


Τα Προβλήματα του Hilbert 

Ο αηψλαο μεθίλεζε κε έλα ηζηνξηθφ ζπλέδξην 

ζην Παλεπηζηήκην ηεο Σνξβφλλεο ζην Παξίζη 

ην θαινθαίξη ηνπ 1900. Τν ζπλέδξην έκεηλε 

ζηελ ηζηνξία ιφγσ ηεο δηάιεμεο ηνπ λεαξνχ 

Γεξκαλνχ καζεκαηηθνχ David Hilbert θαηά ηελ 

νπνία φξηζε απηφ πνπ είδε σο ηα 23 

κεγαιχηεξα άιπηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

κέρξη εθείλε ηελ επνρή. Τα πξνβιήκαηα ηνπ 

Hilbert φπσο έκεηλαλ ζηελ Ιζηνξία, θαζφξηζαλ  

ηνλ  ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεμερζεζαλ ηα 

καζεκαηηθά ηνλ 20ν αηψλα. Απφ ηα αξρηθά 23 

πξνβιήκαηα, 10 έρνπλ πιένλ ιπζεί, 7 έρνπλ ελ 

κέξεη επηιπζεί, θαη 2 είλαη αθφκε αλνηρηά, κε ηα 

ππφινηπα 4 λα είλαη πάξα πνιχ ραιαξά 

ζρεδηαζκέλα γηα λα δεισζνχλ σο ιπζέληα ή 

φρη. 



Kurt Gödel  

Kurt Godel ήηαλ έλαο Απζηξηαθφο, 
θαη αξγφηεξα Ακεξηθαλφο, 
δάζθαινο ηεο ινγηθήο, καζεκαηηθφο 
θαη θηιφζνθνο . Θεσξείηαη κε ηνλ 
Αξηζηνηέιε θαη ηνλ Frege έλαο απφ 
ηνπο πην ζεκαληηθνχο επηζηήκνλεο 
ηεο ινγηθήο. Η ζπλεηζθνξά ηνπ 
Gödel είρε ηεξάζηην αληίθηππν ζηελ 
επηζηεκνληθή θαη θηινζνθηθή ζθέςε 
ηνπ 20νπ αηψλα. Πέζαλε ην 1978 
απφ ππνζηηηζκφ πνπ πξνθιήζεθε 
ιφγσ δηαηαξαρήο πξνζσπηθφηεηαο. 



Σημασία του έργου του 

O απζηξηαθφο καζεκαηηθφο  Kurt Gödel έζεζε 

θάπνηνπο πνιχ απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο 

ζρεηηθά κε ην ηη κπνξεί λα επηιπζεί θαη ηη φρη, 

άιιαμε ηνλ θφζκν ησλ καζεκαηηθψλ αιια θαη 

ηεο αληίιεςεο ησλ αλζξψπσλ κε ην 

πεξίθεκν ζεψξεκα κε πιεξφηεηαο, ζην 

νπνίν απνδεηθλχεηαη ην αδηαλφεην - φηη 

κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα 

καζεκαηηθψλ αιιά πνηέ απηέο νη ιχζεηο δελ 

κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ. 



Θεωρήματα μη πληρότητας 

 Τα δχν ζεσξήκαηα κε πιεξφηεηαο ηνπ Γθέληει 
είλαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο απνδείμεηο ηεο 
επηζηήκεο ηεο ινγηθήο, θαη ζπληέιεζαλ ζηελ 
αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ ,ηεο θπζηθήο αιιά 
θαη ηεο θηινζνθίαο αθνχ ηα ζεσξήκαηα 
θαηέξξηςαλ απηά πνπ ίζρπαλ κέρξη εθείλε ηελ 
επνρή γηα ηα φξηα ηνπ γλσζηνχ  . Αθνξνχλ ηα 
φξηα ηεο απνδεημηκφηεηαο ζε ηππηθέο αμησκαηηθέο 
ζεσξίεο. 



▪ Το 1ο Θεώρημα της μη πληρότητας 

 “Σε θάζε ηππηθφ ζχζηεκα, επαξθέο γηα ηε ζεσξία ησλ 
αξηζκψλ, ππάξρεη έλαο–κε απνθαζίζηκνο καζεκαηηθφο 
ηχπνο-δειαδή, έλαο ηχπνο πνπ δελ είλαη απνδείμηκνο 
θαη πνπ ε άξλεζή ηνπ είλαη επίζεο κε απνδείμηκε.”  

  

 

▪ Το 2ο Θεώρημα της μη πληρότητας 

 “Η ζπλέπεηα ελφο ηππηθνχ ζπζηήκαηνο επαξθνχο γηα ηε 
ζεσξία ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ, δελ κπνξεί λα 
απνδεηρζεί εληφο απηνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 



John Nash 

Ο Τδνλ Ναο γελλήζεθε ζηηο 18 Ινπλίνπ 
ηνπ 1928 ζηε Γπηηθή Βηξηδίληα ηεο 
Ακεξηθήο.Ο Ναο έπαζρε απφ 
ζρηδνθξέλεηα απφ ηα 29 σο ηα 59 ηνπ, 
κέρξη πνπ ηελ μεπέξαζε. Η αζζέλεηα 
επεξέαζε θαη ηελ δνπιεηά ηνπ σο 
καζεκαηηθφο , αθνχ κέζα απφ ηνλ 
δεχηεξν θφζκν πνπ δνχζε αλαθάιππηε 
θαηλνχξγηεο καζεκαηηθέο ζρέζεηο. Η 
ηζηνξηα ηνπ κεηαθέξζεθε ζην ζηλεκά κε 
ηελ ηαηλία «Δλαο ππέξνρνο 
άλζξσπνο» πνπ θέξδηζε ζπλνιηθά 4 
Όζθαξ 



Σημασία του έργου του 

Ο Nash ζηα 19 ηνπ ρσξίο λα ην μέξεη θαηάθεξε λα 
ιχζεη ην δηάζεκν ζεψξεκα ηνπ Brower .Σηηο πξψηεο 
ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ έθαλε αλαιχζεηο πάλσ ζην 
ζεψξεκα ηνπ Fermat. Σπλέηαμε κηα πεξίθεκε 
έθζεζε ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο 
επνρήο , ε νπνία αξγφηεξα δεκνζηεχηεθε κε ηνλ 
ηίηιν « ην πξφβιεκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ». 
Δπέθηεηλε θαη αλέιπζε ηε ζεσξία ησλ παηγλίσλ 
κέζα απφ ηηο πνιιαπιέο θαη πνηθίιεο αιγεβξηθέο 
δπλαηφηεηεο.Η Ιζνξξνπία Ναο είλαη ην γλσζηφηεξν 
θαη ζπνπδαηφηεξν ίζσο επίηεπγκα ηνπ καζεκαηηθνχ 
θαη νηθνλνκνιφγνπ Τδνλ Φνξκπο Ναο. Γη’απηήλ 
άιισζηε βξαβεχηεθε θαη κε ην Νφκπει 
Οηθνλνκηθψλ ην 1994.Τν ζεψξεκα ηνπ απηφ 
αλαθέξεηαη ζηε Θεσξία ησλ Παηγλίσλ. 



Θεωρία των Παιγνίων 

Η ζεσξία ησλ Παηγλίσλ μεθίλεζε σο θιάδνο 
ησλ νηθνλνκηθψλ. Η Θεσξία ησλ Παηγλίσλ 
κειεηά ην πψο αιιεινζρεηίδνληαη νη 
ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη παίθηεο ελφο 
παηγλίνπ(παίγλην κπνξεί λα εηλαη 
νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ή 
ζπλεξγαζίαο θαηά ηελ νπνία θαινχκαζηε λα 
αθνινπζήζνπκε κηα ζηξαηεγηθή πξνο θνηλφ ή 
ίδηνλ φθεινο.Π.ρ παηγλην εηλαη έλα θαξηέι ή 
αθφκα θαη έλα δηαδχγην). Οη παίθηεο κπνξεί λα 
είλαη κεκνλσκέλα πξφζσπα, νξγαληζκνί ή 
νηηδήπνηε άιιν αλάινγα κε ην παίγλην. 



Ισορροπία Νας 
Ιζνξξνπία Ναο νλνκάζηεθε ε ιχζε πνπ 
πξφηεηλε ν καζεκαηηθφο φζνλ αθνξά ζηε 
ζεσξία ησλ παηγλίσλ, ε νπνία θαη 
πξνβιέπεη ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ 
παηθηψλ. Σχκθσλα κε απηή, θάζε παίθηεο 
αθνινπζεί ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα νδεγήζεη 
ζηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα γηα ηνλ 
ίδην αιιά θαη γηα ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπ. Ο 
Ναο ινηπφλ, πξνηείλεη φρη ηνλ αληαγσληζκφ 
πνπ ζα νδεγήζεη ζηε λίθε ηνπ ελφο αιια ηε 
ζπλεξγαζία πνπ ζα νθειείζεη φινπο ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζην παίγλην.Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε γηα λα εθαξκνζηεί ε 
Ιζνξξνπία Ναο είλαη ην φηη νη ζηξαηεγηθέο 
φισλ ησλ παηθηψλ είλαη γλσζηέο θαη 
ππάξρεη δηάζεζε ζπλεξγαζίαο.  



Alan Turing  
Ο Alan Turing γελλήζεθε ζηηο 23 Ινπλίνπ 1912, ζην 

Λνλδίλν. Σε έξγαζηα  ηνπ, ην 1936, απνδείρζεθε φηη δελ 

κπνξεί λα ππάξρεη θακία θαζνιηθή αιγνξηζκηθή κέζνδνο 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο αιήζεηαο ζηα καζεκαηηθά. Απηφ ην 

έγγξαθν παξνπζηάδεη επίζεο ηελ "κεραλή Turing". Τν 

έξγν  ηνπ ζρεηηθά κε ην ζέκα αλαγλσξίδεηαη επξέσο σο 

ην ζεκέιην ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο. Τν 1954 πέζαλε απφ δειεηεξίαζε απφ 

θπάλην, πξνθαλψο απφ έλα κήιν πνπ άθεζε 

κηζνθαγσκέλν θαη πεξηείρε θπάλην. Οη πεξηζζφηεξνη 

ζεσξνχλ φηη ν ζάλαηφο ηνπ ήηαλ ζθφπηκνο νπφηε θαη 

ζεσξήζεθε απηνθηνλία. Λέγεηαη φηη ην ζήκα ηεο γλσζηήο 

Apple είλαη πηζαλά ζπζρεηηζκέλν κε ην δαγθσκέλν κήιν 

ηνπ Τνχξηλγθ, ζαλ θφξνο ηηκήο γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ 

ζην ρψξν ησλ Η/Υ. Η ηαηληα «Τν Παηρλίδη ηεο Μηκεζεο» 

είλαη αθηεξσκέλε ζε απηφλ θαη ην έξγν ηνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 



Enigma 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2νπ παγθφζκηνπ πνιέκνπ ήηαλ 
ζεκαληηθφο ζπκκεηέρσλ ζηηο πξνζπάζεηεο ζην Μπιέηζιετ 
Παξθ λα απνθξππηνγξαθήζνπλ ηα γεξκαληθά κελχκαηα. Η 
εξγαζία ηνπ Τνχξηλγθ θξαηήζεθε κπζηηθή κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 
'70, αθφκε θαη νη ζηελνί θίινη ηνπ δελ ηελ ήμεξαλ. Σπλέβαιε κε 
δηάθνξεο καζεκαηηθέο ηδέεο γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε 
κελπκάησλ ησλ ζπζθεπψλ Enigma θαη Lorenz SZ 40/42. Σην 
Μπιέηζιετ Παξθ ν Τνχξηλγθ εξγάζηεθε απφ ην 1939 σο ην 
1940 φηαλ θαη κεηαθηλήζεθε πξνο ηελ Οκάδα 8. Ο Τνχξηλγθ 
ζπλεηδεηνπνίεζε φηη δελ ήηαλ απαξαίηεην λα εμεηαζηνχλ φινη 
νη πηζαλνί ζπλδπαζκνί γηα λα ζπάζνπλ ηνπο θσδηθνχο ηεο 
κεραλήο Enigma. Απέδεημε φηη ήηαλ δπλαηφ λα εμεηάζεη ηηο 
ζσζηέο ηνπνζεηήζεηο ησλ δηαθνπηψλ (πεξίπνπ έλα 
εθαηνκκχξην ζπλδπαζκνί) ρσξίο λα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη 
ηνπνζεηήζεηο ηνπ πίλαθα ζπλδέζεσλ (πεξίπνπ 157 
εθαηνκκχξην ζπλδπαζκνί). Δλψ αθφκα έλαο ηξνκεξφο ζηφρνο, 
έλα εθαηνκκχξην ζπλδπαζκνί ήηαλ επηηεχμηκνη 
ρξεζηκνπνηψληαο κηα ειεθηξνκεραληθή κεραλή - ηε βφκβα, 
νλνκαζκέλε απφ ηε ζρεδηαζκέλε απφ ηνπο Πνισλνχο bomba.  



Γηα έλα ρξφλν, ν Τνχξηλγθ ήηαλ 
επηθεθαιήο ηνπ "θαηαιχκαηνο 8", 
ηκήκαηνο αξκφδηνπ γηα ηα 
γεξκαληθά λαπηηθά ζήκαηα. Ο 
Τνχξηλγθ εθεχξε επίζεο ηελ 
ηερληθή Banburismus γηα λα 
βνεζήζεη ζην ζπάζηκν ηεο 
Γεξκαληθή θξππηνγξαθηθήο 
ζπζθεπήο Enigma. Γηα λα 
βνεζήζεη, ν πξψηνο ςεθηαθφο 
πξνγξακκαηίζηκνο ειεθηξνληθφο 
ππνινγηζηήο αλαπηχρζεθε, ν 
Colossus Mark I.  


