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Lai izskaidrotu galveno ideju, apskatīsim sekojošu varbūtisku 
automātu. Sākotnējais varbūtību sadalījums ir tāds:

1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
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1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

Pirmie 8 stāvokĜi ir akceptējoši, pēdējie 8 stāvokĜi ir noraidoši.

Iespējami  28 burti ieejas alfabetā. Tie samaina varbūtības
stāvokĜiem qi � qi+8 .

Ieejas vārds pieder valodai, ja visos pirmajos 8 stāvokĜos 
varbūtības ir 1/8. Viegli pierādīt, ka jebkuram  determinētam 
automātam, kas pazīst šo valodu, ir vismaz 28 stāvokĜi. Diemžēl 
šim varbūtiskajam automātam nav izolēts šėēluma punkts.
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Lineārie kodi ir vienkāršākais kodu veids. Tos definē ar ăenerējošās 
matricas palīdzību.

001101001
101011100
101110001

( )
0
1
1

→ 000101101
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Grāmatā P.Garret „The Mathematics of Coding Theory”(2004)
atrodama 

Teorēma. Katram naturālam skaitlim n > 4  eksistē tāds binārs 
lineārs kods, ka minimālais attālums starp jebkuriem dažādiem 
kodu vārdiem ir vismaz n/10.

Šai teorēmai gan ir būtisks trūkums. Tās pierādījums ir 
nekonstruktīvs.
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Mēs veidojam speciāla veida ăenerējošas matricas. Tās ir “zināmā
mērā” cikliskas.  Mūsu nolūkiem ir svarīgi, ka   p   ir pirmskaitlis.

1 0 0 0 ... 0 x1 x2 x3 x4... xp
0 1 0 0 ... 0 xp x1 x2 x3 ... xp-1
0 0 1 0 ... 0 xp-1 xp x1 x2 ... xp-2
................................................
0 0 0 0 ...  1 x2 x3 x4 x5... x1
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Lemma. Ja  p  ir pietiekoši liels  tāds nepāru pirmskaitlis, ka  2  ir
primitīva sakne pēc moduĜa  p , un vārds 

x1 x2 x3 x4... xp

ir ar maksimālu Kolmogorova sarežăītību,  tad  Heminga attālumi 
starp jebkuriem dažādiem kodu vārdiem ir vismaz 4p/19.

“2  ir  primitīva sakne pēc moduĜa  p “ nozīmē, ka starp skaitĜiem

21 , 22 , 23 , 24 , ... , 2p-2

neviens nav kongruents ar  1  pēc moduĜa  p .
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Lemma. Ja   p  ir pietiekoši liels tāds nepāru pirmskaitlis, ka 2 ir  
primitīva sakne pēc moduĜa p , tad Heminga attālumi starp 
jebkuriem diviem dažādiem kodu vārdiem  nav mazāki par  4p/19.
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Sākotnējais varbūtību sadalījums ir tāds:

1/p, 1/p, 1/p, 1/p, 1/p, 1/p, 1/p, 1/p, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

Pirmie p stāvokĜi ir akceptējoši, pēdējie p stāvokĜi ir noraidoši.

Ieejas vārds pieder valodai, ja visos pirmajos p stāvokĜos 
varbūtības ir 1/p. Viegli pierādīt, ka jebkuram  determinētam 
automātam, kas pazīst šo valodu, ir vismaz 2p stāvokĜi. 

Lemma Ĝauj mums apgalvot, ka pie jebkura   p   jebkādam citādam
ieejas vārdam vismaz  1/36 no visiem akceptējošiem stāvokĜiem ir 
ar varbūtību 0.
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Diemžēl nav zināms, vai  2  ir primitīva sakne bezgalīgi daudziem 
pirmskaitĜiem. 

E. Artina hipot ēze (1927) Ja   a   ir naturāls skaitlis, kas nav 
pilns kvadrāts, tad     a     ir primitīva sakne  bezgalīgi daudziem 
pirmskaitĜiem.

Šī hipotēze joprojām nav ne pierādīta, ne apgāzta. Vēl vairāk, tagad 
tiek paredzēts, ka to pirmskaitĜu blīvums, kuriem   a   ir primitīva 
sakne, vienmēr ir 0.373956...  1967. gadā C. Hooley pierādīja, ka 
E. Artina hipotēze seko no vispārinātās Rīmana hipotēzes.
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1989. gadā D.R.Heath-Brown pierādīja Artina hipotēzi visiem 
nepāru pirmskaitĜiem    a  , izĦemot divus (diemžēl, nav zināms, 
kuri ir tie izĦēmumi). Mums tas nozīmē:

Teorēma. Vismaz viens naturāls skaitlis     a kopā {3,5,7} ir
tāds, ka    a    ir primitīva sakne bezgalīgi daudziem 
pirmskaitĜiem  p .
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Teorēma. Ja Artina hipotēze ir pareiza, tad eksistē tāda bezgalīga 
valodu virkne L1 , L2 , L3 , ... un bezgalīga naturālu skaitĜu 
virkne z(1), z(2), z(3), ...   , ka patvaĜīgas valodas  Lj pazīšanai: 

1) eksistē galīgs varbūtisks automāts ar   z(j)  stāvokĜiem un pareizā
rezultāta varbūtību 19/36, 

2) neeksistē galīgs determinēts automāts ar mazāk kā
(21/4)z(j) = (1.1892071115...)z(j) stāvokĜiem.

Teorēma. Ja arī Artina hipotēze nav pareiza, tad tomēr eksistē tāda 
bezgalīga valodu virkne L1 , L2 , L3 , ... un bezgalīga naturālu 
skaitĜu virkne z(1), z(2), z(3), ...   , ka patvaĜīgas valodas  Lj
pazīšanai: 

1) eksistē galīgs varbūtisks automāts ar   z(j)  stāvokĜiem un pareizā
rezultāta varbūtību 68/135, 

2) neeksistē galīgs determinēts automāts ar mazāk kā
(71/14)z(j) = (1.1149116725...)z(j) stāvokĜiem. 
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2 pārdomas:  1) kas ir nejaušība?
2) ko patiesībā nozīmēmūsu lemma?
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Андрей Николаевич
Колмогоров

• 12 (25) апреля 1903, 
Тамбов

• 20 октября 1987, 
Москва
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Universāls dators rēėina funkciju no diviem argumentiem: 
programmas teksts    n   un ieejas dati   x  .  Rezultāts ir  U(n,x).
Faktiski uzdota visu izrēėināmo  1 argumenta funkciju 
numerācija. Mēs sakām, ka numerācija ir izrēėināma, ja šo 
funkciju    U(n,x)    var izrēėināt ar datoru.

Ne visas izrēėināmās numerācijas ir vienlīdzīgas. Ja eksistē
translators, kas programmu  no numerācijas  U  (faktiski: no 
programmēšanas valodas  U )  var notranslēt uz numerāciju  
(programmēšanas valodu)  V, tad mēs sakām, ka numerāciju  U  
var reducēt uz numerāciju  V.

Numerāciju sauc par  GēdeĜa numerāciju, ja uz to var notranslēt 
programmas no jebkuras izrēėināmas numerācijas 
(programmēšanas valodas).



LUMII konference 2009. gada 9. novembrī

Bet arī visas GēdeĜa numerācijas nav vienlīdzīgas. Dažas no tām 
ir tik labas, ka pie translēšanas uz šo labo numerāciju 
programmas teksts pagarinās ne vairāk  kā par konstantu skaitu 
bitu.  A.Kolmogorovs 1965. gadā pierādīja, ka tādas numerācijas 
eksistē. Tagad tās sauc par Kolmogorova numerācijām.

Pie fiksētas Kolmogorova sarežăītības  vārda    x    sarežăītība  
K(x)  ir īsākās programmas garums, kas bez jebkādiem ieejas 
datiem  spēj uzăenerēt vārdu   x  .

Kolmogorova sarežăītība ir interesanta tādēĜ, ka tā parāda, cik 
daudz iespējams vārdu sakompresēt tā, lai pēc tam būtu 
iespējams to pilnīgi atjaunot.
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Teorēma. Lai arī kāda būtu rekursīvi 
sanumurējama kopa   L  , tās 
Kolmogorova sarežăītība nepārsniedz    
log2 n .

Tas nozīmē, ka kopai   L    un katram 
naturālam skaitlim   n    eksistē tāda 
programma, kuras garums  ir ne vairāk  
kā n   biti,  un šī programma   var 
izdrukāt   n  bitus garu  vārdu   
s1 s2 s3 ... sn ,, kur

 1,  ja  i ∈ L,
si =  

 0, ja  i ∈ L.
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………………………

…0011000ττττ9

…1100100ττττ8

…1100100ττττ7

…1111000ττττ6

…0000000ττττ5

…0000100ττττ4

…0011000ττττ3

…0011000ττττ2

…0011000ττττ1

…0000000ττττ0

…6543210



LUMII konference 2009. gada 9. novembrī

Teorēma (K.Podnieks, 1977)Ja numerācijai   U  indeksu 
ekvivalences algoritmiskā problēma ir atrisināma, tad katrai 
nedilstošai  neierobežotai visur definētai rekursīvai funkcijai          
g(n)       eksistē mācīšanās algoritms, kas robežā identificē
funkciju   τ -numurus  un uz katras  τn izdara    ≤ g(n)    hipotēžu 
maiĦas.     

Teorēma (J.BārzdiĦš, K.Podnieks, 1973)Eksistē tāda 
izrēėināma visur definētu rekursīvu funkciju numerācija    U ,  ka 
katrs mācīšanās algoritms τ -numuru identifikācijai bezgalīgi 
daudzām funkcijām τn izdara  ≥ n/2 hipotēžu maiĦas. 

K.Podnieka teorēmas reinterpretācija. Ja kāds no ārpuses 
sniegtu mums papildu informāciju, kuri τ -numuri ir ekvivalenti, 
tad hipotēžu maiĦu skaitu varētu samazināt no n/2  uz g(n).
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Definīcija. Mēs teiksim, ka galīgs automāts pazīst valodu ar 
nekonstruktivitāti g(n)    , ja  katram naturālam skaitlim   n  
eksistē tāds  vārds  y , kura garums nepārsniedz  g(n), pie kura 
visiem ieejas vārdiem    x  ,  ja vārda  x  garums nepārsniedz  n, tad 
automāts,  uz vienas lentes saĦemot vārdu  x un uz otras lentes 
saĦemot   y  , izdod  pareizu  rezultātu par vārda  x  piederību 
valodai   L .
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Teorēma. Eksistē nerekursīva valoda     L    ,  kuru var pazīt 
galīgs automāts ar nerekursivitāti n  .

Pierādījums. Bezgalīga nerekursīva bitu virkne 
a0 a1 a2 a3 a4 ...

Valoda ir  “ieejas vārds  ir šīs virknes sākuma fragments”

Teorēma. Eksistē tāda nerekursīva valoda  L , kuru var pazīt
galīgs automāts ar nerekursivitāti n  , bet nevar pazīt ar 
nerekursivitāti n – h(n) , kur h(n)  aug uz bezgalību.

Pierādījums. Virkne  ir Martin-Löf ‘a virkne.
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Valoda  L  sastāv  no vārdiem 0m10m10m1...10m ar  m nuĜĜu masīviem

Teorēma. Valoda L nav regulāra, bet to var pazīt galīgs automāts ar 
nerekursivitāti n1/2 .
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Valoda

0m10m10m1...10m 2 0m10m10m1...10m 2 ...20m10m10m1...10m

m masīvi m masīvi                      m masīvi

m masīvi

Teorēma. Valoda L nav regulāra, bet to var pazīt galīgs 
automāts ar nerekursivitāti n1/3 .
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Teorēma. Ja kādu valodu  var pazīt ar nekonstruktivitāti o(log n), 
tad šī valoda ir regulāra.

Teorēma. Eksistē neregulāra valoda  L  un funkcija  g(n) , ka  L  
var pazīt galīgs automāts  ar neregularitāti g(n) , un

(log2 n) ≤ g(n) ≤ (log2 n)2  .

Valodas  L  vārdi ir formā 0m20k, kur  k dalās bez atlikuma ar 
pirmajiem m pirmskaitĜiem.   


