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Περίληψη

Η ταχύτητα δεν προσδίδει πραγματικά περισσότερη υπολογιστική δύναμη σε ένα υπο-

λιγιστικό σύστημα. Χρειάζονται νέες προσεγγίσεις στον τρόπο υπολογισμού αλλά και

αναθεώρηση των απόψεων μας περί των ορίων της υπολογισιμότητας. Η θεωρία της υπε-

ρυπολογισιμότητας δίνει λύση στα δύο αυτά προβλήματα: αμφισβητώντας την επικρατούσα

απόψη περί των ορίων του τι μπορεί κανείς να υπολογίσει με μια οποιαδήποτε υπολογιστική

μηχανή, αλλά και προτείνοντας τρόπους με τους οποίους πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί.

1 Η έννοια της υπολογισιμότητας

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι όσο πιο γρήγοροι γίνονται οι υπολογιστές τόσο περισσότερα

προβλήματα μπορούν να λύσουν. Η αλήθεια είναι ότι έχοντας έναν πολύ γρήγορο υπολογιστή

μπορούμε πράγματι να λύσουμε πιο αποτελεσματικά διάφορα πορβλήματα. Από την άλλη η

μεγαλύτερη ταχύτητα δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα μπορούμε να λύσουμε και πιο πολλά προ-

βλήματα. Για παράδειγμα, μ’ ένα γρήγορο αυτοκίνητο μπορεί πράγματι να πάμε πιο γρήγορα

στο προορισμό μας, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι μπορούμε να πάμε και στην Αυστραλία! Υπάρ-

χουν άραγε προβλήματα που δεν λύνονται; Και αν υπάρχουν γιατί δε μπορούν να λυθούν; Με

άλλα λόγια, μήπως η ίδια η Φύση θέτει κάποιους περιορισμούς στο τι μπορούμε και τι δεν

μπορούμε να υπολογίσουμε;

Για να απαντήσουμε σε ένα τόσο σημαντικό ερώτημα θα πρέπει πρώτα να έχουμε κατα-

νοήσει την έννοια της υπολογισιμότητας. Με άλλα λόγια θα πρέπει πρώτα να καταλάβουμε

τι σημαίνει υπολογίζω μηχανικά. ΄Ετσι όταν λέμε υπολογίζω θα εννοούμε την εύρεση ενός

αριθμού ο οποίος αντιστοιχεί στη λύση ενός προβλήματος, π.χ. «ποιος αριθμός είναι το τε-

τράγωνο του 4;» κ.λπ, ή την μονολεκτική απάντηση (δηλ. μ’ ένα «ναι» ή μ’ ένα «όχι»), σε

ένα πρόβλημα απόφασης, π.χ. «είναι ο αριθμός 96 άρτιος;» κ.λπ. Ο προσδιορισμός μηχανικά

αναφέρεται στην τυφλή υπακοή ενός συνόλου κανόνων ή εντολών που κανείς πρέπει να ακο-

λουθήσει για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, η μηχανική εκτέλεση ενός

συνόλου βημάτων σημαίνει την εκτέλεση των βημάτων αυτών χωρίς την ανάληψη καμίας πρω-

τοβουλίας από μέρος του προσώπου που εκτελεί τα βήματα αυτά. ΄Ομως κανείς θα μπορούσε

να διερωτηθεί αν η εκτέλεση μιας συνταγής προετοιμασίας ενός φαγητού είναι πράγματι μια
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μηχανική διαδικασία; Επειδή υπαρχουν αρκετά τέτοια παραδείγματα τα οποία δεν αφορούν το

θέμα μας, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν όσο γίνεται πιο αυστηρό ορισμό της έννοιας

της (μηχανικής) υπολογισιμότητας. Πριν όμως δώσουμε τον ορισμός αυτό, θα παρουσιάσουμε

σε συντομία τις ιστορικές συνθήκες που οδήγησαν σ’ αυτόν.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 2ου διεθνούς κονγκρέσου μαθηματικών που διεξήχθει

ο καλοκαίρι του 1900 στο Παρίσι, ο γνωστός γερμανός μαθηματικός David Hilbert πρότει-
νε δέκα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα μαζί με δεκατρία επιπλέον, τα οποία παρουσίασε

αργότερα, αποτελούσαν για τον ίδιο το είδος των προβλημάτων η λύση των οποίων θα προή-

γαγε την μαθηματική σκέψη και επιστήμη. Το λεγόμενο δέκατο πρόβλημα του Hilbert, όπως
είναι πια γνωστό στη βιβλιογραφία, είναι ένα απλό πρόβλημα απόφασης. Πιο συγκεκριμένα, ο

Hilbert ρωτούσε αν είναι δυνατό να βρούμε μια διαδικασία η οποία θα μας επιτρέπει άμεσα και
γρήγορα να λέμε αν μια οποιαδήποτε Διοφαντική εξίσωση μπορεί να λυθεί στο σύνολο των

ακεραίων ή όχι. Μια Διοφαντική εξίσωση είναι απλά μια εξίσωση της μορφής

D(x1, x2, . . . , xn) = 0,

όπου D(x1, x2, . . . , xn) είναι μια αλγεβρική παράσταση και xi μια άγνωστη μεταβλητή. Είναι

γεγονός ότι το 1900 υπήρχαν στη διάθεση των μαθηματικών μέθοδοι επίλυσης συγκεκριμένων

τύπων Διοφαντικών εξισώσεων, αλλά δεν υπήρχε μια γενική μέθοδος επίλυσης οποιασδήποτε

Διοφαντικής εξίσωσης. Η προσπάθεια επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος οδήγησε σε

μια σειρά από σημαντικότατες ανακαλύψεις που επιρρέασαν την ανάπτυξη των μαθηματικών

αλλά και τις ανθρώπινης σκέψης γενικότερα.

Το δέκατο πρόβλημα του Hilbert είναι στην ουσία ένα πρόβλημα απόφασης: καλούμαστε
να πούμε αν υπάρχει μια γενική μέθοδος που θα μας επιτρέπει να αποφασίζουμε αν μια οποια-

δήποτε Διοφαντική εξίσωση έχει λύση ή όχι. ΄Ενα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι πίσω

από την επιθυμία του Hilbert για την επίλυση αυτού του προβλήματος κρύβονταν επιμελώς το
όνειρό του για μια τελείως φορμαλιστική μαθηματική επιστημή. Δηλαδή, μιας επιστήμης όπου

η τυφλή επεξεργασία συμβόλων θα έπαιζε τον πρώτο (και ίσως μοναδικό) ρόλο. Συνεπής με τα

πιστεύω του ο Hilbert υποστήριξε ότι τα μαθηματικά είναι πλήρη, δηλ. πρέπει να είναι συνεπή
και αποφασίσιμα. ΄Οταν λέμε συνεπή εννοούμε ότι αν έχουμε ένα σύνολο αξιωμάτων δεν μπο-

ρούμε από αυτά να αποδείξουμε δύο αντικρουόμενες προτάσεις, ενώ όταν λέμε αποφασίσιμα

εννοούμε ότι δεν υπάρχουν προτάσεις οι οποίες και μπορούν να αποδειχτούν και δε μπορούν

να αποδειχτούν. ΄Οσο και αν φαίνονταν προφανείς οι αιτιάσεις του Hilbert, εντούτοις ο Kurt
Gödel έθεσε τέρμα στο φορμαλιστικό όνειρο του Hilbert όταν το 1931 απέδειξε ότι κάθε
αρκετά εκφραστικό λογικό σύστημα θα πρέπει να είναι είτε μη-συνεπές είτε μη-αποφασίσιμο!

Βέβαια το θεώρημα του Gödel δεν έδωσε απάντηση στο δέκατο πρόβλημα του Hilbert, αλ-
λά αποτέλεσε ένα δυνατό σοκ για τους οπαδούς του φορμαλισμού. ΄Ομως για να παύσουν

και οι πιο αισιόδοξοι να ονειρεύονται έπρεπε να δωθεί μια απάντηση και στο πρόβλημα της

αποφασισιμότητας.

Στη δεκατία του 1930 ο Alonzo Church σχεδίασε το λεγόμενο λογισμό λ, ως μια προ-
σπάθεια να δώσει απάντηση στο πρόβλημα της αποφασισιμότητας. Ο πλήρης λογισμός λ
αποδείχτηκε αργότερα ότι είναι μη-συνεπές, αλλά ο Church χρησιμοποίησε το λογισμό για
να αποδείξει ότι δεν είναι δυνατό να βρούμε μια μέθοδο με την οποία να αποφανθούμε αν

δύο εκφράσεις του λογισμού είναι ισοδύναμες ή όχι. Η αξία αυτής της παρατήρησης φάνηκε

αργότερα όταν ο λογισμός λ χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ορισμού και περιγραφής γλωσσών
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προγραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να πούμε πως η παρατήρηση του Church είναι
ισοδύναμη με την παρατήρηση ότι δε μπορούμε με καθαρά μηχανικό τρόπο να αποφανθούμε

αν δύο προγράμματα είναι ισοδύναμα ή όχι. Την ίδια εποχή που ο Church εργαζόταν πάνω στο
λογισμό λ, ένας μαθητής του, ο Alan Turing, προσπαθούσε να βρει ένα διαφορετικό τρόπο
να απαντήσει στο πρόβλημα της αποφασισιμότητας.

Ο Turing ακολούθησε ένα διαφορετικό δρόμο. Πιο συγκεκριμένα σχεδίασε μια νοητή μη-
χανή η οποία είναι γνωστή στη βιβλιογραφία ως μηχανή Turing. Η μηχανή αυτή αποτελείται
από μια κορδέλα απείρου μήκους η οποία είναι χωρισμένη σε μικρά τετράγωνα τα οποία ονομά-

ζονται κελιά. Πάνω από την κορδέλα περνά μια κεφαλή εγγραφής-ανάγνωσης η οποία μπορεί

να γράφει ένα σύμβολο σε κάθε κελί αλλά και να σβήνει το σύμβολο που είναι εγγεγραμμένο

σε κάθε κελί. Επίσης, υπάρχει και μια συσκευή ελέγχου η οποία στην ουσία είναι ένας πί-

νακας, τον οποίο συμβουλεύεται η μηχανή ανά πάσα στιγμή για να καθορίσει τι θα κάνει σε

κάθε στιγμή της λειτουργίας της. Στην πιο απλή της μορφή, η μηχανή Turing εργάζεται με
δύο μόνο σύμβολα: τα ψηφία μηδέν και ένα. Στην αρχή εγγράφουμε στην κορδέλα της μη-

χανής διάφορα σύμβολα, τα οποία αποτελούν την είσοδο της μηχανής. Αφού έρθει η κεφαλή

στην αρχή της κορδέλας, η μηχανή αρχίζει να λειτουργεί. ΄Οταν η μηχανή σταματήσει (άμα

σταματήσει!), μετρούμε απλά τον αριθμό των «1» που είναι γραμμένα στην κορδέλα και αυτό

είναι το αποτέλεσμα του υπολογισμού μας. Με άλλα λόγια, η μηχανή Turing είναι μια πολύ
απλή μορφή μηχανικού υπολογιστή. Υπάρχει μια γενική μηχανή Turing, η καθολική μηχανή
Turing, στην κορδέλα της οποία δεν γράφουμε απλά σύμβολα που αντιστοιχούν σε δεδομένα,
αλλά ένα αριθμό που αντιστοιχεί στη συσκεή ελέγχου μιας οποιασδήποτε μηχανής Turing
και τα αντίστοιχα δεδομένα αυτής της δεύτερης μηχανής. Με αυτά τα δεδομένα εισόδου η

καθολική μηχανή παράγει ως αποτέλεσμα το αποτέλεσμα που θα παρήγαγε η δεύτερη μηχα-

νή αν λειτουργούσε μόνη της με τα αντίστοιχα δεδομένα εισόδου. Ο Turing ανακάλυψε ένα
πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσε να λυθεί από την καθολική μηχανή του και το οποίο έμελε

να γίνει γνωστό ως το πρόβλημα τερματισμού (halting problem). Αυτό το πρόβλημα ρωτάει
πολύ απλά αν είναι δυνατό να αποφασίσει μια καθολική μηχανή αν μια δεύτερη (απλή) μηχα-

νή με συγκεκριμένη είσοδο θα τερματίσει ή όχι. Με άλλα λόγια, μπορεί η καθολική μηχανή

να προβλέψει αν η δεύτερη μηχανή θα επαναλαμβάνει επ’ άπειρο μια σειρά βημάτων ή όχι.

Ο Turing απέδειξε ότι αυτό δεν είναι δυνατό και έτσι έθεσε οριστικά τέλος στα όνειρα των
φορμαλιστών. Αργότερα, στις δεκατία του 1970, ο ρώσος μαθηματικός Yuri Matiyasevich
απέδειξε ότι το δέκατο πρόβλημα του Hilbert δεν μπορεί να αποφασιστεί!
Τα αποτελέσματα των Turing και Church οδήγησαν τον δεύτερο να διατυπώσει ένα αίτημα

το οποίο είναι γνωστό ως αίτημα των Church-Turing. Το αίτημα αυτό πολύ απλά λέει ότι αν
κάτι μπορεί να υπολογισθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τότε θα πρέπει να μπορεί να υπολογισθεί

από μία μηχανή Turing. Η σημασία αυτού του αιτήματος είναι τεράστια αφού πρακτικά λέει
ότι η μηχανή Turing περιγράφει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να υπολογισθεί. Μολονότι οι
επιπτώσεις αυτού του αιτήματος είναι τεράστιες, εντούτοις κανείς μέχρι σήμερα δεν κατάφερε

να το αποδείξει, ενώ υπάρχουν αρκετοί ερευνητές και διανοητές που το αμφισβητούν ευθαίως!

Τι σημαίνει όμως αυτό;
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2 Υπολογίζοντας πέρα από το όριο Church-Turing

Αφού το έργο των Church και Turing έδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τι σημαίνει υπολογίζω,
γιατί άραγε δεν θα πρέπει να δεχτούμε το αίτημά τους ως αληθινό πέραν πάσας αμφιβολίας;

Μήπως ισχυριζόμενοι ότι είναι δυνατό να υπολογίσουμε αριθμούς και συναρτήσεις που δε

μπορούν να υπολογίσουν οι μηχανές Turing, παραλογιζόμαστε και ουσιαστικά προτείνουμε έ-
να νεό είδος αεικίνητου; Ερωτήματα όπως αυτά είναι απόλυτα δικαιολογημένα και λογικά. Από

την άλλη είναι άραγε σωστό να θεωρούμε τη μηχανή Turing ως βάση κάθε έννοιας του υπο-
λογίζω; Γεγονός είναι ότι όσο και αν φαίνεται ότι η μηχανή Turing είναι μια αυστηρά ορισμένη
μηχανή υπάρχουν αρκετοί που αμφισβητούν αυτή την αυστηρότητα. Για παράδειγμα, μολόνο-

τι η λέξη «μηχανικά» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον τρόπο εκτέλεσης των βημάτων

μιας μηχανής, εντούτοις δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν αναφερόμαστε σε πεπερασμένες

ολοκληρωμένες διεργασίες. ΄Αρα, αν κανείς αλλάξει τον ορισμό την έννοιας του υπολογίζω,

απλά καταλήγει σ’ ένα διαφορετικό υπολογιστικό μοντέλο. Επιπλέον, κανείς μπορεί να χρη-

σιμοποιήσει τη μηχανή Turing ως συστατικό ενός γενικότερου υπολογιστικού μοντέλου το
οποίο θα μπορεί να υπολογίσει αριθμούς και συναρτήσεις τα οποία καμία μηχανή Turing δε
μπορεί να υπολογίσει από μόνη της. ΄Ισως η τελευταία πρόταση να μοιάζει με οξύμωρο, αλλά

έχει αποδειχθεί μαθηματικά ότι αν βάλουμε άπειρες μηχανές Turing να εργασθούν παράλληλα,
τότε μπορούν να υπολογίσουν πιο πολλούς αριθμούς και συναρτήσεις απ’ ότι μια οποιαδήποτε

μηχανή από μόνη της (βλ. [1]). Βέβαια κανείς μπορεί να πει πολύ απλά ότι δεν είναι δυνατό

να έχουμε άπειρες μηχανές Turing, θαρρείς και είναι δυνατό να έχουμε μια κορδέλα απείρου
μήκους!

Το πρόβλημα της τριχοτόμησης μιας γωνίας με τη χρήση μόνο γνώμονα και διαβήτη

ήταν ένα πρόβλημα που απασχόλησε έντονα τους μαθηματικούς της αρχαιότητας. Κανείς δε

μπορούσε να δώσει μια καταφατική ή μια αρνητική απάντηση. Η απάντηση δόθηκε τον 19ο

αιώνα από τονWantzel ο οποίος αποφάνθηκε ότι δεν είναι δυνατή η τριχοτόμηση μιας γωνίας
με τη χρήση διαβήτη και γνώμονα μόνο. ΄Ομως, προφανώς, μπορούμε να τριχοτομήσουμε μια

οποιαδήποτε γωνία με καθαρά αλγεβρικούς τρόπους. Επίσης, αυτό δείχνει ότι μπορεί μεν το

πρόβλημα τερματισμού της μηχανής Turing να μη δύναται να απαντηθεί από μια μηχανή Turing,
αλλά ίσως να μπορεί να απαντηθεί από μία άλλη μηχανή. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει τίποτα

παράλογο στην απαίτηση μας να βρούμε τρόπο επίλυσης του προβλήματος του τερματισμού.

Η διαπίστωση αυτή δε συμβάλει ουσιαστικά στην εξεύρεση λύσης στο πρόβλημά μας, απλά

δείχνει με απλό τρόπο ότι δεν κυνηγούμε ανεμόμυλους ως νέοι Δον Κιχώτες! [Βλέπε [2]

για μια ενδιαφέρουσα επαναπροσέγγιση του προβλήματος της τριχοτόμησης σε σχέση με τη

μηχανή Turing και τα όρια της υπολογισιμότητας.] Το σημαντικό ερώτημα που τίθεται τώρα
είναι αν υπάρχουν προτάσεις, έστω και θεωρητικές, που να μας επιτρέπουν να λύσουμε το

πρόβλημα τερματισμού ή κάποιο άλλου άλυτου προβλήματος (π.χ. το δέκατο πρόβλημα του

Hilbert).
Το 1999 οι B. Jack Copeland και Diane Proudfoot δημοσίευσαν ένα άρθρο στο επιστημο-

νικό περιοδικό Scientific American (βλ. [3]) στο οποίο περιγράφουν γιατί ο ίδιος ο Turing δεν
πίστευε ότι οι μηχανές που φέρουν το όνομά του δεν αποτελούν το τέλος στη κλίμακα της

υπολογισιμότητας. Στο άρθρο αυτό οι συγγραφείς εισαγάγανε τον όρο υπερυπλογισιμότητα

για να χαρακτηρίσουν οποιαδήποτε υπολογιστική μηχανή θα είχε παραπάνω υπολογιστικές

δυνατότητες από την μηχανή Turing. Ο Copeland για να δείξει πως είναι δυνατό να δωθεί
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απάντηση στο πρόβλημα του τερματισμού «κατασκεύασε» μια νοητή μηχανή την οποία ονό-

μασε επιταγχυνόμενη μηχανή Turing. Η μηχανή αυτή λειτουργεί κατά βάση όπως και μία
κανονική μηχανή Turing, αλλά κάθε βήμα της εκετελείται στο μισό χρόνο από ότι το προη-
γούμενο βήμα. ΄Ετσι αν το πρώτο βήμα εκτελείται σε ένα δευτερόλεπτο, το δεύτερο εκτελείται

σε μισό δευτερόλεπτο, το τρίτο σε ένα τέταρτο του δευτερολέπτου κ.ο.κ. Κατά αυτόν τον

τρόπο, η νέα αυτή μηχανή μπορεί να εκτελέσει ένα άπειρο αριθμό βημάτων σε πεπερασμένο

χρόνο! Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι αναγνώστες θα θεωρήσουν ότι η ιδέα αυτή είναι

απλά παράλογη. Παρόλα αυτά έχουν γίνει σοβαρότητες μελέτες (για παράδειγμα βλ. [4, 5])

που δείχνουν ότι κατά βάση είναι δυνατό εκτελέσουμε έναν άπειρο αριθμό βημάτων σε πεπε-

ρασμένο χρόνο. Επίσης, οι Gábor Etesi και István Németi έδειξαν πως μπορούμε πρακτικά
να χρησιμοποιήσουμε τις ιδιότητες του χωροχρόνο για να επιτύχουμε την εκτέλεση απείρων

βημάτων σε πεπερασμένο χρόνο (βλ. [6] για λεπτομέριες).

Από την στιγμή που ο Copeland και η Proudfoot δημοσίευσαν το άρθρο τους, από την μία
άρχισε μια συστηματική προσπάθεια για την ανακάλυψη νέων συστημάτων με υπολογιστικές

δυνατότητες πέραν των δυνατοτήτων των μηχανών Turing, ενώ από την άλλη ερευνητές και
διανοητές που είχαν κάνει ερευνητική δουλειά στο θέμα βρήκαν επιτέλους πρόσφορο έδαφος

για να δημοσιεύσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα. ΄Ενας χώρος στον οποίο έγινε μια

ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα πρόταση είναι ο χώρος της κβαντικής υπολογισιμότητας. Η ιδέα ενός

υπολογιστή που θα λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της κβαντικής μηχανικής εισήχθει

από τον Richard Feynman στη δεκαετία του 1980. Μολονότι δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί
κβαντικού υπολογιστές, έχει αποδειχτεί ότι θα μπορούν να κάνουν τουλάχιστον ότι και οι

κλασικοί υπολογιστες αλλά πολύ πιο σύντομα. Ειδικότερα έχει αποδειχθεί ότι θα μπορούν να

λύσουν προβλήματα τα οποία κλασικά θεωρούνται πολύ δύσκολα. Γενικά μιλώντας οι κβαν-

τικοί υπολογιστές επεξεργάζονται κβαντικά bit1 ή απλά qubit με τη χρήση κβαντικών πυλών
(βλ. [7] για περισσότερες λεπτομέριες). Χρησιμοποιόντας τη θεωρία της αδιαβατικής κβαν-

τικής υπολογισιμότητας, μιας ξεχωριστής περίπτωσης κβαντικής υπολογισιμότητας, ο Tien
Kieu έδειξε πως είναι δυνατό να λύσουμε το δέκατο πρόβλημα του Hilbert! Φυσικά το σύνολο
της επιστημονικής κοινότητας υποδέχτηκε το αποτέλεσμα αυτό με μεγάλο σκεπτικισμό και σε

πολλές περιπτώσεις το χαρακτήρησε ως αιρετικό. Δυστυχώς, το κυνήγι μαγισσών δεν έχει

σταματήσει ακόμη. . . Εντούτοις κανείς μέχρι σήμερα δεν κατάφερε με σοβαρά επιστημονικά

επιχειρήματα να αποδείξει ότι ο Kieu έχει κάνει κάπου λάθος. Μολονότι υπάρχουν αρκετές
ακόμη προτάσεις για μηχανές με δυνατότητες πέρα από αυτές της μηχανής Turing, δεν θα
επεκταθούμε παραπέρα και θα προτείνουμε στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη να προστρέξει

στο [9], την εγκυκλοπαίδεια της υπερυπολογισιμότητας όπως το χαρακτήρησε ένας κριτής.

Η θεωρία της υπερυπολογισιμότητας αγγίζει και άλλους τομείς της επιστήμης και στην

επόμενη ενότητα θα συζητήσουμε εν συντομία την σχέση της με το ανθρώπινο μυαλό.

3 Υπερυπολογισιμότητα και ανθρώπινο μυαλό

΄Οσο και αν εκ πρώτης όψης φαίνεται άσχετο, η θεωρία της υπερυπολογισιμότητας είναι άμεσα

συνδεδεμένη με την φιλοσοφία του μυαλού, της μελέτης του τι πραγματικά είναι το ανθρώπι-

1
Η λέξη «δυφίο», η ελληνική απόδοση του όρου bit, μου φαίνεται τουλάχιστον απαράδεκτη, ενώ είναι και

κακόηχη. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιώ τον αγγλικό όρο.
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νο μυαλό. Η επικρατούσα άποψη στον χώρο των λεγομένων γνωστικών επιστημών (cognitive
sciences) για την πραγματική φύση του ανθρωπίνου μυαλού είναι ότι αυτό στην πραγματικό-
τητα είναι μια μηχανή Turing. Με άλλα λόγια κανείς θα μπορούσε να πει ότι ο άνθρωπος είναι
απλά μια βιολογική μηχανή Turing. Λογικά κανείς ορθά σκεπτόμενος άνθρωπος δεν θα αμφι-
σβητίσει την ιδέα ότι ο άνθρωπος είναι όντως μια βιολογική μηχανή. Από την άλλη θα ήταν

τουλάχιστον παράλογο να περιορίσουμε τις δυνατότητες του ανθρωπίνου μυαλού, απλά επειδή

υπάρχει ένα αναπόδεικτο αίτημα! Μάλιστα σκέψεις όπως αυτές οδήγησαν τον Peter Kugel
να υποστηρίζει στην εργασία [10] ότι κατά βάση το μυαλό είναι μια μηχανή trial-and-error,
δηλαδή μια απλή επέκταση της μηχανής Turing η οποία έχει υπερυπολογιστικές δυνατότητες
(βλ. [11, 12] αλλά και [9] για μια αναλυτική περιγραφή των μηχανών αυτών). Μια άλλη ά-

ποψη σχετικά με τις δυνατότητες του ανθρωπίνου μυαλού είναι η ιδέα ότι το μυαλό έχει και

υπολογιστικές δυνατότητες αλλά και δυνατότητες ξεκάθαρα μη-υπολογιστικές. Παρόλο που

η άποψη αυτή φαίνεται η πιο λογική, εντούτοις αποτελεί αντικείμενο σφοδρής κριτικής κύρια

από ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι το μυαλό είναι καθαρά μια μηχανή Turing. Τούτη η
άποψη σχετίζεται με την υπερυπολογισιμότητα μιας και έμεσα δέχεται ότι η μηχανή Turing δεν
αποτελεί την κορυφή των μηχανών επεξεργασίας πληροφοριών, πράγμα που άλλωστε αποτελεί

τη βάση της θεωρίας της υπερυπολογισιμότητας.

4 Επίλογος

Σε τούτο το σύντομο άρθρο παρουσιάστηκε ο νέος κλάδος της υπερυπολογισιμότητας και

οι λόγοι που οδήγησαν στην εμφάνισή της. Επίσης, παρουσιάστηκαν πολύ σύντομα μερικές

προτάσεις κατασκευής υπερυπολογιστικών μηχανών. Ακόμη συζητήθηκε πάρα πολύ σύντομα

η σχέση της υπερυπολογισιμότητας με το ανθρώπινο μυαλό. Φυσικά όπως αναφέραμε ξανά

η υπερυπολογισιμότητα δεν αφορά μόνο αυτούς τους τομείς αλλά και άλλους όπως τις οι-

κονομικές επιστήμες, τις κοινωνικές επιστήμες, τους μηχανικούς η/υ κ.λπ. Με άλλα λόγια

δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι η υπερυπολογισιμότητα είναι μια νέα διαθεματική

επιστήμη.

Η αμφισβήτηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την προσπάθεια για την κατάκτηση της γνώ-

σης. Η παγιοποίηση σε ιδέες και πρότυπα μόνο καλό δεν κάνει την ανθρώπινη σκέψη. Από την

άλλη η αμφισβήτηση για την αμφισβήτηση είναι λιγότερη χρήσιμη από την εμμονή στο παλιό.

Νομίζω ότι οι ιδέες που παρουσιάστηκαν εν συντομία σε τούτο το άρθρο είναι επικοδομητικές

και η μερική έστω υιοθέτησή τους θα οδηγήσει την επιστήμη σε νέους ορίζοντες ακόμη πιο

πλατιούς.
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