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Krámli András • Csiszár Imre Shannonról…

George Boole és Claude Shannon 
üzenete a mának

BEVEZETŐ
Vámos Tibor

az MTA rendes tagja
vamos.tibor@sztaki.mta.hu 

Szabados László csillagász és szerkesztő felné-
zett az informatika firmamentumára, és ott 
két éppen aktuális csillagot látott tündökölni: 
George Boole-t, aki kétszáz éve született és 
Claude Shannont, aki egy évszázaddal később. 
Mi köti össze e két csillagfényt, és mit világí-
tanak meg számunkra? Ennek néhány spekt-
rálvonalát igyekszünk ebben a válogatásban 
szemügyre venni, fontos tanulságokként arra, 
hogyan világít a tudomány elmélete évszáza-
dokon át a mai fényességekig.

Kezdjük egy beszélgetéssel, amelyet Krám
li András, az SZTE emeritus professora jegy-
zett le Csiszár Imre matematikus akadé mi-
kussal, a nemzetközi Shannon-díj kitünte-
tettjével. 

A folytatás magáról Boole-ról szól, hatásá-
ról, amely messze túlnő azon, ami az informa-
tikus közbeszédben róla ismeretes. Szerzője 
Ferenczi Miklós, az MTA doktora és a mate-
matikai logika professzora a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Algeb-
ra Tanszékén.

Shannonról Györfi László akadémikus írt 
méltatást halála alkalmából. Ebből idézünk 
fontos részleteket, melyek a két tudomány-
történeti fénypont mai nézetéről szólnak. 

Vajda István, az MTA doktora, a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem professzora a közvéleményt talán legin-
kább izgató kérdéseknek, az információ ma-
tematikailag bizonyítható átviteli megbízha-
tóságának kutatási problémaköréből emel ki 
szellemileg, matematikailag és gyakorlatilag 
egyaránt csábító témákat.

Dömölki Bálint, a hazai szoftvertechnoló-
gia máig ható atyja, a shannoni információs 
szerepek továbbépítését kísérli meg az infor-
máció nyelvi, pszichológiai, szociológiai prag-
matikájának nagyszabású vázlatával. 

Zárásként az elméleti gondolkodás nél-
külözhetetlenségéről igyekszem számot adni, 
arról a célunkról, hogy az évfordulók tudo-
mánytörténeti aktualitásai hogyan hatnak 
mindarra, amivel az emberiség világlátásának 
és életünket meghatározó technikai valósá-
gának megértéséhez igyekszünk hozzájárulni.

SHANNONRÓL ÉS A MAGYAR 
INFORMÁCIÓELMÉLETI ISKOLÁRÓL1

Csiszár Imre akadémikussal beszélget Krámli András professzor

Claude Shannon 1940-ben az MIT-n szerzett 
matematikai PhD- és villamosmérnöki MSc-
fokozatot. (Noha az MSc-tézis már 1938-ban 
elkészült, a fokozatot csak 1940-ben kapta 
meg, mert hiányzott a nyelvvizsgája.) Miköz-
ben Vannevar Bush differenciálegyenlet-meg-
oldó mechanikus analóg számítógépének 
fejlesztésén dolgozott, észrevette, hogy a sok 
reléből álló, addig ad hoc módon konstruált 
áramköröket egy akkor már száz éve ismert 
kalkulus, a George Boole angol matematikus 
által kidolgozott és róla elnevezett algebra 
felhasználásával áttekinthető módon meg le het 
tervezni. Az erről szóló dolgozat (Symbolic 
Analysis of Relay and Switching Circuits) 1938-
ban jelent meg a Transactions of the American 
Institute of Electrical Engineers folyóiratban. 
Ezért a dolgozatért elnyerte az American 
Institute of Electrical Engineers Alfred Noble- 
(nem Nobel!) díját.

Herman Goldstein A számítógép Pascaltól 
Neumannig című, 1987-ben magyarul is meg-
jelent könyvében minden idők legjobb szak-
dolgozatának nevezi Shannon diplomamun-

1 A cikk szövege nagyrészt Krámli And rásnak, az MTA 
doktorának Csiszár Imrével, az MTA rendes tagjával 
2015. július 30-án folytatott beszélgetésén alapul. A 
beszélgetőtárs köszönettel tar tozik Ratkó Ilonának, 
Korodi Albert lányának, az édes apja életútjáról és 
tudományos munkásságáról rendelkezésére bocsátott 
értékes információkért, amelyeket terjedelmi okokból 
csak részben közölhetünk.

káját. Shannon sikerén felbátorodva Van-
nevar Bush azt tanácsolta, hogy PhD-érte ke-
zését a mendeli genetika matematikai meg-
alapozásáról írja. Shannon An Algebra for 
Theoretical Genetics című disszertációját 
1940-ben védte meg az MIT-n.

Shannon 1940-ben a princetoni Institute 
for Advanced Study munkatársa lett, itt le-
hetősége nyílt arra, hogy olyan kiváló mate-
matikusokkal vitassa meg problémáit, mint 
Hermann Weyl és Neumann János, de alkal-
manként találkozott Albert Einsteinnel és Kurt 
Gödellel is. Érdeklődése megoszlott a külön-
böző matematikai diszciplínák között, eköz-
ben megalapozta az információelméletet. Bo-
lyaihoz hasonlóan „semmiből egy új, más 
világot teremtett”. 1948-ban közölt A Mathe
matical Theory of Communication c. dolgoza-
tában az elmélet már teljes fegyverzetben je-
lenik meg. Shannon definiálja az információ 
mennyiségének – annak tartalmától és fizikai 
meg va lósításától – független mértékét, az 
in formá ció tárolásának és továbbításának 
korlátait tökéletesen hibátlan kódolás és zaj-
mentes csatorna, valamint véletlen hibával 
terhelt (zajos) kódolás és zajos csatorna esetén. 
Ez a mű azért különösen döbbenetes, mert 
tisztán matematikai jellegű egzisztenciatéte-
leket bizonyít nem konstruktív eszközökkel, 
ugyanakkor az általa kiszámolt korlátokat jól 
közelítő algoritmusokat lehet konstruálni. 
Igaz, erre ötven évet kellett várni.




