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Alan Turing (1912-1954):
od vypo£itatelných £ísel k Turingov¥ cen¥

Abstrakt:
Alan Mathison Turing (1912-1954) byl anglický matematik a logik. Ve svých 24 letech navrhl

jednoduchý princip, jak zjistit, která £ísla jsou vypo£itatelná a která ne. Zhmotn¥ná p°edstava
tohoto za°ízení je dnes b¥ºn¥ známá pod pojmem Turing·v stroj. Tato jeho práce z roku 1936
nebyla ojedin¥lá: k podobným výsledk·m do²li v témºe roce také Stephen Kleene, Emil Post a
Alonzo Church: po posledních dvou jmenovaných se jmenují Churchova (téº Churchova-Turingova)
teze a Post·v stroj; Kleeneho a Church·v výsledek je také znám jako lambda kalkul.

Turingovu matematickou kariéru p°eru²ila válka. Z této doby je známo p°ede²ím to, ºe se podílel
na dekódování zpráv ²ifrovaných n¥meckým ²ifrovacím psacím strojem zvaným Enigma. Vzhledem
k tomu, ºe bylo t°eba vyzkou²et °adu moºností a £as b¥ºel, pomáhaly týmu matematik· v Bletchley
Park stroje: Bombe a Collossus. Po válce Turing pracoval na návrhu samo£inného po£íta£e, nejprve
v Národní laborato°i pro fyziku (Pilot ACE) a pozd¥ji na univerzit¥ v Manchesteru (Manchester
Baby, Manchester Mark 1). Na základ¥ po£íta£e Manchester Mark 1 za£ala �rma Ferranti vyráb¥t
první komer£n¥ dostupný po£íta£ pod názvem Ferranti Mark 1.

V roce 1950 publikoval Turing sv·j £lánek �Computing Machinery and Intelligence� v £aso-
pise Mind. V tomto £lánku se Turing snaºil ukázat, co vlastn¥ povaºujeme za inteligenci. Zp·sob
testování toho, zda nám odpovídá po£íta£ nebo lidská bytost se nazývá Turing·v test.

Turing spáchal sebevraºdu v £ervnu 1954, dva roky poté, co byl odsouzen za svou homosexuální
orientaci. Jeho my²lenky v²ak neztratily nic na své aktuálnosti a Turing se stal hojn¥ citovaným
autorem pro v¥dce v oblasti informatiky a výpo£etní techniky. Od roku 1966 udílí americká Aso-
ciace pro výpo£etní techniku (ACM, Association for Computing Machinery) kaºdoro£n¥ ud¥luje
Turingovu cenu vybranému v¥dci tohoto oboru. Pokusím se ukázat, £ím byl Alan Turing tak výji-
me£ný.
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