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Zastrzegam, że rysunki przedstawione w prezentacji (jeśli nie zaznaczono) pochodzą z zasobów sieci Internet nie są mojego 
autorstwa. Zostały wykorzytane w celach ilustacji treści naukowych i w razie zgłoszenia naruszenia praw zostaną usunięte.



  

Plan wykładu

1. Co opisuje informatyka? 
2. Rzut oka na genezę dyscypliny – informatyka 

jako część matematyki
3. Simon & Newell: empiryczny charakter 

informatyki
4. Paradygmaty uprawiania informatyki w ujęciu 

P. Wegnera i A. Edena
5. P.J. Denning o metodologii współczesnej 

informatyki
6. Alternatywa: platonizm R. Penrose'a
7. Podsumowanie



  

Co opisuje informatyka?

 Świat platoński 
(idee)? 

 Świat rzeczy 
(fizyczny)? 

 Świat procesów?
 Czym jest 

realność 
opisywana przez 
informatykę?

Rys. R. Penrose



  

Rzut oka na genezę dyscypliny – 
informatyka jako część matematyki

 Charles Babbage i Ada Lovelace – 
problem obliczeń numerycznych 

 Uwaga Lady Lovelace z jej 
pamiętnika o Maszynie 
Analitycznej Babbage'a: 

 „The Analytical Engine has no 
pretensions to originate anything. 
It can do whatever we know how to 
order it to perform” (cited by 
Hartree, p.70)



  

Rzut oka na genezę dyscypliny – 
informatyka jako część matematyki

 Konrad Zuse – usprawnienie obliczeń 
inżynierskich, „w istocie nienawidził 
rachunków” (H. Zuse) 

 seria maszyn elektromechanicznych, Z-3 
(1941) w teorii równoważne z MT, Z-4 
(1945) – pierwszy pełny komputer

 Plankalkul

dodanie pierwszego i 
trzeciego bitu V0 i 
umieszczenie wyniku w 
Z2 (bajt)



  

Rzut oka na genezę dyscypliny – 
informatyka jako część matematyki

 ENIAC (Electronic Numerical 
Integrator and Computer = 
elektroniczny integrator numeryczny i 
kalkulator) – pierwszy w pełni 
elektroniczny komputer, 
skonstruowany w USA w 1943-1945, 
działał do 1955 r.

 pierwsze zastosowania (w kolejności):

 opracowanie tablic artyleryjskich

 projektowanie bomby atomowej 
i wodorowej

 obliczenia tuneli aerodynamicznych, 
obliczenie Pi z dokładnością 
do 1000 miejsc po przecinku



  

Rzut oka na genezę dyscypliny – 
informatyka jako część matematyki

 Alan Turing, On computable numbers, with an 
application to the Entscheidungsproblem 
(1936)

 możliwość ujęcia aksjomatycznego 
równoważna możliwości ujęcia 
algorytmicznego (nie istnieje uniwersalny 
algorytm)

 początek informatyki jako nauki

 MT jako model obliczeń

 informatyka jako część matematyki 
teoretycznej (rozwiązanie problemu Hilberta) 
oraz matematyki stosowanej (obliczenia 
techniczne, łamanie kodów itp.)

Alan Turing (1912-1954)



  

Simon & Newell: empiryczny charakter 
informatyki

 Allen Newell (1927-1992) – pionier informatyki
oraz SI

 doktorat z fizyki w Stanford w 1949 r. 
 1950-1961 RAND Corporation
 1961 profesor Carnegie Mellon's Department

 of Computer Science
 autor 250 publikacji w tym 10 książek

 Herbert A. Simon (1916-2001) – ekonomista, 
socjolog, psycholog, pionier SI

 1943 doktorat z nauk politycznych w Chicago
 1949 profesor administracji i kierownik Department of Industrial 

Management at Carnegie Tech (later Carnegie Mellon University)



  

Simon & Newell: prekursorzy AI

 Twórcy pierwszych działających programów SI:

 Logic Theory Machine (1956) – pierwszy program 
SI, udowodnił 38 z 52 dowodów z Principia 
Mathematica (niektóre dowody bardziej eleganckie)

 General Problem Solver (GPS) (1957)
 Nagroda Turinga Association for Computing 

Machinery (1975). "In joint scientific efforts extending 
over twenty years, initially in collaboration with J. C. 
(Cliff) Shaw at the RAND Corporation, and 
subsequentially with numerous faculty and student 
colleagues at Carnegie Mellon University, they have 
made basic contributions to artificial intelligence, the 
psychology of human cognition, and list processing."



  

Simon & Newell: informatyka jako 
badania empiryczne

 A. Newell & H.A. Simon, „Computer science as 
empirical inquiry: symbols and search”, 
Communications of the ACM, Volume 19 Issue 3, 
March 1976, pp. 113-126.

 „Informatyka jest badaniem 
zjawisk otaczających komputery”

 „Analogia do organizmu: 
„Maszyna – nie tylko sam 
hardware, ale zaprogramowana, 
żywa maszyna – jest 
organizmem, który badamy”

 metodologia badań zbliżona do jakościowego badań 
organizmów i innych fenomenów naturalnych



  

Simon & Newell: informatyczne pytania 
wobec natury

 „ Każda nowozbudowana maszyna [licząca] jest 
eksperymentem. W rzeczywistości skonstruowanie 
maszyny stawia pytanie dla natury, i nasłuchujemy 
odpowiedzi obserwując działającą maszynę i 
analizując ją za pomocą wszystkich dostępnych 
środków analitycznych i pomiarowych”. 

 „Każdy nowy program, który został utworzony jst 
eksperymentem. Stawia on pytanie naturze i jego 
zachowanie daje wskazówki dla udzielenia 
odpowiedzi”



  

Simon & Newell:  empiryczne teorie CS

 Cechy charakterystyczne nauk empirycznych

 Empiryczna teoria jakościowa wg Simona & Newella

 Testowalność teorii informatycznych (co jest testem 
teorii – vide: co teoria mówi o świecie)

 Przykład empirycznej teorii jakościowej SI: fizyczny 
system symboliczny (physical symbol system)

 Hipoteza fizycznego systemu symbolicznego: 
„Fizyczny system symboliczny posiada konieczne i 
wystarczające środki do realizacji ogólnych 
inteligentnych zachowań



  

Simon & Newell: empiryzm w AI

 Systemy sztucznej inteligencji pytaniami 
stawianymi rzeczywistości

 hipotezy empiryczne są „ważnym źródłem idei, 
które wpływają na konstrukcję programów”

 „Bliższe są atmosferze geologii lub biologii 
ewolucyjnej niż fizyki teoretycznej. Są jednak 
wystarczająco silne, aby umożliwić nam dziś 
projektowanie i budowę umiarkowanie 
inteligentnych systemów dla znacznego 
zakresu zadań w których ludzka inteligencja 
przejawia w wielu sytuacjach”



  

Cztery paradygmaty (kultury) 
informatyki Petera Wegnera

 1976 – cztery paradygmaty 
uprawiania tej dyscypliny 

 wpisane w historyczny rozwój
 paradygmat empiryczny – „zbieranie danych” 

(lata 50-te XX w.) – charakter wstępny
 „Jest naturalne, że dyscypliny ewoluują od 

wstępnej fazy empirycznej przez fazę 
matematyczną do «praktycznej» zorientowanej 
na zastosowania inżynieryjne”

 empiryzm w ocenie działania programów 
i analizie złożonych systemów



  

Trzy paradygmaty A. Edena

 Amnon H. Eden, Three paradigms of computer 
science (2007)
 paradygmat racjonalistyczny – podzielany przez 

teoretyków informatyki (część matematyki)
 paradygmat technokratyczny – podzielany przez 

inżynierów zajmujących się oprogramowaniem, 
programy traktowane jako zestawy danych, inżynierskie 
metody oceny niezawodności

 paradygmat naukowy (scientific) – podzielany przez 
badaczy zajmujących się AI, programy jako 
odpowiedniki procesów mentalnych

 kuhnowskie (bezkrytyczne) pojęcie paradygmatu



  

Paradymgat naukowy wg Edena

 czy wiedza o programach ma charakter 
aprioryczny czy aposterioryczny; czy pochodzi 
z czystego rozumu czy z doświadczenia?

 specyfikacja formalna – w zasadzie powinny 
wystarczyć analityczne metody badań

 specyfikacja nieformalna – konieczność 
odwołania do empirii

 problem złożoności – niektóre zagadnienia 
można w zasadzie poddać analizie, ale ich 
złożoność przekracza nasze możliwości 
(w sensownym czasie)



  

Informatyka jako nauka 
o naturze? (1)

 złożoność zachowania, niekiedy chaos 
deterministyczny – cechy programów 
analogiczne do niektórych obiektów 
naturalnych

 czy informatyka nie jest tylko nauką o 
artefaktach? (podważenie ch-ru naukowego)
 artefakty wchodzą w interakcje ze „światem 

naturalnym” 
 informatyka bada również naturalne procesy 

obliczeniowe (np. mechanika kwantowa, DNA)



  

Informatyka jako nauka 
o naturze? (2)

 „Wydaje się rozsądne, aby patrzeć na 
zapis DNA w genomie jako na 
wykonywalny kod, który może zostać 
określony za pomocą zestawu komend 
w imperatywnym języku proceduralnym 
[programowania]”

 kryzys w informatyce spowodowany 
dominacją paradygmatu 
technokratycznego, paradygmat naukowy 
jest sposobem wyjścia z impasu

 nowe podejście ma zapewnić dopływ teorii 
dla dalszego rozwoju konceptualnego 
zastosowań inżynieryjnych



  

Roszerzony model hipotetyczno-
dedukcyjny

 Popperowska inspiracja metodą hipotetyczno-
dedukcyjną

 obiekty informatyki są bliskie rzeczywistości w 
granicach prawdoupodobnienia teorii 
(verisimilitude)

 Rozszerzony model testowania:

teoria → model → implementacja komputerowa 
modelu → empiryczne testowanie 
implementacji modelu.



  

Refleksja: empiryczna informatyka 
wobec innych nauk

 symulacja jako obiekt typowych badań empirycznych

 badanie empirycznych własności symulacji daje 
pośrednio informacje również o symulowanej teorii

 bezpośredni pomiar przekracza możliwości czasowe, 
techniczne lub finansowe

 metodologia wymuszona złożonością analizowanych 
problemów

 rozszerzenie zakresu dostępnego badaniom 
empirycznym (dawniej: ulepszenia aparatury 
pomiarowej i schematów eksperymentów)

 wtopienie się informatyki w strukturę innych nauk 
empirycznych



  

Peter J. Denning o empirycznej 
metodologii współczesnej informatyki

 kontekst debaty o przyszłości informatyki

 do lat 90-tych XX w. naukowcy skoncentrowani byli 
głównie na projektowaniu i rozwoju technologii (cel: 
skonstruowanie niezawodnych komputerów i 
środowisk sieciowych)

 „Teraz, gdy to się udało, jesteśmy coraz bardziej 
zdolni do podkreślania eksperymentalnego charakteru 
metody i mamy nowy zapał aby odnowić nasz obraz 
tej dziedziny jako nauki”

 informatyka jako ważny składnik badań 
interdyscyplinarnych



  

Naukowa informatyka

 procesy obliczeniowe są obiektywnie 
realizowane w przyrodzie

 komputery są tylko narzędziem a nie obiektem 
badań – odrzucenie definicji Simona i Newella

 trzy tradycje badań w informatyce (granice 
płynne) – konieczność rozwoju tradycji 
naukowej (scientific)



  

Kryteria poprawnej nauki 
przyrodniczej (science)

Poprawna nauka przyrodnicza musi spełniać 
według Denninga zestaw 6 kryteriów:
 posiada zorganizowany korpus wiedzy;
 wyniki są powtarzalne;
 posiada dobrze rozwiniętą metodę 

eksperymentalną;
 pozwala na uzyskiwanie predykcji (w tym 

nieoczekiwanych);
 posiada hipotezy podatne na falsyfikację;
 zajmuje się obiektami naturalnymi.



  

Informatyka jako nauka 
przyrodnicza

 zaciera się granica naturalne-
sztuczne: nauki przyrodnicze badają 
nasze wytwory (np. chemia i 
farmacja badają sztucznie 
zaprojektowane cząsteczki) – 
badania „in silico”

 przykładowe narzędzia: grafika 
molekularna,  realistyczną 
wizualizacja badanych cząstek, 
narzędzia chemii obliczeniowej, 
obszerne bazy danych, określanie 
właściwości fizyko-chemicznych na 
podstawie struktury (QSAR – 
Quantitative Structure-Activity 
Relationship)

Sebastian Polak, Barbara Wiśniowska,  Modelowanie komputerowe 
w badaniach nad lekiem..., „Farm. Pol., 2009, 65(3), s. 214-223.



  

Naukowa informatyka wobec 
kryzysu
 odwołanie do pracy W. Tichy'ego – źródłem utraty 

zaufania do informatyki było nadużywanie hipotez bez 
dobrej metodologii

 szacunkowo 50% hipotez podawanych było bez 
żadnych testów (np. „za dekadę komputery osiągną 
świadomość”)

 w innych naukach szacuje się poziom takich hipotez 
na 5%

 przyjmowana metodologia blokowała naukowe 
badania hipotez (cel: wdrożenia techniczne a nie 
badania teoretyczne)

 nowa nazwa computing science zamiast dawnej 
computer science 



  

Alternatywa: platonizm Penrose'a

 Penrose'a teoria naturalnych procesów 
obliczeniowych (niekoniecznie algorytmiczne)

 „Aby stwierdzić, że algorytm działa poprawnie (lub 
nie), trzeba się odwołać do wglądu z zewnątrz”

 „Często algorytm sam w sobie jest poprawny, ale nie 
wiadomo, czy można go zastosować do rozważanego 
problemu. Można na przykład łatwo opanować 
algorytm mnożenia i dzielenia dwóch liczb lub nauczyć 
się korzystać z kalkulatora, ale skąd wiadomo, czy dla 
rozwiązania konkretnego problemu trzeba pomnożyć 
lub podzielić dwie liczby? Do tego konieczne jest 
myślenie i podjęcie świadomej decyzji”



  

Podsumowanie

 dyskusja trwa prawie od czterech dekad

 empiryzm związany był początkowo z AI oraz 
panującym tam myśleniem komputacjonistycznym o 
umyśle

 w kognitywistyce uznaje się komputacjonistyczną 
(algorytmiczną) wizję umysłu jako nieodpowiednią

 w informatyce uznaje się, że bada ona naturalne 
procesy obliczeniowe

 co może przynieść rozszerzenie informatyki dla AI?



  

write('Zapraszam do dyskusji!');
end.

Zapraszam do dyskusji!
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