
Στην ιστορία της επιστήµης, λίγοι µόνο στοχαστές είχαν το σπάνιο προνόµιο
να συµβάλουν µε το έργο τους στη διαµόρφωση ενός ολότελα νέου γνωστι-
κού κλάδου και επίσης να παραµείνουν για πολλές δεκαετίες οι µέγιστες αυ-
θεντίες και οι ανανεωτές του κλάδου αυτού. Στο πάνθεον τούτων των πρωτο-
πόρων ο Marvin Minsky κατέχει εξέχουσα θέση, αφού όχι µόνο συνέβαλε
αποφασιστικά στη διαµόρφωση και την εδραίωση της τεχνητής νοηµοσύνης,
αλλά και µέχρι πρόσφατα ήταν ο αδιαµφισβήτητος πρωταγωνιστής των ση-
µαντικότερων θεωρητικών εξελίξεων σε αυτό το ραγδαία εξελισσόµενο ερευ-
νητικό πεδίο.

Όπως λέει ο συγγραφέας στον Πρόλογό του, «Το παρόν βιβλίο προσπαθεί
να εξηγήσει πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος νους. Πώς µπορεί η νοηµοσύνη να
αναδύεται από τη µη νοηµοσύνη; Για να απαντήσουµε, θα δείξουµε ότι
µπορούµε να φτιάξουµε µια νόηση από πολλά µικρά µέρη, καθένα από τα
οποία είναι από µόνο του “ανόητο”. Θα ονοµάσω “κοινωνία της νόησης” την
κατευθυντήρια υπόθεση σύµφωνα µε την οποία κάθε νόηση αποτελείται από
πολλές µικρότερες διαδικασίες —τις οποίες ονοµάζω δράστες. Κάθε νοητι-
κός δράστης από µόνος του µπορεί να κάνει µόνο κάποιο απλό πράγµα που
δεν απαιτεί καθόλου νόηση ή σκέψη. Ωστόσο, αν ενώσουµε αυτούς τους δρά-
στες σε κοινωνίες —µε µερικούς πολύ συγκεκριµένους τρόπους—, οδηγού-
µαστε στην πραγµατική νοηµοσύνη.

∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες τεχνικού χαρακτήρα σε τούτο το βι-

βλίο. Και αυτό, µε τη σειρά του, αποτελεί µια κοινωνία από πολλές µικρές
ιδέες. Καθεµιά από µόνη της είναι απλώς κοινός νους· αν όµως ενώσουµε
αρκετές από αυτές µεταξύ τους, µπορούµε να εξηγήσουµε τα µεγαλύτερα
µυστήρια της ανθρώπινης νόησης...»

« Ένα κολάζ διαφορετικών ιδεών που αφήνει άναυδο τον αναγνώστη· το
βιβλίο είναι γεµάτο ευφυΐα και εύστοχους αφορισµούς.»
—Douglas Hofstadter, Πανεπιστήµιο της Ιντιάνα

«Εµβριθές και συναρπαστικό βιβλίο για ένα από τα µεγαλύτερα προ-
βλήµατα που απασχολούν τη σύγχρονη επιστήµη [...]. Σηµατοδοτεί
µια νέα εποχή.»
—Guy Cellerier, Πανεπιστήµιο της Γενεύης

« Έξυπνο, εµπνευσµένο, γεµάτο βαθυστόχαστες σκέψεις, αφορισµούς και
κατατοπιστικά σχήµατα [...]. Είναι µεγάλη απόλαυση να το διαβάζεις.»
—The New York Times Book Review

Ο Marvin Minsky θεωρείται ένας από τους µεγαλύτερους επιστήµονες στο
χώρο της πληροφορικής και της τεχνητής νοηµοσύνης. Γεννήθηκε το 1927
στη Νέα Υόρκη. Ξεκίνησε την επιστηµονική του σταδιοδροµία µελετώντας
µαθηµατικά, φυσική και ψυχολογία στο Πανεπιστήµιο Harvard, και έκανε
µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο του Πρίνστον. Οι πρωτοπορια-
κές έρευνές του στη ροµποτική και την τεχνητή νοηµοσύνη άρχισαν στο Τε-
χνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), όπου το 1959 ίδρυσε ένα
από τα πρώτα και σηµαντικότερα εργαστήρια τεχνητής νοηµοσύνης. Από το
1974 είναι Donner Professor of Science στο ΜΙΤ. Είναι επίσης µέλος της Ακα-
δηµίας Επιστηµών των ΗΠΑ και πρώην πρόεδρος της Αµερικανικής  Ένωσης
Τεχνητής Νοηµοσύνης.
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