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אורון שגרירבינה מלאכותית

משחק החיקוי
לוגיקה חישובית, הצפנה ובינה מלאכותית היו הנושאים העיקריים 

בהם עסק אלן טיורינג. במלאות מאה שנה להולדתו, פרופ' אורון 
שגריר מתאר כיצד סלל טיורינג בשלושת התחומים את הדרך 

למהפכת המחשוב 

ידי מכונת טיורינג. קביעה זו ידועה כיום כתזה של צ'רץ'־טיורינג. 
במאמר  מגדיר  טיורינג  שנית, 
)"מכונת  אוניברסלית  מכונה 
האוניברסלית"(,  טיורינג 
פעולתה  את  לחקות  שמסוגלת 
מכונת  טיורינג.  מכונת  כל  של 
כן,  אם  האוניברסלית,  טיורינג 
היא מכונה אחת שיכולה לחשב 
הפונקציות  מאינסוף  אחת  כל 
כל  בעזרת  לחישוב  שניתנות 
כמובן,  )בהנחה,  אלגוריתם 
שהתזה של צ'רץ'־טיורינג נכונה(. 
בקיימברידג',  טיורינג  של  מורו 

את  קידמו  בארה"ב  נוימן  פון  ג'ון  הנודע  והמתמטיקאי  ניומן,  מקס 
מימוש הרעיון בחומרה, ובאמצע שנות ה־40 עבדו מספר קבוצות על 

מבוסס־ דיגיטלי  מחשב  בניית 
טיורינג  מכונת  מעין  תוכנה, 
טיורינג  פיזיקלית.  אוניברסלית 
אחד  בתכנון  מעורב  היה  עצמו 
המחשבים האלה בלונדון לאחר 
אך  השנייה,  העולם  מלחמת 
המחשב  בניית  שונות  מסיבות 

התעכבה ונדחתה. 
במאמרו  מציג  טיורינג  ולבסוף, 
לחישוב"  הניתנים  "על מספרים 
ניתנות  שאינן  אחדות  בעיות 
טיורינג.  מכונת  על־ידי  לחישוב 
ש"בעיית  מוכיח  הוא  בפרט, 
לפתרון  ניתנת  אינה  ההכרעה" 
טיורינג  טיורינג.  מכונת  על־ידי 

בריטי,  ומתמטיקאי  לוגיקן  טיורינג,  מתיסון  אלן  של  לעבודתו   
הייתה השפעה עצומה על עולמנו. טיורינג נולד ב־23 ביוני 1912. 
הוא מת )הסברה הרווחת היא שהתאבד( מהרעלת ציאניד ב־7 ביוני 
1954 בביתו שבווימסלו )Wimslow(, עיר קטנה מדרום למנצ'סטר. 
בימי חייו לא זכה טיורינג להכרה ציבורית או אקדמית נרחבת. הוא 
בבריטניה של  הומוסקסואליות, פשע  בנטיות  ב־1952  הורשע  אף 
אותם ימים, והסכים לעבור טיפול הורמונלי שנועד לדכא את הדחף 

המיני, כתחליף למאסר. 
יובל המאה  בו ובעבודתו.  וגובר העניין  בעשורים האחרונים הולך 
העולם,  ברחבי  תוססת  אקדמית  בפעילות  השנה  יצוין  להולדתו 
באוניברסיטת   2012 ביוני  שייערכו  ואירועים  בכנסים  ששיאה 
קיימברידג', שם החל טיורינג את לימודיו האקדמיים, ובאוניברסיטת 
"אודיסאה"  העת  כתב  האחרונות.  בשנותיו  פעל  שבה  מנצ'סטר, 
עבודתו  לטיורינג,  המוקדש  מיוחד  בגיליון  המאה  שנת  את  מציין 

ותחומי פעילותו. 
שלושה תחומים משיקים בולטים בעבודתו של טיורינג: 

לוגיקה וחישוביות 
עבודתו התיאורטית החשובה ביותר של טיורינג התפרסמה ב־1936, 
כשהיה רק בן 24, במאמר שכותרתו "על מספרים הניתנים לחישוב, 
עם יישום לבעיית ההכרעה". במאמר מניח טיורינג יסודות ראשונים 
לתיאוריה של מדעי המחשב. ראשית, טיורינג מציע מושג מופשט, 
חישוב  מכונת  של  מתמטי, 
כיום  הנקראת  מבוססת־תכנית, 
בשם "מכונת טיורינג". מושג זה 
של  בתיאוריה  יסוד  לאבן  הפך 
מדעי המחשב. טיורינג גם קובע 
שכל מה שניתן לחישוב על־ידי 

אלגוריתם, ניתן גם לחישוב על־

המשיך לעבוד על מערכות לוגיות וחישוביות גם בלימודי הדוקטורט 
צ'רץ'.  אלונזו  של  בהדרכתו  ב־1938,  בפרינסטון  שהשלים  שלו, 
העבודה, שהתפרסמה ב־1939, כוללת רעיונות חדשים לגבי חישוביות 
יחסית, שפותחו כמה שנים מאוחר יותר על־ידי אמיל פוסט וסטפן 
שהיא  אורקל",  "מכונת  החשוב  התיאורטי  המושג  ואת  קליני,  קול 

מכונת טיורינג שיכולה "להתייעץ" עם מבנה נתונים חיצוני.           

הצפנה ופענוח האניגמה
טיורינג עבר   ,1939 בספטמבר  השנייה,  העולם  מלחמת  פרוץ  עם 
לבלצ'לי פארק )Bletchley Park(, צפונית ללונדון, שהיה המטה 
בניסיונות  המרכזי לפענוח צפנים בעת המלחמה. טיורינג התמקד 
הגרמני,  הים  חיל  את  ששימשו  הקידוד  מערכות  של  הפענוח 
שהתבססו על מכונת קידוד בשם "אניגמה". מערכות כאלה שימשו 
את כלל יחידות הצבא הגרמני, אך לאלה של חיל הים הגרמני נוספו 
במיוחד.  למורכבת  הקוד  פענוח  משימת  את  הפכו  אשר  מרכיבים 

לרבים  נראתה  במלחמה,  עצומה  לה חשיבות  זו, שהייתה  משימה 
וכמובן  הגרמני,  הים  חיל  כבלתי אפשרית. ספינות  בבלצ'לי פארק 
צפון  בנתיבי  שנעו  האספקה  באוניות  קשות  פגעו  צוללותיו, 
בין צפון אמריקה לבריטניה הנצורה. פענוח   האוקיינוס האטלנטי, 
הקוד יכול היה לאפשר לזהות את מיקום כלי השיט הגרמניים, וכך 

לבחור מסלולי שיט חלופיים.
והיה המתכנן הראשי של ה־ טיורינג פיתח מספר שיטות פענוח, 

כאשר  צפנים.  של  ומהיר  מכני  פענוח  שסיפקה  מכונה   ,Bombe
הבריטים  יכלו   ,1941 ביוני  המשימה  של  העיקרי  החלק  הושלם 
הגרמני.  הים  חיל  של  המוצפנות  ההודעות  את  בהצלחה  לפענח 
בראשית 1942 הוסיפו הגרמנים גלגל נוסף לאניגמה, ויכולת הפענוח 
אבדה לחודשים ארוכים, אולם טיורינג כבר עבר בשלב זה למשימות 
אחרות. לעבודתם של טיורינג וחבריו הייתה תרומה חשובה לניצחון 
בעלות הברית במלחמת העולם השנייה, ויש הערכות שהיא קיצרה 
את משך המלחמה בשנתיים לפחות. בתום המלחמה זכה טיורינג 

טיורינג עצמו לא משתמש במונח 
"אלגוריתם". הניסוח שלו הוא: 

"מה שאפשר להתייחס אליו באופן 
 which( "טבעי כניתן לחישוב

 would naturally be regarded
as computable""(, או "מה 

שניתן לחישוב באמצעים סופיים" 
.)"calculable by finite means"(

קיומן של פונקציות שאינן ניתנות 
לחישוב על־ידי מכונת טיורינג הוא 

תוצאה של פערי העוצמות בין קבוצת 
מכונות הטיורינג, שהיא בת־מנייה, 
וקבוצת הפונקציות על הטבעיים, 
שאיננה בת־מנייה. טיורינג הוכיח 

שהפונקציה המאפיינת את "בעיית 
ההכרעה" אינה ניתנת לחישוב. 

הבעיה היא: האם קיים אלגוריתם 
שבאמצעותו ניתן לקבוע, האם נוסחה 

לוגית שרירותית בתחשיב היחסים 
ניתנת להוכחה בתחשיב או לא. ניסוח 

של הבעיה במסגרת של תחשיב 
מסדר ראשון מופיעה בספרם של 

המתמטיקאי דויד הילברט ותלמידו 
וילהלם אקרמן מ־1928. ג'ון פון נוימן 

ציין ב־1927 שתשובה חיובית לשאלה 
זו מייתרת את עבודת המתמטיקאים: 

נוכל תמיד להשתמש באותו אלגוריתם 
כדי לקבוע, האם משפט מתמטי מסוים 

ניתן להוכחה או לא.   

אלונזו צ'רץ' הציע באופן בלתי תלוי את 
התזה בהרצאה שנתן ב־1935, ובמאמר 

שהתפרסם ב־1936. הצעתו של צ'רץ' 
כוללת גם את "החלק הקל" של התזה, 

לפיה כל מה שניתן לחישוב על־ידי 
מכונת טיורינג )או בכל הגדרה שקולה 

אחרת(, ניתן גם לחישוב אלגוריתמי 
)צ'רץ' השתמש במונח "חישוב 

אפקטיבי"(. ב־1936 מציעים צ'רץ' 
)באותו מאמר(, סטפן קליני )שהיה אז 

תלמידו של צ'רץ'(, אמיל פוסט וכאמור, 
טיורינג - כל אחד בנפרד - הגדרות 

מתמטיות שונות )"אינטנסיונלית"( אך 
שקולות )"אקסטנסיונלית"( למושג 

"הניתנות לחישוב".   
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חסויים  נותרו  שפרטיה  עבודתו,  על  הבריטית  האימפריה  לאות 
וחלקם נחשפו רק כעבור יותר מ־50 שנה.  

בינה מלאכותית
מלאכותית",  "בינה  כיום  שנקרא  בתחום  להתעניין  החל  טיורינג 
ה־Bombe היה מבוסס על  עיצוב  כנראה.  במהלך שנות המלחמה 
פיתוחן של שיטות חיפוש במרחבי מצבים אפשריים )מתודה חשובה 
כאלה  שיטות  על  חבריו  עם  דיבר  וטיורינג  מלאכותית(,  בבינה 

בהקשר של משחק השחמט כבר בראשית שנות ה־40.
לאחר המלחמה עבד טיורינג במעבדה הלאומית הבריטית לפיזיקה 
)National Physics Laboratory(, והתחיל לנסח רעיונות יסוד 
 Intelligent" במונח  השתמש  עצמו  )טיורינג  מלאכותית  בבינה 
המוכר   "Artificial Intelligence" במונח  ולא   ,"Machinery
כיום(. בפברואר 1947 הוא נשא הרצאה בנושא בפני חברי המעבדה, 
 ,"Intelligent Machinery" בשם  פנימי  דו"ח  השלים  וב־1948 
שניתן לראותו כמסמך מכונן של תחום הבינה המלאכותית )המסמך 
לא פורסם בזמנו, מכיוון שראש המעבדה דחה אותו בטענה ש"אינו 

ראוי לדפוס"(.
בעיות.  לפתרון  מבוססת־לוגיקה  גישה  טיורינג  מציג  במסמך 
הוא עומד על הקשר בין בינה לבין חיפוש, ומזכיר בחטף מושגים 
המתמטית  הביולוגיה  לתחומי  יותר  מאוחר  שנקשרו  ורעיונות 
יותר,  והחיים המלאכותיים )טיורינג פרסם מאמר בתחום מאוחר 
 5,600 מעל  יש   ,Google scholar ה־  לפי  זה,  למאמר  ב־1952; 
ציטוטים(. ובעיקר, טיורינג עוסק בארגון של מערכות לא־מאורגנות 
- מה שהפך לימים לחלק מהתחום של למידה חישובית - כולל 

רעיונות שהפכו למרכזיים בתחומי החישוביות העצבית.
טיורינג גם מציע גירסה מוקדמת של מה שידוע היום בשם "מבחן 
טיורינג". הגירסה המלאה של המבחן - שאותה כינה בשם "משחק 
החיקוי" )"imitation game"( - מופיעה במאמרו הידוע שפורסם 
שמחשב  הטענה   ."Mind" היוקרתי  הפילוסופי  בעיתון  ב־1950 
יכול עקרונית לעבור את מבחן טיורינג, פירושה ששופט לא יוכל 
להבחין בין התנהגות לשונית של אדם לזו של מחשב, המריץ תוכנה 
מתאימה ובעל נפח אחסון גדול 
סוף  שעד  צפה  טיורינג  דיו. 
מחשבים  יוכלו  ה־20  המאה 
לעבור מבחן באורך חמש דקות 
זכה  ב־70% מהמקרים. המאמר 
להתייחסות פילוסופית נרחבת והפך לחלק אינטגרלי מקורסי היסוד 

  .)Philosophy of Mind( בתחומי הפילוסופיה של הנפש
לטיורינג מיוחסות לעתים גם טענות שלא טען, ושהיו אפילו מנוגדות 
לדעתו. אציין שתי אי־הבנות רווחות. רבים סבורים שטיורינג הגדיר 

"חישוב" או "מכונות חישוב" באופן כללי. אך טיורינג למעשה הגדיר, 
לחישוב  שניתן  מה  את  טיורינג",  "מכונת  של  המושג  באמצעות 
זיכרון  אינסופיות,  בתכניות  המצוידות  מכונות  אלגוריתם.  בעזרת 
אינסופי או אפשרות האצה, עשויות לחשב פונקציות שאינן ניתנות 
לחישוב על־ידי מכונת טיורינג )כמצוין בהערת השוליים לעיל, רוב 
הפונקציות המוגדרות על המספרים הטבעיים אינן ניתנות לחישוב 
על־ידי מכונת טיורינג(. למעשה, טיורינג היה כנראה הראשון שהציע 
תסריט של מכונה כזאת - מכונת אורקל - בעבודת הדוקטורט שלו. 
גם המושג של "חישוב אלגוריתמי" שטיורינג הגדיר, היה מצומצם 
של  לדידו  המחשב.  מדעי  של  בתיאוריה  היום  המקובל  מזה  יותר 
לחישוב  מהותי  באופן  קשורה  אלגוריתמית  חישוביות  טיורינג, 
אנושי - כלומר, כזה שניתן לביצוע בידי אדם "אידיאלי", המשוחרר 
ממגבלות זמן וזיכרון. טיורינג עצמו מספק ב"על מספרים הניתנים 
לחישוב" טיעון מבריק בעד התזה של צ'רץ'־טיורינג, המבוסס על 
אנליזה של חישוב אנושי. הוא מנסח חמישה אילוצים )"אקסיומות"( 
לחישוב  שניתן  מה  שכל  ומראה  המחשב,  האדם  את  המגבילים 
מכונת  על־ידי  לחישוב  גם  ניתן  הללו,  האילוצים  על־ידי  שמוגבל 
טיורינג. נחום דרשוביץ מאוניברסיטת תל־אביב ויורי גורביץ' ממרכז 
הגישה האקסיומטית  ב־2008 את  אימצו  המחקר של מיקרוסופט 

הזאת, כדי לתת טיעון מוכלל לתזה של צ'רץ'־טיורינג. 
הבינה  שיכולות  היא,  לטיורינג  בטעות  המיוחסת  נוספת  טענה 
האנושית לא חורגות מאלה של מכונת חישוב סטנדרטית, ובפרט, 
לחישוב  שניתן  מה  על־ידי  מוגבלות  שלנו  המתמטיות  שהיכולות 
זוהי פרשנות מקובלת לטענות הקשורות במבחן  במכונת טיורינג. 
טיורינג. קורט גדל )Kurt Gödel( אף מרחיק לכת וטוען, שטיורינג 
שאינם  מספרים  ב"על  ב־1936,  כבר  פילוסופית"  ב"שגיאה  חטא 
ה־  טיורינג שגה בטענה שמספר מצבי  גדל,  לפי  לחישוב".  ניתנים 
mind שלנו הוא סופי )את השגיאה הפילוסופית מוצא גדל בתוך 
הטיעון של טיורינג בעד התזה של צ'רץ'־טיורינג; למרות זאת, גדל 
לכל  "מעבר  מבסס  שהוא  ואומר,  עצמו  הטיעון  את  ומהלל  חוזר 

ספק" את נכונות התזה(.
גדל סבר שהיכולות המתמטיות שלנו חורגות מאלה של כל מחשב 
סטנדרטי )או מכונת טיורינג( - בקיצור, גדל היה אופטימיסט זהיר 
לגבי היכולת העקרונית של המתמטיקאים להוכיח כל אמת מתמטית, 
בעוד שמשפטי אי־השלמות שלו )שפורסמו ב־1931( מצביעים על כך, 
שהיכולת הזאת אינה ניתנת לביטוי אלגוריתמי. מאוחר יותר ניסחו 
ג'ון לוקאס ורוג'ר פנרוז טיעונים, שאמורים לבסס את סברתו של גדל 

ביחס ליכולות הלא־אלגוריתמיות של הבינה האנושית. 
אבל מתברר שעמדתו של טיורינג לגבי יחסי בינה־מכונה מורכבת 
יותר. טיורינג לא ניסח ב"על מספרים הניתנים לחישוב" מגבלות על 
יכולותינו המנטליות באופן כללי. חמש המגבלות שהוא הטיל על 

המחשב האנושי, מצומצמות ליכולות הקשורות בחישוב אלגוריתמי, 
טוען  שטיורינג  נראה  למעשה,  הקוגניטיביות.  היכולות  לכלל  ולא 
באותו מאמר טענה הפוכה - כלומר, שהיכולות המתמטיות שלנו 

חורגות מעבר למגבלות אלגוריתמיות.
שאינה  ספרות  לסדרת  במאמר,  מסוים  בשלב  מתייחס,  טיורינג 
ניתנת לחישוב על־ידי אלגוריתם )או מכונת טיורינג(. טיורינג אומר 
כל מקטע  ניתנת לחישוב, הרי שניתן לחשב  אינה  שאף שהסדרה 
שלה, אך לא בעזרת אותו אלגוריתם. כלומר, למרות שהסדרה אינה 
ניתנת לחישוב, המתמטיקאי יוכל לבחור בין אלגוריתמים שונים כדי 
לחשב ספרות שונות בסדרה; ה"בחירה" עצמה אינה יכולה להיות 

אלגוריתמית. 
שהחשיבה  וטוען,  ממשיך  טיורינג  שלו  הדוקטורט  בעבודת 
המתמטית כוללת שיפוטים "אינטואיטיביים" שאינם ניתנים לביטוי 
באמצעים אלגוריתמיים. במכתב למקס ניומן מ־1940 מציין טיורינג 
הוכחה  מתודות  מכילות  שונות  טיורינג  שמכונות  האפשרות,  את 
שונות, אך הבחירה במכונה - כלומר, ההתאמה בין בעיה מתמטית 

נתונה למכונה מתאימה - מעורבת בשיפוט אינטואיטיבי שאינו ניתן 
לביטוי אלגוריתמי. 

גם לאחר המלחמה, במאמר על בינה מלאכותית מ־1948, טיורינג 
נוספות,  מתודות  תמיד  מוצאת  האנושית  שהבינה  שנראה  מציין 
החורגות מאלה שנתונות מראש לכל מכונה בודדת, כדי להתמודד 
עם בעיות מתמטיות. למרות זאת, טיורינג אכן סבור שמחשב יכול 
עקרונית  ניתן  שלא  כלומר,  טיורינג.  מבחן  את  לצלוח  עקרונית 
גם  ותשובות,  של שאלות  סדרה  מתוך  למחשב,  אדם  בין  להבחין 

בתחום המתמטיקה.
כוונתו של טיורינג, ככל הנראה, היא, שסדרה סופית של שאלות 
ותשובות לא תחשוף בהכרח את ההבדל בין המתמטיקאי ומכונה 
המתודות  כל  את  להכיל  יכולה  מכונה  שאותה  כיוון  יחידה, 
דורשת  עדיין  טיורינג  של  עמדתו  שיחה.  לאותה  הרלוונטיות 
הבהרות, אך השורה התחתונה היא שטיורינג, כמו גדל, חשב שיש 
האלגוריתמי.  החישוב  מגבולות  החורגות  מתמטיות  יכולות  לנו 
שאותן  חשב  דואליסט,  שהיה  הוא שגדל,  ביניהם  העיקרי  ההבדל 
יכולות מעוגנות במרכיבים שאינם רק חומריים, בעוד שטיורינג, כך 
נראה, סבר שאותן יכולות מעוגנות, בצורה כזאת או אחרת, בחומר 

- כלומר, במוח ובקשר שלו עם העולם הפיזיקלי.  

רוצים לדעת יותר?

מרבית כתביו של טיורינג, כולל מסמכים, מכתבים ודו"חות שלא פורסמו 
 "The Essential Turing" (Oxford University בחייו, מרוכזים בספר

(Press, 2004 שערך ג'ק קופלנד. קופלנד מוסיף דברי הקדמה מפורטים 
לכל אחד מהחיבורים. 

הביוגרפיה המפורטת ביותר של טיורינג נכתבה על־ידי המתמטיקאי 
 Andrew Hodges, "Alan Turing: The Enigma" :אנדרו הודג'ס

.(Burnett, 1983)

עמדתם של טיורינג וגדל לגבי חישוביות ויחסי בינה־מכונה מתוארת 
בהרחבה במאמר משותף שלי ושל ג'ק קופלנד העומד לצאת לאור בקובץ 

 "Computability: Turing, Gödel, Church and Beyond"
   .(MIT Press, 2012)

>>

תחזיתו של טיורינג התבררה 
כאופטימית מדי. אך רוח אופטימית 

עדיין שורה על התחרות השנתית 
שמתבססת על מבחן טיורינג, 

המתקיימת במסגרת פרס לואבנר.


