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I. 

În ultimii doisprezece ani ani, în domeniile procesãrii si utilizãrii informatiei au avut loc multe 

noi deschideri tehnologice si evenimen te cu implicaþii mai largi. Dintre acestea, pot fi amintite 

urmãtoare le: 

 Cresterea dramaticã a numãrului de tranzistori pe un cip semi- conductor (spre exemplu, 

microprocesorul Intel P6 are 5,5 milioane de tranzistori) datoritã, în primul rând, 

reducerii dimensiunii tranzis torului individual. In anii 1996-1997 s-a trecut la linii de 

definitie de 0,25 micrometri = 250 nm. Apropierea de limita cuanticã de 20 nm a acestei 

dimensiuni a deschis câmpul domeniului electronicii cuantice si a stimulat cerecetãrile 

asupra calculatoarelor cuantice.  

 Progrese conceptuale, dar si experimentale, privind realizarea de calculatoare moleculare 

si biomoleculare, aparitia domeniului ingineriei cresterii de tesuturi biologice.  

 Apariþia "vietii artificiale", ca domeniu al stiintei si tehnologiei structurale, elaborarea 

unor noi idei privind natura mintii si a constiintei, unele dintre ele bazate pe fizica 

cuanticã.  

 Consolidarea, se poate afirma, definitivã a ideii Societãtii Infor mtionale ( Societatea 

Orientatã Informational- M.Drãgãnescu, Information-based Society- Martin Bangemann), 

extinderea acesteia la aceea a Societãtii Informationale Globale odatã cu cresterea 

"naturalã", fãrã proiect prestabilit, a Internetului si a tesãturii mon diale de locuri (situri) 

informatice, World-Wide-Web(WWW).  

 Multiple convergente, precum  

o a calculatoarelor personale cu statiile de lucru;a calcula toarelor mari cu serverele 

de retele;  

o a calculatoarelor personale cu receptoarele de TV;  

o a Internetului cu întreaga tehnologie a comunicatiei si infor matiei (convergenta 

dintre calculatoare si telecomunicatii a trecut pragul separabilitãtii). 

II. 

Ca urmare a aparitiei unei serii de idei noi în domeniul procesãrii informatiei, aceasta poate fi, 

conceptual vorbind,  



 computationalã sau non-computationalã,  

 clasicã sau cuanticã,  

 neuralã sau molecularã,  

 sintacticã sau semanticã,  

 structuralã, structural-fenomenologicã sau fenome- nologicã. 

Procesarea informatiei devine un concept mai larg decât computatia.  

Pentru calculabilitatea (computabilitatea) clasicã, la nivel logic sau pur matematic, este valabilã, 

dupã cum se stie, teza Turing- Church[1], din anul 1936. Aceastã tezã, care nu este o teoremã 

dem onstratã, dupã unii este chiar o ipotezã, afirmã cã Masina Turing Universalã (MTU) este un 

model matematic suficient de general pentru orice procedurã efectivã de calcul, respectiv MTU 

poate fi programatã pentru orice este computabil.Procedura efectivã este o notiune echivalentã 

cu algoritmul si, pânã de curând, cu computabilul, procedura efectivã (algoritmul) fiind con- 

sideratã singura formã de computabil. Valabilitatea tezei Turing- Church este susþinutã de o 

covârsitoare evidentã experimentalã[2], lu cru confirmat de faptul cã toate tipurile de 

calculatoare clasice existente se încadreazã în limitele conceptului MTU.  

Ne gãsim, în raport cu teza Turing-Church, exact în situatia unei teorii stiinþifice (teza) despre 

adevãrul cãreia urmeazã ca stiinta sã se pronunte. Teza Turing-Church satisface criteriul de 

falsificabilitate[3] al lui Popper, în sensul cã toate situaþiile experimentale existente ale 

computaþiei algoritmice o confirmã.  

Domeniul clasic în fizicã este domeniul macroscopic care ascultã de legile fizicii clasice. Insusi 

Turing lãsa sã se înteleagã cã un proces fizic este întotdeauna reductibil la functionarea unei 

masini Turing, sau, posibilitãtile computationale ale oricãrui sistem fizic (clasic) sunt echivalente 

cu o masinã Turing.  

Ideea de mai sus este numitã "teza lui Turing"[4]. Ea a influentat mult formarea unei viziuni 

strict structurale asupra lumii a unui numãr, nu neglijabil, de oameni de stiinþã si chiar 

filosofi[5]. Ansamblul celor douã teze de mai înainte, numite generic teza Turing-Church, a 

deschis de fapt câmpul unei dezbateri asupra relatiei dintre procesarea informationalã, 

computaþionalã cu predi lectie, si realitatea fizicã, din douã puncte de vedere:  

 al realizãrii fizice a unor procesãri informationale;  

 al fondului computational si informational al realitãtii fizice. 

III.  

Odatã cu aparitia unor idei noi pentru computatie, în special referitoare la calculatoarele 

moleculare si la calculatoarele cuantice, teza Turing-Church si conceptul de Masinã Turing 

Universalã au cunoscut noi dezbateri si încecãri de formulare a unor noi teze privind computatia, 

precum si de noi concepte de masini universale. In privinta calculatoarelor moleculare, sau, în 

general, a elec tronicii moleculare, pânã în prezent s-au conturat câteva tendinte majore:  



 electronica molecularã - s-o numim de tip (a)[6] - prin care se cautã sã se realizeze, cu 

ajutorul moleculelor, echivalentul circuite lor logice din electronica clasicã a 

tranzistorului[4b], dupã modelele propuse de F.L.Carter[7] ( obþinerea de functiuni 

logice prin utilizarea proceselor electronice sau/si optice în sau între macromolecule) si 

de K.Eric Drexler[8] (functiuni logice obtinute prin miscarea mecanicã a 

macromoleculelor).  

 Electronica molecularã de tip (b) propusã de Michael Conrad în anul 1985 [9,10] ,pentru 

care recunoasterea între douã molecule bi ologice cu conformatii complementare poate fi 

echivalentul unui calcul (computatii). Aceastã recunoastere datoritã conformatiei 

tridimensionale a moleculelor de tip biologic va reprezenta o compu- tatie echivalentã cu 

un mare numãr de instructiuni elementare sau pasi algoritmici, printr-un singur proces 

fizic.  

 Electronica molecularã de tip (c) [11] prin care se cautã realizarea de automate celulare 

din structuri de molecule [12], un exemplu fiind oferit de naturã prin microtubulele 

citoscheletului unei celule vii [13]. Se stie cã automatele celulare au proprietãti 

computationale foarte puternice. Organizarea sau auto-organizarea automatelor celulare 

moleculare (adevãrate nanoprocesoare) se poate face si în retele de tip neural. În acest 

caz, se renuntã la modelarea "circuitelor moleculare" dupã circuitele logice cu tranzistori 

pentru a se obtine module logice de nivel înalt [12].  

 Calculatoare ADN ( în englezã, DNA computers) - s-o numim electronicã molecularã de 

tip (d) - initiate în anul 1994 de cãtre Leonard Adleman [14], de la University of Southern 

California, care a si realizat în laborator primul calculator de acest tip. Adelman este 

considerat descoperitorul computatiei prin ADN. Realizarea a trezit un interes stiinþific 

exceptional [15], iar domeniul se dezvoltã cu rapidi- tate, fiind informatã si opinia 

publicã [16]. Computatia are loc într-un recipient care contine un mediu fluid pentru 

moleculele de ADN. Datele de intrare sunt reprezentate de molecule ADN sintetizate în 

prealabil sI introduse în recipient. Reactia care are loc, fiind necesare si unele operatii 

intermediare care constituie "programul " compu tatiei, duce la formarea de molecule de 

ADN care constituie solutia problenei date. Astfel, Adleman a rezolvat problema gãsirii 

unui drum hamiltonian într-un graf - drum care trebuie sã treacã printr- un numãr de 

puncte date, dar o singurã datã prin fiecare punct (7 puncte în cazul abordat de Adleman 

[17].). 

Dacã în cazul electronicii moleculare de tip (a) este evidentã valabilitatea conceptului MTU si a 

tezei Turing-Church, si în cazul automatelor celulare, precum si al retelelor neurale, nici acestea 

nu se plaseazã în afara acestui cadru. De aceea nici retelele neurale având drept noduri, nu 

microprocesoare, ci automate celulare, fie ele si moleculare ( electronica molecularã de tip (c)), 

nu depãsesc concep tul MTU si teza Turing Church. Este adevãrat cã la retele neurale, 

electronice sau moleculare, algoritmii se stabilesc, la o structurã datã de retea, prin învãtare 

adapativã, dar sunt algoritmi, compu tatia rãmâne efectivã. Faptul cã retelele neurale au fost 

simulate prin software pe calculatoare digitale clasice, iar astãzi se fabricã cipuri 

semiconductoare retele neurale, acestea sunt dovezi "experimentale" ale nedepãsirii MTU.  

Lucrurile devin mai interesante pentru electronica molecularã de tip (b). Michael Conrad [18] 

afirmã, în deplin acord cu teza lui Tur ing, cã orice proces fizic realizabil este echivalent cu o 

computatie, chiar dacã nu este obtinutã printr-o computatie efectivã. Echivalenta cu o computatie 



înseamnã de fapt echivalenta generalã, nu de de- taliu, cu o computatie efectivã, algoritmicã, prin 

proceduri pas cu pas. Conform ideilor lui Conrad, recunoasterea dintre douã biomole cule cu 

conformatii complementare reprezintã un calcul al cãrui rezultat este obtinut printr-un singur 

proces fizic, dar care este echivalent cu un program continând un foarte mare numãr de pasi 

(instructiuni). Important este faptul cã se poate obtine o computatie, dar aceasta nu mai este 

efectivã sau algoritmicã. Si totusi nu depãseste, în mod evident, posibilitãtile Masinii Turing 

Universale.  

Rezultã atunci douã tipuri de computatii:  

 algoritmicã sau efectivã;  

 nealgoritmicã, cum este cazul conceptului de computatie molecu larã de tip 

conradian. 

În privinta calculatoarelor ADN, acestea se încadreazã, de asemenea, în cadrul Masinii Turing 

Universale [19]. O proprietate naturalã a calculatoarelo ADN este aceea a unui masiv paralelism 

al calculului. Datoritã acestei proprietãti s-a trecut si la o redefinire a claselor de complexitate a 

calculului. Yali Friedman [15] observã ur mãtoarele:  

"The fastest supercomputers can currently perform 1000 million in structions per second (MIPS); 

a single DNA molecule requires approximately 1000 seconds to perform an instruction (.001 

MIPS). Obviously of you want to perform one calculation at a time (serial logic), DNA 

computers are not a viable option. However, if one wanted to perform many calculations 

simultaneously (parallel logic), a com puter such as the one described above can easily perform 

10^14 MIPS. DNA computers also require less energy and space. While existing su 

percomputers operate 10^9 operations per Joule, a DNA computer could perform 2 x 10^19 

operations per Joule (10^10 times more effi cient). Data can be stored on DNA at a density of 

approximately 1 bit per cubic nm, while existing storage media require 10^12 cubic nm to store 1 

bit".  

Se considerã cã prin ADN si metodele standard de labora tor, utilizate în biologia molecularã 

pentru manipularea acestor acizi, se pot obtine memorii asociative care sã înmagazineze 10^20 

cuvinte, fiecare cuvânt având mii de biti [20].  

Paralelismul masiv si memoria uriasã extind cazurile de prob leme din clasa de probleme 

tratabile(probleme P), atât din punctul de vedere al timpului de calcul, cât si din acela al spatiului 

de memorare. Calculatoarele ADN rezolvã, ca si cele clasice, probleme P, denumite polinomiale 

(timpul de calcul creste polinomial cu mãrimea problemei, respectiv a algoritmului în calculul 

clasic [21]), dar nu rezolvã probleme de tip expo- nenþial (la care timpul creste exponential) 

netratabile. Problemele exponentiale sunt netratabile ( deoarece timpul creste exponential cu 

complexitatea problemei) pentru calculatoarele clasice, dar si pentru calculatoarele ADN. 

Evident, în cazul problemelor exponentiale de complexitate micã, acestea pot fi rezolvate, dar 

asemenea probleme se plaseaza la limita de jos a cresterii exponentiale.  

Calculatoarele ADN pot rezolva probleme P de o complexitate mult mai mare decât cele clasice 

si chiar pot aborda, într-un anumit mod, unele probleme exponentiale. Cu privire la aceastã 



chestiune, în problema gãsirii drumurilor hamiltoniene, Gh.Pãun, care s-a remarcat prin lucrãrile 

sale privind teoria calculului molecular ADN, aratã urmãtoarele [22]: 

"Problema (gãsirii unui drum hamiltonian, rezolvatã experimental de Adleman,n.n.M.D.) face 

însã parte dintr-o clasã de complexitate expo nentialã. Mai precis, ea este NP-completã: nu se 

cunoaste nici un al goritm care s-o rezolve într-un numãr de pasi care depinde polinomial de 

numãrul de noduri, cei mai buni algoritmi (deterministi) de rezol vare cer un timp exponential; 

dacã o "solutie" este "ghicitã" într-un mod sau altul, corectitudinea ei poate fi testatã într-un timp 

polinomial - subl.ns.M.D.- ( se spune cã problema este NP-dificilã, NP prescurtând sintagma " 

polinomial nedeterminist",mai mult, orice problemã NP- dificilã poate fi redusã la problema 

noastrã în timp polinomial (deci dacã problema noastrã ar putea fi rezolvatã în timp polinomial. 

Atunci orice altã problemã NP-dificilã ar putea fi rezolvatã astfel; acesta este întelesul 

"completitudinii" din sintagma NP-complet). Pe scurt, prob- lema gãsirii drumurilor 

hamiltoniene între douã noduri ale unui graf face parte dintr-o clasã extrem de dificilã de 

rezolvat (sunt numite probleme "netratabile ", indiferent de resursele de calcul folosite. Se poate 

însã imagina un algoritm nedeterminist de rezolvare, care este implementabil cu ajutorul ADN-

ului (subl.ns.M.D.,ceea ce a si realizat L.Adelman)"  

Alte aspect teoretic important este faptul cã s-a putut defini un tip nou de automat, "automatul 

finit Watson-Crick", introdus de Freund, Pãun, Rozenberg si Salomaa [23]. Aceastã clasã de 

automate se deosebeste de cele cunoscute prin tipul structurilor de date pe care le foloseste, sub 

forma dublei elice ADN cu complementaritatea cunoscutã a celor douã benzi de nucleotide, spre 

deosebire de sirul linear unidimensional al automatelor cunoscute anterior.  

Este de subliniat, încã odatã, faptul cã si aceste calculatoare se încadreazã în teza Turing-Church 

[24].  

IV.  

În anul 1985, ca urmare a unor idei avansate anterior pri- vind realizarea unor calculatoare 

cuantice [25], D.Deutsch propune [26] o formulare a tezei Turing-Church, care sub forma extinsã 

asupra domeniul fizicii sã se refere nu numai la fizica clasicã, ci si la fizica cuanticã.  

Teza Turing-Church extinsã de Deutsch este formulatã astfel: "Orice sistem fizic finit realizabil 

poate fi perfect simulat de un model universal de masinã computation alã functionând cu 

mijloace finite."[27].  

Dacã sistemul fizic este clasic, atunci el poate fi simulat de o MTU, respectiv orice proces fizic 

clasic este echivalent cu o compu- tatie pe o masinã Turing.  

Dacã sistemul fizic este cuantic, datoritã faptului cã un sistem cuantic se gãseºte într-o 

suprapunere de stãri, atât timp cât este supus ecuaþiei lui Schrödinger fãrã a interveni o 

interactiune cu mediul macroscopic, de exemplu printr-un proces de mãsurare, atunci el nu mai 

poate fi o masinã Turing. Masina Turing lucreazã cu stãri bine definite, în timp ce sistemul 

cuantic opereazã cu mai multe stãri simultan, starea cuanticã fiind , de regulã, o suprapunere de 

stãri cuantice.  



Dacã un bit clasic nu poate fi decât fie în starea 0, fie în starea 1, un bit cuantic, numit q-bit ( sau 

qubit în francezã), contine, în acelasi timp, o componentã corespunzând valorii 0 si o 

componentã corespunzând valorii 1.  

Dacã sistemul cuantic primeste la intrare un mare numãr de q- biti, atunci starea la intrare este o 

suprapunere a tuturor inputurilor posibile, care dupã ce sunt trecute prin circuitele logice 

cuantice, se obtine la iesire o suprapunere a tuturor output-urilor posibile ale acestei computatii. 

Cu alte cuvinte " calculatorul realizeazã dintr-o datã toate computatiile posibile"[28]. Acesta este 

paralelismul calcula- torului cuantic.  

Deutsch a introdus conceptul de Calculator Universal Cuantic ( Universal Quantic Computer- 

UQC) care sã acopere domeniul fizicii cuantice (de fapt, acea funcþionare cuanticã în conditiile 

în care ecuaþia lui Schrödinger sau oricare alt formalism echivalent al mecanicii cuantice 

actioneazã neperturbat) la fel cum MTU acoperã domeniul fizicii clasice.  

Mai mult decât atât, se sperã ca orice posibil calculator cuan tic, care lucreazã în paralel cu 

multitudinea de stãri cuantice su prapuse, sã fie echivalent cu UQC, la fel cum orice calculator 

clasic este echivalent cu MTU. Deocamdatã însã aceastã tezã foarte plauzibilã nu are verificãrile 

experimentale de care se bucurã teza Turing-Church clasicã.  

Realizarea unui calculator cuantic este încã o problemã deschisã [29]. Progrese experimentale s-

au fãcut la nivelul câtorva porti logice cuantice, dar functionarea unui mare numãr de asemenea 

porti pune probleme dificile din cauza fenomenului inerent al reduc erii cuantice datoritã 

cuplajului inevitabil cu mediul înconjurãtor sistemului cuantic. De aceea, unii autori considerã cã 

sperantele care se pun în calculatoarele cuantice sunt uneori excesive [30].  

Avantajul calculatorului cuantic ar fi acela de a permite ca anumite probleme netratabile astãzi sã 

poatã fi rezolvate. Dacã prin calculatoare clasice pot fi rezolvate probleme polinomiale,prin calcu 

latoare cuantice ar putea fi rezolvate si probleme exponentiale [31]. Astfel, se observã : 

" Une simple amélioration technique ( la calculatoarele clasice, n.ns.M.D.) ne sera capable que 

d'accélérer les calcul par un facteur fixe, sans incidence aucune sur la relation exponentielle entre 

taille de données et durée d'exécution. En revanche, les superpositions quantiques sont en mesure 

de modifier qualita tivement cette relation, précisément à cause de leur capacité à prendre en 

compte un nombre exponentielde termes disitincts ( N q-bits --> 2^N possibilités traitées 

simultanément)"[32].  

Dar,dupã cum am vãzut, recuperarea informatiei pune prob leme extrem de dificile.  

Paralelismul calculatorului cuantic reprezintã o suprapunere de computatii, fiecare dintre acestea 

fiind totusi echivalentã cu o masinã Turing. UQC este echivalent cu o suprapunere de masini 

Turing functionând în paralel si nu poate iesi din cadrul general al tezei Turing-Church, chiar 

dacã ar realiza si calcule exponentiale. Roger Penrose, din acest punct de vedere, observã: 

"According to Deutsch's analysis, quantum computers cannot be used to perform non-

algorithmic operations (i.e.things be- yond the power of a Turing machine) but, can, in certain 



very contrived situastions, achieve a greater speed, in the sense of complexity theory, than a 

standard Turing machine"[33].  

Dupã cum se poate observa, atât calculatoarele moleculare structurale, cât si cele cuantice, chiar 

dacã pot permite introduce rea unor concepte de noi automate, a unor tipuri noi de masini de 

calcul, toate acestea rãmân în cadrul Masinii Turing Universale si al tezei Turing-Church.  

Fatã de cele de mai sus se pot formula urmãtoarele principii fundamentale:  

(A) Orice proces computational structural nu depãseste teza Turing-Church.  

(B) Orice computatie poate fi realizatã de un proces fizic structural.  

(C) Orice proces fizic structural este echivalent cu o computatie.  

Un proces fizic structural poate fi clasic sau cuantic.  

Computatia poate fi: 

 algoritmicã (efectivã, mecanicã);  

 molecular configurationalã;  

 ADN;  

 cuanticã.  

Dacã principiile (A) si (B) sunt foarte solide, principiul (C) ,care afirmã si faptul cã orice 

procesare informationalã structuralã este o computatie, rãmâne a fi examinat în fata 

posibilitãtii existentei unor procese informationale structurale non- computationale.  

Existã oare asemenea procese? Vom examina aceastã pro blemã în paragraful urmãtor. 

Principiul (C) poate rãmâne o tezã valabilã dacã nu se va confirma existenta procesãrilor 

infor mationale structurale non-computationale.  

V.  

Dacã fizica clasicã si fizica cuanticã actualã pot fi denumite, datoritã principiilor 

fundamentale (A) , (B) si (C), fizici "computationale" ( este de observat faptul cã fizica 

cuanticã actualã este strict structuralã si computaþionalã), ne putem întreba dacã la o 

procesare informaþionalã non-computationalã nu corespunde si o eventualã fizicã non-

computationalã, necunoscutã pânã acum.  

Procesarea informationalã non-computationalã este într-adevãr o problemã nouã. O 

asemenea idee a fost avansatã de Roger Penrose într-un volum [34] din anul 1989, idee 

generatã de încercarea de a explica functionarea mintii si constiintei omului. Penrose 

sugereazã ideea cã în procesul gândirii constiente se manifestã un ingredient, în mod 

esential, non-algoritmic si non-computational. Deoarece fizica structuralã, clasicã si 

cuanticã, este computationalã în sensul amintit mai înainte, iar fizica clasicã nu lasã 



posibilitatea unor procesãri non-computationale, nu rãmâne decât sã se presupunã cã 

numai la nivelul fizicii cuantice, care si asa este plinã de mistere si de probleme de 

interpretare, ar putea sã se manifeste procesãri non- computationale. Aceasta este calea pe 

care merge Penrose presu punând cã nu la nivelul proceselor cuantice descrise de ecuatia 

lui Schrödinger pot apare efecte non-computationale, procesul U cum îl numeste el, ci, 

mai curând, la nivelul actului de observatie sau al interactiunii cu un mediu macroscopic, 

când are loc o reducere a de scrierii cuantice, proces notat cu R.U nu pot inter veni 

efecte non-computationale, dar, observãm, cã nu este atât de sigur cã la nivelul R 

Asupra modului de functionare non-computationalã a mintii, fapt pe care l-am 

susþinut si eu în lucrãrile mele de filosofia stiintei, încã din anul 1979, teoria pe care 

o schiteazã Penrose în al doilea volum al sãu rãmâne încã sã fie examinatã. Penrose 

propune o modificare, de fapt o nouã fizicã cuanticã la nivelul procesului R, care 

pentru creier si minte ar deveni un proces OR.  

Procesul OR. ( de la "objective re- duction") este conceput de Penrose ca un proces 

non- computational. Observând cã nici o computatie cuanticã nu poate depãsi, în 

afara creierului [36], computatia Turing ( probabil si în alte organisme, n.ns.,MD), 

cã procesele U si R sunt, în esentã, computationale, procesul OR trebuie sã fie, în 

mod fundamental, non-computational. Aceasta presupune însã o fizicã nouã si o 

teorie a procesului OR bazatã pe aceastã nouã fizicã. As vrea sã reamintesc cã ideea 

nece sitãtii unei fizici noi am demonstrat-o în lucrãri publicate între anii 1979-1985, 

propunând denumirea de ortofizicã [37], dar dintr-un alt punct de vedere, care va fi 

prezentat în paragraful urmãtor. Roger Penrose propune o fizicã cuanticã nouã 

încadratã în domeniul structural al stiintei. Pentru Penrose, non-computabilitatea 

este o parte esentialã a procesãrii informationale pe planul constiintei, datoritã 

procesului OR, implicând, într-un ansamblu, neuronii creierului, citoschelete 

neuronilor, formarea unei stãri cuantice coherente a acestui ansamblu, fenomenul 

constiintei producându-se de fapt la nivelul microtubulelor citoscheletului. 

Propunerile sale reprezintã, evident, o ipotezã, recunoscund faptul cã detaliile 

proce- sului sunt încã necunoscute. Recunoaste, de asemenea, ur- mãtoarele: 

"On the other hand, even the essential involvement of a precise non-computable OR 

action would not, in itself, neccessarily imply the presence of consciousness -

although, on my view, it would be a perequisite for consciousness"38.  

Procesul OR poate nu va explica constiinta, dar s-ar putea gãsi eventual la limita 

extremã dintre structural si constiintã.  

Noua teorie cuanticã sugeratã, desi ar cuprinde procesarea non-computationalã, ea 

rãmâne structuralã si nu stim dacã va putea explica totusi fenomene specifice ale 

constiinþei cum sunt in tentionalitatea, culoarea, sensul mental, în general toate 

procesele "subiective" denumite generic qualia. Dacã principiul "insuficientei 

stiintei structurale" [39,40,41] este valabil, atunci nu este de asteptat ca procesul OR 

structural sã continã o proce- sare non-computationalã. In acest caz, principiul (C) 

ar fi fi la fel de bine întemeiat ca si principiile (A) si (B).  



Pentru o anumitã prudentã, temporar, principiul (C) ar putea fi formulat astfel:  

(Ctemporar) Orice proces fizic structural, cu exceptia proce sului cuantic OR, este 

echivalent cu o computatie.  

Rãmâne însã de urmãrit dacã procesul cuantic OR este un fenomen real.  

Ceea ce pare sã fie de retinut dintr-o asemenea cale de abor dare, ca aceea a lui 

Roger Penrose, este interventia palierului cuantic în functionarea mintii si 

constiintei. S-ar putea ca implicarea cuan ticului în asemenea procese sã cunoascã o 

confirmare în viitor, acest lucru fiind considerat si de mine ca inevitabil [42], desi 

forma acestei implicãri rãmâne încã o problemã deschisã.  

VI.  

Non-computationalul a fost însã imaginat si într-un alt mod.  

Autorul prezentei lucrãri, începând din anul 1979, în volume si articole dintre care 

unele sunt probabil cunoscute [43], cât si David Chalmers [44] în anii 1990, au 

propus modele de tip structural- fenomenologic ale mintii si constiintei [45]. In 

aceste douã modele sunt multe elemente practic identice, elaborate si justificate în 

mod independent de cei doi autori.Astfel, un element comun este afir matia si 

justificarea faptului cã, în mod fundamental, stiinta struc- turalã, în ansamblul ei, 

nu poate explica functionarea completã a mintii si constiintei [46,41]. In asemenea 

conditii, realitatea constiintei impune recunoasterea fenomenului "experential" 

mental dupã Chalmers, sau a sensului fenomenologic mental ( si nu numai) dupã 

Drãgãnescu, de fapt unul si acelasi fenomen având denumiri diferite, ca o realitate 

fundamentalã non-computationalã în esentã. Con structiile, dincolo de aceste puncte 

comune ale celor douã modele, diferã, dar nu fãrã anumite tangente interesante, si 

sunt mai mult sau mai putin speculative. Trebuie retinutã însã posibilitatea ca 

realitatea structuralã pe care o descrie stiinta contemporanã, pe care am numit-o 

stiinþa-S (S-science) sã fie de fapt o parte a unei realitãti mai complexe structural-

fenomenologice descrisã de o stiinþã struc tural-fenomenologicã denumitã stiintã-SP 

(SP-science)[47].  

Procesele informationale non-computationale pot fi fenome nologice sau structural- 

fenomenologice, ceea ce le conferã un caracter neformal. Pentru aspectul 

fenomenologic al proceselor mentale se pare cã va fi necesar sã se recurgã, de 

asemenea, la nivelul cuantic al fenomenelor din creier.  

In cadrul unei stiinte-SP se vor putea constitui o fizicã-SP, o biologie-SP, o 

neurobiologie-SP si, evident, va putea fi pusã în evi denta o procesare 

informationala de tip structural-fenomenologic.  

Pentru o stiintã-SP se pot formula urmãtoarele prin cipii fundamentale:  



(D) Orice proces fizic structural- fenomenologic sau fenomenologic este echivalent 

cu o procesare informationalã.  

(E) Orice procesare informationalã poate fi realizatã de un proces fizic ( structural, 

structural-fenomenologic sau fenomenologic, dupã caz).  

Aceste principii nu înseamnã reducerea întregii realitãti la informatie. Dar 

înseamnã afirmarea strânsei legãturi dintre fizic si in formational, 

complementaritatea lor în natura lucrurilor.  

Pânã la proba contrarie, conform comentariilor din paragraful anterior, se poate 

sustine teza,  

(F) Orice procesare informationalã non-computationalã nu poate fi strict 

structuralã, ea implicã întotdeauna procese fenomenologice.  

Principiile (D), (E) si (F) se bazeazã pe ideea existentei procesului fenomenologic si a 

unui cuplaj între structural si fenomenologic, ca procese reale fundamentale ale 

naturii [48].  

VII.  

Autorul multumeste dr. Gheorghe Stefan pentru discuti ile avute pe marginea unor 

idei din aceastã lucrare, dr.Gh.Pãun pentru lucrãrile personale referitoare la 

calculul ADN, transmise autorului odatã cu comentarii personale interesante si 

utile, Centrului de Cercetari Avansate in Invatarea Automata, Prelu crarea 

Limbajului Natural si Modelare Conceptuala pentru care lucrarea de fatã constituie 

un raport în cadrul temei de cercetare "modelarea structural-fenomenologicã" si 

Facultãtii de Automaticã si Calculatoare a Universitãtii "Politehnica" Bucuresti 

pentru invitatia de a o prezenta la simpozionul organizat la 28 martie 1997, cu 

ocazia împlinirii a 30 de ani de existentã a facultãtii.  
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