Τι μπορεί να υπολογιστεί…;
Μπορούν οι υπολογιστές να
«λύσουν» όλα τα προβλήματα…;

Μπορούν οι υπολογιστές να
κάνουν τα πάντα;
• Μέχρι τώρα είδαμε αρκετούς έξυπνους
αλγόριθμους που μετατρέπουν ένα σύνολο
σίδερων σε ευφυές μηχάνημα στη δούλεψή
μας…
• Υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι
υπολογιστές;
– ΦΥΣΙΚΑ…!!!
• Υψηλής ποιότητας μετάφραση μεταξύ γλωσσών όπως
Αγγλικά και Κινέζικα
• Αυτόματο έλεγχο ασφαλούς και γρήγορης οδήγησης
οχήματος σε πόλεις
• Βαθμολόγηση εργασιών φοιτητών
• …

Μπορούν οι υπολογιστές να
κάνουν τα πάντα;
• Φυσικά, μπορεί πάντα να επινοηθεί ένας
έξυπνος αλγόριθμος που π.χ., θα μπορεί να
οδηγήσει ένα όχημα σε πολυσύχναστο
περιβάλλον πόλεων…
• Όμως, υπάρχει πρόβλημα που να είναι τόσο
δύσκολο ώστε κανείς ποτέ να μη μπορεί να
επινοήσει αλγόριθμο για τη λύση του;
– Η απάντηση είναι ΝΑΙ!

Οι υπολογιστές δεν μπορούν να
λύσουν όλα τα προβλήματα
• Η ύπαρξη προβλημάτων για τα οποία ΔΕΝ μπορεί να
επινοηθεί αλγόριθμος για τη λύση τους ήταν γνωστή
πριν καν φτιαχτούν οι πρώτοι υπολογιστές
• Δύο μαθηματικοί, ένας Αμερικανός, ο Alonzo Church, και
ένας Βρετανός, ο Alan Turing, ανεξάρτητα ανακάλυψαν
προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν (δηλ.,
προβλήματα για τα οποία δεν μπορεί να επινοηθεί
αλγόριθμος που να τα λύνει) στο τέλος της δεκαετίας του
1930, αρκετά πριν εμφανιστούν οι πρώτοι υπολογιστές
κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου

Bugs, crashes και αξιοπιστία
λογισμικού
•

Η αξιοπιστία του λογισμικού έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία
χρόνια, αλλά ακόμα και πολύ καλά γραμμένο λογισμικό μπορεί να
κάνει πράγματα για τα οποία δεν ήταν σχεδιασμένο
– Στη χειρότερη περίπτωση, το λογισμικό μπορεί να καταρρεύσει (“crash”)
και τότε χάνουμε δεδομένα ή έγγραφα στα οποία δουλεύαμε (ή μπορεί
να χάσουμε σε παιχνίδια… J)

•

Βέβαια, οι υπολογιστές στις δεκαετίες του 1980 και του 90
κατέρρεαν (crash) πολύ συχνότερα από ό,τι στον 21ο αιώνα

•

Ο σημαντικότερος λόγος για αυτή τη βελτίωση είναι τα
αυτοματοποιημένα εργαλεία ελέγχου λογισμικού: τα προγράμματα
αυτά μπορούν να ελέγχουν πρόσφατα δημιουργημένο λογισμικό για
προβλήματα που μπορούν να το κάνουν να καταρρεύσει (crash)

Bugs, crashes και αξιοπιστία
λογισμικού
•

Τα αυτοματοποιημένα εργαλεία ελέγχου λογισμικού συνεχώς
βελτιώνονται αλλά η σημαντική ερώτηση είναι: θα βελτιωθούν ποτέ
τόσο πολύ ώστε να μπορούν να εντοπίζουν όλα τα πιθανά
προβλήματα σε όλα τα προγράμματα;
– Αν κάτι τέτοιο ήταν εφικτό, δεν θα υπήρχαν πλέον crashes λογισμικού

•

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι αποδεδειγμένα αδύνατον οποιοδήποτε εργαλείο
ελέγχου λογισμικού να μπορέσει να ανιχνεύσει όλα τα προβλήματα
σε όλα τα προγράμματα

Τι θα πει «αποδεδειγμένα
αδύνατον»;
•

Σε επιστήμες όπως η φυσική και η βιολογία, οι επιστήμονες κάνουν υποθέσεις για το
πώς συμπεριφέρονται συγκεκριμένα συστήματα και στη συνέχεια διεξάγουν
πειράματα για να διαπιστώσουν αν οι υποθέσεις τους είναι σωστές
–

•

Τα πειράματα ενέχουν πάντα κάποιο βαθμό αβεβαιότητας οπότε δεν μπορεί κανείς να είναι
100% σίγουρος ότι οι υποθέσεις είναι σωστές ακόμα και μετά από επιτυχημένα πειράματα

Αντίθετα, είναι δυνατόν να ισχυριστούμε 100% βεβαιότητα για αποτελέσματα στα
μαθηματικά και στην επιστήμη των υπολογιστών
–

Εφόσον αποδεχόμαστε βασικά μαθηματικά αξιώματα (όπως ότι 1 + 1 = 2), ο παραγωγικός
λογισμός που χρησιμοποιείται στα μαθηματικά καταλήγει σε απόλυτη βεβαιότητα ότι και
πολλές άλλες δηλώσεις θα είναι αληθείς
•

•
•

Π.χ., κάθε αριθμός που καταλήγει σε 5 είναι διαιρετός με το 5

Ο λογισμός αυτός δεν προϋποθέτει την ύπαρξη υπολογιστών: μόνο με μολύβι και
χαρτί, ένας μαθηματικός μπορεί να αποδείξει αδιαμφισβήτητους ισχυρισμούς
Στην επιστήμη των υπολογιστών, λέγοντας ότι το “X είναι αποδεδειγμένα αδύνατον”
δεν εννοούμε μόνο ότι το X φαίνεται να είναι πολύ δύσκολο ή πιθανώς αδύνατο να
επιτευχθεί στην πράξη: εννοούμε ότι είναι 100% βέβαιο ότι το X δεν μπορεί ποτέ να
επιτευχθεί γιατί κάποιος το απέδειξε με χρήση παραγωγικού μαθηματικού λογισμού
–
–

Π.χ., “είναι αποδεδειγμένα αδύνατον ένα πολλαπλάσιο του 10 να καταλήγει στο ψηφίο 3”
Είναι αποδεδειγμένα αδύνατον ένα αυτοματοποιημένος ελεγκτής λογισμικού να ανιχνεύσει
όλα τα πιθανά προβλήματα που προκαλούν κατάρρευση (crashes) σε όλα τα προγράμματα

Απαγωγή σε άτοπο
• Η απαγωγή σε άτοπο αποτελεί μέθοδο με την
οποία αποδεικνύουμε στα μαθηματικά ότι μία
δήλωση ΔΕΝ είναι αληθής (ότι δηλ., δεν ισχύει)
• Την απαγωγή σε άτοπο τη χρησιμοποιούμε
πολύ συχνά στην καθημερινή μας ζωή χωρίς
καν να το αντιλαμβανόμαστε

Απαγωγή σε άτοπο
• Υποπτευόμαστε ότι μια δήλωση S είναι ψευδής
και επιθυμούμε να το αποδείξουμε:
– Αρχικά, υποθέτουμε ότι η S είναι αληθής και
εφαρμόζοντας κάποια συλλογιστική αποδεικνύουμε
ότι τότε μια άλλη δήλωση, έστω T, πρέπει επίσης να
είναι αληθής
– Αν όμως γνωρίζουμε ότι η δήλωση T είναι
αποδεδειγμένα ψευδής τότε έχουμε καταλήξει σε
άτοπο
– Επομένως η αρχική μας υπόθεση είναι λανθασμένη,
δηλ., η S είναι ψευδής

Απαγωγή σε άτοπο: παράδειγμα (Ι)
1. Ο αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος έγινε τη δεκαετία του 1860
2. Ο Abraham Lincoln ήταν πρόεδρος της Αμερικής κατά τη διάρκεια του εμφυλίου
πολέμου
•

Είναι αληθής ή ψευδής η δήλωση “ο Abraham Lincoln γεννήθηκε το 1520”;
–

•

Θα σκεφτόμασταν κάπως έτσι:
–
–
–
–

•

Ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον Abraham Lincoln εκτός από τα δύο
προηγούμενα γεγονότα, πώς θα μπορούσαμε γρήγορα να αποφασίσουμε αν η παραπάνω
πρόταση είναι αληθής ή ψευδής;
(i) Κανείς δεν ζει πάνω από 150 χρόνια, οπότε αν ο Lincoln γεννήθηκε το 1520, θα πρέπει να
είχε πεθάνει μέχρι το 1670 το αργότερο
(ii) Ο Lincoln ήταν Πρόεδρος κατά τον εμφύλιο πόλεμο οπότε αυτός πρέπει να συνέβη πριν
πεθάνει, δηλ., πριν το 1670
(iii) Αυτό είναι άτοπο γιατί είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο εμφύλιος πόλεμος συνέβη τη δεκαετία
του 1860
(iv) Κατά συνέπεια, ο Lincoln δεν είναι δυνατόν να είχε γεννηθεί το 1520

Συμπεράναμε ότι η δήλωση είναι ψευδής γιατί αποδείξαμε ότι ο ισχυρισμός αυτός
έρχεται σε αντίθεση (αντιφάσκει) με κάποιο γεγονός που είναι κατά κοινή ομολογία
αληθές
–

Ειδικότερα, αποδείξαμε ότι η δήλωση συνεπάγεται ότι ο εμφύλιος πόλεμος συνέβη πριν το
1670 που έρχεται σε αντίθεση με το γνωστό γεγονός ότι ο εμφύλιος πόλεμος συνέβη κατά τη
δεκαετία του 1860

Απαγωγή σε άτοπο: παράδειγμα (ΙΙ)
• “Κατά μέσο όρο, η ανθρώπινη καρδιά χτυπάει περίπου
6000 φορές σε 10 λεπτά”
– Είναι η δήλωση αληθής ή ψευδής;

• Ανεξάρτητα από το ότι το υποπτευόμαστε, πώς
μπορούμε να αποδείξουμε ότι η δήλωση είναι ψευδής;
– Χρησιμοποιούμε απαγωγή σε άτοπο…
– Αρχικά, υποθέτουμε ότι η δήλωση είναι αληθής
– Τότε, όμως, η ανθρώπινη καρδιά θα χτυπούσε κατά μέσο όρο
6000/10=600 φορές το λεπτό
– Δεν χρειάζεται να είμαστε ειδικοί για να καταλάβουμε ότι αυτό
είναι πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο καρδιακό ρυθμό
που κυμαίνεται μεταξύ 50 και 150 χτύπων το λεπτό
– Επομένως, η αρχική δήλωση έρχεται σε αντίθεση (αντιφάσκει)
με γνωστό γεγονός και κατά συνέπεια είναι ψευδής

Προγράμματα που αναλύουν άλλα
προγράμματα
•

•

Οι υπολογιστές ακολουθούν ακριβώς τις εντολές των
προγραμμάτων τους με ντετερμινιστικό τρόπο και επομένως το
αποτέλεσμα ενός προγράμματος είναι ακριβώς το ίδιο κάθε φορά
που το εκτελούμε…
Σωστά ή λάθος…; Δεν έχουμε αρκετή πληροφορία για να
απαντήσουμε…
– Συγκεκριμένα απλά προγράμματα παράγουν ακριβώς το ίδιο
αποτέλεσμα κάθε φορά που εκτελούνται ΑΛΛΑ τα περισσότερα από τα
προγράμματα που χρησιμοποιούμε συχνά φαίνονται διαφορετικά κάθε
φορά που τα εκτελούμε
• Φανταστείτε το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που χρησιμοποιείτε: η
οθόνη είναι ίδια κάθε φορά που ξεκινάει; ΟΧΙ αφού αυτό εξαρτάται από το
αρχείο που ανοίγουμε κάθε φορά…
• Εμείς εκτελούμε το ΙΔΙΟ πρόγραμμα αλλά τα δεδομένα εισόδου είναι αυτά
που διαφοροποιούνται
• Όταν κάνουμε double-click σε ένα έγγραφο κειμένου, ένα συγκεκριμένο
πρόγραμμα εκτελείται και χρησιμοποιεί το έγγραφο σαν είσοδο ενώ η έξοδος
του προγράμματος είναι ό,τι βλέπουμε στην οθόνη μας
• Όταν κάνουμε click σε menu ή πληκτρολογούμε σε ένα πρόγραμμα του
δίνουμε παραπάνω δεδομένα
• Όταν αποθηκεύουμε ένα έγγραφο ή κάποιο άλλο αρχείο, το πρόγραμμα
δημιουργεί παραπάνω έξοδο

Προγράμματα που αναλύουν άλλα
προγράμματα
• Κάθε αρχείο ανοίγει με κάθε πρόγραμμα ή εναλλακτικά
κάθε πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί χρησιμοποιώντας
σαν είσοδο οποιοδήποτε αρχείο (στην πράξη υπάρχουν
περιορισμοί που επιβάλλονται από τα λειτουργικά
συστήματα για λόγους ασφάλειας)
• Φυσικά, όταν ανοίγουμε ένα αρχείο με ακατάλληλο
πρόγραμμα λαμβάνουμε άσχετα αποτελέσματα
• Αν ανοίξουμε το αρχείο “photo.jpg” με το πρόγραμμα
επεξεργασίας λογιστικών φύλλων Microsoft Excel το
αποτέλεσμα είναι σκουπίδια χωρίς χρησιμότητα
– Ωστόσο το πρόγραμμα εκτελέστηκε και παρήγαγε κάποιο
αποτέλεσμα!!!

Προγράμματα που αναλύουν άλλα
προγράμματα
• Τα προγράμματα αποθηκεύονται και αυτά στο δίσκο του
υπολογιστή σαν αρχεία που συνήθως έχουν κατάληξη
“.exe” (προκύπτει από τη λέξη “executable”=“εκτελέσιμο”)
• Άρα, αφού και τα προγράμματα είναι αρχεία, μπορούν να
αποτελέσουν είσοδο για άλλα προγράμματα
– Π.χ., προσπαθήστε να ανοίξετε με το Microsoft Excel το
πρόγραμμα Microsoft Word που είναι αποθηκευμένο στον
υπολογιστή σαν το αρχείο “WINWORD.EXE” …

Προγράμματα που αναλύουν άλλα
προγράμματα
• Τι θα συμβεί αν εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα με είσοδο
το ίδιο το πρόγραμμα; Π.χ., τι θα συμβεί αν εκτελέσουμε
το πρόγραμμα Microsoft Word χρησιμοποιώντας το
αρχείο WINWORD.EXE σαν είσοδο;
• Όπως και προηγουμένως, το πρόγραμμα εκτελείται
κανονικά αλλά το αποτέλεσμά του στην οθόνη μας είναι
σκουπίδια

Προγράμματα που αναλύουν άλλα
προγράμματα
αρχείο

Πρόγραμμα Α

Έξοδος: κανονική αν το
πρόγραμμα Α είναι
κατάλληλο για το αρχείο,
αλλιώς σκουπίδια

Πρόγραμμα Β

Πρόγραμμα Α

Έξοδος: σκουπίδια

Πρόγραμμα Α

Πρόγραμμα Α

Έξοδος: σκουπίδια

Προγράμματα ΝΑΙ/ΟΧΙ
• Υπάρχουν απλές και ακριβείς δηλώσεις που είναι
αδύνατον να γραφτούν σαν πρόγραμμα για υπολογιστή
• Ασχολούμαστε αρχικά με προγράμματα που καλούνται
προγράμματα «ΝΑΙ/ΟΧΙ» γιατί παράγουν σαν έξοδο
μόνο μία από τις λέξεις ΝΑΙ ή ΟΧΙ
– Π.χ., τα προγράμματα ProgramA.exe και ProgramB.exe δίνουν
πάντα ανεξάρτητα από την είσοδο τις εξής εξόδους:

Προγράμματα ΝΑΙ/ΟΧΙ: πρόγραμμα
ελέγχου μεγέθους αρχείων
• Το πρόγραμμα SizeChecker.exe λαμβάνει σαν είσοδο
ένα αρχείο και παράγει στην έξοδο “ΝΑΙ” αν το αρχείο
είναι μεγαλύτερο από 10 ΚΒytes, αλλιώς παράγει στην
έξοδο “ΟΧΙ”
Αρχείο

ΝΑΙ αν μέγεθος αρχείου > 10ΚΒ
SizeChecker

ΟΧΙ διαφορετικά

• Το SizeChecker.exe δίνει στην έξοδο άλλες φορές «ΝΑΙ»
άλλες φορές «ΟΧΙ»

Προγράμματα ΝΑΙ/ΟΧΙ: πρόγραμμα
ελέγχου μεγέθους ονόματος αρχείων
• Το πρόγραμμα NameSize.exe λαμβάνει σαν είσοδο ένα
αρχείο και παράγει στην έξοδο “ΝΑΙ” αν το μέγεθος του
ονόματος του αρχείου είναι τουλάχιστον 1 χαρακτήρας,
αλλιώς παράγει στην έξοδο “ΟΧΙ”
Αρχείο

ΝΑΙ αν μέγεθος ονόματος αρχείου ≥ 1
NameSize

ΟΧΙ διαφορετικά

• Το NameSize.exe δίνει στην έξοδο πάντα «ΝΑΙ»
ανεξάρτητα από τη είσοδο αφού το όνομα κάθε αρχείου
είναι εξ ορισμού τουλάχιστον 1 χαρακτήρας…

Προγράμματα ΝΑΙ/ΟΧΙ

NameSize.exe
(8KB)

SizeChecker.exe
(>10KB)

ΝΑΙ αν μέγεθος αρχείου > 10ΚΒ
SizeChecker

ΟΧΙ διαφορετικά

ΝΑΙ αν μέγεθος αρχείου > 10ΚΒ
SizeChecker

ΟΧΙ διαφορετικά
ΝΑΙ αν μέγεθος ονόματος αρχείου ≥1

NameSize.exe

NameSize

ΟΧΙ διαφορετικά

AlwaysYes.exe: Ένα πρόγραμμα ΝΑΙ/ΟΧΙ
που αναλύει άλλα προγράμματα
Αρχείο

Myfile.doc

AlwaysYes

ΝΑΙ αν αρχείο είναι πρόγραμμα ΝΑΙ/ΌΧΙ
που απαντάει πάντα ΝΑΙ
ΟΧΙ διαφορετικά

AlwaysYes

ΟΧΙ

AlwaysYes

ΟΧΙ

AlwaysYes

ΟΧΙ

NameSize.exe

AlwaysYes

NAI

AlwaysYes.exe

AlwaysYes

ΟΧΙ

Winword.exe

SizeChecker.exe

Το πρόγραμμα AlwaysYes.exe
είναι έξυπνο και χρήσιμο αφού
αναλύει άλλα προγράμματα και
προβλέπει την έξοδό τους

Το πρόγραμμα Freeze.exe
• Το πρόγραμμα Freeze.exe “παγώνει” ανεξάρτητα από το
ποια είναι η είσοδός του
– Όταν π.χ., ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή σταματάει (ή «παγώνει»)
και δεν ανταποκρίνεται σε καμία επιπλέον είσοδο
– Μετά από κάτι τέτοιο, η μόνη επιλογή είναι ο τερματισμός (kill)
του προγράμματος, και αν αυτό δεν δουλέψει η επόμενη λύση
είναι η επανεκκίνηση του υπολογιστή

• Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που κάνουν τα προγράμματα
να κολλάνε:
– Παρουσία αδιεξόδου (“deadlock”)
– Το πρόγραμμα μπορεί να εκτελεί έναν υπολογισμό που δεν θα
τερματίσει ποτέ: π.χ., αναζήτηση τμήματος δεδομένων που δεν
υπάρχει

AlwaysYes(Freeze.exe)???
Αρχείο

Freeze.exe

AlwaysYes

AlwaysYes

ΝΑΙ αν αρχείο είναι πρόγραμμα ΝΑΙ/ΌΧΙ
που απαντάει πάντα ΝΑΙ
ΟΧΙ διαφορετικά

ΟΧΙ

Το πρόγραμμα YesOnSelf.exe
Αρχείο

SizeChecker.exe

SizeChecker.exe
(>10KB)

ΝΑΙ αν αρχείο είναι πρόγραμμα ΝΑΙ/ΌΧΙ
που απαντάει πάντα ΝΑΙ όταν εκτελείται με
είσοδο το ίδιο
ΟΧΙ διαφορετικά

YesOnSelf

YesOnSelf

ΝΑΙ

ΝΑΙ αν μέγεθος αρχείου > 10ΚΒ
SizeChecker

YesOnSelf(mymovie.mpg) = ΟΧΙ
YesOnSelf(address-list.docx) = ΟΧΙ
YesOnSelf(WINWORD.EXE) = ΟΧΙ
YesOnSelf(ProgramA.exe) = ΝΑΙ
YesOnSelf(ProgramB.exe) = ΟΧΙ

ΟΧΙ διαφορετικά

YesOnSelf(NameSize.exe) = ΝΑΙ
YesOnSelf(SizeChecker.exe) = ΝΑΙ
YesOnSelf(Freeze.exe) = ΟΧΙ
YesOnSelf(AlwaysYes.exe) = ΟΧΙ
YesOnSelf(YesOnSelf.exe) = ???

YesOnSelf(YesOnSelf.exe)=???
Αρχείο

YesOnSelf.exe

YesOnSelf.exe

YesOnSelf.exe

YesOnSelf

YesOnSelf

ΝΑΙ αν αρχείο είναι πρόγραμμα ΝΑΙ/ΌΧΙ
που απαντάει πάντα ΝΑΙ όταν εκτελείται με
είσοδο το ίδιο
ΟΧΙ διαφορετικά
???

YesOnSelf

ΝΑΙ

Þ YesOnSelf(YesOnSelf.exe) = ΝΑΙ

YesOnSelf

ΟΧΙ

Þ YesOnSelf(YesOnSelf.exe) = ΟΧΙ

Δηλ., το YesOnSelf.exe μπορεί να επιλέξει ποια θα είναι η έξοδός του…

Το πρόγραμμα AntiYesOnSelf.exe
Αρχείο

AntiYesOnSelf

ΝΑΙ αν το πρόγραμμα YesOnSelf.exe
απαντάει ΟΧΙ
ΟΧΙ αν το πρόγραμμα YesOnSelf.exe
απαντάει ΝΑΙ

Όταν η είσοδος είναι πρόγραμμα ΝΑΙ/ΌΧΙ, το πρόγραμμα AntiYesOnSelf.exe
θέτει την ερώτηση: το πρόγραμμα εισόδου, όταν εκτελεστεί με είσοδο τον εαυτό του,
θα παράγει «ΟΧΙ»;
Εναλλακτικά η ερώτηση διατυπώνεται ως: “Είναι αληθές ότι το αρχείο εισόδου, όταν
εκτελεστεί με είσοδο τον εαυτό του, δεν θα παράγει «ΝΑΙ»;”
Γενικά, δεν είναι σωστό να χρησιμοποιούμε την παραπάνω εναλλαγή αφού
όταν ένα πρόγραμμα δεν παράγει «ΟΧΙ» δεν συνεπάγεται ότι θα παράγει «NAI»
γιατί μπορεί να παράγει και άλλες εξόδους… π.χ., θα μπορούσε να παράγει
σκουπίδια ή να «παγώσει»…
Στην ειδική περίπτωση όμως που αναφερόμαστε σε προγράμματα ΝΑΙ/ΟΧΙ
(που πάντα απαντούν ΝΑΙ/ΟΧΙ χωρίς άλλες πιθανές εξόδους) τότε οι δύο παραπάνω
ερωτήσεις είναι ισοδύναμες…

Το πρόγραμμα AntiYesOnSelf.exe
Αρχείο

AntiYesOnSelf

ΝΑΙ αν το πρόγραμμα YesOnSelf.exe
απαντάει ΟΧΙ
ΟΧΙ αν το πρόγραμμα YesOnSelf.exe
απαντάει ΝΑΙ

“Είναι αληθές ότι το αρχείο εισόδου, όταν εκτελεστεί με είσοδο τον εαυτό του, δεν θα παράγει «NAI»;”
AntiYesOnSelf(address-list.docx) = ΝΑΙ
AntiYesOnSelf(mymovie.mpg) = ΝΑΙ
AntiYesOnSelf(WINWORD.EXE) = ΝΑΙ
AntiYesOnSelf(ProgramA.exe) = ΟΧΙ
AntiYesOnSelf(ProgramB.exe) = ΝΑΙ
AntiYesOnSelf(NameSize.exe) = ΟΧΙ
AntiYesOnSelf(SizeChecker.exe) = ΟΧΙ
AntiYesOnSelf(Freeze.exe) = ΝΑΙ
AntiYesOnSelf(AlwaysYes.exe) = ΝΑΙ
AntiYesOnSelf(AntiYesOnSelf.exe) = ???

AntiYesOnSelf(AntiYesOnSelf.exe)=???
Αρχείο

AntiYesOnSelf.exe

AntiYesOnSelf.exe

AntiYesOnSelf

AntiYesOnSelf

AntiYesOnSelf

ΝΑΙ αν το πρόγραμμα YesOnSelf.exe
απαντάει ΟΧΙ
ΟΧΙ αν το πρόγραμμα YesOnSelf.exe
απαντάει ΝΑΙ
???

το AntiYesOnSelf.exe, όταν εκτελεστεί
με είσοδο τον εαυτό του, θα παράγει «ΟΧΙ»;
ΝΑΙ

Þ YesOnSelf(AntiYesOnSelf.exe) = ΟΧΙ

??
AntiYesOnSelf.exe

AntiYesOnSelf

ΟΧΙ

Þ YesOnSelf(AntiYesOnSelf.exe) = ΝΑΙ

Δηλ., αν το AntiYesOnSelf(AntiYesOnSelf.exe) παράγει στην έξοδο NAI, τότε η έξοδος
είναι OXI (και αντίστροφα): ΑΤΟΠΟ!!!!! Άρα η έξοδος δεν μπορεί να είναι ΝΑΙ(ΟΧΙ)…
Επομένως το AntiYesOnSelf.exe δεν είναι ένα πρόγραμμα ΝΑΙ/ΟΧΙ όπως υποθέσαμε…

Το AntiYesOnSelf.exe δεν μπορεί να
υπάρξει…
• Άρα, δεν μπορούμε να γράψουμε ένα πρόγραμμα σαν το
AntiYesOnSelf.exe…Þ δεν μπορούμε να γράψουμε
πρόγραμμα σαν το YesOnSelf.exe Þ δεν μπορούμε να
γράψουμε πρόγραμμα σαν το AlwaysYes.exe
• Αν υπήρχε το πρόγραμμα AlwaysYes.exe με μικρές
αλλαγές θα μπορούσε να δώσει το πρόγραμμα
YesOnSelf.exe που αν υπήρχε θα ήταν εξαιρετικά
εύκολο να προκύψει και το AntiYesOnSelf.exe
• ΑΛΛΑ γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα AntiYesOnSelf.exe
δεν μπορεί να υπάρξει Þ ούτε το AlwaysYes.exe μπορεί
να υπάρξει…
• Με ίδια επιχειρηματολογία αποδεικνύεται ότι ούτε το
πρόγραμμα YesOnSelf.exe μπορεί να υπάρξει…

Είναι αδύνατο να προσδιοριστούν
καταρρεύσεις (crashes)
• Ερώτηση: Μπορεί να υπάρξει πρόγραμμα που
επιτυχώς αναλύει άλλα προγράμματα και
καθορίζει αν θα καταρρεύσουν (crash) ή όχι
• Απάντηση: ΟΧΙ
• Απόδειξη: με χρήση απαγωγής σε άτοπο
– Θα υποθέσουμε ότι υπάρχει το πρόγραμμα
CanCrash.exe που μπορεί να αναλύει άλλα
προγράμματα και απαντάει αν μπορούν να
καταρρεύσουν (crash) ή όχι
– Θα καταλήξουμε σε άτοπο με χρήση ακολουθίας
λογικών επιχειρημάτων…

Το πρόγραμμα CanCrash.exe δεν
μπορεί να υπάρξει: απόδειξη
•
•

•
•

Κατασκευάζουμε ένα πρόγραμμα που σκόπιμα καταρρέει (crashes)
υπό συγκεκριμένες συνθήκες… ΠΩΣ;
Ένας συχνός λόγος για τον οποίον τα προγράμματα καταρρέουν
είναι ότι προσπαθούν να διαιρέσουν με το 0: στα μαθηματικά, το
αποτέλεσμα της διαίρεσης ενός αριθμού με το 0 καλείται
“απροσδιόριστο” (“undefined”)
Όταν αναφερόμαστε σε υπολογιστές, το “απροσδιόριστο”
(“undefined”) είναι ένα σημαντικό σφάλμα που εμποδίζει το
πρόγραμμα να προχωρήσει, οπότε το πρόγραμμα καταρρέει
Άρα: ένας τρόπος να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που σκόπιμα
καταρρέει (crashes) είναι να εισάγουμε κάποιες επιπλέον εντολές
στις οποίες θα γίνεται διαίρεση με το 0: ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι
το TroubleMaker.exe

Το πρόγραμμα CanCrash.exe δεν
μπορεί να υπάρξει: απόδειξη
Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

CanCrash

CanCrashWeird

CrashOnSelf

ΝΑΙ αν το πρόγραμμα μπορεί να καταρρεύσει
(crash)
ΟΧΙ αν το πρόγραμμα δεν καταρρέει ποτέ
Καταρρέει (crash) αν το πρόγραμμα
μπορεί να καταρρεύσει (crash)
ΟΧΙ αν το πρόγραμμα δεν καταρρέει ποτέ
Καταρρέει (crash) αν το πρόγραμμα
καταρρέει (crash) όταν εκτελείται με είσοδο
τον εαυτό του
ΟΧΙ αν το πρόγραμμα δεν καταρρέει (crash)
όταν εκτελείται με είσοδο τον εαυτό του
ΝΑΙ αν το πρόγραμμα καταρρέει (crash)
όταν εκτελείται με είσοδο τον εαυτό του

Πρόγραμμα

AntiCrashOnSelf
Καταρρέει (crash) αν το πρόγραμμα
δεν καταρρέει (crash) όταν εκτελείται με
είσοδο τον εαυτό του

Το πρόγραμμα CanCrash.exe δεν
μπορεί να υπάρξει: απόδειξη
•

Τι θα κάνει το πρόγραμμα AntiCrashOnSelf.exe με είσοδο τον εαυτό
του;
– Σύμφωνα με τον ορισμό του, θα απαντήσει “ΝΑΙ” αν μπορεί να
καταρρεύσει: ΑΤΟΠΟ γιατί δεν μπορεί να τερματίσει επιτυχώς και να
απαντήσει “ΝΑΙ” αν έχει ήδη καταρρεύσει (crash)
– Σύμφωνα με τον ορισμό του, το πρόγραμμα AntiCrashOnSelf.exe θα
πρέπει να καταρρεύσει αν δεν καταρρεύσει, που είναι επίσης άτοπο

•

Δεν μπορούμε να πάρουμε καμμία από τις πιθανές απαντήσεις του
προγράμματος Þ το πρόγραμμα AntiCrashOnSelf.exe δεν μπορεί
να υπάρξει Þ ούτε το πρόγραμμα CanCrash.exe δεν μπορεί να
υπάρξει (γιατί αν υπήρχε, θα υπήρχε και το AntiCrashOnSelf.exe…)

AntiCrashOnSelf.exe
AntiCrashOnSelf

ΝΑΙ αν το πρόγραμμα αν το πρόγραμμα
καταρρέει (crash) όταν εκτελείται με είσοδο
τον εαυτό του
Καταρρέει (crash) αν το πρόγραμμα
δεν καταρρέει (crash) όταν εκτελείται με
είσοδο τον εαυτό του

Το πρόγραμμα CanCrash.exe δεν
μπορεί να υπάρξει: απόδειξη
Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

CanCrash

CanCrashWeird

CrashOnSelf

AntiCrashOnSelf

ΝΑΙ αν το πρόγραμμα μπορεί να καταρρεύσει
(crash)
ΟΧΙ αν το πρόγραμμα δεν καταρρέει ποτέ
Καταρρέει (crash) αν το πρόγραμμα
μπορεί να καταρρεύσει (crash)
ΟΧΙ αν το πρόγραμμα δεν καταρρέει ποτέ

Καταρρέει (crash) αν το πρόγραμμα
καταρρέει (crash) όταν εκτελείται με είσοδο
τον εαυτό του
ΟΧΙ αν το πρόγραμμα δεν καταρρέει (crash)
όταν εκτελείται με είσοδο τον εαυτό του

ΝΑΙ αν το πρόγραμμα καταρρέει (crash)
όταν εκτελείται με είσοδο τον εαυτό του
Καταρρέει (crash) αν το πρόγραμμα
δεν καταρρέει (crash) όταν εκτελείται με
είσοδο τον εαυτό του

Το πρόγραμμα CanCrash.exe δεν
μπορεί να υπάρξει: απόδειξη
Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

CanCrashWeird

CrashOnSelf

Þ

Πρόγραμμα

CanCrash

Πρόγραμμα

AntiCrashOnSelf

ΝΑΙ αν το πρόγραμμα μπορεί να καταρρεύσει
(crash)
ΟΧΙ αν το πρόγραμμα δεν καταρρέει ποτέ
Καταρρέει (crash) αν το πρόγραμμα
μπορεί να καταρρεύσει (crash)
ΟΧΙ αν το πρόγραμμα δεν καταρρέει ποτέ

Καταρρέει (crash) αν το πρόγραμμα
καταρρέει (crash) όταν εκτελείται με είσοδο
τον εαυτό του
ΟΧΙ αν το πρόγραμμα δεν καταρρέει (crash)
όταν εκτελείται με είσοδο τον εαυτό του

ΝΑΙ αν το πρόγραμμα καταρρέει (crash)
όταν εκτελείται με είσοδο τον εαυτό του
Καταρρέει (crash) αν το πρόγραμμα
δεν καταρρέει (crash) όταν εκτελείται με
είσοδο τον εαυτό του

Το πρόγραμμα CanCrash.exe δεν
μπορεί να υπάρξει: απόδειξη
Πρόγραμμα

CanCrashWeird

Þ

Πρόγραμμα

CanCrash

CrashOnSelf

Þ

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

AntiCrashOnSelf

ΝΑΙ αν το πρόγραμμα μπορεί να καταρρεύσει
(crash)
ΟΧΙ αν το πρόγραμμα δεν καταρρέει ποτέ
Καταρρέει (crash) αν το πρόγραμμα
μπορεί να καταρρεύσει (crash)
ΟΧΙ αν το πρόγραμμα δεν καταρρέει ποτέ

Καταρρέει (crash) αν το πρόγραμμα
καταρρέει (crash) όταν εκτελείται με είσοδο
τον εαυτό του
ΟΧΙ αν το πρόγραμμα δεν καταρρέει (crash)
όταν εκτελείται με είσοδο τον εαυτό του

ΝΑΙ αν το πρόγραμμα καταρρέει (crash)
όταν εκτελείται με είσοδο τον εαυτό του
Καταρρέει (crash) αν το πρόγραμμα
δεν καταρρέει (crash) όταν εκτελείται με
είσοδο τον εαυτό του

Το πρόγραμμα CanCrash.exe δεν
μπορεί να υπάρξει: απόδειξη
CanCrash

Þ

Πρόγραμμα

CanCrashWeird

Þ

Πρόγραμμα

CrashOnSelf

Þ

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

AntiCrashOnSelf

ΝΑΙ αν το πρόγραμμα μπορεί να καταρρεύσει
(crash)
ΟΧΙ αν το πρόγραμμα δεν καταρρέει ποτέ
Καταρρέει (crash) αν το πρόγραμμα
μπορεί να καταρρεύσει (crash)
ΟΧΙ αν το πρόγραμμα δεν καταρρέει ποτέ

Καταρρέει (crash) αν το πρόγραμμα
καταρρέει (crash) όταν εκτελείται με είσοδο
τον εαυτό του
ΟΧΙ αν το πρόγραμμα δεν καταρρέει (crash)
όταν εκτελείται με είσοδο τον εαυτό του

ΝΑΙ αν το πρόγραμμα καταρρέει (crash)
όταν εκτελείται με είσοδο τον εαυτό του
Καταρρέει (crash) αν το πρόγραμμα
δεν καταρρέει (crash) όταν εκτελείται με
είσοδο τον εαυτό του

Το πρόβλημα Τερματισμού (Halting
problem) και η μη διαγνωσιμότητα
•

•

•

Μόλις αποδείξαμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα πρόγραμμα που
να αναλύει άλλα προγράμματα και να προσδιορίζει πιθανά
προβλήματα (bugs) σε αυτά που ίσως τα κάνουν να καταρρεύσουν
(crash)
Ο Alan Turing, ιδρυτής της θεωρητικής Επιστήμης των
Υπολογιστών, παρουσίασε πρώτος ένα τέτοιο αποτέλεσμα τη
δεκαετία του 1930 χωρίς να ασχοληθεί με προβλήματα (bugs) ή
καταρρεύσεις προγραμμάτων (crashes) αφού τότε δεν υπήρχαν καν
ηλεκτρονικοί υπολογιστές...
Η ερώτηση που μελέτησε ο Turing ήταν αν ένα δοσμένο πρόγραμμα
για υπολογιστή θα παρήγαγε τελικά απάντηση ή όχι
– Παραπλήσια ερώτηση: θα τερματίσει ποτέ ένα δοσμένο πρόγραμμα για
υπολογιστή ή θα εκτελείται επ’ αόριστον χωρίς να παράγει απάντηση;
– Πρόβλημα Τερματισμού (Halting Problem): Ένα πρόγραμμα για
υπολογιστή θα τερματίσει τελικά τη λειτουργία του; Û Πρόβλημα
Κατάρρευσης (Crashing Problem)

Το πρόβλημα Τερματισμού (Halting
problem) και η μη διαγνωσιμότητα
•

•

Η μεγάλη επιτυχία του Alan Turing ήταν ότι απέδειξε πως η εκδοχή
του Προβλήματος Τερματισμού (Halting Problem) που μελέτησε
είναι αυτό που οι επιστήμονες των Υπολογιστών καλούν “μη
διαγνώσιμο” (“undecidable”) πρόβλημα
Ένα πρόβλημα είναι μη διαγνώσιμο όταν δεν μπορεί να γραφτεί
πρόγραμμα για υπολογιστή που να το λύνει
– Ο Turing απέδειξε ότι: δεν μπορεί να γραφτεί πρόγραμμα για
υπολογιστή που να λέγεται AlwaysHalts.exe το οποίο να απαντάει “ΝΑΙ”
αν το πρόγραμμα στην είσοδό του πάντα τερματίζει (halts) και “ΟΧΙ”
διαφορετικά

•

•

Αποδείξαμε ήδη τη μη διαγνωσιμότητα του παραπλήσιου
προβλήματος Κατάρρευσης (Crashing Problem): με παραπλήσια
επιχειρήματα αποδεικνύεται και η μη διαγνωσιμότητα του
προβλήματος Τερματισμού (Halting Problem)
Και φυσικά υπάρχουν πολλά άλλα προβλήματα στην Επιστήμη των
Υπολογιστών που είναι μη διαγνώσιμα…

Υπάρχουν προγράμματα που δεν
μπορούν να υπάρξουν… ΚΑΙ;;;;
•

Υπάρχουν θεμελιώδεις περιορισμοί στους υπολογιστές: είδαμε ότι
υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν με
υπολογιστή ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρός είναι και ανεξάρτητα
από το πόσο έξυπνος είναι ο άνθρωπος που τον προγραμματίζει
•

Αυτά τα μη διαγνώσιμα προβλήματα περιλαμβάνουν και πολύ
χρήσιμες εργασίες όπως ανάλυση άλλων προγραμμάτων και
διαπίστωση για το αν καταρρέουν (crash) ή όχι…

•

Και γιατί αυτό είναι σημαντικό;

•

Η ύπαρξη μη διαγνώσιμων προβλημάτων επηρεάζει τον τρόπο
που πρακτικά χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές;
Και τι συμβαίνει με εκείνους τους υπολογισμούς που οι άνθρωποι
πραγματοποιούν με το μυαλό (νου) τους;
Ούτε με αυτούς δεν μπορούν να λυθούν προβλήματα που είναι μη
διαγνώσιμα;

•
•

Μη διαγνωσιμότητα και χρήση
υπολογιστών
•
•
•

Ερώτηση: Η ύπαρξη μη διαγνώσιμων προβλημάτων επηρεάζει τον τρόπο
που πρακτικά χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές;
Απάντηση: OΧΙ για δύο λόγους…
Λόγος 1: Η μη διαγνωσιμότητα ασχολείται μόνο με το αν ένα πρόγραμμα για
υπολογιστή θα παράγει τελικά απάντηση και όχι με το πόσο πρέπει
ενδεχομένως να περιμένουμε για να λάβουμε την απάντηση αυτή
– Φυσικά, στην πράξη, το ζήτημα της αποδοτικότητας (δηλ., πόσο πρέπει να
περιμένουμε για την απάντηση) είναι εξαιρετικά σημαντικό
– Υπάρχουν πολλά διαγνώσιμα προβλήματα για τα οποία δεν είναι γνωστός
αποδοτικός αλγόριθμος
• Το πιο φημισμένο είναι το Πρόβλημα του Περιοδεύοντος Πωλητή (Travelling Salesman
Problem – TSP): φανταστείτε ότι πρέπει να πάμε αεροπορικώς σε μεγάλο πλήθος
πόλεων (ας πούμε, 20 ή 30 ή 100). Με ποια σειρά πρέπει να επισκεφθούμε τις πόλεις
ώστε να επιτύχουμε το ελάχιστο κόστος για αεροπορικά εισιτήρια;
• Το πρόβλημα είναι διαγνώσιμο: ακόμα κι ένας αρχάριος προγραμματιστής μπορεί να
γράψει ένα πρόγραμμα για εύρεση της φθηνότερης διαδρομής που να περνάει από
όλες τις επιθυμητές πόλεις
• Το ζήτημα είναι ότι αυτό το πρόγραμμα θα απαιτούσε εκατομμύρια έτη για να
ολοκληρώσει τη δουλειά του και στην πράξη αυτό δεν είναι αρκετά καλό Þ το ότι ένα
πρόβλημα είναι διαγνώσιμο δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το λύσουμε (αποδοτικά) στην
πράξη

Μη διαγνωσιμότητα και χρήση
υπολογιστών
•

Λόγος 2: αποδεικνύεται ότι συχνά μπορούμε να κάνουμε όχι άψογη ΑΛΛΑ
πολύ καλή δουλειά σχετικά με τη λύση μη διαγνώσιμων προβλημάτων τις
περισσότερες φορές
– Ένα καλό σχετικό παράδειγμα είναι το βασικό παράδειγμα που ήδη
παρουσιάσαμε: δείξαμε ότι κανένα πρόγραμμα για υπολογιστή δεν είναι δυνατόν
να μπορέσει ποτέ να βρει όλα τα προβλήματα (bugs) σε όλα τα προγράμματα
για υπολογιστές
– Βέβαια μπορούμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να γράψουμε ένα
πρόγραμμα – που ΔΕΝ θα είναι ΤΕΛΕΙΟ αλλά θα είναι ΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΓΙΝΕΤΑΙ - που να προσδιορίζει καταρρεύσεις (crashes) ελπίζοντας να το
κάνουμε να βρίσκει τα περισσότερα δυνατά προβλήματα (bugs) στα
περισσότερα προγράμματα για υπολογιστές…
– Αυτή είναι μια πολύ ενεργή ερευνητική περιοχή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
και οι βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί στην αξιοπιστία του λογισμικού τις
τελευταίες δεκαετίες οφείλονται εν μέρει στην πρόοδο που έχει συντελεστεί στα
προγράμματα που ανιχνεύουν καταρρεύσεις (crashes) σε άλλα προγράμματα
– Επομένως, είναι συχνά δυνατόν να παράγουμε πολύ χρήσιμες μερικές λύσεις για
μη διαγνώσιμα προβλήματα

Μη διαγνωσιμότητα και
ανθρώπινος νους
•

Ερώτηση: Η ύπαρξη μη διαγνώσιμων προβλημάτων έχει συνέπειες
για τη διαδικασία της ανθρώπινης σκέψης;
– Η ερώτηση αυτή παραπέμπει σε κλασικά φιλοσοφικά προβλήματα
σχετικά με τον ορισμό της ανθρώπινης συνείδησης και τη διαφορά
μεταξύ νόησης και εγκεφάλου…

•

Απάντηση: ???
– Αν δεχτούμε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος θα μπορούσε να
προσομοιωθεί από υπολογιστή τότε ο ανθρώπινος εγκέφαλος υπόκειται
στους ίδιους περιορισμούς με τους υπολογιστές
• Δηλ., θα υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορεί να λύσει ο ανθρώπινος
νους όσο έξυπνος ή καλά εκπαιδευμένος είναι…
• Αν ένα πρόγραμμα για υπολογιστή μπορεί να μιμηθεί τον ανθρώπινο νου
και ο ανθρώπινος νους μπορεί να λύσει μη διαγνώσιμα προβλήματα τότε θα
μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και εξομοίωση του ανθρώπινου νου από
υπολογιστή για να λύσουμε μη διαγνώσιμα προβλήματα: αυτό όμως
ΑΝΤΙΦΑΣΚΕΙ με το γεγονός ότι τα προγράμματα για υπολογιστή δεν
μπορούν να λύσουν μη διαγνώσιμα προβλήματα…

Μη διαγνωσιμότητα και
ανθρώπινος νους
• Ερώτηση: θα είμαστε ποτέ σε θέση να
πραγματοποιήσουμε ακριβείς προσομοιώσεις του
ανθρώπινου εγκεφάλου με υπολογιστές;
• Απάντηση: ???
– Από επιστημονικής πλευράς, δεν φαίνεται να υπάρχουν σοβαρά
εμπόδια αφού θεμελιώδεις λεπτομέρειες για το πώς χημικά και
ηλεκτρικά σήματα μεταδίδονται στον εγκέφαλο έχουν κατανοηθεί
σε μεγάλο βαθμό …
– Από φιλοσοφικής πλευράς, υπάρχουν πολλά επιχειρήματα για
το ότι με κάποιον τρόπο οι φυσικές διεργασίες του εγκεφάλου
παράγουν “νόηση” που είναι ποιοτικά διαφορετική από κάθε
φυσικό σύστημα που θα μπορούσε να εξομοιωθεί από
υπολογιστή
• Π.χ., αυτοστοχασμός, διαίσθηση, άλλα θέματα σχετικά με
πνευματικότητα

Μη διαγνωσιμότητα και
ανθρώπινος νους
•
•

Εδώ υπάρχει σημαντική συνάφεια με τη θεμελιώδη για την Επιστήμη των
Υπολογιστών εργασία του Alan Turing που δημοσιεύθηκε το 1937 σχετικά
με τη μη διαγνωσιμότητα…
Ο τίτλος της ήταν δυσνόητος: “Μελέτη υπολογίσιμων αριθμών με εφαρμογή
στο Entscheidungsproblem” (“On computable numbers with an application
to the Entscheidungsproblem”)
– Entscheidungsproblem: γερμανική φράση για τον όρο «Πρόβλημα Απόφασης»
– Διατυπώθηκε από τον David Hilbert το 1928
– Ζητείται αλγόριθμος ο οποίος να λαμβάνει σαν είσοδο μια δήλωση λογικής
πρώτης τάξης (και πιθανώς έναν πεπερασμένο αριθμό συμπληρωματικών
αξιωμάτων) και να απαντάει “ΝΑΙ" ή “ΟΧΙ" ανάλογα με το αν η δήλωση είναι
καθολικά έγκυρη, δηλ., έγκυρη για κάθε δομή που ικανοποιεί τα αξιώματα
– Η λογική πρώτης τάξης επιτρέπει συλλογιστική σχετικά με ιδιότητες κοινές σε
πολλά αντικείμενα μέσω της χρήσης μεταβλητών: Phil(a) σημαίνει ότι ο a είναι
φιλόσοφος, Schol(a) σημαίνει ότι ο a είναι μαθητευόμενος, ο τύπος
Phil(a)®Schol(a) σημαίνει ότι αν ο a είναι φιλόσοφος τότε είναι μαθητευόμενος…

Μη διαγνωσιμότητα και
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• Κατά τη δεκαετία του 1930, η λέξη “υπολογιστής” είχε
εντελώς διαφορετική σημασία από αυτή που έχει σήμερα
– Για τον Turing, ένας “υπολογιστής” ήταν ένα ανθρώπινο ον που
εκτελούσε κάποιους υπολογισμούς με μολύβι και χαρτί Þ οι
“υπολογίσιμοι αριθμοί” στον τίτλο της εργασίας του Turing είναι
αριθμοί που μπορούν να υπολογιστούν από ένα ανθρώπινο ον
– Για να υποστηρίξει το επιχείρημά του, ο Turing περιέγραψε έναν
ειδικό τύπο μηχανής (για τον Turing, “μηχανή” είναι αυτό που
σήμερα καλούμε “υπολογιστή”) που μπορεί επίσης να εκτελεί
υπολογισμούς
• Μέρος της εργασίας του αφιερώνεται στην παρουσίαση του ότι
συγκεκριμένοι υπολογισμοί ΔΕΝ μπορούν να εκτελεστούν από
αυτές τις μηχανές (η απόδειξη της μη διαγνωσιμότητας που είδαμε
ήδη)
• Άλλο μέρος της εργασίας παρουσιάζει λεπτομερές και αδιάσειστο
επιχείρημα για το ότι η “μηχανή” του Turing (δηλ., ο υπολογιστής)
μπορεί να εκτελέσει οποιονδήποτε υπολογισμό μπορεί να εκτελέσει
και ένας “υπολογιστής” (δηλ., ένα ανθρώπινο ον)

Μη διαγνωσιμότητα και
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•

•

Η θεμελιώδης εργασία του Turing δεν ορίζει και λύνει μόνο μερικά από τα πιο
θεμελιώδη προβλήματα της Επιστήμης των Υπολογιστών ΑΛΛΑ επίσης αγγίζει την
καρδιά ενός φιλοσοφικού ναρκοπέδιου παρουσιάζοντας ένα πειστικό επιχείρημα για
το ότι η διαδικασία της ανθρώπινης σκέψης θα μπορούσε να εξομοιωθεί από
υπολογιστές …(που δεν είχαν κατασκευαστεί ακόμα τότε…)
Στη σύγχρονη φιλοσοφική διάλεκτο, αυτή η ιδέα, ότι δηλ., όλοι οι υπολογιστές και
πιθανώς τα ανθρώπινα όντα έχουν ισοδύναμη υπολογιστική ισχύ είναι γνωστή σαν
θέση των Church-Turing
–
–

•
•

Η ονομασία προκύπτει από τα ονόματα των Alan Turing και Alonzo Church ο οποίος
ανεξάρτητα ανακάλυψε την ύπαρξη μη διαγνώσιμων προβλημάτων
Στ’ αλήθεια, ο Church δημοσίευσε τη δουλειά του μερικούς μήνες πριν από τον Turing, αλλά
η διατύπωση του Church ήταν πιο αφηρημένη και δεν ανέφερε ρητά υπολογισμό από
μηχανές

Είναι ακόμα υπό συζήτηση αν ισχύει η θέση των Church-Turing: πάντως, αν ισχύει
τότε οι υπολογιστές μας δεν είναι οι μόνοι που υφίστανται τους περιορισμούς της μη
διαγνωσιμότητας…
Οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν και για τον ανθρώπινο νου…

