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Το xfios; As το αΕιοποιήσουμε 
Πώs μπορούν να έχουν εφαρμογή οι θεωρίεs ms «πολυπλοκόmταs» στην ιατρική, στο περιβάλλον και στη βιομηχανία 

ΠΕΙΝΑΙ 

ΊΆ «ΠΟΛ ΥΙΊΛΟΚΑ 
ΣΥΣ'ΓΗΜΑΤΑ>> 

Απλουστεύοντας τη θεω
ρία του Ιλια Πριγκοζίν 
μπορούμε να πούμε ότι 
οι ιδέες του είναι ανα
τρεπτικές.. Υποστηρίζει 
ότι τμήματα 'ωυ κόσμου 
που λείτουργούν · ως μη
χανές δεν είναι παρά 
«κλειστά συστήματα» · 
και αποτελούν ένα μι
κρό •· μέρος του ,. υλικού 
04μπαντος. · Ανtιθέτως 
τα φαινόμενα · που εν
διαφέρουν κυρίως τον 
άνθρωπο αφορούν "α
νοικτά οuσrήμαrα" που 
ανταλλάσσουν ενέργεια 
και ύλη με το περιβάλ
λον τους. Κατά την άπο
ψή του, το μεγαλύτερο 
μέρος της πραγματικό
τητας «δεν έχει τάξη, 
σταθερότητα και ισορ
ροπία, αJJ.ά αvαταράο
οεrαι διαρκώς με αλλα
γές και διερyαοίεςι,. 
Ο κ. Πριyκοζίv υπο

στηρίζει ότι μια μικρή 

ιιδιακύμανση" οε ένα 
"ανοικτό σύστημα" 
μπορεί να_ αποκτήσει τό
ση δύναμη ώστε να συ
ντρίψει την υπάρχουσα 
οργάνωσή . τουλΣε"αυτή 
την "επαναστατική στιy
μήιι τίθεται το μέγα ερώ
τημα για την κατεύθυν
ση της αλλαγής. Αν το 
σύστημα θα αποσυντε
θεί φθάνοντας .στην. κα
τάσταση του ,αάοιJςιι ή 

θα μεταπηδήσει σε ένα 
ανώτερο επίπεδο «τά
ξηςιι. Ο νομπελίστας 
προτείνει την ,,τάξη μέ
σα από το χάοςιι. Απο
δεικνύει - με βάση τη 
φυσική και τα μαθημα

τικά - ότι, με κάποια 
προετοιμασία αυτοορ
γάνωσης, από ,({ην ατα
ξία και το χάος» μπο
ρούν να προέλθουν αυ
τομάτως <({άξη και ορ
γάνωση». 
Πρακτικά οι ιδέες 

του κ. Πριγκοζίν για το 
ιιαvοικτά ουστήματαιι 

εισάγουν νέες προοπτι
κές στις φυσικές επιστή
μες και δημιουργούν νέ
ες προκλήσεις κυρίως 
στην πληροφορική και 
στην τεχνολογία. Η ,,πο
λυπλοκότηταιι, η «Αυτο
ορyάνωσηιι και το «Χά
οςιι είναι τα βασικά χα
ρακτηριστικά για όλα τα 
υπαρκτά συστήματα. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά 
όμως απαιτούν νέα υπο
λογιστικά εργαλεία για 
την επεξεργασία των 
πληροφοριών που παρέ
χουν. Η βασική έρευνα 
στην «Πολυπλοκότητα» 
έχει πλέον ανατρέψει 
τις παλιές ιδέες για την 
κατανόηση των φυσι
κών νόμων. Η παλαιά α
βεβαιότητα και τα όρια 
στην κατανόηση και 

στον έλεγχο των αστα
θών συστημάτων μετα
σχηματίζονται - με νέες 
επιστημονικές προσεγγί
σεις που καταγράφουν 
τις μη αναστρέψιμες πι
θανότητες - σε υψηλής 
πιστότητας πρόβλεψη 
και έλεγχο. 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Ε 
παναστατικές και
νοτομίες που αξιο
ποιούν τις θεωρίες 
της "Πολυπλοκότη
ταςιι και του ι,Χά

ουςιι στην ιατρική, στην προ
στασία του περιβάλλοντος και 
στη βιομηχανία έρχονται από 
τις Βρυξέλλες. Επιστήμονες του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Σολβέ 
(Soluay). ύστερα από πολυετή 
έρευνα σε συνεργασία κυρίως 
με ρώσους φυσικούς και μαθη
ματικούς, κατέληξαν σε νέους 
τρόπους κατανόησης και επε
ξεργασίας των δεδομένων που 
προέρχονται από μετρήσεις και 
στοιχεία των λεγομένων ,,πολύ
πλοκων συσrημάτωνιι. Σχετι
κές ανακοινώσεις έγιναν πρό
σφατα στη βελγική πρωτεί)ΟU
σα στα πλαίσια συνεδρίου που 
συγκέντρωσε την προσοχή της 
διεθνούς επιστημονικής κοινό
τητας. Ηταv το επιστέγασμα 
τpιετοίις ερευνητικής εργασίας 
ου χρηματοδοτήθηκε από την 
υρωπαϊκή Ενωση, στα πλαί

σια του προγράμματος Esprit 
αι της συνεργασίας με τη Ρω

σία. Επικεφαλής της επιστημο
νικής ομάδας του Σολβέ είναι 

Ιiιάοημος καθηγητής Ιλια 
Πριγκοζίv κω ίψ~::οος ουvερ
γάτης του ένας Ελληνaς: ο κα
θηγητής 1. Αντωνίου. Αντιπρόε
δρος σήμερα στο Ινστιτούτο 
Σολβέ, ο έλληvας επιστι1μοvας 
θεωρείται από τους επιστημονι
κούς κύκλους της Ευρc;Jπης υ

ποψήφιος για ένα από τα επό
μενα Νομπέλ Φυσικής για την 
εργασία του στα «πολύπλοκα 
συστήματα». 

Το ακριβές αντικείμενο του 
προγράμματος ήταν οι "Τεχνο
λογικές εφαρμοyές της θεω
ρίας των πολύπλοκων συστη
μάτων". Το πρώτο στάδιο κά
λυψε το θεωρητικό μέρος με 
νέους μαθηματικούς υπολογι

σμούς. Το δεύτερο στάδιο αρ
χίζει τον Απρίλιο και θα αναζη
τήσει τις εφαρμογές των επι
τευγμάτων της πρώτης φάσης 
σε διαφόρους κλάδους της ια
τρικής και της βιομηχανίας. Οι 
ερευνητές του Σολβέ πέτυχαν 
την ανάπτυξη νέων τεχνικών 
για ιηv καιανόηση, την πρό
γνωση και Ίον ι:λεγχο ιωv ιιπο
λύπλοκων συσcημάιωνιι. 1-1 
πρόοδος ποιι σημειώθηκε επι

τρέπει πλέον την εφαρμογή νέ-
ων τεχνικ<~ν στη λύση πολλών 
πρακτικών προβλημάτων. Οι 
πιο σημαντικές από αυτές τις 
εφαρμογές - που στην ουσία 
γίνονται με μαθηματικούς υπο
λογισμούς - είναι οι ακόλου
θες. 
■ Ανάλυση των ηλεκτροκαρ
διογραφημάτων και έyκαιρη 
πρόβλεψη των καρδιακών δυ
σλεπουρyιώv. Οι επιστήμονες 
του Ινστιτούτου Σολβέ έχουν α
ναπτύξει μια μη χειρουργική 
μέθοδο για την ανάλυση των η-
λε κτρο κα ρδ ι ογρ αφ η μάτωv, 
που τους επιτρέπει να προβλέ
πουν δυσλειτουργίες της καρ
διάς, όπως είναι οι αρρυθμίες 

πτύξει μια νέα μέθοδο που επι
τρέπει να έχουν μια ακριβή ει
κόνα των ιστών του ανθρώπι
νου δέρματος σε μεγάλο βά
θος, χωρίς χειρουργική επέμ
βαση. Οι ακτίνες λέιζερ δια
σκορπίζονται στον ιστό και η ε
πεξεργασία των στοιχείων οδη
γεί σε πολύ ασφαλέστερα συ
μπεράσματα από την παραδο
σιακή τομογραφία. Με ειδικό 
μηχάνημα - ένα νέο είδος το
μογράφου - οι γιατροί θα μπο
ρούν να υπολογίσουν άμεσα 
και με ακρίβεια το βάθος των 
εγκαυμάτων, να κάνουν διά
γνωση στον καρκίνο του δέρ
ματος και να ελέγχουν τη διά
χυση ενός φαρμάκου στο δέρ
μα. 

■ Επεξεργασία εικόνας από σrαθώv και πολύπλοκων ου-
μακρινή λήψη. Το Σολβέ δια- σrημάτωv. Ισως το πιο σημα-
θέτει ήδη μια νέα τεχνική «μα- ντικό επίτευγμα των ερευνητών 
θηματικής» ανάλυσης της ψη- του Σολβέ είναι η πρακτική α-
φιακής εικόνας που επιτρέπει ποτύπωση νέων πιθαvολογι-
τη βελτιωμένη αναγνώριση και κών μεθόδων, που επιτρέπουν 
επεξεργασία οπτικών σημάτων να αναζητηθούν ασφαλείς λύ-
που λαμβάνονται από μaκρι- σεις στα προβλήματα πρόγvω-
νές πηγές όπως είναι οι δορυ- σης και έλεγχου που γεννούν 
φόροι. Το επόμενο βήμα θα εί- τα πάσης φύσεως «πολύπλοκα 
ναι να αναπτυχθεί ένα ειδικό συστήματα» που ήδη εφαρμό-
λογισμικό που θα καταστήσει ζονται στη βιομηχανία κλπ. 
δυνατή την εφαρμογή της νέας 

1 
Πλήθος ερευνητικών ομά-

τεχνικής στη γεωργία, στη γεω- δων από όλη την Ευρώπη εν 
πονί<;1, στην αξιολόγη?η ενός διαφέρο~αι και υποστηρίζοι;v 
«τοπιου» και ως εκ τουτου και τα επιτευγματα των επιστημο-

στον έλεγχο των συνθηκών του vων του Ινστιτούτου. Το νέο Ε 
περιβάλλοντος. sprit θα αποτελεί την αποτύ 
■ Πρόγνωση, εξομοίωση και πωση αυτού του ενδιαφέρ 
έλεν,rος των εφαρμογών α- ντος στη συνεργασία ευpωπα · 

ων και ρώσων ερευνητών, επι
χειρήσεων ή ιδρυμάτων, όπως 
είναι η βελγικιi αεροπορία, αλ
λά και ενός ελληνικού ιδρύμα
τος: του Γενικού Κρατικού Νο
σοκομείου. Αλλωστε στο συνέ
δριο των Βρυξελλών μετείχαν 
και έλληνες επιστήμονες. Ανά
μεσά- τους ο κ. Γ. Ιωάννοβιτς, 
καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, διευθυντής της κλινι
κής πλαστικής χειρουργικής 

στο Γενικό Κρατικό Νοσοκο
μείο Αθηνών και πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πλαmι
κής Χειρουργικής. Διευθυντής 
του προγράμματος Esprit είναι 
ο καθηγητιiς Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γ. 
Μιτακίδης. 

ίσιες κρούσεις. Τρυπάνι. Φωτιά. 
Κίνδυνοι που πάντα παραμονεύουν 
έξω από την πόρτο σος . Μόνο που 
εσείς πρέπει κάτι va κάνετε για να τους 
αποκλείσετε! 

στην ελληνική αγορά, δίνοντας άμεσες κα ι 
λειτουργικές λύσεις γιο κάθε πρόβλημα κινδύνου 
σε σπίτια και επιχε ιρήσεις, συνδυάζοντας τέλεια 
το τρίπτυχο ασφάλεια - τεχνογνωσία - αισθητική. 

Μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε πόρτες και παράθυρα 
ασφαλείας, ανοιγόμενο και συρόμενα ξύλινο κουφώματα 
εσωτερικού χώρου , πόρτες πυρασφάλειας, χρηματοκιβώ
τια και συστήματα κουφωμάτων ασφαλείας εξωτερικού 
χώρου αvοιγόμενα κ αι συρόμενο, συνθέτουν 
την αδ ιάρρηκτη ασφάλεια PROTECTA στο χώρο σας . 

Η PROTECTA, η μεγαλύτερη εταιρεία στα 
προϊόντα ασφαλείας κηρίων έχει τη λύση για κάθε κίνδυνο. 

Εγγυάται και διαθέτει οπό το 1985 τη μεγαλύτερη και 
πιο ολοκληρωμένη σειρά κουφωμάτων ασφαλείας 

ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
σε πολύ πρόωρο στάδιο, πε
ριορίζοντας τους κι vliίινοι~ς 
αιφνίδιου θανάτου από καρ
διακή ανακοπή. Η μέθοδQι:; θα 
πάρει τη μορφή ειδικού μηχα- ; 
νήματος που θα δώσει στους 
καρδιολόγους μια ασφαλή δυ
νατότητα για την αξιολόγηση 
των δεδομένων της καρδιακής 
λειτουργίας, με την απλή ανά
λυση του καρδιογραφήματος. 

-~ Di11cr.s Oul, 
lnrcrn.1ιio11;1/ 

6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
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Αδιάρρηκτη Ασφάλε.ια στο Χ(;ψσ σας 

Νέζερ 1. 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: (01) 9241367-8 FAX: (01) 9239564 
Εκθέσεις: 

Λ. Βουλιογμένης 100, 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΌ Τηλ . : (01) 9630780, 9651036 FAX:(01) 9634961 • Λ. Κηφισίας 162. 115 25 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: (01 ) 6471319'. 6~77858 FAX:(01) 647785Ε 
Λ.Μαροθώνος 163, 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ Τηλ.:(01) 6047805 FAX:(01) 6010739 • Υμηπού 40 (ύψος κτιρίου Μ.Α.Τ.) , 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ.:(01) 7218234, 7238539 FAX:(01) 7218234 
Ν. Εγνατία 236 & 28ης Οκτωβρίου, 546 42 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ . : (031) 869176-7 FAX:(031) 869177 • Ανδρέας Θεοφιλάς Κορίνθου 454. 262 22 ΠΑΤΡΑ Τηλ . -FAX: (061) 314411 

■ Τομογραφία στη δομή του 
δέρματος. Μελετώντας τα συ
ναφή φαινόμενα με ακτίνες 
λέιζερ mo Σολβέ έχουν ava-

ΕΝΤΕΧΝΟ -Νίκος Μαδούρας Μεταμορφώσεως& Ά01ιγγος, 332 00 ΙΤΕΑ Τηλ.-FΑΧ: (0265) 34477 
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