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Produktion av software har i dag minst lika stor ekonomisk och praktisk betydelse som till exempel biltillverkning, bade som sjalvstandig industri och som
stod till annan verksamhet. Allt fran tvattmaskiner, mobiltelefoner, bilmotorer
och ygplan till web-browsers, ordbehandling och simuleringar styrs av program
som ar for ar blir storre och storre och darmed svarare och dyrare att utveckla.
Denna trend, som ibland kallas software-krisen, galler alltsa en stor del av all
programmering. Krisen beror bland annat pa att programmering ar ett mycket
kreativt arbete som i likhet med skonlitterart forfattande ofta ar mer konst an
vetenskap eller valplanerat ingenjorsarbete.
Losningen pa software-krisen ar automatisk programmering, vilket betyder
att en dator sjalvstandigt genererar program som uppfyller krav formulerade
av en manniska. Dessa krav ar en sa kallad speci kation som sager vad ett
program skall gora men kanske inte nagonting om hur det fungerar. Automatisk
programmering har tre typer av anvandare, namligen Novisen, Pro set och
Forskaren.






Novisen kan inte programmera och ar enbart intresserad av att losa ganska
enkla praktiska problem sa snabbt och enkelt som mojligt med hjalp av
en dator.
Pro set har goda fardigheter i manga programmeringssprak och utvecklar
ett komplext program for kommersiellt bruk. Trots att Pro sets insats
ar mycket kreativ, valplanerad och grundlig tar utvecklingen av detta
komplexa program fem ar och ger ett resultat som bara loser en liten del
av det ursprungliga problemet och som ar fullt av bugs (fel).
Forskaren studerar metoder for utveckling av "intelligenta program" med
generell formaga att losa nya problem som ar vasentligt annorlunda an
problem som losts tidigare. Forskaren anser att det sannolikt ar omojligt
att sjalv skriva sadana program eftersom enorm programkomplexitet skulle
kravas. Ett system for automatisk programmering kanske kan hantera
denna komplexitet battre an Forskaren, pa samma satt som program for
numeriska berakningar ofta ar helt overlagsna matematiker med miniraknare.
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Jag har utvecklat ett system for automatisk programmering, ADATE, vilket
betyder Automatic Design of Algorithms through Evolution. Smaningom kan
ADATE anvandas av bade Novisen, Pro set och Forskaren. I ADATE bestar en
speci kation i huvudsak av ett antal exempel pa input och krav som motsvarande
output bor uppfylla. I enkla speci kationer kan dessa krav vara en speci k output for varje exempel pa input, det vill saga input-output par. Har ar nagra
exempel pa hur Novisen, Pro set och Forskaren kan anvanda ADATE.

Novisen
I stort sett alla anvandare av datorer maste ibland utfora enkla repetitiva
uppgifter som en dator kan gora automatiskt om den bara programmeras riktigt. For att losa sadana uppgifter nns det speciella sa kallade scripting-sprak,
som Novisen dessvarre inte kan eller har tid att lara sig.
Ett exempel som ar aktuellt infor milleniumskiftet om knappt tva ar ar att
byta ut alla tvasi rigaars-angivelser i ett dokument mot fyrsi riga. Till exempel
skall ett datum 15/3 95 bytas ut mot 15/3 1995. Antag att Novisen redigerar
dokumentet och sjalv andrar cirka fem datum-angivelser. Fore varje andring
trycker Novisen pa en knapp som heter "Begin Example". Nar andringen ar
fardig trycker Novisen pa knappen "End Example". Efter att novisen har gjort
detta fem ganger kan ADATE skriva ett program pa ett par rader som automatiskt andrar resten av dokumentet och dessutom alla andra dokument med
tvasi riga arsangivelser.
Ett exempel som jag sjalv loste med ett tre-linjers script i spraket PERL for
nagra dagar sedan ar att redigera en l som innehaller en ordlista med 25000
engelska ord och ett ord per rad. Jag onskade att satta citat-tecken runt varje
ord och dessutom lagga till ett komma. Till exempel skall raden
acknowledge

forandras till
"acknowledge",

Om ADATE ges ungefar fem exempel pa en rad fore, respektive efter andring,
kan det automatiskt skriva ett program som forandrar resten av ordlistan. A ven
om Pro set skriver detta program pa nagra minuter, representerar det ett till
synes ooverstigligt hinder for Novisen.

Pro set
Varje gang som Pro set anvander ADATE ar det for ett mycket specialiserat
andamal som ar svart for utomstaende att identi era.
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Anta till exempel att Pro set arbetar med nasta version av ett ordbehandlingsprogram och behover en programdel for rattning av stavfel. Om till exempel anvandaren av ordbehandlingsprogrammet skriver "fortutous" skall detta
rattas till "fortuitous". Pro set vill ha ett program (eller subrutin) som givet
ett ord X och en ordlista nner det ord Y i ordlistan som mest liknar X, men det
ar inte uppenbart hur graden av likhet mellan X och Y skall matas. Pro set ger
darfor en ordlista och ett antal exempel pa (X,Y) till ADATE, som automatiskt
producerar ett program som anvander en metrik kallad LCS (Longest Common Subsequence) for att hitta basta matchande ord i ordlistan. ADATE har
aldrig hort talas om LCS, men producerar anda automatiskt ett program som
anvander denna metrik. Pro set har heller aldrig hort talas om LCS och kan
dessvarre inte forsta hur programmet producerat av ADATE fungerar, men ar
nojd anda eftersom programmet nner mycket bra matchande ord.
Ett annat exempel ar ett Pro s som arbetar med program for styrning av
tandning och insprutningsforlopp i bilmotorer vars tillverkare med huvudkontor i
Goteborg skall forbli anonym. Pro sets problem ar svangningar, kallade slag och
sag, i drivlinan (motor och vaxellada) som uppstar vid plotsliga gasandringar.
Genom omfattande experiment har man klarlagt att det ar orimligt att reducera svangningarna genom mekaniska andringar. Man har tva alternativ att
valja bland, namligen att isolera bort problemet sa att foraren inte marker det
eller att forbattra programmet som styr motorn. Emellertid har man en experimentellt framtagen komplex matematisk modell av drivlinan och kan med
hjalp av denna snabbt se hur bra ett givet styrprogram ar. Ett input-exempel
till ADATE bestar av ett antal sensordata, bland annat temperatur, luft ode,
gaspadrag och "svangningshistorik" for til exempel de senaste tva sekunderna.
Motsvarande output ar tandtidpunkt och insprutningsintervall, men optimala
varden pa dessa ar inte kanda och behover inte vara det for att ADATE skall
kunna anvandas. Den matematiska modellen av drivlinan kan emellertid betygsatta ett styrprogram producerat av ADATE, vilket racker for att ADATE
kan producera ett rimligt optimalt styrprogram.
Fords motorlabb i Detroit har redan anvant en alternativ metod till ADATE,
kallad Genetisk Programmering, for liknande tillampningar.

Forskaren
Eftersom jag ar Forskaren, skrivs detta avsnitt i jag-form.
Ett av mina intressen ar forhallandet mellan programmeringssprak, manskliga
sprak och tankande.
Kopplingen mellan matematik, logik, sprak och tankande har studerats i
arhundranden av lingvister, logiker och matematiker. Till exempel ansag sprakforskaren Esaias Tegner d.y., som var chef for Svenska akademins ordboksredaktion i borjan av 1900-talet, att det inte nns nagra tankar utom dem som kan
uttryckas i sprak. Hans verk "Sprakets makt ofver tanken" ar tyvarr inte citerat
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av mer valkanda amerikanska lingvister som senare arbetat inom samma amne.
Pa 1930-talet studerades indiansprak av de amerikanska lingvisterna Benjamin Whorf och Edward Sapir som formulerade hypotesen att dessa sprak
saknar ingredienser nodvandiga for vetenskapligt tankande. Den kontroversiella
Whorf-Sapir hypotesen ar att tankande underlattas eller ibland till och med
mojliggors genom att valja ett lampligt sprak.
Jag menar att alla manskliga sprak ar utomordentligt lampade for tankande
jamfort med programmeringssprak och andra formella sprak som till exempel
predikatlogik. Min uppfattning ar alltsa, i motsats till Whorfs, att exempelvis
indianspraket hopi och svenska stoder tankande lika bra. Whorf-Sapir hypotesen
ar sannolikt felaktig vid jamforelse mellan manskliga sprak, men korrekt nar ett
manskligt sprak jamfors med ett formellt.
Inspirerad av Whorf, konstruerade lingvisten och socialantropologen James
Brown det manskliga spraket LOGic LANguage (LOGLAN) i slutet av 1950talet och beskrev det i en artikel i Scienti c American 1960. LOGLAN har en
mycket enkel grammatik jamfort med naturliga sprak, men pastas anda vara
battre lampat for manskligt tankande an dessa.
Det ar viktigt att forsta skillnaden mellan ett formellt, matematiskt sprak
och ett manskligt sprak som LOGLAN. Vilken utsaga eller text som helst
pa svenska eller engelska kan enkelt oversattas till LOGLAN, medan rimligt
semantik-bevarande oversattning till ett formellt sprak ofta ar i stort sett omojlig.
Det nns manga andra intressanta exempel pa skalan fran naturliga manskliga
sprak till rena matematiska formalismer.
Ett exempel som ligger pa den manskliga delen av skalan kommer fran
lingvisten Noam Chomsky, som ocksa haft stort in ytande over modern datavetenskap. Han har myntat begreppet djupstruktur, som grovt sett ar en minsta
mojliga semantikbevarande delmangd av ett naturligt sprak. Ett liknande, men
mindre kant arbete ar Anna Wierzbickas "Lingua Mentalis".
Pa den matematiska delen av skalan nns det hundratals mer eller mindre begransade logiska formalismer. Det mest ambitiosa forsoket att bringa
de naturliga sprakens uttrycksformaga till logikens varld gjordes under 1960talet av Richard Montague, som de nierade en logik med dussintals temporala,
spatiala, kausala och andra kvantorer och operatorer. Montagues semantik, pa
grund av sin komplexitet ibland kallad en "Rubik cube machine", har bildat
skola for 1980- och 1990-talens forskning i formell semantik.
Det forefaller nastan omojligt att manuellt skriva ett program som fullstandigt
forstar ett manskligt sprak som LOGLAN och som sjalvt kan "tanka" i detta
sprak. Emellertid ar det mojligt att skriva en ADATE-speci kation av ett sadant
program. Denna speci kation liknar en serie larobocker som startar med en
bok for babies och som gradvis innehaller mer och mer komplicerade sprakliga
kommunikationsproblem fram till bocker med problem som kraver sjalvstandigt
tankande och intelligens.
Det nns minst tre skal for att ADATE i framtiden skall kunna anvanda en
sadan speci kation for att producera ett program som har sunt fornuft, allman
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intelligens och generaliserande formaga. Dessa tre skal kallar jag existensindiciet, Moores lag och Turingmaskinstyrka.
Existensindiciet utgar fran att naturlig evolution har producerat bland annat
manniskans intellekt. ADATE ar automatisk programmering genom simulerad
evolution, vilken styrs av lagar som kanske ar mer optimerade och valutvecklade
an de till synes primitiva mekanismer som styr naturlig evolution. Om primitiv
naturlig evolution har lyckats redan, varfor ar inte avancerad simulerad evolution
lika framgangsrik?
Naturlig evolution anvander enorma mangder datakraft bland annat genom
extremt massiv parallellbearbetning. Simulerad evolution fram till den komplexitet som behovs for "intelligens" behover sannolikt mycket mindre datakraft,
men anda sa stora mangder att inte ens dagens snabbaste parallelldatorer kan
utfora simuleringen pa rimlig tid. Enligt Moore's lag dubblas hastigheten pa en
processor pa mellan ett och tva ar. Om exempelvis 10 ar kommer en processor enligt halvledarindustrins planer att vara cirka 100 ganger snabbare an en
typisk processor av arsmodell 1998. En parallelldator med 1000 processorer kan
alltsa ar 2008 ge 100000 ganger sa mycket CPU-kraft som jag nu anvander nar
jag kor ADATE pa en PC.
Av stor vikt ar att det sa kallade funktionella sprak som ADATE anvander
kan formulera program skrivna i alla andra sprak. I datavetenskapen kallas
denna egenskap for Turingmaskinstyrka, vilket ocksa galler alla vanliga programmeringssprak som darmed alltsa allihop kan formulera alla kanda algoritmer,
men med varierande latthet naturligtvis. Den alternativa metoden Genetisk
Programmering som omtalades ovan har inte Turingmaskinstyrka, utan anvands
huvudsakligen for matematiska modeller som ar mer begransade an generella
program.
Funktionell programmering kommer fran forskning i matematisk logik utford
av Alonzo Church i borjan av 1940-talet innan elektroniska datorer existerade. Ett valskrivet funktionellt program ar nastan alltid mindre och enklare an
motsvarande program skrivna i andra programmeringssprak. Ett funktionellt
program ar heller aldrig orimligt mycket langsammare. Ett funktionellt sprak
ar sannolikt nastan optimalt med avseende pa programmens enkelhet.

Nar ar det en fordel att anvanda automatisk programmering?
ADATE-systemet ar overlagset andra liknande system, men ar fortfarande en
forskningsprototyp som inte utan vidare kan anvandas till alla ovanstaende
tillampningar. Det nns minst tva hinder for att anvanda systemet, namligen:
1. Speci kationen kan vara svar att skriva. For manga anvandningsomraden
nns det redan e ektiva standardalgoritmer, till exempel sortering och
sokning i databaser. Inom overskadlig framtid ar det nog enklare att
5

anpassa dessa standardalgoritmer till en relevant anvandning an att skriva
en pedagogisk speci kation av dem.
2. Automatisk programmering genom simulerad evolution kraver enorma
mangder datakraft.
ADATE kan alltsa med fordel anvandas nar en pedagogisk speci kation ar
lattare att skriva an ett motsvarande program och nar mycket stora CPUresurser nns tillgangliga, antingen i form av en parallelldator eller en CPU
tillverkad efter ar 2007.
En viktig egenskap hos ett system for automatisk programmering ar sa kallad
skalerbarhet. God skalerbarhet innebar att varken svarigheten att skriva specikationer eller inferenstiden okar orimligt mycket nar de syntetiserade programmen blir storre och storre. Observera att ett syntetiserat program kan ha exekveringstider pa nagra millisekunder aven om inferenstiden ar en vecka, det
vill saga aven om det tar en vecka for ADATE att syntetisera programmet. Jag
menar att ADATE kommer att ha god skalerbarhet till i stort sett obegransad
storlek hos syntetiserade program.
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