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Door Alex van den Brandhof

O
oit, in 1976, werd voor
het eerst een wiskundi-
ge stelling bewezen met
een computer. En vol
van verontwaardiging
spraken puristen schan-

de van de onbetrouwbaarheid, omdat
geen mens de talloze computerbereke-
ningen kon controleren. Begrijpelijk
was dat wel: in die tijd was de beschik-
bare software een janboel. Het ging om
het bewijs van de vierkleurenstelling, in
1852 geformuleerd door Francis Gu-
thrie, die zegt dat elke landkaart met
hooguit vier kleuren gekleurd kan wor-
den op zo’n manier, dat twee naastgele-
gen gebieden nooit dezelfde kleur heb-
ben. Een computer had 1200 uur reken-
tijd nodig om 1482 mogelijke landkaart-
configuraties met soms honderddui-
zenden individuele gevallen door te re-
kenen en te controleren of er een toege-
stane kleuring bestond.

Nu is het vertrouwen in computerbe-
wijzen veel groter. Het ‘menselijk be-
gr ip’ wordt door de meeste wiskundi-
gen niet meer als betrouwbaarder ge-
zien dan een computerprogramma.
Freek Wiedijk is wiskundige aan de
Radboud Universiteit Nijmegen en hij
zegt het zo: „Het is alsof biologie die
met het blote oog kan worden gedaan
een andere status zou hebben dan bio-
logie die een microscoop nodig heeft. Ik
zie het probleem niet, en bij wiskunde
met of zonder computer net zo min.”
En ook bij zo’n computerprogramma
komt het aan op menselijk begrip, want
programmeren is mensenwerk.

Bij moderne computerbewijzen
draait alles om ‘ver vulbaarheid’, ofte-
wel: om SAT-software. ‘SAT ’ staat voor
satisfiabilit y, een begrip uit de mathe-

matische logica. Met logische operaties
als ‘of ’, ‘e n’ en ‘niet’ en een stel zogehe-
ten Boolese variabelen (vernoemd naar
George Boole, de vader van de symboli-
sche logica), die alle de waarde ‘waar ’
of ‘onwaar ’ kunnen aannemen, kun je
formules maken. Zo’n formule heet
‘ver vulbaar ’ als je waarden (waar of on-
waar) aan de variabelen kunt toeken-
nen op zo’n manier dat de formule zélf
waar is. Twee banale voorbeelden: de
formule ‘x en y’ is vervulbaar omdat de
toekenning ‘x is waar en y is waar’ vo l -
doet, en de formule ‘x of y’ is vervul-
baar omdat de toekenning ‘x is waar en
y is waar’ voldoet, net als de toekennin-
gen ‘x is waar en y is onwaar’ en ‘x is
onwaar en y is waar’, overigens.

Een SAT-solver is een programma dat
z o’n formule inleest en vaststelt of hij
vervulbaar is, en zo ja ook een vervul-
ling aangeeft: de waarden voor de varia-
belen waarvoor de formule waar is. Een
formule-oplosser, als het ware. De com-
puter construeert zo een bewijs met be-
hulp van technieken die aanvankelijk
erg gevoelig waren voor fouten, maar
die de laatste jaren revolutionair zijn
verbeterd. Ze worden daarom steeds
vaker ingezet om stellingen te bewijzen
die mensen niet voor elkaar krijgen.
„Iedereen, werkelijk iedereen, codeert
zijn problemen tegenwoordig zó, dat
een SAT-solver het kan verwerken,” al-
dus Wiedijk.

Een recente SAT-doorbraak is een be-
wijs van een speciaal geval van het dis-
crepantievermoeden, dat in 1932 werd
geformuleerd door de Hongaar Paul Er-
dös, en ruim twintig jaar later – onaf-
hankelijk daarvan – door de Rus Nikolai
Cudakov. Dat vermoeden gaat over pa-
tronen in ‘±1-r ijen’, willekeurige rijen
die uit niets anders bestaan dan de ge-
tallen +1 en –1. De ‘di sc repantie’ va n

Op vleugels van
ver vulbaarheid
Wi s k u n d e Steeds vaker worden wiskundige bewijzen –
deels – door de computer geleverd, met software die
uitgaat van ‘ver vulbaarheid’. Twee logici wisten er een
deel van een tachtig jaar oud probleem mee op te lossen.
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D o o r b ra ke n
op een rij

19 76
Kenneth Appel en Wolfgang
Haken gebruiken een computer
om het vierkleurenprobleem op
te lossen. Het is het eerste
computerbewijs van een grote
wiskundige stelling.

19 8 3
Herman te Riele (Centrum Wis-
kunde & Informatica, Amster-
dam) en Andrew Odlyzko ge-
ven een computerondersteund
bewijs dat het zogenaamde
Mertens-vermoeden onjuist is.
Als dit vermoeden, uit de
getaltheorie, juist was geweest,
had het de juistheid van de Rie-
mannhypothese – het belang-
rijkste open probleem in de
wiskunde –g e ï m p l i ce e rd .

19 9 8
Thomas Hales bewijst het
Keplervermoeden uit 1611, over
optimale bolstapelingen. Het
bewijs wordt met gemengde
gevoelens ontvangen, omdat
het voor een groot deel berust
op computerrekenwerk.

2004
Georges Gonthier slaagt erin
een computergeverifieerd be-
wijs van het vierkleurenpro-
bleem te leveren met behulp
van Co q , de bekendste bewijs-
assistent. Hiermee zijn de laat-
ste twijfels over het bewijs van
Appel en Haken de wereld uit.

Het discrepantievermoeden,
voor het eerst geformuleerd door
Paul Erdös, gaat over patronen in
een oneindige willekeurige rij
bestaande uit de getallen +1 en
–1, bijvoorbeeld
–1, +1, +1, –1, +1, +1, –1, +1, +1, –1,
+1, –1, –1, +1, +1, –1, ...
Erdös deed het volgende. Bekijk
binnen deze rij een eindig aantal
termen op gelijke afstand van el-
kaar. Bijvoorbeeld de tweede,
vierde en zesde term, of de vijf-

de, tiende, vijftiende en twintig-
ste term. Tel nu al die termen bij
elkaar op. Hoe ver kan deze som
afwijken van 0? Erdös vermoed-
de: willekeurig ver.
De som van de vierde, achtste en
twaalfde term in de voorbeeldrij
is –1, dus de afwijking ten op-
zichte van 0 is 1. Dat kan beter: zo
is de som van de derde, zesde en
negende term gelijk aan 3 (en de
afwijking ten opzichte van 0 dus
eveneens). Erdös’ ve r m o e d e n

zegt dat het altijd nóg beter kan.
Boris Konev en Alexei Lisitsa
lieten zien dat binnen de eerste
1160 termen van een ±1-rij de be-
doelde afwijking soms niet ver-
der komt dan 2, en dat binnen de
eerste 1161 termen die afwijking
altijd minstens 3 is. Daarmee
hebben ze het volgende speciale
geval van het discrepantiever-
moeden bewezen: van elke on-
eindige ±1-rij is de discrepantie
minstens 3.
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Foto van Dione en Saturnus
is genomen vanaf 78.000 km,
en niet vanaf 500 km

Het bijschrift bij de foto van de
ijsbal Dione (IJsbal Dione, over-
vleugeld door gasreus Saturnus,
Wetenschap, 29 augustus 2015)
meldt dat de opname is ge-
maakt op een afstand van 500
km van dit object met een
doorsnee van 1100 km.
Een object van die doorsnee
zou volgens mij op die hoogte
een veel grotere kijkhoek verei-
sen, iets in de orde van grootte
van 90 of meer graden.
Ik schat de op de foto weerge-
geven kijkhoek op ongeveer 5
graden en dan zou de afstand
in de orde van grootte van
15.000 km moeten zijn.
Als de afstand van 500 km toch
klopt, waarom is er dan nau-
welijks iets van details te zien?
Fo to’s van het ISS (hoogte 300 -
400 km) tonen toch altijd een
herkenbaar deel van de aarde.
En wat zijn dan de streperige
patronen rechts onder?
E. van der Feltz, per e-mail

Naschrift Hendrik Spiering, chef
we te n s ch a p s red a c t i e :
U heeft gelijk. De dichtste nade-
ring was tot 500 km, maar deze
foto is vanaf 78.000 kilometer
genomen. Voor een beschrijving
van de strepen onderin was in
het bijschrift geen plaats, maar
in de brief hieronder wordt er
meer over verteld.

Dione en Saturnus (2)
Naar mijn idee heeft de redac-
tie het bijzondere van deze op-
name niet herkend, dan wel
niet beschreven. U ziet achter
Dione een strakke horizontale
donkere streep. En dát zijn de
ringen van Saturnus. Cassini
bevond zich op dat moment
precies in het vlak waarin de
ringen liggen en zo is dus te
zien dat de ringen zich in een
uiterst gebied bevinden. On-
deraan de foto zie je de slag-
schaduwen van de ringen; het
zonlicht komt van rechtsboven
en de schaduwen tonen prach-
tig de textuur van de ringen die
anderszins moeilijk te fotogra-
feren is. Dit alles maakt het
z o’n unieke foto.
Huub Odijk Zu t p h e n

Psyc h o l o g e n
De niet-repliceerbaarheid van
veel psychologisch onderzoek
(Van veel onderzoek blijft weinig
over als je het herhaalt, 28 au-
gustus) dwingt de wetenschap-
pelijke psychologie om het hui-
dige beloningssysteem te her-
zien. Hoe? Met het Wedden-
schapsmodel voor Weten-
schapsbeoefening, al in de ja-
ren 80 ontworpen door de
Groningse hoogleraar psycho-
logie Wim Hofstee.
Twee wetenschappers ver-
schillen van mening over een
te voorspellen effect. Bijvoor-
beeld dr A. beweert dat ge-
trouwde vrouwen rond de ei-
sprong vaak contact zoeken
met vrijgezellen. Dr B. denkt
van niet. Ze wedden. Samen
zetten ze een onderzoek op dat
voor beiden een acceptabele
arbitrage van hun wedden-
schap is.
Triviaal en voorspelbaar on-
derzoek vindt dan niet meer
plaats. Hoe spectaculairder de
onderzoekshypothesen, hoe
betrouwbaarder het onder-
zoeksontwerp en -resultaat,
door het persoonlijk belang
van beide ‘sp e l e r s ’ om elke sus-
pecte poging van de tegenstan-
der om het eigen Gelijk een
voordeeltje te geven, onmid-
dellijk te corrigeren. Wie wint
krijgt de pot (in eenheden Ge-
lijk, of Reputatie). Wie vaak
wint, krijgt onderzoekssubsi-
dies, een snel stijgende loop-
baan, volgers, en komt op TV.
Fenna Poletiek
Docent Cognitieve Psychologie,
Universiteit Leiden

2008
Michal Kourila en Jerome Paul
vinden het zesde zogeheten
Van der Waerdengetal, ge-
bruikmakend van een SAT-sol-
ver. Veel wiskundigen zijn niet
honderd procent overtuigd, on-
der andere omdat de gebruikte
solver niet tot de beste solvers
wordt gerekend en omdat er
geen bewijschecker is gebruikt
om het bewijs te valideren.

2012
De Ier Gary McGuire bewijst
dat bij een sudoku minstens
17 vakjes ingevuld moeten zijn,
anders heeft deze zeker geen
unieke oplossing. De benodig-
de computerberekeningen
duurden ongeveer 7 miljoen
p ro ce s s o r u re n .

2 0 14
Thomas Hales heeft zijn forme-
le computerbewijs van het
Ke p lervermoeden rond:
elke stap is door een bewijs-
checker gecontroleerd en juist
b e vo n d e n .
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z o’n rij is de grootst mogelijke afwij-
king – ten opzichte van nul – van de
som van de termen in een deelrijtje
waarvan de termen op gelijke afstand
van elkaar liggen (zie inzet).

Het algemene probleem is nog al-
tijd niet opgelost, maar een compu-
terondersteund bewijs van een speci-
aal geval, geleverd door Boris Konev
en Alexei Lisitsa (University of Liver-
pool), is deze zomer gepubliceerd
door het tijdschrift Artificial Intelli-
ge n ce . Voor hun bewijs moest wor-
den aangetoond dat de discrepantie
van élke ±1 1-rij van lengte 1.161 ten
minste 3 is. Van zulke rijen bestaan
er 21161, ongeveer 3 × 103 49. Met de
hand een onmogelijke taak, en zon-
der slim programmeerwerk ook voor
een computer niet te doen. Zou een
computer een miljard rijtjes per se-
conde kunnen checken, dan zou hij
hier bijna 10333 jaar mee bezig zijn,
veel langer dan de leeftijd van het
heelal.

Verific atie

Konev en Lisitsa vertaalden het pro-
bleem in Boolese algebra zodat een
SAT-solver het probleem wél te lijf
kon gaan. Voor het bewijs hoefde de
SAT-solver ‘sl e c h t s ’ 70 miljoen geval-
len te onderzoeken; daarmee waren
álle 21161 rijen van lengte 1161 afgedekt .
De solver kon voor die 70 miljoen
reeksen in korte tijd nagaan of hun
discrepantie ten minste 3 is. Daartoe
schreven de onderzoekers formules
uit die horen bij rijen van lengte 1160
en 1161. Het resultaat van de SAT-sol-
ver was dat er bij 1160 een toekenning
is waarvoor alle formules vervulbaar
zijn; dat betekent dat er een ±1-rij van
lengte 1160 bestaat waarvan de dis-
crepantie onder de 3 blijft. Bij 1161

bleek zo’n toekenning niet te bestaan,
hetgeen impliceert dat de discrepan-
tie van elke rij van die lengte ten min-
ste 3 is.

In een modern computerbewijs zit
ook een tweede stap: verificatie. Vaak
kan het computerresultaat worden
geverifieerd door een ‘bewijschecker ’
of ‘bewijsassi stent’: een onafhanke-
lijk computerprogramma gaat dan de
juistheid van een door een SAT-solver
geleverd bewijs na. Als de checker het
in orde vindt, kun je er vanuit gaan
dat de SAT-solver zijn werk zonder
fouten heeft gedaan.

In theorie kan zo’n checker óók
fouten maken, maar de kans daarop
is zeer klein. Jan Friso Groote, hoogle-
raar informatica aan de Technische
Universiteit Eindhoven, noemt de be-
trouwbaarheid van checkers ‘ext re e m
hoo g’. „Ik heb enkele grote bewijzen
door Coq [een van de bekendste be-
wijsassistenten] gehaald. De extreem
subtiele fouten die daarmee boven
water kwamen, hebben mij zeer over-
tuigd van de kracht van dergelijke
tools. Interactieve bewijsassistenten
zijn vele malen preciezer in het con-
troleren van een bewijs dan de beste
wiskundige. De Laatste Stelling van
Fermat [in 1994 bewezen door An-
drew Wiles, zonder computer] is in
mijn ogen ook pas bewezen wanneer
een interactieve bewijsassistent er
zijn zegen aan heeft gegeven,” zeg t
G ro o te .

Marijn Heule, die als postdoc-on-
derzoeker aan de Technische Univer-
siteit Delft werkte aan SAT-solvers en
sinds 2012 verbonden is aan het De-
partment of Computer Sciences van
de University of Texas (Austin), ver-
wacht dat er niet veel wiskundigen zijn
die zullen twijfelen aan de juistheid

van het bewijs van het speciale geval
van het discrepantievermoeden. Dat
komt met name door de validatie van
het bewijs door diverse bewijschec-
kers. Een van die checkers is dr up-
trim, ontwikkeld door Heule zelf.

Heules checker kon niet alleen het
bewijs valideren, maar kon het ook
optimaliseren. Toen Konev en Lisitsa
hun bewijs presenteerden, vorige zo-
mer tijdens een conferentie in Wenen,
was de output van de SAT-solver een fi-
le van 13 gigabyte. Ter vergelijking: al-
le tekst op de Engelse Wikipedia, met
bijna vijf miljoen lemma’s, is zo’n 10
gigabyte. Heules checker produceer-
de een veel compacter bewijs: slechts
zes procent van het oorspronkelijke.

Slim mensenwerk

Hoewel er met een computerbewijs
duidelijkheid is dát een stelling waar
is (al helemaal als het ook de zegen
van een checker heeft), blijft voor
sommige wiskundigen een nadeel dat
het onduidelijk blijft waaróm die
waar is. „Omdat miljoenen gevallen
zijn gecontroleerd en allemaal OK ble-
ken te zijn” is dan geen bevredigend
ant woord.

Aan de andere kant: het is ook fout
om een bewijs volledig toe te schrij-
ven aan de computer. Meestal doet de
computer ‘sl e c h t s ’ het omvangrijke
rekenwerk, waar geen conceptvor-
ming aan te pas komt. Bij zowel het
bewijs van het vierkleurenprobleem
uit 1976 als het recente bewijs van het
discrepantievermoeden ging de com-
puter systematisch een groot aantal
gevallen af, maar er kwam slim men-
senwerk aan te pas om de computer
te laten doen wat hij moest doen:
daarbij gaat het wel degelijk om be-
gr ip.
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