ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽداﻧﺴﺖ

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ؛ ﭘﺪر ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ )ﻗﺴﻤﺖ دوم(

اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻮرﯾﻨﮓ را آﻏﺎزﮔﺮ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪرن
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒﮐﺮدن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﮑﺮی وی ،ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﻗﺪﯾﻤﯽ »ﻓﯿﻠﺴﻮف
ﻃﺒﯿﻌﯽ« اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻤﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﮕﺎﻫﯽ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻋﺠﻮﺑﻪ دﻧﯿﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ روی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽداﻧﺴﺖ
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ؛ ﭘﺪر ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ )ﻗﺴﻤﺖ اول(

ﺗﻮرﯾﻨﮓ و وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ
در ﺳﺎل  1938و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره دﮐﺘﺮی ،ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﮔﺮ دﯾﮕﺮی را
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ :دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ زدن ﺳﺮی ﻓﻮرﯾﻪ ) (Fourierﺗﺎﺑﻊ زﺗﺎی رﯾﻤﺎن ،دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای آﺳﺎن
ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺻﻔﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ.
در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ،ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻼسﻫﺎی ﻟﻮدوﯾﮓ وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺳﺒﮏ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﺑﺤﺚ ﺳﻘﺮاط ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ .ﺑﺤﺚﻫﺎی درون اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﺿﺮان ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪاﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮرﯾﻨﮓ و وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ را در آن ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ اﺻﻞﮔﺬاری ﮐﺮدن رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻣﺸﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﮔﺮ ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻫﻤﺘﺎﯾﺎﻧﺶ در اﻣﺮﯾﮑﺎ )ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ از ﻫﻤﻪ،
ﺟﺎن ﻓﻮن ﻧﻮﯾﻤﺎن( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺛﺎﺑﺘﯽ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﻣﺪاﻓﻊ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺰم در رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻل وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎزهای ﮐﺸﻒ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ را اﺧﺘﺮاع ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻨﺎﻇﺮهﻫﺎی درون ﮐﻼس ،ﺳﻨﺪی از داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی ﻓﮑﺮی دﯾﮕﺮ
ﺗﻮرﯾﻨﮓ و وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻮرﯾﻨﮓ
ﻣﯽﻧﻬﺪ :ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ از راه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ .ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪه ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻤﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻌﺪﻫﺎ و در ﺟﺮﯾﺎن
ﺟﻨﮓ دوم ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰ اﻧﯿﮕﻤﺎ )ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎری آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ( ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد.

رﻣﺰﻧﮕﺎری و ﺑﻠﭽﻠﯽ ﭘﺎرک

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻳﺎدﻧﺎﻣﻪ آﻟﻦ ﺗﻮرﻳﻨﮓ
در ذﻫﻦ ﭘﺪر ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺎن آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ؟
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ،از راه ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ،ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد .او ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺰ در
ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آدم ﮐﻢﺣﺮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ
اﻧﮕﻠﯿﺲ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی آن ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ و ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ اﺳﺖ .ﺗﻮرﯾﻨﮓ از 1938
ﺳﺮی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از ارﺗﺒﺎطﻫﺎی اﻧﯿﮕﻤﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ از روز
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﯿﻤﻪوﻗﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﭘﺮوژه
ّ
ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن )ورود ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ دوم( ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎموﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﭘﺮوژهﻫﺎی
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد و در دوران ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،او در اﯾﻦ دوران ﺳﻪ دﺳﺘﺎورد ﻣﻬﻢ دارد :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺪﻫﺎی اﻧﯿﮕﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد و آنﻫﺎ را
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ روﺷﯽ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺧﻮدش در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده
زﯾﺮا »ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آن را ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﺮای ﺧﻮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .«.دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ
 Bombeرا ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﮐﺎر ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ
و اﻟﺒﺘﻪ در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺪﻫﺎی اﻧﯿﮕﻤﺎ ،وی از ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،ﻣﺎرﯾﺎن
رﯾﻔﺴﮑﯽ ) (Marian Rejewskiاﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .دﺳﺘﺎورد ﺳﻮم وی در اﯾﻦ دوره ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮای
اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ را رﺳﻤﺎ ً ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪای از داﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺗﻮرﯾﻨﮓ در دوران ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻠﭽﻠﯽ ﭘﺎرک )ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ در دوران ﺟﻨﮓ دوم( از ﺑﺴﯿﺎری از آداب و ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ رﻫﺎ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﯾﮏ ﭘﺮوژه
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ،ﻣﯿﺰاﻧﯽ از ﺣﺲ ﻫﻤﮑﺎری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﻮد.ﺗﻮرﯾﻨﮓ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﻮان ﭼﺎﯾﺶ را ﺑﺮای آن ﮐﻪ دزدﯾﺪه ﻧﺸﻮد ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی رادﯾﺎﺗﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺎه
ژوﺋﻦ ﮐﻪ ﺗﺐ ﯾﻮﻧﺠﻪ آزارش ﻣﯽداد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﻮار ﺑﺮ دوﭼﺮﺧﻪاش ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﮔﺎز
ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرت داﺷﺖ ﺗﺎ او را از ﮔﺮدهﻫﺎی ﺣﺴﺎﺳﯿﺖزای ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ آن ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮ دوﭼﺮﺧﻪاش ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺟﺎ درﻣﯽرﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮدن آن ،ﺷﻤﺎر دورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﮐﺎب ﻣﯽزد را ﻣﯽﺷﻤﺮد و در آﺳﺘﺎﻧﻪ در رﻓﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮ از دوﭼﺮﺧﻪاش ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﺪ
ﺗﺎ آن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺟﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازد! ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﺗﻮرﯾﻨﮓ در ﻫﻤﻪ دورهﻫﺎی دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽاش در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ ،دوران ﺑﻠﭽﻠﯽﭘﺎرک ﺗﻨﻬﺎ دورهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ »ﻧﺎﻣﻌﻤﻮل« او را از
زﺑﺎن اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره راﻫﺒﺮد ﮐﺎری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ،وی را زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽداد .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺎر
ﮐﺮدن در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ در دوران ﺟﻨﮓ ﺑﻪ وی ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری روز در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ آن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪون اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل راه ﻧﻤﯽﺑﺮد.
ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  1944ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎری ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮔﻔﺘﺎری )ﺑﺎ
ﻧﺎم دﻟﯿﻠﻪ( ﺑﺴﺎزد ،ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﻬﺎرت آﻣﻮﺧﺘﻦ در اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ ﺧﻮد را در ﺳﺎل
 1945ﺑﺴﺎزد.
دوران ﺑﻠﭽﻠﯽﭘﺎرک ﺑﺮای ﺗﻮرﯾﻨﮓ اﺗﻔﺎقﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ دارد :او راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻮآن ﮐﻼرک
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺳﺎل  1941از او ﺗﻘﺎﺿﺎی ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺟﻮآن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﻣﺎ ﺧﻮد ﺗﻮرﯾﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪای ﺷﻮد و ﻧﺎﻣﺰدی آن دو دﯾﺮی ﻧﻤﯽﭘﺎﯾﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪﺷﺎن
را ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮرﻳﻨﮓ
ﺟﻮان در
ﻛﻨﺎر
دوﺳﺘﺎﻧ
ﺶ در
ﺳﺎل
1946

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ دوره ،ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دوﻧﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮده ،ﺑﺮای ﻣﺎراﺗﻦ آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻠﭽﻠﯽﭘﺎرک ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﻣﯽرﻓﺖ ،اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ 64
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را ﻣﯽدوﯾﺪ .ﺗﻮرﯾﻨﮓ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  1942ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ
از اﻧﯿﮕﻤﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﻤﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻞ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺎﺑﺮه اﻣﻦ )رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه(
ﮔﻔﺘﺎر ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪار او از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل  1943ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ،ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﻓﺮﺻﺖ آن را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻳﺎدﻧﺎﻣﻪ ﭘﺪر ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ؛ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ رﻣﺰﻫﺎ ﻣﯽرﻗﺼﺪ!

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺗﻮرﯾﻨﮓ از ﺳﺎل  1945ﺗﺎ  1947در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ) ACEﻣﻮﺗﻮر راﯾﺎﻧﺶ
ﺧﻮدﮐﺎر( ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوران ﺟﻨﮓ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻤﺐ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ رﻣﺰﻫﺎی
اﻧﯿﮕﻤﺎ ،اﻋﺘﻘﺎد او ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﯽ اﻣﻦ ،او را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ راه ﺳﺎﺧﺘﻦ »ﻣﻐﺰ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ« اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ او ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻐﺰ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻼق( ﻇﺎﻫﺮا ً از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ و اﮐﻨﻮن
او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ )ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺮح داده( ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری آن اﺳﺎﺳﺎ ً در
ﻣﻘﺎﻟﻪ راﯾﺎﻧﺶﭘﺬﯾﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ دﯾﮕﺮی را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﻃﺮح  ACEﮐﻪ ﺗﻮرﯾﻨﮓ در ﺳﺎل  1946اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻃﺮح  EDVACدارد ﮐﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن در
اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﻮی ﻓﻮنﻧﻮﯾﻤﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ACEﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﻮرﯾﻨﮓ اﺳﺖ و دو ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ  EDVACدارد :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ  ACEاز اﯾﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮرﯾﻨﮓ آﻣﺪه و ﻋﻤﻠﯿﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن
اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت دوم )و ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ( در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺑﺮای  ACEﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ
در آن ﻫﻢ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﻫﻢ دادهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮرﯾﻨﮓ در اﯾﻦ دوره ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻢﮐﻢ رﮔﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را دﯾﺪ :ﺗﻮرﯾﻨﮓ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ؟ ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎن ﺧﻄﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ.
ﻃﺮح ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺑﺮای ) ACEﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺎ  32kbﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ( در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻠﯽ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻣﻌﻄﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
و ارادهای از ﺳﻮی آن ﻧﻬﺎد ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻮری آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﻮرﯾﻨﮓ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺻﺒﺮ ﮐﺮدن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.
در اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ،در ﮐﻨﺎر اداﻣﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای دوﯾﺪن ﻣﺎراﺗﻦ )ﮐﻪ او را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ،ﺗﻮرﯾﻨﮓ
ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره »ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی« ﻫﻮش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن او در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺑﺎ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ درﺑﺎره ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از
ﺟﻬﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﻧﻘﻄﻪای ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از رﻓﺘﺎر آن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻮش
ﮐﺮد .او ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش وارد ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ذﻫﻦ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،ﻣﯽﺗﻮان ذﻫﻦ ﯾﮏ ﮐﻮدک را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﺮد و آن را آﻣﻮزش داد )اﯾﺪهای ﮐﻪ
اﻣﺮوزه در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪش را ﯾﺎﻓﺖ(.
او ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ آﻣﻮزش ﻣﯽﭘﺮدازد و آن را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎ )ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر( و ﺗﻨﺒﯿﻪﻫﺎ
)ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ آن( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و روی آنﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل
 1948اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ واﮐﻨﺶ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮﻧﻤﯽاﻧﮕﯿﺰد )اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎ ﺳﺎل  1968ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ( .ﺗﻮرﯾﻨﮓ در اﯾﻦ
زﻣﺎن از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
اداﻣﻪ دارد ...

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ روی ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽداﻧﺴﺖ
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ؛ ﭘﺪر ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ )ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 27آذر 1396
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B%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%9B-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85

