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MATEMATIIKKA JA TIETOTEKNIIKKA
Pekka Orponen
J yu riskylän yli,oytist o, matemat'i'ikan lat to s

Tarkoitukseni on seuraavassa, matematiikan ja iietotekniikan monimuotoisia vuorovaikutussuhteita tarkastelevassa katsauksessani muistuttaa joistakin nä,iden oppiaineiden historiallisista ja tieteellisistä yhteyksistä, jotka nykyisessåi tietotekniikkakeskustelussa pyrkivät mielestäni aiheettomasti unohtumaan. Kirjoituksen lopussa esitän joitakin huomioita myös tietoja
tekniikan suhteesta varsinaisiin luonnontieteisiin
- biologiaan, kemiaan
fysiikkaan.
Maternatiikan ja tietotekniikan eli, kuten eri aikoina hieman eri painotuksin on sanottu, tietojenkäsittelyopin tai tietojenkäsittelytieteen erityisolivathan
suhde juontaa jo aivan tietolconeiden kehityksen alkuajoilta
monet 1"940-luvun tietotekniikan suuret pioneerit aikansa etevimpiä matemaatikoita. Nimekkäimmät esimerkit ovat tietenkin sovelletun matematiikan
unkarilais-amerikkalainen universaalinero John von Neumann ja brittiläinen
Alan Turing, joka tunnetaan parhaiten loogikkona, mutta jonka tutkimukset itse asiassa kattoivat melko laajan alan matemaattisesta tilastotieteestä
Neoreettiseen biologiaan. Suomessakin kotimaisen tietotekniikan tutkirnuksen avasi akateemikko Rolf Nevanlinnan 1950-luvulla johtama Matematiikkakonekomitea [5], ja onpa Kansainvälisen maternaattisen unionin joka neljåis vuosi jakama tietojenkår,sittelyteorian palkintokin nimetty Nevanlinnan
mukaan, vaikka Nevanlinnan oma tieteellinen kiinnostus ei koskaan tietojenkäsittelyteoriaan sanan nykyisessä merkityksessä ulottunutkaan.
Edes visionäärit von Neurna¡rn ja T\rring, joiden monet tieto.jenkäsittelyteoreettiset ideat edelleen hämmästyttävät syvyydellään ja pysyvåillåi ajankohtaisuudellaan, eivät kuitenkaan näytä täysin oivaltaneen sitä, minkåilai
tai
nen vaikutus tietotekniikalla tulee olemaan yhteiskunnan arkipäiväåi"n
kehityksen
kautta
minkèilaisen
tietokoneita,rkemmin sanoen sitä,
teknisen
den tarjoamat periaatteelliset mahdollisuudet tulevat toteutumaan.
Esimerkiksi ensimmäisen nykyaikaisen ohjelmointikielen, numeerisessa
tietojenkäsittelyssä valta-asemansa säilyttäneenkin FORTRANin kehittäjä
John Backus muistelee [31, s. 11], että kun John von Neumann 1950-Iuvun
alussa parin vuoden ajan ennen kuolemaansa toimi lBM-yhtiön konsulttina,
hän oli suositellut Backuksen FORTRAN-projektin lakkauttamista tryödyttömåinä rahareikänä, Von Neumannin mielestä tietojenkisittelyn todelliset
ongelmat liittyivät nimittäin laskenta-algoritmien kehittämiseen ja niiden
numeeriseen vakauteen. Algoritmien kääntäminen tietokoneen konekielelle,
siis asia,nmukaisiksi ykkösten ja nollien jonoiksi, on vain työlåis mutta sinåhrsä triviaali tuotantovaihe, jonka toteuttamiseen ei tarvita kalliita tietokoneita, vaam se voidaan hoitaa melko vähän koulutetulla, halvalla ihmistyövoi-
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malla. Tämähän oli 1950-hrvun alun tilanteessa sinänsä totta, mutta ilman
automaattisesti käännettäviä korkean tason ohjelmointikieliä ei nykytilanteeseen johtanut tietotekniikan läpimurto olisi voinut tapahtua, ja Backuksen
FORTRAN-projekti oli siten nykyisestä näkökulma^sta barkastellen vallankumouksellinen.
Mycis Alan Turingin kerrotaan [18, ss. 398-399] vähätelleen ohjelmoinnissa käytettävien formalismien merkitystä osallistuessaan Manchesterin yliopiston Mark I -tietokoneprojektiin 1940-luvun lopulla. Kun Turing huomasi, että koneen katodisädeputkelle ilmaantuvat laskutulokset oli helpointa
tulkita tavanomaisten kymmenjärjestelmän lukujen sijaan 32-järjestelmän
lukuina, håin siirtyi käyttårnään tätä esitystä kaikessa projektiin liittyvåissä
työssäåin

-

mukaanlukien projektipalaverit muiden tätä innovaatiota kum-

mastelleiden tutkijoiden kanssa. T\rringin esitysten seuraarnista vaikeutti vielä entisestään se, että hän oli todennnut helpoimmaksi kåisitellä 32-kantaisia
Iukujaan käännetyssä mrmerojÍi.rjestyksessä, siis vähiten merkitsevä numero
ensin. Mark I -tietokoneen syöttö- ja tulostusformalismin kehittämistä Turing piti "pelkkänä paperityönäi' ja "tärkeilevinåi pikku yksityiskohtina".

Näin jälkikäteen tarkastellen on mielenkiintoista havaita, että tietoteknopean
niikan koko yhteiskunnan läpäisevä yleistyminen on pemstunut
juuri
noihin
von
Neukiinnittämiseen
huomion
laitekehityksen ohella
ja
ja
Turingin våihättelemiin "triviaaliin käännöstyirhön"
mannin
"tärkeileviin yksityiskohtiin", siis entistä parempien korkean tason ohjelmointikielten ja -menetelmien kehittämiseen. Tehtävä on vaikea ja vaatirnukset kovat, ja niinpä onkin jo parikymmentä vuotta puhuttu "ohjelmistotuotannon
kriisistá'' ja haettu siihen ratkaisua milloin "käyttäjänläheiseståi" COBOLkielestä, milloin "neljánnen sukupolven sovelluskehittimistif' tai "oliopohjaisista suunnittelu- ja ohjelmointimenetelmistti". Vaikeus bällä alalla ei ole
niinkäåin asioiden matemaattis-teknisessä puolessa, joka hallitaan nykyisin
jo jokseenkin täydellisesti [2], vaan siinä ettå on kerta kaikkiaan vaikeata
suunnitella työkaluja ja yhteistyömuotoja, joiden avulla ihmiset pystyisivät
tehokkaasti ja mahdollisimman virheettömästi rakentamaan ja ylläpitämään
suunnattoman mutkikkaita ohjelmistokokonaisuuksia. Viatemaatikoiden von
Neumannin ja Turingin monessa muussa suhteessa eritt¿ün avariin tulevaisuuden visioihin ei siten mahtunut se, miten suuriksi ja monimutkaisiksi
ohjelmistoprojektit tulevat kasvænaan.
Voi silti olla, että náiden pioneerien nyt lmvittavalta vaikuttavassa suhtautumisessa ohjelmointiformalismien yksityiskohtiin oli hiven perustaakin.
Nykyisin, kun kovin pal.jon huomiota kiinnitetään niin julkisuudessa, teollisuudessa kuin vliopistoissakin ohjelmistotuotannon uusimpiin menetelmiin
ja virtauksiin, jää helposti vähemmälle huomiolle se merkittävä, mutta vaikeammin ymmärrettävä edistys, jota tietotekniikan matemaattisessa teoriassa jatkuvasti tapahtuu, ja joka muoclostaa tämåin tekniikan pitkä,n aikavåilin kehitvksen todellisen perustan. Samoin jää huomaamatta se, minkálaisia
matemaattisia valmiuksia tåimåin tekniikan innovatiivinen soveìtaminen esi2

merkiksi teolliseen tuotantoon vaatii. Tämä näköl<ulman vksipuolistuminen
on alkanut mielestäni suorastaan haitata tietoiekniikan yliopisto-opetusta ja
sitä kautta edellytyksiärnrne hyötyä tästä tekniikasta tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Palaan tähán kysy'rnykseen hieman tuonnempana, kun olen
ensin hieman tarkastellut tietotekniikan, tai tietojenkäsittelyopin historiaa ja
luonnetta akateemisena oppiaineena.
Tietojenkåisittelyä opetettiin 1960-luvun alkuun asti yliopistoissa sovelletun matematiikan ja fysiikan erikoislcursseilla, sekä erikseen perustettujen
Iaskentakeskusten käyttäjäkursseilla [21]. Ensiurmäinen erityinen tietojenkásittelyopin laitos perustettiin Yhdysvalloissa Purduen yliopistoon vuonna 1962, ja Suomessakin seurattiin melko pian pertissä: tietojenkäsittelyopin koulutus aloitettiin Tampereen yliopistossa vuonna 1965 Reino KurkiSuonion, ja Helsingin yliopistossa vuonna 1967 Martti Tienarin johdolla. Jyväskylän yliopiston ensimmäinen oppituoli perustettiin samoin vuonna 1967
yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan, ja pari vuotta myöhemmin seurasi toinen matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Jåilkimmdiseen virkaan
nimitettiin vuonna 1972 nykyinen emeritusprofessori Aarni Perko.
Tietojenkåisittelyoppi oli alkuvuosinaan oppiaineena ymmärrettävästi melkoisen köyktünen ja vakiintuneiden, monisatavuotiset perinteet omaavien
naapuritieteiden epåiluulon kohteena. Oppiaineen sisdisen logiikan ja käytännön tarpeiden johtamana, ehk'á myös oppiaineen itsenäisyyden korostamiseksi, valittiin uusilla tietojenkäsittelyopin laitoksilla tutkimussuunnihsi sellaisia melko puhtaasti ohjeluristotuotannollisia aloja kuin ohjelmointikielten
kääntäjätekniikka tai tietokoneiden käyttöjåirjestelmät. Aikaa myöten nämä
tutkimussuunnat sitten vakiinnuttivat asemansa "oikean" tietojenkäsittelyopin esikuvina jopa siinä määrin, että aivan viime vuosiin asti on muunlaisia, erityisesti liiaksi sovellettuun matematiikkaan viittaavia tutkimusaiheita

joillakin laitoksilla pyritty,jopa aktiivisesti torjumaan. Minusta tämä oman
reviirin paaluttaminen on ollut outoa, ja alan pitkän aikavälin tieteelliselle
kehitykselle suorastaa.n haitallista, mutta toisaalta ymmärrettävåüi oppiaineen historiallista taustaa vasten. Yliopistoissa, joissa tietotekniikan opetus
on kehittynyt läheisessä yhteydessä matematiikkaan, kuten esimerkiksi Jyvëiskylässä ja Turussa, ei tällaista eristymispyrkimystä onneksi liene esiintynyt.
Kolmenkymmenen vuoden aikuistumiskautensa kuluessa tietojenkåisittelyoppi, tai kuten nykyisin sanotaan tietojenkëisittelytiede, on kuitenkin vahvistunut oppiaineena siinä rnäärin, että sen on nyt mahdollista hakea yhteyksiä vakiintuneempiin eksakteihin tieteisiin, erityisesti matematiikkaan mutta
myös esimerkiksi fysiikkaan, kemiaan ja biologiaan, aiempaa tasaveroisem'
jopa niin, että tietojenkäsittelytutkimuksella on uutta anmalta pohjalta
nettavaa náille "vanhoille tieteille".
Mainitsen muutaman esimerkin matematiikan, tietotekniikan,ja muiden
eksaktien tieteiden hedelmällisestä vuorovaikutuksesta viime vuosilta.
Tavallisimmin kun puhutaan matematiikan .ja tietotekniikan yhteyksis3

ensimmäisenå tietokoneen käyttöä sovelletun matematiikan
tärnähåin oli historiallisestikin ensimmäisnumeerisena työjuhtana [28]
ten tietokoneiden alkuperäinen kåyttötarkoitus. Numeerisen tietojenkåisitte-

tä, ajatellaan

kävtäi.nnön merkitys onkin huomattava: tietokoneiden kehittyminen on
tehnyt mahdolliseksi niin yksityiskohtaisten luonnontieteellisten ja teollisen
tuotannon mallien kÈisittelyn, että on alettu puhua erityisestä "laskennallisesta tieteestål', jossa kallis ja aikaavievä kokeellinen työ ja prototyyppien valmistaminen korvataan niin pitkåille kuin mahdollista tietokonesimulaatioilla.
Vaikka numeerise| mallit eivät koskaan voi täydellisesti korvata todellisia kokeita, voidaan niiden avulla saavuttaa huomattavia rahan ja ajan säästöjä.
Tieteellisen laskennan vaatiman numeerisen analyysin lisäksi sovelletaan
nykyisessä tietotekniikassa mitä monipuolisimmin myös muiden matematiikan alo.ien menetelmid,, ja sovellusten kirjo ja vaativuus kasvavat koko ajan.
Melko lähellä perinteistä numeriikkaa on vielä ti'etolconegrafii,kka ll7l, josta
koneiden ja graa,fisten ohjelmistojen ylitettyä tietyn küytettåi,vyyskynnyksen
on tullut huomattava tuotannonala, ja myös yksi yliopistojen tietotekniikan

lvn

opiskelij oiden suosikkiaiheista.

Aivan toisenlaisten matemaattisten menetelmien tarpeen on puolestaan
nostanut esiin tietoverkkojen käyttin viimeaikainen voimakas kasvu. Verkko.jen laajamittainen kâyttö kaupan ja hallinnon välineenä edellyttää nimittäin vältt¿lmättä, että niissä siirrettäväi tieto voidaan sekä suojata asiaankuulumattomien urkinta- ja muutosyrityksiä va"staan ettü autentisoida, so.
varmistaa viestien låihettäjätietojen aitous. Näihin tarkoituksiin voirlaan soveltaa viimeisten 20 vuoclen aikana kehitettyjä, tiettyihin lukuteorian ja ns.
laskennan kompleksisuusteorian matemaattisiin tuloksiin perustuvia jull;:i,sen
au

a'im,en s alausmenetelmi,ti 129, 30]1.

Yksi lehdistössäkin usein esillä ollut salausmenetelmien sovellus on "sähköraha", jossa tietokoneelle tai erilliselle rahakortille voidaan ladata käytöltäün käteistä rahaa va^staavaa salattua informaatiota. Toisin kuin asian
esittelystä julkisuudessa ehkä voisi päätellä, sähköraha ei ole eräån suuren suomalaisen liikepankin lceksintö, eikä edes erään tunnetun Internetpalveluntarjoajan luomus? vaan hollantilaisen matemaatikon ja tietojenkäsittelyteoreetikon David Chaurnin tutkimustyön [9, 10, 11] tulos, joka edelleen perustuu laajaan sovelletun lukuteorian ja matemaattisen kryptologian
kirjallisuuteen.
Matemaattiselta perustaltaan jälleen aivan erilainen tietotekniikan laji on
hahrnontunnistusll3l, siis kuvien, äänten, käsialojen yms.((luonnollisten" clatalähteiden automaattinen tulkinta. Hahmontunnistusmenetelmien merkitys
tietotekniikassa on vahvasti kasvamassa juuri nyt, kun monissa sovelluksissa
yritetåi"¡in siirtyä tietokoneen toimintasääntöjen jäykästä ennaltaohjelmoinnista niiden "älykkäåseen" mukauttamiseen kulloistakin toimintaympäristöä
vastaaviksi.
Yksi viirne vuosina sekä julkisuudessa, soveltajien keskuudessa että yliopistoopiskelijoiden joukossa paljon kiinnostusta herüttänyt hahmontunnistusme4

netelmien perhe ovat ns. neurouerlcot[7,16,20], Monien neuroverkkomalleista niiden biologisperäisen lähtökohdan takia innostuneen yllätykseksi mallien
syvåillisempi ymmärtärninen, samoin kuin hahmontunnistustutkimus yleen-

säkin, edellyttää sekä kohtuullista matemaattisen tilastotieteen tuntemusta
että sovelletun matematiikan perustyökalujen, yhden ja useamman muuttu,jan differentiaali- ja integraalilaskennan sekå numeeristen menetelmien Ìryvää
hallintaa.
Tässä kohden on ehkä Ìryvä palata kysymykseen yliopistotasoisen tietotekniika,n opetuksen luonteesta. Esittämäni esimerkit ovat toivottavasti valaisseet sitä nåikökantaani, että toclella uusien tietotekniikan menetelmien
kehittåi,rninen ja innovatiivinen soveltaminen vaatii vankkaa matemaattista
peruskoulutusta. Yhteiskunnalle hyödyllisiä tietotekniikan ammattilaisia voidaan toki kouluttaa vähemminkin matemaattisin vaatimuksin, mutta silloin
koulutus välttämättä rajoittuu, tai ainakin painottuu sellaisten ohjelmistotuotteiden rakentamiseen, jotka perustuvat hyvin ymmåirrettyihin "käsikirjamenetelmiin".
Tämä tietotekniikka-aineen matemaattisuus on selvästi yllätys monille
opintojaan aloittaville ylioppilaille, jotka ovat koulussa tai harrastuksen piirissä tutustuneet vain valmiiden tietotekniikan sovellusten käyttöön tai yksinkertaisten puhdetyöohjelmien nikkarointiin. Toisaalta koulujen tarjoama
tietotekniikkaopetus, joka välttåi,rnättä keskittyy useimpien oppilaiclen tarvitsemien sovellusohjelmien käybtöön, saattaa karkottaa yliopistollisista tietotekniikkaopinnoista niitä, ìoille aine itse asiassa parhaiten soveltuisi. Tämän ristiriidan ratkaiseminen on hankalaa: ehkü lupaavin tie olisi kehittåiä
koulujen kerhotoimintaa ja laatia sitä varten sopivaa, haastavaa materiaalia.
Kun nyt olen kÈisitellyt matemaattisten menetelmien merkitystä tietotekniikalle, mainitsen vielä nluutaman esimerkin tietotekniikan merkityksestä matematiikalle, .ja oppiaineen yhteyksistä varsinaisiin luonnontieteisiin.
Ehkä selkein esimerkki tietotekniikan annista nlatematiikalle, matemaattisten tekstinkäsiitelyjärjestelmien ÍI9, 22] kehitystä lukuunottamatta, on
epälineaaristen dynaamisten systeemien eli ns. "kaaosteoriar¡" [15, 33] tutkimusaktiviteetti 1970- ja l98O-luvuilla. Vaikka tutkimusalan perusteet olikin
luonut jo Henri Poincaré vuosisadan alussa, .ja sen kysymyksiä tutkinut m.m.
Helsingin yliopiston matematiikan professori P. J. Myrberg 1950-luvulla [26],
alan laajamittainen tutkirnus lciynnistyi vasta kun suhteellisen halvat tietokoneet yleistyivät, ja tutki.jat saattoivat tietokonesimulaatioista saada kvalitatiivisen kuvan epälineaaristen systeemien kiehtovasta globaalista käyttäytymisestä.
Toinen alue, jossa tietotekniikan vaikutus on selvä, joskaan ei niin helpos-

ti

yksilöitävissä, on yleinen kombinatorisen matematiikan
- verkkoteorian,
renessanssi 1960-luvulta alkaen.
Tietokoneiden yleistyminen on kiinnittänyt matemaatikoiden huomion uudelleen äärellisiin struktuureihin, ìa joissakin tapauksissa kombinatorisilla
tuloksilla on kyetty vastaamaan suoraan käytëinnön tietojenkäsittelyongelkoodausteoria,n, enumerointiteorian jne.

5

miin (ks. esim. [8]).

Mainitsen vielä muutaman tuoreen esilnerkin tietotekniikan ja luonnontieteiclen rikastuvista yhteyksistä. Viime vuosina on kehitetty lukuisia mielenkiintoisia tietojenkäsittelymenetelmiä, joiden esikuvat on saatu fysiikan,
kemian tai biologian teorioista. Tämä innovatiivisten uusien menetelmien
etsiminen luonnollisista prosesseista on erittäin mielenkiintoinen tietotekniikan kehityssuunta, ja merkki oppiaineen kypsymisestä etsimään innoitusta
omien vakiintuneiden rajojensa ulkopuolelta.
Aiemmin mainitsin jo hahmontunnistuksen neuroverkkomenetelmät, jotka tietenkin ovat biologisten herrnoverkkojen motivoimia, vaikka niiden täsmällinen kåisittely edellyttäükin matemaattisia tarkasteluja. Biologiasta ovat
saaneet innoituksensa myris tällä hetkellä suuren kiinnostuksen kohteena olevat "geneettiset" optimointimenetelmät [6, 25], joissa pyritäÈin jäljittelemään
eliöpopulaation kehittymistä risteytysten ja luonnonvalinnan kautta lcohti
entistä parempia "kuntoisurrsfunktion" arvoja. Fysiikasta puolestaan on tietotekniikkaan .jo läÌres arkiprüväiseen käyttöön vakiintunut kiclerakenteiden
järjestymistä hitaasti jäähdytettävissä kappaleissa jäljittelevä optimointimenetelmä, "simuloitu jäähdvtys" [1]. Kemiallisista menetelmistä mainittakoon
kokeilrrt, joissa massiivisesti rinnakkaisia laskentoja yritetään toteuttaa kemiallisissa liuoksissa yksittäisten biomolekyylien vuorovaikutuksiin perustuvilla "biotietokoneilla". Joitakin huorniota heråttäneitä kokeellisia tuloksia on
tässü suunnassajo saavutettu [3], ja sekä odotukset että tutkimusaktiviteetti
ovat korkealla [23].
Mvönteistä on, ettå tietojenkäsittelyteoriakin on jo pariin kertaan saattanut tarjota fysiikalle uusia tutkimussuuntia, mikropiirien kehittämisen luonnollisesti eclellytiämän laajan materiaalitutkimuksen lisäksi. Viime vuosikymmenen loppupuolella tyiiskenteli melko suuri joukko teoreettisia fyysikoita tiettyjen, fysikaalisia spinlasisysteemejä muistuttavien neuroverkkomallien analyysin parissa 14,271, ja nyt näyttää fyvsikkoyhteisöä kiehtovan ns.
ku antti,ti, et

o lc

on eid

en t eoria.

Kvanttitietokoneet 124,35] ovat hypoLeettisia laitteita, joissa aineen kvanttitilojen teoreettista samanaikaisuutta käytetiäisiin iietojenkåisittelyprosessien massiiviseen rinnakkaistamiseen. Kva.nttilaskennan idea on ollut periaatteessa tunnettu jo toistakyrnrnentä vuotta ILA, I2], mutta alaa pidettiin
täysin marginaalisena, kunnes tietojenkåsittelyteoreetikko Peter Shor vuonna 1994 keksi menetelmån [32] suurten kokonaislukujen nopeaan tekijöihinjakoon kvanttirinnakkaisuutta hyväksi käyttäen. Tämä oli mullistava tulos,
koska m.m. tärkeimpien julkisen avaimen salausmenetelmien turvallisuus perustuu oletukseen, että kokonaislukujen tekijriinti on laskennallisesti raskas
tehtävä. Shorin keksinnrjn jälkeen keskustelu kvanttitietokoneiden mahdollisista toteutustavoista on käynyt vilkkaana
- monet fyysikot näyttävät tosin
olevan myös sitä mieltä, että vaikka kvanttilaskenta ei varsinaisesti luonnonlakien vastaista olekaan, niin toimivan kvanttitietokoneen rakentaminen on
käytäinnön syistä mahdotonta. Mielenkiintoista on silti havaita, että kaiken
6

tämåin fysiikan tutkimusaktiviteetin pontimena on ollut puhtaasti matemaat-

tinen tietojenkäsittelyteorian tulos.
Kuten esimerkit osoittavat, tietotekniikan Íìàtemaattinen teoria on edistynyt mittavasti niinä noin kolmenakymmenenä vuotena, joina alaa on yliopistollisena oppiaineena opetettu. Uusia tietojenkâsittelymenetelmiä on kehitetty, ja kehitetáän.jatkuvasti sekä oppiaineen jo olemassa olevista lähtökohdista että muista tieteistä saatavien ideoiden pohjalta. Uusien ideoiden
muokkaaminen tietotekniikan hannalta käyttökelpoiseen muotoon edellyttää
kuitenkin aina huolellista, ja joskus hyvinkin vaativaa, matemaattista tai
.joissakin tapauksissa tila,stotieteellistä analyysiåi. Siten innovatiivinen tietotekniikan tutkimus ìa huippuluokan ammattilaisten koulutus menestyvät
parhaiten ympÈiristössä, jossa tietotekniikka-oppiaine on elävåissä vuorovaikutuksessa muiden matemaattisten tieteiden
- matematiikan, tilastotieteen
ja eksaktien luonnontieteiden kanssa.
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