin. Yksityiskohtainen johdanto aiheeseen löytyy esimerkiksi Gareyn

1On myös esitetty, että P-NP-ongelma on luonteeltaan sen tyyppinen kysymys, että se voisi
periaatteessa olla riippumaton joukko-opin aksioomista [1].

2http://claymath.org/millennium/

http://claymath.org/millennium/
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ja Johnsonin teoksesta Computers and Intractability, A Guide to the Theory of NP-
Completeness [12]. Tuoreempiin tutkimussuuntiin voi tutustua esimerkiksi lähtien
Fortnowin tuoreesta katsausartikkelista [11] tai Aroran ja Barakin teoksesta Com-
putational Complexity: a Modern Approach [2].

I.3. Aakkostot, mallit ja logiikat

Esittelemme nyt tarvittavia logiikan peruskäsitteitä. Noudatamme jälleen pit-
kälti Ebbinghausin ja Flumin linjaa esityksessä, vaikkakin erityisesti käyttämämme
logiikoiden määritelmät ovat jokseenkin virtaviivaistettuja. Abstraktien logiikoiden
määritelmässä ja siihen liittyvissä asioissa puolestaan mukailemme Ebbinghausin,
Flumin ja Thomasin teosta Mathematical Logic [9].

I.3.1. Aakkostot ja mallit

Kutsumme aakkostoksi mitä tahansa äärellistä joukkoa symboleita. Aakkoston
symbolit ovat joko relaatiosymboleita tai vakiosymboleita.3 Jokaiseen relaatiosym-
boliin R liittyy lisäksi paikkaluku ](R) ∈ N+. Vakiosymboleilla ei ole paikkalukua.

Olkoon τ aakkosto. Aakkoston τ malli A, tai lyhyemmin τ -malli A, koostuu

1. epätyhjästä joukosta Dom(A) = A, jota kutsumme mallin A universumik-
si,

2. relaatiosymbolin R tulkinnasta RA ⊆ A](R) jokaisella relaatiosymbolilla
R ∈ τ , ja

3. vakiosymbolin c tulkinnasta cA ∈ A jokaisella vakiosymbolilla c ∈ τ .

Jos A on äärellinen joukko, sanomme, että A on äärellinen malli.
Yleisesti mallin universumin voidaan sallia olevan ääretön joukko, mutta käsit-

telemiemme aiheiden kannalta vain äärelliset mallit ovat kiinnostavia. Oletamme
siis jatkossa, että kaikki mallit ovat äärellisiä.

Olkoon σ, τ aakkostoja, σ ⊆ τ ja A τ -malli. Sanomme, että σ-malli B on mallin
A rajoittuma aakkostoon σ, jos Dom(A) = Dom(B) ja kaikilla symboleilla X ∈ σ
on voimassa XA = XB. Merkitsemme tällöin B = A � σ. Kääntäen sanomme, että
A on mallin B laajennos aakkostoon τ .

Olkoon nyt τ aakkosto sekä A ja B τ -malleja. Sanomme, että kuvaus π : A→ B

on isomorfismi, jos se on bĳektio ja

1. kaikilla relaatiosymboleilla R ∈ τ ja alkioilla a1, . . . , an ∈ A, missä n =
](R), on voimassa (a1, . . . , an) ∈ RA jos ja vain jos (π(a1), . . . , π(an)) ∈
RB, ja

2. π(cA) = cB kaikilla vakiosymboleilla c ∈ τ .

Jos on olemassa isomorfismi π : A → B, sanomme, että A ja B ovat isomorfiset ja
merkitsemme A ∼= B. Isomorfismia mallilta A itselleen kutsumme automorfismiksi.

3Emme siis käsittele aakkostoja, joissa on funktiosymboleita, vaikka se onkin yleensä tapana
logiikan teksteissä.
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I.3.2. Logiikat

Haluamme käsitellä logiikoita abstraktilla tasolla ja puhua esimerkiksi tietyn-
laisten logiikoiden olemassaolosta. Tätä varten annamme formaalin määritelmän
logiikalle.

Määritelmä I.19. Logiikka L koostuu

1. jokaiselle aakkostolle τ , joukosta L[τ ], jota kutsutaan logiikan L τ -lauseiden
joukoksi, ja

2. kaksipaikkaisesta relaatiosta |=L.

Vaadimme lisäksi, että seuraavat ehdot ovat voimassa.

1. Jos σ ⊆ τ , niin L[σ] ⊆ L[τ ].
2. Jos A |=L ϕ, niin jollain aakkostolla τ A on τ -malli ja ϕ ∈ L[τ ].
3. Jos A |=L ϕ ja A ∼= B, niin B |=L ϕ.
4. Jos σ ⊆ τ , ϕ ∈ L[σ] ja A on τ -malli, niin

A |=L ϕ jos ja vain jos A � σ |=L ϕ.

Jos A |=L ϕ, sanomme, että lause ϕ toteutuu mallissa A. Jos A on τ -malli ja
ϕ ∈ L[τ ], mutta ei päde A |= ϕ, merkitsemme A 6|=L ϕ.

Toisinaan haluamme parametrisoida kaavoja mallin alkioilla. Olkoon τ aak-
kosto, johon vakiosymbolit x1, . . . , xn ja relaatiosymbolit R1, . . . , Rm eivät kuulu.
Kun ϕ ∈ L[τ ∪ {x1, . . . , xn, R1, . . . , Rm}], merkitsemme ϕ(x1, . . . , xn, R1, . . . , Rm)
ja sanomme, että ϕ on logiikan L τ -kaava. Sanomme tällöin lisäksi, että symbo-
lit x1, . . . , xn, R1, . . . , Rm ovat vapaita kaavassa ϕ. Tällöin ϕ voidaan tulkita τ -
mallissa A, jos ensin kiinnitämme tulkinnat aakkostoon τ kuulumattomille sym-
boleille. Jos ϕ(x1, . . . , xn, R1, . . . , Rm) on τ -kaava, a1, . . . , an ∈ A ja Ai ⊆ A](Ri)

kaikilla i = 1, . . . ,m, niin määrittelemme

A |= ϕ[a1, . . . , an, A1, . . . Am]

jos ja vain jos A∗ |= ϕ, missä A∗ on mallin A laajennos aakkostoon

τ ∪ {x1, . . . , xn, R1, . . . , Rm},

xA
∗

i = ai kaikilla i = 1, . . . n ja RA∗i = Ai kaikilla i = 1, . . . ,m.
Jatkoa varten teemme vielä yhden havainnon τ -kaavoista. Logiikkojen ominai-

suus 3. implikoi suoraan seuraavan lauseen.

Lause I.20. Olkoon τ aakkosto, A,B τ -malleja ja π : A → B isomorfismi. Jos
ϕ(x1, . . . xn) on logiikan L τ -kaava ja a1, . . . an ∈ A, niin

A |= ϕ[a1, . . . , an]

jos ja vain jos

B |= ϕ[π(a1), . . . , π(an)].



9 I. PERUSKÄSITTEITÄ

I.3.3. Malliluokat

Haluamme jatkossa tyypillisesti yksittäisten mallien sĳasta tutkia malliluokkia.
Merkitsemme kaikkien äärellisten mallien luokkaa Str ja kaikkien äärellisten τ -
mallien luokkaa Str[τ ].

Malliluokka K on mikä tahansa kokoelma äärellisiä malleja. Jatkossa kuiten-
kin käsittelemme vain malliluokkia, jotka on suljettu isomorfismien suhteen. Toisin
sanoen, oletamme aina, että jos K on malliluokka, A ja B ovat τ -malleja, A ∈ K
ja A ∼= B, niin B ∈ K. Tyypillisesti lisäksi käsittelemämme malliluokat K sisäl-
tävät vain yhden aakkoston malleja, eli K ⊆ Str[τ ] jollain aakkostolla τ . Näin ei
kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa.

Määritelmä I.21. Olkoon τ kiinnitetty työskentelyaakkosto. Jos nyt L on logiikka
ja ϕ ∈ L[τ ] lause, niin luokka Mod(ϕ) sisältää kaikki mallit A ∈ Str[τ ], joilla
A |= ϕ.

Määritelmä I.22. Olkoon L logiikka, τ aakkosto ja K ⊆ Str[τ ]. Sanomme, että
malliluokka K on aksiomatisoitavissa logiikassa L, jos on olemassa L[τ ]-lause ϕ,
jolla Mod(ϕ) = K.

Esimerkki I.23. Olkoon τ = {E}, missä ](E) = 2. Malliluokka Graph koostuu
niistä τ -malleista G, joilla relaatio EG on irrefleksiivinen ja symmetrinen, eli

1. (a, a) /∈ EG kaikilla a ∈ G, ja
2. kaikilla a, b ∈ G, jos (a, b) ∈ EG niin (b, a) ∈ EG .

Luokan Graph alkioita sanotaan verkoiksi.

Esimerkki I.24. Olkoon τ = {<,S,min,max}, missä ](<) = ](S) = 2 ja min,max
ovat vakiosymboleita. Sanomme, että τ -malli A on järjestys, jos

1. millään a ∈ A ei päde a <A a,
2. a <A b tai b <A a tai a = b kaikilla a, b ∈ A, ja
3. jos a <A b ja b <A c niin a <A c kaikilla a, b, c ∈ A.
4. kaikilla a, b ∈ A, (a, b) ∈ SA jos ja vain jos a <A b ja kaikilla c ∈ A, jos

a <A c niin b <A tai b = c,
5. minA < a tai minA = a kaikilla a ∈ A, ja
6. a < maxA tai a = maxA kaikilla a ∈ A.

Siis <A on lineaarĳärjestys joukolla A, symbolin S tulkinta on seuraajarelaatio,
minA on mallin pienin alkio ja maxA mallin suurin alkio. Järjestys <A määrää
muut tulkinnat yksikäsitteisesti, eli jos A on {<}-malli ja <A toteuttaa ehdot 1.-
3., niin on olemassa yksikäsitteinen mallin A laajennos järjestykseksi.

Yleisemmin, olkoon {<} ⊆ τ0 ⊆ {<,S,min,max} ja σ ⊇ τ0. Sanomme, että
σ-malli A on järjestetty malli, jos A � τ0 voidaan laajentaa järjestykseksi. Merkit-
semme kaikkien järjestettyjen σ-mallien luokka Ord[σ].

Esimerkki I.25. Olkoon Σ merkistö. Määrittelemme aakkoston

τ(Σ) = {<} ∪ {Pa | a ∈ Σ},
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missä ](<) = 2 ja ](Pa) = 1 kaikilla a ∈ Σ. Olkoon nyt w = w1 . . . wn ∈ Σ+ sana.
Sanomme, että malli B on sanan w sanamalli, jos |B| = n, <B on lineaarĳärjestys
joukolla B (eli B on järjestetty malli) ja kaikilla a ∈ Σ,

PBa = {b ∈ B | b on j:nneksi pienin alkio järjestyksessä <B ja wj = a jollain j}.

Selvästi kaikki sanan w sanamallit ovat keskenään isomorfisia.

I.3.4. Määriteltävyys

Olkoon τ aakkosto ja A aakkoston τ malli. Tällöin yksipaikkainen τ -kaava ϕ(x)
määrää mallin universumin A osajoukon

{a ∈ A | A |= ϕ[a]}.

Vastaavasti τ -kaava ψ(x1, . . . , xn) määrää relaation

{(a1, . . . , an) ∈ An | A |= ψ[a1, . . . , an]}.

Tällaiset joukot ja relaatiot tulevat olemaan jatkossa tärkeässä roolissa.

Määritelmä I.26. Olkoon A aakkoston τ malli jollain aakkostolla τ . Osajoukko
X ⊆ A on määriteltävä logiikassa L, jos on olemassa aakkoston τ L[τ ]-kaava ϕ(x),
jolla

X = {a ∈ A | A |= ϕ[a]}.

Tällöin kaava ϕ(x) määrittelee joukon X.
Vastaavasti sanomme, että relaatio R ⊆ An on määriteltävä logiikassa L, jos

on olemassa aakkoston τ L[τ ]-kaava ψ(x1, . . . , xn), jolla

R = {(a1, . . . , an) ∈ An | A |= ψ[a1, . . . , an]}.

Jälleen sanomme, että kaava ψ(x1, . . . , xn) määrittelee relaation R.

Lauseella I.20 on tärkeä määriteltäviä joukkoja koskeva seuraus. Olkoon nyt
π : A→ A mallin A automorfismi. Jos ϕ(x) määrittelee joukon X ⊆ A, niin lauseen
I.20 nojalla

a ∈ X ⇔ A |= ϕ[a]

⇔ A |= ϕ[π(a)]

⇔ π(a) ∈ X.

Vastaavasti määriteltävälle relaatiolle R ⊆ An pätee

(a1, . . . , an) ∈ R jos ja vain jos (π(a1), . . . , π(an)) ∈ R.

Kääntäen, joukot ja relaatiot joilla nämä ehdot eivät toteudu kaikilla mallin A
automorfismeilla eivät ole määriteltäviä.
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I.4. Erinäisiä logiikoita

Siirrymme nyt käsittelemään varsinaisia logiikoita. Esittelemme klassisen en-
simmäisen kertaluvun logiikan ja rakennamme sen päälle erinäisiä laajennoksia, joi-
ta tulemme jatkossa käyttämään. Hieman tyypillisestä lähestymistavasta poiketen
emme käytä erikseen muuttujasymboleja, vaan käytämme vakiosymboleita myös
muuttujien roolissa.

I.4.1. Ensimmäisen kertaluvun logiikka

Haluamme jatkossa laajentaa helposti ensimmäisen kertaluvun logiikkaa, joten
emme määrittele sitä suoraan. Sen sĳaan annamme joukon lauseenmuodostussään-
töjä, joita voimme käyttää jatkossa myös muiden logiikoiden rakennuspalikoina.

Jatkossa oletamme, että τ on aakkosto ja A on τ -malli.

Määritelmä I.27. Atomilause on merkkĳono, joka on muotoa

1. v1 = v2, missä v1 ja v2 ovat vakiosymboleita, tai
2. R(v1, . . . , vn), missä R on relaatiosymboli, ](R) = n ja v1, . . . , vn ovat

vakiosymboleita.

Atomilauseen ϕ aakkosto τ(ϕ) sisältää täsmälleen atomilauseessa esiintyvät sym-
bolit, eli

1. jos ϕ on muotoa v1 = v2, niin τ(ϕ) = {v1, v2}, ja
2. jos ϕ on muotoa R(v1, . . . , vn), niin τ(ϕ) = {R, v1, . . . , vn}.

Jos ϕ on atomilause ja τ(ϕ) ⊆ τ , niin määrittelemme lauseen ϕ totuuden τ -mallissa
A seuraavasti:

1. Jos ϕ on muotoa v1 = v2, niin A |= ϕ jos ja vain jos vA1 = vA2 .
2. Jos ϕ on muotoa R(v1, . . . , vn), niin A |= ϕ jos ja vain jos (vA1 , . . . , vAn ) ∈

RA.

Atomilauseista rakennetaan monimutkaisempia lauseita konnektiiveilla ja kvan-
tifioinnilla. Esittelemme nyt ensimmäisen kertaluvun logiikassa käytetyt lauseen-
muodostussäännöt.

Määritelmä I.28. Merkkĳonon ϕ negaatio on merkkĳono ¬ϕ. Merkkĳonon ¬ϕ
aakkosto on

τ(¬ϕ) = τ(ϕ).

Jos τ(¬ϕ) ⊆ τ , niin määrittelemme

A |= ¬ϕ jos ja vain jos ei A |= ϕ.

Määritelmä I.29. Merkkĳonojen ϕ ja ψ disjunktio on merkkĳono (ϕ∨ψ). Merk-
kĳonon (ϕ ∨ ψ) aakkosto on

τ ((ϕ ∨ ψ)) = τ(ϕ) ∪ τ(ψ).

Jos τ ((ϕ ∨ ψ)) ⊆ τ , niin määrittelemme

A |= (ϕ ∨ ψ) jos ja vain jos A |= ϕ tai A |= ψ.
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Määritelmä I.30. Jos ϕ on merkkĳono ja x vakiosymboli, eksintenssikvantifioin-
nilla saamme merkkĳonon ∃xϕ. Tällöin määrittelemme

τ(∃xϕ) = τ(ϕ) \ {x},

ja A |= ∃xϕ jos ja vain jos on olemassa mallin A � τ(ϕ) \ {x} laajennos aakkoston
τ(ϕ) malliksi A∗, jolle A∗ |= ϕ.

Tavalliseen tapaan käytämme lyhennysmerkintöjä (ϕ ∧ ψ), (ϕ → ψ), (ϕ ↔ ψ)
ja ∀xϕ tarkoittamaan merkkĳonoja ¬(¬ϕ ∨ ¬ψ), (¬ϕ ∨ ψ), ((¬ϕ ∨ ψ) ∨ (¬ψ ∨ ϕ))
ja ¬∃x¬ϕ, kun ϕ ja ψ ovat merkkĳonoja.

Määritelmä I.31. Ensimmäisen kertaluvun logiikan lauseiden joukko on pienin
merkkĳonojen kokoelma, joka sisältää atomikaavat ja on suljettu negaation, dis-
junktion ja eksistenssikvantifioinnin suhteen. Määrittelemme ensimmäisen kertalu-
vun logiikan FO seuraavasti:

1. Kaikilla aakkostoilla τ , FO[τ ] koostuu niistä ensimmäisen kertaluvun logii-
kan lauseista ϕ, joilla τ(ϕ) ⊆ τ .

2. Relaatio |=FO on lauseenmuodostussääntöjen määräämä relaatio |=.

I.4.2. Inflatorinen kiintopistelogiikka

Laajennamme nyt ensimmäisen kertaluvun logiikkaa eräällä kiintopisteoperaat-
torilla. Saamme näin logiikan, joka tulee jatkossa olemaan keskeisessä roolissa tar-
kasteluissamme.

Olkoon A epätyhjä äärellinen joukko ja F : P(A) → P(A) kuvaus. Sanomme,
että kuvaus F on inflatorinen, jos kaikilla X ⊆ A joukko X sisältyy omaan ku-
vaansa, eli X ⊆ F (X). Joukko X ⊆ A on kuvauksen F kiintopiste, jos F (X) = X.

Olemme kiinnostuneita kuvauksen F indusoimasta jonosta

∅, F (∅), F (F (∅)), . . .

eli jonosta (F i(∅))i∈N, missä F 0(∅) = ∅ ja F+1(∅) = F (F i(∅)). Jos F on infla-
torinen, niin

∅ = F 0(∅) ⊆ F 1(∅) ⊆ F 2(∅) ⊆ · · · ⊆ A.

Koska lisäksi A on äärellinen joukko, viimeistään F |A|(∅) on kiintopiste. Muuten
nimittäin F |A|+1(∅) sisältäisi enemmän alkioita kuin joukko A itse. Kutsumme
tällöin joukkoa ifp(F ) = F |A|(∅) kuvauksen F inflatoriseksi kiintopisteeksi.

Olkoon nyt τ aakkosto, A aakkoston τ malli ja ϕ(x1, . . . , xn, R) jonkin logiikan
τ -kaava, missä ](R) = n. Nyt ϕ indusoi kuvauksen Fϕ,A : P(An)→ P(An),

Fϕ,A(X) = {(a1, . . . , an) | A |= ϕ[a1, . . . , an, X]}.

Mielivaltaisella kaavalla ϕ kuvaus Fϕ,A ei välttämättä ole inflatorinen, mutta
siirtymällä kaavaan ψ = (R(x1, . . . , xn) ∨ ϕ) saamme aina inflatorisen kuvauksen
Fψ,A. Lisäämme nyt ensimmäisen kertaluvun logiikkaan mahdollisuuden käsitellä
tällaisten kuvausten inflatorisia kiintopisteitä.
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Määritelmä I.32. Olkoon ϕ merkkĳono, x1, . . . , xn ja y1, . . . , yn vakiosymboleita
sekä R relaatiosymboli, ](R) = n. Tällöin saamme inflatorisella kiintopisteoperaat-
torilla merkkĳonon [IFPx1,...,xn,R ϕ](y1, . . . , yn). Määrittelemme

τ
(
[IFPx1,...,xn,R ϕ](y1, . . . , yn)

)
= {y1, . . . , yn} ∪ (τ(ϕ) \ {x1, . . . , xn, R}),

ja

A |= [IFPx1,...,xn,R ϕ](y1, . . . , yn)

jos ja vain jos (yA1 , . . . , yAn ) ∈ ifp(Fψ,A∗), missä ψ = R(x1, . . . , xn) ∨ ϕ ja A∗ =
A � τ(ϕ) \ {x1, . . . , xn, R}.

Määritelmä I.33. Ensimmäisen kertaluvun inflatorisen kiintopistelogiikan lausei-
den joukko on pienin merkkĳonojen kokoelma, joka sisältää atomikaavat ja on sul-
jettu negaation, disjunktion, eksistenssikvantifioinnin ja inflatorisen kiintopisteope-
raattorin suhteen. Määrittelemme (ensimmäisen kertaluvun) inflatorisen kiintopis-
telogiikan FO+IFP seuraavasti:

1. Kaikilla aakkostoilla τ , FO+IFP[τ ] koostuu niistä ensimmäisen kertaluvun
inflatorisen kiintopistelogiikan logiikan lauseista ϕ, joilla τ(ϕ) ⊆ τ .

2. Relaatio |=FO+IFP on lauseenmuodostussääntöjen määräämä relaatio |=.

Esimerkki I.34. Olkoon X joukko. Relaation R ⊆ X2 transitiivinen sulkeuma on
relaatio

tc(R) = {(a, b) ∈ A2 | on olemassa n ∈ N ja alkiot e1, . . . , en ∈ A, missä

a = e1, b = en ja kaikilla i = 1, . . . n− 1 pätee (ei, ei+1) ∈ R}.

Olkoon nyt τ = {E} verkkojen aakkosto ja G = (G,EG) verkko, kuten esimerkissä
I.23. Relaation EG transitiivinen sulkeuma tc(EG) voidaan määritellä FO+IFP[τ ]-
kaavalla

ϕ(y1, y2) = [IFPx1,x2,XE(x1, x2) ∨ ∃z(X(x1, z) ∧X(z, x2))](y1, y2),

missä ](X) = 2. Selvästi nyt G |= ϕ[v, u] jos ja vain jos (v, u) ∈ tc(EG) kaikilla
v, u ∈ G.

I.4.3. Toisen kertaluvun logiikka

Ensimmäisen kertaluvun logiikassa voimme kvantifioida vain vakiosymboleiden
yli. Mahdollistamalla kvantifioinnin myös relaatiosymboleiden yli saamme huomat-
tavasti ilmaisuvoimaisempia logiikoita.

Määritelmä I.35. Jos ϕ on merkkĳono jaX on relaatiosymboli, toisen kertaluvun
eksintenssikvantifioinnilla saamme merkkĳonon ∃Xϕ. Tällöin määrittelemme

τ(∃Xϕ) = τ(ϕ) \ {X},

ja A |= ∃Xϕ jos ja vain jos on olemassa mallin A � τ(ϕ) \ {X} laajennos aakkoston
τ(ϕ) malliksi A∗, jolle A∗ |= ϕ.
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Määritelmä I.36. Toisen kertaluvun logiikan lauseiden joukko on pienin merk-
kĳonojen kokoelma, joka sisältää atomikaavat ja on suljettu negaation, disjunk-
tion, eksistenssikvantifioinnin ja toisen kertaluvun eksistenssikvantifioinnin suhteen.
Määrittelemme toisen kertaluvun logiikan SO seuraavasti:

1. Kaikilla aakkostoilla τ , SO[τ ] koostuu niistä toisen kertaluvun logiikan
lauseista ϕ, joilla τ(ϕ) ⊆ τ .

2. Relaatio |=SO on lauseenmuodostussääntöjen määräämä relaatio |=.

Toisen kertaluvun logiikka SO on itse asiassa liian ilmaisuvoimainen tarpeisiim-
me. Tulemmekin jatkossa käyttämään logiikan FO+IFP lisäksi lähinnä seuraavaa
logiikan SO fragmenttia.

Määritelmä I.37. Toisen kertaluvun logiikan lause ϕ on Σ1
1-lause, jos se on muo-

toa ∃X1 . . . ∃Xnψ, missä ψ on ensimmäisen kertaluvun logiikan lause. Määrittelem-
me toisen kertaluvun logiikan alilogiikan Σ1

1 seuraavasti:

1. Kaikilla aakkostoilla τ , Σ1
1[τ ] koostuu Σ1

1-lauseista ϕ, joilla τ(ϕ) ⊆ τ .
2. Relaatio |=Σ1

1
on lauseenmuodostussääntöjen määräämä relaatio |=.

I.5. Deskriptiivinen vaativuusteoria

Sidomme nyt esittämiämme käsitteitä yhteen ja esitämme peruskäsitteitä lo-
giikan hyödyntämisestä laskennan vaativuusteoriassa. Tulemme yleistämään tässä
esitettävää teoriaa luvussa II.

I.5.1. Mallit Turingin koneiden syötteinä

Turingin koneet käsittelevät merkkĳonoja, mutta haluaisimme nyt tutkia mal-
leihin liittyvää laskettavuutta. Kuten jo totesimme luvussa I.1, voimme kuitenkin
koodata muita matemaattisia objekteja merkkĳonoiksi.

Yksinkertaisuuden vuoksi käsittelemme nyt vain järjestettyjä malleja. Olkoon
siis τ aakkosto, < ∈ τ . Oletetaan lisäksi, että τ = {R1, . . . , Rm, x1, . . . , xn}, missä
< = Ri jollain i ≤ m, eli että meillä on kiinnitetty järjestys aakkoston τ symboleille.
Jos nyt A ∈ Ord[τ ], niin koodaamme mallin A merkkĳonoksi w(A) ∈ {0, 1}∗

seuraavasti.

1. Merkkĳonon w(A) alussa on |A| kappaletta merkkiä 1, ja näiden jälkeen
yksi merkki 0.

2. Seuraavaksi merkkĳonossa w(A) on jokaista relaatiosymbolia Ri kohden
osajono, jonka pituus on |A|](Ri). Tämän osajonon j:s merkki on 1, jos
järjestyksen<mukaisessa sanakirjajärjestyksessä j:s alkio (a1, . . . , a](R)) ∈
A](R) kuuluu relaatioon RAi , ja muuten se on 0.

3. Tämän jälkeen merkkĳonossa w(A) esitetään jokaisen vakiosymbolin xi

tulkinta koodattuna samaan tapaan kuin yksipaikkaiset relaatiot yllä.

Selvästi on olemassa vain aakkostosta τ riippuva N-kertoiminen polynomi p, jolla
|w(A)| ≤ p(|A|). Huomaamme lisäksi, että jos A ja B ovat kaksi isomorfista τ -
mallia, niin w(A) = w(B).
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Käyttämällä esitettyä koodausta voimme nyt käsitellä Turingin koneita, jotka
ottavat syötteenään τ -malleja. Oletamme siis jatkossa, että käsittelemämme Tu-
ringin koneet ottavat syötteenään τ -malleja. Lisäksi voimme olettaa, että tällaiset
koneet hylkäävät kaikki merkkĳonot, jotka eivät ole jonkin struktuurin koodeja.
Kieli {w(A) ∈ {0, 1}∗ | A ∈ Ord[τ ]} on nimittäin selvästi ratkeava.

Vastaavasti kuin Turingin koneiden määritelmissä alunperin, sanomme, että
kone M hyväksyy τ -mallin A, jos se hyväksyy sanan w(A). Vastaavasti M hylkää
mallin A, jos se hylkää sanan w(A). Edelleen sanomme, että kone tunnistaa tai
ratkaisee malliluokan K ⊆ Ord[τ ], jos se tunnistaa tai ratkaisee kielen

L(K) = {w(A) ∈ {0, 1}∗ | A ∈ K}.

Määrittelemme nyt kaksi malliluokkien kokoelmaa.

Määritelmä I.38. Luokka P′ koostuu niistä malliluokista K, joilla K ⊆ Ord[τ ]
jollain aakkostolla τ sekä on olemassa N-kertoiminen polynomi p ja ajassa p toimi-
va deterministinen Turingin kone M , joka ratkaisee luokan K. Jos K ∈ P′, niin
sanomme, että K on polynomiaalisessa ajassa ratkeava.

Määritelmä I.39. LuokkaNP′ koostuu niistä malliluokistaK, joillaK ⊆ Ord[τ ]
jollain aakkostolla τ sekä on olemassa N-kertoiminen polynomi p ja ajassa p toimiva
epädeterministinen Turingin kone M , joka ratkaisee luokan K. Jos K ∈ NP′, niin
sanomme, että K on epädeterministisesti polynomiaalisessa ajassa ratkeava.

Samaan tapaan kuin luokkien P ja NP tapauksessa, havaitsemme, että P′ ⊆
NP′.

Nyt olemme määritelleet kieliluokkien kokoelman P ja tietyssä mielessä vastaa-
van malliluokkien kokoelman P′. Olkoon K ⊆ Ord[τ ] jollain aakkostolla τ . Suo-
raan annetuista määritelmistä seuraa, että K ∈ P′ jos ja vain jos L(K) ∈ P. Siis
malliluokka K voidaan samaistaa sen kieliesityksen L(K) kanssa.

Toisaalta olkoon L ⊆ Σ+ jollain aakkostolla Σ. Esimerkin I.25 mukaisesti mer-
kitsemme

Kw = {B ∈ Str[τ(Σ)] | B on sanan w sanamalli}

kaikilla sanoilla w ∈ Σ+. Merkitsemme lisäksi K(L) =
⋃
w∈LKw. Sanan w sa-

namallin B merkkĳonoesityksestä w(B) pystymme helposti rakentamaan sanan w
Turingin koneella polynomiaalisessa ajassa, ja vastaavasti sanasta w pystytään ra-
kentamaan polynomiaalisessa ajassa rakentamaan sanan w kaikkia sanamalleja B
esittävä yksikäsitteinen merkkĳono w(B). Siis L ∈ P jos ja vain jos K(L) ∈ P′.
Jälleen voimme siis samaistaa kielen L ⊆ Σ+ malliluokan K(L) kanssa.

Selvästi samat havainnot koskevat myös luokkia NP ja NP′. Siis erityisesti, jos
P = NP, niin

K ∈ P′ ⇔ L(K) ∈ P⇔ L(K) ∈ NP⇔ K ∈ NP′

kaikilla K ⊆ Ord[τ ], eli P′ = NP′. Kääntäen, jos P′ = NP′, niin

L ∈ P⇔ K(L) ∈ P′ ⇔ K(L) ∈ NP′ ⇔ L ∈ NP

kaikilla L ⊆ Σ+ eli P = NP.
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Näiden havaintojen nojalla jatkossa samaistamme luokat P ja P′. Käytäm-
me polynomiaalisessa ajassa ratkeavien malliluokkien kokoelmasta myös nimeä P.
Vastaavasti samaistamme myös luokat NP ja NP′.

I.5.2. Aikavaativuusluokkien karakterisointi

Nyt pääsemme käsittelemään aikavaativuusluokkien loogista karakterisointia.
Esitämme nyt keskeisen deskriptiivisen vaativuusteorian perustuloksen koskien luok-
kia P ja NP.

Lause I.40. Olkoon τ aakkosto ja K ⊆ Ord[τ ]. Tällöin
1. K ∈ P jos ja vain jos K on aksiomatisoitavissa logiikassa FO+IFP, ja
2. K ∈ NP jos ja vain jos K on aksiomatisoitavissa logiikassa Σ1

1.

Sivuutamme todistuksen. Todistus on melko tekninen, muttei kuitenkaan eri-
tyisen vaikea. Todistuksessa rakennetaan jokaista FO+IFP- tai Σ1

1-lausetta kohden
sopiva Turingin kone, joka testaa kaavan toteutumista annetussa mallissa. Toinen
suunta hoidetaan rakentamalla Turingin konetta simuloiva FO+IFP- tai Σ1

1-lause.
Lauseen I.40 kohta 2. tunnetaan Faginin teoreemana ja se todistettiin alun-

perin vuonna 1974 [10]. Kohta 1. puolestaan tunnetaan ILV-teoreemana. Sen to-
distivat toisistaan riippumattomasti Immerman [18], Livchak [21] ja Vardi [25]
1980-luvulla.

Esittämiemme tulosten valossa teemme vielä havainnon näiden loogisten ka-
rakterisaatioiden yhteydestä P-NP-kysymykseen. Seuraava korollaari seuraa välit-
tömästi lauseesta I.40.

Korollaari I.41. Seuraavat ehdot ovat yhtäpitäviä.
1. Kaikilla aakkostoilla τ ja malliluokilla K ⊆ Ord[τ ], K on aksiomatisoita-

vissa logiikassa FO+IFP jos ja vain jos K on aksiomatisoitavissa logiikassa
Σ1

1.
2. P = NP.

Lauseesta I.40 myös tietysti seuraa, että mikä tahansa logiikassa FO+IFP ak-
siomatisoitavissa oleva luokka K ⊆ Ord[τ ] on myös aksiomatisoitavissa logiikassa
Σ1

1.
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II Luokan P looginen karakterisointi

Näimme jo lauseessa I.40 erään tavan karakterisoida laskennan vaativuutta logii-
koiden avulla. Kyseisessä lauseessa kuitenkin käsiteltiin vain järjestettyjä malleja.
Tässä luvussa tavoitteenamme onkin kehittää yleisempää teoriaa aikavaativuus-
luokkien loogisesta karakterisoinnista. Määrittelemme yleisempiä käsitteitä logii-
koiden ja aikavaativuusluokkien vastaavuudesta sekä käsittelemme näihin liittyviä
perustuloksia. Nämä perustulokset toimivat myöhemmin myös pohjana työllemme
luvussa III. Erityisesti pyrimme siis vain käsittelemään perusteoriaa, joten emme
paneudu syvällisesti erinäisiin mielenkiintoisiin sivupolkuihin.

Pohjana tämän luvun esitykselle toimii jälleen pitkälti Ebbinghausin ja Flumin
Finite Model Theory [8], mutta vaikutteita on otettu myös muista lähteistä [15, 20].
Erityisesti käytämme jokseenkin selkeämpiä muotoiluja erinäisistä määritelmistä.

II.1. Vaativuusluokkien karakterisointi

Aloitamme, luonnollisesti, määrittelemällä millä tavalla haluamme käyttää lo-
giikoita aikavaativuusluokkien karakterisoinnissa. Jatkamme työskentelyä luvussa
I.5 esitetyssä kehyksessä, eli käsittelemme Turingin koneita, joiden syötteet ovat
merkkĳonoiksi koodattuja malleja.

Haluamme nyt kuitenkin yleistää käsittelyämme, ja sallia syötteeksi minkä ta-
hansa mallin A, sen sĳaan että käsittelisimme vain järjestettyjä malleja kuten ai-
kaisemmin. Tähän liittyy kuitenkin tekninen haaste; määrittelemämme merkkĳo-
nokoodaus malleille nojautui oleellisesti järjestyksen olemassaoloon. Ratkaisemme
tämän ongelman lisäämällä malleihin aina jonkin järjestyksen ennen koodausta,
kuten seuraavassa esitämme.

Olkoon τ aakkosto. Olkoon lisäksi <τ kaksipaikkainen relaatiosymboli, joka ei
kuulu aakkostoon τ . Merkitsemme nyt τ< = τ ∪ {<τ}. Jos A on aakkoston τ malli
ja < on järjestys joukolla A, tarkoitamme merkinnällä (A, <) mallin A laajennosta
aakkostoon τ<, missä <Aτ =<. Tällöin (A, <) on järjestetty malli esimerkin I.24
mielessä, kun relaatiosymbolia <τ käytetään esimerkin I.24 symbolin < roolissa.

Määritelmä II.1. Olkoon τ aakkosto ja K ⊆ Str[τ ] luokka malleja. Luokan K
järjestettyjen esitysten luokka on

K< = {(A, <) | A ∈ K ja < on järjestys joukolla A}.

Nyt jos haluamme tutkia luokkaa K ⊆ Str[τ ] laskettavuuden kannalta, niin
siirrymme käsittelemään luokkaa K< ⊆ Ord[τ<]. Erityisesti huomaamme, että
mallin (A, <) kuuluminen luokkaanK< riippuu vain mallinA omasta struktuurista,
eikä järjestyksestä <. Nimittäin jos A ∈ Str[τ ] sekä <1 ja <2 ovat järjestyksiä
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joukolla A, niin

(A, <1) ∈ K< jos ja vain jos (A, <2) ∈ K<.

Huomautus II.2. Tämän kehyksen käyttäminen johtaa tiettyihin outoihin yksi-
tyiskohtiin, kun käsittelemme järjestettyjä malleja. Jos K ⊆ Ord[τ ], niin luokan
K< malleissa on itse asiassa kaksi järjestystä: alkuperäinen mallin järjestys sekä
uuden symbolin <τ tulkinta. Tämä ei kuitenkaan aiheuta merkittäviä ongelmia.

Määrittelemme nyt täsmällisesti, millä tavalla haluaisimme käyttää logiikoita
aikavaativuusluokkien karakterisointiin. Seuraava määritelmä on peräisin Gurevic-
hiltä [16].

Määritelmä II.3. Olkoon L logiikka. Sanomme, että logiikka L vastaa vaativuus-
luokkaa P, jos kaikilla aakkostoilla τ

1. L[τ ] on ratkeava,
2. jokainen K ⊆ Str[τ ], jolla K< ∈ P, on aksiomatisoitavissa logiikassa L, ja
3. on olemassa laskettava funktio, joka kuvaa jokaisen lauseen ϕ ∈ L[τ ] pariksi

(M,p), missä p on N-kertoiminen polynomi ja M on luokan Mod(ϕ)<
ratkaiseva deterministinen ajassa p toimiva Turingin kone.

Jälleen voimme tehdä vastaavan määritelmän myös koskien luokkaa NP.

Määritelmä II.4. Olkoon L logiikka. Sanomme, että logiikka L vastaa vaativuus-
luokkaa NP, jos kaikilla aakkostoilla τ

1. L[τ ] on ratkeava,
2. jokainen K ⊆ Str[τ ], jolla K< ∈ NP, on aksiomatisoitavissa logiikassa L,

ja
3. on olemassa laskettava funktio, joka kuvaa jokaisen lauseen ϕ ∈ L[τ ] pariksi

(M,p), missä p on N-kertoiminen polynomi ja M on luokan Mod(ϕ)<
ratkaiseva epädeterministinen ajassa p toimiva Turingin kone.

Huomautus II.5. Määritelmistä seuraa, että jos logiikka L vastaa vaativuusluok-
kaa C, missä C = P tai C = NP, niin kaikilla aakkostoilla τ ja kaikilla K ⊆ Str[τ ]
pätee K< ∈ C jos ja vain jos K on aksiomatisoitavissa logiikassa L.

Olemme nyt luonnollisesti kiinnostuneita löytämään luokkia P ja NP vastaa-
via logiikoita. Selvästi kaikilla aakkostoilla τ lausejoukot FO+IFP[τ ] ja Σ1

1[τ ] ovat
ratkeavia. Itse asiassa lisäksi logiikka FO+IFP toteuttaa ehdon 3. määritelmästä
II.3 ja vastaavasti logiikka Σ1

1 toteuttaa ehdon 3. määritelmästä II.4.

Lemma II.6. Olkoon τ aakkosto.
1. On olemassa laskettava funktio, joka kuvaa jokaisen lauseen ϕ ∈ L[τ ] parik-

si (M,p), missä p on N-kertoiminen polynomi ja M on luokan Mod(ϕ)<
ratkaiseva deterministinen ajassa p toimiva Turingin kone.

2. On olemassa laskettava funktio, joka kuvaa jokaisen lauseen ϕ ∈ L[τ ] parik-
si (M,p), missä p on N-kertoiminen polynomi ja M on luokan Mod(ϕ)<
ratkaiseva epädeterministinen ajassa p toimiva Turingin kone.
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Sivuutamme todistuksen. Tarvittava konstruktio tyypillisesti esitetään osana
lauseen I.40 todistusta [8]. Karkeasti ottaen lauseen rakenteen suhteen rekursiivi-
sella konstruktiolla saadaan polynomiaalisessa ajassa toimiva deterministinen luo-
kan Mod(ϕ)< ratkaiseva Turingin kone mille tahansa logiikan FO+IFP lauseelle
ϕ. Logiikan Σ1

1 tapauksessa lauseen alussa oleville eksistenssikvantifioiduille relaa-
tioille voidaan valita epädeterministisesti jotkin tulkinnat. Näistä konstruktioista
saadaan samalla myös aikarajoina toimivat polynomit rakennetuille Turingin ko-
neille.

Luokan NP tapauksessa myös ehto 2. toteutuu logiikalla Σ1
1. Lauseen I.40

logiikkaa Σ1
1 käsittelevä osa voidaan nimittäin helposti yleistää käyttämällä toisen

kertaluvun eksistenssikvantifiointia.

Lause II.7. Logiikka Σ1
1 vastaa luokkaa NP.

Todistus. Aikaisemmin esitettyjen havaintojen nojalla logiikka Σ1
1 toteuttaa eh-

dot 1. ja 3. määritelmästä II.4. Riittää siis osoittaa, että lisäksi ehto 2. toteutuu,
eli että jokainen vaativuusluokkaan NP sisältyvä malliluokka voidaan määritellä
logiikassa Σ1

1.
Olkoon τ aakkosto ja K ⊆ Str[τ ] sekä K< ∈ NP. Lauseen I.40 kohdan 2.

nojalla on olemassa Σ1
1[τ<]-lause ϕ, jollaMod(ϕ) = K<. Asetamme nyt ψ = ∃<τ ϕ,

jolloin ψ on τ -lause. Huomaamme ensin, että kaikilla τ<-malleilla B, jos B |= ϕ, niin
symbolin <τ tulkinta on järjestys, sillä Mod(ϕ) on kokoelma järjestettyjä malleja.
Tästä seuraa, että jos A on τ -malli ja A |= ∃<τ ϕ, niin on olemassa jokin järjestys
<, jolla (A, <) |= ϕ. Täten kaikilla τ -malleilla A

A |= ψ ⇔ on olemassa joukon A järjestys <, jolla (A, <) |= ϕ

⇔ on olemassa joukon A järjestys <, jolla (A, <) ∈ K<

⇔ A ∈ K.

Siis Mod(ψ) = K.
�

Todistuksessa käytetty tekniikka ei kuitenkaan toimi logiikan FO+IFP kanssa,
sillä logiikassa FO+IFP ei voi kvantifioida relaatiosymboleita. Itse asiassa mitään
luokkaa P vastaavaa logiikkaa ei tunneta. Varsinainen avoin kysymys, josta olemme
kiinnostuneita, on vieläkin yleisempi.

Kysymys II.8. Onko olemassa vaativuusluokka P vastaavaa logiikkaa L?

Tämän kysymyksen esitti jälleen Gurevich, yhdessä määritelmän II.3 kanssa.
Gurevich esitti samalla myös konjektuurina, ettei tällaista logiikkaa olisi olemas-
sa. Vastaus tähän kysymykseen olisi kuitenkin mielenkiintoinen riippumatta siitä,
olisiko se ‘kyllä’ vai ‘ei’. Mikäli löytyisi luokkaa P vastaava logiikka, se antaisi meil-
le Turingin koneista riippumattoman vahvan karakterisaation luokalle P. Toisaal-
ta negatiivisella vastauksella olisi myös merkittäviä seuraavia, kuten seuraavasta
lauseesta ilmenee.

Lause II.9. Jos ei ole olemassa luokkaa P vastaavaa logiikkaa, niin P 6= NP.
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Todistus. Esitämme vain hahmotelman todistuksen ideasta. Täsmällinen todistus
jälleen vaatisi huomattavan määrän teknistä työtä, joka ei ole meidän kannaltamme
tässä varsinaisen mielenkiintoista.

Oletetaan nyt P = NP. Haluamme nyt osoittaa, että Σ1
1 vastaa luokkaa P,

mutta tämä ei kuitenkaan seuraa suoraan lauseesta II.7. Nimittäin vaikka logiikka
Σ1

1 toteuttaa triviaalisti ehdot 1. ja 2. määritelmästä II.3, ehto 3. ei kuitenkaan
toteudu, sillä osaamme muuttaa Σ1

1-lauseet vain epädeterministisiksi Turingin ko-
neiksi.

Käytämme nyt apunamme erästä NP-täydellistä ongelmaa. Kieli SAT koostuu
(sopivan aakkoston merkkĳonoiksi tulkituista) proposiologiikan lauseista, joille on
olemassa lauseen toteuttava totuusarvojen sĳoitus lauseen muuttujiin. Kieli SAT
on NP-täydellinen [5, 19]. Kielen NP-täydellisyyden todistuksesta lisäksi seuraa,
että on olemassa deterministisesti polynomiaalisessa ajassa laskettava funktio g,
joka kuvaa epädeterministisen polynomiaalisessa ajassa toimivan Turingin koneen
M ja annetun merkkĳonon w propositiologiikan kaavaksi g(M,w), niin että

M hyväksyy merkkĳonon w jos ja vain jos g(M,w) ∈ SAT .

OlkoonM1 funktion g laskeva Turingin kone ja sellainen p1 polynomi että koneM1

toimii ajassa p1.
Oletuksesta P = NP seuraa, että kieli SAT voidaan ratkaista polynomiaali-

sessa ajassa jollain deterministisellä Turingin koneella M2. Olkoon jälleen p2 jokin
polynomi jollaM2 toimii ajassa p2. Tällöin saamme seuraavan tavan lauseen ϕ ∈ Σ1

1
muuttamiseksi polynomiaalisessa ajassa toimivaksi Turingin koneeksi M .

1. Ensin muunnamme lauseen ϕ epädeterministiseksi kielen Mod(ϕ)< rat-
kaisevaksi koneeksi M ′.

2. Rakennamme Turingin koneen M , joka syötteellä w
(a) ensin rakentaa kaavan g(M ′, w) simuloimalla konetta M1 syötteillä

M ja w, ja
(b) testaa kuuluuko g(M ′, w) kieleen SAT simuloimalla konetta M2 ja

hyväksyy tai hylkää vastaavasti kuin M2.

Käyttämällä vakiotekniikoita kone M voidaan toteuttaa deterministisenä ja niin,
että konstruktion pohjalta käyttämällä polynomeja p1 ja p2 voidaan samalla antaa
polynomi p, jolla M toimii ajassa p. Edelleen suoraviivaisella mutta huomattavan
teknisellä tavalla voidaan osoittaa, että koneen M ja polynomin p konstruktio kaa-
vasta ϕ on laskettava. Lisäksi havaitsemme, että

M hyväksyy merkkĳonon w ⇔ g(M ′, w) ∈ SAT

⇔M ′ hyväksyy merkkĳonon w

Siis M ratkaisee kielen Mod(ϕ)<. �

Tämä tulos siis tarkoittaa, että mikäli pystyttäisiin todistamaan, ettei luokkaa
P vastaa mikään logiikka, samalla ratkeaisi myös P-NP-ongelma. Pessimistisem-
pi tulkinta tälle tulokselle toisaalta on, että luokan P loogisen karakterisoinnin
mahdottomuuden todistaminen on yhtä vaikeaa kuin P-NP-ongelman ratkaisu.
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Määritelmä II.3 periaatteessa myös mahdollistaa sen, että on olemassa vaati-
vuusluokkaa P vastaava logiikka L, mutta logiikka L on jollain tapaa patologinen,
epämielenkiintoinen tai syntaksiltaan tyypillisesti käytetyistä logiikoista huomat-
tavasti poikkeava. Toisaalta on myös kuviteltavissa, että voitaisiin epäkonstruk-
tiivisesti todistaa luokkaa P vastaavan logiikan olemassaolo, ilman että saisimme
jotain tällaista logiikkaa L. Dawar on kuitenkin todistanut [6], että jos on ole-
massa jokin luokkaa P vastaava logiikka, luokkaa P vastaa myös jokin logiikka,
joka saadaan logiikasta FO lisäämällä siihen sopiva numeroituvasti ääretön perhe
Lindström-kvanttoreita. Tällaisen logiikan syntaksi vastaa hyvin lähelle jo esitte-
lemiämme logiikoita. Emme kuitenkaan perehdy tässä aiheeseen tarkemmin; katso
esimerkiksi Ebbinghaus ja Flum [8].

Emme myöskään käsittele tässä luokan P loogiseen karakterisointiin läheisesti
liittyviä kanonisaatioita ja invariantisaatioita [8]. On myös ehdotettu eräitä logii-
koita, jotka voisivat vastata luokkaa P, mutta näiden kohdalla tilanne on vielä auki.
Näistä ja muista lähestymistavoista löytyy tietoa myös Grohen tuoreesta katsausar-
tikkelista [15].

II.2. Vaativuusluokat malliluokilla

Vastauksen löytäminen kysymykseen II.8 on siis vaikeaa. Kuitenkin lause I.40
antaa ymmärtää, että luokan P looginen karakterisointi on mahdollista, kunhan
rajoitumme käsittelemään järjestettyjä malleja. Tämän innoittamana keskitymme
nyt tutkimaan rajoitetumpia versioita kysymyksestä II.8.

Olkoon S ⊆ Str malliluokka. Merkitsemme S[τ ] = S ∩Str[τ ], eli S[τ ] on kaik-
kien luokkaan S kuuluvien τ -mallien luokka. Tarvitsemme tätä merkintää jatkos-
sa, sillä S ei välttämättä sisälly luokkaan Str[τ ] millään aakkostolla τ . Vastaavasti
kuin aikaisemmin, tarkoitamme merkinnällä S[τ ]< kaikkien luokan S[τ ] järjestet-
tyjen esitysten luokkaa määritelmän II.1 mukaisesti.

Määritelmä II.10. Olkoon L logiikka ja S ⊆ Str. Sanomme, että logiikka L
vastaa vaativuusluokkaa P malliluokalla S, jos kaikilla aakkostoilla τ

1. L[τ ] on ratkeava,
2. jokaisella K ⊆ Str[τ ], jolla K< ∈ P, logiikassa L voidaan aksiomatisoida

jokin luokka K ′, jolla K ∩ S[τ ] = K ′ ∩ S[τ ], ja
3. on olemassa laskettava funktio, joka kuvaa jokaisen lauseen ϕ ∈ L[τ ] pariksi

(M,p), missä p on N-kertoiminen polynomi jaM on deterministinen ajassa
p toimiva Turingin kone, joka kaikilla (A, <) ∈ S[τ ]< hyväksyy mallin
(A, <) jos ja vain jos A |= ϕ.

Määritelmää voidaan kuitenkin yksinkertaistaa, jos luokka S on polynomiaali-
sessa ajassa ratkeava. Seuraava lause täsmentää tämän havainnon.

Lause II.11. Olkoon L logiikka, S ⊆ Str ja S[τ ]< ∈ P kaikilla aakkostoilla τ . Jos
tällöin kaikilla aakkostoilla τ ,

2’. jokainen K ⊆ S[τ ], jolla K< ∈ P, on aksiomatisoitavissa logiikassa L
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ja logiikka L toteuttaa lisäksi määritelmän II.10 ehdot 1. ja 3., niin logiikka L
vastaa luokkaa P malliluokalla S.

Todistus. Riittää osoittaa, että logiikka L toteuttaa ehdon 2. alkuperäisestä mää-
ritelmästä. Olkoon siis τ aakkosto ja K ⊆ Str[τ ], missä K< ∈ P.

Nyt K< ∈ P ja S[τ ]< ∈ P, joten koska P on suljettu leikkausten suhteen
niin myös K< ∩ S[τ ]< ∈ P. Lisäksi havaitsemme, että K< ∩ S[τ ]< = (K ∩ S[τ ])<.
Siis (K ∩ S[τ ])< ∈ P ja K ∩ S[τ ] ⊆ S[τ ], joten ehdosta 2’. seuraa, että K ∩ S[τ ]
on aksiomatisoitavissa logiikassa L. Asettamalla K ′ = K ∩ S[τ ] ehto 2. toteutuu
triviaalisti. �

Käytännössä käsittelemme kaikissa tilanteissa vain malliluokkia S, joilla ehto
S[τ ]< ∈ P toteutuu kaikilla aakkostoilla τ . Tämän vuoksi yksinkertaistettu karak-
terisaatio on hyödyllinen.

Palaamme nyt takaisin lauseeseen I.40 ja tutkimme luokkaa P järjestettyjen
struktuurien luokalla Ord. Aikaisempien havaintojen nojalla FO+IFP toteuttaa
ehdot 1. ja 3. määritelmästä II.10.

Lause II.12. Logiikka FO+IFP vastaa vaativuusluokkaa P järjestettyjen mallien
luokalla Ord.

Todistus. Riittää siis todistaa, että ehto 2. toteutuu. Olkoon τ aakkosto, ja <
järjestyssymbolina toimiva vakiosymboli aakkostossa τ . Olkoon nyt K ⊆ Str[τ ]
ja K< ∈ P. Lauseesta I.40 seuraa, että on olemassa FO+IFP[τ<]-lause ϕ, jolla
Mod(ϕ) = K<. Olkoon nyt ψ lause, joka saadaan lauseesta ϕ korvaamalla kaikki
relaatiosymbolin <τ esiintymät symbolilla <. Nyt ψ on FO+IFP[τ ]-lause, ja kaikilla
järjestetyillä malleilla A ∈ Ord[τ ],

A |= ψ ⇔ (A, <A) |= ϕ⇔ A ∈ K.

Siis K ∩Ord[τ ] = Mod(ψ) ∩Ord[τ ]
�

Järjestettyjä malleja käsiteltäessä logiikka FO+IFP vastaa siis ilmaisuvoimal-
taan polynomiaalisessa ajassa toimivia Turingin koneita. Esitämme vielä yleistyksen
edelliselle lauseelle. Meillä ei nimittäin tarvitse olla suoraan järjestystä käytettävis-
sä, kunhan voimme määritellä järjestyksen logiikalla FO+IFP.

Lause II.13. Olkoon S ⊆ Str[τ ] jollain aakkostolla τ . Oletetaan, että on ole-
massa FO+IFP[τ ]-kaava ψ(x, y, z1, . . . , zn), jolla kaikilla A ∈ S on olemassa alkiot
a1, . . . , an niin että

R = {(a, b) ∈ A | A |= ψ[a, b, a1, . . . , an]}

on järjestys joukolla A. Tällöin logiikka FO+IFP vastaa luokkaa P struktuuriluo-
kalla S.
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Todistus. Jälleen ehdot 1. ja 3. määritelmästä II.10 ovat voimassa aikaisempien
havaintojen nojalla. Todistamme siis jälleen ehdon 2. toteutuvan, oleellisesti samal-
la tekniikalla kuin lauseessa II.12. Käsittelemme ensin tapauksen, jossa järjestyk-
sen määrittelevässä kaavassa ei ole ylimääräisiä parametreja, ja palaamme yleiseen
tapaukseen myöhemmin.

Olkoon siis ψ(x, y) jokin FO+IFP[τ ]−kaava, joka määrittelee järjestyksen kai-
killa malleilla A ∈ S. Olkoon lisäksiK ⊆ Str[τ ] malliluokka, jollaK< ∈ P. Lauseen
I.40 nojalla on olemassa FO+IFP[τ<]-lause ϕ, jolla Mod(ϕ) = K<. Voimme lisäksi
olettaa, ettei mikään vakiosymboli esiinny sekä kaavassa ψ että lauseessa ϕ, yksin-
kertaisesti korvaamalla ongelmalliset symbolit uusilla. Kun s, t ovat vakiosymbolei-
ta, jotka eivät esiinny kaavassa ψ, tarkoitamme merkinnällä ψ(s, t) kaavaa, jossa
vakiosymbolin x kaikki esiintymät kaavassa ψ on korvattu symbolilla s ja kaikki
symbolin y esiintymät symbolilla t. Tästä vaihdosta ei tule ongelmia, kun oletamme,
että s ja t eivät esiinny kaavassa ψ.

Olkoon nyt ϕ ψ
<τ

lause, joka saadaan korvaamalla lauseesta ϕ jokainen merkki-
jono <τ (s, t) merkkĳonolla ψ(s, t), missä s ja t ovat mielivaltaisia vakiosymboleita.
Nyt selvästi ϕ ψ

<τ
on FO+IFP[τ ]-lause. Olkoon nyt A ∈ S malli ja

R = {(a, b) ∈ A | A |= ψ[a, b]}.

Koska ψ määrittelee kaikilla luokan S malleilla järjestyksen, niin

A |= ϕ ψ
<τ
⇔ (A, R) |= ϕ⇔ A ∈ K.

Siis saamme jälleen K ∩ S = Mod(ϕ ψ
<τ

) ∩ S.
Käsittelemme vielä tilanteen, jossa järjestys voidaan määritellä parametrien

avulla. Olkoon siis nyt ψ(x, y, z1, . . . , zn) jokin FO+IFP[τ ]−kaava, jolla kaikilla A ∈
S on olemassa alkiot a1, . . . , an niin että

R = {(a, b) ∈ A | A |= ψ[a, b, a1, . . . , an]}

on järjestys joukolla A. Jälleen olkoon K ⊆ Str[τ ] malliluokka, jolla K< ∈ P,
ja ϕ sellainen FO+IFP[τ ]-kaava, että Mod(ϕ) = K<. Toimimme nyt samoin kuin
parametrisoimattomassa tapauksessa, mutta siirrymme lopuksi kaavaan

∃z1 . . . ∃zn(θ ∧ ϕ ψ
<τ

),

missä

θ = ∀x(¬ψ(x, x, z1, . . . , zn))∧

∀x∀y(ψ(x, y, z1, . . . , zn) ∨ ψ(y, x, z1, . . . , zn) ∨ x = y)∧

∀x∀y∀z((ψ(x, y, z1, . . . , zn) ∧ ψ(y, z, z1, . . . , zn))→ ψ(x, z, z1, . . . , zn)),

eli θ ilmaisee, että kaava ψ määrittelee valituilla parametreilla järjestyksen. Jälleen
huomaamme, että kaikilla malleilla A ∈ S

A |= ∃z1 . . . ∃zn(θ ∧ ϕ ψ
<τ

)

⇔ on olemassa joukon A järjestys <, jolla (A, <) |= ϕ

⇔ A ∈ K.
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Siis K ∩ S = Mod(∃z1 . . . ∃zn(θ ∧ ϕ ψ
<τ

)) ∩ S, joten väite on todistettu. �

Mainitsemme vielä yhden tuloksen, joka tietyssä mielessä toimii motivaationa
työllemme luvussa III. Nimittäin vastauksen saamiseen kysymykseen II.8 riittää
tarkastella luokkaa P verkkojen luokalla Graph.

Lause II.14. Jos olemassa vaativuusluokkaa P struktuuriluokalla Graph vastaava
logiikka L, niin on olemassa luokkaa P vastaava logiikka.

Sivuutamme jälleen todistuksen. Oleellisesti todistuksen ideana on osoittaa,
että mikä tahansa malli voidaan koodata verkoksi logiikassa FO määriteltävällä
tavalla.

Vaikka luokkaa P verkoilla vastaavan logiikan löytäminen onkin vaikeaa, tä-
mä tulos antaa meille tavan tietyssä mielessä approksimoida mahdollista luokkaa
P vastaavaa logiikkaa. Otamme vain sopivassa mielessä mahdollisimman suuren
verkkojen kokoelman K ⊆ Graph ja yritämme löytää logiikan, joka vastaa vaa-
tivuusluokkaa P luokalla K. Näemmekin seuraavassa luvussa esimerkin tällaisesta
lähestymistavasta.
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III P 3-yhtenäisillä tasoverkoilla

Siirrymme nyt yleisestä teoriasta esitettyjen tekniikoiden sovelluksiin. Todistamme
tässä luvussa lausetta II.13 käyttäen, että logiikka FO+IFP vastaa luokkaa P 3-
yhtenäisillä tasoverkoilla.

Käsittelemme tässä luvussa siis verkkoja. Tätä varten kiinnitämme aluksi työs-
kentelyaakkostomme; jatkossa käsittelemme aina verkkojen aakkoston τ = {E},
missä ](E) = 2, malleja.

III.1. Verkkoteoriaa

Käsittelemme ensin hieman verkkoteoriaa. Mukailemme tässä pitkälti Dieste-
lin Graph Theoryn esitystä [7]. Termien suomennokset puolestaan ovat joitain ta-
soverkkoihin liittyviä käsitteitä lukuun ottamatta vakiintuneita.

III.1.1. Peruskäsitteitä

Kertaamme aluksi tarvitsemamme perusmääritelmät ja notaatiot. Jatkossa tar-
koitamme merkinnällä [A]2 joukon A täsmälleen kahden alkion osajoukoista koos-
tuvaa joukkoa, toisin sanoen [A]2 = {X ⊆ A | |X| = 2}.

Määritelmä III.1. Verkko on pari G = (G,EG), missä G on epätyhjä äärellinen
joukko ja EG ⊆ [G]2. Sanomme, että alkiot v ∈ G ovat solmuja ja alkiot e ∈ EG

kaaria. Oletamme lisäksi, että G ∩ EG on aina tyhjä.

Huomautus III.2. Määrittelimme verkot aikaisemmin aakkoston τ malleiksi, mis-
sä symbolin E tulkinta on irrefleksiivinen ja symmetrinen relaatio. Nämä mallit
muodostavat malliluokan Graph. Nämä kaksi määritelmää ovat kuitenkin kes-
kenään yhteensopivia. Yllä annetun kombinatorisen määritelmän mukaiset verkot
voidaan tulkita yksikäsitteisesti aakkoston τ luokkaan Graph kuuluviksi malleiksi,
ja päinvastoin. Jatkossa implisiittisesti käsittelemme verkkoja tilanteeseen sopivan
määritelmän mukaisesti.

Olkoon nyt G = (G,EG) ja G′ = (G′, EG′) verkkoja. G′ on verkon G aliverkko,
jos G′ ⊆ G ja EG′ ⊆ EG . Merkitsemme tällöin G′ ⊆ G. Jos G′ on verkon G aliverkko
ja lisäksi EG′ = EG ∩ [G′]2, niin sanomme, että G′ on verkon G indusoitu aliverkko.
Vastaavasti jos U ⊆ G, niin joukon U indusoima aliverkko on G[U ] = (U,EG∩[U ]2).

Verkkojen G = (G,EG) ja G′ = (G′, EG′) yhdiste on verkko G ∪ G′ = (G ∪
G′, EG ∪ EG′). Vastaavasti verkkojen G ja G′ leikkaus on verkko G ∩ G′ = (G ∩
G′, EG ∩ EG′). Nämä määritelmät yleistetään ilmeisellä tavalla äärellisen monelle
verkolle.

Polku on verkko P = (P,EP), missä P = {x0, x1, . . . , xn}, kaikki alkiot xi ovat
erillisiä ja EP = {{x0, x1}, . . . , {xn−1, xn}}. Merkitsemme jatkossa tällaista polkua
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P = x0 . . . xn. Sanomme, että x0 ja xn ovat polun P päätepisteet, ja P on polku
solmusta x0 solmuun xn. Polun pituus on sen kaarien lukumäärä. Polun pituus voi
olla 0, jolloin polku koostuu yhdestä solmusta.

Sykli C = x0x1 . . . xnx0, missä n ≥ 3, on verkko, joka saadaan polusta x0 . . . xn

lisäämällä siihen kaari {x0, xn}. Sykli C = (C,EC) verkossa G on indusoitu, jos se
on indusoitu aliverkko.

Verkko G on yhtenäinen, jos jokaisella v, u ∈ G on olemassa polku verkossa
G solmusta v solmuun u. Kaikilla k ∈ N+ sanomme, että G on k-yhtenäinen, jos
kaikilla U ⊆ G, missä |U | < k, verkko G[G \ U ] on yhtenäinen. Lisäksi sanomme,
että verkon G aliverkko G′ on ei-erottava, jos G[G \G′] on yhtenäinen.

III.1.2. Tasoverkot

Käymme nyt läpi tasoverkkojen perusmääritelmiä ja -tuloksia. Intuitiivisesti
tasoverkolla tarkoitetaan verkkoa, joka voidaan piirtää paperille ilman että kaaret
leikkaavat toisiaan. Tämän ajatuksen formalisointia varten tarvitsemme tiettyjä
tason R2 topologian käsitteitä.

Olkoon g : [0, 1]→ R2 jatkuva injektio. Tällaisen funktion kuvaa g([0, 1]) ⊆ R2

sanomme yksinkertaiseksi käyräksi. Käyrän γ = g([0, 1]) päätepisteet ovat g(0)
ja g(1), ja sanomme käyrän kulkevan näiden pisteiden välillä. Joukko γ̊ = γ \
{g(0), g(1)} on käyrän γ sisäpisteiden joukko.

Määritelmä III.3. Verkon G = (G,EG) piirustus on kuvaus Π, jonka lähtöjouk-
kona on G ∪ EG ja joka täyttää seuraavat ehdot:

1. Π(v) ∈ R2 kaikilla v ∈ G,
2. jos v, u ∈ G ja v 6= u, niin Π(v) 6= Π(u),
3. Π(e) on yksinkertainen käyrä tasossa R2 kaikilla e ∈ EG ,
4. jos e, f ∈ EG ja e 6= f , niin Π̊(e) ∩ ˚Π(f) = ∅,
5. Π(v) /∈ Π̊(e) kaikilla v ∈ G ja e ∈ EG , ja
6. Π(v) on käyrän Π(e) päätepiste jos ja vain jos v ∈ e ∈ EG .

Merkitsemme lisäksi Π(G) = Π(G) ∪
⋃
e∈EG Π(e).

Määritelmä III.4. Verkko G on tasoverkko jos on olemassa sen piirustus.

Olkoon G verkko ja Π sen piirustus. Verkon G tahko piirustuksessa Π on joukon
R2\Π(G) yhtenäinen komponentti. Selvästi Π(G) on suljettu ja tahko F ⊆ R2\Π(G)
on avoin. Tahkon F ⊆ R2 raja-aliverkko H ⊆ G sisältää täsmälleen ne solmut ja
kaaret, joiden kuva piirustuksessa Π sisältyy joukon F reunaan.

Tarvitsemme tämän luvun päätulosta varten muutamia tasoverkkoja koskevia
lemmoja. Nämä lemmat ovat luonteeltaan lähinnä topologisia, emmekä ole varsi-
naisesti kiinnostuneita niiden todistuksista. Sivuutamme siis nämä todistukset.

Lemma III.5. Olkoon C sykli ja Π sen piirustus. Verkolla C on täsmälleen kaksi
tahkoa piirustuksessa Π, ja näiden molempien raja-aliverkko on C.

Lemma III.6. Olkoon G verkko ja Π sen piirustus. Olkoon H verkon G aliverkko,
joka koostuu kolmesta polusta P1,P2,P3, niin että näillä poluilla on samat pääte-
pisteet v ja w ja ne ovat muuten erillisiä. Tällöin verkolla H on täsmälleen kolme
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Kuva 1. Lemman III.6 tilanne. a) Polut P1, P2 ja P3 sekä tahkot
F12, F13 ja F23. b) Polut P3 ja P4 leikkaavat.

tahkoa F12, F13, F23 piirustuksessa Π rajoitettuna verkkoon H. Tahkon F12 raja-
aliverkko on P1 ∪ P2, tahkon F13 raja-aliverkko on P1 ∪ P3 ja vastaavasti tahkon
F23 raja-aliverkko on P2 ∪ P3 (kuva 1 a)).

Lisäksi jos P4 on solmut x ∈ P1 \ {v, w} ja y ∈ P2 \ {v, w} yhdistävä polku
verkossa G ja F12 ∩Π(P4) = ∅, niin P4 ∩ P3 6= ∅ (kuva 1 b)).

Lemma III.7. Olkoon G 2-yhtenäinen tasoverkko ja Π sen piirustus. Tällöin kaik-
kien verkon G tahkojen raja-aliverkot piirustuksessa Π ovat syklejä. Lisäksi jokainen
e ∈ EG kuuluu täsmälleen kahden tahkon raja-aliverkkoon.

Sanomme 2-yhtenäisen tasoverkon G tahkojen raja-aliverkkoja piirustuksessa
Π verkon G Π-tahkosykleiksi. Seuraava lause karakterisoi 3-yhtenäisen tasoverkon
Π-tahkosyklit piirustuksista Π riippumattomasti. Oleellisesti tästä seuraa, että 3-
yhtenäisellä tasoverkolla on homeomorfismia vaille täsmälleen yksi piirustus.

Lemma III.8. Olkoon G 3-yhtenäinen tasoverkko ja Π sen piirustus. Sykli C ver-
kossa G on Π-tahkosykli jos ja vain jos C on indusoitu ja ei-erottava.

Sanomme, että sykli C 3-yhtenäisessä tasoverkossa G on tahkosykli, jos C on Π-
tahkosykli jollain verkon G piirustuksella Π. Tällöin edellisen lemman nojalla siis C
on Π-tahkosykli kaikilla verkon G piirustuksilla Π.

III.2. P 3-yhtenäisillä tasoverkoilla

Todistimme aikaisemmin lauseessa II.13, että jos logiikalla FO+IFP voidaan
määritellä järjestys jollain malliluokalla S, mahdollisesti parametrien kanssa, niin
FO+IFP vastaa vaativuusluokkaa P malliluokalla S. Käytämme nyt tätä tulosta
todistaaksemme, että FO+IFP vastaa luokkaa P 3-yhtenäisillä tasoverkoilla. Tulos
on peräisin Grohelta [13]. Todistuksesta on karsittu pois jonkin verran ylimääräistä
koneistoa, minkä lisäksi esitämme tässä eksplisiittisesti tarvittavat FO+IFP-kaavat.

Tavoitteenamme on siis määritellä järjestys 3-yhtenäisillä tasoverkoilla logii-
kalla FO+IFP. Perusajatuksena on käyttää apuna verkon tahkosyklejä, jotka siis
3-yhtenäisillä tasoverkoilla voidaan karakterisoida kombinatorisesti, kuten lemmas-
sa III.8 totesimme. Joudumme kuitenkin tekemään ensin hieman teknistä työtä,
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jotta pystymme puhumaan tahkosykleistä logiikassa FO+IFP. Jatkossa oletamme,
että G = (G,EG) on 3-yhtenäinen tasoverkko.

Määritelmä III.9. Kolmikko (a, b, c) ∈ G3 on kulma verkossa G, jos b ja c ovat
solmun a erillisiä naapureita ja on olemassa tahkosykli C jolla a, b, c ∈ C. Sanomme
tällöin, että C on kulman (a, b, c) määräämä tahkosykli.

Jokainen kulma määrää täsmälleen yhden tahkosyklin, sillä jos a, b, c kuuluisi-
vat kahteen tahkosykliin, niin solmusta a ei voisi lähteä muita kaaria ja G[G\{b, c}]
olisi siis epäyhtenäinen. Lisäksi jos d on solmun a kolmas naapuri, niin se ei voi
kuulua kulman (a, b, c) määräämään tahkosykliin C, sillä tällöin C ei olisi indusoitu
sykli.

Lähestymistapamme on nyt melko yksinkertainen. Huomaamme, että voimme
tunnistaa kulmat logiikan FO+IFP sisällä ja pystymme samalla määrittelemään
annetun kulman määräämän tahkosyklin verkossa G. Tämän avulla saamme lopulta
järjestyksen määriteltyä.

Olkoon jatkossa a ∈ G ja b, c, d ∈ G solmun a erillisiä naapureita. Emme
pysty helposti rakentamaan mahdollista kulman (a, b, c) määräämään tahkosykliä
suoraan, vaan sen sĳaan pääsemme käsiksi sen komplementtiin lähtemällä solmusta
d. Teemme ensin seuraavan havainnon.

Lemma III.10. Olkoon (a, b, c) kulma ja C sen määräämä tahkosykli. Olkoon H
polku solmusta b solmuun c niin että a, d /∈ H ja v ∈ C \ {a}. Jos P on polku
solmusta v solmuun d ja a /∈ P , niin P ∩H 6= ∅ (kuva 2 a)).

Todistus. Olkoon Π verkon G piirustus. Voimme olettaa, että b, c /∈ P , koska
muuten väite on selvä. Olkoon nyt w viimeinen joukkoon C kuuluva solmu polulla
P. Määrittelemme kolme polkua solmusta w solmuun a seuraavasti (kuva 2 b)):

1. P1 saadaan kulkemalla sykliä C pitkin solmusta w solmuun a solmun c

kautta,
2. P2 saadaan vastaavasti kulkemalla sykliä C pitkin solmun b kautta, ja
3. P3 on polku, joka saadaan kulkemalla polkua P pitkin solmusta w solmuun

d ja suoraan solmusta d solmuun a kaarta {d, a} pitkin.
Tavoitteenamme on nyt soveltaa lemmaa III.6. Tätä varten olkoon F12, F13, F23

verkon P1∪P2∪P3 tahkot piirustuksessa Π kuten lemmassa III.6. Polkujen valinnan
nojalla c ∈ P1 \ {a,w} ja b ∈ P2 \ {a,w}. Koska C on indusoitu, mikään kaari ei
leikkaa joukkoa F12, joten Π(H) ei siis myöskään leikkaa joukkoa F12. Siis lemman
III.6 nojalla P3 ∩H 6= ∅, eli P ∩H 6= ∅. �

Ryhdymme nyt tekemään varsinaista konstruktiota tahkosyklien rakentamisek-
si logiikassa FO+IFP. Määrittelemme

D0 = {d},

Di+1 = Di ∪ {v ∈ G \ {a} | {v, w} ∈ EG jollain w ∈ Di ja on olemassa

polku H solmusta b solmuun c jolla H ∩ (Di ∪ {v, a}) = ∅}

ja D =
⋃
i∈N Di.
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Kuva 2. Lemman III.10 tilanne. a) Polut H ja P. b) Polut P1,
P2 ja P3 solmusta w solmuun a. Vertaa kuvaan 1.

Lemma III.11. Jos (a, b, c) on kulma ja C sen määräämä tahkosykli, niin
⋃
i∈N Di =

G \ C.

Todistus. Osoitamme ensin, että
⋃
i∈N Di ⊆ G \ C. Olkoon v ∈ C. Oletetaan,

että lisäksi v ∈ Dj jollain j ∈ N. Joukot Di ovat yhtenäisiä, joten on olemassa
polku P solmusta v solmuun d niin että P ⊆ Dj−1 ∪ {v}. Erityisesti siis a /∈ P .
Joukon Dj määritelmän nojalla on myös olemassa polku H solmusta b solmuun c,
jolla H ∩ (Dj−1 ∪ {v, a}) = ∅. Toisaalta lemmasta III.10 seuraa nyt suoraan, että
H ∩ P 6= ∅, joten myös H ∩ (Dj−1 ∪ {v}) 6= ∅. Tämä on ristiriita, joten v /∈ Di

kaikilla i ∈ N.
Toista suuntaa varten todistamme ensin induktiolla, että jos v ∈ G \ C ja on

olemassa pituuden i polku P solmusta v solmuun d, niin että P ∩ C = ∅, niin
v ∈ Di.

1. Kun i = 0, niin v = d, jolloin väite on selvä.
2. Olkoon nyt i ≥ 1 ja u solmun v naapuri polulla P. Nyt P määrää pituuden

(i − 1) polun solmusta u solmuun d, joten induktio-oletuksen nojalla u ∈
Di−1. Riittää siis löytää polku polku H solmusta b solmuun c jolla H ∩
(Di−1∪{v, a}) = ∅. Toisaalta osoitimme, että Di−1 ⊆ G\C, joten voimme
valita sopivan polun H kulkemalla pitkin sykliä C. Siis v ∈ Di.

Tahkosykli C on ei-erottava, joten jokaisella v ∈ G \ C on olemassa polku P
solmusta v solmuun d niin että P ∩C = ∅. Jokainen v ∈ G\C siis kuuluu joukkoon
Di jollain i ∈ N, mistä seuraa G \ C ⊆

⋃
i∈N Di. �

Lemma III.12. Indusoitu aliverkko G[G \ D] on indusoitu sykli jos ja vain jos
(a, b, c) on kulma.

Todistus. Lemmasta III.11 seuraa välittömästi, että jos (a, b, c) on kulma, niin
G[G \D] on sen määräämä tahkosykli ja siis lemman III.8 nojalla indusoitu sykli.

ToisaaltaD on yhtenäinen joukko, joten G[G\D] on ei-erottava. Siis jos G[G\D]
on indusoitu sykli, se on jälleen lemman III.8 nojalla tahkosykli. Lisäksi a, b, c ∈
G\D, joten (a, b, c) on kulma jos G[G\D] on indusoitu sykli. Tämä osoittaa toisen
suunnan väitteestä. �
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Lemma III.13. On olemassa FO+IFP-kaava Fc(xa, xb, xc, x), niin että kaikilla 3-
yhtenäisillä tasoverkoilla G ja a, b, c, e ∈ G

G |= Fc[a, b, c, e]

jos ja vain jos (a, b, c) on kulma verkossa G ja e kuuluu kulman (a, b, c) määräämään
tahkosykliin.

Todistus. Aikaisempien lemmojen nojalla saamme todistettua väitteen suoravii-
vaisesti. Joukon D konstruktio on suoraan tehtävissä logiikan FO+IFP sisällä. Tä-
män jälkeen riittää lemman III.12 nojalla testata, onko G[G \D] indusoitu sykli.

Määrittelemme nyt hyvin suoraviivaisesti halutun FO+IFP[τ ]-kaavan Fc. Ol-
koon jatkossa xa, xb, xc ja xd erillisiä vakiosymboleita ja olkoon X yksipaikkainen
relaatiosymboli. Määrittelemme ensin kaikilla vakiosymboleilla s, t

D’(t, s) = ¬(X(s) ∨ s = t ∨ s = xa).

Tämä vastaa sopivasti tulkittuna joukkoa G\(Di∪{v, a}) joukon D määritelmässä.
Kahden solmun v, u ∈ G välillä on polku, jos (v, u) kuuluu relaation EG tran-

sitiiviseen sulkeumaan. Tämän havainnon pohjalta määrittelemme kaikilla vakio-
symboleilla t, s1, s2

Tc[D’](t, s1, s2) =[
IFPx1,x2,R D’(t, x1) ∧D’(t, x2)∧(
E(x1, x2) ∨ ∃z(D’(t, z) ∧R(x1, z) ∧R(z, x2))

)]
(s1, s2),

ja edelleen kaikilla vakiosymboleilla s

D(s) =
[
IFPx,X x = xd ∨ ∃z

(
X(z) ∧ E(z, x) ∧Tc[D’](x, xb, xc)

)]
(s).

Nyt kaava D(s) määrittelee joukon D sopivasti tulkittuna. Vastaavasti kaava ¬D(s)
määrittelee joukon G \D.

Aliverkko C verkossa G on indusoitu sykli, mikäli C on yhtenäinen ja kaikilla
v ∈ C on täsmälleen kaksi naapuria u,w ∈ C. Määrittelemme siis

IndCycl[¬D] =

∀x
(
¬D(x)→ ∃x1∃x2¬D(x1) ∧ ¬D(x2)∧

E(x, x1) ∧ E(x, x2) ∧ ¬x1 = x2 ∧

∀x3((¬D(x3) ∧ E(x, x3))→ (x3 = x1 ∨ x3 = x2)))
)

∧ ∀x1∀x2
(
(¬D(x1) ∧ ¬D(x2))→[
IFPy1,y2,R ¬D(y1) ∧ ¬D(y2)∧(
E(y1, y2) ∨ ∃z(¬D(z) ∧R(y2, z) ∧R(z, y2))

)]
(x1, x2)

)
ja

Fc(xa, xb, xc, x) =
(
¬xb = xc ∧ E(xa, xb) ∧ E(xa, xc) ∧ ∃xd(¬xd = xb ∧

¬xd = xc ∧ E(xa, xd) ∧ ¬D(x) ∧ IndCycl[¬D])
)
.

Nyt mielivaltaisilla vakiosymboleilla xa, xb, xc, x selvästi Fc on haluttu FO+IFP[τ ]-
kaava. �
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Pystymme siis puhumaan inflatorisessa kiintopistelogiikassa kulmista sekä nii-
den määräämistä tahkosykleistä. Tämän pohjalta pystymme määrittelemään line-
aarĳärjestyksen kolmella parametrilla.

Lause III.14. On olemassa FO+IFP-kaava Ord(v1, v2, xa, xb, xc) jolla kaikilla 3-
yhtenäisillä tasoverkoilla ja kaikilla kulmilla (a, b, c) ∈ G3 relaatio

{(d, e) ∈ G2 | G |= Ord[d, e, a, b, c]}

on lineaarĳärjestys joukossa G.

Todistus. Olkoon nyt G 3-yhtenäinen tasoverkko ja (a0, b0, c0) ∈ G3 kulma. Mää-
rittelemme jonon

<0⊆<1⊆<2⊆ . . . ,

missä jokainen <i on lineaarĳärjestys jollain joukolla Hi ⊆ G, verkko G[Hi] on
yhtenäinen kaikilla i ∈ N sekä

⋃
i∈N Hi = G.

Määrittelemme järjestykset <i induktiivisesti. Aloitamme määrittelemällä jär-
jestyksen <0 joukolla H0 = {a0, b0, c0}. Asetamme yksinkertaisesti a0 <0 b0 <0 c0.
Tällöin myös G[H0] on yhtenäinen.

Oletetaan nyt, että <i on määritelty. Määrittelemme sen pohjalta järjestyksen
<i+1. Käsittelemme erikseen kaksi tapausta riippuen järjestyksestä <i.

Tapaus 1: On olemassa tahkosykli C, jolla C 6⊆ Hi ja lisäksi on olemassa syklin
C määräävä kulma (a, b, c), missä a, b, c ∈ C ∩Hi.

Valitsemme nyt sellaisen kulman (a, b, c), että sen määräämä tahkosykli C ei
sisälly kokonaan joukkoon Hi ja lisäksi solmun b toinen naapuri d 6= a ei kuulu jouk-
koon Hi. Jos tällaisia kulmia löytyy useita, valitsemme järjestyksen <i mukaisessa
sanakirjajärjestyksessä pienimmän. Selvästi tällainen kulma on olemassa. Raken-
namme järjestyksen <i+1 lisäämällä alkion d järjestyksen <i pienimmäksi alkioksi,
eli

<i+1 = <i ∪ {(d, v) | v ∈ Hi}.

Selvästi edelleen G[Hi+1] on yhtenäinen.
Tapaus 2: Kaikilla kulmilla (a, b, c) ∈ H3

i kulman (a, b, c) määräämällä tah-
kosyklillä C pätee C ⊆ Hi. Voimme olettaa, että tällöin on olemassa ainakin yksi
solmu v ∈ G\Hi, sillä muuten Hi = G ja asetamme <i+1=<i. Tällöin on olemassa
ainakin yksi tahkosykli, jonka kaikki solmut eivät kuulu joukkoon Hi, ja vastaavasti
ainakin yksi tahkosykli, jonka kaikki solmut kuuluvat joukkoon Hi.

Olkoon Π jokin verkon G piirustus. Olkoon F kokoelma, joka sisältää ne verkon
G tahkot F piirustuksessa Π, joilla tahkon F tahkosyklille C pätee C ⊆ Hi. Olkoon
lisäksi S joukon

⋃
F sulkeuma. Kuten jo totesimme, on olemassa ainakin yksi

tahko F ∈ F , joten S 6= ∅, ja toisaalta on myös olemassa ainakin yksi tahko, joka
ei kuulu kokoelmaan F , joten R2 \S 6= ∅. Valitaan nyt piste x, joka kuuluu joukon
S reunaan. Voimme lisäksi olettaa, että x ei ole Π(v) millään v ∈ G, koska G on
äärellinen joukko, toisin kuin joukon S reuna. Tällöin x ∈ Π(e) jollain kaarella
e = {a, b} ∈ EG . Käyrä Π(e) sisältyy täsmälleen kahden tahkon reunaan lauseen
III.7 nojalla; selvästi toinen näistä tahkoista kuuluu kokoelmaan F ja toinen ei.
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Tällöin solmut a ja b kuuluvat näiden tahkojen tahkosykleihin, joista toisen kaikki
solmut kuuluvat joukkoon Hi ja toisen kaikki solmut eivät kuulu joukkoon Hi.

Nyt on siis olemassa ainakin yksi pari (a, b) ∈ H2
i , jolla on olemassa solmut a, b

sisältävä tahkosykli C niin että C 6⊆ Hi. Olkoon (a, b) nyt sanakirjajärjestyksessä
pienin tällainen pari. Solmulla a on nyt täsmälleen kaksi naapuria syklissä C, ja
toinen näistä on b. Olkoon c ∈ C toinen näistä naapureista. Nyt (a, b, c) on syklin
C määräävä kulma, joten c /∈ Hi, sillä oletimme C 6⊆ Hi. Rakennamme jälleen
järjestyksen <i+1 lisäämällä uuden alkion järjestyksen <i pienimmäksi alkioksi, eli

<i+1 = <i ∪ {(c, v) | v ∈ Hi}.

Selvästi edelleen G[Hi+1] on yhtenäinen.
Nyt joukko Hi+1 on aina kooltaan suurempi kuin Hi, paitsi jos Hi = G. Itse

asiassa on helppo nähdä, että joukko H|G|−3 sisältää kaikki verkon solmut, sillä
|H0| = 3 ja |Hi+1| = |Hi|+ 1.

Todistaaksemme väitteen meidän tulee vielä formalisoida esitetty konstruktio
logiikassa FO+IFP. Tämä on kuitenkin melko suoraviivaista. Olkoon nyt R kaksi-
paikkainen relaatiosymboli. Määrittelemme kaikilla vakiosymboleilla s, t, v kaavat

Ang(s, t, v) = ∃xFc(s, t, v, x)

ja H(s) = ∃x(R(s, x)∨R(x, s)). Nyt voimme määritellä halutun kaavan seuraavasti.

Ord(v1, v2, xa, xb, xc) =

Ang(xa, xb, xc)∧[
IFPx1,x2,R (x1 = xa ∧ (x2 = xb ∨ x2 = xc)) ∨ (x1 = xb ∧ x2 = xc)∨(

∃xa∃xb∃xc(

H(xa) ∧H(xb) ∧H(xc) ∧ E(xb, x1) ∧ Fc(xa, xb, xc, x1)∧

∀ya∀yb∀yc(

(H(ya) ∧H(yb) ∧H(yc)∧

∃x (E(yb, x) ∧ ¬H(x) ∧ Fc(ya, yb, yc, x)))

→ (R(xa, ya) ∨ (xa = ya ∧R(xb, yb))∨

(xa = ya ∧ xb = yb ∧R(xc, yc))))∧

¬H(x1) ∧H(x2))
)

∨(
∀xa∀xb∀xc(

(H(xa) ∧H(xb) ∧H(xc) ∧Ang(xa, xb, xc))

→ ∀x(Fc(xa, xb, xc, x)→ H(x)))∧

∃xa∃xb(Ang(xa, xb, x1)∧

∀ya∀yb(

(H(y1) ∧H(y2) ∧ ∃y(¬H(y) ∧Ang(ya, yb, y)))

→ (R(xa, ya) ∨ (xa = ya ∧R(xb, yb)))))∧
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¬H(x1) ∧H(x2))
)]

(v1, v2)

�

Soveltamalla nyt lausetta II.13 saamme välittömästi korollaarina tuloksen, jota
alunperin lähdimme tavoittelemaan.

Korollaari III.15. Logiikka FO+IFP vastaa luokkaa P 3-yhtenäisillä tasover-
koilla.

Tämän tuloksen pohjalta voidaan edelleen todistaa, että tasoverkkojen luokalla
vaativuusluokkaa P vastaa logiikka FO+IFP+C, laskentakvanttoreilla laajennettu
FO+IFP [13]. Tämä todistus on kuitenkin huomattavasti monimutkaisempi kuin
korollaariin III.15 johtanut konstruktio. Grohe on myös esittänyt yleistyksen kysei-
sessä todistuksessa käytetystä tekniikasta [14].

Järjestyksen määrittelyssä käyttämämme konstruktio nojaa oleellisesti kulmien
käyttämiselle, minkä vuoksi kaavassa Ord(v1, v2, xa, xb, xc) on kolme ylimääräistä
parametria. Nämä kolme parametria kuitenkin vaaditaan välttämättä, sillä kahdella
parametrilla ei pysty määrittelemään järjestystä kaikilla 3-yhtenäisillä tasoverkoilla.
Vastaesimerkkinä toimii 4-klikki K4 = (K4, E

K4), missä K4 on neljän alkion joukko
ja EK4 = [K4]2. Selvästi K4 on 3-yhtenäinen ja tasoverkko.

Lause III.16. Relaatio

{(d, e) ∈ (K4)2 | K4 |= ϕ[d, e, a, b]}

ei ole järjestys joukolla K4 millään FO+IFP[τ ]-kaavalla ϕ(x, y, z, v) ja alkioilla
a, b ∈ K4.

Todistus. Olkoon nyt ϕ(x, y, z, v) FO+IFP[τ ]-kaava ja a, b ∈ K4. Olkoon K∗4 malli,
joka saadaan mallista K4 kiinnittämällä symbolien tulkinnat zK∗4 = a ja vK∗4 = b.
Tässä on mahdollista, että zK∗4 = vK

∗
4 . Nyt ϕ on FO+IFP[τ ∪ {z, v}]-kaava ϕ(x, y).

Olkoon vielä d, e kaksi joukon K4 \ {a, b} alkiota. Määrittelemme kuvauksen
π : K4 → K4 asettamalla π(d) = e, π(e) = d ja π(h) = h muilla h ∈ K4. Kuvaus
π siis vaihtaa alkiot d ja e keskenään. Selvästi π on mallin K∗4 automorfismi, kos-
ka kaikki solmut ovat naapureita keskenään ja π pitää vakiosymbolien tulkinnat

Kuva 3. Verkolla K4 on automorfismi π, vaikka kaksi solmua kiinnitettäisiin.
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paikoillaan (kuva 3). Siis

K∗4 |= ϕ[d, e] jos ja vain jos K∗4 |= ϕ[e, d].

Edellisestä seuraa, että kaikilla a, b ∈ K4 on olemassa erilliset alkiot d, e ∈ K4,
joilla

K4 |= ϕ(d, e, a, b) jos ja vain jos K4 |= ϕ(e, d, a, b).
Siis relaatio

R = {(d, e) ∈ (K4)2 | K4 |= ϕ[d, e, a, b]}
ei voi olla lineaarĳärjestys joukolla K4, koska joko (d, e) ∈ R ja (e, d) ∈ R tai sitten
(d, e) /∈ R ja (e, d) /∈ R. �
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