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Wst¦p

Niniejsza publikacja jest prób¡ �lozo�cznej i metodologicznej analizy
wzgl¦dnie nowej i dynamicznie rozwijaj¡cej si¦ dziedziny sztucznej in-
teligencji � teorii odkry¢ maszynowych1 zajmuj¡cej si¦ budow¡ kompu-
terowych systemów odkry¢ naukowych, zwanych te» systemami odkry¢
(Automated Discovery Systems). Rozwa»ania moje dotycz¡ kilku po-
wi¡zanych ze sob¡ grup zagadnie« le»¡cych na obszarze zainteresowa«
�lozo�i nauki, psychologii kognitywnej i sztucznej inteligencji.
W rozdziale pierwszym badam historyczny, �lozo�czny i metodolo-

giczny kontekst powstania systemów odkry¢ oraz jego wpªyw na zaªo-
»enia tkwi¡ce u ich podstaw. Pokazuj¦, w jaki sposób ogólne koncepcje
le»¡ce u ¹ródeª kognitywistycznej analizy umysªu ludzkiego zaowoco-
waªy stworzeniem �inteligentnych� programów symuluj¡cych ludzkie
zachowanie w sytuacjach problemowych. Przedstawiam krótko histo-
ri¦ rozwoju systemów, ich charakterystyk¦ oraz klasy�kacj¦ ze wzgl¦du
na dziedzin¦ zastosowa«.
Wa»na grupa zagadnie« poruszanych w tym rozdziale zwi¡zana jest

z tzw. reguªami heurystycznymi. Stanowi¡ one istotn¡ metodologicz-
nie, integraln¡ cz¦±¢ ka»dego systemu odkry¢, steruj¡c¡ procesem po-
szukiwania rozwi¡za« problemów. Pokazuj¦, w jakim stopniu reguªy
heurystyczne odzwierciedlaj¡ sposób rozumowania badaczy opisany
przez histori¦ nauki. Ponadto badam zakres zastosowa« okre±lonych
reguª heurystycznych i ich skuteczno±¢ w odniesieniu do konkretnych
systemów.
Rozdziaªy drugi i trzeci dotycz¡ powi¡za« teorii odkry¢ maszyno-

wych z dwiema kluczowymi dla �lozo�i nauki grupami zagadnie« � ra-
cjonalno±ci¡ odkrycia naukowego i problemem realizmu w nauce.

1Ten polski termin zaproponowaª Jan �ytkow (1993).
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W rozdziale drugim staram si¦ przede wszystkim udzieli¢ odpowiedzi
na pytanie, czy i w jakim stopniu systemy odkry¢ stanowi¡, zgodnie
z intencj¡ niektórych ich twórców, swego rodzaju normatywn¡ teo-
ri¦ odkrycia naukowego. Je±li by tak istotnie byªo, to miaªyby one
ogromne znaczenie dla tradycyjnego sporu o racjonalno±¢ odkrycia na-
ukowego. Poniewa» efektywno±¢ systemów i ich warto±¢ dla samej na-
uki ma decyduj¡ce znaczenie, równie» tym zagadnieniom po±wi¦cam
stosunkowo wiele miejsca.
W rozdziale trzecim badam wpªyw najnowszych osi¡gni¦¢ w dziedzi-

nie automatyzacji odkry¢ naukowych na drug¡, kluczow¡ dla �lozo�i
nauki, grup¦ zagadnie«: problem realizmu w nauce. Pokazuj¦, w jaki
sposób osi¡gni¦cia te mog¡ stanowi¢ dodatkowe wsparcie dla niektó-
rych wspóªczesnych wersji realizmu w odniesieniu do przedmiotów teo-
retycznych.
Wreszcie w czwartym, konkluduj¡cym rozdziale pracy przedstawiam

kierunki i perspektywy rozwoju systemów odkry¢ oraz ich znaczenie dla
�lozo�i nauki i samej nauki w daj¡cej si¦ przewidzie¢ przyszªo±ci.
Wiele osób przyczyniªo si¦ do powstania tej ksi¡»ki. Podzi¦kowania

nale»aªyby si¦ przede wszystkim nie»yj¡cemu ju» niestety Profesorowi
Janowi �ytkowowi, z którym zetkn¡ªem si¦ jeszcze na pocz¡tku lat
1990., gdy przygotowywaªem prac¦ doktorsk¡ na Uniwersytecie War-
szawskim, i który wprowadziª mnie w tajniki programowania w j¦-
zyku LISP i specy�k¦ programu badawczego grupy Herberta Simona.
Moja praca doktorska powstawaªa pod kierunkiem nie»yj¡cej ju» tak»e
Profesor El»biety Pietruskiej-Madej, to Jej mi¦dzy innymi zawdzi¦-
czam zainteresowanie problematyk¡ odkry¢ naukowych. Chciaªbym
równie» podzi¦kowa¢ Kolegom z Instytutu Filozo�i Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skªodowskiej, przede wszystkim Profesorowi Zbysªawowi Mu-
szy«skiemu � za cenne informacje oraz uwagi na temat kolejnych wersji
tej pracy.



1 Systemy odkry¢ a odkrycie

naukowe

1.1 Czym s¡ systemy odkry¢?

Odkrycie naukowe tradycyjnie uwa»ane jest za domen¦ geniuszu. Ko-
jarzy si¦ nam ono z nazwiskami wielkich uczonych znanych z historii
nauki, którzy w przebªysku genialnej intuicji formuªowali nowe rewo-
lucyjne teorie czy odkrywali nowe zjawiska. Co wi¦cej, ów przebªysk
intuicji dost¦pny byªby jedynie wybranym, a my, zwykli ±miertelnicy,
nie mo»emy go ani zrozumie¢, ani tym bardziej zanalizowa¢ czy zre-
konstruowa¢.
W tym kontek±cie mówienie o systemach komputerowych, które mia-

ªyby dokonywa¢ odkry¢ naukowych, wydaje si¦ utopi¡, a z pewno±ci¡
bardzo odlegª¡ science �ction. Skoro bowiem szczytem techniki do-
piero ostatnich lat s¡ maszyny na tyle �inteligentne�, aby wyda¢ reszt¦
przy zakupie coca-coli w automacie, sterowa¢ lini¡ obrabiarek, nadzo-
rowa¢ lot statku kosmicznego czy gra¢ w szachy, a wi¦c wykonywa¢
zadania, którym w zasadzie byªby w stanie podoªa¢ odpowiednio �wy-
trenowany� zwykªy czªowiek1, to jak»e daleko im jeszcze do wy»yn
geniuszu, na które ów zwykªy czªowiek wznie±¢ si¦ nie mo»e.
W powszechnie panuj¡cej opinii odkrycie naukowe zdaje si¦ istotnie

jako±ciowo ró»ni¢ od owych nawet najbardziej zªo»onych zada« sta-
nowi¡cych obecnie szczyt mo»liwo±ci �inteligentnych� maszyn. Mo»na
sobie wyobrazi¢ recept¦ czy metod¦ post¦powania nawet w tak skom-
plikowanych sytuacjach jak gra w szachy lub prowadzenie promu ko-
smicznego. Jak jednak poda¢ przepis na odkrycie naukowe? Skoro nie
jeste±my w stanie opisa¢ czy zrekonstruowa¢ mechanizmów procesu

1Pomin¡wszy kwesti¦ szybko±ci wykonywania operacji oraz wielko±ci �pami¦ci
operacyjnej�.
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odkrycia naukowego ani poda¢ lepszych czy gorszych metod prowa-
dz¡cych do dokonania odkrycia, to tym bardziej nie mo»emy mówi¢
o skonstruowaniu systemu komputerowego, który by odkry¢ dokony-
waª. W �lozo�i nauki dªugo panowaªo przekonanie, »e jedynie proces
uzasadniania teorii naukowych mo»e stanowi¢ przedmiot bada«, a od-
krycie naukowe wymyka si¦ wszelkim analizom.
Badacze sztucznej inteligencji zajmuj¡cy si¦ odkryciem naukowym

nie zgadzaj¡ si¦ z takim stawianiem sprawy. Nie wierz¡, by zdarzenia
poprzedzaj¡ce odkrycie naukowe miaªy charakter przypadkowy, a samo
dokonanie odkrycia wymagaªo geniuszu i mogªo by¢ zrozumiane je-
dynie przez równie genialne umysªy. Twierdz¡, »e proces odkrycia
naukowego mo»na opisa¢ i modelowa¢ przy pomocy systemów kom-
puterowych, przy czym istniej¡ lepsze i gorsze drogi prowadz¡ce do
odkrycia. Co wi¦cej, pytanie o istnienie metody odkrycia naukowego
ma charakter empiryczny i mo»e sta¢ si¦ przedmiotem bada« nauko-
wych. Mo»emy ponie±¢ pora»k¦, poszukuj¡c metod prowadz¡cych do
odkrycia czy wyja±niaj¡cych wi¦ksze sukcesy jednych badaczy w sto-
sunku do innych, ale mamy prawo i powinni±my poszukiwa¢ takich
metod.
Czy wi¦c prace z dziedziny teorii odkry¢ maszynowych to swego ro-

dzaju samouczki, poradniki dla przyszªych geniuszy-odkrywców? Nie-
zupeªnie: je±li odkrycie naukowe zawiera w sobie pierwiastek dziaªalno-
±ci twórczej, to niew¡tpliwie wymaga równie» �rzemiosªa� na odpowied-
nio wysokim poziomie, koniecznym do uzyskania znacz¡cych wyników.
Najkrócej mówi¡c, teoria odkry¢ maszynowych stara si¦ odpowiedzie¢
na pytanie, na czym owo rzemiosªo polega.
Badaniom nad komputerowym modelowaniem odkry¢ naukowych

przy±wieca kilka celów. Pierwszy z nich to poznanie psychologicznych
procesów przetwarzania informacji zwi¡zanych z odkryciem naukowym
dokonywanym przez badaczy i odtworzenie ich za pomoc¡ systemów
komputerowych. Drugi cel to przynajmniej próba naszkicowania nor-
matywnej teorii odkrycia naukowego, podanie pewnych reguª, którymi
nale»aªoby si¦ kierowa¢, chc¡c osi¡gn¡¢ sukces w dokonywaniu odkry¢.
Trzeci cel polega na zbadaniu wzajemnych relacji pomi¦dzy procesami
odkrywania i wery�kacji teorii. Wreszcie czwarty cel to próba stwo-



Systemy odkry¢ a odkrycie naukowe 13

rzenia nowych metod analizy historycznego procesu odkrycia, oprócz
istniej¡cych, tradycyjnych metod opisowych i logicznoformalnych.
Rozwa»ania �lozo�czne czy metodologiczne na temat systemów od-

kry¢ mo»na odnie±¢ do tego, czy i w jakim stopniu wspomniane cele
s¡ realizowane.
W perspektywie poznawczej czy historycznej systemy jawi¡ si¦ jako

próba rekonstrukcji procesu odkry¢ dokonywanych historycznie przez
ludzi. Na tym polu dokonania teorii odkry¢ maszynowych s¡ raczej
skromne i, jak sami badacze przyznaj¡, cel ten ma, jak dot¡d, raczej
marginalne znaczenie.
Z perspektywy metodologicznej natomiast znacznie wa»niejsz¡

spraw¡ jest osi¡gni¦cie celu drugiego: sformuªowania zasad czy metod,
którymi nale»y si¦ kierowa¢ w dziaªalno±ci badawczej. Chodzi wi¦c
bardziej o osi¡gni¦cie skuteczno±ci i efektywno±ci systemu ni» o wierne
odtworzenie rozumowa« ludzkich badaczy. Miar¡ skuteczno±ci owych
norm czy metod post¦powania s¡ osi¡gni¦cia samych systemów.
Czym wi¦c s¡ systemy odkry¢? Z jednej strony, s¡ komputerowo

uprawian¡ �lozo�¡, a cz¦±ciowo, i w mniejszym stopniu, histori¡ nauki
zmuszaj¡c¡ do dbaªo±ci o szczegóªy i daj¡c¡ wi¦ksze mo»liwo±ci ni»
podej±cie tradycyjne. Z drugiej strony, je±li tradycyjnie �lozo�¦ nauki
umieszcza si¦ w tzw. kontek±cie uzasadniania, to teoria odkry¢ maszy-
nowych mie±ci si¦ w normatywnym podej±ciu do odkrycia, rozszerzaj¡c
zakres bada« �lozo�i nauki. Gotowe systemy to, jak twierdz¡ ich au-
torzy, konstruktywny dowód istnienia metody odkrycia naukowego.

1.2 Program badawczy teorii odkry¢

maszynowych

W sekcji tej przedstawi¦ krótko ogólne zaªo»enia metodologiczne oraz
sposoby implementacji systemów odkry¢. S¡ one bardzo ró»ne w ró»-
nych tradycjach czy grupach badawczych. Kwestii �ró»nic ideologicz-
nych� i ich �lozo�cznych implikacji dotyczy¢ b¦dzie rozdziaª 2, gdzie
przedstawi¦ i porównam zaªo»enia tkwi¡ce u podstaw trzech gªównych
tradycji badawczych zajmuj¡cych si¦ komputerowym modelowaniem
odkry¢ naukowych. S¡ to: grupa skupiona wokóª Herberta Simona,
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badacze wywodz¡cy si¦ z tzw. tradycji Alana Turinga oraz przedsta-
wiciele programu badawczego zwanego HHNT.2 W tym rozdziale nato-
miast postaram si¦ podej±¢ do zagadnienia bardziej od strony technicz-
nej i informacyjnej, chc¡c wprowadzi¢ czytelnika w ogóln¡ tematyk¦
systemów odkry¢.

1.2.1 Zaªo»enia metodologiczne programu

Nale»y mocno podkre±li¢, »e nie wszyscy autorzy systemów odkry¢
naukowych czy przedstawiciele gªównych programów badawczych byli
zainteresowani sformuªowaniem explicite gª¦bszych zaªo»e« metodolo-
gicznych, a tym bardziej �lozo�cznych, swoich docieka« badawczych.
Wielu twórców systemów po prostu przyj¦ªo jako punkt wyj±cia jak¡±
umiej¦tno±¢ ludzkich badaczy w konkretnej, historycznej sytuacji od-
krycia naukowego i postanowiªo dokona¢ komputerowej symulacji tego
odkrycia.3 Innym badaczom, np. twórcom systemów eksperckich z tra-
dycji Alana Turinga, przy±wiecaªy cele czysto praktyczne, jak stworze-
nie u»ytecznych systemów wspomagaj¡cych prac¦ badaczy, lekarzy czy
ekspertów w przemy±le. Jeszcze inni badacze (grupa HHNT) stawiali
przed sob¡ ambitne cele teoretyczne, polegaj¡ce na stworzeniu skompli-
kowanego, poj¦ciowego modelu zachowania si¦ ludzkiego umysªu w sy-
tuacjach problemowych i na jego realizacji komputerowej. Mo»na bez
wielkiej przesady stwierdzi¢, »e jedynie grupa Simona wypracowaªa
konsekwentny, spójny program metodologiczny oraz wyra¹nie sformu-
ªowaªa cele, jakie stoj¡ przed systemami odkry¢ naukowych.
Podstawowe zaªo»enie metodologiczne teorii odkry¢ maszynowych

zostaªo chyba najtrafniej sformuªowane w znanej ksi¡»ce Langleya,
Simona, Bradshawa i �ytkowa, Scienti�c Discovery: Computational
Explorations of the Creative Processes (1987). Brzmi ono nast¦puj¡co:

[...] mechanizmy odkrycia naukowego nie maj¡ specy�cznego,
unikalnego dla tej dziaªalno±ci charakteru, lecz stanowi¡ szcze-

2Skrót ten, zaproponowany przez M. Alai (2004), pochodzi od nazwisk czterech
badaczy: J. Hollanda, K. Holyoaka, R. Nisbetta i P. Thagarda.

3Tak¡ opini¦ wygªasza jeden z najwybitniejszych twórców systemów odkry¢ Jan
�ytkow (1993, s. 39).
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gólny przypadek ogólnych mechanizmów rozwi¡zywania proble-
mów (Langley et al., 1987, s. 5).

Argumenty, jakie przytacza Simon i jego wspóªpracownicy na poparcie
tej tezy, s¡ dwojakiego rodzaju.
Po pierwsze, twierdz¡ oni, »e najlepszym uzasadnieniem sªuszno±ci

tego zaªo»enia, a ogólnie caªego programu badawczego teorii odkry¢
maszynowych, jest skuteczno±¢ dziaªania systemów odkry¢, »e systemy
te �[...] stanowi¡ konstruktywny dowód istnienia normatywnych me-
chanizmów odkry¢� (�ytkow, 1993, s. 38), a zarazem istnienia szeroko
poj¦tej �logiki� odkrycia naukowego. Autorzy zastrzegaj¡ si¦ jednak,
»e nie chodzi tu o dokªadn¡ symulacj¦ rzeczywistych zachowa« odkryw-
ców w sytuacjach problemowych. Koncentruj¡ si¦ raczej na poziomie
heurystyk, staraj¡c si¦ wª¡czy¢ do nich metody, którymi, wedªug nich,
naukowcy posªuguj¡ si¦ przy poszukiwaniu regularno±ci w przyrodzie.
Po drugie, autorzy wyró»niaj¡ rozmaite formy twórczej dziaªalno±ci

naukowej zwi¡zanej z odkryciami, staraj¡c si¦ wyeksplikowa¢ je przy
pomocy stosowanych w teorii sztucznej inteligencji zasad rozwi¡zy-
wania problemów, nawet je±li na obecnym etapie nie udaªo si¦ jeszcze
dokona¢ ich symulacji przy pomocy systemów komputerowych.
Autorzy przyznaj¡, »e istniej¡ powa»ne ró»nice pomi¦dzy odkryciem

naukowym a zwykªym rozwi¡zywaniem problemów. Badania naukowe
maj¡ charakter spoªeczny: anga»uj¡ z reguªy spore grupy naukowców
i rozci¡gaj¡ si¦ w czasie na caªe miesi¡ce, je±li nie lata. Rozwi¡zywanie
zwykªych problemów podczas bada« w laboratorium psychologicznym
wymaga natomiast pracy jednej osoby przez okres najwy»ej kilku go-
dzin.
Ponadto w typowych przypadkach gier, ªamigªówek czy ukªadanek,

b¦d¡cych przedmiotem bada« psychologii poznawczej, mamy do czy-
nienia z precyzyjnie zde�niowan¡ tzw. sytuacj¡ problemow¡: znamy
stan pocz¡tkowy, dysponujemy dokªadnie sprecyzowanymi reguªami
post¦powania dotycz¡cymi tego, co wolno, a czego nie wolno nam zro-
bi¢ przy poszukiwaniu rozwi¡zania i, co najwa»niejsze, wiemy dokªad-
nie, co stanowi zadowalaj¡ce rozwi¡zanie problemu. Natomiast w wi¦k-
szo±ci bada« naukowych, szczególnie tych, które zwi¡zane s¡ z naj-
wa»niejszymi poznawczo odkryciami naukowymi, cel poszukiwa« jest,
przynajmniej na pocz¡tkowym ich etapie, okre±lony znacznie mniej
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precyzyjnie. Wystarczy przytoczy¢ przykªad Darwina i jego poprzed-
ników, dla których celem bada« byªo znalezienie sposobu uporz¡d-
kowania i gª¦bszego zrozumienia ró»norodno±ci organizmów »ywych
oraz eksponatów pochodz¡cych z wykopalisk, czy przykªad poszuki-
wa« przez �zyków modelu teoretycznego, który pozwoliªby usystema-
tyzowa¢ i wyja±ni¢ ogromn¡ i stale rosn¡c¡ liczb¦ cz¡stek wcze±niej
uwa»anych za elementarne, poszukiwa«, które zaowocowaªy sformuªo-
waniem modelu kwarkowego.
Twórcy systemów odkry¢ twierdz¡, »e ewidentne, zdawaªoby si¦, ró»-

nice pomi¦dzy zwykªym rozwi¡zywaniem problemów a procesem od-
krycia naukowego nie podwa»aj¡ zaprezentowanej na wst¦pie podsta-
wowej tezy programu odkry¢ maszynowych.
Dzieje si¦ tak z dwóch powodów:
Po pierwsze, rozwi¡zywanie skomplikowanych problemów w sztucz-

nej inteligencji dokonuje si¦ poprzez ich zdekomponowanie na prostsze
podproblemy, a nast¦pnie kolejne ich rozwi¡zywanie. Jest to bardzo
wa»na okoliczno±¢, wielokrotnie podkre±lana przez Herberta Simona,
gªównego, je±li mo»na tak powiedzie¢, ideologa grupy.4 Zadanie zbyt
trudne do bezpo±redniego rozwi¡zania nale»y rozbi¢ na jak najprostsze
etapy czy podproblemy, na tyle proste, by daªy si¦ rozwi¡za¢ tradycyj-
nymi metodami stosowanymi w sztucznej inteligencji. Tak te» nale»y
post¡pi¢ z odkryciem naukowym. Simon argumentuje, »e nie istnieje
jaki± jeden tajemniczy proces odkrycia naukowego, lecz mamy do czy-
nienia z caª¡ ró»norodno±ci¡ form dziaªalno±ci naukowej koniecznych
do tego, aby nauka mogªa dokonywa¢ odkry¢ (Langley et al., 1987,
s. 58; Simon, 1992b, s. 69). Naukowcy w swej pracy wykonuj¡ bar-
dzo ró»norodne czynno±ci badawcze: odkrywaj¡ i opisuj¡ problemy,
znajduj¡ dla nich odpowiednie reprezentacje, projektuj¡ aparatur¦ ko-
nieczn¡ do przeprowadzenia do±wiadcze«, planuj¡ procedury i stra-
tegie eksperymentalne, wykonuj¡ eksperymenty, uzyskuj¡ dane, pro-
wadz¡c obserwacje, formuªuj¡ prawa i teorie na podstawie uzyskanych
danych, u»ywaj¡c rozumowa« opartych na matematyce i innych dzie-
dzinach wiedzy, wyprowadzaj¡ wnioski ze swoich teorii czy wymy±laj¡

4Niezmiernie interesuj¡cej ideologii grupy Simona oraz jej krytyce po±wi¦c¦
znacznie wi¦cej miejsca w sekcji 2.2.1, rozdz. 2. W tym miejscu, tytuªem wst¦pu,
chciaªbym poczyni¢ par¦ uwag.
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teorie, których zadaniem jest gª¦bsze wyja±nienie praw o charakterze
opisowym.
Po drugie, Simon twierdzi, »e wszystkie te dziedziny dziaªalno±ci

naukowej czy komponenty procesu odkrycia naukowego s¡ form¡ roz-
wi¡zywania problemów i nie ró»ni¡ si¦ w istotny jako±ciowy sposób
od procesów wyst¦puj¡cych w rozwi¡zywaniu zwykªych, dostatecznie
skomplikowanych problemów. Co wi¦cej, dysponujemy silnymi argu-
mentami na rzecz sªuszno±ci tego twierdzenia w postaci dziaªaj¡cych
systemów odkry¢ dla wi¦kszo±ci, je±li nie dla wszystkich opisanych
grup.
Teoria rozwi¡zywania problemów, na któr¡ powoªuje si¦ grupa Si-

mona, to oczywi±cie koncepcja inteligencji oparta na przetwarzaniu
informacji w postaci symbolicznej (information-processing theory of
intelligence). Gªosi ona, »e istot¡ inteligencji tak sztucznej, jak i na-
turalnej jest zdolno±¢ formalnego manipulowania symbolami reprezen-
tuj¡cymi ró»ne aspekty rzeczywisto±ci (Newell i Simon, 1972; Simon,
1979). Taki obraz funkcjonowania umysªu przy rozwi¡zywaniu pro-
blemów wyªania si¦, wedle Simona, Newella i innych, z bada« labo-
ratoryjnych nad post¦powaniem ludzi przy rozwi¡zywaniu problemów.
Twierdz¡, nie bez racji, i» dysponujemy dzisiaj empirycznie potwier-
dzonymi teoriami na temat procesów my±lowych graczy szachowych,
ludzi dokonuj¡cych diagnoz medycznych, rozwi¡zuj¡cych w laborato-
rium psychologicznym ªamigªówki w rodzaju �Wie»e Hanoi� czy �Mi-
sjonarze i Kanibale�, studentów rozwi¡zuj¡cych problemy z algebry
i �zyki oraz wielu innych dziedzin.
Koncepcj¦ t¦ przedstawi¦ dokªadniej oraz poddam krytycznej ana-

lizie w sekcji 2.2.1, rozdz. 2, teraz natomiast chciaªbym przej±¢ do
omówienia sposobów realizacji systemów odkry¢ od strony technicz-
nej.

1.2.2 Metody implementacji systemów

W tradycji Simona do tworzenia systemów odkry¢ u»ywa si¦ powszech-
nie j¦zyka LISP. Jest to jeden z najstarszych j¦zyków programowania,
towarzysz¡cy badaniom w dziedzinie sztucznej inteligencji od samego
pocz¡tku. Opracowaª go zespóª kierowany przez Johna McCarthy'ego
okoªo roku 1960, po sªynnym spotkaniu w Dartmouth w 1956 roku,
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które zapocz¡tkowaªo wspóªprac¦ i wymian¦ my±li pomi¦dzy czterema
pionierami bada« nad sztuczn¡ inteligencj¡: J. McCarthym, M. Min-
skym, A. Newellem i H. Simonem. LISP jest j¦zykiem najpowszech-
niej u»ywanym przy tworzeniu programów w dziedzinie sztucznej in-
teligencji, przynajmniej w Ameryce.5 Dzieje si¦ tak zapewne dlatego,
»e doskonale nadaje si¦ on do tworzenia programów operuj¡cych na
strukturach symbolicznych, a nie liczbowych, nie wymagaj¡c przy tym
od programisty precyzyjnych deklaracji typów danych koniecznych do
wªa±ciwej alokacji pami¦ci, jak ma to miejsce w klasycznych j¦zykach
programowania, np. Pascal czy C. Z tego te» powodu j¦zyk ten jest
szczególnie poci¡gaj¡cy dla badaczy, którzy nie posiadaj¡c formalnego
przygotowania programistycznego, chc¡ dokona¢ komputerowej symu-
lacji inteligentnych zachowa« ludzkich.
LISP to skrót od List Processor, cho¢ zªo±liwi tªumacz¡ ten skrót

inaczej: Lots of Irritating Single Parantheses (mnóstwo irytuj¡cych
pojedynczych nawiasów). Istotnie, program w tym j¦zyku wygl¡da
jak mnóstwo nawiasów otwieraj¡cych i zamykaj¡cych ró»ne wyra»enia.
Dzieje si¦ tak dlatego, »e z syntaktycznego punktu widzenia zarówno
najistotniejsze struktury danych j¦zyka, listy, jak i podstawowe opera-
cje na strukturach danych, funkcje, wygl¡daj¡ podobnie: s¡ to wyra-
»enia w nawiasach, cz¦sto wielokrotnie zagnie»d»onych, odpowiednio
poprzedzonych lub niepoprzedzonych apostrofem. Co wi¦cej, progra-
mowanie w j¦zyku LISP polega na de�niowaniu funkcji za pomoc¡ ele-
mentarnych �cegieªek�, czyli funkcji prede�niowanych w tym j¦zyku.6
Newell i Simon (1972) zaproponowali tzw. system produkcji (pro-

duction system) jako ogólny schemat szczególnie przydatny przy kon-
strukcji systemów modeluj¡cych ludzkie procesy poznawcze.
System produkcji przedstawiony na rys. 1.1 skªada si¦ z bazy praw, z

których ka»de ma posta¢: warunek→akcja, oraz dynamicznej pami¦ci
roboczej systemu. System dziaªa cyklicznie: w kolejnych cyklach wa-
runki praw dopasowywane s¡ do aktualnego stanu pami¦ci roboczej
systemu, przy czym spo±ród praw, których warunki s¡ speªnione, uru-

5Patrz np. Rich, 1983, s. 393 n.; Gardner, 1985, s. 139 n.
6Patrz np. renomowany, obszerny podr¦cznik dotycz¡cy zastosowa« j¦zyka

LISP do bada« w ró»nych dziedzinach sztucznej inteligencji: S. Tanimoto, Elements
of Arti�cial Intelligence Using Common LISP (1990, s. 16).
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Rys. 1.1: Schemat systemu produkcji

chamiane jest dokªadnie jedno, dla którego dopasowanie jest najlepsze.
Akcje uruchamianych praw mody�kuj¡ stan systemu, przyczyniaj¡c si¦
do uruchamiania kolejnych praw itd. Procedura ta trwa dopóki, do-
póty albo »adne z praw nie pasuje do aktualnego stanu systemu, albo
system otrzyma sygnaª zatrzymania. Dopasowywaniem praw oraz ich
uruchamianiem zarz¡dza schemat kontrolny, zwany te» interpreterem,
który w j¦zyku LISP z reguªy opiera si¦ na rozbudowanej strukturze
warunkowej cond.
Simon i wspóªpracownicy podaj¡ par¦ przyczyn, dla których sys-

temy produkcji s¡ wyj¡tkowo przydatne do analizy ludzkich procesów
poznawczych, w szczególno±ci do budowy systemów odkry¢ (Langley
et al., 1987, ss. 69�70):

• Systemy produkcji bardzo efektywnie przeszukuj¡ wielkie zbiory
danych w celu okre±lenia, które spo±ród praw maj¡ zastosowanie
w danej sytuacji. Dzi¦ki temu dobrze sprawdzaj¡ si¦ przy wykry-
waniu w tych danych okre±lonych tendencji zmian czy warto±ci
staªych.
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• Zachowanie si¦ systemu produkcji zale»y zarówno od charak-
teru napotkanych danych, jak i pewnych ogólnych celów wbu-
dowanych w prawa produkcji. Dzi¦ki temu system jest w sta-
nie zaadaptowa¢ si¦ do sytuacji problemowej, dokonuj¡c kom-
promisu pomi¦dzy dziaªaniem sterowanym zarówno przez dane
(data-driven), jak i cele teoretyczne (goal-driven).

• Napisanie programu w formie systemu produkcji sprawia, »e ma
on charakter modularny: mo»emy mody�kowa¢ heurystyki pro-
gramu, umiej¦tnie dodaj¡c nowe prawa lub usuwaj¡c istniej¡ce
bez wpªywu na pozostaªe cz¦±ci systemu.

To, jak du»a jest baza praw, zale»y od wiedzy z danej dziedziny, któr¡
dysponuje system. Wedªug autorów (Langley et al., 1987, ss. 69�70)
do±wiadczony ekspert posªuguje si¦ nawet 50 000 praw, a du»e systemy
eksperckie zawieraj¡ ich niewiele mniej, co pozwala im znale¹¢ rozwi¡-
zanie niemal natychmiast, bez czasochªonnych procesów przeszukiwa-
nia, a jedynie przez uruchomienie odpowiednich praw pasuj¡cych do
wej±ciowej sytuacji problemowej. W opisany sposób dziaªaj¡ z reguªy
systemy powstaªe w tradycji Turinga, wyposa»one w bogat¡ wiedz¦
z konkretnej, w¡skiej dziedziny zastosowa«.
W odró»nieniu od tego systemy odkry¢ tworzone przez grup¦ Si-

mona zawieraj¡ pewne ogólne heurystyki o szerokim zakresie zastoso-
wa«, które zgodnie z intencj¡ ich twórców maj¡ odzwierciedla¢ pewne
umiej¦tno±ci naukowców wspólne dla ró»nych dziedzin. Systemy te za-
wieraj¡ niewielk¡ liczb¦ praw7, których dziaªanie inicjuje procesy prze-
szukiwania w przestrzeni mo»liwych rozwi¡za«. Operatory steruj¡ce
procesem przeszukiwania kieruj¡ si¦ reguªami heurystycznymi, które
pozwalaj¡ ograniczy¢ ogromn¡ zazwyczaj przestrze« przeszukiwania,
unikaj¡c tzw. eksplozji kombinatorycznej.
Przestrze« problemowa (problem space) stanowi mentaln¡ reprezen-

tacj¦ problemu i zawiera mi¦dzy innymi stan pocz¡tkowy, stan doce-
lowy (goal state), reprezentuj¡cy poszukiwane rozwi¡zanie problemu,
i stany po±rednie, przy czym obowi¡zuj¡ ±ci±le okre±lone reguªy tworze-
nia stanów potomnych z danego stanu problemu. Stany s¡ reprezento-

7Najbardziej znane i dyskutowane systemy tej grupy, nale»¡ce do serii BACON,
miaªy ich zaledwie kilkana±cie.
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wane przez tzw. w¦zªy (nodes), tworz¡ce charakterystyczn¡ struktur¦
odwróconego drzewa. Na rys. 1.2 przedstawiony jest niewielki frag-
ment drzewa przeszukiwania dla prostej gry.

Rys. 1.2: Fragment drzewa przeszukiwania dla znanej gry w kóªko i krzy»yk

Kolejne w¦zªy w drzewie przeszukiwania, reprezentuj¡ce stany roz-
wi¡zywanego problemu, istniej¡ jedynie w sensie poj¦ciowym: s¡ bo-
wiem generowane przez operatory w trakcie procesu przeszukiwania.
Nale»y podkre±li¢, »e nawet dla prostych problemów potencjalne roz-
miary przestrzeni przeszukiwa« s¡ ogromne. Je±li przez B oznaczy¢
ilo±¢ alternatywnych ruchów w ka»dym momencie (czyli ilo±¢ dozwo-
lonych w¦zªów, jaka mo»e powsta¢ z danego w¦zªa), a przez L dªugo±¢
±cie»ki wiod¡cej do rozwi¡zania problemu (mierzona ilo±ci¡ w¦zªów,
przez które trzeba przej±¢), to ±rednio bior¡c, szukanie na chybiª tra�ª
wymagaªoby wykonania liczby ruchów N danej wzorem:

N =
1

2
BL,
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a wi¦c rosn¡cej wykªadniczo w miar¦ wzrostu gª¦boko±ci przeszuki-
wanego drzewa.
Istniej¡ dwa podstawowe sposoby systematycznego przeszukiwania

przestrzeni problemowej8:

1. Metoda przeszukiwania w gª¡b (depth-�rst search) polega na
tym, »e po rozwini¦ciu danego w¦zªa (czyli wygenerowaniu jego
w¦zªów czy stanów potomnych) sprawdzamy, czy pierwszy z nich
jest poszukiwanym rozwi¡zaniem. Je±li nie, to rozwijamy go
i kontynuujemy procedur¦ dla pierwszego z w¦zªów potomnych,
post¦puj¡c wzdªu» gaª¦zi drzewa tak dªugo, a» znajdziemy po-
szukiwane rozwi¡zanie lub dojdziemy do stanów, z których nie
ma ju» dalszych legalnych ruchów, czyli tzw. li±ci drzewa. Wów-
czas wycofujemy si¦ o jeden poziom wy»ej i kontynuujemy opi-
san¡ procedur¦. Metoda ta wydaje si¦ przydatna do przeszu-
kiwania przestrzeni problemowych, o których wiemy z góry, »e
gª¦boko±¢ drzewa czy dªugo±ci ±cie»ki wiod¡cej do rozwi¡zania
jest niewielka. Liczby wskazuj¡ce kolejno±¢ rozwijania i analizy
stanów gry na rysunku 1.2 ilustruj¡ wªa±nie t¦ metod¦.

2. Metoda przeszukiwania wszerz (breadth-�rst search) analizuje
wszystkie stany potomne danego stanu, znajduj¡ce si¦ na okre-
±lonym poziomie drzewa, a dopiero potem rozwija pierwszy z nich
i analizuje kolejno jego stany potomne. Jest ona przydatna w sy-
tuacjach problemowych, w których wspóªczynnik rozgaª¦zienia
drzewa B (branchiness) jest niewielki.

Obie opisane metody przeszukuj¡ przestrze« problemow¡ na ±lepo, to
znaczy nie maj¡ »adnej mo»liwo±ci analizy odlegªo±ci od celu, dopóki go
nie znajd¡. Na ich bazie, w oparciu o specy�czne dla danego problemu
heurystyki, buduje si¦ metody zwane ogólnie best-�rst search, polega-
j¡ce na analizie w pierwszej kolejno±ci tych spo±ród w¦zªów, które spe-
cjalna funkcja ewaluacyjna ocenia jako najbardziej obiecuj¡ce, bli»sze
celu ni» inne w¦zªy. O metodach heurystycznych wbudowanych w sys-
temy grupy Simona napisz¦ wi¦cej w sekcjach 1.3 i 1.4 tego rozdziaªu
oraz w sekcji 2.2.1 rozdziaªu 2.

8Patrz na przykªad Tanimoto, 1990, rozdz. 5.
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Jak ju» wspomniaªem, systemy eksperckie grupy Turinga powstaj¡
w oparciu o struktur¦ systemu produkcji, tyle tylko »e w j¦zyku Pro-
log. J¦zyk ten jest stosunkowo nowy, zostaª stworzony przez Francuza,
Alaina Colmerauera i ameryka«skiego logika polskiego pochodzenia,
Roberta Kowalskiego okoªo roku 19729, jako alternatywa dla zdomino-
wanego przez Amerykanów j¦zyka LISP i jego dialektów pochodnych.
Kowalski sp¦dziª wi¦kszo±¢ swej naukowej kariery w Wielkiej Brytanii,
gªównie w Edynburgu i Londynie, czemu nale»y zawdzi¦cza¢ wpªyw
idei programowania logicznego na metody obrane przez badaczy zwi¡-
zanych z tradycj¡ A. Turinga przy implementacji ich programów.10
Prolog oparty jest na rachunku predykatów pierwszego rz¦du i ma

wbudowane reguªy wnioskowania, wykonanie programu przez inter-
preter tego j¦zyka przypomina dowodzenie twierdze« za pomoc¡ re-
guª wnioskowania logicznego poszukuj¡cych takiego przyporz¡dkowa-
nia zmiennych, przy którym wszystkie klauzule programu s¡ praw-
dziwe. Ten wbudowany mechanizm wnioskowania czyni z Prologu bar-
dzo przydatne narz¦dzie przy tworzeniu systemów produkcji.11
Dla wielu badaczy AI Prolog stanowi nie tylko narz¦dzie, ale caª¡ ide-

ologi¦, sposób my±lenia, znakomicie uªatwiaj¡cy rozwi¡zywanie proble-
mów i tworzenie systemów eksperckich (Gillies, 1986). O ile wi¦kszo±¢
systemów AI w Ameryce (gªównie Stanach Zjednoczonych i Kanadzie)
powstaje w j¦zyku LISP lub jego dialektach pochodnych, ewentualnie
opartych na nim j¦zykach wy»szego poziomu, o tyle w Europie domi-
nuje w tej dziedzinie tradycja programowania w j¦zyku Prolog.
Systemy powstaj¡ce w ramach programu badawczego HHNT rozwi-

jane s¡ w j¦zyku LISP. Ich struktura oparta jest na, zmody�kowanych
o relacje koneksjonistyczne, systemach produkcji z wieloma jednocze-
±nie uruchamianymi w danym cyklu prawami, z których ka»de ma okre-
±lone wsparcie decyduj¡ce o szansach jego aktywacji. W tradycyjnym
systemie produkcji w danym cyklu dziaªania uruchamiane jest tylko
jedno prawo. W systemach HHNT natomiast, o czym napisz¦ obszer-
niej w sekcji 2.2.3 rozdziaªu 2, w dowolnym momencie uruchamianych

9Nazwa �Prolog� pochodzi od francuskiego okre±lenia programmation logique �
programowanie logiczne.

10Patrz wi¦cej na temat tradycji Turinga w sekcji 2.2.2, rozdz. 2 niniejszej pracy.
11Patrz np. Rich, 1983.
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jest jednocze±nie wiele praw, przy czym konkuruj¡ one o szans¦ uru-
chomienia zale»nie od tego, w jakim stopniu s¡ istotne przy aktual-
nym stanie systemu. Tak bowiem, zdaniem ich autorów, przedstawia
si¦ sytuacja ludzkiego umysªu, który mo»e jednocze±nie »ywi¢ wiele,
niekoniecznie zgodnych ze sob¡, przekona«, a to, które z nich b¦d¡
miaªy wi¦kszy wpªyw na podj¦te przez nas dziaªania, zale»y przede
wszystkim od czynników pragmatycznych.
W nast¦pnych dwu sekcjach przedstawi¦ systemy odkry¢ i ich osi¡-

gni¦cia, uwzgl¦dniaj¡c zarówno ich histori¦, linie rozwoju, jak i zró»-
nicowanie ze wzgl¦du na dziedziny zastosowa«.

1.3 Systemy dokonuj¡ce odkry¢

empirycznych

Pierwsze systemy odkry¢ naukowych pojawiªy si¦ na pocz¡tku lat 1970,
przy czym dziaªanie ich ograniczaªo si¦ do poszukiwania pewnych regu-
larno±ci w sztucznie spreparowanych danych empirycznych.12 Kolejno
opracowywane systemy oraz ich udoskonalane i rozbudowywane wer-
sje byªy ju» w stanie, na podstawie znacznie bardziej �realistycznych�
danych, formuªowa¢ proste prawa �zyki, takie jak np. równanie stanu
gazu doskonaªego, prawo zaªamania ±wiatªa, prawo Coulomba, prawo
spadku swobodnego Galileusza czy prawo Blacka (bilans cieplny).
Langley i �ytkow (1989) formuªuj¡ trzy kryteria oceny takich syste-

mów pozwalaj¡ce dostrzec wyra¹ny post¦p, jaki zostaª dokonany w tej
dziedzinie. Pierwsze z nich zwi¡zane jest z form¡ odkrywanych praw
i proponowanych �terminów teoretycznych�. Drugie dotyczy mo»liwo±ci
okre±lenia przez system zakresu stosowalno±ci odkrytych praw. Trzecie
wreszcie zwi¡zane jest z projektowaniem i wykonywaniem przez system
nowych eksperymentów.
Autorzy wskazuj¡ równie» na pewne wspólne cechy mechanizmów

heurystycznych wbudowanych w wi¦kszo±¢ systemów odkry¢ empirycz-
nych:

12O systemach odkry¢ empirycznych pisz¦ równie» w pracach Giza, 1995; 2001.
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1. Systemy te de�niuj¡ �terminy teoretyczne�13, co pozwala im for-
muªowa¢ odkrywane prawa w prostej, zwartej postaci.

2. Dziaªanie systemów jest w sposób wyra¹ny sterowane przez dane
(data-driven). Dzieje si¦ tak dlatego, »e metody heurystyczne
stosowane przy przeszukiwaniu przestrzeni wyznaczonych przez
prawa empiryczne i terminy teoretyczne s¡ uwarunkowane przez
regularno±ci napotkane w danych wej±ciowych.

3. Metody stosowane przez systemy maj¡ charakter rekurencyjny,
tzn. mog¡ by¢ stosowane wielokrotnie w odniesieniu do poprzed-
nio otrzymanych rezultatów.

Pierwszym systemem odkry¢ empirycznych, dziaªaj¡cym zgodnie z na-
szkicowanymi metodami heurystycznymi, byª System Indukcji Zale»-
no±ci Funkcyjnych (Function Induction System) opracowany przez
D. Gerwina (1974). Zadaniem jego byªo sformuªowanie zale»no±ci funk-
cyjnych jednej zmiennej na podstawie danych obarczonych pewnym
bª¦dem statystycznym. Gerwin, w oparciu o badania, jakim poddaª
zachowanie si¦ naukowców-eksperymentatorów w analogicznej sytuacji
problemowej, stwierdziª, »e w przewa»aj¡cej liczbie przypadków stosuj¡
oni pewne reguªy heurystyczne nastawione na wykrywanie prawidªowo-
±ci funkcyjnych (takich jak np. monotoniczno±¢, okresowo±¢) zamiast
statystycznych algorytmów dopasowania krzywych do danych. Wbu-
dowanie takich reguª do systemu stanowiªo istotny krok de�niuj¡cy
w pewnym sensie zadania dla kolejnych systemów odkry¢ empirycz-
nych.
System Gerwina wyposa»ony jest w opisane wy»ej mechanizmy heu-

rystyczne. Pewne de�niowane przez niego wielko±ci, jak addytywne

13Badacze z grupy Simona u»ywaj¡ (a by¢ mo»e nieco nadu»ywaj¡) tego ter-
minu w innym sensie, ni» czyni si¦ to powszechnie w �lozo�i nauki. W ich rozumie-
niu bowiem terminy te oznaczaj¡ wyra»enia matematyczne zbudowane z wielko±ci
mierzalnych dost¦pnych systemowi na wej±ciu, takich jak na przykªad ci±nienie,
temperatura, czas czy odlegªo±¢, które pozwalaj¡ w prosty sposób uchwyci¢ prawa
empiryczne. Warto±¢ tych wyra»e« jest staªa dla wszystkich warto±ci zmiennych
wej±ciowych, co istotnie pozwala wyra»a¢ odkryte prawa w prostej postaci, np.
PV=c, gdzie c jest postulowanym przez system �terminem teoretycznym�.
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komponenty funkcyjne i tzw. rezidua, mo»na ju» traktowa¢ jako za-
l¡»ek �terminów teoretycznych� wyst¦puj¡cych w pó¹niejszych syste-
mach. Ró»ne mechanizmy heurystyczne uruchamiane s¡ w zale»no±ci
od prostych prawidªowo±ci wykrytych w danych. Wreszcie te same re-
guªy post¦powania system mo»e stosowa¢ wielokrotnie w odniesieniu
do reziduów funkcji ju» wcze±niej okre±lonych.
W ±wietle przytoczonych kryteriów oceny systemów odkry¢ empi-

rycznych system miaª, rzecz jasna, pewne podstawowe braki, takie jak
mo»liwo±¢ operowania jedynie na funkcjach jednej zmiennej czy bar-
dzo prosta posta¢ de�niowanych terminów. Ponadto, poniewa» system
byª testowany jedynie na sztucznie wygenerowanych zbiorach danych,
jego przydatno±¢ do dokonywania odkry¢ w realnym ±wiecie pozostaje
niejasna i raczej w¡tpliwa.
Pomimo wspomnianych niedostatków system Gerwina wytyczyª kie-

runki dalszych bada« w dziedzinie odkry¢ praw numerycznych. Po-
kazaª bowiem, »e problem ten poddaje si¦ tym samym heurystycznym
metodom przeszukiwania, które ju» wcze±niej stosowane byªy przy pró-
bach wyja±niania przejawów inteligentnego ludzkiego zachowania.
Nast¦pnym krokiem rozwojowym w dziedzinie odkry¢ empirycznych

byª system BACON, a raczej seria jego kolejnych, coraz bardziej udo-
skonalanych wersji, pocz¡wszy od BACON.1, a sko«czywszy na BA-
CON.5. Omówi¦ te systemy nieco dokªadniej, jest to bowiem klasyka
systemów odkry¢ stworzona przez grup¦ Simona. Systemy te cz¦sto
przytaczane s¡ w ró»nego rodzaju argumentach zarówno zwolenników,
jak i przeciwników systemów odkry¢ w dysputach �lozo�cznych i me-
todologicznych.
Autorem pierwszych wersji systemu byª Pat Langley, który rozpo-

cz¡ª prac¦ nad nim ju» pod koniec lat 1970. Jego oryginalny system zo-
staª jednak powa»nie zmody�kowany i w tak zmienionej wersji opisany
w pracy zbiorowej Langley et al., 1987. Z tego te» powodu przedstawi¦
kolejne wersje systemu, opieraj¡c si¦ na tej wªa±nie, znacznie nowszej
pracy zbiorowej oraz na artykule przegl¡dowym Langleya i �ytkowa
(1989).
System BACON.1, podobnie jak kolejne wersje, zostaª zaprojekto-

wany jako system produkcji w j¦zyku PRISM, b¦d¡cym narz¦dziem
do tworzenia takich systemów, zaimplementowanym z kolei w j¦zyku
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LISP (Langley et al., 1987, s. 69 n.). Skªadaª si¦ z kilkunastu praw,
z których jedne byªy odpowiedzialne za pobieranie i zapami¦tywanie
danych, inne za wykrywanie regularno±ci w danych, a jeszcze inne za
de�niowanie terminów wy»szego rz¦du wyra»aj¡cych znalezione pra-
widªowo±ci. W ka»dym cyklu dziaªania systemu uruchamiane byªo
jedno prawo, przy czym spo±ród kilku praw, których cz¦±ci warun-
kowe byªy speªnione, system wybieraª to, które najlepiej pasowaªo do
najnowszego stanu jego aktywnej pami¦ci. Przy takim mechanizmie,
w którym uwag¦ systemu zawsze przyci¡gaj¡ najnowsze dane i przyj¦te
cele, system dokonywaª przeszukiwania w gª¡b, kontynuuj¡c okre±lon¡
lini¦ przeszukiwania tak dªugo, a» osi¡gn¡ª cel lub zostaª zmuszony do
wycofania si¦ o poziom wy»ej po znalezieniu nieprawidªowego rozwi¡-
zania.
BACON.1 otrzymywaª na wej±ciu zbiór warto±ci numerycznych jed-

nej zmiennej niezale»nej X i »¡daª podania warto±ci zmiennej zale»-
nej Y.
Na wyj±ciu system generowaª proste zale»no±ci funkcyjne zawieraj¡ce

zmienne X, Y oraz staªe. BACON.1 dokonywaª tego przez zastosowa-
nie kilku prostych dyrektyw heurystycznych.

• Reguªa 1: Je±li dla dost¦pnych warto±ci X zmienna Y ma w przy-
bli»eniu staª¡ warto±¢, to wyci¡gnij wniosek, »e Y ma zawsze
staª¡ warto±¢.

• Reguªa 2: Je±li dost¦pne warto±ci Y i X s¡ zwi¡zane liniowo, to
przyjmij, »e zawsze obowi¡zuje mi¦dzy nimi zale»no±¢ liniowa.

• Reguªa 3: Je±li wraz ze wzrostem Y wzrasta X, zde�niuj stosunek
X/Y i zbadaj, jak zachowuj¡ si¦ jego warto±ci.

• Reguªa 4: Je±li wraz ze wzrostem Y maleje X, zde�niuj iloczyn
XY i zbadaj, jak zachowuj¡ si¦ jego warto±ci.

Mimo swej prostoty powy»sze reguªy heurystyczne, dziaªaj¡c razem,
decyduj¡ o powa»nym potencjale odkrywczym systemu. Analiza da-
nych wej±ciowych i kolejne zastosowanie tych reguª pozwoliªy syste-
mowi BACON.1 ponownie odkry¢ nast¦puj¡ce prawa eksperymentalne
znane z historii �zyki:



28 Rozdziaª 1

• Trzecie prawo Keplera: R3

T 2=const, gdzie R jest odlegªo±ci¡ pla-
nety od Sªo«ca, a T okresem jej obiegu.

• Prawo spadku swobodnego Galileusza: S
T 2=const, gdzie S jest

odlegªo±ci¡ przebywan¡ przez swobodnie spadaj¡ce ciaªo, a T
czasem spadania.

• Prawo Boyle'a: PV =const, gdzie P i V oznaczaj¡ obj¦to±¢ gazu
w staªej temperaturze.

• I prawo Ohma: U = I(rw + R), gdzie U oznacza napi¦cie ba-
terii, rw jej opór wewn¦trzny, R opór zewn¦trzny opornika, a I
nat¦»enie pr¡du w obwodzie.14

W przypadku prawa Galileusza twórcy systemu wprowadzili mu na
wej±ciu sztucznie spreparowane, wolne od bª¦du i �szumu� dane, lecz
w przypadku pozostaªych praw si¦gn¦li do oryginalnych danych, któ-
rymi posªu»yli si¦ ich odkrywcy. Ponadto testowali zachowanie si¦
BACONA.1 wobec danych obarczonych bª¦dem, w przypadku prawa
Keplera wprowadzaj¡c do systemu ró»ne progi tolerancji na maksy-
malne odchylenie danych od warto±ci ±redniej (Langley et al., 1987,
ss. 81�85).
System BACON.315 rozszerza mo»liwo±ci swego poprzednika o bada-

nie zale»no±ci, w których wyst¦puje wiele zmiennych liczbowych oraz
staªe. Na wej±ciu otrzymywaª on zbiór zmiennych o niezale»nych od
siebie warto±ciach mierzalnych i »¡daª podania warto±ci zmiennej za-
le»nej. Przykªadowo zmiennymi niezale»nymi mogªy by¢: ci±nienie P,
temperatura T i masa gazu M, a zmienn¡ zale»n¡, obj¦to±¢ V.

14W rzeczywisto±ci BACON.1 modelowaª odkrycie przez Ohma, w 1826 roku,
zale»no±ci pomi¦dzy nat¦»eniem pr¡du w obwodzie I (mierzonym odchyleniem igªy
galwanometru) a dªugo±ci¡ przewodnika L podª¡czonego do ogniwa termoelektrycz-
nego. Zale»no±¢ ta miaªa posta¢: I = U

r+L , gdzie U i r byªy staªe dla okre±lonego
ogniwa (Langley et al., 1987, ss. 84�85).

15BACON.2, opracowany przez P. Langleya w 1979, roku do±¢ znacznie ró»ni
si¦ co do konstrukcji oraz zastosowanych metod heurystycznych zarówno od swego
poprzednika, jak i dalszej linii rozwojowej systemów BACON, dlatego te» pomijam
jego opis w niniejszej pracy. Jednak»e ze wzgl¦dów historycznych nadano mu ko-
lejny numer kosztem nieci¡gªo±ci numeracji w gªównej linii rozwojowej (Langley et
al., 1987, ss. 86, 120�125).
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System rozpoczyna dziaªanie od wygenerowania wszystkich mo»li-
wych ukªadów dost¦pnych warto±ci zmiennych niezale»nych i zareje-
strowania odpowiadaj¡cych im warto±ci zmiennej zale»nej. Nast¦pnie
stosuje strategi¦ polegaj¡c¡ na zmianie warto±ci tylko jednej zmien-
nej niezale»nej przy ustalonych staªych warto±ciach wszystkich pozo-
staªych zmiennych i badaniu, jak zachowuje si¦ warto±¢ zmiennej za-
le»nej. Znalezione w ten sposób zale»no±ci zawieraj¡ pewne terminy
w danym kontek±cie staªe, które jednak»e s¡ zarazem funkcjami pozo-
staªych zmiennych niezale»nych. W tym momencie system przechodzi
na kolejny poziom dziaªania i, stosuj¡c rekurencyjnie procedury opi-
sane poprzednio dla systemu BACON.1, bada, jak zachowuj¡ si¦ te
nowo ustalone funkcje. Procedura ta trwa tak dªugo, a» na kolejnym
poziomie wszystkie terminy zostan¡ wª¡czone do ogólnego prawa pod-
sumowuj¡cego szukan¡ zale»no±¢. Tak wi¦c poszukiwanie praw przez
system �opiera si¦ w istocie na przeszukiwaniu przestrzeni danych� �
stwierdzaj¡ autorzy (Langley et al., 1987, s. 88). Naszkicowane dzia-
ªanie systemu zilustruj¦ na konkretnym przykªadzie, opisuj¡c poni»ej
jego kolejn¡, bardziej udoskonalon¡ wersj¦.
BACON.3 ponownie odkryª takie prawa, jak:

• Równanie stanu gazu doskonaªego: PV = 8, 31n(t + 273), gdzie
P to ci±nienie, V obj¦to±¢, t temperatura w oC, a n liczba moli,

• Prawo Coulomba w postaci: FR2

Q1Q2
= 8, 99 · 109, gdzie F oznacza

siª¦ oddziaªywania dwóch ªadunków Q1 i Q2, a R ich odlegªo±¢.

Ponadto system odkryª nieco bardziej ogólne i �realistyczne� wersje
praw Keplera i Ohma, zbyt skomplikowane dla jego poprzednika (Lan-
gley et al., 1987, ss. 99�108).
Kolejne wcielenie systemu, BACON.4, zapewne najbardziej zaawan-

sowane w dziaªaniu i najch¦tniej opisywane w publikacjach jego au-
torów16, zostaªo rozszerzone o mo»liwo±¢ postulowania wªasno±ci we-
wn¦trznych obiektów. Dzi¦ki temu na wej±ciu system akceptuje nie
tylko zmienne o warto±ciach liczbowych, takie jak na przykªad odle-
gªo±¢, czas czy nat¦»enie pr¡du elektrycznego, ale tak»e zmienne no-
minalne. Zmienna nominalna lub symboliczna to taka, której warto-

16Patrz na przykªad Langley i �ytkow, 1989.
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±ciami s¡ nazwy lub etykiety. Przykªadowo warto±ciami zmiennej �ma-
teriaª� mog¡ by¢ mied¹, »elazo, woda, natomiast warto±ciami zmiennej
�obiekt� mo»e by¢ �ciaªo A� czy �ciaªo B �. Warto±ciom zmiennych no-
minalnych cz¦sto odpowiadaj¡ pewne wªasno±ci o warto±ciach liczbo-
wych, na przykªad mówimy, »e �masa obiektu A wynosi 2 kg�. Zmienne
zale»ne natomiast mog¡ przyjmowa¢ jedynie warto±ci liczbowe.
Na wyj±ciu BACON.4 generowaª nast¦puj¡ce wspóªzale»ne struk-

tury:

1. Zbiór prostych praw numerycznych oraz prostych warunków ich
stosowalno±ci.

2. Zbiór de�nicji wi¡»¡cych wprowadzone przez system �terminy
teoretyczne� z terminami bezpo±rednio obserwowalnymi. De�ni-
cje te pozwalaj¡ systemowi sformuªowa¢ odkrywane prawa w tak
prostej postaci.

3. Zbiór wewn¦trznych wªasno±ci obiektów, takich jak masa czy cie-
pªo wªa±ciwe, przyjmuj¡cych warto±ci liczbowe.

Najbardziej skomplikowane jest funkcjonowanie systemu w przypadku
zale»no±ci z wieloma zmiennymi numerycznymi przy jednoczesnej
obecno±ci zmiennych nominalnych. Przykªadem takiej sytuacji jest
prawo bilansu cieplnego (prawo Blacka) dla dwu ró»nych substancji:

(c1M1 + c2M2)Tf = c1M1T1 + c2M2T2,

gdzie: c1M1T1 i c2M2T2 oznaczaj¡ odpowiednio: ciepªa wªa±ciwe,
masy i temperatury dwu cieczy (np. wody i rt¦ci) zmieszanych w ka-
lorymetrze, a Tf temperatur¦ ko«cow¡ mieszaniny.
Na wej±ciu system otrzymuje dane w postaci warto±ci liczbowych

zmiennych niezale»nych (masy i temperatury pocz¡tkowe substancji)
oraz informacj¦, »e dane te dotycz¡ kilku ró»nych substancji, po-
wiedzmy rt¦ci, alkoholu i wody. Zmienn¡ zale»n¡ jest temperatura
ko«cowa.
System rozpoczyna analiz¦ od prostszego przypadku, a mianowi-

cie gdy do eksperymentu u»yto dwu porcji tej samej substancji, tzn.
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gdy c1=c2. �Wykonuje on eksperymenty�, badaj¡c pocz¡tkowo zale»-
no±¢ warto±ci zmiennej zale»nej Tf od jednej zmiennej niezale»nej, po-
wiedzmy T2, przy staªych warto±ciach innych zmiennych niezale»nych.
Przy pomocy opisanych reguª heurystycznych system dochodzi do za-
le»no±ci o postaci funkcji liniowej: Tf = aT2 + b. W nast¦pnym kroku
BACON.4 bada zale»no±¢ wspóªczynników a i b od kolejnej zmien-
nej niezale»nej T1, przeprowadzaj¡c seri¦ eksperymentów przy ró»nych
warto±ciach tej zmiennej. W rezultacie formuªuje on prawa drugiego
poziomu, w których pojawiaj¡ si¦ kolejne wspóªczynniki, i bada zale»-
no±¢ tych wspóªczynników od kolejnej zmiennej niezale»nej M2. Post¦-
puj¡c w analogiczny sposób, system wª¡cza do eksperymentów ostatni¡
ju» zmienn¡ M1 i formuªuje wst¦pn¡ posta¢ prawa Blacka.
W ostatniej fazie BACON.4 zmienia drug¡ substancj¦, u»ywaj¡c ko-

lejno rt¦ci i alkoholu, podczas gdy pierwsz¡ substancj¡ pozostaje nadal
woda. Badaj¡c zmienno±¢ odkrytych dotychczas wspóªczynników, sys-
tem postuluje warto±ci liczbowe (ciepªa wªa±ciwe) dla wewn¦trznych
wªasno±ci substancji bior¡cych udziaª w wymianie ciepªa i na drodze
eksperymentalnej ustala te warto±ci.
W sposób podobny do opisanego system odkryª równie» nast¦puj¡ce

prawa:

• Prawo Ohma w uproszczonej postaci: I = U
R
, je±li system otrzy-

muje na wej±ciu dane dotycz¡ce kilku ró»nych baterii i oporni-
ków, a wielko±ci¡ zale»n¡ jest nat¦»enie pr¡du. Napi¦cie i opór
s¡ wªasno±ciami wewn¦trznymi postulowanymi przez system.

• Prawo grawitacji: F = Gm1m2

r2 , gdzie siªa F jest wielko±ci¡ za-
le»n¡, masy m1 i m2 to postulowane przez system wªasno±ci we-
wn¦trzne obiektów, r ich odlegªo±¢, a G to staªa.

• Prosta posta¢ zasady zachowania p¦du: m1V1 = m2V2, gdzie m1

i m2 s¡ postulowanymi przez system wªasno±ciami wewn¦trznymi
obiektów, a V1 i V2 ich pr¦dko±ciami.

• Prawo zaªamania Snelliusa: sin α
sin β

= n2

n1
, gdzie α i β to � odpo-

wiednio � k¡t padania i k¡t zaªamania ±wiatªa, a n1 i n2 to postu-
lowane przez system wªasno±ci dwóch o±rodków (wspóªczynniki
zaªamania).
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• Posta¢ prawa Archimedesa: V2 = V1 + V , gdzie V2 to obj¦to±¢
cieczy w naczyniu po zanurzeniu ciaªa, V1 obj¦to±¢ przed zanu-
rzeniem, a V to postulowana przez system wªasno±¢ wewn¦trzna
ciaªa (jego obj¦to±¢).

Po dodaniu prostych heurystyk poszukuj¡cych wspólnych dzielników
dla znalezionych warto±ci wªasno±ci wewn¦trznych system BACON.4
byª w stanie ponownie odkry¢ prawa rz¡dz¡ce staªymi proporcjami wa-
gowymi (lub obj¦to±ciowymi) pierwiastków w zwi¡zkach chemicznych,
które doprowadziªy do ustalenia wzgl¦dnych mas atomowych pierwiast-
ków (Langley et al., 1987, ss. 158�166).
Ostatnia, pi¡ta wersja systemu zostaªa uzupeªniona o mechanizmy

zakªadaj¡ce symetri¦ w badanych zjawiskach, stanowi wi¦c istotne roz-
szerzenie poprzednich programów, których dziaªanie sterowane byªo
przez dane empiryczne, a ich mechanizmy heurystyczne byªy prawie
zupeªnie wolne od jakichkolwiek zaªo»e« teoretycznych z dziedziny,
z której te dane pochodziªy. BACON.5 natomiast nadal przechodzi
od danych do praw empirycznych, lecz poszukuj¡c praw, zakªada, »e
posiadaj¡ one pewne wªasno±ci symetrii, co pozwala mu znacznie przy-
spieszy¢ poszukiwanie praw z wieloma zmiennymi.
Mechanizm symetrii dziaªa w sytuacji, gdy system ma do czynie-

nia z dwoma obiektami opisywanymi przez zmienne tego samego typu.
Sprawia on, »e system zmienia najpierw warto±ci zmiennych tylko dla
jednego obiektu przy ustalonych warto±ciach dla obiektu drugiego. Je-
±li t¡ drog¡ systemowi uda si¦ odkry¢ pewien termin staªy, uwzgl¦dnia-
j¡cy wszystkie zmienne przysªuguj¡ce temu obiektowi, to ze wzgl¦dów
symetrii, posªuguj¡c si¦ rozumowaniem przez analogi¦, szuka podob-
nego wyra»enia dla drugiego obiektu i bada, czy jego warto±¢ jest tak»e
staªa. Dzi¦ki temu system nie musi ponownie przeszukiwa¢ przestrzeni
danych, rozwa»aj¡c wszystkie ich mo»liwe kombinacje.
Przykªadowo wspomniane prawo zaªamania mo»na zapisa¢ w rów-

nowa»nej postaci:

n1 sin α = n2 sin β,

gdzie iloczyn po lewej stronie jest staªy dla wszystkich warto±ci da-
nych dotycz¡cych pierwszego o±rodka. System poszukuje wi¦c warto±ci
analogicznego terminu dla o±rodka drugiego.
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Post¦puj¡c w analogiczny sposób, BACON.5 ponownie odkryª tak»e
zasad¦ zachowania p¦du i prawo bilansu cieplnego, opisane dla sys-
temu BACON.4, tyle tylko »e szczególnie dla tego ostatniego prawa
(ze wzgl¦du na ilo±¢ zmiennych) odbyªo si¦ to przy znacznym ogra-
niczeniu przestrzeni przeszukiwa«. Ponadto system sformuªowaª na
drodze eksperymentalnej prawo zachowania energii, analizuj¡c dane,
które uzyskaª P. Joule, gdy przeprowadzaª eksperymenty ze spadaj¡-
cymi ciaªami przekazuj¡cymi sw¡ energi¦ mechaniczn¡ wodzie w po-
jemniku oraz z przepªywem pr¡du elektrycznego przez wod¦ (Langley
et al., 1987, ss. 184�185).
Zainspirowani badaniami nad odkryciem zasad zachowania autorzy

stworzyli te» niewielki, nastawiony na odkrywanie takich praw, system
BLACK, którego heurystyki, w odró»nieniu od caªej rodziny systemów
BACON, byªy ju» wyra¹nie sterowane przez zaªo»enia o charakterze
teoretycznym.17
W ±wietle przytoczonych na wst¦pie tej sekcji kryteriów oceny sys-

temów odkry¢ empirycznych kolejne wersje systemu BACON stanowi¡
znaczny post¦p w porównaniu z systemem Gerwina, szczególnie pod
wzgl¦dem formuªowania praw i de�niowania nowych terminów. Cho-
cia» procedura ustalania zale»no±ci liniowych i de�niowania nowych
terminów jako iloczynów i stosunków liczbowych wydaje si¦ na pierw-
szy rzut oka dosy¢ naiwna, to jej rekurencyjne stosowanie pozwala
systemowi odkrywa¢ prawa o dosy¢ skomplikowanej postaci. Ponadto
procedura reprezentowania wewn¦trznych wªasno±ci substancji za po-
moc¡ terminów liczbowych wprowadza do systemu zupeªnie nowe mo»-
liwo±ci odkrywania praw.
System nie ma jednak wbudowanych mechanizmów analizy zakresu

stosowalno±ci odkrywanych zale»no±ci numerycznych. Przykªadowo
prawo Blacka w przytoczonej postaci, cho¢ sªuszne w szerokim zakre-
sie temperatur, nie uwzgl¦dnia jednak przej±¢ fazowych (np. topnienia

17Dziaªanie systemu polegaªo na postulowaniu tzw. wªasno±ci ekstensywnych
w oparciu o dost¦pne systemowi warto±ci wªasno±ci intensywnych obiektów podle-
gaj¡cych badanemu eksperymentowi, a nast¦pnie sprawdzaniu, czy zostaªo znale-
zione prawo zachowania w odniesieniu do tych wªasno±ci. Przykªadowo w równaniu:
m = ρV , masa m jest wªasno±ci¡ ekstensywn¡ zachowan¡ przy poª¡czeniu dwu cie-
czy, g¦sto±¢ natomiast jest wªasno±ci¡ intensywn¡, której warto±¢ przy poª¡czeniu
dwu cieczy b¦dzie si¦ zawieraªa w przedziale pomi¦dzy g¦sto±ciami tych cieczy.



34 Rozdziaª 1

lub krzepni¦cia). Co wi¦cej, mo»liwo±ci systemu zwi¡zane z przepro-
wadzaniem eksperymentów s¡ powa»nie ograniczone i niedoskonaªe.
Sprowadzaj¡ si¦ one do wbudowanych mechanizmów kombinatorycz-
nego generowania danych wej±ciowych na podstawie znanych syste-
mowi warto±ci zmiennych niezale»nych. Powa»n¡ wad¡ systemu jest
brak mo»liwo±ci �adaptacji do danych� czy inteligentnego generowania
eksperymentów w zale»no±ci od charakteru dokonanych obserwacji.
Prób¡, na poziomie jako±ciowym, komputerowego modelowania pro-

cesów planowania eksperymentów jest system KEKADA (Kulkarni i Si-
mon, 1988). Odtwarza on seri¦ eksperymentów, które na pocz¡tku lat
1930. przeprowadziª niemiecki biolog Hans Krebs. Na podstawie uzy-
skanych danych system jest w stanie tworzy¢ pewne oczekiwania na
temat wyników przyszªych eksperymentów i w przypadku ich niezgod-
no±ci z danymi stosowa¢ strategi¦ �odpowiedzi na dziwne zjawisko�,
polegaj¡c¡ na zlokalizowaniu tego zjawiska i poszukiwaniu jego me-
chanizmów.18
Bezpo±redni¡ jednak»e odpowiedzi¡ na problemy systemu BACON

zwi¡zane z zakresem stosowalno±ci praw i generowaniem eksperymen-
tów jest jego nast¦pca, FAHRENHEIT (�ytkow, 1987). System ten
w znacznej cz¦±ci opiera si¦ na procedurach i reguªach heurystycz-
nych stosowanych przez system BACON, przy czym nie kwestionuje
warto±ci i osi¡gni¦¢ swego poprzednika. Na wej±ciu dostaje on zbiór
zmiennych niezale»nych i zale»nych, przyjmuj¡cych warto±ci liczbowe
lub symboliczne. Wyj±cie systemu FAHRENHEIT ró»ni si¦ jednak od
wyj±cia BACONA. Podobnie jak jego poprzednik, system formuªuje
prawa empiryczne i de�niuje �terminy teoretyczne� przy pomocy wiel-
ko±ci obserwowalnych. Zasadnicza ró»nica polega natomiast na postaci
formuªowanych przez system praw.
Formuªuj¡c zale»no±ci liczbowe, FAHRENHEIT wyposa»a je w wa-

runki graniczne: minimalne i maksymalne warto±ci zmiennych nieza-
le»nych, dla których dane prawo jest sªuszne. Te dodatkowe zmienne
traktowane s¡ przez system na równi z pozostaªymi zmiennymi, a wi¦c
stara si¦ on ustali¢ ich zale»no±¢ od pozostaªych zmiennych niezale»-
nych.

18Nieco wi¦cej o tym systemie oraz jego roli w programie badawczym grupy
H. Simona pisz¦ w sekcji 2.2.1, rozdz. 2.
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Wracaj¡c do przykªadu prawa Blacka: na pierwszym poziomie opisu
system szuka zale»no±ci temperatury ko«cowej mieszaniny Tf od tem-
peratury rt¦ci Tm i formuªuje j¡ w postaci Tf = aTm + b, gdzie a
i b s¡ wspóªczynnikami, których warto±¢ jest zale»na od pozostaªych
zmiennych, tzn. temperatury wody Tw, masy rt¦ci i masy wody. Jed-
nocze±nie system znajduje tzw. terminy graniczne (limit terms) Tmmin

i Tmmax , czyli graniczne warto±ci temperatury rt¦ci, dla których prawo
jest sªuszne. Dla okre±lonych warto±ci pozostaªych parametrów system
stosuje specjalny algorytm aproksymacyjny, by z zadan¡ dokªadno±ci¡
okre±li¢ najwi¦ksz¡ i najmniejsz¡ temperatur¦ rt¦ci, przy której od-
kryte na pierwszym poziomie prawo jest sªuszne.
Wspomniany algorytm jest istotnym krokiem naprzód w porówna-

niu z systemem BACON pod wzgl¦dem �inteligentnego� przeprowa-
dzania eksperymentów. Sprawia on bowiem, »e system przeprowadza
eksperymenty, zmieniaj¡c wielko±¢ zadanego przez u»ytkownika prze-
dziaªu dla Tm. Najpierw warto±¢ ta jest podwajana tak dªugo, a»
odkryte prawo przestaje by¢ sªuszne lub zostanie przekroczony zakres
przyrz¡du pomiarowego. W tym ostatnim przypadku system przyj-
muje, »e prawo jest sªuszne bez ogranicze«. W przeciwnym za± razie
FAHRENHEIT rekurencyjnie stosuje procedur¦ polegaj¡c¡ na dziele-
niu przez dwa przedziaªu pomi¦dzy najmniejsz¡ znan¡ warto±ci¡, dla
której prawo nie jest ju» sªuszne, a najwi¦ksz¡ znan¡ warto±ci¡, dla któ-
rej jest ono jeszcze sªuszne. Ta procedura generowania eksperymentów
jest kontynuowana a» do osi¡gni¦cia wymaganej dokªadno±ci.
Na drugim poziomie opisu system stosuje swoj¡ typow¡ rekurencyjn¡

strategi¦, tzn. traktuje wspóªczynniki a i b oraz terminy graniczne
jako zmienne zale»ne i bada, jak zmieniaj¡ si¦ one w funkcji kolejnej
zmiennej Tw. W ten sposób system odkrywa prawa drugiego poziomu
i, jak poprzednio, dla ka»dego z nich szuka warunków granicznych, tym
razem dla warto±ci zmiennej Tw.
Post¦puj¡c w opisany sposób, FAHRENHEIT jest w stanie odkry¢

skomplikowane prawa z wieloma zmiennymi oraz poda¢ zakres ich sto-
sowalno±ci.
Podsumowuj¡c rozwa»ania na temat omawianego systemu, nale»y

stwierdzi¢, »e wprowadza on kilka istotnych ulepsze« w porównaniu ze
swym poprzednikiem BACONEM. Przede wszystkim FAHRENHEIT
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jest w stanie okre±li¢ zakres sªuszno±ci odkrywanych praw przy pomocy
wbudowanych reguª heurystycznych. Wymaga to mi¦dzy innymi se-
lektywnego procesu przeprowadzania eksperymentów i �inteligentnego�
gromadzenia danych.
Co wi¦cej, system nie poprzestaje na znalezieniu warto±ci granicz-

nych dla stosowalno±ci praw. De�niuje on je jako nowe �terminy teo-
retyczne�, które podlegaj¡ nast¦pnie badaniu na wy»szym poziomie
opisu, zupeªnie tak samo jak inne parametry odkrytych praw. Po-
nadto system mo»e zmienia¢ kolejno±¢ rozwa»anych zmiennych nieza-
le»nych, co w pewnych przypadkach pozwala mu odkry¢ regularno±ci
niedostrzegane przez BACONA, oraz mo»e pomija¢ w dalszej analizie
zmienne nieistotne, niemaj¡ce wpªywu na badane parametry.
System FAHRENHEIT zostaª nast¦pnie wzbogacony o nowe funkcje,

takie jak mo»liwo±¢ analizy bª¦du pomiarowego i jego propagacji, ana-
liza powtarzalno±ci wyników eksperymentów oraz znajdowanie maksi-
mów w zbiorze danych pomiarowych, i zastosowany do bada« w labo-
ratorium elektrochemicznym, gdzie przeprowadzaª kilkugodzinne eks-
perymenty, gromadziª i analizowaª dane, a nast¦pnie formuªowaª na
ich podstawie proste zale»no±ci (�ytkow, Zhu i Hussam, 1990; �ytkow,
Zhu i Zembowicz, 1992).
Wyniki, jakie otrzymaª system, byªy zbie»ne z rezultatami bada«

prowadzonych równolegle w tym samym laboratorium przez chemika-
eksperymentatora. W konkluzji autorzy stwierdzaj¡, »e wyniki s¡
zach¦caj¡ce: kilka dni pracy laborantów analizuj¡cych dane i wyko-
nuj¡cych proste eksperymenty odpowiadaªo okoªo 50 minutom pracy
systemu, co wi¦cej, FAHRENHEIT posiada zdecydowan¡ wy»szo±¢
nad standardowymi programami statycznymi wspomagaj¡cymi ekspe-
rymentatora w analizie danych, cho¢ koszty i nakªad pracy wymagane
do jego instalacji na stacji roboczej Sun i sprz¦»enia jej z komputerem
PC steruj¡cym aparatur¡ eksperymentaln¡ byªy oczywi±cie ogromne
(�ytkow, Zhu i Hussam, 1990, ss. 893�894). Schemat zastosowania
FAHRENHEITA przedstawiony jest na rys. 1.3.
Pomimo niew¡tpliwych sukcesów twórcy FAHRENHEITA przy-

znaj¡, »e reprezentacja danych, któr¡ si¦ on posªuguje, niewiele mówi
o jako±ciowej strukturze realnych �zycznych ukªadów, do których odno-
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Rys. 1.3: Schemat zastosowania systemu FAHRENHEIT w laboratorium
elektrochemicznym (�ytkow, Zhu i Hussam, 1990)

sz¡ si¦ odkrywane prawa, i przypomina raczej zabaw¦ w liczby (number
games).19
Nast¦pnym istotnym krokiem rozwojowym w dziedzinie systemów

odkry¢ empirycznych jest system IDS (Integrated Discovery System),
po raz pierwszy opisany w 1986 roku (Langley i Nordhausen, 1986;
Nordhausen i Langley, 1990). Stanowi on wªa±ciwie program badawczy,
oparty na zupeªnie innym, znacznie bogatszym od poprzednich syste-
mów, sposobie reprezentowania badanych ukªadów �zycznych, opar-
tym na tzw. teorii procesów jako±ciowych K. Forbusa (1984), zwanej
te» popularnie �zyk¡ jako±ciow¡.
IDS reprezentuje ukªady �zyczne przy pomocy tzw. schematów jako-

±ciowych, które okre±laj¡ zmiany w czasie atrybutów jednego lub kilku
obiektów. Schemat skªada si¦ ze sko«czonej liczby stanów, w jakich
ukªad znajduje si¦ w kolejnych przedziaªach czasowych. Dla anali-

19Patrz Langley i �ytkow, 1989, s. 302.
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Rys. 1.4: Schemat jako±ciowy dla prawa Blacka (Langley i �ytkow, 1989)

zowanej ju» sytuacji wymiany ciepªa mi¦dzy dwoma ciaªami (prawo
Blacka) schemat, pokazany na rys. 1.4, skªada si¦ z trzech stanów.
Ka»dy z nich opisywany jest przez warto±ci okre±lonych atrybutów
i ich zmian w czasie (tzw. pochodnych jako±ciowych). Pierwszy opisuje
ciaªa o staªych w czasie temperaturach przed ich zetkni¦ciem. Odle-
gªo±¢ ciaª jest wi¦ksza od zera, a ich staªe w czasie temperatury ró»ni¡
si¦ od siebie. Drugi stan opisuje ukªad po zetkni¦ciu ciaª, lecz przed
wyrównaniem si¦ temperatur. Odlegªo±¢ ciaª równa si¦ zeru, przyrosty
temperatury ciaªa cieplejszego s¡ ujemne, a zimniejszego � dodatnie.
Wreszcie trzeci stan opisuje ukªad po wyrównaniu si¦ temperatur: od-
legªo±¢ ciaª równa si¦ zero, ich temperatury s¡ równe i staªe w czasie.
Powy»szy sposób opisu ukªadów �zycznych pozwala systemowi IDS

zrelatywizowa¢ odkrywane prawa do konkretnego obiektu i konkretnej
chwili czasu. Daje to podwójne korzy±ci:
Po pierwsze, schematy jako±ciowe de�niuj¡ kontekst, w którym od-

krywane prawa nabieraj¡ sensu: je±li ukªad nie pasuje do opisanego
schematu, to nie ma sensu mówi¢ o prawie Blacka. Co wi¦cej, re-
prezentacja taka jest w stanie zda¢ spraw¦ z przej±¢ fazowych, a wi¦c
wychwyci¢ temperatury topnienia i wrzenia oraz czasy trwania przej±¢
fazowych, co pozwala okre±li¢ odpowiednio ciepªa topnienia i parowa-
nia. Tym samym pozwala w naturalny, jako±ciowy sposób sformuªowa¢
warunki ograniczaj¡ce sªuszno±¢ prawa Blacka, podczas gdy FAHREN-
HEIT uchwyciª te ograniczenia czysto numerycznie.
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Po drugie, schematy jako±ciowe zaw¦»aj¡ przestrze« poszukiwa« dla
praw ilo±ciowych, okre±laj¡c masy, pocz¡tkowe temperatury i wªasno-
±ci wewn¦trzne substancji bior¡cych udziaª w wymianie ciepªa.
System IDS ma wiele braków. Nie posiada na przykªad tak wyra-

�nowanych mechanizmów badania granic stosowalno±ci praw, jak np.
FAHRENHEIT. Niemniej jednak jest oceniany jako najbardziej obie-
cuj¡cy spo±ród systemów odkry¢ empirycznych, a to ze wzgl¦du na
fakt integrowania w sobie mo»liwo±ci odkrywania zarówno praw ja-
ko±ciowych, jak i ilo±ciowych, co wydaje si¦ podstawowym zadaniem
przyszªego, integruj¡cego w sobie wiele funkcjonalno±ci, systemu od-
kry¢.
W kierunku dalszej integracji zmierza te» system GALILEO (�yt-

kow, 1990). Rozszerza on reprezentacj¦ jako±ciow¡ systemu IDS o re-
prezentacje ilo±ciowe i relacje pomi¦dzy stanami systemu �zycznego
a elementami danego równania opisuj¡cego jego zachowanie si¦. Zada-
niem systemu GALILEO jest, wychodz¡c od równa« otrzymanych dla
konkretnego kontekstu sytuacyjnego przez systemy takie jak BACON
czy FAHRENHEIT, zdekomponowa¢ je na proste wyra»enie odpowia-
daj¡ce elementarnym stanom i procesom, rozpoznawanym przez sys-
tem na podstawie reprezentacji jako±ciowej podobnej do tej, któr¡ po-
sªuguje si¦ IDS. System dokonuje tego poprzez skomplikowane procesy
przeszukiwania, odbywaj¡ce si¦ jednocze±nie w przestrzeni równowa»-
nych form danego równania i w przestrzeni stanów systemu. Otrzy-
mane w rezultacie proste wyra»enia czy terminy �mog¡ nast¦pnie po-
sªu»y¢ do sformuªowania daleko id¡cych uogólnie«, znacznie wykra-
czaj¡cych poza kontekst, w którym zostaªo odkryte oryginalne prawo�
(�ytkow, 1990, ss. 154�155). System analizuje takie procesy, jak zsu-
wanie oraz staczanie si¦ ciaª z równi pochyªych czy wymiana ciepªa
pomi¦dzy ciaªami w kalorymetrze, z uwzgl¦dnieniem przej±¢ fazowych,
i jest w stanie rozumowa¢ na ich temat zarówno na poziomie jako±cio-
wym, jak i ilo±ciowym.
Równolegle do systemów dokonuj¡cych odkry¢ praw ilo±ciowych

grupa Simona podejmuje badania zmierzaj¡ce do komputerowej symu-
lacji rozumowa« o charakterze czysto jako±ciowym w naukach przyrod-
niczych. Owocem tych prac byª system GLAUBER, którego pierwsza
wersja zostaªa opracowana tak»e przez P. Langleya, autora systemu
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BACON.1, w 1983 roku (Langley et al., 1987, ss. 196�222). Zadaniem
systemu byªa analiza danych na temat ró»nych substancji chemicz-
nych znanych na wczesnym etapie rozwoju chemii, zaklasy�kowanych
w drugiej poªowie XVII wieku jako zasady, kwasy i sole. GLAUBER
otrzymywaª na wej±ciu dane na temat wªasno±ci ró»nych substancji, ta-
kich jak smak: kwa±ny, sªony, gorzki, oraz informacje dotycz¡ce tego,
»e niektóre z tych substancji reaguj¡ z innymi, daj¡c w wyniku sub-
stancje o podanych wcze±niej wªa±ciwo±ciach. System dokonywaª kla-
sy�kacji substancji oraz staraª si¦ wywnioskowa¢, na drodze indukcji,
jako±ciowe reguªy ich reagowania ze sob¡. Zarówno dane wej±ciowe,
jak i wyj±ciowe miaªy podobn¡ reprezentacj¦ symboliczn¡ w postaci
zagnie»d»onych struktur listowych w rodzaju:

(reacts inputs {HCl NaOH} outputs {NaCl}).

Podobne reprezentacje, lecz nieco bardziej rozbudowane, zostaªy na-
st¦pnie zastosowane do systemów modeluj¡cych procesy odkrywania
struktury materii, którym po±wi¦cona jest nast¦pna sekcja tego roz-
dziaªu.
W ci¡gu ostatnich lat mo»na zaobserwowa¢ gwaªtowny wzrost zain-

teresowania badaczy konstruowaniem systemów dokonuj¡cych odkry¢
w bazach danych. Odkrycia dokonywane w bazach danych s¡ inte-
resuj¡ce z kilku powodów. Wielkie (rz¦du giga- i terabajtów) bazy
danych s¡ powszechnie spotykane w biznesie, nauce, sªu»bie zdrowia
czy technice. Interesuj¡ce historycznie informacje, dotycz¡ce na przy-
kªad waha« gieªdowych czy pogody, s¡ dost¦pne wªa±nie w postaci baz
danych. Ka»da du»a �rma wkªada wiele wysiªku w zaprojektowanie
i aktualizowanie baz danych. Wielkie bazy danych nie zostaªy nigdy
systematycznie zbadane pod k¡tem znalezienia interesuj¡cych prawi-
dªowo±ci. Ze wzgl¦du na ich rozmiar odkrycie takich prawidªowo±ci
przez ludzkiego badacza jest po prostu niemo»liwe (�ytkow i Zembo-
wicz, 1993; �ytkow, 1993).
Zbadanie tych baz danych i wykrycie w nich ciekawych regularno-

±ci stanowi interesuj¡ce wyzwanie dla systemów odkry¢ maszynowych.
Nie bez znaczenia jest fakt, do którego badacze raczej niech¦tnie si¦
przyznaj¡, »e odkrycia w bazach danych s¡ ¹ródªem du»ych pieni¦dzy.
Wiele �rm czy agencji rz¡dowych jest gotowych wyda¢ znaczne fundu-
sze na wspieranie bada« nad konstruowaniem systemów dokonuj¡cych
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takich odkry¢. Co wi¦cej, poniewa» operowanie gotowym systemem
jest skomplikowane i wymaga znajomo±ci specy�ki zarówno samego
systemu, jak i ±rodowiska, w którym on funkcjonuje, pojawia si¦ in-
tratna profesja operatora systemów dokonuj¡cych odkry¢ w bazach
danych.
Z wyj¡tkiem tych kilku uwag odkryciom w bazach danych, jakkol-

wiek interesuj¡cym i intensywnie si¦ rozwijaj¡cym, nie po±wi¦cam wi¦-
cej miejsca jako nienale»¡cym do gªównego tematu tej pracy.

1.4 Systemy ujawniaj¡ce ukryt¡ struktur¦

materii

Równolegle z rozwojem systemów dokonuj¡cych odkry¢ empirycz-
nych trwaªy prace nad komputerow¡ rekonstrukcj¡ odkrywania ukry-
tej struktury materii. Zaowocowaªy one powstaniem, ju» w drugiej
poªowie lat 1980., wielu systemów dokonuj¡cych odkry¢ w dziedzinie
chemii, �zyki i genetyki.
Jednak zdecydowanie pierwszym systemem, wyprzedzaj¡cym o okoªo

dekad¦ intensywne badania w tej dziedzinie, byª DENDRAL.20 Cho¢
byª to typowy system ekspercki, to jednak ze wzgl¦du na dziedzin¦
zastosowa« oraz sposób dziaªania zasªuguje na miano systemu odkry¢.
Zajmowaª si¦ on rekonstrukcj¡ struktury molekuª zwi¡zków organicz-
nych, tworz¡c dla danego wzoru sumarycznego zwi¡zku chemicznego
wszystkie mo»liwe izomery. Na wej±ciu system otrzymywaª dwa ro-
dzaje informacji: wzór sumaryczny substancji oraz wynik badania tej
substancji przy pomocy spektrometru masowego. Celem systemu byªo
natomiast ustalenie przestrzennej budowy cz¡steczek tej substancji,
co ze wzgl¦du na miliony mo»liwych sposobów poª¡cze« atomów wy-
magaªo zastosowania heurystyk ograniczaj¡cych potencjalnie ogromn¡
przestrze« przeszukiwania.

20O kontek±cie badawczym, w jakim powstaªy systemy DENDRAL i Meta-
DENDRAL (Buchanan i Feigenbaum, 1978), oraz ich nast¦pcy pisz¦ nieco ob-
szerniej w sekcji 2.2.2, rozdz. 2 niniejszej pracy, omawiaj¡c badania w dziedzinie
machine learning w ramach tradycji Turinga.
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Na pierwszym etapie dziaªania system, opieraj¡c si¦ na wiedzy eks-
pertów na temat korelacji pomi¦dzy charakterystycznymi fragmentami
spektrogramów a wyst¦powaniem lub niewyst¦powaniem pewnych zna-
nych struktur przestrzennych w cz¡steczce, staraª si¦ ustali¢, jakie
struktury wyst¦puj¡ w cz¡steczce badanej substancji. Na drugim eta-
pie DENDRAL, posªuguj¡c si¦ wiedz¡ na temat trwaªych i nietrwa-
ªych wi¡za« chemicznych, generowaª ró»ne kombinacje przestrzenne
struktur ustalonych na etapie pierwszym, staraj¡c si¦ z nich utworzy¢
cz¡steczk¦ badanego zwi¡zku, co cz¦sto prowadziªo do wielu alterna-
tywnych modeli. Wreszcie na ostatnim, trzecim etapie swego dziaªania
system, posªuguj¡c si¦ wiedz¡ z dziedziny spektrometrii mas, staraª
si¦ dopasowa¢ spektrogramy, których mo»na si¦ byªo spodziewa¢ dla
otrzymanych poprzednio modeli, do oryginalnych wyników i na pod-
stawie zarejestrowanych ró»nic i podobie«stw oceniaª wygenerowane
modele.
Kolejny system, STAHL, opracowany w 1986 roku przez J. �ytkowa

i H. Simona, posªuguj¡c si¦ reprezentacj¡ jako±ciow¡ prawie identyczn¡
ze stosowan¡ przez system GLAUBER, analizowaª reakcje chemiczne
i stwierdzaª, które substancje s¡ pierwiastkami, a które zwi¡zkami che-
micznymi, oraz staraª si¦ ustali¢ ich skªad. System ten z kilku powodów
ró»ni si¦ zasadniczo od poprzednich systemów BACON i GLAUBER,
stworzonych przez t¦ sam¡ grup¦ badaczy.
Przede wszystkim poprzednie systemy miaªy, w intencji ich auto-

rów, uciele±nia¢ pewne ogólne heurystyki czy mechanizmy rozumo-
wania naukowców, wystarczaj¡ce do dokonania konkretnych odkry¢,
a nie replikowa¢ dokªadnie historyczny proces odkrycia. Celem sys-
temu STAHL byªa natomiast mo»liwie wierna analiza historyczna i eks-
plikacja poj¦ciowa kilku historycznych ±cie»ek wiod¡cych do odkry¢
naukowych i kilku alternatywnych konceptualizacji dokonanych przez
wiod¡ce szkoªy w dziedzinie chemii XVII wieku: zwolenników teorii
�ogistonowej i teorii tlenowej (Langley et al., ss. 238�255). Druga ró»-
nica polega na tym, »e STAHL nie poszukuje regularno±ci empirycz-
nych podsumowuj¡cych zaobserwowane zjawiska, jak czyniª to system
GLAUBER czy BACON, lecz stara si¦ wyja±ni¢ struktur¦ poszczegól-
nych substancji bior¡cych udziaª w reakcjach chemicznych, które otrzy-
muje na wej±ciu, podaj¡c opisy skªadu substancji i przebiegu reakcji
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chemicznych. Co wi¦cej: �Pocz¡tkowo jego post¦powanie sterowane
jest przez dane, lecz w miar¦, jak udaje mu si¦ sformuªowa¢ pewne
wnioski na temat ukrytej struktury, zaczyna si¦ kierowa¢ tak»e tymi
wnioskami � a wi¦c twierdzeniami o charakterze teoretycznym� (Lan-
gley et al., 1987, s. 254).
Ta sama grupa badaczy w rok pó¹niej dokonaªa kolejnego kroku na

drodze komputerowej analizy ukrytej struktury. System DALTON byª
ju» w stanie, wychodz¡c od wyników otrzymanych przez STAHLA,
zaproponowa¢ skªad atomowy molekuª substancji chemicznych. Zada-
niem tego systemu byªo dokonanie symulacji realnej sytuacji proble-
mowej z dziedziny chemii okoªo roku 1800, kiedy to Dalton i Avogadro
zaproponowali pierwsze modele cz¡steczkowe i atomowe reakcji che-
micznych. System podaª reprezentacj¦ hipotezy atomowej, w ramach
której mo»na przedstawi¢ oba modele, przy czym ograniczaj¡c prze-
strze« przeszukiwa« poprzez wprowadzenie odpowiednich heurystyk
mo»na go �doprowadzi¢� do sformuªowania jednego b¡d¹ drugiego mo-
delu. DALTON jest wi¦c przykªadem systemu sterowanego zarówno
przez zaªo»enia teoretyczne, jak i przez dane empiryczne. Proces po-
szukiwania modelu kierowany jest bowiem, z jednej strony, przez przy-
j¦t¡ reprezentacj¦ struktury wewn¦trznej (w tym przypadku hipotez¦
atomistyczn¡) oraz narzucone mu ograniczenia o charakterze teoretycz-
nym (prawa zachowania, prawo prostoty Daltona lub prawo stosunków
obj¦to±ciowych Gay-Lussaca), a z drugiej � przez dane uzyskane na
temat reakcji chemicznych (Langley et al., 1987, ss. 261�278).
DALTON stosowaª bogatsz¡ ni» GLAUBER i STAHL reprezentacj¦

danych, pozwalaj¡c¡ na przedstawienie budowy cz¡steczek zwi¡zków
chemicznych. Przykªadowo reakcja powstawania wody w najprostszej
postaci, nieuwzgl¦dniaj¡cej liczby cz¡steczek ani ich budowy atomowej,
wygl¡da nast¦puj¡co:

(reacts inputs {hydrogen oxygen} outputs {water}).

Wmiar¦ generowania struktury cz¡steczkowej przez operatory systemu
zaczyna on tworzy¢ modele na kolejnym poziomie:

(reacts inputs {{H H} {O}} outputs {W W}),

by wreszcie, na ostatnim etapie, przej±¢ do struktury atomowej:
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(reacts inputs {{{h h} {h h}} {{o o}}} outputs {{h h o} {h h o}}),

gdzie du»e litery oznaczaj¡ cz¡steczki, maªe za± atomy.
Tworzenie modelu mikroskopowego odbywa si¦ poprzez urucha-

mianie kolejnych praw produkcji inicjuj¡cych proces przeszukiwania
w gª¡b, a» do struktury atomowej, tak dªugo a» znaleziony zostanie
model dla danej reakcji speªniaj¡cy wszystkie ograniczenia teoretyczne.
Model ten jest nast¦pnie rewidowany w taki sposób, aby byª w stanie
wyja±ni¢ kolejne reakcje, które system otrzymuje na wej±ciu. DAL-
TON, dziaªaj¡c w opisany wy»ej sposób, byª w stanie sformuªowa¢
zaakceptowany dzisiaj model reakcji powstawania wody i amoniaku
(Langley et al., 1987, ss. 264�270).
Nale»y podkre±li¢, »e systemy DALTON i DENDRAL, cho¢ oba zaj-

muj¡ si¦ poszukiwaniem ukrytej struktury w tej samej dziedzinie �
chemii, to jednak istotnie ró»ni¡ si¦ w sposobie funkcjonowania i po-
dej±ciu do postawionych przed nimi problemów. DENDRAL nale»y
do rodziny systemów eksperckich dysponuj¡cych pot¦»n¡ baz¡ danych
zebranych na podstawie wiedzy specjalistów lub uzyskanych na dro-
dze indukcji przez pomocnicze systemy machine learning.21 System
ten, by ograniczy¢ przestrze« przeszukiwania, posªuguje si¦ t¡ specy-
�czn¡ dla danej dziedziny wiedz¡. W odró»nieniu od tego DALTON,
podobnie jak pozostaªe systemy stworzone przez grup¦ skupion¡ wo-
kóª H. Simona, stara si¦ stosowa¢ pewne ogólne heurystyki niezwi¡-
zane z konkretn¡ dziedzin¡ wiedzy specjalistycznej. Jest to zreszt¡
o tyle uzasadnione, »e systemy te le»¡ jakby na przeciwnych biegu-
nach: twórcom systemu DENDRAL przy±wiecaª cel polegaj¡cy na jak
najwierniejszym odtworzeniu odkry¢ w dziedzinie chemii organicznej
XX wieku, dysponowaª on wi¦c wiedz¡ na temat substancji chemicz-
nych, ich reakcji i struktury, nagromadzon¡ przez uczonych w ci¡gu
kilka wieków, DALTON natomiast zajmowaª si¦ znacznie wcze±niejsz¡
faz¡ procesu odkrycia, kiedy to badacze na wczesnym etapie rozwoju
chemii starali si¦, w oparciu o sk¡p¡ raczej wiedz¦, stworzy¢ pewne
ogólne modele reakcji i skªadu substancji.
Metody wypracowane przy konstrukcji systemów STAHL i DAL-

TON zostaªy w krótkim czasie, zgodnie zreszt¡ z przewidywaniami ich
21Obszerniej poruszam te kwestie w sekcji 2.2.2, rozdz. 2, po±wi¦conej systemom

powstaªym w ramach tzw. tradycji Turinga oraz ich implikacjom �lozo�cznym.
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autorów (Langley et al., ss. 271�276), zastosowane do �zyki cz¡stek
elementarnych oraz genetyki. Udoskonalona wersja systemu STAHL,
STAHLp (Rose i Langley, 1986), oraz system REVOLVER (Rose, 1988)
zajmowaªy si¦ badaniem reakcji pomi¦dzy cz¡stkami elementarnymi.
Jednak jak dot¡d jednym z najdoskonalszych oraz najwa»niejszych po-
znawczo systemów byª, opracowany w 1990 roku, GELL-MANN (Fi-
scher i �ytkow, 1990). Zadaniem tego systemu byªo bowiem genero-
wanie modeli kwarkowych, które miaªy w najprostszy sposób wyja±ni¢
ogromn¡ i ci¡gle rosn¡c¡ liczb¦ odkrywanych w poªowie XX wieku cz¡-
stek, wcze±niej uwa»anych za elementarne. System ten wyró»nia przede
wszystkim bogactwo reprezentowania modeli kwarkowych. Jako pierw-
szy i nadal jeden z niewielu wprowadza on bowiem atrybuty dla po-
stulowanych cz¡stek subelementarnych oraz dokonuje wyczerpuj¡cego
przeszukiwania wszystkich mo»liwych modeli kwarkowych w poszuki-
waniu najprostszego modelu adekwatnego do danych. Tym samym
mo»emy tu mówi¢ nie tylko o poszukiwaniu, ale i uzasadnieniu sªusz-
no±ci konkretnej hipotezy na temat kwarków.22
Mniej wi¦cej w tym samym czasie powstaªy systemy: BR-3 (Ko-

cabas, 1991), zajmuj¡cy si¦ analiz¡ reakcji pomi¦dzy cz¡stkami ele-
mentarnymi, MENDEL (Fischer i �ytkow, 1992), dokonuj¡cy od-
kry¢ w dziedzinie genetyki, MECHEM (Valdéz-Pérez, 1992), bada-
j¡cy struktur¦ reakcji chemicznych, i wreszcie YUVAL (Valdéz-Pérez
i �ytkow, 1996), badaj¡cy, podobnie jak GELL-MANN, struktur¦
kwarkow¡ cz¡stek elementarnych. Wszystkie te systemy maj¡ pewne
wspólne cechy: buduj¡ dyskretne modele ukrytej struktury, wªasno±ci
czy procesów w ró»nych obszarach bada« w takich dziedzinach, jak
�zyka, chemia i genetyka.
Dostrzegaj¡c podobie«stwa strukturalne pomi¦dzy nowo powstaªymi

systemami, Valdéz-Pérez, �ytkow i Simon (1993) zaproponowali pe-
wien wspólny model matematyczny opisuj¡cy dziaªanie wielu znanych
systemów odkrywaj¡cych ukryt¡ struktur¦, wyra»aj¡c przekonanie, »e
�Podobie«stwa te mog¡ w efekcie umo»liwi¢ stworzenie zuni�kowanego
systemu odkry¢ zdolnego do poszukiwania wielu typów modeli dys-

22System GELL-MANN omawiam dokªadnie w sekcji 3.2.3, rozdz. 3, wyko-
rzystuj¡c go do skonstruowania pewnego, wa»nego dla mnie, argumentu natury
�lozo�cznej.
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kretnych� oraz »e �Wa»nym zadaniem analizy porównawczej, która jest
zjawiskiem stosunkowo rzadkim w literaturze po±wi¦conej AI, jest iden-
ty�kowanie wspólnego rdzenia w±ród ró»nych systemów. Bez tego bo-
wiem post¦p ogranicza si¦ do akumulacji programów, z których ka»dy
ma jedynie w¡ski zakres zastosowa«� (s. 472).
Autorzy proponuj¡ wspóln¡ reprezentacj¦, przy pomocy rachunku

macierzowego, dla modeli dyskretnych oraz systematycznej analizy
przestrzeni przeszukiwa« i sposobów jej ograniczania przy pomocy wie-
dzy z danej dziedziny bada«, na przykªad zasad zachowania. Wprowa-
dzaj¡ oni niewielk¡ liczb¦ typów macierzy reprezentuj¡cych dane wej-
±ciowe, reakcje, modele, które generuj¡ systemy na wyj±ciu oraz prze-
strzenie przeszukiwane przez systemy. Wi¦kszo±¢ reguª heurystycznych
ograniczaj¡cych przestrze« przeszukiwa« mo»na przy tym wyrazi¢ jako
równania rachunku macierzowego. W miar¦ jak system poszukuje co-
raz bardziej skomplikowanych modeli, wymiary tych macierzy rosn¡,
a jednocze±nie macierze wypeªniane s¡ danymi liczbowymi, przy czym
wi¦kszo±¢ przyporz¡dkowa« warto±ci liczbowych dla konkretnych ko-
lumn i wierszy jest wykluczana przez równania macierzowe wyra»aj¡ce
zasady zachowania czy inne ograniczenia specy�czne dla danej dzie-
dziny.
W naszkicowany tu sposób autorzy dokonuj¡ reinterpretacji sze±ciu

systemów odkry¢. S¡ to: DALTON, GELL-MANN, MECHEM, MEN-
DEL, BR-3 oraz STAHL. Co wi¦cej, w ramach proponowanego for-
malizmu macierzowego kre±l¡ perspektywy integracji dwóch z nich,
BR-3 i GELL-MANN, co otworzyªoby drog¦ dla bardziej autonomicz-
nych systemów symuluj¡cych szersze obszary bada« w dziedzinie �-
zyki cz¡stek elementarnych. W podobnym kierunku zmierza tak»e
praca Valdéza-Péreza i �ytkowa (1996) na temat porównania i mo»li-
wo±ci integracji systemów YUVAL i GELL-MANN oraz praca �ytkowa
i Fischera (1996) po±wi¦cona ogólnym zasadom budowania systemów
postuluj¡cych ukryt¡ struktur¦.
Nale»y stwierdzi¢, »e je±li �gªównym ideologiem� komputerowych sys-

temów odkry¢ byª Herbert Simon, to �szar¡ eminencj¡� czy mo»e �gªów-
nym wykonawc¡� byª (i jest) Pat Langley. Historia jego pracy na
kolejnych uniwersytetach wyznacza nowe kierunki bada« w dziedzinie
systemów odkry¢. Jak ju» wspominaªem, byª twórc¡ pierwszych wersji
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systemu BACON, nast¦pnie wspóªautorem systemu IDS oraz systemów
STAHLp i REVOLVER, które zapocz¡tkowaªy zaawansowane badania
struktury w �zyce. Po przerwie w pracy nad systemami odkry¢23 po-
wróciª kilka lat temu do bada« nad stworzeniem pewnego ogólnego
schematu systemu, maj¡cego modelowa¢ wiele aspektów historycznego
procesu odkrycia, tym razem jednak nie w dziedzinie odkry¢ empirycz-
nych, jak w przypadku systemu IDS, lecz w �zyce cz¡stek elementar-
nych. Stworzony wspólnie z S. Kocabasem system BR-4 (Langley i Ko-
cabas, 2001) ma w zaªo»eniu integrowa¢ w sobie funkcjonalno±ci, takie
jak: 1) okre±lenie warto±ci liczb kwantowych, które dla danego zbioru
cz¡stek, ich liczb kwantowych oraz zaobserwowanych reakcji speªniaj¡
zasady zachowania w tych reakcjach, 2) postulowanie nowych wªasno±ci
kwantowych w celu wyja±nienia braku zachodzenia okre±lonych reak-
cji, 3) postulowanie nowych cz¡stek i ich roli w znanych reakcjach oraz
4) przewidywanie pewnych reakcji, których zachodzenia jeszcze nie za-
obserwowano, lecz które wynikaj¡ z przyj¦tych zasad teoretycznych.
System BR-4 modeluje takie historyczne osi¡gni¦cia, jak odkrycie

neutrina, wprowadzenie liczby barionowej, liczby leptonowej oraz liczb
mionowych, a tak»e ustalenie zwi¡zków pomi¦dzy nowymi liczbami
kwantowymi i zasadami zachowania a zachodzeniem, b¡d¹ nie, pew-
nych reakcji pomi¦dzy cz¡stkami elementarnymi.
Nowsze próby Langleya podejmowane wraz z innymi naukowcami

w dziedzinie zastosowania systemów odkry¢ do nauk biologicznych
wskazuj¡, »e ten wybitny badacz nie powiedziaª jeszcze ostatniego
sªowa w dziedzinie systemów odkry¢.24
Na tym pozwol¦ sobie zako«czy¢ przegl¡d systemów odkry¢ w tym

rozdziale. Nie jest bowiem moim celem przedstawienie wnikliwej, hi-
storycznej analizy systemów odkry¢. Byªoby to zreszt¡, przynajmniej
z dwóch powodów25, ogromnie trudne zadanie.
Po pierwsze, ju» na pocz¡tku lat 1990. intensywno±¢ bada« w tej

dziedzinie zacz¦ªa wykªadniczo wzrasta¢, podwajaj¡c zarówno liczb¦
zaanga»owanych badaczy, jak i tworzonych systemów co okoªo 3�4

23W mi¦dzyczasie Langley pracowaª dla takich �rm, jak NASA oraz Siemens.
24Patrz na przykªad Langley, Shrager, Asgharbeygi, Bay i Pohorille (2004).
25Kwestie te omawiam szerzej w rozdziale 4.
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lata.26 Po drugie, coraz trudniej jest zlokalizowa¢ prace na temat
systemów odkry¢, poniewa» coraz cz¦±ciej pojawiaj¡ si¦ one w spe-
cjalistycznych periodykach po±wi¦conych naukom szczegóªowym, a nie
w czasopismach po±wi¦conych sztucznej inteligencji czy �lozo�i na-
uki.27
O innych systemach wspomn¦ jeszcze w rozdziale nast¦pnym, oma-

wiaj¡c kontekst metodologiczny oraz znaczenie �lozo�czne trzech gªów-
nych tradycji badawczych w dziedzinie systemów odkry¢. Niniejszy
rozdziaª natomiast potraktowa¢ nale»y raczej jako wst¦p, na±wietla-
j¡cy problematyk¦ badawcz¡ oraz ukazuj¡cy bogactwo i ró»norodno±¢
systemów odkry¢.

26Jest to opinia jednego z najwybitniejszych badaczy tej dziedziny, J. �ytkowa
(1993).

27Za przykªad niech posªu»¡ dwa wspomniane wy»ej artykuªy: praca J. �ytkowa
i P. Fischera, Incremental Discovery of Hidden Structure: Applications in Theory of
Elementary Particles (1996), opisuj¡ca mo»liwe perspektywy zastosowania systemu
GELL-MANN do poszukiwania ukrytej struktury w �zyce cz¡stek elementarnych,
ukazaªa si¦ w periodyku po±wi¦conym sztucznej inteligencji, Proceedings of the
AAAI-96. Jednak ju» praca R. Valdéza-Péreza i J. �ytkowa, Systematic Generation
of Constituent Models of Particle Families (1996), porównuj¡ca funkcjonowanie
systemów GELL-MANN i YUVAL w zastosowaniu do podobnych bada«, ukazaªa
si¦ w Physical Review, a wi¦c w presti»owym czasopi±mie naukowym w dziedzinie
�zyki.



2 Systemy odkry¢ a spór

o racjonalno±¢ odkrycia

naukowego

W rozdziale tym postaram si¦ odpowiedzie¢ na pytanie, czy i w jakim
stopniu systemy odkry¢ dostarczaj¡ niezale»nego, konstruktywnego ar-
gumentu na rzecz istnienia �logiki odkrycia naukowego�, nawet je±li
sªowa �logika� i �odkrycie naukowe� rozumie¢ w szerokim, rozs¡dnie
liberalnym sensie. W tradycyjnych sporach na temat istnienia logiki
odkrycia naukowego przewijaªy si¦ argumenty pochodz¡ce z mniej lub
bardziej dokªadnych rekonstrukcji rzeczywistych procesów odkry¢ (czy
serii takich procesów). Na tej podstawie formuªowane byªy zasady,
którymi kierowali si¦, czy kierowa¢ powinni, uczeni, chc¡c post¦powa¢
skutecznie czy racjonalnie w sytuacjach problemowych. Brakªo jednak,
jak si¦ wydaje, konstruktywnego dowodu tezy, »e przestrzeganie owych
zasad mo»e prowadzi¢ do dokonywania odkry¢ cho¢by tylko �drobnego
kalibru�.
W rozdziale tym postaram si¦ pokaza¢, »e w pewnych prostych, izo-

lowanych przypadkach teoria odkry¢ maszynowych dzi± ju» takich kon-
struktywnych dowodów dostarcza.
Systemy odkry¢ stworzone przez badaczy zwi¡zanych z H. Simonem,

pomimo braków i niedostatków, dokonuj¡ rekonstrukcji wielu istotnych
aspektów odkrycia naukowego.
Co wi¦cej, jak sªusznie stwierdza D. Gillies (1996), Sir Karl Pop-

per miaª racj¦ w odniesieniu do nauki swoich czasów � metoda
hipotetyczno-dedukcyjna byªa jedyn¡, która w jego czasach mogªa
z konieczno±ci znale¹¢ zastosowanie. Metoda indukcyjna byªa, ze
wzgl¦du na konieczno±¢ przeanalizowania zbyt wielkiej liczby przypad-
ków, praktycznie niewykonalna dla naukowców. Nauka jednak zmie-
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niªa si¦ od tamtego czasu: systemy machine learning, wspomagaj¡ce
badanie naukowe, z powodzeniem stosuj¡ metod¦ indukcyjn¡ w du-
chu Bacona, a w zaawansowanych symulacjach komputerowych grupy
badawczej HHNT indukcja stanowi podstawowe narz¦dzie zdobywania
nowej wiedzy.

2.1 Nacisk na kontekst uzasadniania

w �lozo�i nauki

Historycy nauki po±wi¦caj¡ w swoich pracach wiele miejsca problemowi
odkry¢ naukowych, traktuj¡c jednocze±nie po macoszemu lub pomija-
j¡c milczeniem kwestie ich pó¹niejszej wery�kacji. Prawie ka»dy wie,
dzi¦ki jakiemu przypadkowi Fleming odkryª penicylin¦, lecz jedynie
w¡skie grono specjalistów byªoby w stanie opisa¢ procedur¦ testowania
tego sªawnego odkrycia. Podobnie ka»dy wie o sªawnym ±nie Kekulégo,
w którym miaª on ujrze¢ struktur¦ pier±cieniow¡ cz¡steczki benzenu,
lecz tylko chemicy wiedz¡, jak dalej potoczyªa si¦ dyskusja, w któ-
rej ostatecznie zaakceptowano pier±cieniow¡ budow¦ benzenu. Histo-
ria post¦pu nauki notuje okresowe wzloty w postaci wielkich odkry¢ �
procedura wery�kacji jest niezb¦dnym, lecz mniej spektakularnym ich
nast¦pstwem.
Filozo�a nauki prezentuje natomiast, przynajmniej od czasów Karla

Poppera, podej±cie diametralnie ró»ne od tego, które przewa»a w±ród
jej historyków. Kªadzie ona nacisk na wery�kacj¦, na procedury pozwa-
laj¡ce odró»ni¢ prawa naukowe od fantazji. Co wi¦cej, w±ród �lozofów
nauki nadal przewa»a pogl¡d, i» jedynie wery�kacja stanowi wªa±ciwy
przedmiot bada«, o procesach odkrycia za± nie mo»na powiedzie¢ nic,
co byªoby interesuj¡ce dla �lozo�i.
Pod jednym wszak»e wzgl¦dem trudno odmówi¢ �lozofom racji: ce-

ch¡ odró»niaj¡c¡ nauk¦ od innych dziedzin ludzkiej twórczo±ci jest wªa-
±nie nacisk na testowanie, na poddawanie hipotez, przed ich zaakcep-
towaniem, jak najdokªadniejszej konfrontacji z danymi empirycznymi.
Je±li mamy odró»ni¢ nauk¦ od, na przykªad, poezji, to konieczne jest
odwoªanie si¦ do jakiej± teorii wery�kacji hipotez.
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Badacze zajmuj¡cy si¦ komputerowymi systemami odkry¢ twierdz¡,
»e odkrycie naukowe ma swoje racjonalne uwarunkowania i jakkolwiek
romantyczny i heroiczny wydaje nam si¦ sam moment odkrycia, to
zdarzenia prowadz¡ce do niego nie s¡ caªkowicie przypadkowe czy cha-
otyczne b¡d¹ mo»liwe do zrozumienia jedynie dla genialnych umysªów.
Wierz¡, »e proces poszukiwania porz¡dku w ±wiecie musi sam podlega¢
jakim± celowym zasadom, »e procesy odkry¢ mo»na opisywa¢ i mode-
lowa¢ oraz bada¢ ich skuteczno±¢ � takie przynajmniej stwierdzenia
pojawiaj¡ si¦ w wielu miejscach w publikacjach badaczy zwi¡zanych
z H. Simonem.1
Podobne pogl¡dy panowaªy niegdy± tak»e w±ród �lozofów nauki.

Franciszek Bacon (1620), którego uzna¢ mo»na za ojca nowo»ytnej
�lozo�i nauki, postawiª sobie za cel skonstruowanie metody dokony-
wania odkrycia naukowego zawieraj¡cej pewne pomocne reguªy i heu-
rystyki sªu»¡ce efektywno±ci procesu odkrycia. Jego skody�kowane ta-
blice obecno±ci, nieobecno±ci i stopni pozwalaªy ustali¢, na podstawie
zgromadzonych opisów faktów jednostkowych (Bacon nazywaª je �hi-
storiami naturalnymi i eksperymentalnymi�), pewne twierdzenia ogólne
okre±laj¡ce, mówi¡c z grubsza, form¦ danej wªasno±ci, a tak»e opisy
procesów nadawania formy widocznej materii oraz ukrytej struktury
ciaª. Sposób u»ycia takich terminów, jak forma, indukcja, wªasno±¢
czy struktura do dzisiaj nie jest caªkowicie jasny. Niemniej wydaje si¦,
»e indukcja baconowska jest w istocie form¡ dedukcji � jego kanony
sªu»¡ wybraniu rzeczywistej formy wªasno±ci badanej spo±ród znanych
z góry form.2
Podobnie miaªy w zaªo»eniu funkcjonowa¢ sªynne kanony indukcji

Milla (1843), b¦d¡ce u±ci±lon¡ i rozwini¦t¡ wersj¡ kanonów podanych
wcze±niej przez J. Herschela (1830). Zadaniem ich byªo sformuªowanie
ogólnych praw okre±laj¡cych skutek danej przyczyny lub odwrotnie �
przyczyn¦ danego skutku.
Logika odkry¢ miaªa w intencji autorów oraz w przekonaniu im

wspóªczesnych uzasadnia¢ uzyskane t¡ metod¡ rezultaty � Bacon prze-
konany byª, »e uzyskane przy pomocy jego kanonów twierdzenia b¦d¡
prawdziwe. W bardziej ostro»nych interpretacjach funkcjonowa¢ miaªy

1Dokªadn¡ analiz¡ ich stanowiska zajm¦ si¦ w nast¦pnej sekcji.
2Tak¡ opini¦ wygªasza na przykªad W. Sady (1990, s. 23).
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one jako wskazówki czy normy post¦powania, wedle których przebie-
ga¢ powinny rozumowania wiod¡ce od faktów jednostkowych do praw
natury ogólniejszej, aby zagwarantowa¢ wysoki stopie« prawdopodo-
bie«stwa wyników (Laudan, 1980).
Jednak ju» w drugiej poªowie XIX wieku sªuszne w¡tpliwo±ci do-

tycz¡ce prawomocno±ci rozumowania indukcyjnego doprowadziªy do
uznania, »e logika odkrycia jest epistemologicznie niewa»na, »e o pra-
womocno±ci teorii ±wiadczy to, czy przeszªa testy do±wiadczalne, a nie
to, w jaki sposób zostaªa sformuªowana. St¡d jednak, w niezupeªnie
zrozumiaªy sposób (Sady, 1990, s. 24), �lozofowie (np. Whewell) do-
szli do twierdzenia, i» logika odkry¢ nie istnieje. W rezultacie a» do
niedawnych czasów, XX-wieczna �lozo�a nauki zajmowaªa si¦ niemal
wyª¡cznie kontekstem potwierdzania czy wery�kacji teorii, a nie pro-
cesami ich tworzenia. Niemal niepodzielnie zapanowaª wówczas po-
gl¡d hipotetyczno-dedukcyjny. Wyrazicielami jego byli zarówno lo-
giczni pozytywi±ci (np. H. Reichenbach, C. Hempel czy R. Carnap),
jak i K. Popper.
Ten ostatni w swojej sªawnej i wpªywowej pracy The Logic of Scienti-

�c Discovery (1961), b¦d¡cej rozszerzon¡ wersj¡ pierwszego, niemiec-
koj¦zycznego wydania (1934), przeciwstawiª si¦ mo»liwo±ci istnienia
praw rz¡dz¡cych odkryciem naukowym mocniej ni» jakikolwiek inny
autor:

[...] praca naukowca polega na wysuwaniu i sprawdzaniu teo-
rii. Wydaje mi si¦, »e stadium pocz¡tkowe, akt powzi¦cia pomy-
sªu czy wymy±lania teorii ani nie wymaga logicznej analizy, ani
si¦ takiej analizie nie poddaje. Pytanie, jak to si¦ dzieje, »e kto±
wpada na nowy pomysª � czy to b¦dzie temat muzyczny, intryga
dramatyczna czy teoria naukowa � mo»e by¢ niezmiernie inte-
resuj¡ce dla psychologii empirycznej, jest jednak bez znaczenia
dla logicznej analizy wiedzy naukowej. Analiza logiczna nie zaj-
muje si¦ bowiem pytaniami o fakty [...] ale wyª¡cznie pytaniami
dotycz¡cymi uzasadniania lub wa»no±ci [...].

Z tego te» powodu b¦d¦ wyra¹nie odró»niaª procesy wymy±la-
nia nowej idei od metod i rezultatów jej logicznej analizy. Je±li
chodzi o zadanie logiki wiedzy � w przeciwie«stwie do psycholo-
gii wiedzy � opr¦ si¦ na zaªo»eniu, »e polega ona jedynie na ba-
daniu metod stosowanych w trakcie systematycznego sprawdza-
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nia, jakiemu trzeba podda¢ ka»d¡ now¡ koncepcj¦, je±li mamy
j¡ powa»nie wzi¡¢ pod uwag¦ [...].

W moim przekonaniu [...] nie istnieje nic takiego jak logiczna
metoda wpadania na nowe pomysªy ani logiczna rekonstruk-
cja tego procesu. Stanowisko swoje ujm¦, mówi¡c, »e ka»de
odkrycie zawiera �element irracjonalny� albo �intuicj¦ twórcz¡�
w sensie Bergsona (Popper, 1961, ss. 31�32).

Podobne w wymowie stwierdzenia mo»na znale¹¢ tak»e u T. Kuhna:

[...] ani ja, ani Sir Karl nie jeste±my indukcjonistami. Nie wie-
rzymy w istnienie reguª pozwalaj¡cych wywnioskowa¢ sªuszne
teorie z faktów ani nawet, »e teorie, sªuszne czy nie, powstaj¡
drog¡ indukcji. Zamiast tego uwa»amy je za twory wyobra¹ni,
wymy±lone w jednym kawaªku w celu zastosowania ich do przy-
rody (Kuhn, 1970, s. 12).

Jednym z pierwszych wspóªczesnych �lozofów nauki, którzy zaj¦li si¦
problematyk¡ odkrycia naukowego, byª N. R. Hanson (1958). Jed-
nak ju» w tym samym roku, w którym ukazaªa si¦ jego znana ksi¡»ka
The Patterns of Discovery, Newell, Shaw i Simon napisali artykuª pod
tytuªem �The processes of creative thinking�, opublikowany kilka lat
pó¹niej, w 1962 roku. W pracy tej argumentuj¡, »e odkrycie naukowe
mo»na modelowa¢ przy pomocy standardowych technik stosowanych
do rozwi¡zywania problemów w sztucznej inteligencji. Simon rozwin¡ª
te idee w kolejnym artykule zatytuªowanym �Scienti�c discovery and
the psychology of problem solving� (1966a), a w 1973 roku publikuje
artykuª pod znamiennym tytuªem-pytaniem: �Does scienti�c discovery
have a logic?�. Dopiero w 1978 roku odbyªa si¦ konferencja w Reno,
Nevada, podczas której wygªoszono tak¡ ilo±¢ referatów po±wi¦conych
odkryciu naukowemu, »e dat¦ jej uwa»a si¦ za ponowne zapocz¡tkowa-
nie zainteresowania t¡ problematyk¡ w±ród �lozofów nauki.3
Zamiast omawia¢ dyskusj¦ problematyki odkrycia w±ród �lozofów

nauki, do której tak»e polscy �lozofowie, tacy jak E. Pietruska-Madej,
W. Sady czy S. Zamecki4, wnie±li znacz¡cy wkªad, przejd¦ do zapre-
zentowania pogl¡dów w kwestii odkrycia naukowego, jakie wyªaniaj¡

3Referaty te zostaªy opublikowane w dwóch tomach pod redakcj¡ T. Nicklesa
(1980a, 1980b).

4Patrz na przykªad Pietruska-Madej, 1990; Sady, 1990; Zamecki, 1988.
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si¦ z dokona« badaczy sztucznej inteligencji pracuj¡cych nad mode-
lowaniem odkry¢. Kolejno omówi¦ oraz poddam krytycznej analizie
osi¡gni¦cia przedstawicieli trzech najwa»niejszych nurtów bada« w tej
dziedzinie: grupy skupionej wokóª Herberta Simona, badaczy wywo-
dz¡cych si¦ z �tradycji Alana Turinga� oraz badaczy z grupy HHNT
pod k¡tem ich �lozo�cznych implikacji dla kwestii odkrycia naukowego.

2.2 Normatywna teoria odkry¢ naukowych

Z rozwa»a« poprzedniej sekcji jasne jest, »e termin �normatywna teo-
ria odkrycia naukowego� czy �logika odkrycia naukowego� nie mo»e
oznacza¢ zbioru reguª pozwalaj¡cych w sposób konkluzywny wypro-
wadzi¢ teorie z obserwacji. B¦dzie to raczej zbiór norm czy kryteriów
oceny skuteczno±ci i efektywno±ci procesów u»ywanych przy odkrywa-
niu teorii naukowych. Je±li przyjmiemy hipotez¦, »e mo»na zbudowa¢
maszyny (programy) zdolne wykonywa¢ inteligentne czynno±ci ludz-
kiego umysªu5, to tym samym zmuszeni jeste±my zaakceptowa¢ istnie-
nie logiki odkrycia. Trudno bowiem zaprzeczy¢, »e dokonanie odkrycia
naukowego do takich czynno±ci nale»y. Je±li jednak maszyny dziaªaj¡
wedªug jakich± algorytmów (zakodowanych w programie), a algorytmy
posiadaj¡ logik¦ (w szerokim znaczeniu tego sªowa), to znaczy, »e ist-
nieje jaka± logika odkrycia naukowego. Zbudowanie programu zdolnego
dokonywa¢ odkry¢ naukowych stanowi konstruktywny dowód istnienia
takiej logiki. Wydaje si¦ wi¦c, »e sztuczna inteligencja dostarcza wy-
j¡tkowej okazji do empirycznego testu koncepcji �lozo�cznej. Jednak
wyniki takiego testu zale»¡ w decyduj¡cy sposób od tego, co rozu-
miemy przez dokonywanie odkry¢ naukowych. Kwestiami tymi zajm¦
si¦ w kolejnych sekcjach.

2.2.1 Grupa Herberta Simona

Spo±ród prezentowanych nurtów bada« w dziedzinie automatyzacji od-
kry¢ grupa skupiona wokóª Herberta Simona ma zdecydowanie najbar-
dziej rozwini¦ty, spójny i dojrzaªy program badawczy oraz najwi¦ksz¡

5Nawet w sensie hipotezy o sªabej sztucznej inteligencji.
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ilo±¢ wdro»onych systemów odkry¢ w ró»nych dziedzinach nauki. Po-
nadto w publikacjach badaczy nale»¡cych do tej tradycji znale¹¢ mo»na
sformuªowane explicite zaªo»enia metodologiczne oraz implikacje �lo-
zo�czne, jakie wedªug nich pªyn¡ z osi¡gni¦tych wyników.
We wspomnianej w poprzedniej sekcji pionierskiej pracy Simona

z 1966 roku � �Scienti�c discovery and the psychology of problem so-
lving� znajdujemy ju» gªówne zaªo»enia tego programu:

Gªówn¡ tez¡ tej pracy jest twierdzenie, i» odkrycie naukowe
jest form¡ rozwi¡zywania problemów oraz »e procesy, dzi¦ki któ-
rym nauka si¦ rozwija, dadz¡ si¦ wyja±ni¢ przy pomocy tych
samych poj¦¢, które posªu»yªy do wyja±nienia procesów rozwi¡-
zywania problemów (Simon, 1966a, s. 22).

I dalej:

Teoria rozwi¡zywania problemów zakªada, »e na my±lenie
skªadaj¡ si¦ elementarne procesy przetwarzania informacji zor-
ganizowane hierarchicznie i wykonywane szeregowo. Procesy te
w du»ej cz¦±ci polegaj¡ na selektywnym przeszukiwaniu przy za-
stosowaniu metod heurystycznych. [...] Naszym zadaniem jest
pokazanie, w jaki sposób system odpowiadaj¡cy takiej charak-
terystyce mo»e zachowywa¢ si¦ jak naukowiec (s. 25).

Wida¢ wi¦c, »e od samego pocz¡tku podej±cie Simona miaªo swoje ko-
rzenie w psychologii rozwi¡zywania problemów czy psychologii kogni-
tywnej. W tym samym zreszt¡ tomie Mind and Cosmos (pod redakcj¡
R. Colodnego), w którym ukazaª si¦ cytowany artykuª, Simon opubli-
kowaª inny, bezpo±rednio go poprzedzaj¡cy, zatytuªowany �Thinking
by computers�. W pracy tej Simon proponuje wyja±nienie procesów
poznawczych (a w ka»dym razie procesów rozwi¡zywania problemów)
zachodz¡cych w ludzkim umy±le przy pomocy modelu przetwarzania
informacji, obok alternatywnego wyja±nienia na poziomie neuro�zjolo-
gicznym. Twierdzi, »e teoria ta zyskaªa mo»liwo±¢ wery�kacji z chwil¡
pojawienia si¦ maszyn cyfrowych. Je±li bowiem nie wiemy (a przynaj-
mniej nie wiedziano w 1966 roku), jakie procesy protoplazmowe odpo-
wiadaj¡ elementarnym procesom przetwarzania informacji ani w jaki
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sposób procesy te pasuj¡ do architektury mózgu, to niemniej dyspo-
nujemy dowodem na to, »e procesy te mo»na wyja±ni¢ w sposób me-
chanistyczny. Nie wiemy, w jaki sposób procesy te realizowane s¡ na
poziomie �zjologicznym w mózgu, lecz wiemy, jak realizowane s¡ elek-
tronicznie w komputerze, pisze autor (Simon, 1966b, s. 6).
Jak ju» wspominaªem w sekcji 1.2.1, rozdz. 1, podstawowe zaªo-

»enie metodologiczne teorii odkry¢ maszynowych grupy Simona zo-
staªo chyba najpeªniej sformuªowane w pionierskiej ksi¡»ce Langleya,
Simona, Bradshawa i �ytkowa, po±wi¦conej odkryciom maszynowym.
Brzmi ono nast¦puj¡co:

[...] mechanizmy odkrycia naukowego nie maj¡ specy�cznego,
unikalnego dla tej dziaªalno±ci charakteru, lecz stanowi¡ szcze-
gólny przypadek ogólnych mechanizmów rozwi¡zywania proble-
mów (Langley et al ., 1987, s. 5).

Tak mocna teza wymaga, rzecz jasna, uzasadnienia. Jej autorzy nie
podaj¡ jednak bezpo±redniego uzasadnienia opartego na rozwa»aniach
�lozo�cznych czy metodologicznych dotycz¡cych odkrycia naukowego,
cho¢ próby takich uzasadnie« mo»na znale¹¢ niejako mi¦dzy wierszami
zarówno we wspomnianej ksi¡»ce, jak i w artykuªach ¹ródªowych na
temat systemów odkry¢. Twierdz¡ natomiast, »e najlepszym uzasad-
nieniem sªuszno±ci tego zaªo»enia, a ogólnie caªego programu badaw-
czego teorii odkry¢ maszynowych, jest skuteczno±¢ dziaªania systemów
odkry¢, »e systemy te �stanowi¡ konstruktywny dowód istnienia nor-
matywnych mechanizmów odkry¢� (�ytkow, 1993, s. 38).
Nie wdaj¡c si¦ na razie w rozwa»ania nad sªuszno±ci¡ tej tezy, za-

stanówmy si¦ nad jej znaczeniem dla teorii odkry¢ maszynowych. Jak
sami jej autorzy przyznaj¡, teza ta wydaje si¦ atrakcyjna z dwóch
powodów.
Po pierwsze, umo»liwia ona twórcom systemów odkry¢ skorzystanie

z ogromnego balastu do±wiadcze« zarówno w postaci wiedzy empirycz-
nej, jak i koncepcji teoretycznych, zgromadzonego przez psychologi¦
poznawcz¡ czy, ogólniej, kognitywistyk¦ na temat rozwi¡zywania pro-
blemów przez badanych w laboratorium ludzi. Tym samym zwalnia
ich od konstruowania teorii odkry¢ maszynowych od zera, pozwalaj¡c
oprze¢ si¦ na teoriach rozwi¡zywania problemów, które zostaªy dokªad-
nie przetestowane w laboratoriach psychologicznych.
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Po drugie, speªnia ona wymóg pewnej oszcz¦dno±ci poj¦ciowej czy
skromno±ci naukowej, przyznaj¡c, »e ró»norodne formy dziaªalno±ci
intelektualnej czªowieka, takie jak nauka, sztuka oraz wiele zawodów
o charakterze twórczym wymagaj¡cych wysokich kwali�kacji, posia-
daj¡ pewne istotne cechy wspólne.
Nie sposób jednak nie zauwa»y¢ istotnych ró»nic pomi¦dzy od-

kryciem naukowym a zwykªym rozwi¡zywaniem problemów. Przede
wszystkim badania naukowe maj¡ charakter spoªeczny: anga»uj¡ z re-
guªy spore grupy naukowców i rozci¡gaj¡ si¦ w czasie na caªe mie-
si¡ce, je±li nie lata. Rozwi¡zywanie zwykªych problemów podczas ba-
da« w laboratorium psychologicznym wymaga natomiast pracy jednej
osoby przez okres najwy»ej kilku godzin.
Inna ró»nica pomi¦dzy odkryciem naukowym a zwykªym rozwi¡zy-

waniem problemów polega na stopniu precyzji, z jak¡ zde�niowane jest
zadowalaj¡ce rozwi¡zanie problemu. W typowych przypadkach gier,
ªamigªówek czy ukªadanek, b¦d¡cych przedmiotem bada« psychologii
poznawczej, mamy do czynienia z dokªadnie okre±lon¡ tzw. sytuacj¡
problemow¡. Znamy stan pocz¡tkowy, dysponujemy dokªadnie sprecy-
zowanymi reguªami post¦powania dotycz¡cymi tego co wolno, a czego
nie wolno nam zrobi¢ przy poszukiwaniu rozwi¡zania i, co najwa»niej-
sze, wiemy dokªadnie, czego mamy szuka¢, co stanowi zadowalaj¡ce
rozwi¡zanie problemu.
W badaniach naukowych sprawa nie jest tak prosta. W pewnych

sytuacjach naukowcy od samego pocz¡tku dokªadnie wiedz¡, czego
szukaj¡. Tak byªo na przykªad z odkryciem Neptuna przez Adamsa
i Leverriera: szukano ciaªa niebieskiego, które w ±wietle mechaniki
Newtona byªoby odpowiedzialne za anomalie w ruchu innych planet.
Jednak w wi¦kszo±ci bada«, szczególnie tych, które zwi¡zane s¡ z naj-
wa»niejszymi poznawczo odkryciami naukowymi, cel poszukiwa« jest,
przynajmniej w pocz¡tkowym ich etapie, okre±lony znacznie mniej pre-
cyzyjnie. Wystarczy przytoczy¢ przykªad Darwina i jego poprzedni-
ków, dla których celem bada« byªo znalezienie sposobu uporz¡dko-
wania i gª¦bszego zrozumienia ró»norodno±ci ±wiata biologii oraz eks-
ponatów pochodz¡cych z wykopalisk. Inny przykªad, pochodz¡cy ze
wspóªczesnej �zyki teoretycznej, to poszukiwania modelu teoretycz-
nego, który pozwoliªby usystematyzowa¢ i wyja±ni¢ ogromn¡ i stale
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rosn¡c¡ liczb¦ cz¡stek wcze±niej uwa»anych za elementarne, znanych
w latach 1960. Badania te, którym po±wi¦c¦ znacznie wi¦cej miejsca
w rozdziale 3, zaowocowaªy sformuªowaniem modelu kwarkowego.
Naszkicowane tu, ewidentne, zdawaªoby si¦, ró»nice pomi¦dzy zwy-

kªym rozwi¡zywaniem problemów a procesem odkrycia naukowego nie
zniech¦caj¡ jednak twórców systemów odkry¢ z grupy Simona. Twier-
dz¡, »e nie podwa»aj¡ one przedstawionej na wst¦pie podstawowej tezy
programu odkry¢ maszynowych, a to z dwóch powodów: po pierwsze,
rozwi¡zywanie skomplikowanych problemów w dziedzinie sztucznej in-
teligencji dokonuje si¦ poprzez ich zdekomponowanie na prostsze pod-
problemy, a nast¦pnie kolejne ich rozwi¡zywanie; po drugie, owe pod-
procesy czy komponenty procesu odkrycia naukowego nie ró»ni¡ si¦
w istotny jako±ciowy sposób od procesów wyst¦puj¡cych w rozwi¡zy-
waniu zwykªych, dostatecznie skomplikowanych problemów.
Teoria rozwi¡zywania problemów, na któr¡ powoªuj¡ si¦ autorzy,

to oczywi±cie koncepcja inteligencji oparta na przetwarzaniu informa-
cji w postaci symbolicznej (information-processing theory of intelli-
gence). Gªosi ona, »e istot¡ inteligencji tak sztucznej, jak i naturalnej
jest zdolno±¢ formalnego manipulowania symbolami reprezentuj¡cymi
ró»ne aspekty rzeczywisto±ci (Newell i Simon, 1972; Simon, 1979). Jej
podstawowym poj¦ciem jest system symboli �zycznych (physical sym-
bol system), zwany te» systemem przetwarzania informacji o postaci
symbolicznej (information-processing system). Jego budow¦ i funkcje
mo»na stre±ci¢ nast¦puj¡co (przytaczam tu de�nicj¦ nieco skrócon¡,
podan¡ we wspomnianej pracy zbiorowej z 1987 roku):

• Mózg ludzki jest systemem przetwarzaj¡cym informacje, którego
pami¦¢ przechowuje powi¡zane wzajemnie struktury symboliczne
i którego poª¡czenia sensoryczne i motoryczne otrzymuj¡ zakodo-
wane symbole z zewn¡trz, poprzez narz¡dy zmysªów, oraz wysy-
ªaj¡ zakodowane symbole do narz¡dów ruchu. Realizuje on pro-
cesy my±lowe poprzez kopiowanie i reorganizacj¦ symboli w pa-
mi¦ci, otrzymywanie i wysyªanie symboli i porównywanie struk-
tur symbolicznych pod wzgl¦dem identyczno±ci i ró»nic.

• Mózg rozwi¡zuje problemy poprzez tworzenie ich symbolicznej
reprezentacji (zwanej przestrzeni¡ problemow¡), w której mo»na
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przedstawi¢ pocz¡tkow¡ sytuacj¦ problemow¡, sytuacje po±red-
nie oraz ko«cowe, a tak»e zbiór poj¦¢ u»ywanych w procesie
rozwi¡zywania problemów. U»ywa on operatorów, które zde�-
niowane s¡ wraz z przestrzeni¡ problemow¡ do mody�kowania
struktur symbolicznych opisuj¡cych sytuacj¦ problemow¡ (w ten
sposób dokonuj¡c przeszukiwania tej przestrzeni w celu znalezie-
nia rozwi¡zania).

• Poszukiwanie rozwi¡zania nie odbywa si¦ w sposób nieuporz¡d-
kowany, metod¡ prób i bª¦dów, lecz w sposób selektywny. Jest
ono sterowane w kierunku sytuacji docelowej (lub wyra»e« sym-
bolicznych opisuj¡cych cel) przez reguªy pomocnicze zwane heu-
rystykami. Heurystyki, wykorzystuj¡c informacj¦ uzyskan¡ z de-
�nicji problemu oraz ze stanów w przestrzeni problemowej, które
ju» zostaªy zbadane, wskazuj¡ bardziej obiecuj¡ce ±cie»ki poszu-
kiwa« (Langley et al., 1987, s. 8).

Taki obraz funkcjonowania mózgu przy rozwi¡zywaniu problemów wy-
ªania si¦, wedle Simona, Newella i innych uczonych, z bada« labora-
toryjnych nad post¦powaniem ludzi przy rozwi¡zywaniu problemów.
Twierdz¡, nie bez racji, i» dysponujemy dzisiaj empirycznie potwier-
dzonymi teoriami na temat procesów my±lowych graczy szachowych,
ludzi dokonuj¡cych diagnoz medycznych, rozwi¡zuj¡cych w laborato-
rium psychologicznym ªamigªówki w rodzaju �Wie»e Hanoi� czy �Mi-
sjonarze i Kanibale�, studentów rozwi¡zuj¡cych problemy z dziedziny
algebry i �zyki oraz wielu innych dziedzin.
Komputer stanowi oczywi±cie przykªad opisywanego systemu sym-

bolicznego przetwarzania informacji. Jego zdolno±¢ do wykonywania
opisanych wy»ej procesów (i tylko ich) wynika z jego cech budowy
i dziaªania. Mózg ludzki � pisze ju» nieco ogl¦dniej Simon w pó¹niej-
szym artykule, niejako podsumowuj¡cym pewien etap dokona« � �jest
(w mniej oczywisty sposób) systemem symbolicznego przetwarzania
informacji. Jest z caª¡ pewno±ci¡ w stanie wykonywa¢ procesy wymie-
nione w de�nicji takiego systemu, lecz zapewne tak»e inne procesy�
(Simon, 1992a, s. 6).
Twierdzenie, »e ludzkie istoty potra�¡ my±le¢ nie budzi sprzeciwu.

Je±li chcemy si¦ o tym przekona¢, stawiamy przed czªowiekiem zadanie,
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którego rozwi¡zanie w powszechnym przekonaniu wymaga my±lenia,
i obserwujemy, jak sobie z nim poradzi. To, czy komputery potra�¡
my±le¢, jest ju» dla Simona mniej oczywiste. Je±li chcemy si¦ o tym
przekona¢, pisze (1992a, s. 6), stawiamy przed komputerem zadanie,
które posªu»yªo do testowania hipotezy, czy ludzie my±l¡, i obserwu-
jemy, jak sobie z nim poradzi. Istnieje dzi± niezliczona ilo±¢ dowodów
do±wiadczalnych na poparcie tezy, »e komputery �radz¡� sobie z wie-
loma klasami zada«, których rozwi¡zanie przez ludzi wymaga my±lenia.
St¡d te» zmuszeni jeste±my uzna¢, powiada Simon, »e odpowiednio za-
programowane komputery my±l¡.
Na pytanie, czy komputery my±l¡ w taki sam sposób, u»ywaj¡c tych

samych procesów, co ludzie w analogicznych sytuacjach problemowych,
Simon udziela nieco pokr¦tnej na pierwszy rzut oka odpowiedzi: �cza-
sem tak, a czasem nie�. Odpowied¹ taka znajduje jednak uzasadnienie
w empirii, czyli w analizie przebiegu konkretnych procesów rozwi¡zy-
wania problemów przez ludzi i programy komputerowe. Simon po-
woªuje si¦ na wspóªczesne programy graj¡ce w szachy. Podobnie jak
gracze ludzie, posªuguj¡ si¦ one znacznym zasobem wiedzy na temat
szachów, jednak oprócz tego przy ka»dym ruchu dokonuj¡ przeszukiwa-
nia ogromniej ilo±ci (rz¦du milionów) gaª¦zi w przestrzeni mo»liwych
ruchów wªasnych i przeciwnika. Z literatury fachowej wynika nato-
miast, »e nawet najlepsi gracze rzadko badaj¡ w tej przestrzeni nawet
sto gaª¦zi.
Istniej¡ jednak wyspecjalizowane programy szachowe, które u»y-

waj¡c wiedzy o taktycznych rozgrywkach w konkretnej sytuacji (np.
w ko«cowej fazie partii), ograniczaj¡ przeszukiwanie do rozmiarów po-
ni»ej stu gaª¦zi, tym samym zachowuj¡ si¦ w sposób bardzo zbli»ony
do graczy ludzi. Wnioski te, twierdzi Simon, mo»na uogólni¢ na inne
badane przez niego a opisane wy»ej dziedziny rozwi¡zywania proble-
mów.
Na podstawie tych bada« Simon wyró»nia cztery zasady, którymi

ludzie posªuguj¡ si¦ przy rozwi¡zywaniu problemów (1992a, s. 6 n.):

1. Przeszukiwanie heurystyczne: Rozwi¡zywanie problemów jest
w przewa»aj¡cej cz¦±ci zwi¡zane z selektywnym przeszukiwaniem
ogromnej przestrzeni mo»liwych rozwi¡za«, przy czym selektyw-
no±¢ opiera si¦ na zastosowaniu reguª heurystycznych i cz¦sto po-
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zwala znale¹¢ rozwi¡zanie w stosunkowo krótkim czasie, podczas
gdy przeszukiwanie na ±lepo, metod¡ prób i bª¦dów, wymaga-
ªoby cz¦sto wi¦cej czasu ni» dªugo±¢ ludzkiego »ycia. W przy-
padku du»ej wprawy w rozwi¡zywaniu danej klasy problemów
heurystyki mog¡ okaza¢ si¦ wystarczaj¡co mocne, aby niemal
natychmiast wskaza¢ wªa±ciwe rozwi¡zanie, praktycznie caªkowi-
cie eliminuj¡c proces przeszukiwania. Im trudniejszy problem
i im mniej efektywne heurystyki, tym wi¦ksz¡ przestrze« stanów
trzeba przeszuka¢, zanim znajdzie si¦ rozwi¡zanie.

2. Silne i sªabe heurystyki: Przy rozwi¡zywaniu problemów ludzie
posªuguj¡ si¦ zarówno heurystykami wykorzystuj¡cymi specy-
�czn¡ wiedz¦ z danej w¡skiej dziedziny (heurystyki mocne), jak
i ogólnymi, maj¡cymi zastosowanie w szerokim zakresie proble-
mów (heurystyki sªabe). Gdy rozwi¡zuj¡cy problem nie dyspo-
nuje w danej sytuacji wystarczaj¡c¡ wiedz¡, aby posªu»y¢ si¦
silnymi (a wi¦c efektywnymi) heurystykami, zmuszony jest uciec
si¦ do metod sªabych.

3. Analiza odlegªo±ci od celu (means-ends analysis): Jedn¡ z naj-
powszechniej stosowanych heurystyk jest analiza odlegªo±ci od
celu. Polega na dostrze»eniu ró»nic pomi¦dzy sytuacj¡ bie»¡c¡
a sytuacj¡ docelow¡ i uruchomieniu odpowiedniego operatora
w celu ich zmniejszenia lub usuni¦cia. Procedura taka jest sto-
sowana za ka»dym razem po osi¡gni¦ciu nowej sytuacji � a» do
osi¡gni¦cia celu. Efektywno±¢ tej heurystyki zale»y w decyduj¡-
cym stopniu od umiej¦tno±ci zauwa»enia ró»nicy i zastosowania
odpowiedniego operatora. Zale»nie od wiedzy o danym problemie
metoda ta mo»e si¦ okaza¢ zarówno silna, jak i sªaba.

4. Wiedza eksperta: Wiedza o danej dziedzinie, któr¡ ró»ni¡ si¦ eks-
perci od nowicjuszy, przechowywana jest w pami¦ci w formie tzw.
praw produkcji (productions), przyjmuj¡cych posta¢: C → A,
gdzie C oznacza warunek, a A zapisane w pami¦ci akcje, które
nale»y podj¡¢ w przypadku jego speªnienia. Uruchomienie okre-
±lonej produkcji zawsze zwi¡zane jest z aktem rozpoznania kon-
kretnej sytuacji. Z bada« wynika, »e baza praw eksperta w danej
dziedzinie zawiera nawet ok. 50 000 praw produkcji, na przykªad
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w diagnostyce lekarskiej. W mniej skomplikowanych przypad-
kach wystarcza to do natychmiastowego rozwi¡zania problemu,
bez dodatkowych analiz i przeszukiwania, w bardziej skompli-
kowanych natomiast, przy mniejszej wiedzy o konkretnym pro-
blemie, warunki w prawach produkcji zawieraj¡ w sobie specy-
�czne ró»nice mi¦dzy sytuacj¡ aktualn¡ a docelow¡ i uruchamiaj¡
odpowiednie operatory przeszukiwania przy u»yciu wspomnianej
wy»ej heurystyki means-ends analysis.

Zasady te zastosowano z powodzeniem do stworzenia programów po-
tra�¡cych rozwi¡zywa¢ problemy, których rozwi¡zywanie przez ludzi
wymaga inteligencji. W przypadku zada« wymagaj¡cych elementu
twórczego � a do takich przecie» odkrycia naukowe niew¡tpliwie nale»¡
� mo»emy si¦ spodziewa¢, »e ze wzgl¦du na �nowo±¢� podejmowanych
problemów ogólne, sªabe heurystyki b¦d¡ znacznie cz¦±ciej stosowane
ni» mocne, a co za tym idzie, praca systemów b¦dzie zwi¡zana z prze-
szukiwaniem du»ych przestrzeni problemowych.
W tym kontek±cie cytowana wcze±niej podstawowa teza metodolo-

giczna teorii odkry¢ maszynowych grupy Simona, gªosz¡ca, »e mecha-
nizmy odkrycia naukowego stanowi¡ szczególny przypadek ogólnych
mechanizmów rozwi¡zywania problemów, oznacza, »e procesy odkry-
cia naukowego stosuj¡ si¦ do czterech naszkicowanych wy»ej zasad.
Argumenty, jakie przytacza Simon i jego wspóªpracownicy na po-

parcie tej tezy, s¡ dwojakiego rodzaju:
Po pierwsze, twierdz¡, »e gotowe, dziaªaj¡ce i dokonuj¡ce odkry¢ na-

ukowych systemy stanowi¡ konstruktywny dowód jej sªuszno±ci, a za-
razem istnienia logiki odkrycia naukowego. Autorzy zastrzegaj¡ si¦
jednak, »e nie chodzi tu o dokªadn¡ symulacj¦ rzeczywistych zacho-
wa« odkrywców w sytuacjach problemowych. Analiza prowadzona na
takim poziomie rozdzielczo±ci jest mo»liwa w przypadku zachowa« lu-
dzi rozwi¡zuj¡cych problemy w laboratorium psychologicznym, lecz nie
w przypadku odkry¢ naukowych, gdzie zapisy historyczne zwykle nie
dostarczaj¡ danych pozwalaj¡cych na odtworzenie rzeczywistego pro-
cesu z dokªadno±ci¡ nawet do dni. Koncentruj¡ si¦ raczej na poziomie
heurystyk, staraj¡c si¦ wª¡czy¢ do nich metody, którymi, wedªug nich,
naukowcy posªuguj¡ si¦ przy poszukiwaniu regularno±ci w przyrodzie:
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Przy testowaniu naszych programów symulacyjnych musimy
si¦ cz¦±ciej zadowoli¢ kryterium wystarczaj¡cym: Czy program
zawieraj¡cy w sobie wyª¡cznie [opisane wy»ej � P. G.] selek-
tywne reguªy heurystyczne mo»e naprawd¦ odkry¢ jakie± wa»ne
prawa naukowe, przy jedynie niewielkim nakªadzie ±rodków ob-
liczeniowych? Je±li odpowied¹ na to pytanie oka»e si¦ pozy-
tywna, to mamy prawo twierdzi¢, »e odarli±my przynajmniej te
odkrycia z tajemnicy, jaka je dot¡d otaczaªa (Langley et al.,
1987, s. 33).

Po drugie, autorzy wyró»niaj¡ rozmaite formy twórczej dziaªalno±ci
naukowej zwi¡zanej z odkryciami, staraj¡c si¦ wyeksplikowa¢ je przy
pomocy przytoczonych zasad rozwi¡zywania problemów, nawet je±li
na obecnym etapie nie udaªo si¦ ich jeszcze symulowa¢ przy pomocy
systemu komputerowego.
Przyjrzyjmy si¦ nieco bli»ej tym argumentom. Przede wszystkim

Simon (gªówny ideolog grupy) stwierdza bardzo mocno, »e nie istnieje
jaki± jeden �tajemniczy proces odkrycia naukowego�, lecz mamy do czy-
nienia z caª¡ ró»norodno±ci¡ form dziaªalno±ci naukowej koniecznych do
tego, aby nauka mogªa dokonywa¢ odkry¢ (Langley et al., 1987, s. 58;
Simon, 1992b, s. 69). Naukowcy w swej pracy wykonuj¡ bardzo ró»-
norodne czynno±ci badawcze: odkrywaj¡ i opisuj¡ problemy, znajduj¡
dla nich odpowiednie reprezentacje, projektuj¡ aparatur¦ konieczn¡ do
przeprowadzenia do±wiadcze«, planuj¡ procedury i strategie ekspery-
mentalne, planuj¡ i wykonuj¡ eksperymenty, uzyskuj¡ dane, prowadz¡c
obserwacje, formuªuj¡ prawa i teorie na podstawie danych, u»ywaj¡c
rozumowa« opartych na matematyce i innych dziedzinach wiedzy, wy-
prowadzaj¡ konsekwencje ze swoich teorii czy tworz¡ teorie, których
zadaniem jest gª¦bsze wyja±nienie praw o charakterze opisowym.
Otó» Simon twierdzi, »e wszystkie te dziedziny dziaªalno±ci nauko-

wej s¡ form¡ rozwi¡zywania problemów i »e posªuguj¡ si¦ one podsta-
wowymi procesami opisanymi wy»ej. Ponadto utrzymuje, »e dyspo-
nujemy bezpo±rednimi empirycznymi dowodami tego twierdzenia dla
wi¦kszo±ci, je±li nie wszystkich opisanych grup.
Wyprowadzanie praw ze zbioru danych jest zapewne dziedzin¡,

w której grupa Simona ma najwi¦ksze osi¡gni¦cia. Seria coraz do-
skonalszych i wzbogacanych o kolejne mo»liwo±ci programów, pocz¡w-
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szy od BACON.1, a sko«czywszy na BACON.5, zostaªa zaprojekto-
wana w tym wªa±nie celu. Programy te, opisane przeze mnie w roz-
dziale 1, symuluj¡ odkrycie wielu znanych praw, gªównie z dziedziny
�zyki z XVII, XVIII i XIX wieku, takich jak prawo Keplera, prawo
swobodnego spadku Galileusza, prawo zaªamania Snelliusa, prawo bi-
lansu cieplnego Blacka czy prawo Ohma. Inne programy, jak GLAU-
BER, formuªuj¡ prawa o charakterze jako±ciowym na podstawie rów-
nie» jako±ciowych danych opisuj¡cych substancje wchodz¡ce w reakcje
chemiczne (Langley et al., 1987, rozdz. 6).6
Planowanie eksperymentów jest kolejn¡ dziedzin¡, któr¡ wedªug Si-

mona udaªo si¦ zbada¢ przy pomocy symulacji komputerowych. Po-
woªuje si¦ on na wyniki osi¡gni¦te wspólnie z D. Kulkarni (Kulkarni
i Simon, 1988) nad odtworzeniem przy pomocy programu kompute-
rowego KEKADA serii eksperymentów, jakie na pocz¡tku lat 1930.
przeprowadziª niemiecki biolog Hans Krebs. Krebsowi udaªo si¦ zba-
da¢ reakcje syntezy mocznika w »ywych tkankach przez stopniowe mo-
dy�kowanie planu bada« w oparciu o dane uzyskane w poprzednich
eksperymentach w taki sposób, aby zdoby¢ istotne dla dalszych bada«
dane. System KEKADA zawiera heurystyki, które stosowaª w swoich
badaniach Krebs. Co wi¦cej, na podstawie dotychczas uzyskanych da-
nych jest on w stanie tworzy¢ pewne oczekiwania na temat wyników
przyszªych eksperymentów i w przypadku ich niezgodno±ci z danymi
stosowa¢ strategi¦ �odpowiedzi na dziwne zjawisko�, polegaj¡c¡ na zlo-
kalizowaniu tego zjawiska i poszukiwaniu jego mechanizmów. Takie
wªa±nie post¦powanie doprowadziªo Krebsa do ustalenia rzeczywistych
mechanizmów reakcji. Ponadto przy tych samych reguªach heurystycz-
nych oraz dodatkowych danych w postaci sytuacji wyj±ciowej, dost¦p-
nych metod i wiedzy z danej dziedziny systemowi udaªo si¦ zreplikowa¢

6Simon (1992a, ss. 8�9) powoªuje si¦ ponadto na nieopublikowane badania, ja-
kie ze swoim wspóªpracownikiem przeprowadziª z grup¡ studentów-wolontariuszy,
którym przedstawiono w laboratorium psychologicznym (nierozpoznane przez nich)
dane historyczne, a nast¦pnie badano sposób, w jaki starali si¦ poszukiwa¢ w tych
danych pewnych regularno±ci. Kilku studentów zdoªaªo na przykªad w ci¡gu 1�2
godzin sformuªowa¢ na podstawie dostarczonych im danych trzecie prawo Keplera,
przy czym zapis ich wypowiedzi sªownych w czasie procesu rozwi¡zywania pro-
blemu (szczególnie w kwestii stosowania heurystyki means-ends analysis) wykazaª
zbie»no±¢ ze sposobem, w jaki rozwi¡zaª ten problem system BACON.
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jeszcze trzy uwie«czone sukcesem serie bada« eksperymentalnych.7 Si-
mon pisze:

KEKADA jest w stanie symulowa¢ te, zdawaªoby si¦, zupeª-
nie ró»ne od siebie grupy problemów, poniewa» wi¦kszo±¢ spo-
±ród jego heurystyk zwi¡zanych z planowaniem eksperymentów
jest niezale»nych od konkretnej dziedziny zastosowa«. Decydu-
j¡ce znaczenie dla jego sukcesów ma heurystyka, której zada-
niem jest reakcja na pojawienie si¦ zaskakuj¡cych zjawisk.

Zapisy historyczne na temat odkry¢ dokonanych przez
Krebsa, Faradaya i innych oraz ich interpretacja dokonana na
u»ytek systemu KEKADA pokazuj¡, »e procedury eksperymen-
talne stosowane z powodzeniem przez badaczy polegaj¡ na heu-
rystycznym przeszukiwaniu du»ych przestrzeni mo»liwych eks-
perymentów, przy czym heurystyki sugeruj¡ wybór kolejnych
eksperymentów (Simon, 1992a, s. 10).

Na tej podstawie Simon konkluduje, »e proces planowania i przepro-
wadzania serii eksperymentów da si¦ sprowadzi¢ do procedur przeszu-
kiwania heurystycznego bardzo podobnych do procedur stosowanych
w innych dziedzinach zwi¡zanych z rozwi¡zywaniem problemów.
Teorie wyja±niaj¡ce. Simon dostrzega fakt, i» wiele odkry¢ dokona-

nych przez programy BACON polega jedynie na formuªowaniu uogól-
nie« empirycznych (o postaci funkcji matematycznych wielu zmien-
nych), b¦d¡cych, jak to okre±la, �skróconym opisem danych�. Funkcje
te nie wyja±niaj¡, dlaczego dane przyjmuj¡ takie, a nie inne warto±ci.
Przykªadowo, �odkryte� przez system trzecie prawo Keplera opisuje re-
lacj¦ pomi¦dzy okresem obiegu planety wokóª Sªo«ca a promieniem jej
orbity, podczas gdy dynamika Newtona t¦ relacj¦ wyja±nia, odwoªuj¡c
si¦ do ogólnych zasad, takich jak prawo powszechnego ci¡»enia, zasady
dynamiki oraz matematyczne prawidªa ruchu po krzywych. Podobnie
formuªa Balmera opisuje poªo»enie linii widmowych wodoru, podczas

7Byªo to odkrycie przez Krebsa cyklu glutaminowego, badania nad syntez¡
alkoholu oraz seria eksperymentów, których zaskakuj¡cy wynik doprowadziª Fara-
daya do sªawnego prawa indukcji, gªosz¡cego, »e to wªa±nie szybko±¢ zmian (a nie
intensywno±¢) strumienia pola magnetycznego decyduje o wielko±ci wyindukowa-
nego pr¡du.
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gdy sformuªowany okoªo 30 lat pó¹niej przez Bohra kwantowy mo-
del budowy atomu wodoru wyja±nia poªo»enie linii widmowych, po-
zwalaj¡c logicznie wydedukowa¢ reguª¦ Balmera. �Nauka jest w rów-
nym stopniu zainteresowana odkrywaniem mechanizmów wyja±niaj¡-
cych zjawiska, co odkrywaniem praw, które je opisuj¡� � stwierdza
autor (1992a, s. 10). Rozró»nienie tego typu wprowadza i dokªadnie
analizuje, zwªaszcza w aspekcie sporu realizm � antyrealizm, N. Car-
twright (1983), której pogl¡dy w tej kwestii omawiam w sekcji 3.2.1,
rozdz. 3.
Jakie procesy odkrywcze umo»liwiaj¡ znalezienie praw wyja±niaj¡-

cych? Otó» tym razem Simon nie jest w stanie, przynajmniej przy
obecnym stanie rozwoju systemów odkry¢, udzieli¢ kompletnej odpo-
wiedzi poprzez odwoªanie si¦ do sprawdzonych, dziaªaj¡cych heurystyk
konkretnego systemu czy systemów � symulacje komputerowe opisuj¡
bowiem t¦ dziedzin¦ odkry¢ jedynie w bardzo ograniczonym zakresie.
Simon mógªby si¦ powoªa¢ na osi¡gni¦cia systemu BACON.4, który

mo»e operowa¢ danymi wej±ciowymi w postaci nazw obiektów, a nie
tylko warto±ci liczbowych ich wªasno±ci. Jest on na przykªad w sta-
nie sformuªowa¢ prawo Ohma, maj¡c dane nazwy ró»nych kawaªków
przewodników i baterii oraz warto±ci pr¡du w ka»dym przypadku.
Jedna z jego kluczowych heurystyk postuluje (przy speªnieniu pewnych
warunków) istnienie nowych, nieobserwowalnych wªasno±ci obiektów,
które manifestuj¡ si¦ w postaci takiego, a nie innego ukªadu danych
(Langley et al., 1987, s. 135). W ten sposób system, odkrywaj¡c prawa,
o których wspominaªem w sekcji 1.3, rozdz. 1, postuluje istnienie ta-
kich wªasno±ci, jak g¦sto±¢, wspóªczynnik zaªamania, ciepªo wªa±ciwe,
masa grawitacyjna i bezwªadna. Autorzy podkre±laj¡, »e oznacza to
wprowadzenie do znalezionych praw wªasno±ci teoretycznych, czyli nie-
obserwowalnych. Natomiast �z pragmatycznego punktu widzenia [...]
termin obserwacyjny to taki, którego warto±ci mo»na otrzyma¢ przez
pomiar za pomoc¡ instrumentu, którego dziaªanie nie wydaje si¦ by¢
problematyczne w danym kontek±cie� (Langley et al., 1987, s. 130).8
Nie s¡dz¦ jednak, by wspomniane wªasno±ci wewn¦trzne, postulo-

wane przez system, byªy zwi¡zane z odkryciem teoretycznym w caªym

8Patrz koncepcja obserwacji Iana Hackinga, któr¡ omawiam w pracy Giza,
1990, rozdz. III.
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tego sªowa znaczeniu. W rzeczywisto±ci wªasno±ci te, a raczej ich war-
to±ci, s¡ przecie» obliczane bezpo±rednio z danych do±wiadczalnych,
a one same nie funkcjonuj¡ w kontek±cie jakiej± szerszej teorii, która
opisywaªaby ich natur¦, zwi¡zki przyczynowe, efekty. Wªasno±ci te
postulowane s¡ na podstawie wykrytej regularno±ci w zachowaniu si¦
obiektów obserwowalnych i wprowadzone jako wyja±nienie tej konkret-
nej regularno±ci.
Kolejna heurystyka systemu BACON.4 umo»liwia mu poszukiwanie

wspólnych dzielników i regularno±ci z nimi zwi¡zanych. Dzi¦ki temu
program mo»na z powodzeniem stosowa¢ w symulacjach bada« w dzie-
dzinie chemii. Jest on na przykªad w stanie ustali¢ ci¦»ar cz¡steczkowy
i atomowy ró»nych zwi¡zków i pierwiastków na podstawie proporcji
wagowych i obj¦to±ciowych pierwiastków wchodz¡cych w zwi¡zki che-
miczne (Langley et al., 1987, s. 160 n.). Nie znaczy to jednak, »e system
odkrywa teori¦ cz¡steczkow¡ budowy materii � znajduje on po prostu
liczby, które dopiero nabieraj¡ znaczenia w ±wietle chemii atomowej
jako ci¦»ary cz¡steczkowe czy atomowe.
Tak wi¦c twierdzenie autorów cytowanej pracy zbiorowej, »e �poj¦cia

wªasno±ci wewn¦trznych i wspólnych dzielników s¡ szczególnie intere-
suj¡ce, poniewa» wydaje si¦, »e wykraczaj¡ one poza proste podsu-
mowanie danych w oszcz¦dny sposób, d¡»¡c w kierunku przynajmniej
zacz¡tków wyja±niania� (s. 169), wydaje si¦ chyba zbyt optymistyczne
� BACON.4 czyni co najwy»ej pewne najbardziej elementarne kroki
w kierunku tworzenia teorii wyja±niaj¡cych. Nic dziwnego, »e w pó¹-
niejszej przegl¡dowej pracy Simon (1992a), omawiaj¡c swoje stanowi-
sko w kwestii wyja±niania teoretycznego, na system BACON.4 ju» si¦
nie powoªuje.
Autor powoªuje si¦ natomiast na ostatni¡, pi¡t¡ wersj¦ programu

BACON oraz program DALTON. BACON.5 ró»ni si¦ od swych po-
przedników tym, »e ma wbudowane poj¦cie symetrii i zachowania pew-
nych wielko±ci �zycznych. W ten sposób na przykªad system jest
w stanie sformuªowa¢ prawo Blacka (okre±laj¡ce temperatur¦ ko«cow¡
na podstawie temperatur pocz¡tkowych, mas i warto±ci ciepªa wªa-
±ciwego ciaª) dzi¦ki bardzo ogólnym zaªo»eniom na temat zachowania
masy i energii cieplnej oraz dzi¦ki zaªo»eniu, »e temperatura ko«cowa
jest symetryczna ze wzgl¦du na ciaªa wymieniaj¡ce ciepªo. Przy takich
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zaªo»eniach system jest w stanie wydedukowa¢ prawo Blacka, a dane
sªu»¡ mu jedynie do jego wery�kacji. Bez tych zaªo»e« system mu-
siaªby wywnioskowa¢ to prawo z danych na drodze indukcji, stosuj¡c
metod¦ przeszukiwania heurystycznego. W innych przypadkach za-
ªo»enie o symetrii i zasady zachowania znacznie przyspieszaj¡ proces
znajdowania rozwi¡zania poprzez ograniczenie przestrzeni przeszuki-
wa«. W ten sposób BACON.5 jest systemem typu theory-driven, czyli
oddaje sytuacje, kiedy kierunek bada« wyznaczany jest nie tylko przez
dane, lecz tak»e przez ogólniejsze zaªo»enia teoretyczne. Jeszcze da-
lej w tym kierunku idzie wyspecjalizowany system BLACK, którego
zadaniem jest znajdowanie praw ilo±ciowych wyª¡cznie na podstawie
zaªo»e« symetrii i zasad zachowania (Langley et al., 1987, ss. 171�191).
Simon powoªuje si¦ tak»e na systemy ujawniaj¡ce ukryt¡, mikro-

skopow¡ struktur¦. Wyja±nianie cz¦sto zwi¡zane jest z postulowaniem
nieobserwowalnych mechanizmów, by zda¢ spraw¦ z zaobserwowanych
danych. System DALTON (Langley et al., 1987, ss. 271�278) za-
kªada, »e substancje chemiczne skªadaj¡ si¦ z cz¡steczek, a cz¡steczki
z atomów; ponadto, »e liczba atomów jest w reakcjach chemicznych za-
chowana i obj¦to±ci gazów s¡ proporcjonalne do liczby cz¡steczek (przy
innych istotnych parametrach staªych). Przy takich zaªo»eniach oraz
danych na temat substratów i produktów reakcji chemicznych system
jest w stanie okre±li¢ wzory chemiczne cz¡steczek substancji bior¡cych
udziaª w reakcji.
Wedªug autora przytoczone przykªady ±wiadcz¡, »e zaczynamy ro-

zumie¢ mechanizm odkrywania teorii wyja±niaj¡cych jako proces roz-
wi¡zywania problemów. Proces ten:

[...] rozpoczyna od reprezentacji zjawisk (w przypadku sys-
temu DALTON reprezentacji cz¡steczkowej, w przypadku prawa
Blacka reprezentacji odwoªuj¡cej si¦ do zachowanych wielko±ci
materii i substancji zwanej �ciepªem�). Reprezentacja ta na-
rzuca ograniczenia na zjawiska, które umo»liwiaj¡ wyci¡gni¦cie
wniosków na temat mechanizmów zjawisk, a nawet wydeduko-
wanie ich w pewnych przypadkach. [...] Kwestia, sk¡d bior¡ si¦
reprezentacje, pozostaje otwarta (Simon, 1992a, s. 11).

Oprócz faktu, i» systemy odkry¢ grupy Simona nie s¡ samodzielnie
w stanie tworzy¢ (poszukiwa¢) reprezentacji problemów, jeszcze jedna
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istotna okoliczno±¢ (prawdopodobnie b¦d¡ca jego konsekwencj¡) prze-
mawia za tym, »e jak dot¡d nie udaªo si¦ przy pomocy systemów od-
kry¢ zreplikowa¢ procesów odkrywania teorii wyja±niaj¡cych. Otó»
nawet systemy posiadaj¡ce zaawansowane heurystyki i sposoby repre-
zentowania danych, nastawione na odkrywanie ukrytej, mikroskopowej
struktury materii, takie jak GELL-MANN9, tak»e nie stanowi¡ przy-
kªadu generowania wyja±nie« teoretycznych. Jak argumentuj¦ w sekcji
3.2 niniejszej pracy, systemy tego typu funkcjonuj¡ na poziomie praw
fenomenologicznych o w¡skim zakresie zastosowa«, a nie ogólnych, abs-
trakcyjnych teorii wyja±niaj¡cych. Zadaniem tych praw jest dokªadny
opis konkretnych zjawisk, zadaniem teorii za± � wyja±nianie szerokich
ich klas.10
Nie jest to jednak wszystko, co Simon i jego wspóªpracownicy maj¡

do powiedzenia na temat odkry¢ teoretycznych. W pracy zbiorowej
(Langley et al., 1987, s. 47 n.) znajdujemy ciekaw¡ rekonstrukcj¦
opisow¡ dwóch odkry¢ teoretycznych dokonan¡ za pomoc¡ standardo-
wych metod rozwi¡zywania problemów � odkrycie przez Maxa Plancka
prawa promieniowania ciaªa doskonale czarnego oraz sformuªowanie
przez Izaaka Newtona prawa powszechnego ci¡»enia. Odkrycia te le»¡
daleko poza obszarem, który jak dot¡d udaªo si¦ symulowa¢ przy po-
mocy programów komputerowych. Autorzy wybrali je, jak sami przy-
znaj¡, dlatego, »e stanowi¡ one jedne z najbardziej znacz¡cych wyda-
rze« w historii �zyki, którym nie sposób odmówi¢ �pierwiastka twór-
czego�. Je±li wi¦c mo»liwe jest wyeksplikowanie odkry¢ tej miary przy
pomocy zwykªych procesów kognitywnych, to daje to podstawy, by
optymistycznie widzie¢ perspektywy symulacji odkry¢ podobnej miary
w przyszªo±ci.
Autorzy po±wi¦caj¡ znacznie wi¦cej miejsca odkryciu Plancka, do-

konuj¡c dosy¢ wnikliwej historycznej analizy wydarze«, której celem
jest odarcie tego odkrycia z posmaku tajemnicy czy przebªysku geniu-
szu i pokazanie, »e �twórczy krok� (the creative step) dokonany przez
Plancka mo»na zrozumie¢, odwoªuj¡c si¦ do zastanej przez niego repre-
zentacji sytuacji problemowej oraz do operacji przeszukiwania heury-

9Patrz sekcja 3.2.3, rozdz. 3.
10Takie rozró»nienie wprowadza N. Cartwright (1983). Pogl¡dy autorki anali-

zuj¦ bli»ej w sekcji 3.2.1, rozdz. 3.
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stycznego w przestrzeni mo»liwych rozwi¡za« teoretycznych. Odkrycie
Plancka jest bardziej interesuj¡ce tak»e z tego powodu, »e otworzyªo
drog¦ dla rozwoju teorii kwantów i staªo si¦ zacz¡tkiem jej sformu-
ªowania. Jest zatem uwikªane w rozwa»ania teoretyczne o wysokim
stopniu ogólno±ci, dotycz¡ce fundamentalnych koncepcji na temat bu-
dowy mikro±wiata. Historycy nauki po±wi¦cili mu kilka ksi¡»ek i wiele
krótszych analiz, w±ród których Simon powoªuje si¦ na prace Kuhna
(1978), Kleina (1962) i Kangro (1972). Przyjrzyjmy si¦ zatem, w du-
»ym skrócie, rzeczonej rekonstrukcji, eksponuj¡c szczególnie interpre-
tacj¦ faktów podan¡ przez Simona.
Problem polegaª na znalezieniu rozkªadu widmowego, czyli g¦sto±ci

energii I(ν), dla ró»nych temperatur w funkcji cz¦stotliwo±ci (lub dªu-
go±ci) promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez tzw.
ciaªo doskonale czarne. Pojawiª si¦ on w poªowie XIX wieku, przyci¡-
gaj¡c uwag¦ Gustawa Kirchho�a i wielu innych wybitnych �zyków, za-
równo teoretyków, jak eksperymentatorów, a» do pierwszej dekady XX
wieku. Aby �oczy±ci¢� problem, wprowadzono poj¦cie doskonaªego ab-
sorbera, który pochªania caªo±¢ padaj¡cego na« promieniowania. Jego
modelem jest wydr¡»enie z malutkim otworkiem na zewn¡trz, tzw.
wn¦ka izotermiczna. Wewn¡trz wn¦ki panuje stan równowagi termo-
dynamicznej � szybko±¢, z jak¡ ±cianki wn¦ki wypromieniowuj¡ ener-
gi¦, musi si¦ równa¢ szybko±ci, z jak¡ j¡ absorbuj¡. Znany byª tak»e
mechanizm powstawania promieniowania cieplnego wywoªanego przez
oscylacje ªadunków elektrycznych na lub w pobli»u powierzchni ±cianek
wewn¦trznych wn¦ki � teoria elektromagnetyzmu gªosiªa, »e ªadunek
poruszaj¡cy si¦ z przyspieszeniem emituje energi¦. Promieniowanie
wydobywaj¡ce si¦ na zewn¡trz mogªo pochodzi¢ tylko z takiej emisji,
poniewa» promie«, który dostaªby si¦ do wn¦ki z zewn¡trz, zostaªby
z wielkim prawdopodobie«stwem wytªumiony po wielu odbiciach. Taki
doskonaªy pochªaniacz mo»na byªo, z dostatecznie dobrym przybli»e-
niem, odtworzy¢ w warunkach eksperymentalnych. Wydawaªo si¦ wi¦c,
»e problem powinien si¦ podda¢ pierwszemu atakowi przy u»yciu poj¦¢
i formalizmów �zyki klasycznej. Tak si¦ jednak nie staªo.
Staªy post¦p w budowie aparatury pomiarowej w ostatnich latach

XIX wieku umo»liwiª coraz dokªadniejsze pomiary funkcji rozkªadu
energii w coraz szerszym zakresie temperatur i dªugo±ci fali, rzucaj¡c
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jednocze±nie wyzwanie teoretykom, których zadaniem byªo wyja±nie-
nie nowych danych. Na pocz¡tku 1890 roku problem byª ju» w du»ej
cz¦±ci opracowany w ramach termodynamiki i elektrodynamiki, cho-
cia» nikt jeszcze nie podaª dedukcyjnego wyprowadzenia formuªy na
rozkªad energii. W mi¦dzyczasie na podstawie dost¦pnych danych za-
proponowano ju» kilka formuª opracowanych metod¡ dopasowania do
krzywych. W roku 1896 teoretyk Wilhelm Wien podaª niekompletne
i nieco ad hoc, z teoretycznego punktu widzenia, wyja±nienie jednej
z tych formuª, zaproponowanej wcze±niej przez Friedricha Paschena
(znanego z odkrycia trzeciej serii widmowej atomu wodoru). Formuªa
ta (zwana odt¡d prawem Wiena) miaªa posta¢:

I(ν) =
A

e
kν
T

gdzie I(ν) oznacza widmow¡ g¦sto±¢ energii, ν cz¦stotliwo±¢, T tem-
peratur¦ w stopniach Kelvina, A i k za± to staªe. Formuªa ta zgadzaªa
si¦ bardzo dobrze z wówczas dost¦pnymi danymi, czyli w zakresie ni-
skich temperatur i wysokich cz¦stotliwo±ci (maªych dªugo±ci fal).
W roku 1899 Planckowi udaªo si¦, jak s¡dziª, wyprowadzi¢ t¦ formuª¦

z teorii �zyki klasycznej, zastosowanych do opisanego wy»ej modelu
ciaªa doskonale czarnego; co wi¦cej, publikuj¡c swe wyprowadzenie,
na pocz¡tku 1900 roku, twierdziª, »e prawo to jest jedynym zgodnym
z zaakceptowanymi wówczas teoriami, a jego wyprowadzenie jest kom-
pletne i logicznie spójne. Ju» na tym etapie opisu sytuacji problemowej
Simon czyni par¦ istotnych uwag. Przede wszystkim eksponuje stop-
niowy, krok po kroku rozwój bada«: zarówno teoretycznych, zmierza-
j¡cych do zrozumienia zjawiska w ramach istniej¡cych teorii, jak i eks-
perymentalnych, których celem byªo zwi¦kszenie dokªadno±ci i zakresu
pomiarów oraz sformuªowanie jak najprostszych funkcji opisuj¡cych
dost¦pne dane eksperymentalne. Ka»dy krok naprzód w którejkolwiek
z tych sfer bada« dostarczaª nowych warunków pocz¡tkowych dla ba-
da« w pozostaªych sferach.
Ju» w poªowie roku 1900 wykryto niezgodno±ci prawa Wiena z no-

wymi danymi do±wiadczalnymi w zakresie ni»szych cz¦stotliwo±ci
i wy»szych temperatur, które trudno przypisa¢ byªo bª¦dom do±wiad-
czalnym. Simon przytacza istotn¡ dat¦, 7 pa¹dziernika 1900 roku,
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kiedy to Heinrich Rubens, jeden z eksperymentatorów pracuj¡cych nad
tym problemem, zakomunikowaª telefonicznie Planckowi o znalezieniu
danych ewidentnie niezgodnych z prawem Wiena oraz ±wiadcz¡cych
o tym, »e dla maªych warto±ci ν

T
funkcja rozkªadu widmowego zmienia

si¦ w przybli»eniu liniowo z T
ν
. Jeszcze tego samego wieczora Planck za-

proponowaª now¡ posta¢ funkcji i opisaª j¡ na kartce pocztowej, któr¡
wysªaª Rubensowi. Funkcja ta miaªa nast¦puj¡c¡ posta¢:

I(ν) =
A

e
kν
T − 1

formalnie zbli»on¡ do prawa Wiena. Od tamtego czasu jest ona
znana jako prawo Plancka promieniowania ciaªa doskonale czarnego.
Planck, ogªaszaj¡c o�cjalnie swoje wyniki 19 pa¹dziernika, stwier-

dziª, »e sformuªowaª to prawo, konstruuj¡c dowolne wyra»enia na en-
tropi¦, podobne, cho¢ nieco bardziej skomplikowane w porównaniu
z tymi, które rozwa»aª, wyprowadzaj¡c rok wcze±niej prawo Wiena.
Do ko«ca roku 1900 Planck podaª kompletne wyprowadzenie, na tyle
jednak skomplikowane, »e ani on, ani wspóªcze±ni nie dostrzegli jego
zgubnych dla �zyki klasycznej skutków. Dostrzegli je dopiero w kilka
lat pó¹niej Albert Einstein i Paul Ehrenfest, zwracaj¡c uwag¦ na za-
ªo»enie o dyskretnych warto±ciach energii elementarnego oscylatora we
wn¦ce.
Simon podkre±la, »e podobnie jak rok wcze±niej, wyprowadzaj¡c

prawo Wiena, tak i teraz Planck pracowaª niejako wstecz: punktem
wyj±cia byª dla niego rezultat poszukiwanego wyprowadzenia w postaci
potwierdzonego empirycznie prawa, poszukiwaª natomiast, w ramach
istniej¡cych teorii, �zycznego modelu wyja±niaj¡cego, dlaczego prawo
to ma tak¡, a nie inn¡ posta¢. Historia wydarze« potwierdziªa sªusz-
no±¢ drugiego, a nie pierwszego wyja±nienia, niemniej jednak �wydaje
si¦ ona wskazywa¢, »e jakkolwiek miaªyby si¦ fakty empiryczne (czy
jakkolwiek s¡dzono, »e si¦ maj¡ w danym momencie), �zyk o wystar-
czaj¡cych kwali�kacjach i talencie (cho¢ by¢ mo»e tylko na poziomie
Plancka) mógª znale¹¢ sposób, by dopasowa¢ te fakty do teorii. [...] Nie
ma powodu ani »adnych znanych ±wiadectw, by mniema¢, »e rozumo-
wanie, które zastosowaª Planck w roku 1899, ró»niªo si¦ czymkolwiek
od tego z roku 1900. Inny byª natomiast ich cel � inna formuªa, któr¡
musiaª powi¡za¢ z teoriami klasycznymi� (Langley et al., 1987, s. 50).



Systemy odkry¢ a spór o racjonalno±¢ odkrycia naukowego 73

Jak wi¦c, wedle Simona, odbywaªo si¦ to dopasowanie teorii do fak-
tów? Co robiª Planck w ci¡gu tych kilku decyduj¡cych godzin po roz-
mowie z Rubensem w niedziel¦ 7 pa¹dziernika 1900 roku? Otó» u»yª
on jednej z dwóch metod interpolacji pomi¦dzy znanymi ju» wówczas
funkcjami rozkªadu: jednej, wyra»onej przez prawo Wiena, sªusznej
w przybli»eniu jedynie w zakresie wysokich cz¦stotliwo±ci, i drugiej,
wyra»onej przez tzw. prawo Rayleigha i Jeansa11, zgodnej z danymi
jedynie asymptotycznie przy bardzo niskich cz¦stotliwo±ciach.
Pierwsza metoda (o której wspomina sam Planck) polegaªa na wy-

wnioskowaniu w ramach termodynamiki problemu wyra»e« na entro-
pi¦ (a dokªadnie drug¡ pochodn¡ entropii wzgl¦dem energii wewn¦trz-
nej), których konsekwencj¡ s¡ prawa Rayleigha i Jeansa (zale»no±ci
w przybli»eniu liniowej dla niskich cz¦stotliwo±ci) oraz Wiena (dla wy-
sokich cz¦stotliwo±ci). Nast¦pnie nale»aªo tylko znale¹¢ najprostsz¡
(i do przyj¦cia z punktu widzenia formalizmu) funkcj¦, której granicz-
nymi przypadkami s¡ dwie wspomniane zale»no±ci.
Drugie, jeszcze prostsze rozumowanie nie musiaªoby si¦ odwoªy-

wa¢ do termodynamiki problemu, a jedynie do rozwa»a« na pozio-
mie funkcji matematycznych opisuj¡cych dwa wspomniane prawa roz-
kªadu. Chodzi o rozwini¦cie w tzw. szereg Taylora funkcji wyra»aj¡cej
prawo Plancka � z prostych rozwa»a« na temat interpolacji i przybli»e«
w przypadkach granicznych wynika, »e przechodzi ona w dwa wspo-
mniane prawa: prawo Rayleigha i Jeansa oraz prawo Wiena. Otó»,
pisze Simon, mo»liwe jest rozumowanie odwrotne, polegaj¡ce na zna-
lezieniu najprostszej funkcji, która w przypadkach granicznych prze-
chodzi w dwa znane prawa. Simon daª ten problem do rozwi¡zania
kilku kolegom zajmuj¡cym si¦ �zyk¡ matematyczn¡ lub matematyk¡
stosowan¡, nie informuj¡c ich, »e maj¡ za zadanie rozwi¡za¢ problem

11Prawo to, b¦d¡ce ±cisª¡ konsekwencj¡ �zyki klasycznej, zostaªo wyprowadzone
tak»e przez Plancka. Byªo jednak od pocz¡tku oczywiste, »e nie mo»e ono by¢
sªuszne, poniewa» powoduje tzw. katastrof¦ w nad�olecie � po scaªkowaniu tej
funkcji w zakresie cz¦stotliwo±ci od zera do niesko«czono±ci otrzymujemy bowiem
warto±¢ niesko«czon¡ zamiast konkretnej, sko«czonej warto±ci caªkowitej energii
wypromieniowywanej przez ciaªo na wszystkich dªugo±ciach fal. Prawo to byªo
ponadto ewidentnie niezgodne z dost¦pnymi danymi w zakresie wysokich cz¦stotli-
wo±ci.
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Plancka. Wi¦kszo±¢ z nich rozwi¡zaªa problem w krótkim czasie, sto-
suj¡c wªa±nie metod¦ interpolacji opart¡ na szeregu Taylora.
Na podstawie tych danych, powiada Simon, musimy przyj¡¢, »e dla

osoby umiej¡cej zastosowa¢ standardowe heurystyki matematyki sto-
sowanej, znane przecie» w roku 1900, i niedysponuj¡cej »adnymi wska-
zówkami na temat ��zycznej� strony zagadnienia, rozwi¡zanie oma-
wianego problemu, i to bez dªu»szych poszukiwa«, nie stanowi spe-
cjalnej trudno±ci. Nie powinno nas wi¦c dziwi¢, »e Planck rozwi¡zaª
go w ci¡gu kilku godzin, cho¢ nie mamy pewno±ci, któr¡ z opisanych
dróg wiod¡cych do rozwi¡zania wybraª. Wiemy natomiast z caª¡ pew-
no±ci¡, »e odkrycie to mo»na wyja±ni¢ bez powoªywania si¦ na jakie±
nadzwyczajne procesy my±lowe, szcz¦±cie czy tajemnicz¡ inspiracj¦,
a odwoªuj¡c si¦ jedynie do standardowych metod heurystycznych roz-
wi¡zywania problemów znanych i stosowanych w naukach przyrodni-
czych i matematyce. S¡ to heurystyki o szerokim zakresie zastosowa«,
a wi¦c �sªabe�, nie stanowi¡ gwarancji sukcesu, niemniej jednak na-
ukowcy, którzy je stosuj¡, maj¡ wi¦ksze szanse na znalezienie postaci
prawa pasuj¡cego do danych, ni» inni, którzy nie stosuj¡ tych metod.
Powstaje pytanie: skoro rozwi¡zanie byªo tak proste (by nie powie-

dzie¢ � banalne), to dlaczego znalazª je jedynie Planck, i to dopiero
w roku 1900?
Jest to dla Simona nieco kªopotliwe pytanie i cz¦sto podnoszony za-

rzut wobec jego konceptualizacji odkrycia naukowego, o czym napisz¦
obszerniej nieco dalej w tej sekcji. W cytowanej pracy zbiorowej (Lan-
gley et al., 1987, s. 53) znajdujemy nast¦puj¡c¡ odpowied¹: Planck
byª jednym z niewielu teoretyków tej miary, zajmuj¡cych si¦ proble-
mem ciaªa doskonale czarnego, a ponadto znaj¡cych niemal na bie»¡co
aktualne wyniki pomiarów dokonywanych za pomoc¡ coraz doskonal-
szej aparatury. Fakt, »e nowe dane sfalsy�kowaªy prawo Wiena oraz
jego �wyja±nienie� tego prawa sprawiª, »e problem ten nabraª dla niego
szczególnego znaczenia.
Dalej Simon wyja±nia, i» pó¹niejszy fakt podania przez Plancka,

w grudniu 1900, kompletnego wyja±nienia teoretycznego nowo odkrytej
formuªy tak»e mo»na zrozumie¢ bez odwoªywania si¦ do tajemniczej
inspiracji czy genialnego przebªysku intuicji. Jego wcze±niejsze wypro-
wadzenie prawa Wiena podpowiedziaªo mu, w którym miejscu teoria
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wymaga wprowadzenia poprawek. Planck zastosowaª heurystyki pole-
gaj¡ce na rozumowaniu wstecz, krok po kroku, od znanych rezultatów,
generowaniu celów po±rednich (wyniki po±rednich rozwa»a« termody-
namicznych w postaci wyra»enia na entropi¦), a nast¦pnie poszukiwa-
niu wªa±ciwego modelu statystycznego, który by je implikowaª. Zna-
jomo±¢ odpowiedzi, któr¡ chciaª uzyska¢ na ka»dym etapie, pozwoliªa
mu w znacznym stopniu zaw¦zi¢ przestrze« przeszukiwanych mo»li-
wych modeli, a jednocze±nie natychmiast przekona¢ si¦, czy znalazª
ten wªa±ciwy.12
W ten sposób Simon sprowadza, owiane mitem tajemniczo±ci, od-

krycie najwy»szej miary do poszukiwania odpowiedniej funkcji ma-
tematycznej w przestrzeni mo»liwych rozwi¡za«, ograniczonej przez
ogólne, �sªabe� heurystyki oraz nasz¡ wiedz¦ o problemie. Stosuje
w tym celu metod¦ rekonstrukcji polegaj¡c¡ na rozbiciu skomplikowa-
nego problemu na podproblemy � w tym przypadku pokazaniu kolej-
nych drobnych kroków przygotowuj¡cych niejako sytuacj¦ problemow¡
do rozwi¡zania, tak »e ów �twórczy krok� da si¦ zrozumie¢ w stosun-
kowo prosty i zupeªnie �normalny� sposób.
Widzimy te», co Simon rozumie pod poj¦ciem �normatywnych�

twierdze« na temat odkrycia naukowego. Przyjmuj¡ one posta¢ opisu
skutecznych heurystyk czy porównawczych ocen efektywno±ci ró»nych
heurystyk czy te» innych metod. �ródªem takich twierdze« jest albo
badanie historycznych procesów udanych b¡d¹ nieudanych prób doko-
nywania odkry¢, albo stworzenie opartego na tych heurystykach pro-
gramu i testowanie jego skuteczno±ci w replikowaniu odkry¢.
Kolejn¡ form¡ dziaªalno±ci naukowej, o której Simon (1992a, s. 11;

Langley et al., ss. 313�314) wspomina raczej marginalnie i która nie
byªa dot¡d tematem szczegóªowych bada« jego grupy, jest wynajdowa-
nie nowych instrumentów . Niemniej jednak autor wyra»a przekonanie,
»e tak jak w innych przypadkach wy»ej dyskutowanych, tak i tu mo»na
wyja±ni¢ procesy odkry¢ przy pomocy przeszukiwania heurystycznego.
Podaje nawet dwie dyrektywy heurystyczne: jedna zaleca poszuki-
wanie instrumentów, które wykorzystywaªyby nowe zjawiska, druga

12Do kwestii wyboru modeli i reprezentacji problemu w koncepcji Simona po-
wróc¦ niebawem, dyskutuj¡c wysuwane wobec jego stanowiska argumenty kry-
tyczne.
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� poszukiwanie nowych zjawisk przy pomocy coraz doskonalszych in-
strumentów pomiarowych. Cz¦±ciowe przynajmniej wykorzystanie tej
drugiej heurystyki znale¹¢ mo»na w systemie FAHRENHEIT, stworzo-
nym przez bliskiego wspóªpracownika Simona, Jana �ytkowa (�ytkow,
1987).13
Ostatnia wreszcie omawiana przez Simona grupa zjawisk, cz¦sto to-

warzysz¡cych (jak twierdz¡ historycy i �lozofowie nauki oraz liczne
anegdoty) wa»nym odkryciom naukowym, bywa cz¦sto przytaczana
jako dowód na to, »e odkrycie naukowe w swej istocie ró»ni si¦ jednak
od zwykªego rozwi¡zywania problemów. S¡ to zjawiska intuicji, wgl¡du
czy inspiracji.
Jak Simon próbuje je eksplikowa¢ w ramach swej koncepcji odkrycia

naukowego? Otó» zwraca uwag¦ na dwie charakterystyczne okoliczno-
±ci towarzysz¡ce takim zjawiskom. Po pierwsze, ów nagªy przebªysk
intuicji czy inspiracji twórczej pojawia si¦ cz¦sto nagle po dªu»szym
okresie nieudanych prób i odªo»eniu problemu ad acta na pewien czas.
Po drugie, towarzyszy mu niepeªna ±wiadomo±¢ tego, w jaki dokªadnie
sposób doszªo do odkrycia ani dlaczego staªo si¦ to wªa±nie w tym,
a nie innym momencie. Obie te charakterystyczne cechy, powiada Si-
mon w cytowanym artykule przegl¡dowym (1992a, s. 12), mo»na wy-
ja±ni¢ w kategoriach przetwarzania informacji, poprzez odwoªanie si¦
do znanych i zbadanych przez psychologów (tak»e przez niego i wspóª-
pracowników) procesów rozpoznawania (recognition). Zdolno±ci roz-
poznawania okre±lonych bod¹ców zale»¡ od naszych poprzednich do-
±wiadcze« oraz wiedzy. Akt rozpoznawania trwa stosunkowo krótko
� poni»ej jednej sekundy, przy czym o ile jego rezultat jest znany dla
osoby rozpoznaj¡cej, o tyle jego przebieg czy zastosowane w nim kry-
teria rozpoznawania pozostaj¡ dla tej osoby nieu±wiadomione. W ten

13FAHRENHEIT, opisany przeze mnie w sekcji 1.3, nie tylko poszukuje praw
empirycznych na podstawie danych, ale stara si¦ ustali¢ zakres stosowalno±ci tych
praw. System ten, napotykaj¡c na obszar anomalii (koniec zakresu stosowalno±ci
dotychczas znanego prawa), uruchamia specjalny rekurencyjny algorytm analizo-
wania danych w coraz g¦stszych przedziaªach, tak aby w miar¦ precyzyjnie okre±li¢
obszar stosowalno±ci prawa. Dziaªaj¡c w taki sposób, system byª na przykªad
w stanie odkry¢ prawo Blacka (równowagi termicznej zmieszanych ciaª o ró»nych
temperaturach pocz¡tkowych) w przypadku przej±¢ fazowych (topnienie czy krzep-
ni¦cie).
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sposób mo»na powiedzie¢, »e akt rozpoznawania jest �intuicyjny� do-
kªadnie w takim sensie, w jakim mo»na u»y¢ tego sªowa w odniesieniu
do odkrycia naukowego.
Okazuje si¦, »e podobnie �intuicyjny� charakter ma w wielu przy-

padkach praca eksperta. System wiedzy eksperta skªada si¦, jak ju»
wspominaªem, z okoªo 50 000 praw, których uruchomienie uzale»nione
jest od rozpoznania konkretnych aspektów sytuacji problemowej. Jego
codzienna praca polega wªa±nie na rozpoznawaniu okre±lonych sytu-
acji i odwoªywaniu si¦ do swojej wiedzy. Na wielu etapach procesów
rozwi¡zywania problemów rozpoznawanie przeplata si¦ z analiz¡ pro-
blemu, bez niego analiza trwa znacznie dªu»ej i jest maªo efektywna.
Otó» znaczna cz¦±¢ tej wiedzy jest nieu±wiadomiona, to znaczy ekspert
nie jest w stanie precyzyjnie sformuªowa¢ praw produkcji, którymi si¦
posªuguje. Jest to gªówny problem, który napotykamy przy konstruk-
cji systemów eksperckich, chc¡c precyzyjnie zakodowa¢ w programie
wiedz¦ uzyskan¡ od specjalistów. Do kwestii tej powróc¦ w nast¦pnej
sekcji, dyskutuj¡c programy wywodz¡ce si¦ z tradycji A. Turinga.
Procesy rozpoznawania nie s¡ w stanie, co Simon sam przyznaje

w omawianej pracy, wyja±ni¢ mechanizmu inkubacji czy �dojrzewania�
odkrycia, kiedy to badacz, przynajmniej w sposób ±wiadomy, przez
pewien czas przestaje si¦ zajmowa¢ danym problemem. S¡dz¦ jednak,
»e zjawiska te mo»na cho¢ cz¦±ciowo zrozumie¢ poprzez odwoªanie si¦
do dwóch mechanizmów: familiaryzacji oraz selektywnego zapomina-
nia, które wyªoniªy si¦ z bada« z zakresu psychologii rozwi¡zywania
problemów przez ludzi i ich komputerowych symulacji (Simon, 1977,
sekcja 5.2) oraz organizacji wiedzy w pami¦ci ludzkiej (Simon, 1996,
rozdz. 4). Dokªadna analiza tych kwestii wykraczaªaby jednak poza
ramy niniejszej pracy.

Krytyka pogl¡dów grupy Simona

Przedstawiony program badawczy grupy skupionej wokóª Herberta Si-
mona jest, je±li mo»na u»y¢ tego sªowa, bardzo ambitny. Grupa mo»e
si¦ poszczyci¢ podbudow¡ ideologiczn¡ w postaci koncepcji rozwi¡zy-
wania problemów przez umysª ludzki oraz wieloma wdro»onymi pro-
gramami dokonuj¡cymi odkry¢ w ró»nych dziedzinach nauki. Nic wi¦c
dziwnego, »e oprócz gªosów peªnych entuzjazmu, a nawet podziwu pro-
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gram spotkaª si¦ z ostr¡ krytyk¡ zarówno w kwestii jego zaªo»e« me-
todologicznych, jak i osi¡gni¦¢. Poni»ej postaram si¦ przedyskutowa¢
najwa»niejsze grupy argumentów krytycznych wysuwanych wobec pro-
gramu Simona oraz sposoby, jakich Simon u»ywa lub mógªby, w moim
przekonaniu, u»y¢ do obrony swego stanowiska.14 Z dyskusji tej, mam
nadziej¦, wyªoni si¦ krytyczna, w miar¦ rzetelna ocena osi¡gni¦¢ pro-
gramu oraz jego implikacji �lozo�cznych.
Wielu krytyków zarzuca Simonowi, »e jego uj¦cie nie oddaje istoty,

esencji czy prawdziwej natury odkrycia naukowego. Owa esencja od-
krycia naukowego bywa jednak ró»nie rozumiana przez ró»nych auto-
rów. Dla jednych jest ona zwi¡zana ze znalezieniem czy sformuªowa-
niem problemu, dla innych � z przedstawieniem odpowiedniej repre-
zentacji dla problemu.
I tak D. Gillies (1992), jeden z najbardziej zaci¦tych krytyków Si-

mona i zdecydowany rzecznik systemów stworzonych w ramach tradycji
A. Turinga, uwa»a znalezienie, postawienie i wªa±ciwe sformuªowanie
problemu za, by¢ mo»e, najwa»niejszy, najbardziej twórczy element
odkrycia naukowego. Wedle Gilliesa programy Simona nie dokonuj¡
(nawet ponownie) tych samych odkry¢ w tych samych warunkach po-
cz¡tkowych, jak czyni¡ to oryginalni odkrywcy.
Gillies analizuje odkrycie przez Keplera jego trzeciego prawa opi-

suj¡cego ruchy planet i porównuje je z odkryciem tego samego prawa
przez system BACON. Dla lepszego skontrastowania tych odkry¢ anali-
zuje tak»e kontekst, w jakim Kepler odkryª swoje pierwsze prawo, gªo-
sz¡ce, »e planety poruszaj¡ si¦ po orbitach eliptycznych wokóª Sªo«ca,
znajduj¡cego si¦ w jednym z ognisk. Gillies dowodzi, »e gdyby Ke-
pler byª przedstawicielem tzw. normalnej nauki, to nawet wyposa-
»ony w hipotetyczny program super-BACON, o znacznie wi¦kszych
mo»liwo±ciach obliczeniowych ni» jego istniej¡cy pierwowzór, nigdy
nie odkryªby swego pierwszego prawa. Najwa»niejsz¡ zasªug¡ Ke-
plera byªo bowiem przeªamanie dominuj¡cego wówczas paradygmatu
systemu Ptolemeusza, czego nie uczyniªby »aden �normalny� nauko-
wiec. Wedle Gilliesa do poszukiwania praw ilo±ciowych rz¡dz¡cych

14Wiele z tych argumentów znale¹¢ mo»na w specjalnym numerze International
Studies in the Philosophy of Science (1992, vol. 6, No 1) po±wi¦conym teorii odkry¢
maszynowych H. Simona.
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ruchem planet wzgl¦dem Sªo«ca, a nie Ziemi (a wi¦c do przyj¦cia za
punkt wyj±cia systemu kopernika«skiego) doprowadziªy Keplera sub-
telne rozwa»ania �lozo�czne (Gillies, 1992, s. 30). Ani Kepler, ani
jego super-BACON nigdy by nie sformuªowali swoich praw, pozosta-
j¡c w obr¦bie panuj¡cego paradygmatu � by¢ mo»e powstaªoby jakie±
skomplikowane prawo posªuguj¡ce si¦ epicyklami i deferensami, do-
brze pasuj¡ce do dost¦pnych danych, ale z pewno±ci¡ nie byªoby to
znane nam trzecie prawo Keplera, o postaci R3

T 2 = const. Co wi¦cej,
Gillies utrzymuje, »e nawet przyj¦cie sytemu kopernika«skiego nie wy-
starczyªoby do sformuªowania praw Keplera � do tego potrzebne byªo
uogólnienie, zakªadaj¡ce, »e orbity mog¡ mie¢ ksztaªt eliptyczny, a nie
tylko koªowy. W tym kontek±cie podana przez Simona analiza odkrycia
trzeciego prawa Keplera jest zbyt uboga. Dlaczego orbity maj¡ mie¢
ksztaªt koªowy (czy eliptyczny)? Dlaczego planety maj¡ kr¡»y¢ wokóª
Sªo«ca (a nie Ziemi)? Dlaczego mamy poszukiwa¢ zale»no±ci akurat
pomi¦dzy ±rednim promieniem orbity i okresem obiegu, a nie innymi
zmiennymi? Dlaczego zale»no±¢ ta ma przyj¡¢ posta¢ uogólnionego
wielomianu, praktycznie nieznan¡ w owych czasach? Odpowiedzi na
te wszystkie pytania byªy systemowi BACON znane z góry.
Nic dziwnego, »e wiele wieków pó¹niej badani w laboratorium lu-

dzie i system komputerowy �odkryli� trzecie prawo Keplera tak szybko
i ªatwo, powiada Gillies. Istotny, twórczy, najtrudniejszy krok pole-
gaª na ustaleniu, które zmienne s¡ ze sob¡ powi¡zane, oraz znalezieniu
ogólnej formy poszukiwanego prawa. A to wszystko byªo im z góry
przez Simona dane! Wiedzieli, jakich matematycznych praw szuka¢,
jakie zmienne s¡ istotne, jakie za± nie. Tak wi¦c sytuacja problemowa,
z jak¡ miaª do czynienia Kepler, byªa diametralnie ró»na od tej, przed
któr¡ stan¡ª system BACON i badani przez Simona w laboratorium
psychologicznym ochotnicy.
Z kolei R. Schank i L. Hughes (1992) dopatruj¡ si¦ zasadniczych

paradoksów, do których, ich zdaniem, prowadzi program badawczy
Simona. Pierwszy z nich jest nast¦puj¡cy.
Jak ju» wspomniaªem poprzednio, Simon (1992a) powoªuje si¦ na

nieopublikowane badania, z których wynika, »e wi¦kszo±¢ spo±ród 14
studentów, którym przedstawiª do rozwi¡zania dane, jakimi dyspo-
nowaª Kepler, potra�ªa w ci¡gu najwy»ej dwóch godzin sformuªowa¢
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prawidªowo jego trzecie prawo, a system BACON, uczyniª to znacz-
nie szybciej. Jednocze±nie Simon sam w wielu miejscach przyznaje, »e
historia nauki uczy nas, i» odkrycie naukowe to »mudny, trudny i dªu-
gotrwaªy proces. Z jednej wi¦c strony odkrycie naukowe jest trudne,
a z drugiej � ªatwe.
Drugi paradoks, pokrewny pierwszemu, powstaje, gdy zastanowimy

si¦, dlaczego Simon (1992a, s. 4) stwierdza, »e �chocia» ani BACON,
ani KEKADA nie dokonaªy caªkowicie nowego odkrycia, to nie ma
w zasadzie powodu, dla którego nie miaªyby tego dokona¢�. Je±li jed-
nak programy takie chwytaj¡ istot¦ odkrycia naukowego, to dlaczego
nie dokonaªy mnóstwa nowych odkry¢? Tak wi¦c ponownie z jednej
strony dokonywanie odkry¢ wydaje si¦ ªatwe i zrozumiaªe, a z drugiej
wiemy, »e tak nie jest.
Paradoksy te mo»na ªatwo wyja±ni¢, powiadaj¡ autorzy, je±li zdamy

sobie spraw¦, »e to wªa±nie de�niowanie problemów czy stawianie py-
ta« ma kluczowe znaczenie w odkryciach naukowych. Odkrycie na-
ukowe jest trudne, poniewa» stawianie interesuj¡cych pyta« czy de�-
niowanie problemów, a nie ich rozwi¡zywanie stanowi gªówn¡ trudno±¢.
Problemy, przed którymi staj¡ naukowcy, s¡ trudne, poniewa» nie s¡
w peªni zde�niowane (ill-de�ned). Zawieraj¡ w sobie wiele pyta«, na
które badacz nie zna z góry odpowiedzi. Które dane s¡ istotne, a które
nie, jakie zmienne opisuj¡ problem, które przyj¡¢ za niezale»ne, a które
jako zale»ne, w jakich okoliczno±ciach wolno nam przyj¡¢ upraszcza-
j¡ce zaªo»enie (i jakie), a w jakich nie � te i inne kwestie wymagaj¡
odpowiedzi w trakcie bada« i od nich zale»y powodzenie tych bada«.
Tymczasem zarówno badani studenci, jak i programy otrzymuj¡ do

rozwi¡zania problemy ju» odpowiednio przygotowane: pozbawione nie-
istotnych dla poszukiwanego prawa kategorii zmiennych, z odpowiednio
zredukowanym �szumem� itd. �Gdy problem osi¡gnie ju» taki etap,
staje si¦ podobny do ¢wiczenia ksi¡»kowego, a nie problemu badaw-
czego�, stwierdzaj¡ bardzo mocno autorzy (s. 58). Tak wi¦c oryginalni
odkrywcy nie byli powolni i nieefektywni w porównaniu ze wspóªcze-
snymi studentami czy programi komputerowymi, tylko mieli o wiele
ªatwiejsze zadanie. Ich post¦p w rozwi¡zywaniu problemów byª po-
wolny i »mudny, poniewa» zmagali si¦ ze zdecydowanie trudniejszym
aspektem problemu: z jego de�niowaniem. Autorzy powoªuj¡ si¦ przy
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tym na wyniki bada« i symulacji (tak»e wªasnych) na temat rozumo-
wania przez analogi¦, indeksowania wiedzy w pami¦ci i rozpoznawania
problemów, które, ich zdaniem, potwierdzaj¡ tez¦, »e formuªowanie czy
de�niowanie pyta« stanowi esencj¦ ka»dej twórczej dziaªalno±ci, tak»e
naukowej.15
Przerwijmy na chwil¦ rozwa»anie argumentów krytycznych i zasta-

nówmy si¦, co Simon mo»e powiedzie¢ na swoj¡ obron¦ wobec tego
typu zarzutów.
Otó» przede wszystkim Simon (1992b, s. 69 n.) replikuje, »e nie

istnieje nic takiego, jak prawdziwa �esencja� odkrycia naukowego (the
real essence of scienti�c discovery) ani �twórczy krok� (the creative
step) w dokonaniu jakiego± odkrycia. Swoim krytykom zarzuca on
bª¡d, który okre±la jako the Fallacy of the De�nite Article, co mo»na
przetªumaczy¢: bª¡d polegaj¡cy na u»yciu przedimka okre±lonego the.
Krytycy mianowicie uwa»aj¡, »e okre±lony aspekt dziaªalno±ci badaw-
czej stanowi t¦ jedyn¡, twórcz¡ esencj¦ odkrycia naukowego, dowodz¡c
zarazem, »e rekonstrukcje komputerowe dokonane przez Simona i jego
grup¦ tego aspektu nie oddaj¡. Tymczasem naukowcy, jak pisaªem
wcze±niej, zajmuj¡ si¦ ró»nymi rodzajami dziaªalno±ci i wszystkie one
s¡ istotne i konieczne dla post¦pu nauki, a sukcesy w jednej dziedzinie
przyczyniaj¡ si¦ do sukcesów w innych. Czasem naukowcy formuªuj¡
nowe problemy i reprezentacje dla nich, lecz czasem tak»e dokonuj¡ ob-
serwacji, przeprowadzaj¡ eksperymenty, obserwuj¡ nowe zjawiska, kon-
struuj¡ nowe instrumenty, formuªuj¡ prawa eksperymentalne na pod-
stawie danych, szukaj¡ praw wyja±niaj¡cych na podstawie praw opisu-
j¡cych dane czy wyprowadzaj¡ konsekwencje eksperymentalne z praw
teoretycznych. Co wi¦cej, osi¡gni¦cia w ka»dej z tych dziedzin mog¡ si¦
sta¢ wystarczaj¡cym powodem, by czyje± nazwisko znalazªo si¦ w pod-
r¦cznikach, a nawet w±ród laureatów Nagrody Nobla. Tak wi¦c, po-
wiada Simon, �zgodnie z werdyktem historii, w ka»dej z tych dziedzin
mamy do czynienia z wa»n¡, twórcz¡ dziaªalno±ci¡ naukow¡� (1992b,
s. 69). Argument ten (jak poka»¦ poni»ej) jest oczywi±cie skierowany
nie tylko przeciw rzecznikom znajdowania problemów jako kandydata
na �twórczy krok� czy tym, którzy woleliby na tym miejscu widzie¢
tworzenie b¡d¹ znajdowanie reprezentacji b¡d¹ te» jeszcze inne formy

15Por. np. Schank, 1982; 1988; Hughes, 1989.
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dziaªalno±ci naukowej, lecz ogólnie przeciw wszystkim, którzy s¡dz¡, »e
istnieje jaka± jedna, konkretna forma dziaªalno±ci naukowej stanowi¡ca
ów �twórczy krok� czy �prawdziw¡ istot¦ odkrycia naukowego�.
Powró¢my do kwestii znajdowania problemów czy wªa±ciwego formu-

ªowania pyta«. Simon przytacza wiele przykªadów najdonio±lejszych
odkry¢ z historii nauki, gdzie wªa±nie rozwi¡zanie, a nie znalezienie
problemu stanowiªo �twórczy krok� i przyniosªo sªaw¦ i uznanie od-
krywcy. Kepler, dowodzi Simon, nie wynalazª problemu, który udaªo
mu si¦ rozwi¡za¢, formuªuj¡c swe trzecie prawo. Ju» Arystoteles wspo-
minaª, »e planety dalsze obracaj¡ si¦ wolniej. Dane, na których oparª
si¦ Kepler, tak»e nie byªy jego dzieªem, a wybór zmiennych, które nale-
»aªo powi¡za¢, nie stanowiª problemu, poniewa» wielko±ciami mierzo-
nymi byªy wówczas odlegªo±¢ od Sªo«ca, okres obiegu, kolor czy jasno±¢
planety. Podobnie Newton nie byª jedynym, który rozwa»aª problem
grawitacji (inni, jak na przykªad Hooke czy Wren, tak»e rozwa»ali za-
le»no±¢ siªy od odwrotno±ci kwadratu odlegªo±ci), lecz tylko on byª
w stanie przeprowadzi¢ ±cisªe rozumowanie pozwalaj¡ce wywie±¢ znane
dane na temat orbity Ksi¦»yca z zaªo»e« teoretycznych (prawa grawi-
tacji). Joseph Black (uwa»any za odkrywc¦ prawa równowagi termicz-
nej, odkrytego tak»e przez kolejne wersje systemu BACON i system
FAHRENHEIT) nie wymy±liª ani nie sformuªowaª problemu, znanego
i badanego przy pomocy podobnej aparatury na wiele lat przed nim
przez Fahrenheita i Boerhaave'a, lecz rozwi¡zaª go, formuªuj¡c prawi-
dªowy wzór na temperatur¦ ko«cow¡ mieszaniny. Wreszcie przykªad
Plancka (który opisaªem powy»ej nieco obszerniej, chc¡c przedstawi¢
sposób, w jaki Simon rekonstruuje odkrycia jak dotychczas nieb¦d¡ce
przedmiotem symulacji komputerowych) tak»e potwierdza tez¦, »e laur
odkrywcy nale»y si¦ temu, kto rozwi¡zaª problem, a nie jego poprzed-
nikom, którzy ten problem sformuªowali, gromadzili dotycz¡ce go dane
itd.
Z dyskusji Simona wyªania si¦ inny wa»ny w¡tek, a mianowicie za-

uwa»a on, »e opisywane odkrycia maj¡ charakter stopniowy, w szcze-
gólno±ci proces formuªowania problemu odbywa si¦ stopniowo, przy
czym kolejni badacze opieraj¡ si¦ na wynikach uzyskanych przez swych
poprzedników. Do kwestii stopniowego charakteru odkry¢ naukowych
powróc¦ niebawem.
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Tak wi¦c znajdowanie problemów nie stanowi tego jedynego �aktu
twórczego�, powiada Simon, bo gdyby tak byªo, to wszystkie wspo-
mniane nazwiska uczonych nale»aªoby skre±li¢ z podr¦czników.
Jednocze±nie Simon nie zaprzecza, »e znajdowanie problemów i sta-

wianie wªa±ciwych pyta« jest tak»e dziaªalno±ci¡ twórcz¡, twierdzi jed-
nak, »e nie ma w tym »adnej tajemnicy ani magii: �[...] znajdowanie
problemów jest szczególnym przypadkiem rozwi¡zywania problemów�
(1992b, s. 71). Jak dalece to stwierdzenie jest uzasadnione? Jakie
mechanizmy czy procesy udaªo si¦ grupie Simona zidenty�kowa¢ w ge-
nerowaniu problemów przez naukowców i w jakim stopniu udaªo si¦
zrealizowa¢ ich symulacje komputerowe?
W cytowanym artykule Simon ogranicza si¦ jedynie do kilku uwag na

temat dwóch heurystyk mog¡cych uªatwi¢ znajdowanie interesuj¡cych
problemów: jedna z nich zaleca, aby by¢ wyczulonym na zaskakuj¡ce
zjawiska, druga zaleca stosowanie nowych technik eksperymentalnych.
Obszerniejsze, poparte przykªadami rozwa»ania na temat znajdowania
czy formuªowania problemów oraz argumenty na poparcie przytoczo-
nej wy»ej tezy znale¹¢ mo»na w rozdziale 10 pracy zbiorowej Langley
et al. (1987). S¡ to jednak raczej szkicowe uwagi na temat formuªowa-
nia reguª heurystycznych, które mo»na by, po odpowiednim u±ci±leniu,
zastosowa¢ w przyszªych systemach, ni» konkretne reguªy oraz opisy
ich funkcjonowania w systemach odkry¢. Jedynie w bardzo niewielu
przypadkach i w ograniczonym zakresie udaªo si¦ takie reguªy wkom-
ponowa¢ w funkcjonuj¡ce systemy.16
Ponadto nale»y zauwa»y¢, »e owo �znajdowanie problemów� opisy-

wane przez autorów dotyczy dziaªalno±ci eksperymentalnej (gªównie
formuªowania praw eksperymentalnych na podstawie danych czy po-

16Autorzy rozwa»aj¡ na przykªad reguª¦ heurystyczn¡ wzorowan¡ na kanonie
jedynej ró»nicy Milla. Gªosi ona, »e wsz¦dzie tam, gdzie mamy do czynienia ze
zjawiskiem zachodz¡cym od czasu do czasu, lecz nie zawsze, mo»emy sformuªowa¢
problem znalezienia jego przyczyny metod¡ poszukiwania jednoznacznych okolicz-
no±ci, które odró»niaj¡ wyst¦powanie tego zjawiska od braku jego wyst¦powania.
Jej rekurencyjna wersja znalazªa zastosowanie w systemie General Problem Solver
(Newell i Simon, 1972) oraz Arti�cial Mathematician (Lenat, 1977). Ponadto szki-
cuj¡ konstrukcj¦ operatorów i heurystyk, które musiaªyby wej±¢ w skªad systemu
generuj¡cego problemy. Cz¦±¢ z nich zostaªa wykorzystana w systemach BACON,
GLAUBER, STAHL i DALTON.
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szukiwania praw jako±ciowych dotycz¡cych substancji), a nie genero-
wania problemów na poziomie teorii wyja±niaj¡cych. Mimo wszystko
jednak wydaje mi si¦, »e Simonowi w du»ej cz¦±ci udaje si¦ uzasad-
ni¢ tez¦, »e przynajmniej w ograniczonym, omawianym przez niego
zakresie, poszukiwanie problemów odbywa si¦ metodami, które z po-
wodzeniem stosuje si¦ do ich rozwi¡zywania. Co wi¦cej, Simon sªusznie
zauwa»a, »e procesy rozwi¡zywania problemów s¡ sprz¦»one z proce-
sami ich generowania, tak »e w wielu przypadkach nie istnieje pomi¦dzy
nimi wyra¹na linia graniczna.
Zauwa»my jednak, »e kwestia, czy i w jakim stopniu Simon jest

w stanie zrekonstruowa¢ procesy znajdowania lub generowania pro-
blemów w nauce, nie ma kluczowego znaczenia dla obrony jego sta-
nowiska przeciw zarzutom, »e jego rekonstrukcje nie obejmuj¡, czy
obejmuj¡ w niewystarczaj¡cym stopniu, �prawdziwej istoty� odkrycia
naukowego. Procesy znajdowania b¡d¹ formuªowania problemów, jak
wystarczaj¡co dobitnie pokazuje Simon, nie stanowi¡ bowiem tego je-
dynego, najwa»niejszego, twórczego kroku w odkryciach naukowych.
Tak wi¦c fakt, »e w koncepcji Simona ta forma dziaªalno±ci odkryw-
czej nie jest w peªni wyeksplikowana czy zrekonstruowana oznacza co
najwy»ej, »e koncepcja ta jest niekompletna, a nie »e jest faªszywa.
Kolejna grupa zarzutów krytycznych wobec stanowiska Simona

opiera si¦ na twierdzeniu, »e �prawdziwa istota� odkrycia naukowego
polega na znalezieniu wªa±ciwej reprezentacji problemu. Chocia» wielu
krytyków podnosi zarzut, »e problem wyboru czy zmiany reprezenta-
cji nie zostaª zrekonstruowany w systemach odkry¢ grupy Simona, to
ró»ni¡ si¦ oni w sposobie rozumienia sªowa �reprezentacja� oraz w tym,
jak¡ dokªadnie rol¦ peªni¡, wedªug nich, reprezentacje w odkryciu na-
ukowym.
M. de Mey (1992, s. 23), którego by¢ mo»e, ze wzgl¦du na cy-

towane poni»ej wypowiedzi, nie powinienem wymienia¢ w±ród kryty-
ków, podsumowuj¡c osi¡gni¦cia Simona, stwierdza nieco emfatycznie,
»e stanowi¡ one �kontynuacj¦ wielkiej tradycji le»¡cej u samych pod-
staw naszej nauki: demisty�kacji cudów�. Jej pocz¡tków historycy
nauki dopatruj¡ si¦ ju» w pó¹nym ±redniowieczu, kiedy to pojawiaj¡-
cemu si¦ podej±ciu naukowemu towarzyszyªo d¡»enie do wyja±niania
zjawisk, które dot¡d wi¡zano z dziaªaniem siª nadnaturalnych, w spo-
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sób �naturalny�. Cztery zasady: przeszukiwanie selektywne, ogólne
i specy�czne dla danej dziedziny heurystyki, means-ends analysis oraz
procesy rozpoznawania skªadaj¡ si¦ na mechanizmy le»¡ce u podstaw
osi¡gni¦¢ poznawczych zarówno w tajemnym ±wiecie nauki, jak i w
±wiecie �normalnym�.
De Mey podnosi jednak nast¦puj¡c¡ kwesti¦:

U»yteczno±¢ tych czterech zasad zostaªa w sposób przekonu-
j¡cy zademonstrowana na przykªadzie wielu pierwszoplanowych
odkry¢ naukowych przy pomocy kilku posªuguj¡cych si¦ nimi
programów komputerowych, którym udaje si¦ ponownie doko-
na¢ tych odkry¢. Jednak»e sugerowane [przez Simona] mecha-
nizmy kognitywne wydaj¡ si¦ zgadza¢ z materiaªem naukowym
w tak przekonuj¡cy sposób, »e to idealne dopasowanie modelu
do danych samo z kolei wydaje si¦ podejrzane. Powodem jest
nast¦puj¡ca przyziemna w¡tpliwo±¢: je»eli odkrycie naukowe tak

ªatwo wyja±ni¢, to dlaczego tak trudno go dokona¢? [...] Dla-
czego, zgodnie ze wszystkimi dost¦pnymi danymi, dokonanie
odkrycia wymaga tak wiele czasu? (s. 24)

De Mey przyznaje, »e dªugi czas �wyl¦gania� si¦ odkrycia niekoniecznie
stoi w sprzeczno±ci ze stanowiskiem Simona. Zwraca jednak uwag¦, »e
pozorna ªatwo±¢, z jak¡ udaje si¦ zrekonstruowa¢ odkrycia naukowe,
mo»e oznacza¢, »e nie doceniamy ich jak»e cz¦sto rewolucyjnego cha-
rakteru: �Dªugi czas dojrzewania odkry¢ sugeruje, »e mamy do czynie-
nia ze skal¡ zdarze«, której prosta redukcja kognitywistyczna nie jest
w stanie w peªni odda¢� (ss. 24�25). By¢ mo»e wi¦c dokonana przez
Simona �demisty�kacja� idzie za daleko.
Aby zilustrowa¢ swe w¡tpliwo±ci, de Mey rozwa»a inne (obok praw

ruchów planet) znane odkrycie dokonane przez Keplera, tym razem
w dziedzinie optyki: powstawanie obrazu na siatkówce. Dowodzi, »e
istotn¡ zasªug¡ Keplera byªo wyj±cie poza obowi¡zuj¡cy wówczas pa-
radygmat perspektywistów � przekonanie, »e ±wiatªo rozchodzi si¦ po
liniach prostych. Z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy, powiada de
Mey, rozwi¡zanie tego problemu to ¢wiczenie z dziedziny elementarnej
optyki, które nie powinno zaj¡¢ studentowi wi¦cej ni» dwie godziny.
Jednak fakt, »e przez ponad dwie±cie lat pracuj¡cy nad tym problemem
najbardziej zaanga»owani uczeni nie byli w stanie znale¹¢ rozwi¡zania,
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pokazuje wag¦ wªa±ciwych reprezentacji i ich wzajemnych zwi¡zków.
Simon natomiast dostarcza i jedno, i drugie, niejako w gotowej formie,
zarówno badanym przez siebie studentom, jak i programom kompu-
terowym. Co wi¦cej, zauwa»a de Mey, trudno si¦ oprze¢ wra»eniu,
»e w rozwi¡zaniu takich problemów jak ten najwi¦kszym osi¡gni¦ciem
jest nie tyle stworzenie nowych idei, ile ucieczka od wi¡»¡cego wpªywu
starych. Aby byªo to mo»liwe, musz¡ by¢ speªnione pewne warunki,
których Simon nie analizuje. Nie jest wykluczone, pisze de Mey, powo-
ªuj¡c si¦ na badania w dziedzinie socjologii nauki dotycz¡ce zepchni¦-
cia na margines czy izolacji wybitnych naukowców, a tak»e psychologii
nauki na temat cech wybitnych indywidualno±ci naukowych, »e gdy
zbadamy mechanizm wielkich odkry¢, to oka»e si¦, »e na poziomie
makroskopowym mog¡ one posiada¢ szczególny, unikalny charakter,
a jednocze±nie na poziomie mikroskopowym mo»na je wyja±ni¢ przy
pomocy zwykªych mechanizmów rozwi¡zywania problemów. �Badania
w dziedzinie kognitywnej psychologii nauki mog¡ by¢ prowadzone nie
tylko w celu zbadania szczególnego charakteru nauki, lecz dlatego »e
szczególne warunki, w których zachodz¡ odkrycia naukowe, mog¡ na-
uczy¢ nas czego± wi¦cej na temat zwykªych, przyziemnych procesów
poznawczych. Nie powinni±my wi¦c zbyt ªatwo odrzuca¢ przekonania
o szczególnym charakterze wielkich odkry¢ naukowych� � podsumo-
wuje autor (s. 27).17
Z kolei P. Johnson-Laird i P. Legrenzi (1992) czyni¡ (oprócz innych,

mniej istotnych zarzutów) pewne krytyczne uwagi na temat u»ycia
przez Simona systemu produkcji (production system) do reprezento-
wania wiedzy, dopatruj¡c si¦ tu najsªabszego i najmniej uzasadnio-
nego punktu w teorii Simona. Autorzy wymieniaj¡ trzy powody ta-
kiego stanu rzeczy, wszystkie zwi¡zane ze sªowem �reprezentacja�, cho¢
w nieco odmiennych znaczeniach.
Pierwsza trudno±¢ zwi¡zana z systemem produkcji polega na tym,

»e jest on zorganizowany wedªug wyra¹nie okre±lonej struktury, przy

17W istocie de Mey podnosi oprócz kwestii znajdowania reprezentacji jeszcze
inne specy�czne zarzuty, na przykªad wa»ny zarzut zwi¡zany z dysproporcj¡ czasu,
jakiego wymagaªo dokonanie odkrycia naukowego, i czasu, w jakim programy Si-
mona (czy badani przez niego ludzie) dokonuj¡ rekonstrukcji odkrycia. Do tego
zarzutu wróc¦ nieco pó¹niej, obecnie za± prze±ledz¦ kolejne zarzuty krytyczne
w zwi¡zku z problemem znajdowania reprezentacji.
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czym zawarto±¢ tego, co system reprezentuje, jest od tej struktury uza-
le»niona. Otó» nie wszystkie formy wiedzy, twierdz¡ autorzy, posiadaj¡
reprezentacje mentalne o wyra¹nej strukturze symbolicznej. Niektóre,
a nale»¡ do nich poªowicznie sformuªowane intuicje na granicy naszej
wiedzy, posiadaj¡ jedynie tzw. reprezentacje rozproszone i wªa±nie
z powodu braku jawnej struktury symbolicznej s¡ tak trudne do wy-
ra»enia w sªowach.
Druga trudno±¢ dotyczy sposobu reprezentowania, w systemie pro-

dukcji, wgl¡du (insight) czy nagªego ol±nienia, jakiego czasem doznaj¡
naukowcy, dokonuj¡c odkry¢. Dla Simona, przypomnijmy, takie przy-
padki to forma rozpoznawania okre±lonych bod¹ców czy sytuacji, co
z kolei prowadzi do uruchomienia konkretnych praw w systemie pro-
dukcji. Je±li taki nowy wgl¡d prowadz¡cy do dokonania odkrycia spro-
wadzaªby si¦ do uruchomienia okre±lonego prawa produkcji, to znaczy,
»e caªa istotna wiedza musiaªaby si¦ ju» znajdowa¢ w systemie produk-
cji, a wówczas trudno byªoby nazwa¢ takie odkrycie nowym. Tymcza-
sem: �Najbardziej zaskakuj¡c¡ form¡ dziaªalno±ci twórczej jest wªa±nie
tworzenie nowych idei, których na pocz¡tku [...] inni naukowcy mog¡
nawet nie zrozumie¢� � twierdz¡ wspomniani krytycy (s. 38).
Wreszcie trzecia i ostatnia trudno±¢ zwi¡zana z systemami produkcji,

jak¡ dostrzegaj¡ autorzy, wynika z ich wªasno±ci j¦zykowych. Otó» sys-
temy produkcji stanowi¡ reprezentacj¦ j¦zykow¡, podczas gdy pewne
odkrycia naukowe zdaj¡ si¦ mie¢ swe ¹ródªo w reprezentacjach wizual-
nych czy obrazach. Manipulowanie takimi modelami zjawisk jest z ko-
lei ¹ródªem inspiracji, które mog¡ prowadzi¢ do sformuªowania prawa
czy teoretycznego wyja±nienia zjawisk. Autorzy przytaczaj¡ tu prawo
zaªamania Snelliusa, odkrycie przez Kekulégo struktury benzenu czy
stworzenie przez Maxwella teorii elektromagnetyzmu. Takie reprezen-
tacje, argumentuj¡ autorzy, mog¡ poprzez generowanie nowych pro-
blemów i nowych odpowiedzi na nie doprowadzi¢ do przeformuªowania
samych reprezentacji. W pewnych sytuacjach teoretyk jest wi¦c zmu-
szony przekroczy¢ pewn¡ zastan¡ reprezentacj¦ zdarze«, na przykªad
drog¡ idealizacji. Powoªuj¡c si¦ na wªasne prace na temat konstru-
owania mentalnych modeli zjawisk, autorzy argumentuj¡, »e oparty na
wnioskowaniach o charakterze j¦zykowym model Simona mo»e si¦ oka-
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za¢ niewystarczaj¡cy do opisu roli, jak¡ peªni w niektórych odkryciach
wyobra¹nia o charakterze wizualnym.
Podobne w istocie zarzuty, cho¢ o bardziej ogólnym charakterze, nie-

ograniczaj¡ce si¦ do zastosowania systemu produkcji do modelowania
odkry¢, formuªuje tak»e J. Losee (1992). Stwierdza on, »e program
badawczy Simona nie speªnia jeszcze zaªo»onych celów � nie wyja±nia
intuicji, wgl¡du czy inspiracji za pomoc¡ rozpoznawania wzorców. Nie
odpowiada na istotne pytania w rodzaju: dlaczego Kepler szukaª ko-
relacji pomi¦dzy takimi, a nie innymi poj¦ciami, ani dlaczego Dalton
przyj¡ª kryterium prostoty i rozwijaª teori¦ cz¡steczkow¡ w obliczu jej
niespójno±ci ze znanymi danymi. Jak dot¡d, Simon nie jest w stanie
wyja±ni¢ rewolucyjnych zmian w nauce, które, u»ywaj¡c sformuªowa«
T. Kuhna, poci¡gaj¡ za sob¡ zmian¦ kluczowego, najwa»niejszego mo-
delu, metafory czy analogii. Losee pisze:

Najwi¦kszym wyzwaniem dla programu Simona jest nie symula-
cja przej±¢ od danych do opisuj¡cych je praw, lecz rekonstrukcja
rozwoju wypadków, w efekcie którego powstaj¡ teorie wysokiego
poziomu. [...] Je±li Kuhn ma racj¦, twierdz¡c, »e rewolucje na-
ukowe poci¡gaj¡ za sob¡ zmiany taksonomiczne, o charakterze
holistycznym, oparte na wprowadzeniu nowej analogii, metafory
czy modelu, to teoria odkrycia naukowego musi poda¢ jakie±
wyja±nienie tych zjawisk (s. 43).

Podej±cie za± Simona do odkrycia naukowego �zdaje si¦ nadawa¢ raczej
do opisu stopniowego wzrostu ni» rewolucyjnych zmian� (s. 41).
Simon odpowiada na takie zarzuty w dwojaki sposób, podobnie jak

to czyniª w przypadku poprzedniej grupy zarzutów opieraj¡cych si¦ na
twierdzeniu, »e �prawdziw¡ esencj¦� odkrycia naukowego stanowi for-
muªowanie problemów. Przytacza zatem wiele prominentnych przy-
kªadów z historii nauki, kiedy to wªa±nie rozwi¡zanie problemu, dla
którego reprezentacja byªa znana lub znajdowaªa si¦ w zasi¦gu r¦ki,
a nie znalezienie reprezentacji tego problemu stanowiªo ów �twórczy
krok� zapewniaj¡cy odkrywcy miejsce w panteonie nauki oraz w pod-
r¦cznikach szkolnych. Nie neguj¡c pozytywnej roli poszukiwania no-
wych reprezentacji problemów w odkryciu naukowym, jednocze±nie
stara si¦ uzasadni¢ tez¦, »e w istocie poszukiwanie reprezentacji pro-
blemów sprowadza si¦ do procesów rozwi¡zywania problemów, nawet
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je±li dotychczas nie udaªo si¦ dokona¢ symulacji tych procesów przy
pomocy programów komputerowych.
Simon twierdzi wi¦c, »e sªynny twórca teorii elektromagnetyzmu,

Clark Maxwell, ani nie wymy±liª problemu (znanego ju» przynajmniej
od czasów Faradaya), ani nie znalazª dla niego nowej reprezentacji.
Analogia do teorii przepªywu cieczy zostaªa wcze±niej zaproponowana
przez Faradaya, a znan¡ ju» wówczas teori¦ równa« ró»niczkowych
cz¡stkowych próbowaª wcze±niej, bez powodzenia, zastosowa¢ do elek-
tromagnetyzmu Thompson. Maxwell byª pierwszym, któremu udaªo
si¦ rozwi¡za¢ problem poprzez znalezienie wªa±ciwych równa«. Wspo-
minany wielokrotnie przez krytyków Simona Kepler nie zaproponowaª
caªkowicie nowej reprezentacji dla zjawisk astronomicznych. Najistot-
niejsza reprezentacja, a wi¦c ukªad odniesienia zwi¡zany ze staªymi
gwiazdami, znana byªa co najmniej od czasów Ptolemeusza, a system
heliocentryczny pochodzi od Kopernika. Jedynie koncepcja ksztaªtu
orbit w formie elips pochodzi od Keplera, nie miaªa jednak, jak argu-
mentuje Simon, znaczenia dla odkrycia jego trzeciego prawa. Podob-
nie Niels Bohr nie byª autorem reprezentacji atomu opartej na ana-
logii z ruchem planetarnym � zostaªa ona ju» wcze±niej zapropono-
wana przez Ratherforda. Bohr rozwi¡zaª problem wyja±nienia widma
atomu wodoru, zast¦puj¡c teori¦ promieniowania elektromagnetycz-
nego ide¡ kwantów Plancka (a tak»e Einsteina i Ehrenfesta). Wszyst-
kie te przykªady pokazuj¡, »e znalezienie reprezentacji problemu nie
stanowi owego �twórczego kroku�, jak chcieliby krytycy Simona.
Có» jednak Simon ma do powiedzenia w ramach swego podej±cia

na temat znajdowania czy generowania reprezentacji dla problemów,
skoro, jak sam przyznaje, czynno±¢ ta mo»e stanowi¢ istotny, twórczy
przejaw dziaªalno±ci naukowej?
Simon bynajmniej nie lekcewa»y problemów zwi¡zanych z rol¡ repre-

zentacji czy modeli, szczególnie o charakterze wizualnym, jako ¹ródªa
inspiracji mog¡cej prowadzi¢ do odkrycia naukowego. W cytowanej ju»
pracy zbiorowej znajdujemy znamienne stwierdzenie:

Je±li [...] mieliby±my zbada¢ odkrycie kierowane przez teorie
[theory-driven discovery � P. G.] troch¦ bli»ej, to musieliby±my
si¦ zaj¡¢ dokªadniej zagadnieniem reprezentacji. W procesach
odkrycia kierowanego przez dane [data-driven � P. G.] dokona-
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nych przez system BACON pojedyncza reprezentacja [...] oka-
zaªa si¦ dla naszych celów wystarczaj¡ca. W przypadku sys-
temów GLAUBER, STAHL i DALTON musieli±my dostarczy¢
tym programom odpowiednich reprezentacji dla reakcji chemicz-
nych. [...] We wszystkich tych przypadkach reprezentacje byªy
dla programów zawczasu przygotowane, o odkrywaniu repre-
zentacji przez te programy nie byªo mowy (Langley et al., 1987,
s. 315).

O ile (z przykro±ci¡) musiaªem stwierdzi¢, »e analiza procesów znaj-
dowania problemów zaprezentowana w cytowanej ksi¡»ce jest maªo
spójna i raczej pobie»na, o tyle analiza ró»nego rodzaju reprezentacji
stosowanych w procesach rozwi¡zywania problemów w »yciu codzien-
nym oraz w nauce (ze szczególnym uwzgl¦dnieniem reprezentacji wi-
zualnych) i ich mo»liwych symulacji komputerowych jest interesuj¡ca
i warto±ciowa � nawet je±li owe symulacje obejmuj¡ jedynie nieliczne,
oderwane przypadki.
Autorzy rozpoczynaj¡ rozwa»ania od próby u±ci±lenia poj¦cia �re-

prezentacja�. Przyjmuj¡ mianowicie nast¦puj¡c¡ de�nicj¦:

Pod poj¦ciem reprezentacji rozumiemy schemat sªu»¡cy prze-
chowywaniu informacji w pami¦ci, wraz z procesami operu-
j¡cymi na tej informacji umo»liwiaj¡cymi dost¦p do niej, jej
zmian¦ oraz wyci¡ganie na jej podstawie wniosków. Istotne
jest, »e aby scharakteryzowa¢ jak¡± reprezentacj¦, nale»y opisa¢
zarówno organizacj¦ pami¦ci, jak i operacje, które mo»na na niej
ªatwo i szybko wykona¢ (Langley et al., 1987, s. 315).

W ±wietle tej de�nicji, twierdz¡ autorzy, nale»y poczyni¢ pewne do-
datkowe zastrze»enia na temat równowa»no±ci dwu reprezentacji � wy-
maga ona nie tylko, aby reprezentacje mogªy przechowywa¢ te same
informacje, ale tak»e aby te same porcje informacji mo»na byªo z równ¡
ªatwo±ci¡ i szybko±ci¡ z obu reprezentacji uzyskiwa¢.
Autorzy rozwa»aj¡ trzy gªówne rodzaje reprezentacji zarówno pod

k¡tem ich genezy, zakresu zastosowa«, ªatwo±ci u»ycia w symulacjach
komputerowych, jak i mo»liwych ¹ródeª tych reprezentacji. S¡ to: re-
prezentacja oparta na strukturach listowych, reprezentacja zdaniowa
oraz reprezentacja �obrazowa� czy wizualna.
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Autorzy twierdz¡, »e �reprezentacje rozwijaj¡ si¦ w sposób stop-
niowy, bior¡c swój pocz¡tek w architekturze ludzkiego mózgu, który
przystosowany jest do przechwytywania i zapisywania informacji do-
starczanych przez zmysªy� (s. 317). Dotyczy to przede wszystkim re-
prezentacji za pomoc¡ struktur listowych, która jest niejako �wbudo-
wana� (wired in) w mózg i je±li nawet nie ma charakteru caªkowicie
wrodzonego, to z caª¡ pewno±ci¡ rozwija si¦ poprzez codzienne do-
±wiadczenie zmysªowe, wyprzedzaj¡ce o wiele lat reprezentacje jakiej-
kolwiek wiedzy naukowej. Ludzie wyposa»eni s¡ w zdolno±¢ do re-
prezentowania obiektów, przypisywania tym obiektom wªasno±ci oraz
relacji zespoªom tych obiektów, a tak»e do reprezentowania zmian za-
chodz¡cych w tych strukturach.
Struktury listowe (b¦d¡ce podstawowym symbolicznym typem da-

nych w j¦zyku programowania LISP i jego pochodnych dialektach) oraz
operatory dziaªaj¡ce na nich stanowi¡ wygodne i pot¦»ne narz¦dzie
reprezentowania w symulacjach komputerowych (i symbolicznych teo-
riach funkcjonowania mózgu) zarówno obiektów, jak i ich wªasno±ci,
relacji oraz zmian w strukturze relacyjnej. Na tego typu reprezenta-
cjach opiera sie budowa mi¦dzy innymi systemów BACON, GLAU-
BER, STAHL i DALTON.
Simon, staraj¡c si¦ odpowiedzie¢ na pytanie: sk¡d si¦ bior¡ repre-

zentacje? � opisuje dwa programy, których zadaniem jest stworzenie
wewn¦trznej reprezentacji w postaci struktur listowych. Jeden z nich,
UNDERSTAND (Hayes i Simon, 1974), buduje reprezentacje symbo-
liczne dla prostych problemów typu ªamigªówek18 na podstawie opisu
sytuacji podanego w prostych zdaniach w pisanym j¦zyku angielskim.
System ten jest wyposa»ony w elementarne mechanizmy tworzenia re-
prezentacji listowych, na podstawie rozbioru gramatycznego zdania
oraz rozumienia przez system struktury wzajemnych relacji pomi¦dzy
obiektami, i ich zmiany. I tak rzeczowniki wyst¦puj¡ce w opisie pro-
blemu staj¡ si¦ nazwami list, wªasno±ci reprezentowane s¡ przez warto-

18Simon ilustruje tworzenie struktur listowych na przykªadzie opisu znanej ªa-
migªówki, której rozwi¡zanie byªo celem wielu programów komputerowych, a do-
tycz¡cej przeprawy przez rzek¦ misjonarzy i kanibali (Langley et al., 1987, s. 6, 9).
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±ci atrybutów19, a dziaªania zwi¡zane ze zmian¡ opisywanych sytuacji
staj¡ si¦ operatorami dziaªaj¡cymi na listach. Simon stwierdza (nieco
emfatycznie), »e systemy takie jak UNDERSTAND pozwalaj¡ odpo-
wiedzie¢ na pytanie, sk¡d bior¡ si¦ reprezentacje, przynajmniej w tak
prostych przypadkach ªamigªówek:

Powstaj¡ jako bezpo±rednia odpowied¹ systemu na j¦zyk bada-
nego problemu (a dokªadnie na rozumienie tego j¦zyka przez
system), przy udziale niewielkiego zbioru abstrakcyjnych umie-
j¦tno±ci tworzenia reprezentacji� (Langley et al., 1987, s. 318).

Co wi¦cej, po krótkiej analizie twierdzi on, »e reprezentacje, którymi
posªuguj¡ si¦ cztery wspomniane w poprzednim akapicie systemy, nie
s¡ istotnie bardziej skomplikowane, ni» te, które jest w stanie wyge-
nerowa¢ system UNDERSTAND dla prostych problemów w rodzaju
zagadki o misjonarzach i kanibalach. A je±li tak jest, to �nale»y przy-
puszcza¢, »e nie powinno by¢ wielkiej trudno±ci w skonstruowaniu pro-
gramu, który na podstawie opisu problemów, które miaªy rozwi¡za¢
wspomniane systemy odkry¢, byªby w stanie skonstruowa¢ odpowied-
nie reprezentacje, którymi te systemy mogªyby si¦ posªu»y¢� (s. 318).
Drugim systemem generuj¡cym reprezentacje typu struktur listo-

wych, który dyskutuj¡ autorzy, jest GRANIS (Coles, 1972). System
ten analizowaª proste obiekty geometryczne (rysowane na sprz¦»onym
z nim ekranie przy pomocy pióra ±wietlnego), takie jak odcinki, wielo-
k¡ty, rysunki obwodów elektrycznych i schematy cz¡steczek zwi¡zków
chemicznych. Na podstawie tych danych tworzyª on wewn¦trzne repre-
zentacje obiektów w postaci struktur listowych, �rozumiej¡c� naryso-
wane obrazy na tyle dobrze, »e na podstawie tworzonych przez siebie
reprezentacji byª w stanie odpowiada¢ na proste pytania dotycz¡ce
wªasno±ci i wzajemnych relacji obiektów. Dzi¦ki temu mo»na powie-
dzie¢, »e system stanowi przynajmniej prymitywn¡ form¦ reprezentacji
wizualnej czy wyobra»eniowej.
Kolejnym ogólnym rodzajem reprezentacji dyskutowanym przez au-

torów s¡ reprezentacje zdaniowe. Istnieje rozpowszechniony w±ród ba-
19Ka»demu symbolowi w j¦zyku LISP mo»na przyporz¡dkowa¢ tzw. list¦ wªa-

sno±ci (property list), z których ka»da posiada okre±lon¡ warto±¢. Patrz np. Tani-
moto, 1990, s. 60 n.
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daczy sztucznej inteligencji pogl¡d, gªosz¡cy, »e informacja jest prze-
chowywana w ludzkim umy±le (oraz w komputerze) w postaci zda« wy-
ra»onych w j¦zyku naturalnym b¡d¹ sztucznym oraz »e procesy wnio-
skowania polegaj¡ na rozumowaniach logicznych w tym j¦zyku.20
Nie umniejszaj¡c wagi tych reprezentacji przy rozwi¡zywaniu wielu

praktycznych problemów, Simon zdaje si¦ przychyla¢ do pogl¡du J. Ha-
damarda, i» naukowcy (a w ka»dym razie znaczna ich cz¦±¢) przy doko-
nywaniu odkry¢ my±l¡ raczej przy pomocy obrazów ni» sªów. W sposób
zdecydowany stwierdza natomiast trzy rzeczy. Po pierwsze, »e repre-
zentacja za pomoc¡ struktur listowych i reprezentacja zdaniowa nie s¡
równowa»ne, a to z powodu istotnych ró»nic w rodzaju wniosków, ja-
kie w sposób ªatwy i szybki mo»na wyci¡gn¡¢ z wiedzy zakodowanej
w tych dwu reprezentacjach.21 Po drugie, systemy odkry¢ jego grupy
u»ywaj¡ reprezentacji w formie struktur listowych i �przeªo»enie� na-
wet prostych ich fragmentów (np. pojedynczych praw w systemie pro-
dukcji) na j¦zyk wnioskowania logicznego wymagaªoby bardzo skom-
plikowanego zbioru aksjomatów (Langley et al., 1987, ss. 321�322).
Po trzecie wreszcie i najwa»niejsze: opis problemu maj¡cy charakter
reprezentacji wizualnej, który w stosunkowo prosty sposób da si¦ wy-
razi¢ w formie struktur listowych, nie da si¦ w prosty sposób wyrazi¢
za pomoc¡ reprezentacji zdaniowej. Twierdzenie to ilustruje Simon
na przykªadzie opisu wizualnego modelu dla zagadki o misjonarzach
i kanibalach. Twierdzi, »e wizualny opis sytuacji problemowej mo»na
stosunkowo ªatwo odda¢ za pomoc¡ struktur listowych i dziaªaj¡cych
na nich operatorach, podczas gdy reprezentacja zdaniowa tego opisu
jest skomplikowana i nienaturalna.
Najwi¦cej miejsca jednak po±wi¦caj¡ autorzy analizie ró»nego ro-

dzaju reprezentacji o charakterze wizualnym stosowanych w nauce. Nic
w tym zreszt¡ dziwnego � przypomnijmy, »e krytycy Simona zarzucali
mu brak wªa±nie tego typu abstrakcyjnych rozumowa« na poziomie mo-
deli wyobra»eniowych w stworzonych przez jego grup¦ systemach od-
kry¢. Celem Simona jest pokazanie, »e tego typu rozumowania mo»na
wyeksplikowa¢ w terminach rozwi¡zywania problemów oraz »e proces

20Idee te, przy zastosowaniu j¦zyka predykatów pierwszego rz¦du, le»¡ u podstaw
mi¦dzy innymi znanego j¦zyka programowania Prolog.

21Autor powoªuje si¦ na wyniki swoich wªasnych bada«. Patrz np. Simon, 1978.
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tworzenia reprezentacji wizualnych nie ma tak mistycznego, twórczego
charakteru, jak to sugeruj¡ jego krytycy.
Autorzy rozumiej¡ termin �reprezentacja wizualna� czy �reprezenta-

cja obrazowa� w nast¦puj¡cy sposób:

U»ywamy terminów obrazowy czy wyobra»eniowy w odniesie-
niu do wewn¦trznej reprezentacji, gdy informacja w niej zawarta
wygl¡da podobnie i jest w podobny sposób zorganizowana do in-
formacji na zewn¦trznym obrazie czy diagramie oraz gdy wnio-
ski, które dadz¡ si¦ szybko i ªatwo wyci¡gn¡¢ z tej informacji, s¡
podobnego rodzaju do tych, które mo»na w sposób natychmia-
stowy wyci¡gn¡¢ na podstawie obrazu czy diagramu (Langley
et al ., 1987, s. 327).

Przy takim rozumieniu tych terminów staraj¡ si¦ nast¦pnie zbada¢ rol¦,
jak¡ peªni¡ reprezentacje wizualne i my±lenie obrazowe w codziennych
czynno±ciach zwi¡zanych z dziaªalno±ci¡ naukow¡.
Przede wszystkim autorzy widz¡ gª¦bokie analogie pomi¦dzy my±le-

niem obrazowym bazuj¡cym na reprezentacjach wizualnych w umy±le
(the mind's eye) i opartym na reprezentacjach zapisanych na diagra-
mach czy rysunkach. Dotycz¡ one zarówno sposobu zorganizowania
informacji, jak i wniosków, które mo»na z tej informacji wyci¡ga¢.
Istotna ró»nica polega jedynie na wi¦kszej �pojemno±ci informacyjnej�
diagramów wykonanych na papierze. Ilustracj¡ tej tezy s¡ przykªady
prostych problemów z dziedziny statyki: równowaga kóª z¦batych,
bloczków czy pªywaj¡cych ciaª. Rola diagramów w rozwi¡zywaniu
tego rodzaju problemów jest, wedle autorów, dwojaka: przechowuj¡
one informacje o problemie i pozwalaj¡ uruchomi¢ odpowiednie prawo
w systemie produkcji.
Kolejnych wa»nych przykªadów reprezentacji obrazowych dostarcza

XIX-wieczna teoria elektromagnetyzmu. Ilustruj¡ one stopniowe przej-
±cie od koncepcji dziaªania na odlegªo±¢ do reprezentacji o charakte-
rze teoriopolowym, stosowanych zarówno w elektromagnetyzmie, jak
i innych dziedzinach �zyki. Autorzy podkre±laj¡ szczególnie zwi¡zki
i wzajemn¡ przekªadalno±¢ reprezentacji �wizualnych� i odpowiadaj¡-
cych im konstruktów symbolicznych wyra»onych w j¦zyku rachunku
ró»niczkowego i caªkowego, takich jak gradient, dywergencja czy kr¡-
»enie. Znamienne jest przy tym, »e jedni badacze, prezentuj¡c swoje



Systemy odkry¢ a spór o racjonalno±¢ odkrycia naukowego 95

idee, ch¦tniej posªugiwali si¦ tym pierwszym rodzajem reprezentacji,
a inni drugim.
Z przytoczonych przykªadów z dziedziny �zyki oraz analizy reprezen-

tacji stosowanych w chemii autorzy wyci¡gaj¡ kilka istotnych konkluzji
dotycz¡cych reprezentacji:

1. My±lenie obrazowe (mental imagery) jako sposób rozumowa-
nia mo»na wyja±ni¢ za pomoc¡ tych samych terminów co inne
formy reprezentacji u»ywanych przy rozwi¡zywaniu problemów:
jako zbiór struktur symbolicznych, na których mo»na wykonywa¢
okre±lone operacje w celu uzyskania po»¡danych informacji. Ope-
racje te, najcz¦±ciej w formie praw produkcji, stanowi¡ istotn¡
cz¦±¢ wiedzy wymaganej do biegªego posªugiwania si¦ dan¡ re-
prezentacj¡.

2. Nie jest prawd¡, jakoby wraz z rozwojem wiedzy w danej dzie-
dzinie pojawiaªy si¦ caªkowicie nowe reprezentacje � w rzeczy-
wisto±ci naukowcy stopniowo mody�kuj¡ i adaptuj¡ niewielk¡
liczb¦ podstawowych i znanych od dawna (cz¦sto od staro»ytno-
±ci) reprezentacji, przy czym ów proces adaptacji polega przede
wszystkim na tworzeniu nowych operatorów dziaªaj¡cych na tej
reprezentacji.

3. Nowe reprezentacje pojawiaj¡ si¦ w wyniku opracowania i uszcze-
góªowienia kilku podstawowych reprezentacji o charakterze ogól-
nym, takich jak reprezentacja zdaniowa, reprezentacja za pomoc¡
struktur listowych i reprezentacja obrazowa (wizualna).

Jednak pomimo tych, zdawaªoby si¦, obiecuj¡cych wniosków autorzy
podsumowuj¡ rozwa»ania na temat reprezentacji skromnie, by nie po-
wiedzie¢ � samokrytycznie:

Wiele pozostaje do zrobienia w dziedzinie konstrukcji syste-
mów przetwarzania informacji zdolnych do tworzenia i opraco-
wywania reprezentacji, cho¢ uczyniono tu ju» pierwsze kroki.
[...] Post¦p w tym kierunku wypeªniªby jedn¡ z podstawowych
luk w teorii odkry¢ maszynowych (Langley et al., 1987, s. 336).
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Powód jest jasny: owe �pierwsze kroki� w postaci opisanych wcze±niej
systemów s¡ raczej skromne.
Nieco bardziej optymistycznie podsumowuje swe rozwa»ania Simon

w artykule polemicznym (1992a), powoªuj¡c si¦ na swe nowe badania
nad rozwi¡zywaniem trudnych problemów typu ªamigªówek, w których
zmiana reprezentacji decyduje o sukcesie w rozwi¡zaniu. Testowane
przez niego (i jednego ze wspóªpracowników) programy byªy w stanie
dokona¢ zmiany w reprezentacji problemu zwykªymi metodami stoso-
wanymi w rozwi¡zywaniu problemów. Zdaniem Simona potwierdza
to tez¦, »e znajdowanie reprezentacji jest form¡ rozwi¡zywania pro-
blemów w wystarczaj¡cym stopniu, aby ci¦»ar dowodu, i» tak nie jest
przerzuci¢ na przeciwników (s. 73).
Jak ju» wspominaªem, Simon mocno podkre±la stopniowy charakter

odkrycia naukowego. Ta wa»na teza powtarza si¦ w pracach zarówno
jego, jak i wspóªpracowników. Simon u»ywa jej w dwóch kontekstach.
Po pierwsze, jako pewne twierdzenie charakteryzuj¡ce odkrycia na-
ukowe (nawet te najwi¦kszej miary) jako proces stopniowego poszuki-
wania rozwi¡zania skªadaj¡cy si¦ z wielu kolejnych, nie zawsze udanych
kroków, zwykle dokonywanych na przestrzeni dªu»szego okresu przez
kolejnych naukowców korzystaj¡cych z wyników swych poprzedników.
Tak wªa±nie, przypomnijmy, rekonstruuje Simon odkrycie prawa pro-
mieniowania ciaªa doskonale czarnego.
Po drugie, tezy tej u»ywa Simon do obrony swego stanowiska prze-

ciw niektórym zarzutom krytycznym wywodz¡cym si¦, jak twierdzi,
z niewªa±ciwego u»ycia przedimka okre±lonego the. Chodzi mianowicie
o zarzuty gªosz¡ce, »e teoria odkry¢ maszynowych nie wyja±nia ca-
ªego procesu prowadz¡cego do danego odkrycia na przestrzeni wielu
lat, a jedynie okre±lone jego etapy, bior¡ce za punkt wyj±cia pewne
warunki pocz¡tkowe, których ju» nie wyja±nia, traktuj¡c je jako za-
stane. Tym samym teoria odkry¢ grupy Simona nie oddaje �istoty�
procesu odkrycia naukowego w caªym jego bogactwie, a jedynie pewne
jego oderwane etapy. Tego typu zarzuty powtarzaj¡ si¦ w sªabszej b¡d¹
silniejszej formie, niejako mi¦dzy wierszami, w dyskutowanych ju» pra-
cach de Meya (1992), Gilliesa (1992), Johnson-Lairda & Legrenziego
(1992), Losee'ego (1992), Schanka & Hughes'a (1992) i wielu innych.
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Jaka jest linia obrony Simona w obliczu tego typu zarzutów? Otó»
twierdzi on, »e sformuªowana przez niego i wspóªpracowników teoria
odkry¢ naukowych stanowi zbiór praw pokazuj¡cych, w jaki sposób
ka»dy nowy krok w stron¦ post¦pu wiedzy powstaje z kroku go po-
przedzaj¡cego. Simon dostrzega tu analogi¦ do mechaniki klasycznej,
gdzie zbiór równa« ró»niczkowych opisuje ewolucj¦ systemu w konti-
nuum czasowym. Stwierdza mianowicie, »e �prawa odkry¢ naukowych
wyra»one s¡ za pomoc¡ programów komputerowych, które mo»na for-
malnie scharakteryzowa¢ jako systemy równa« ró»nicowych [di�erence
equations � P. G.] i które opisuj¡ post¦p nauki w kolejnych, dyskret-
nych krokach w czasie� (1992b, s. 74).
W ten sposób, zdaniem Simona, zarzut, »e prezentowane przez niego

wyja±nienie odkrycia naukowego samo odwoªuje si¦ do zbioru warun-
ków pocz¡tkowych traci w du»ej cz¦±ci sw¡ moc destrukcyjn¡. Przy-
kªadowo mo»emy wyja±ni¢, w jaki sposób Kepler odkryª swe trzecie
prawo bez konieczno±ci wyja±niania ¹ródeª danych na temat odlegªo-
±ci i czasu obiegu planet, którymi dysponowaª, ani powodów, które
kierowaªy nim, gdy zaj¡ª si¦ tym problemem.
Wobec zarzutów krytycznych Simon zdaje sobie jednak spraw¦ z nie-

kompletno±ci swego uj¦cia odkry¢ naukowych. Stwierdza bowiem sa-
mokrytycznie:

Oczywi±cie chcieliby±my, aby nasza teoria wyja±niaªa równie»
owe poprzedzaj¡ce zjawiska. St¡d te», w miar¦ swego rozwoju,
musi ona sta¢ si¦ teori¡ na temat znajdowania problemów i re-
prezentacji, uzyskiwania danych oraz konstruowania nowych in-
strumentów, a nie tylko teori¡ znajdowania praw pasuj¡cych do
danych i mechanizmów wyja±niaj¡cych te prawa (1992b, s. 74).

Nie koniec jednak na tym. Wspomniani wy»ej krytycy Simona,
P. Johnson-Laird i P. Legrenzi (1992), wytykaj¡ mu, jak to okre±laj¡,
strategiczn¡ luk¦ w jego teorii. Przyznaj¡ oni sªuszno±¢ strategii Si-
mona, polegaj¡cej na dekompozycji procesów twórczych (w tym od-
krycia naukowego) na podproblemy czy moduªy i tworzeniu progra-
mów komputerowych symuluj¡cych ich dziaªanie. Dopatruj¡ si¦ jed-
nak w teorii Simona braku wzajemnego powi¡zania owych moduªów,
odpowiadaj¡cych ró»nym aspektom dziaªalno±ci naukowej, a tak»e wy-
ja±nienia, w jaki sposób system kognitywny mógªby dokonywa¢ wyboru
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odpowiedniego moduªu do konkretnego zadania, tak jak to czyni¡ na-
ukowcy zajmuj¡cy si¦ wi¦cej ni» jednym z opisywanych przez Simona
aspektów dziaªalno±ci naukowej.
�wiadom tego typu zarzutów, wynikaj¡cych z niekompletno±ci jego

stanowiska i niejako w odpowiedzi na nie, Simon snuje nast¦puj¡c¡ re-
�eksj¦ nad mechanizmami wspóªpracy wspomnianych moduªów: okre-
±lony krok w rozwoju nauki ko«czy si¦ w momencie, gdy nowa wiedza
zostaje zapami¦tana w umy±le naukowca lub zakomunikowana spoªecz-
no±ci naukowej, np. drog¡ publikacji. Mo»emy sobie wyobrazi¢ umysª
naukowca jako jego prywatn¡ tablic¦, a publikacje � jako tablic¦ o cha-
rakterze publicznym. Owa publiczna tablica staje si¦ ¹ródªem nowych
idei, problemów, reprezentacji, pomysªów na skonstruowanie aparatury
eksperymentalnej i przeprowadzenie eksperymentów � mo»e z niej sko-
rzysta¢ ka»dy maj¡cy do niej dost¦p naukowiec, bior¡c j¡ za punkt
wyj±cia nast¦pnego kroku w swojej dziaªalno±ci badawczej. Mo»emy
sobie wyobrazi¢, powiada Simon, systemy takie jak BACON, DALTON
czy KEKADA jako wyspecjalizowanych naukowców, dla których aktu-
alny stan tej tablicy stanowi warunki pocz¡tkowe ich bada«. Wówczas,
wedle Simona, problem wspóªpracy ró»nych moduªów dziaªalno±ci na-
ukowej po prostu znika:

Dzi¦ki u»yciu wspomnianej tablicy poszczególne, wyspecjali-
zowane procesy skªadaj¡ si¦ w caªo±¢ w sposób caªkowicie auto-
matyczny, bez potrzeby jakiegokolwiek centralnego planowania.
Dziaªalno±¢ naukowa jest w widoczny sposób systemem produk-
cji (w rozumieniu nauk komputerowych), dziaªaj¡cym w oparciu
o tablic¦ dost¦pnej literatury. Poszczególni naukowcy czy pro-
gramy stanowi¡ jego równania ró»nicowe, przy czym zawarto±¢
tych równa« dostarcza nam jedynej wiedzy teoretycznej, jak¡
mo»emy czy potrzebowaliby±my posiada¢ na temat dziaªania
caªego systemu. Teoria ta ma charakter stopniowy. Równa-
nia wyja±niaj¡, w jaki sposób system generuje nast¦pny krok
w oparciu o stan systemu i warunki graniczne (1992b, s. 75).

Trudno odmówi¢ Simonowi sporej dozy sªuszno±ci w przedstawionej re-
konstrukcji. Wydaje si¦, »e mo»e ona stanowi¢ dogodny punkt wyj±cia
dla konkretnych symulacji odkry¢, dokonywanych wspólnie przez wiele
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systemów. Konstrukcj¡ takiego autonomicznego robota-odkrywcy zaj-
mowaª si¦ na przykªad Jan �ytkow (1995/96). Niemniej jednak osi¡-
gni¦cia grupy Simona na tym polu s¡, jak dot¡d, raczej skromne, co �
cho¢ mo»e zabrzmie¢ to paradoksalnie � wynika w du»ej mierze z braku
zapotrzebowania ze strony naukowców na tego typu systemy (Langley,
2002).
Ostatnia wreszcie grupa cz¦sto powtarzaj¡cych si¦ zarzutów zwi¡-

zana jest z problemem indukcji. Krytycy zarzucaj¡ mianowicie pro-
gramowi odkry¢ naukowych Simona, »e próbuje on posªugiwa¢ si¦ me-
tod¡ indukcyjn¡ w uzasadnieniu rezultatów uzyskanych przez systemy
odkry¢, podczas gdy zawodno±¢ tej metody wnioskowania nie budzi
w¡tpliwo±ci. Ponadto twierdz¡, »e Simon nadu»ywa sªowa �logika�,
mówi¡c na przykªad, »e celem jego jest skonstruowanie dowodu na
istnienie logiki odkry¢.22 S¡dz¦, »e Simon mo»e dosy¢ ªatwo obroni¢
swe stanowisko, wytykaj¡c krytykom albo niewªa±ciwe (zbyt w¡skie)
rozumienie sªowa �logika�, albo mylenie logiki odkrycia z logik¡ uza-
sadnienia.
Otó» Simon podkre±la w wielu miejscach, »e pod poj¦ciem �logika

odkrycia naukowego� rozumie �zbiór praw normatywnych o charakterze
heurystycznym, które zwi¦kszaj¡ szans¦ na osi¡gni¦cie sukcesu w do-
konywaniu odkry¢ naukowych osób, które si¦ nimi posªuguj¡, w po-
równaniu z tymi, które si¦ nimi nie posªuguj¡�, po czym dodaje: �Pod
poj¦ciem tym zdecydowanie nie rozumiem formalnego systemu rozu-
mowania, który dostarczaªby gwarancji znalezienia praw naukowych
lub gwarancji »e znalezione prawa s¡ sªuszne� (1992b, s. 75). Takie
szerokie rozumienie terminu �logika� zgadza si¦ z de�nicjami poda-
wanymi przez wi¦kszo±¢ sªowników, gdzie mowa jest o konkretnych
sposobach rozumowania, ocenianych z perspektywy ich sªuszno±ci, czy
�logice� okre±lonych dziaªa« � twierdzi dalej Simon.
Proces znajdowania praw, podobnie jak inne procesy zwi¡zane z roz-

wi¡zywaniem problemów, polega na kolejnych etapach generowania
i testowania hipotez. Naukowiec lub system komputerowy tworzy
prawa, które nast¦pnie testuje, opieraj¡c si¦ na dost¦pnych danych, i w
przypadku braku zgodno±ci generuje nowe prawa, kieruj¡c si¦ natur¡

22Opinie takie wygªasza na przykªad J. Agassi (1992), P. Johnson-Laird i P.
Legrenzi (1992), a przede wszystkim A. Petroni (1992).
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wykrytych niezgodno±ci. Na tym wªa±nie, wedle Simona, polega logika
odkrycia naukowego. W odró»nieniu od tego mo»na te» mówi¢ o nie-
logicznych sposobach prowadzenia bada«, na przykªad kiedy hipotezy
generowane s¡ w sposób przypadkowy, a proces poszukiwania staje si¦
�niewra»liwy� na zgodno±¢ osi¡gni¦tych ju» wyników z danymi.
Druga kwestia dotyczy logiki indukcji jako sposobu uzasadniania

sªuszno±ci znalezionych praw. Simon wielokrotnie podkre±laª, »e celem
jego bada« nie jest rozwi¡zanie problemu indukcji oraz »e wyniki jego
bada« nie zale»¡ od jego rozwi¡zania.

Problem indukcji pozostaje nadal nierozwi¡zany � moim zda-
niem jest to problem, którego ani nie da si¦ rozwi¡za¢ ani, na
szcz¦±cie, nie trzeba go rozwi¡za¢, aby nauka mogªa si¦ rozwi-
ja¢ dalej. [...] W¡tpliwo±ci dotycz¡ce istnienia logiki odkrycia
naukowego odnosz¡ si¦ do innego znaczenia sªowa �logika� ni»
to, którego zawsze u»ywaªem� (Simon, 1992, s. 76).

Gdy system odkry¢ naukowych szuka i znajduje prawo pasuj¡ce do
sko«czonej liczby danych obserwacyjnych, to znaczy, »e dokonaª on od-
krycia prawa, które mo»e okaza¢ si¦ zgodne lub niezgodne z kolejnymi
danymi. W identycznej sytuacji znajduj¡ si¦ naukowcy, który musz¡
si¦ zadowoli¢ odkrytymi prawami czy teoriami, bez gwarancji, »e pozo-
stan¡ one sªuszne w obliczu nowych danych czy teorii. �aden system
odkry¢ naukowych z pewno±ci¡ nie rozwi¡zuje problemu indukcji: nie
dostarcza »adnej gwarancji, »e odkryte przez niego prawo, cho¢by bar-
dzo dobrze pasowaªo do sko«czonego zbioru dost¦pnych danych, b¦dzie
w stanie prawidªowo przewidzie¢ przyszªe dane. Dokªadnie w takiej
samej sytuacji znajduj¡ sie ludzcy odkrywcy, powiada Simon (1992b,
s. 75).
Zatem, wedle Simona, zadaniem naukowców i systemów odkry¢ nie

jest osi¡gni¦cie niemo»liwego celu, jakim jest uzyskanie na drodze in-
dukcji sªusznych praw ze sko«czonej liczby danych, lecz sformuªowanie
na drodze indukcyjnej prawa, które pasuje jedynie do tych danych,
w nadziei, »e pozostanie ono sªuszne w obliczu nowych danych przez
stosunkowo dªugi czas. W innym miejscu Simon i jego wspóªpracow-
nicy (1987, s. 16) stwierdzaj¡ jeszcze mocniej, co nast¦puje:

[...] na etapie odkry¢ nauka rozwi¡zuje problemy zwi¡zane
z pewno±ci¡ czy jednoznaczno±ci¡ znalezionych hipotez przede
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wszystkim poprzez ich zignorowanie. [...] W momencie dokony-
wania odkrycia nie ma mowy o tym, czy sformuªowane na pod-
stawie danych prawo ogólne przejdzie pozytywnie test oparty
na dodatkowych danych.

Dalej pada znamienne stwierdzenie:

Nacisk, jaki kªadzie �lozo�a nauki na pewno±¢ i jednoznaczno±¢
twierdze« sformuªowanych na drodze indukcji, wynika z niezro-
zumienia samej nauki. Nauka na±laduje »ycie znacznie bli»ej,
ni» to si¦ otwarcie przyznaje. Tak w »yciu, jak i w nauce nie-
pewno±ci i ryzyka nie da si¦ unikn¡¢ (s. 17).

Tak wi¦c Simon nie odrzuca caªkowicie problemu indukcji, poszukiwa-
nia jednoznaczno±ci i siªy predykcyjnej hipotez, tylko widzi go jakby
w innym wymiarze. Funkcj¡ procedur wery�kacji nie jest dla niego
dostarczenie naukowcom nieosi¡galnej sªuszno±ci i jednoznaczno±ci hi-
potez, lecz u±wiadomienie im stopnia ryzyka wi¡»¡cego si¦ z przyj¦ciem
znalezionej hipotezy oraz dostarczenie wskazówek na temat tego, jak
dokonywa¢ odkry¢, które przetrwaj¡ stosunkowo dªugi czas.
Rozwa»¦ jeszcze na koniec kilka argumentów wysuwanych przez po-

jedynczych krytyków programu Simona, na tyle jednak wa»nych, »e
moim zdaniem zasªuguj¡ na oddzielne omówienie.
J. Agassi (1992) zarzuca Simonowi, i» jego rekonstrukcje nie s¡ w sta-

nie odda¢ odkrycia naukowego w caªym jego bogactwie, poniewa» nie
symuluj¡ odkry¢ o charakterze teoretycznym, jak na przykªad odkry-
cie modelu atomu wodoru przez Nielsa Bohra, a jedynie maªo istotne
uogólnienia prowadz¡ce do sformuªowania praw empirycznych. A je-
±li nie s¡ w stanie wykonywa¢ wszystkich zada« zwi¡zanych z bada-
niami naukowymi, to znaczy, »e teoria Simona jest niesªuszna � twierdzi
Agassi.
Simon (1992b) przyznaje, »e istotnie na obecnym etapie »aden sys-

tem nie jest w stanie powtórzy¢ odkrycia Bohra. Wskazuje to jednak
na niekompletno±¢, a nie niesªuszno±¢ jego teorii. Podobnie jak w na-
uce, fakt i» jaka± teoria nie jest w stanie poradzi¢ sobie ze wszystkimi
zjawiskami, nie oznacza »e jest ona niesªuszna w zakresie swoich zasto-
sowa«. Niekompletno±¢ nie oznacza obalenia teorii. Brak programów
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symuluj¡cych odkrycia w rodzaju Bohra nie oznacza, »e procesy od-
krycia naukowego nie s¡ procesami rozwi¡zywania problemów, odpo-
wiada Simon, i trudno nie przyzna¢ mu racji. Moim zdaniem zarzut
Agassiego idzie zbyt daleko w wymaganiach stawianych teorii odkry¢
maszynowych, wymaganiach, których nie stawia si¦ przed teoriami na-
ukowymi.
Kolejn¡ w¡tpliwo±¢ raczej ni» zarzut wyra»a wspomniany ju»

M. de Mey (1992). Dotyczy ona dysproporcji czasu, jaki wymagany byª
do dokonania oryginalnego odkrycia, i czasu, jaki potrzebuj¡ systemy
komputerowe, aby to odkrycie replikowa¢. Jak na przykªad wyja±ni¢
fakt, »e system BACON dokonaª ponownego odkrycia trzeciego prawa
Keplera w ci¡gu 2 minut, skoro Keplerowi zaj¦ªo to kilka dekad jego
»ycia?
De Mey sugeruje, aczkolwiek delikatnie, i» by¢ mo»e w procesie od-

krycia naukowego mamy do czynienia z wymiarem zdarze«, których
rekonstrukcje Simona oparte na �redukcji kognitywistycznej� nie s¡
w stanie w peªni uchwyci¢.
Simon docenia wag¦ tego typu zarzutów, staraj¡c si¦ udzieli¢ na nie

paru odpowiedzi, które wszak»e, jak sam przyznaje, wyja±niaj¡ kwesti¦
jedynie po cz¦±ci.
Po pierwsze, zwraca uwag¦ na fakt, »e Kepler po±wi¦caª jedynie

niewielki uªamek, by¢ mo»e rz¦du 1%, swego czasu poszukiwaniom
trzeciego prawa, zajmuj¡c sie w mi¦dzyczasie innymi sprawami, nie-
koniecznie o charakterze naukowym. Druga kwestia dotyczy ró»nicy
szybko±ci systemu nerwowego i szybko±ci komputera przy wykonywa-
niu oblicze« si¦gaj¡cej trzech rz¦dów wielko±ci. Kepler nie posªugiwaª
si¦ ani kalkulatorem, ani logarytmami, a, jak sam przyznaª, popeªniª
bª¡d arytmetyczny, który znacznie wydªu»yª ko«cowy etap poszukiwa-
nia prawa. Z przytoczonych argumentów wynika, wedle Simona, »e
ró»nica przewidywanych czasów wymaganych do dokonania odkrycia
przez Keplera i system BACON mo»e si¦ga¢ sze±ciu rz¦dów wielko±ci,
a wi¦c jest zgodna z warto±ciami faktycznymi.
W podobny sposób stara si¦ wyja±ni¢ Simon rozbie»no±¢ pomi¦dzy

czasem, jaki zaj¦ªo Planckowi sformuªowanie ostatecznej wersji prawa
promieniowania ciaªa doskonale czarnego, a czasem, jaki potrzebowali
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jego (Simona) koledzy, zajmuj¡cy si¦ matematyk¡ stosowan¡, aby roz-
wi¡za¢ analogiczny problem.
Niestety w przypadku dysproporcji czasów wypada mi si¦ zgodzi¢

z profesorem de Meyem. O ile bowiem, nieco na siª¦ mo»na wyja±ni¢ t¦
dysproporcj¦, powoªuj¡c si¦ na okoliczno±ci przytoczone przez Simona,
o tyle bezsprzecznie odkrycia, o których mowa, miaªy swój komponent
teoretyczny, sprowadzaj¡cy si¦ chocia»by do formuªowania problemu
czy znajdowania reprezentacji, przy czym, jak stwierdziªem powy»ej,
symulacje Simona tego komponentu nie obejmuj¡. I to jest, moim
zdaniem, istotna przyczyna wyja±niaj¡ca dysproporcj¦ czasu odkry¢.
Rzecz sprowadza si¦ wi¦c do wspomnianego zarzutu o niekompletno±¢
teorii Simona, co, jak stwierdziªem, nie ±wiadczy o jej niesªuszno±ci.
Kolejny zarzut podnosi w swoich publikacjach wspomniany ju», je-

den z najbardziej zagorzaªych przeciwników programu Simona, D. Gil-
lies.23 Stwierdza on, »e istnieje jeden prosty powód, który mimo po-
zornych sukcesów zmusza nas do uznania, i» program Simona poniósª
pora»k¦:

Simon i jego grupa w istocie �ponownie odkryli� (w pewnym
sensie) prawa, które byªy ju» znane. Ich programy nie odkryªy
jednak»e »adnych nowych i wa»nych praw czy uogólnie«. [...]
Odkrycie nowego uogólnienia stanowi dla mnie decyduj¡cy test
tego, czy program odniósª sukces, czy nie (Gillies, 1996, s. 21).

Co wi¦cej, Gillies dostrzega wyra¹ny kontrast mi¦dzy programem ba-
dawczym Simona a osi¡gni¦ciami systemów stworzonych w obr¦bie tra-
dycji A. Turinga, które, jak twierdzi, mog¡ poszczyci¢ si¦ wieloma
praktycznymi sukcesami w odkrywaniu nowych praw i uogólnie«. Od-
kªadaj¡c polemik¦ z t¡ ostatni¡ tez¡ do nast¦pnej podsekcji, zasta-
nówmy si¦, w jakim stopniu zarzut sformuªowany przez Gilliesa jest
gro¹ny dla Simona. Otó» wspomniany autor, by¢ mo»e pod wpªywem
zbyt optymistycznej oceny wyników grupy wywodz¡cej si¦ z tradycji
Turinga, nie eksplikuje tej kwestii zbyt dokªadnie, nie próbuje docieka¢,
jakie sªabe punkty czy bª¦dy metodologiczne w programie badawczym
Simona powoduj¡, czy mog¡ powodowa¢, »e nie mo»e si¦ on poszczyci¢
caªkowicie nowymi odkryciami, cho¢by tylko bardzo �maªego kalibru�.

23Patrz np. Gillies, 1992; 1996.
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Znacznie bardziej wnikliwie analizuje t¦ kwesti¦ J. Watkins (1992),
wytykaj¡c programowi Simona konkretne sªabe punkty, mog¡ce powo-
dowa¢ brak nowych odkry¢. Watkins twierdzi mianowicie, »e �powtó-
rzenie odkrycia naukowego mo»e by¢ o tyle ªatwiejsze, ni» dokonanie
go po raz pierwszy, »e fakt, i» programowi komputerowemu udaªo si¦
powtórzy¢ odkrycie nie stanowi wystarczaj¡cego powodu, by wierzy¢,
»e uda mu si¦ dokona¢ nowych odkry¢ o porównywalnym znaczeniu�
(Watkins, 1992, ss. 65�66). Watkins wymienia trzy mo»liwe powody
takiego stanu rzeczy.
Po pierwsze, badania czy odkrycia naukowe cz¦sto polegaj¡ nie tylko

na rozwi¡zywaniu problemów, lecz tak»e na ich formuªowaniu, podczas
gdy symulacje Simona obejmuj¡ jedynie to pierwsze.
Po drugie, Watkins zauwa»a, »e w nauce post¦p teoretyczny obej-

muje zwykle nowe poj¦cia, które odkrywca lub kto± inny musi zapro-
ponowa¢ czy zde�niowa¢, podczas gdy systemy stworzone przez grup¦
Simona takich poj¦¢ nie de�niuj¡, a ich zastosowanie w nowych dzie-
dzinach, jak autorzy sami przyznaj¡, wymaga wªa±nie wyposa»enia
ich w now¡ aparatur¦ poj¦ciow¡, tak jak to miaªo miejsce z kolejnymi
wersjami systemu BACON.
Trzeci powód, dla którego systemy odkry¢ miaªy zbyt uªatwione za-

danie, sprowadza si¦ do tego, »e spo±ród wielu pyta«, na które odpo-
wied¹ jest taka sama, jedne sugeruj¡ prawidªow¡ odpowied¹ w mniej-
szym, a inne w wi¦kszym stopniu. Cz¦sto si¦ jednak zdarza, powiada
Watkins, »e pytanie zawiera w sobie tak wiele informacji i naprowadza
na tok rozumowania wiod¡cy do odpowiedzi w takim stopniu, i» samo
udzielenie odpowiedzi niewiele wnosi do rozwi¡zania caªego problemu.
Zdaniem Watkinsa tak byªo na przykªad z odkryciem trzeciego prawa
Keplera przez system BACON.
Wreszcie czwarty i ostatni powód tkwi w specy�cznych dla danej

dziedziny heurystykach, którymi posªuguj¡ si¦ systemy odkry¢. Ist-
nieje bowiem, zauwa»a Watkins, niebezpiecze«stwo, »e programi±ci nie
znaj¡ dokªadnie specy�cznych heurystyk, którymi posªu»yª si¦ autor
modelowanego odkrycia, i na skutek niewiedzy b¡d¹ celowo nie ogra-
niczaj¡ si¦ do nich, b¡d¹ próbuj¡ je w dowolny sposób rekonstruowa¢.
Otwiera to potencjalne mo»liwo±ci oszustw polegaj¡cych na takim do-
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borze heurystyk, aby dokonanie odkrycia przez system staªo si¦ zada-
niem wzgl¦dnie ªatwym.
Oczywi±cie w przytoczonych zastrze»eniach Watkinsa powtarzaj¡ si¦

argumenty krytyczne dyskutowane, przeze mnie ju» wcze±niej, na które
Simon odpowiadaª, sªusznie zarzucaj¡c krytykom bª¦dne u»ycie przed-
imka okre±lonego the. S¡dz¦ jednak, »e Watkins tego bª¦du nie po-
peªnia. Nie twierdzi na przykªad, formuªuj¡c swój pierwszy zarzut, »e
�prawdziwa istota� odkrycia naukowego polega na formuªowaniu czy
znajdowaniu problemów, a jedynie »e jest to wa»ny i trudny element
procesu odkrycia. Podobnie ma si¦ sprawa z drugim i trzecim zarzu-
tem: Watkins nie twierdzi, »e znajdowanie nowych reprezentacji teo-
retycznych czy stawianie istotnych, nios¡cych wa»n¡ informacj¦ pyta«
stanowi ów �istotny twórczy element� odkrycia naukowego, a jedynie »e
stanowi wa»ny jego komponent, który rekonstrukcje Simona pomijaj¡.
Tak wi¦c problem, wydaje mi si¦, sprowadza si¦ do dyskutowanego
ju» zarzutu o niekompletno±¢ rekonstrukcji Simona, tym razem jednak
na tyle powa»n¡, »e skutkuje niemo»no±ci¡ dokonania przez systemy
nowych odkry¢.
Zarzuty swe podsumowuje Watkins stwierdzeniem:

[...] popperowska teoria wiedzy, której jestem zwolennikiem, za-
przecza, jakoby schematy teoretyczne byªy poznawalne a priori

lub drog¡ post¦puj¡c¡ od znanych danych wedªug jakiej± proce-
dury o charakterze indukcyjnym lub innym, zgodnym z jakimi±
reguªami; w moim przekonaniu luka ta mo»e zosta¢ zapeªniona
jedynie przez twórczy akt, dla którego nie mo»na poda¢ »adnych
reguª czy praw. By¢ mo»e Herbert Simon i jego wspóªpracow-
nicy obal¡ ten pogl¡d, przedstawiaj¡c (zapisane w komputerze)
procedury, które wyeliminuj¡ z nauki element twórczy, lecz nie
s¡dz¦, i» ju» im si¦ to udaªo� (Watkins 1992, s. 67).

Ostateczna konkluzja wygl¡da wi¦c mimo wszystko na wiar¦ w jaki± ta-
jemniczy �twórczy element�, b¦d¡cy istot¡ odkrycia naukowego, a wi¦c
przekonanie, które, jak s¡dz¦, udaªo si¦ Simonowi w znacznej mierze
obali¢.
Je±li chodzi natomiast o zarzut czwarty, a wi¦c podejrzenie o u»ywa-

nie specy�cznych reguª heurystycznych, otwieraj¡ce mo»liwo±ci wi¦k-
szych lub mniejszych manipulacji, Simon zdecydowanie i, moim zda-
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niem, sªusznie odpowiada, »e z oszustwami mamy do czynienia tam,
gdzie reguªy post¦powania nie s¡ jawne i nie podlegaj¡ w dowolnym
momencie powszechnej kontroli. Systemy odkry¢ natomiast mo»na
bada¢ z dowoln¡ dokªadno±ci¡, zarówno analizuj¡c kod ¹ródªowy, jak
i ich dziaªanie w ró»nych sytuacjach problemowych, które to metody
(z pewn¡ doz¡ sarkazmu) zaleca Simon swoim krytykom.
Ostatni zarzut, o którym chciaªbym wspomnie¢, dotyczy rzekomej

�szkodliwej metodologii� przyj¦tej przez grup¦ Simona, której upo-
wszechnienie, jak twierdzi D. Gillies (1992), mogªoby utrudni¢ rozwój
bada« w dziedzinie sztucznej inteligencji, a szczególnie w dziedzinie
konstruowania systemów eksperckich. Chodzi mianowicie o fakt, »e,
zdaniem Gilliesa, programy grupy Simona nie wykorzystuj¡ wzajem-
nej wymiany informacji pomi¦dzy czªowiekiem-ekspertem a maszyn¡.
Co wi¦cej: przypisuje on Simonowi twierdzenia, i» je±li systemy takie
jak BACON s¡ w stanie powtórzy¢ odkrycie naukowe w tych samych
warunkach pocz¡tkowych, w jakich zostaªo ono faktycznie dokonane,
to znaczy, »e s¡ one w stanie rozwija¢ nauk¦ bez udziaªu czªowieka.
Gillies, jak ju» mówiªem, jest zagorzaªym zwolennikiem systemów eks-
perckich powstaªych w tradycji A. Turinga, gdzie obowi¡zuje zupeª-
nie inna metodologia. Zwraca mianowicie uwag¦ na fakt, »e istotnym
problemem przy tworzeniu systemu eksperckiego jest wyekstrahowanie
koniecznych dla jego funkcjonowania reguª wnioskowania, opieraj¡c si¦
na wiedzy ekspertów w danej dziedzinie. Z kolei wyniki osi¡gni¦te
przez takie systemy, dzi¦ki ich ogromnej mocy przetwarzania danych,
mog¡ si¦ niejednokrotnie przyczyni¢ do wzbogacenia wiedzy ekspertów
bior¡cych udziaª przy ich tworzeniu. Otó», wedle Gilliesa, oddziaªywa-
nie czªowiek�komputer (human�computer interaction) jest w progra-
mie badawczym Simona zb¦dne, co zreszt¡ stanowi jedn¡ z przyczyn
jego niepowodzenia.
Simon (1992b) odpowiada, »e nic w jego teorii odkry¢ naukowych

nie wyklucza korzystania z wiedzy ekspertów przy tworzeniu systemu.
Przeciwnie, system KEKADA (Kulkarni i Simon, 1988), który miaª
odtworzy¢ seri¦ eksperymentów wykonanych przez Hansa Krebsa, wy-
magaª na wej±ciu dostarczenia mu informacji, którymi rozporz¡dzaª
Krebs. Wprawdzie informacje te, jak przyznaje Simon, pochodziªy od
historyka nauki Holmesa, niemniej sam Holmes pozyskaª je z dzienni-
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ków laboratoryjnych Krebsa oraz wywiadów z samym uczonym przed
jego ±mierci¡. Simon i wspóªpracownicy wielokrotnie podkre±laj¡, »e
celem ich programu badawczego nie jest wierne, historyczne, krok po
kroku odtworzenie sposobu my±lenia naukowców. Analiza na takim po-
ziomie dokªadno±ci jest z reguªy niemo»liwa z powodu braku danych.
W przypadku systemów eksperckich, o których pisze Gillies, jest prze-
ciwnie: celem bada« jest uzyskanie drog¡ indukcji reguª wnioskowania
na podstawie szczegóªowej analizy faktycznego rozumowania eksperta
czy ekspertów. Do kwestii tej powróc¦ w nast¦pnej podsekcji.
Wydaje si¦ wi¦c, »e zarzut o �szkodliw¡ metodologi¦�, która ma ja-

koby hamowa¢ rozwój systemów sztucznej inteligencji, wynika z nie-
zrozumienia istotnych ró»nic pomi¦dzy celami rekonstrukcji kognity-
wistycznej grupy Simona i zadaniami, jakie stawiaj¡ sobie autorzy sys-
temów wywodz¡cych si¦ z tradycji Turinga.
Podsumowuj¡c rozwa»ania tej sekcji, nale»y stwierdzi¢, »e rekon-

strukcja odkry¢ naukowych dokonana przez grup¦ Simona jest nie-
peªna: brak w niej istotnych elementów, takich jak poszukiwanie pro-
blemów i reprezentacji (szczególnie o charakterze modeli teoretycz-
nych) czy analiza odkry¢ teoretycznych. Wydaje si¦, »e stanowi to
przyczyn¦, dla której grupa nie mo»e si¦ poszczyci¢ caªkowicie no-
wymi odkryciami dokonanymi przez systemy. Niemniej nale»y odda¢
sprawiedliwo±¢ ambitnym zamierzeniom i niew¡tpliwym osi¡gni¦ciom
grupy Simona: jak stwierdziª jeden z komentatorów (Alai, 2004), niepo-
wodzenia programu Simona wynikaj¡ w du»ej mierze ze skali trudno±ci
podj¦tych po raz pierwszy problemów. Metoda dekompozycji skompli-
kowanych problemów na prostsze podproblemy oraz �redukcja kogni-
tywistyczna�, sprowadzaj¡ca tajemnicze, niemal mistyczne �przebªyski
geniuszu� towarzysz¡ce, w powszechnej opinii, odkryciom naukowym
do nast¦puj¡cych po sobie kroków polegaj¡cych na procesach stopnio-
wego rozwi¡zywania problemów, jest nie tylko interesuj¡ca poznawczo,
ale tak»e okazaªa si¦ pªodna i skuteczna w formuªowaniu praw empi-
rycznych � tak ilo±ciowych, jak i jako±ciowych � na podstawie danych.

2.2.2 Tradycja Alana Turinga

Drugim nurtem bada« nad odkryciem naukowym jest tzw. tradycja
Turinga. W odró»nieniu jednak od grupy H. Simona badacze wywo-
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dz¡cy si¦ z tej tradycji nie tylko nie wypracowali spójnego programu
teorii odkry¢ naukowych, ale, co nale»y mocno podkre±li¢, nie byªo to
nigdy ich celem. Autorzy systemów powstaªych w tej tradycji nie sta-
wiali sobie za cel jakichkolwiek gª¦bszych docieka« natury �lozo�cznej
czy metodologicznej � jak poka»¦ ni»ej, interesowaªo ich jedynie za-
stosowanie aparatu logicznego do bardzo konkretnych, praktycznych
problemów. Dopiero �lozof Donald Gillies, wspominany ju» kilkakrot-
nie jako krytyk programu Simona, dostrzega pewne implikacje natury
ogólniejszej w systemach tej grupy, co wi¦cej, twierdzi, »e jej osi¡gni¦-
cia w dziedzinie machine learning24 znacznie przewy»szaj¡ osi¡gni¦cia
grupy Simona w dziedzinie odkry¢ naukowych.
Gªówne tezy �lozo�czne, które wedle Gilliesa (1996, ss. 18�19) wy-

nikaj¡ z analizy osi¡gni¦¢ systemów machine-learning, w tradycji Tu-
ringa s¡ nast¦puj¡ce:

1. Osi¡gni¦cia tych systemów dowodz¡, »e metoda indukcji w duchu
Bacona i Milla po raz pierwszy znajduje zastosowanie i odnosi
znacz¡ce sukcesy w odkrywaniu nowych prawidªowo±ci tak w na-
uce, jak i w ró»nych praktycznych zastosowaniach technicznych.

2. Schemat wnioskowania jest nieco inny ni» oryginalny schemat
Bacona: hipoteza H wynika nie tyle z samych danych e, ile z ko-
niunkcji danych i pewnej wiedzy pomocniczej (background know-
ledge) K, wkomponowanej przez autorów systemów w ich reguªy
heurystyczne. Jest to istotny element wzajemnie stymuluj¡cej
interakcji mi¦dzy czªowiekiem a komputerem.

3. Podstawowa reguªa wnioskowania indukcyjnego (basic rule of in-
ferencee), b¦d¡ca �sercem� systemów machine-learning, jest sto-
sowana wielokrotnie poprzez u»ycie procedur iteracyjnych, przy
czym w procedurach tych istotn¡ rol¦ odgrywa mechanizm falsy-
�kacji i odrzucania hipotez w duchu Poppera.

24Termin ten, nieco wieloznaczny, mo»na w rozmaitych kontekstach tªumaczy¢
jako �uczenie maszynowe�, �uczenie si¦ maszyn� czy nawet �uczenie przy pomocy
maszyn�. W systemach eksperckich, o których mowa, chodzi o sformuªowanie drog¡
indukcji praw produkcji dla systemu eksperckiego na podstawie jednostkowych
przypadków, w zwi¡zku z czym dwa pierwsze przekªady wydaj¡ si¦ najwªa±ciw-
sze. Niemniej, w dalszej cz¦±ci pracy, pozostan¦ przy terminie oryginalnym.
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Prze±led¹my nieco dokªadniej tok rozumowania Gilliesa i sposób, w jaki
dochodzi on do wspomnianych konkluzji. Przede wszystkim poj¦cie
�tradycja Alana Turinga� rozumie on dwojako: raz jako historycznie
uwarunkowane dziedzictwo intelektualne bada« nad, jakby±my to dzi-
siaj okre±lili, sztuczn¡ inteligencj¡, wywodz¡ce si¦ od prac samego Tu-
ringa nad maszyn¡ nazwan¡ od jego nazwiska i potem nad zªamaniem
kodu Enigmy; dwa jako pewn¡ metodologi¦ bada«, któr¡ wyró»niaj¡
dwie, zdawaªoby si¦, trudne do pogodzenia cechy � u»ycie aparatury
logicznej oraz nastawienie na osi¡gni¦cie wyników praktycznych, które,
wedle Gilliesa, stanowi¡ ostateczny test ka»dego programu badawczego
w dziedzinie AI.
Tradycja Turinga bierze swój historyczny pocz¡tek od jego rozwa»a«

nad sªynn¡ maszyn¡, nazwan¡ pó¹niej od jego nazwiska, oraz nad algo-
rytmami szyfruj¡cymi, które w czasie II wojny ±wiatowej zaowocowaªy
zªamaniem kodu niemieckiej maszyny Enigma. Wtedy to do Alana Tu-
ringa doª¡czyª Donald Michie, który najpierw, wraz z nim, zajmowaª
si¦ kryptoanaliz¡ w o±rodku badawczym w Bletchley, a pó¹niej zaªo»yª
departament sztucznej inteligencji na uniwersytecie w Edynburgu oraz
Instytut Turinga w Glasgow. To wªa±nie Michie w decyduj¡cy sposób
przyczyniª si¦, zdaniem Gilliesa, do rozprzestrzeniania idei Turinga za-
równo w Europie, jak i poza ni¡. W±ród badaczy, na których wywarª
on znacz¡cy wpªyw, znale¹li si¦ mi¦dzy innymi pó¹niejsi twórcy wa»-
nych systemów w dziedzinie machine learning, tacy jak S. Muggleton,
J. R. Quinlan, E. Shapiro czy I. Bratko.25 Wszyscy oni jawnie powoªuj¡
si¦ w swoich kluczowych publikacjach na wpªyw, jaki wywarª na nich
Michie. Grupa ta jest rozrzucona przestrzennie, jej czªonkowie pracuj¡
w Anglii, Sªowenii, Stanach Zjednoczonych, a nawet Japonii, niemniej
dzi¦ki nowoczesnym technologiom wymiany informacji byªa w stanie
stworzy¢, jak to okre±la Gillies, sw¡ wªasn¡ tradycj¦ intelektualn¡.
Systemy machine learning w tradycji Turinga wyrosªy w kontek-

±cie bada« nad zastosowaniem systemów eksperckich do rozwi¡zywa-
nia praktycznych problemów. Pierwszym systemem eksperckim byª
DENDRAL, rozwijany na uniwersytecie Stanford od 1965 roku gªów-
nie przez E. Feigenbauma i B. Buchanana w ramach Projektu Progra-
mowania Heurystycznego, przy wspóªpracy z zespoªem spektrometrii

25Patrz Gillies, 1996, s. 25 n.
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masowej.26 Zostaª on z powodzeniem zastosowany do analizy spektro-
gramów skomplikowanych zwi¡zków organicznych, wspomagaj¡c tym
samym ekspertów w dziedzinie chemii organicznej. W ramach tego sa-
mego projektu powstaª w 1975 roku ekspercki system medyczny MY-
CIN, który w warunkach testowych wypadª lepiej ni» 9 testowanych
wraz z nim lekarzy-diagnostów.
Do ko«ca lat 1970. staªo si¦ jasne, »e systemy eksperckie s¡ bardzo

u»yteczne z praktycznego punktu widzenia w wielu dziedzinach zasto-
sowa«. W ich tworzeniu i zastosowaniach pojawiª si¦ jednak pewien
istotny problem. Polegaª on na uzyskaniu wiedzy potrzebnej do stwo-
rzenia bazy praw systemu od ekspertów w danej dziedzinie. Pocz¡t-
kowo dokonywano tego poprzez »mudne i dªugie �wywiady� przeprowa-
dzane przez twórców systemów z ekspertami. Wkrótce si¦ jednak oka-
zaªo, »e eksperci posiadaj¡ wprawdzie praktyczn¡ wiedz¦ w danej dzie-
dzinie, lecz jej zwerbalizowanie, a tym bardziej sformuªowanie w sposób
na tyle ±cisªy i logiczny, aby mogªa by¢ zakodowana w postaci praw
produkcji przydatnych dla systemu eksperckiego, jest bardzo trudne,
czasochªonne, a czasem wr¦cz niemo»liwe. T¦ istotn¡ przeszkod¦ dla
szybko rozwijaj¡cej si¦ dziedziny bada« i zastosowa« praktycznych na-
zwano �w¡skim gardªem Feigenbauma�.
Powstanie i rozwój systemów machine learning w tradycji Turinga

byªo, zdaniem Gilliesa, odpowiedzi¡ na tego typu trudno±ci. Zamiast
bowiem przeprowadza¢ »mudne wywiady z ekspertami mo»na skon-
struowa¢ system, który b¦dzie w stanie drog¡ indukcji, na podstawie
jednostkowych przykªadów jednoznacznie ocenionych przez eksperta,
sformuªowa¢ prawa produkcji. Celem tego typu systemów nie jest jed-
nak caªkowite wyeliminowanie wywiadów z ekspertami � przeciwnie,
eksperci z jednej strony dostarczaj¡ wiedzy pomocnej przy wywniosko-
waniu praw produkcji oraz wªa±ciwie dobranych przykªadów uªatwia-
j¡cych ich wywnioskowanie, a z drugiej s¡ w stanie oceni¢ i ewentualnie
ulepszy¢ ustalone przez system prawa.
Pierwszymi systemami tego typu byª Meta-DENDRAL (Buchanan

i Feigenbaum, 1978), którego zadaniem byªo utworzenie praw produkcji
dla sytemu DENDRAL oraz INDUCE (Michalski i Chilautsky, 1980).

26Gillies powoªuje si¦ na prac¦ Buchanan i Feigenbaum, 1978. O systemie DEN-
DRAL pisz¦ obszerniej w sekcji 1.4, rozdz. 1.
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Te istotne z historycznego punktu widzenia systemy odniosªy znacz¡ce
sukcesy i zapocz¡tkowaªy now¡ dziedzin¦ bada«. Gillies w swoich
analizach koncentruje si¦ jednak na nast¦pnych systemach powstaªych
w nurcie tradycji Turinga, które, jak argumentuje, maj¡ istotne znacze-
nie dla kontrowersji pomi¦dzy indukcjonizmem a falsy�kacjonizmem.
S¡ to ID3 (Quinlan, 1979; 1986) oraz GOLEM (Muggleton i Feng,
1992). Gillies wybraª te systemy dla zilustrowania swych tez praw-
dopodobnie dlatego, »e systemy te uciele±niaj¡ ró»ne zasady dziaªania
algorytmów generuj¡cych hipotezy indukcyjne oraz ró»ne struktury da-
nych, na których operuj¡. ID3 jest systemem ucz¡cym si¦ w oparciu
o atrybuty, stosuj¡cym algorytm �od góry do doªu�, GOLEM natomiast
stanowi ilustracj¦ uczenia si¦ relacyjnego i posªuguje si¦ algorytmem
�od doªu do góry�. Przyjrzyjmy si¦ nieco bli»ej dokonanej przez Gilliesa
rekonstrukcji dziaªania tych systemów, na tyle, by móc oceni¢ prawo-
mocno±¢ wyci¡gni¦tych przez niego wniosków natury �lozo�cznej.
Zadaniem systemu ID3 byªo sformuªowanie, drog¡ rozumowania in-

dukcyjnego, tzw. praw klasy�kacji na podstawie zbioru treningowego
obiektów, z których ka»dy opisywany byª przez pewn¡ liczb¦ atrybutów
oraz zakwali�kowany jednoznacznie jako przypadek pozytywny lub ne-
gatywny pewnej wªasno±ci. Prawo klasy�kacji (classi�cation rule) ma
posta¢: je±li obiekt posiada (b¡d¹ nie posiada) okre±lon¡ kombinacj¦
atrybutów, to stanowi pozytywny lub negatywny przypadek pewnej
wªasno±ci. Wewn¦trzn¡ reprezentacj¡ danych dla poszukiwanych praw
s¡ tzw. drzewa decyzyjne. ID3 zawiera pewien podstawowy algorytm
sªu»¡cy do konstruowania drzewa decyzyjnego na podstawie danych,
przy czym stosuje procedur¦ polegaj¡c¡ na wielokrotnej iteracji tego
algorytmu. System posªuguje si¦ prost¡ logik¡ arystotelesowsk¡ oraz
logik¡ zda«, u»ywa wi¦c wyª¡cznie predykatów jednoargumentowych
i nie jest w stanie reprezentowa¢ relacji mi¦dzy obiektami. Jednak ju»
tak prosta aparatura poj¦ciowa wystarcza, jak si¦ okazuje, do rozwi¡-
zania wielu praktycznych problemów, a jednocze±nie pozwala unikn¡¢
niepotrzebnych komplikacji w u»ywanych algorytmach.
Podstawowy algorytm systemu ID3 konstruuje drzewo decyzyjne,

bior¡c za punkt wyj±cia ten z atrybutów, który niesie z sob¡ najwi¦cej
informacji. Je±li ka»da z warto±ci tego atrybutu odpowiada wszystkim
przypadkom pozytywnym lub negatywnym, znaczy to, »e osi¡gn¦li±my
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�li±cie� drzewa i algorytm ko«czy dziaªanie. W przeciwnym wypadku
natomiast dla ka»dej warto±ci, której odpowiadaj¡ przypadki zarówno
pozytywne, jak i negatywne wybierany jest nowy atrybut wedªug kry-
terium najwi¦kszej ilo±ci informacji i system buduje kolejny poziom
drzewa, kontynuuj¡c t¦ procedur¦ tak dªugo, a» wszystkie dost¦pne
dane zostan¡ jednoznacznie zakwali�kowane jako przypadki pozytywne
lub negatywne, czyli a» osi¡gniemy �li±cie� drzewa.
Gillies argumentuje, »e opisany typ wnioskowania posiada struktur¦

indukcyjnej reguªy wnioskowania (IRI � inductive rule of inference),
której dziaªanie sprowadza si¦ do wypeªnienia n-tego poziomu w drze-
wie decyzyjnym, przy u»yciu kryterium wyboru atrybutów opartego na
maksymalnej ilo±ci informacji. Zastosowanie tej reguªy mo»na trakto-
wa¢ jak hipotez¦ gªosz¡c¡, »e otrzymane w wyniku drzewo stanowi
prawdziwe prawo klasy�kacyjne, czyli »e ka»da z otrzymanych gaª¦zi
zawiera jedynie przypadki pozytywne lub negatywne (Gillies, 1996,
s. 36). Hipoteza ta jest nast¦pnie przez program testowana w opar-
ciu o dost¦pne dane i je±li oka»e si¦, »e istnieje gaª¡¹ zawieraj¡ca za-
równo przypadki pozytywne, jak i negatywne, jest ona traktowana jako
sfalsy�kowana. W takim przypadku system stosuje ponownie podsta-
wow¡ reguª¦ wnioskowania indukcyjnego tym razem na n+1 poziomie
drzewa, kontynuuj¡c opisan¡ procedur¦ iteracyjn¡ tak dªugo, a» skon-
struuje prawidªowe drzewo decyzyjne.
Gillies podkre±la kilka istotnych aspektów opisanego dziaªania sys-

temu.
Po pierwsze, podstawowa indukcyjna reguªa wnioskowania (IRI) po-

zwala wywnioskowa¢ hipotez¦ bezpo±rednio z danych wej±ciowych, ma
wi¦c posta¢ H = f(e).
Druga istotna okoliczno±¢ to fakt, »e system stosuje algorytm ge-

nerowania hipotez typu top down, czyli od góry do doªu. Polega on
na formuªowaniu pocz¡tkowo jak najogólniejszych, prostych i ±mia-
ªych hipotez, które dopiero w obliczu przecz¡cych im faktów s¡ odrzu-
cane i odpowiednio osªabiane tak, by ujmowaªy bardziej specy�czne
zale»no±ci o w¦»szym zakresie zastosowa«. Autor systemu, Quinlan
(1986), okre±la opisan¡ tu podstawow¡ procedur¦ przy pomocy skró-
towej nazwy TDIDT (Top-Down Induction of Decision Trees). Jest
ona zgodna z popperowsk¡ ide¡ formuªowania ±miaªych, mocnych hi-
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potez. Ponadto Quinlan wprowadza poj¦cie tzw. okna, czyli losowo
wybranego podzbioru wszystkich przypadków zawartych w zbiorze tre-
ningowym. Na podstawie tego zbioru tworzone jest nast¦pnie drzewo
decyzyjne, które klasy�kuje prawidªowo wszystkie zawarte w tym zbio-
rze elementy. Je±li prawo to prawidªowo klasy�kuje wszystkie elementy
ze zbioru treningowego, to jest przyjmowane jako sªuszne i procedura
iteracyjna ko«czy dziaªanie. W przeciwnym wypadku do okna doda-
wany jest losowo wybrany podzbiór przypadków falsy�kuj¡cych prawo
i procedura iteracyjna jest powtarzana tak dªugo, a» system znajdzie
prawo sªuszne dla caªego zbioru treningowego. Ta dodatkowa itera-
cja pozwala znale¹¢ prawidªowe drzewo decyzyjne znacznie szybciej ni»
przy dziaªaniu od razu na caªym zbiorze. Opisany schemat jest zgodny
z ide¡ Poppera dotycz¡c¡ generowania i odrzucania hipotez, z t¡ jed-
nak istotn¡ ró»nic¡, »e w opisywanym przypadku hipotezy generowane
s¡ mechanicznie przez algorytm indukcyjny � podkre±la Gillies (s. 38).
Wreszcie trzecia kwestia dotyczy wiedzy towarzysz¡cej czy �wiedzy

tªa�, zwi¡zanej z funkcjonowaniem reguª wnioskowania systemu ID3.
Jak ju» wspomniaªem na wst¦pie, Gillies twierdzi, »e reguªy wniosko-
wania stosowane przez systemy machine learning ró»ni¡ si¦ od trady-
cyjnych wnioskowa« indukcyjnych w duchu Bacona czy Milla, ponie-
wa» zawieraj¡ w przesªankach nie tylko dane e, lecz tak»e wiedz¦ tªa K,
maj¡ wi¦c posta¢ H = f(K, e). Niemniej opisana wy»ej w skrótowej for-
mie podstawowa reguªa wnioskowania systemu ID3 zdaje si¦ posiada¢
klasyczny schemat: H = f(e). Otó» owa wiedza tªa tkwi w wyborze ta-
kich, a nie innych atrybutów dla klasy�kowanych obiektów, pozwalaj¡-
cym na jednoznaczn¡ ich klasy�kacj¦. Je±li wybór ten byªby nietrafny,
powiada Gillies, to sformuªowanie prawidªowego drzewa decyzyjnego
mogªoby si¦ okaza¢ niemo»liwe.27 I dalej:

[...] systemy machine learning nie generuj¡ hipotez jedynie
w oparciu o dane, lecz musz¡ si¦ posªu»y¢ wiedz¡ tªa dostar-
czon¡ im przez ludzkich badaczy. System komputerowy nie jest

27Gillies nawi¡zuje w tym miejscu do swej krytycznej analizy odkrycia trzeciego
prawa Keplera przez system grupy Simona, BACON. Twierdzi, »e wybór takich,
a nie innych wielko±ci charakteryzuj¡cych ruchy planet stanowi wªa±nie fragment
wiedzy tªa, narzuconej z góry przez twórców systemu. Patrz sekcja 2.2.1 niniejszej
pracy.
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wi¦c w peªni autonomiczny w stosunku do czªowieka (Gillies,
1986, s. 40).

Do tej istotnej �lozo�cznej kwestii dotycz¡cej autonomii �komputero-
wych odkrywców� powróc¦ niebawem � podsumowuj¡c wnioski �lozo-
�czne wyci¡gni¦te przez Gilliesa.
System ID3 powstaª z my±l¡ o analizie ko«cowych fragmentów par-

tii szachowych. Celem jego byªo sformuªowanie drog¡ indukcji, na
podstawie poszczególnych jednostkowych przypadków, pewnych reguª
pozwalaj¡cych ustali¢ sposób rozstrzygni¦cia partii (Quinlan, 1979).
Z czasem jednak system znalazª wiele zastosowa« praktycznych, tak»e
w przemy±le, przynosz¡cych znacz¡ce korzy±ci materialne. System po-
siadaª jednak istotne ograniczenia: operowaª jedynie na obiektach da-
j¡cych si¦ opisa¢ przy pomocy predykatów jednoargumentowych, a po-
nadto byª w stanie formuªowa¢ jedynie prawa o postaci drzew klasy�-
kacyjnych, podczas gdy w wielu interesuj¡cych przypadkach zarówno
obiekty, jak i poszukiwane prawa klasy�kacyjne opisywane s¡ przy po-
mocy logiki predykatów pierwszego rz¦du o wi¦cej ni» jednym argu-
mencie, a wi¦c relacji. Systemy operuj¡ce na takich strukturach nazy-
waj¡ si¦ relacyjnymi, a ich funkcj¦ okre±la si¦ jako uczenie si¦ relacyjne
(relational learning).
Gillies analizuje jeden z takich systemów, GOLEM (Muggleton

i Feng, 1992), a czyni tak z dwóch powodów. System ten stosuje
inn¡ ni» ID3 wa»n¡ metod¦ konstruowania hipotez, okre±lan¡ jako
�od doªu do góry� (bottom up). W ten sposób Gillies, jak sam twier-
dzi, chce zilustrowa¢ ró»norodno±¢ metod stosowanych w systemach
machine learning. Istotna przyczyna tkwi jednak, jak s¡dz¦, w jego
przekonaniu, »e spo±ród systemów powstaªych w tradycji Turinga to
wªa±nie systemowi GOLEM, w przeciwie«stwie do systemów stworzo-
nych przez badaczy z grupy Simona, udaªo si¦ odkry¢ caªkowicie nowe
prawo naukowe. Je±liby tak istotnie byªo, to stanowiªoby to konstruk-
tywny dowód, a w ka»dym razie silny argument na rzecz wspomnianej
ju» tezy, »e dzi¦ki systemom komputerowym metoda indukcji znalazªa
zastosowanie w nauce i obecnie stanowi pewn¡ form¦ logiki odkrycia
naukowego.
System GOLEM jest jednym z tych, które, jak wi¦kszo±¢ bardziej

zaawansowanych systemów eksperckich, powstaj¡ w tradycji my±lenia



Systemy odkry¢ a spór o racjonalno±¢ odkrycia naukowego 115

w kategoriach j¦zyka programowania Prolog. Faktu tego nie zmienia
nawet to, »e w rzeczywisto±ci zostaª on, w celu osi¡gni¦cia wi¦kszej
efektywno±ci dziaªania, zrealizowany w j¦zyku C. Ów nacisk na analiz¦
logiczn¡ stanowi, jak wspominaªem, wyznacznik tradycji Turinga.28
Mówi¡c w du»ym skrócie, mechanizm dziaªania systemu opiera si¦

na nast¦puj¡cej procedurze iteracyjnej.
GOLEM otrzymuje na wej±ciu zbiór przypadków pozytywnych

i zbiór przypadków negatywnych. Rozpoczyna on dziaªanie od po-
brania losowej próbki par przypadków pozytywnych, by skonstruowa¢
dla ka»dej takiej pary tzw. wzgl¦dn¡ najmniej ogóln¡ generalizacj¦
(relative least general generalization � r. l. g. g.).29 Nast¦pnie system
dla ka»dej takiej generalizacji oblicza liczb¦ przypadków, które jest ona
w stanie przewidzie¢, i wybiera t¦, która przewiduje najwi¦cej prawdzi-
wych przypadków, przy liczbie przypadków faªszywych mniejszej ni»
zaªo»ony próg tolerancji. Po znalezieniu pary z najlepsz¡ r. l. g. g.
(nazwijmy j¡ S ) GOLEM pobiera kolejn¡ losow¡ próbk¦ dot¡d nie-
przewidzianych pozytywnych przypadków i tworzy r. l. g. g. dla S
i ka»dego z przypadków zawartych w nowej próbce. Ta iteracyjna pro-

28Gillies powoªuje si¦ mi¦dzy innymi na opini¦ E. Shapiro (1983, s. 63): �Twier-
dz¦, »e nasze my±li s¡ bardziej uporz¡dkowane, a sformuªowane przez nas rozwi¡-
zania problemów maj¡ bardziej jasn¡ i klarown¡ posta¢, gdy my±limy w j¦zyku
Prolog�.

29To nieco dziwnie brzmi¡ce poj¦cie z dziedziny programowania logicznego zo-
staªo wprowadzone na gruncie logiki klauzul (Robinson, 1965), która legªa u pod-
staw j¦zyka programowania Prolog. Nie wdaj¡c si¦ w szczegóªy techniczne, mo»na
powiedzie¢, »e tzw. relacja podporz¡dkowania (subsumption) wprowadza cz¦±ciowe
uporz¡dkowanie w zbiorze klauzul ze wzgl¦du na ich zakres ogólno±ci. Na pod-
stawie tej relacji dla ka»dej pary klauzul mo»na zde�niowa¢ ich najmniej ogóln¡
generalizacj¦ � tzw. l. g. g. Dla potrzeb wnioskowa« indukcyjnych w systemach
machine learning wprowadzono oparte na tej relacji poj¦cie r. l. g. g.: Klauzula C
stanowi r. l. g. g. dwóch klauzul atomowych e1 i e2 ze wzgl¦du na wiedz¦ tªa, K,
gdy C jest najmniej ogóln¡ generalizacj¡ w cz¦±ciowym uporz¡dkowaniu klauzul,
dla którego K&C implikuje e1&e2. Twórcy systemu GOLEM, Mugglleton i Feng
(1992), podaj¡ sposób konstrukcji takiej klauzuli dla dwóch i wielu klauzul ato-
mowych, pod warunkiem jednak»e, »e wiedza tªa K reprezentowana jest w formie
sko«czonej ilo±ci zda« jednostkowych, a nie praw o charakterze ogólnym. Jest to,
w opinii Gilliesa, pewien niedostatek dyskutowanych systemów, niemniej twierdzi
on, »e w bardzo szerokim zakresie problemów o praktycznym znaczeniu dost¦pna
wiedza da si¦ zakodowa¢ w taki sposób.
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cedura kontynuowana jest tak dªugo, a» nie mo»na osi¡gn¡¢ poprawy
w sile przewidywania nowych klauzul.
Wida¢ st¡d, »e system stosuje metod¦ konstruowania hipotez �od

doªu do góry� (bottom-up). Najpierw formuªuje ostro»ne uogólnienia
na podstawie dwóch punktów danych, by nast¦pnie stopniowo je uogól-
nia¢ tak, by pokrywaªy jak najwi¦ksz¡ liczb¦ przypadków. Podstawowa
reguªa wnioskowania ma posta¢ indukcyjn¡ � polega na sformuªowa-
niu zasady typu r. l. g. g. na podstawie sko«czonej liczby przypadków
pozytywnych oraz pewnej wiedzy tªa, K, wyra»onej przez sko«czon¡
koniunkcj¦ zda« jednostkowych. Podobnie jak w opisywanym wy»ej
systemie ID3 ma wi¦c posta¢: H = f(K, e).
Podobnie jednak jak w ID3, tak i tu idea falsy�kowalno±ci znajduje

zastosowanie w dziaªaniu systemu: odrzuca on te prawa, które przewi-
duj¡ wi¦ksz¡ od zaªo»onej liczb¦ faªszywych przypadków.
Gillies przytacza wiele praktycznych sukcesów systemów machine le-

arning (zarówno tu opisanych, jak i innych, dziaªaj¡cych na podobnej
zasadzie) w rozwi¡zywaniu problemu �w¡skiego gardªa Feigenbauma�,
a wi¦c formuªowaniu praw dla systemów eksperckich, pocz¡wszy od
zastosowa« w przemy±le, a» po diagnostyk¦ medyczn¡. W wielu przy-
padkach uzyskanie praw produkcji metod¡ tradycyjn¡, czyli na dro-
dze wywiadów z ekspertami, byªoby bardzo trudne i czasochªonne,
a niekiedy wr¦cz niemo»liwe. Jednak wedle Gilliesa najwa»niejszym
poznawczo sukcesem tych systemów jest odkrycie caªkowicie nowego
prawa nauki przez system GOLEM. Co wi¦cej, odkrycie to zwi¡zane
jest z istotn¡ i wci¡» rozwijaj¡c¡ si¦ dziedzin¡ � badaniem struktury
biaªek. Odkryciu temu i dokonanej przez autora ocenie jego meto-
dologicznego znaczenia po±wi¦c¦ teraz nieco wi¦cej miejsca, opisuj¡c
ogólniejszy kontekst bada« w dziedzinie struktury biaªek na tyle, by
bez wdawania si¦ w szczegóªy techniczne móc oceni¢ wag¦ dokonanego
przez system GOLEM odkrycia nowego prawa.
Gillies rozpoczyna sw¡ analiz¦ od przedstawienia stanu bada«

w dziedzinie aminokwasowej struktury biaªek na pocz¡tku lat 1990.30
Biaªka skªadaj¡ si¦ z 20 ró»nych aminokwasów, których ªa«cuchy po-
ª¡czone s¡ ze sob¡ na ko«cach, tak »e cz¡steczka biaªka skªada si¦
z sekwencji rodników aminokwasowych. Ta sekwencja, zwana struk-

30Autor opiera si¦ na pracy Muggleton, King i Sternberg, 1992.
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tur¡ pierwszorz¦dow¡ biaªek, jest stosunkowo ªatwa do ustalenia, nie
wystarczy jednak, niestety, by móc przewidzie¢ biologiczne wªasno±ci
biaªek. Zale»¡ one bowiem w decyduj¡cym stopniu od ksztaªtu prze-
strzennego ich cz¡steczek, czyli tzw. struktury drugorz¦dowej. Mo»na
j¡ ustali¢ na drodze »mudnych, dªugich i kosztownych bada« przy u»y-
ciu metod dyfrakcji promieni X lub magnetycznego rezonansu j¡dro-
wego. W cz¡steczkach biaªek wyst¦puj¡ gªównie dwie struktury prze-
strzenne, tzw. helisy α (odkryte przez sªynnego Linusa Paulinga ju»
w 1951 roku) i harmonijki β. Biaªka mo»na wi¦c zaklasy�kowa¢ do
3 grup: 1) typu α, w którym cz¡steczki skªadaj¡ si¦ jedynie z helis α,
2) typu β, w którym cz¡steczki skªadaj¡ si¦ jedynie z harmonijek β,
oraz 3) typu mieszanego, gdzie wyst¦puj¡ obie struktury.
Post¦p w dziedzinie biochemii byªby znacznie szybszy i ªatwiejszy,

gdyby±my nauczyli si¦ przewidywa¢ struktur¦ drugorz¦dow¡ biaªek na
podstawie ich sekwencji aminokwasów, a wi¦c struktury pierwszorz¦do-
wej. Niestety problem ten, pomimo wieloletnich wysiªków uczonych,
udaªo si¦ rozwi¡za¢ jedynie w niewielkiej cz¦±ci. Najprostsza wersja
tego problemu polega na ograniczeniu si¦ jedynie do biaªek typu α
i próbie znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy przy okre±lonej, znanej
strukturze pierwszorz¦dowej dany rodnik tworzy struktur¦ α czy te» jej
nie tworzy. Do tak zaw¦»onego, lecz nadal bardzo trudnego problemu
zastosowano wªa±nie system GOLEM.
System otrzymaª najpierw na wej±ciu zbiór treningowy skªadaj¡cy

si¦ z dwunastu cz¡steczek biaªka o znanej homologicznej strukturze
typu α, zawieraj¡cych ponad 1500 rodników aminokwasowych. Na
podstawie tego zbioru oraz wiedzy tªa GOLEM sformuªowaª pewn¡
niewielk¡ liczb¦ praw pozwalaj¡cych przewidzie¢, które rodniki s¡ cz¦-
±ciami helis α. Dane na temat przypadków pozytywnych i negatywnych
zakodowane byªy w postaci predykatów dwuargumentowych o ogólnej
postaci: alfa(nazwa_biaªka, pozycja), orzekaj¡cych, »e rodnik na okre-
±lonej pozycji w ªa«cuchu danej cz¡steczki biaªka tworzy helis¦ α.
Istotn¡ kwesti¡ jest sposób reprezentacji wiedzy tªa, stanowi¡cej za-

razem, jak podkre±la Gillies, reguªy heurystyczne systemu wyznacza-
j¡ce przestrze« przeszukiwa«. Rodniki biaªkowe opisywane s¡ w sys-
temie za pomoc¡ takich, a nie innych wªasno±ci uznanych, w ±wie-
tle wiedzy specjalistów w danej dziedzinie, za istotne dla ich struk-
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tury drugorz¦dowej. S¡ to predykaty jednoargumentowe, orzekaj¡ce
np. o rozmiarze cz¡steczki, wªasno±ciach hydrofobowych, biegunowo-
±ci czy budowie aromatycznej, ale tak»e dwuargumentowe, orzekaj¡ce
o relacjach mi¦dzy wªasno±ciami ró»nych cz¡steczek. Inne predykaty
w jawny sposób pozwalaj¡ systemowi wytyczy¢ najbardziej obiecuj¡cy
kierunek poszukiwa« regularno±ci na podstawie wiedzy ju» zgromadzo-
nej przez specjalistów na temat zwi¡zków okre±lonych sekwencji rod-
ników w ªa«cuchu biaªek i ich struktury przestrzennej. Istotne ogra-
niczenie, polegaj¡ce na tym, »e wiedza tªa systemu mo»e mie¢ jedynie
posta¢ zda« jednostkowych, nie stanowi w przypadku badania struk-
tury biaªek istotnej przeszkody � ich cz¡steczki skªadaj¡ sie ze sko«-
czonej, niewielkiej liczby rodników, dzi¦ki czemu istotna wiedza o ich
znanych sekwencjach jest mo»liwa do zakodowania bez odwoªywania
si¦ do formuª ogólnych.
GOLEM, podobnie jak inne systemy machine learning, poszukuje

praw, stosuj¡c procedur¦ iteracyjn¡: prawa otrzymane przy jego pierw-
szym przebiegu zostaªy nast¦pnie doª¡czone do wiedzy tªa, by w na-
st¦pnym przebiegu wygenerowa¢ prawa bardziej ogólne. Otrzymane
przez system prawa byªy nast¦pnie testowane na czterech ró»nych biaª-
kach o znanej, niehomologicznej strukturze, nale»¡cych do typu α. Te-
sty wykazaªy zgodno±¢ tych praw z danymi na poziomie 81% (Gillies,
1996, s. 51).
Gillies (1996, s. 53) przytacza jedno z tych praw (otrzymane przy

pierwszym przebiegu systemu, a wi¦c bezpo±rednio na podstawie da-
nych), które po przetªumaczeniu z j¦zyka klauzul Prologu na j¦zyk
naturalny brzmi nast¦puj¡co:

W cz¡steczce biaªka A na pozycji B wyst¦puje rodnik tworz¡cy
helis¦ α, je»eli speªnione s¡ nast¦puj¡ce warunki:

1. rodnik na pozycji B-2 nie jest prolin¡

2. rodnik na pozycji B-1 nie jest aromatyczny ani nie jest
prolin¡

3. rodnik na pozycji B jest du»y, niearomatyczny i nie jest
lizyn¡

4. rodnik na pozycji B+1 ma wªasno±ci hydrofobowe i nie
jest lizyn¡
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5. rodnik na pozycji B+2 nie jest aromatyczny ani nie jest
prolin¡

6. rodnik na pozycji B+3 nie jest aromatyczny ani nie jest
prolin¡ ani nie jest maªy ani nie ma budowy biegunowej

7. rodnik na pozycji B+4 ma wªasno±ci hydrofobowe i nie
jest lizyn¡.

W opinii twórców systemu31, na któr¡ powoªuje si¦ Gillies, prawa po-
dobne do przytoczonego wy»ej de�niuj¡ pewne relacje strukturalne.
Ich wyst¦powanie zdaje si¦ powodowa¢, »e konkretna cz¡steczka rod-
nika biaªkowego jest cz¦±ci¡ helisy α, przy czym prawa te generowane s¡
mechanicznie (przy wspóªudziale wiedzy tªa) bezpo±rednio z danych.
Ponadto prawa te s¡ dost¦pne dla analizy przez fachowców w danej
dziedzinie i mog¡ okaza¢ si¦ przydatne przy wytyczaniu nowych kie-
runków bada« i formuªowaniu nowych problemów. Przykªadowo przy-
toczone prawo zdaje si¦ przeczy¢ dotychczasowym pogl¡dom, i» prolina
powoduje rozpad cz¡steczek biaªka.
Z przedstawionego powy»ej przykªadu Gillies wyci¡ga bardzo mocne

wnioski:

1. Stwierdza, »e przytoczone prawo (i inne jemu podobne) jest caª-
kowicie nowym prawem, które nie byªo znane a» do czasu sformu-
ªowania go przez system GOLEM. Co wi¦cej, prawo to stanowi
przyczynek do wa»kich wspóªczesnych bada« nad przyrod¡. St¡d
te», jak utrzymuje (1996, s. 53), mamy prawo twierdzi¢, »e sys-
tem GOLEM odkryª nowe prawo przyrody.

2. Z przytoczonej analizy dokonanej przez autorów systemu wyci¡ga
wniosek, »e odkryte przez system prawa maj¡ charakter przy-
czynowy: wyst¦powanie konkretnych sekwencji rodników o okre-
±lonych wªasno±ciach powoduje tak¡, a nie inn¡ struktur¦ prze-
strzenn¡.

Oprócz szczegóªowych wniosków dotycz¡cych osi¡gni¦¢ systemów Gil-
lies formuªuje te» konkluzje natury ogólnej, o bardziej �lozo�cznym,
je±li mo»na tak powiedzie¢, charakterze, o których wspomniaªem na

31Muggleton, King i Sternberg, 1992, s. 656.
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wst¦pie tej sekcji. Utrzymuje, »e metoda naukowa ulegªa istotnym
zmianom, a dokªadnie zostaªa istotnie wzbogacona dzi¦ki u»yciu w ba-
daniach naukowych systemów machine learning. Przyjrzyjmy si¦ bli»ej
jego argumentacji.
Otó» twierdzi on, »e Karl Popper, krytykuj¡c jak¡kolwiek metod¦

prowadz¡c¡ od faktów jednostkowych do hipotez ogólnych, miaª ra-
cj¦ w odniesieniu do nauki swoich czasów. Jego bardzo mocne, znane
stwierdzenie: �Indukcja, czyli wnioskowanie oparte na wielu obserwa-
cjach, jest mitem. Nie stanowi ona ani faktu psychologicznego, ani
faktu w »yciu codziennym, ani procedury u»ywanej w nauce� (Popper,
1963, s. 53), byªo sªuszne w roku 1963. Jednak w obliczu sukcesów sys-
temów machine learning, a wi¦c od ko«ca lat 1970. i pocz¡tku 1980.,
twierdzenia Poppera nie sposób dªu»ej utrzyma¢. Systemy te stosuj¡
bowiem metod¦ mechanicznej indukcji w duchu Bacona i staªy si¦ cz¦-
±ci¡ procedur stosowanych przez nauk¦. Aby t¦ tez¦ uzasadni¢, Gillies
dokonuje dosy¢ obszernej rekonstrukcji rozumowania Bacona, maj¡-
cego na celu zbadanie istoty ciepªa, i porównuje je z metodami wniosko-
wania wbudowanymi w opisane systemy machine learning. Autor do-
patruje si¦ istotnych paralelizmów pomi¦dzy ideami Bacona, opartymi
na konstrukcji tablic podobie«stw i ró»nic, a metodami mechanicz-
nej indukcji na podstawie przypadków pozytywnych i negatywnych,
jakimi posªuguj¡ si¦ wspóªczesne systemy komputerowe, np. opisane
ID3 i GOLEM. Co wi¦cej, przytacza stwierdzenia autorów tych syste-
mów wskazuj¡ce wyra¹nie na istotne dziedzictwo Bacona tkwi¡ce u ich
podstaw metodologicznych.32
Z drugiej jednak strony, jak ju» wspominaªem, Gillies dostrzega

w funkcjonowaniu systemów tak»e istotne elementy metodologii nauk
Karla Poppera, z jego naciskiem na procesy falsy�kacji hipotez:

[...] we wszystkich przedstawionych tu systemach machine lear-

ning proces falsy�kacji odgrywaª znacz¡c¡ rol¦. Program gene-
rowaª hipotez¦ w oparciu o wybrane dane i wiedz¦ tªa. Hipoteza
ta byªa nast¦pnie testowana w obliczu danych i w przypadku
jej odrzucenia zast¦powana przez now¡ lub zmody�kowan¡ hi-
potez¦. Ta powtarzaj¡ca si¦ sekwencja tworzenia i odrzucania

32Gillies (1996, ss. 62�63) powoªuje si¦ gªównie na prace Muggletona dotycz¡ce
systemu GOLEM i jego wcze±niejszych pierwowzorów.
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hipotez odgrywaªa istotn¡ rol¦ we wszystkich programach ma-

chine learning . Pod tym wzgl¦dem ich dziaªanie jest zgodne
z metodologi¡ Poppera, z wyj¡tkiem oczywi±cie faktu, »e hi-
potezy byªy generowane w sposób mechaniczny przez program,
a nie dzi¦ki ludzkiej intuicji (1996, s. 63).

W istocie, Gillies dostrzega w pogl¡dach Bacona na rol¦ falsy�kacji
hipotez wiele podobie«stw do idei Poppera i twierdzi, »e pomimo oczy-
wistych rozbie»no±ci w innych kwestiach pogl¡dy obu �lozofów na rol¦
falsy�kacji w zdobywaniu wiedzy s¡ w du»ej cz¦±ci zgodne.33
Kolejn¡ interesuj¡c¡ kwesti¡, jak¡ podnosi Gillies, jest fakt, »e me-

toda indukcji mechanicznej, chocia» zostaªa sformuªowana przez Ba-
cona ju» w roku 1620, nie byªa u»ywana w nauce w czystej postaci.
Nieliczne przypadki jej rzekomego stosowania, na które zwraca uwag¦
Gillies, ilustruj¡ raczej wnioskowanie na podstawie reguª heurystycz-
nych ni» czyst¡ indukcj¦ z wcze±niej zgromadzonych danych. Metoda
ta zostaªa podj¦ta i rozwijana dopiero po trzystu pi¦¢dziesi¦ciu latach
przez badaczy sztucznej inteligencji. Powstaje zatem pytanie: jak wy-
ja±ni¢ tak du»y odst¦p czasowy zako«czony ostatecznie sukcesem tej
metody?
Otó» na tak postawione pytanie Gillies udziela interesuj¡cej odpo-

wiedzi, snuj¡c gª¦bsze re�eksje nad rozwojem metody naukowej. Roz-
wa»ania Bacona miaªy niew¡tpliwie charakter przyszªo±ciowy. Jego
entuzjazm dla rozwoju techniki, nowych instrumentów otwieraj¡cych
i poszerzaj¡cych horyzonty bada« naukowych mo»na rozszerzy¢ tak»e
na rozwój instrumentów wspomagaj¡cych my±lenie naukowe. Nie dys-
ponowaª on jednak »adnymi tego typu �zycznymi instrumentami z wy-
j¡tkiem oªówka i papieru. Z tego te» powodu byª zmuszony ograniczy¢
si¦ jedynie do zalece« dotycz¡cych stosowania bardziej systematycz-
nych procedur polegaj¡cych na przykªad na ukªadaniu tablic ró»nic
i podobie«stw. Jednak procedury te, bez wsparcia w postaci mog¡cego
je zastosowa¢ �zycznego urz¡dzenia, miaªy niewielkie szanse powodze-

33Gillies powoªuje si¦ na cytaty z angielskiego tªumaczenia sªynnej pracy Bacona,
Novum Organum, 1620, ss. 320�322, dotycz¡ce bada« nad istot¡ ciepªa, wskazu-
j¡ce na fakt, »e autor ten przypisywaª istotn¡ rol¦ procesowi kolejnego odrzucania
hipotez w celu osi¡gni¦cia �nieuniknionej konkluzji�.
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nia i nie wykazywaªy si¦ wy»szo±ci¡ w stosunku do mniej systematycz-
nych, intuicyjnych rozumowa« wªa±ciwych istotom ludzkim.
�Dopiero dzi¦ki komputerom mechaniczna metoda rozumowania Ba-

cona mogªa zosta¢ po raz pierwszy zrealizowana� � pisze Gillies (1996,
s. 68). Rozwój instrumentów wspomagaj¡cych ludzkie narz¡dy zmy-
sªów (takich jak teleskop czy mikroskop) zmieniª sposób uprawiania
nauki i przyczyniª si¦ do ogromnego wzrostu wiedzy. Czy» wi¦c nie
mamy prawa przypuszcza¢, stwierdza dalej autor, »e rozwój instru-
mentów wspomagaj¡cych ludzki umysª mo»e mie¢ podobny wpªyw na
nauk¦? Powinni±my bowiem dostrzec istotn¡ okoliczno±¢: metoda na-
ukowa nie ma ustalonego raz na zawsze charakteru. Przeciwnie, roz-
wija si¦ wraz z rozwojem samej nauki. Rozwój komputerów i dzie-
dziny sztucznej inteligencji zmieniª sposób uprawiania nauki i sprawiª,
»e indukcja baconowska staªa si¦ standardow¡ procedur¡ stosowan¡
w nauce.
Nale»y jednak przypomnie¢, »e nie jest to �czysta� indukcja na pod-

stawie jedynie faktów jednostkowych, o której pisaª Bacon. Wszyst-
kie systemy machine learning posªuguj¡ si¦ wiedz¡ tªa zakodowan¡
w programach przez ich autorów i peªni¡c¡ rol¦ heurystyk kieruj¡-
cych procesem poszukiwania praw. Ich wnioskowanie ma wi¦c posta¢
H = f(K, e), podczas gdy indukcja baconowska przebiegaªa wedªug
schematu H = f(e).
Na tej podstawie Gillies dopatruje si¦ pewnych ogólnych prawidªowo-

±ci w funkcjonowaniu systemów machine learning w badaniach nauko-
wych, a dotycz¡cych interakcji mi¦dzy systemami a badaczami-lud¹mi.
Proces ten ma kilka faz: 1) wiedza tªa, dostarczona przez naukow-

ców, zostaje doª¡czona do danych, jakie system otrzymuje na wej±ciu;
2) system ten generuje wcze±niej nieznane prawa z danej dziedziny;
3) eksperci w tej dziedzinie, analizuj¡c nowe prawa, mog¡ rozszerzy¢
sw¡ wiedz¦ i sformuªowa¢ nowe kierunki bada«. Gillies ujmuje to nieco
emfatycznie:

Patrz¡c z tej perspektywy, systemy machine learning jawi¡ si¦
nie jako co±, co mo»e zast¡pi¢ ludzkich badaczy, lecz jako nowe,
silne narz¦dzie w ich r¦ku � narz¦dzie, które mo»e im pomóc
w zdobywaniu wiedzy (1986, s. 55).
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Podsumowuj¡c rozwa»ania Gilliesa, nale»y stwierdzi¢, »e autor ten ma
w wielu miejscach racj¦, dokonuj¡c cennych spostrze»e« na temat zna-
czenia nowoczesnych systemów AI dla nauki i �lozo�i nauki. Roz-
wa»ania jego pokazuj¡, jak s¡dz¦, »e rozumowanie indukcyjne w du-
chu Bacona, by¢ mo»e w nieco zmody�kowanej formie uwzgl¦dniaj¡ce
w pewnym stopniu idee Poppera, znajduje zastosowanie dzi¦ki wielkiej
mocy obliczeniowej i wªa±ciwym algorytmom wspóªczesnych systemów
z dziedziny machine learning. Oznacza to, »e metoda naukowa ulegªa
zmianie czy rozwojowi dzi¦ki nowym instrumentom w postaci syste-
mów komputerowych machine learning, podobnie jak staªo si¦ to za
czasów Bacona dzi¦ki teleskopowi. Metoda naukowa ewoluuje, podob-
nie jak sama nauka.
Powstaje jednak zasadnicza w¡tpliwo±¢: czy opisane systemy rze-

czywi±cie dokonuj¡ odkry¢ nowych praw naukowych? S¡dz¦, »e nie,
a to z trzech powodów:

1. Odkryte przez system GOLEM, na drodze mechanicznej indukcji,
uogólnienia nie mog¡ pretendowa¢ do statusu praw nauki � s¡
jedynie uogólnieniami empirycznymi o bardzo niskim poziomie
ogólno±ci.

2. Jak przyznaj¡ autorzy systemu i sam Gillies, uogólnienia sfor-
muªowane przez system GOLEM okazaªy si¦ w testach trafne
jedynie w okoªo 80%.

3. Prawa te zdecydowanie nie mog¡ pretendowa¢, wbrew twierdze-
niom samego Gilliesa, do miana praw przyczynowych � nie wyja-
±niaj¡ bowiem regularno±ci empirycznych poprzez odwoªanie si¦
do ogólniejszych formuª czy mechanizmów przyczynowych, a je-
dynie stanowi¡ skrótowy opis pewnych korelacji statystycznych.

Wypada wi¦c stwierdzi¢, »e zarzut, jaki podnosiª Gillies wobec syste-
mów stworzonych przez grup¦ Simona, gªosz¡cy, »e nie dokonuj¡ one
»adnych nowych odkry¢ praw naukowych, ma zastosowanie wobec sys-
temów, których on sam jest rzecznikiem, a wi¦c systemów grupy Tu-
ringa. Systemy te wprawdzie dokonuj¡ nowych odkry¢, ale formuªuj¡
raczej uogólnienia empiryczne ni» prawa nauki w peªnym tego sªowa
znaczeniu.
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2.2.3 Program badawczy HHNT

Ostatnim, by¢ mo»e najbardziej obiecuj¡cym nurtem bada« w dziedzi-
nie odkry¢ naukowych jest podej±cie okre±lane jako program badawczy
HHNT. Jest ono w swych zaªo»eniach niejako odpowiedzi¡ na podsta-
wowe trudno±ci i zarzuty, z jakimi borykaj¡ sie dwa pozostaªe opisane
wy»ej podej±cia do odkrycia. Nie mo»e si¦ on poszczyci¢ podbudow¡
ideologiczn¡ oraz wieloma dziaªaj¡cymi systemami odkry¢, jak grupa
Simona, ani te» nowymi prawami empirycznymi, jak tradycja Turinga.
Niemniej jednak omawiam go w tym miejscu, poniewa» s¡dz¦ »e wy-
daje si¦ najbardziej obiecuj¡cy na przyszªo±¢, a brak spektakularnych,
praktycznych osi¡gni¦¢ wynika ze skali trudno±ci i bogactwa podj¦tych
problemów, nie za± z bª¦dnych zaªo»e« metodologicznych. Program
ten bowiem, przynajmniej je±li chodzi o odkrycie naukowe, stawia so-
bie ambitny cel eksploracji mechanizmów odkry¢ teoretycznych po-
przez odwoªanie si¦ do skomplikowanego modelu systemu zdolnego do
autonomicznego poszukiwania teorii wyja±niaj¡cych.
Program badawczy zwany HHNT jest efektem wspólnej pracy czte-

rech autorów: J. Hollanda, K. Holyoaka, R. Nisbetta i P. Thagarda,
pracuj¡cych w ró»nych dziedzinach bada«, od psychologii a» po compu-
ter science. Ich pioniersk¡ prac¡ jest Processes of Inference, Learning,
and Discovery (1986). Od tamtego czasu autorzy nie opublikowali »ad-
nej wspólnej pracy, chocia» wspólnie osi¡gni¦te i opublikowane wyniki
wywarªy znacz¡cy wpªyw na dalsze prace badawcze ka»dego z nich.
W zwi¡zku z tym faktem swoj¡ ocen¦ znaczenia ich koncepcji dla teo-
rii odkrycia naukowego opr¦ przede wszystkim na tej wªa±nie pracy,
odwoªuj¡c si¦ do nowszych prac tylko wówczas, gdy traktuj¡ one bez-
po±rednio o odkryciu naukowym.
Jak sugeruje tytuª ksi¡»ki, autorzy stawiaj¡ sobie znacznie szerszy

i bardziej ambitny cel ni» komputerowa rekonstrukcja czy symula-
cja procesu odkrycia naukowego. Uwa»aj¡c indukcj¦ za �uciele±nie-
nie wszelkich procesów wnioskowania poszerzaj¡cych wiedz¦ w obli-
czu niepewno±ci� (s. 1), autorzy proponuj¡ pewne kompleksowe, prag-
matyczne uj¦cie indukcji, którego zadaniem ma by¢ �przezwyci¦»enie
trudno±ci, z jakimi borykaªy si¦ dotychczasowe uj¦cia tego zagadnienia,
zarówno �lozo�czne, psychologiczne, jak i komputerowe� (s. 2). Uj¦cie
to ma udzieli¢ odpowiedzi na kilka podstawowych pyta«: w jaki sposób
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system kognitywny przetwarza dane wej±ciowe pochodz¡ce z zewn¦trz-
nego ±rodowiska oraz posiadan¡ wiedz¦ tak, aby korzysta¢ z wªasnych
do±wiadcze«? W jaki sposób system jest w stanie oprze¢ swe dziaªanie
na zgromadzonym do±wiadczeniu w obliczu nowych sytuacji? W jaki
sposób jest on w stanie mody�kowa¢, usuwa¢ i wprowadza¢ nowe re-
guªy do swej bazy praw (rule base) tak, aby adekwatnie reagowa¢ na
nowe sytuacje? Wreszcie: w jaki sposób posªuguje si¦ on metafor¡
i analogi¡ w celu przeniesienia informacji i procedur post¦powania
z jednej dziedziny zastosowa« do innej?
Samo poj¦cie �system kognitywny� nie jest w pracy zde�niowane

explicite, w sposób ±cisªy, jednak ze sposobów jego u»ycia w wielu kon-
tekstach pracy ªatwo wywnioskowa¢, »e autorzy rozumiej¡ pod nim
czªowieka, zwierz¦ lub komputer znajduj¡cy si¦ w sytuacji problemo-
wej, dociekania autorów bowiem tycz¡ si¦ zarówno organizmów »y-
wych, jak i systemów komputerowych. Najpeªniejsz¡ charakterystyk¦
systemu kognitywnego znale¹¢ mo»na we wst¦pnym rozdziale pracy:

Poniewa» zajmujemy si¦ procesami indukcyjnymi zachodz¡-
cymi w organizmach, gªównie u ludzi, oraz w komputerach, b¦-
dziemy u»ywa¢ terminu systemy kognitywne, by opisa¢ �pro-
cesy my±lowe� zachodz¡ce zarówno u czªowieka, jak i myszy czy
w ukªadzie scalonym (s. 2).

Co wi¦cej, intencj¡ autorów jest stworzenie takiego modelu zachowania
si¦ �systemu kognitywnego�, który daªby si¦ ostatecznie przetªumaczy¢
na procedury mo»liwe do zrealizowania na komputerze. W niektórych
przypadkach zamierzenie to zaowocowaªo w postaci funkcjonuj¡cych
programów komputerowych, w innych udaªo si¦ stworzy¢ jako±ciowy
model zachowania systemu, który sªu»y¢ mo»e niejako za zal¡»ek przy-
szªych symulacji.
Centralnym poj¦ciem koncepcji HHNT jest model mentalny (men-

tal model), tworzony przez system kognitywny w celu reprezentowania
±rodowiska, w którym si¦ znajduje. �rodowisko czy jego wybrany
fragment opisywany jest poprzez zbiór stanów S i funkcj¦ przej±cia
(transition function) T, opisuj¡c¡ zmiany stanów w czasie. Funkcja
ta, przedstawiona na rys. 2.1, przy upraszczaj¡cym zaªo»eniu o dys-
kretno±ci czasu, okre±la stan ±rodowiska w chwili t+1 na podstawie jego
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Rys. 2.1: Funkcja przej±cia przeprowadza stany ±rodowiska w chwili t

w stany w chwili t+1 (Holland et al., 1986)

stanu w chwili t oraz oddziaªywa« systemu na ±rodowisko O(t). Ujmu-
j¡c to bardziej formalnie: S (t+1) = T [S (t), O(t)], jednak w wi¦kszo±ci
przypadków mo»na przyj¡¢ upraszczaj¡ce zaªo»enie polegaj¡ce na po-
mini¦ciu wpªywu systemu na ±rodowisko, wówczas: S (t+1) = T [S (t)].
System kognitywny nie tworzy i nie jest w stanie, w realistycznych

przypadkach, utworzy¢ izomor�cznego modelu ±rodowiska, w którym
ka»demu stanowi w ±wiecie przyporz¡dkowany byªby dokªadnie jeden
stan w modelu. Zamiast tego tworzy on uproszczone modele rzeczywi-
sto±ci, klasy�kuj¡c obiekty wyst¦puj¡ce w realnym ±wiecie w kategorie,
wedªug kryteriów istotnych z punktu widzenia zaªo»onych przez sys-
tem celów i ignoruj¡c przy tym nieistotne, z pragmatycznego punktu
widzenia, wªasno±ci tych obiektów. Taki uproszczony model, w którym
pewnej klasie obiektów realnych odpowiada jeden element w modelu,
nazywaj¡ autorzy homomor�zmem. Powstaje on w efekcie dziaªania
funkcji kategoryzuj¡cej P, dziaªaj¡cej w oparciu o wybrane wªasno-
±ci obiektów zarejestrowane przez detektory systemu i tworz¡cej klasy
równowa»no±ci obiektów. Przykªadowo, je±li detektory ±rodowiska re-
jestruj¡ trzy proste wªasno±ci przyjmuj¡ce warto±ci 0 lub 1, takie jak
du»y (maªy), gªadki (pr¡»kowany), poruszaj¡cy si¦ szybko (wolno), to
funkcja P mo»e utworzy¢ w modelu klas¦, któr¡ nazwa¢ by mo»na
obiektami �osopodobnymi� (wasplike), poniewa» s¡ maªe, pr¡»kowane
i szybko si¦ poruszaj¡. Dziaªanie funkcji kategoryzuj¡cej ilustruje ry-
sunek 2.2.



Systemy odkry¢ a spór o racjonalno±¢ odkrycia naukowego 127

Rys. 2.2: Przykªadowe klasy równowa»no±ci utworzone w oparciu o wskaza-
nia detektorów (Holland et al., 1986)

Odpowiednikiem funkcji przej±cia T operuj¡cej w ±wiecie jest w mo-
delu funkcja T', dziaªaj¡ca na klasach równowa»no±ci utworzonych
przez funkcj¦ kategoryzuj¡c¡ obiekty. Funkcja ta przeprowadza stany
modelu S' (t) w chwili t w stany S' (t+1). Je±li model jest adekwatny
do rzeczywisto±ci, czyli jego przewidywania s¡ prawdziwe, to funk-
cje P i T komutuj¡. Oznacza to, »e dokonuj¡c przej±cia czasowego
w ±rodowisku, a nast¦pnie okre±laj¡c klas¦ równowa»no±ci, otrzymu-
jemy dokªadnie taki sam wynik jak w przypadku utworzenia najpierw
klasy równowa»no±ci, a nast¦pnie zastosowania do niej funkcji przej±cia
w modelu. Sytuacja ta przedstawiona jest na rys. 2.3.
Mówi¡c bardziej obrazowo, elementy tej samej klasy, posiadaj¡ce

w chwili pocz¡tkowej okre±lone wªasno±ci, nadal b¦d¡ nale»e¢ do tej
klasy w chwili pó¹niejszej. Je±li na przykªad funkcja przej±cia okre-
±la prawo stwierdzaj¡ce, »e wszystkie obiekty poruszaj¡ce si¦ szybko
w chwili t poruszaj¡ si¦ wolniej w chwili t+1 (czyli, mówi¡c jeszcze
pro±ciej: wszystkie szybko poruszaj¡ce si¦ obiekty zwalniaj¡), to mo-
del jest adekwatny do rzeczywisto±ci, je±li nie wyst¦puj¡ w ±wiecie
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Rys. 2.3: Model homomor�zmu z uwidocznionymi funkcjami przej±cia
i funkcjami kategoryzuj¡cymi (Holland et al., 1986)

obiekty, które, jak na przykªad osy, nie nale»¡ ju» w chwili t + 1 do
klasy obiektów wolno poruszaj¡cych si¦.
W praktyce nigdy nie mamy do czynienia z modelem obejmuj¡cym

wszystkie aspekty skomplikowanego ±rodowiska. W klasie równowa»-
no±ci mog¡ si¦ znale¹¢ obiekty, których detektory nie s¡ w stanie odró»-
ni¢ od innych obiektów tej klasy i które po pewnym czasie przestaj¡
zachowywa¢ si¦ tak jak pozostaªe obiekty. Wracaj¡c do przykªadu
z osami: obiekty takie jak osy ªami¡ zasad¦ gªosz¡c¡, »e po pewnym
czasie wszystkie szybko poruszaj¡ce sie obiekty zaczynaj¡ si¦ porusza¢
wolno. W takich przypadkach domy±lna hierarchia obiektów musi zo-
sta¢ zmody�kowania poprzez wprowadzenie kolejnego poziomu modelu
koryguj¡cego przewidywania modelu poprzedniego w kwestii �wyj¡t-
kowego� zachowania si¦ pewnych obiektów. Przykªadowo, dodatkowy
detektor mo»e kodowa¢ wªasno±¢ �latania w powietrzu�, dzi¦ki czemu
nowa funkcja kategoryzuj¡ca P' jest w stanie zde�niowa¢ bardziej
szczegóªow¡ klas¦ obiektów (powiedzmy: maªych, w pr¡»ki, szybko
poruszaj¡cych si¦ i lataj¡cych w powietrzu), dla których nowa funk-
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cja przej±cia T' przewiduje, »e wbrew ogólnym przewidywaniom mo-
delu o wy»szym poziomie ogólno±ci obiekty te nadal b¦d¡ porusza¢ si¦
szybko.
Taki warstwowy ukªad kolejnych, coraz bardziej wyra�nowanych mo-

deli, funkcji przej±cia i funkcji kategoryzuj¡cych autorzy nazywaj¡
quasi-homomor�zmem (quasi-homomorphism) lub w formie skróco-
nej q-mor�zmem. W strukturze q-mor�zmu wy»sza warstwa modelu,
z szerszymi kategoriami obiektów, stanowi domy±ln¡ hierarchi¦, na
podstawie której system generuje przewidywania dotycz¡ce zachowania
si¦ ±rodowiska dopóki, dopóty nie pojawi si¦ pewna kategoria obiektów,
których zachowanie stanowi �wyj¡tek od reguªy�. Pojawienie si¦ wy-
j¡tków uruchamia ni»szy poziom modelu, którego funkcja przej±cia ma
za zadanie prawidªowo je opisa¢, koryguj¡c domy±lne przewidywania
warstwy poprzedniej.
Opisana procedura jest kontynuowana dot¡d, a» system utworzy

model ±rodowiska �zadowalaj¡cy� z pragmatycznego punktu widzenia.
Autorzy podkre±laj¡, »e odpowied¹ na pytanie, w jakim stopniu model
jest ju» wystarczaj¡co adekwatny, wi¡»e si¦ bardzo mocno nie tylko
z pragmatycznym podej±ciem do indukcji, ale przede wszystkim z fak-
tem, »e zastosowaniem modeli mentalnych jest rozwi¡zywanie proble-
mów. Otó» z punktu widzenia systemu kognitywnego najwa»niejszym
zadaniem indukcji jest generowanie modeli ±rodowiska, które mog¡ si¦
okaza¢ przydatne w planowaniu dziaªa« maj¡cych na celu osi¡gni¦cie
stanu speªniaj¡cego zaªo»one cele, bior¡c za punkt wyj±cia pocz¡tkowy
stan problemu. Model musi opisywa¢ jedynie te aspekty ±rodowiska,
które s¡ istotne dla osi¡gni¦cia tego stanu.
Powy»ej przedstawiªem krótk¡ charakterystyk¦ modeli mentalnych

w koncepcji HHNT, traktowanych jako q-mor�zmy. Powstaje pytanie:
w jaki sposób koncepcja ta jest realizowana w systemach przetwarzania
informacji i jakiego rodzaju s¡ to systemy?
Otó» autorzy (s. 23 n.) przyznaj¡ si¦ do zwi¡zków zarówno z klasycz-

nymi systemami produkcji (production systems), jak i modelami konek-
sjonistycznymi. W pierwszym, wst¦pnym rozdziale omawianej pracy
znajdujemy pewne podstawowe zasady, le»¡ce u podstaw zarówno im-
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plementacji komputerowych, jak i analiz jako±ciowych badanych przez
nich zjawisk.34

• Wiedza reprezentowana jest przez prawa warunkowe o postaci
warunek�akcja (condition�action rules). Dziaªanie tych praw po-
lega na generowaniu tzw. wiadomo±ci dla caªego systemu.

• Prawa mog¡ reprezentowa¢ zarówno zale»no±ci synchroniczne,
zwi¡zane z kategoriami obiektów, jak i diachroniczne, wyra»a-
j¡ce przewidywania na temat zachowania si¦ obiektów. Oba typy
praw wspóªdziaªaj¡ przy rozwi¡zywaniu problemów.

• System posiada mechanizmy indukcyjne, dzi¦ki którym prawa
mog¡ si¦ ª¡czy¢ w wi¦ksze struktury, tzw. klastry. Tworz¡ one
domy±lne hierarchie oraz wyposa»one s¡ w prawa maj¡ce za zada-
nie �radzi¢� sobie z wyj¡tkowymi sytuacjami bez mody�kowania
caªej reszty domy±lnej struktury.

• Prawa, których poprzedniki s¡ speªnione przez aktywne w danej
chwili wiadomo±ci, konkuruj¡ ze sob¡ o reprezentowanie bie»¡cej
sytuacji oraz wpªyw na dziaªanie systemu. Mog¡ one by¢ urucha-
miane równolegle do siebie i udziela¢ sobie nawzajem wsparcia,
determinuj¡c w ten sposób zachowanie si¦ systemu.

• Rozumowanie indukcyjne znajduje w systemie zastosowanie przy
mody�kacji istniej¡cych praw oraz generowaniu nowych. Mecha-
nizmy generuj¡ce nowe prawa podlegaj¡ ±cisªym ograniczeniom
tak, aby prawa te okazaªy si¦ przydatne dla systemu. Procedury
indukcyjne posªuguj¡ si¦ wiedz¡ na temat obiektów i zdarze«
oraz sposobu, w jaki si¦ one zmieniaj¡.

Z powy»szego wynika, »e ogólna zasada dziaªania systemu bliska jest
standardowym systemom produkcji, opisanym przeze mnie w sekcji
1.2.2, a wi¦c zasadza si¦ na cyklicznym dopasowywaniu do wzorca oraz

34Poni»ej przedstawi¦ krótko te zasady, by pokaza¢, »e koncepcja HHNT plasuje
si¦ pomi¦dzy klasycznymi systemami produkcji grupy Simona a modelami konek-
sjonistycznymi. W dalszych cz¦±ciach tej sekcji omówi¦ nieco bardziej szczegóªowo
poruszone tu zagadnienia, zwªaszcza w zastosowaniu do �lozo�i nauki.
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uruchamianiu praw o postaci warunek�akcja. Zasadnicza ró»nica po-
lega jednak na tym, »e w standardowych systemach produkcji w danym
cyklu uruchamiane jest tylko jedno prawo, a w modelu HHNT równo-
legle mo»e by¢ uruchomionych wiele praw, których warunki speªnione
s¡ przez wiadomo±ci aktywne w systemie. Prawa te maj¡ ró»ny sto-
pie« �wsparcia� ze strony ±rodowiska b¡d¹ innych aktywnych w danym
cyklu praw, a ogªaszane przez nie wiadomo±ci maj¡ wpªyw na szanse
uruchomienia innych praw w kolejnym cyklu. Taki sposób dziaªania
systemu daje mu znacznie wi¦ksze szanse efektywnego dziaªania w re-
alnych sytuacjach, gdy wiedza o ±rodowisku jest z reguªy niekompletna
lub nie do ko«ca u±wiadomiona.35
Z drugiej strony, autorzy przyznaj¡ si¦ do pewnych wspólnych idei

i celów przy±wiecaj¡cych zarówno ich koncepcji, jak i modelom konek-
sjonistycznym:

Modele koneksjonistyczne [s¡] pod wieloma wzgl¦dami zgodne
z proponowanym przez nas podej±ciem opartym na prawach.
Wspólne zasady obu koncepcji to integracja wielu ró»nych ¹ró-
deª informacji, wery�kacja parametrów opisuj¡cych siª¦ sprz¦-
»e« pomi¦dzy ró»nymi elementami na podstawie dotychczas
osi¡gni¦tych przez system wyników oraz tworzenie struktur wy»-
szego rz¦du z bardziej elementarnych komponentów (s. 26).

Niemniej jednak:
[...] uwa»amy j¦zyk posªuguj¡cy si¦ prawami za wygodniejszy do
opisu ogromnej ilo±ci rozumowa« indukcyjnych, jakich dokonuj¡
systemy kognitywne, pocz¡wszy od prostych zada« decyzyjnych,
a sko«czywszy na odkryciach naukowych. Tak wi¦c, pomimo
sympatii dla wielu idei, które staªy si¦ motywem rozwoju modeli
koneksjonistycznych, nasze podej±cie idzie inn¡ drog¡ (s. 27).

Przyjrzyjmy si¦ nieco bli»ej temu podej±ciu. Jak ju» wspomniaªem, re-
prezentacja ±rodowiska tworzona jest poprzez zastosowanie praw o po-
staci JE�LI (warunek1, warunek2, ...) TO (akcja), jak w standardo-
wym systemie produkcji, przy czym uruchomienie danego prawa za-
le»y od tego, czy jego warunki speªnione s¡ przez informacj¦ aktualnie

35Poni»ej omówi¦ nieco dokªadniej zagadnienia zwi¡zane z funkcjonowaniem mo-
deli HHNT, takie jak aktywacja praw, wsparcie, jakie prawa mog¡ uzyskiwa¢, mo-
dy�kowanie praw i generowanie nowych.
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�aktywn¡� w systemie. Termin ten wedªug autorów oznacza �wiedz¦
o charakterze deklaratywnym aktualnie przetwarzan¡ przez system�
(s. 41 n.). Mo»e ona pochodzi¢ bezpo±rednio z receptorów wej±ciowych,
od innych praw lub z obszaru pami¦ci, w którym przechowywana jest
wiedza deklaratywna. Wiedza tego typu przyjmuje w systemie posta¢
wiadomo±ci wysyªanych czy rozgªaszanych przez ró»ne cz¦±ci systemu
do procesora praw (rule processor). Wiadomo±ci umieszczane s¡ na
tzw. li±cie wiadomo±ci, tworz¡cej swego rodzaju tablic¦ ogªosze« sys-
temu.
W systemie kognitywnym wyst¦puj¡ trzy gªówne typy praw:
1. Prawa empiryczne opisuj¡ zachowanie si¦ ±rodowiska w chwili

obecnej (prawa synchroniczne) oraz jego prawdopodobne stany w ko-
lejnych chwilach czasu (prawa diachroniczne).
Prawa synchroniczne dziel¡ si¦ dalej na prawa kategorialne, dostar-

czaj¡ce informacji na temat relacji wyst¦puj¡cych pomi¦dzy katego-
riami obiektów oraz wynikaj¡cych z tej przynale»no±ci wªasno±ci (np.:
Je±li przedmiot x jest psem, to jest on zwierz¦ciem) oraz asocjacyjne,
okre±laj¡ce zwi¡zki mi¦dzy poj¦ciami niezwi¡zanymi przynale»no±ci¡
kategorialn¡ (np. Je±li jaki± obiekt jest psem, to uaktywnij poj¦cie
�ko±¢�). Te ostatnie prawa s¡ o tyle istotne, »e umo»liwiaj¡ systemowi
rozumowanie przez analogi¦.
Autorzy wyró»niaj¡ dwa rodzaje praw diachronicznych. Pierwsze

z nich (predictor rules) przewiduj¡, czego system ma si¦ spodzie-
wa¢ w przyszªo±ci (Je±li czªowiek b¦dzie dra»niª psa, to pies zacznie
warcze¢), drugie natomiast (e�ector rules) okre±laj¡, jak system ma
w przyszªo±ci zadziaªa¢ na ±rodowisko (Je±li goni ci¦ pies, to zacznij
ucieka¢).
2. Reguªy wnioskowania czy prawa inferencyjne (inferential rules)

maj¡ za zadanie generowanie nowych, �lepszych� praw empirycznych.
S¡ one w du»ym stopniu niezale»ne od konkretnej dziedziny zastoso-
wa« systemu, cho¢ istniej¡ przypadki graniczne praw empirycznych,
na tyle ogólnych (jak na przykªad ró»nego rodzaju zasady zachowa-
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nia w naukach przyrodniczych), »e pretendowa¢ mog¡ tak»e do miana
praw inferencyjnych. Istnieje kilka typów tych praw36:
Prawo specjalizacji gªosi, »e je»eli przewidywania oparte na jakim±

ogólnym prawie empirycznym zawodz¡, to nale»y utworzy¢ nowe bar-
dziej szczegóªowe prawo, odwoªuj¡ce si¦ w swym warunku do nowej
wªasno±ci odpowiedzialnej za pora»k¦ ogólnego prawa i zawieraj¡ce
nieoczekiwany wcze±niej rezultat w swojej akcji.
Prawo �niezwykªo±ci� jest dyrektyw¡, która zaleca, aby w obliczu

nieoczekiwanych sytuacji u»ywa¢ ich wªasno±ci w warunkach aktualnie
generowanych nowych praw.
Heurystyka oparta na prawie wielkich liczb: je±li S stanowi próbk¦

dostarczaj¡c¡ oceny rozkªadu wªasno±ci P w pewnej populacji, to na-
le»y utworzy¢ prawo gªosz¡ce, »e caªa populacja posiada t¦ wªasno±¢,
przy czym siªa tego prawa37 zale»y od wielko±ci próbki S.
Tak zwane schematy regulacyjne (regulation schemas) opisuj¡ pewne

normatywne reguªy okre±laj¡ce sposób, w jaki ludzie rozwi¡zuj¡ pro-
blemy w »yciu codziennym. Reguªy te umo»liwiaj¡ systemowi doko-
nywanie pewnych rozumowa« w sposób pewny i szybki. Przykªadem
takiego schematu jest dyrektywa: Je±li istnieje prawo �Je±li chcesz zro-
bi¢ X, to najpierw musisz zrobi¢ Y�, to utwórz prawo �Je±li nie zrobisz
Y, to nie mo»esz zrobi¢ X�
3. Reguªy operacyjne, w odró»nieniu od poprzednich dwu grup praw,

nie ulegaj¡ zmianie w trakcie dziaªania systemu � stanowi¡ one bowiem
wewn¦trzne zasady funkcjonowania ró»nych jego cz¦±ci. Opisuj¡ na
przykªad procedury odpowiedzialne za uruchamianie wªa±ciwych praw
empirycznych, system oceniaj¡cy konkuruj¡ce ze sob¡ prawa, zasady
generowania nowych, bardziej skomplikowanych i ogólnych struktur
wiedzy oraz ich wery�kacji.
Opisane powy»ej prawa stanowi¡ baz¦, na której opiera si¦ budowa

i dziaªanie modeli mentalnych nazwanych wcze±niej q-mor�zmami.
Dwa typy opisanych praw empirycznych s¡ ±ci±le zwi¡zane z dwiema
podstawowymi funkcjami q-mor�zmu: funkcj¡ przej±cia w modelu T'

36Dziaªanie tych praw opisz¦ nieco dokªadniej w dalszej cz¦±ci tej sekcji, chc¡c
przybli»y¢ specy�k¦ systemów HHNT, szczególnie w kwestii rozumowa« indukcyj-
nych.

37Poj¦cie siªy prawa, bardzo istotne w koncepcji HHNT, oraz wspóªzawodnictwo
mi¦dzy prawami omówi¦ poni»ej.
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i funkcj¡ kategoryzuj¡c¡ P. Otó» synchroniczne prawa kategorialne sta-
nowi¡ elementy, z których zbudowana jest funkcja P, natomiast prawa
diachroniczne38 skªadaj¡ si¦ na funkcj¦ T'. Pozostaªe dwa typy praw
empirycznych, poprzez wspóªdziaªanie z wymienionymi, równie» od-
krywaj¡ rol¦ przy generowaniu modeli.
Prawa konkuruj¡ o szans¦ uruchomienia w danym cyklu dziaªania

systemu, przy czym, jak wspomniaªem, równolegle mo»e by¢ urucho-
mionych w systemie wiele praw, których akcje mog¡ by¢ niezgodne ze
sob¡. Powstaje bardzo istotne pytanie: od czego zale»¡ szanse danego
prawa na uruchomienie w okre±lonym momencie dziaªania systemu,
a wi¦c przy okre±lonej zawarto±ci listy wiadomo±ci ogªoszonych przez
ostatnio uruchamiane prawa empiryczne?
Wynik wspóªzawodnictwa zdeterminowany jest przez cztery czyn-

niki decyduj¡ce ª¡cznie o ocenie praw: dopasowanie (match), siªa
(strength), szczegóªowo±¢ (speci�city) i wsparcie (support).
Dopasowanie polega na tym, »e aktualny stan wiedzy aktywnej

w systemie pasuje do cz¦±ci warunkowej danego prawa. Jest ono wa-
runkiem koniecznym przyst¡pienia danego prawa do �konkursu� o uru-
chomienie w danym cyklu systemu.39
Siªa prawa okre±lana jest przez autorów jako liczbowa miara tego,

jak dobrze prawo opisywaªo dot¡d ±rodowisko i jego zmiany w czasie
lub jak prawdopodobny wydaje si¦ z góry jego wynik.
Szczegóªowo±¢ jest miar¡ wskazuj¡c¡, jak dokªadnie prawo opisuje

aktualn¡ sytuacj¦, i wyra»a d¡»enie do mo»liwie peªnego opisu hierar-
chii modelu. Przykªadowo, prawo gªosz¡ce, »e �Je±li X ma skrzydªa, to
X lata� jest mniej szczegóªowe ni» prawo: �Je±li X ma maªe skrzydªa
w porównaniu z rozmiarem ciaªa, to X nie lata�.
Wsparcie danego prawa ze strony innych praw stanowi najistotniej-

sze kryterium oceny praw w modelu HHNT, integralnie zwi¡zane z za-
sadami funkcjonowania systemów kognitywnych w tej koncepcji � �Jest

38Mówi¡c dokªadniej, chodzi o pierwszy typ praw diachronicznych, których za-
daniem jest przewidywanie zmian ±rodowiska w czasie.

39Co wa»ne, autorzy wyra¹nie opowiadaj¡ si¦ przeciw koncepcji systemów pro-
dukcji opartych na cz¦±ciowym dopasowaniu. Twierdz¡, »e podobne efekty mo»na
uzyska¢, buduj¡c odpowiedni¡ hierarchi¦ domy±ln¡, unikaj¡c przy tym trudno±ci
systemów opartych na cz¦±ciowym dopasowaniu (s. 48). W modelu HHNT jedynie
prawa dokªadnie pasuj¡ce do aktualnej sytuacji maj¡ szans¦ na uruchomienie.
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ono miar¡ tego, jak ró»ne aspekty aktualnego stanu rzeczy ª¡cznie
±wiadcz¡ o tym, czy dane prawo jest naprawd¦ istotne� (ss. 49�50).
Przykªadowo, prawdopodobie«stwo napotkania pytona przez system
jest niewielkie w otoczeniu szkªa i betonu, lecz je±li aktywne w danym
momencie wiadomo±ci zaczn¡ wspomina¢ co± o d»ungli i papugach, to
prawo gªosz¡ce, »e pot¦»ny, dªugi, wij¡cy si¦ przedmiot jest pytonem,
a nie w¦»em stra»ackim, uzyska zdecydowanie wi¦ksze wsparcie.
Po wyeliminowaniu wi¦kszo±ci praw, których warunki nie s¡ speª-

nione przez aktualn¡ sytuacj¦ opisywan¡ przez aktywne wiadomo±ci,
system porównuje pozostaªe prawa pod wzgl¦dem swoistej punktacji,
obliczanej przez naªo»enie trzech pozostaªych czynników. Im wi¦ksz¡
punktacj¦ otrzyma dane prawo, tym wi¦ksze jest prawdopodobie«stwo,
»e system pozwoli mu ogªosi¢ jego wiadomo±¢.
Jasne jest, »e ze wzgl¦du na istnienie w systemie równolegle uru-

chomionych i konkuruj¡cych ze sob¡ praw, których wiadomo±ci mog¡
zawiera¢ sprzeczne interpretacje aktualnego stanu ±rodowiska, pojawia
si¦ niebezpiecze«stwo swoistej wojny wszystkich przeciw wszystkim.
Jej rezultatem mogªyby by¢ sprzeczne decyzje i dziaªania systemu.
System wspóªzawodnictwa praw musi by¢ tak skonstruowany, by

opisanej sytuacji przeciwdziaªa¢, staraj¡c si¦ utrzymywa¢ spójn¡ re-
prezentacj¦ ±rodowiska. Dokonuje on tego, odwoªuj¡c si¦ wªa±nie do
wsparcia, jako najistotniejszego kryterium steruj¡cego wyborem ta-
kich, a nie innych praw, które maj¡ by¢ aktywowane w kolejnych cy-
klach. Wsparcie, jakie posiada dane prawo, jest mianowicie proporcjo-
nalne do ª¡cznej punktacji praw, które ogªosiªy wiadomo±ci pasuj¡ce do
cz¦±ci warunkowej tego prawa. W ten sposób wiadomo±ci przekazuj¡
wsparcie od praw, które je ogªosiªy, do praw, do których pasuj¡, przy-
czyniaj¡c si¦ do ª¡cznej punktacji, jakie te prawa otrzymuj¡, a wi¦c do
szans na ich aktywacj¦ w nast¦pnym cyklu.40 Ogólniej, mo»emy mówi¢
o przekazywaniu wsparcia poprzez wiadomo±ci, nawet je±li nie zostaªy
one ogªoszone przez prawa, lecz pochodz¡ z innego ¹ródªa, na przykªad
zostaªy wysªane z sensorów badaj¡cych ±rodowisko czy z aktualnie ak-

40Wiadomo±ci mo»na w pewnym sensie traktowa¢ jako swoiste medium przeka-
zuj¡ce wsparcie pomi¦dzy prawami: wiadomo±¢ uzyskuje wsparcie proporcjonalne
do ª¡cznej punktacji, jak¡ otrzymaªo ogªaszaj¡ce j¡ prawo.



136 Rozdziaª 2

tywnej pami¦ci. W ten sposób wsparcie, jakie uzyskuje dane prawo,
jest miar¡ tego, czy jest ono naprawd¦ istotne w danym kontek±cie.
Istotn¡ okoliczno±¢ stanowi fakt, »e wiadomo±¢ (a wi¦c i prawa, do

których pasuje) mo»e uzyskiwa¢ wsparcie ze strony wielu praw ró»ni¡-
cych si¦ cz¦±ciami warunkowymi. W konsekwencji wiele ró»nych praw,
z których »adne nie wystarczyªoby, by przewa»y¢ szal¦ na rzecz wy-
boru jednej z konkuruj¡cych ze sob¡ hipotez, mo»e, dziaªaj¡c razem,
zmusi¢ system do jednoznacznego wyboru.
Autorzy (ss. 52�64) demonstruj¡ dziaªanie naszkicowanego tu sys-

temu kognitywnego na prostych przykªadach zaczerpni¦tych z »ycia
codziennego, dotycz¡cych kategoryzacji obiektów na podstawie (nie-
peªnej) wiedzy o ich zaobserwowanych wªasno±ciach.41 Pomijam ana-
liz¦ tych niew¡tpliwie interesuj¡cych przykªadów jako niezwi¡zanych
z gªównym tematem tego rozdziaªu, a wi¦c z odkryciem naukowym.
Zanim jednak przejd¦ do oceny zastosowa« koncepcji HHNT w mo-
delowaniu odkry¢ naukowych, musz¦ poruszy¢ dwa wa»ne z pozycji
�lozo�i nauki jej aspekty: mody�kacj¦ praw i rozumowanie przez ana-
logi¦.
Jak wspominaªem na wst¦pie tej sekcji, zdaniem autorów najdonio-

±lejszym, ale te» i najtrudniejszym zadaniem rozumowa« indukcyjnych
jest tworzenie i mody�kacja struktur wiedzy. W ich koncepcji sprowa-
dza si¦ ono do trzech bardziej szczegóªowych funkcji, a mianowicie:

• oceny przydatno±ci istniej¡cych w systemie praw pod k¡tem zaªo-
»onych celów, ich ewentualnego ulepszania oraz wybierania naj-
lepszych z nich

• generowania nowych praw

• tworzenia z istniej¡cych ju» praw wi¦kszych i ogólniejszych struk-
tur wiedzy pozwalaj¡cych efektywniej modelowa¢ ±rodowisko

41Przykªady te ilustruj¡ te» wa»ne, wbudowane w system mechanizmy, o których
nie wspomniaªem. Polegaj¡ one na przykªad na generowaniu praw, które skutecznie
przeciwdziaªaªyby jednoczesnemu uruchamianiu praw o ewidentnie sprzecznych na-
st¦pnikach, mog¡cych powodowa¢ kon�ikt w wyborze akcji, jak¡ ma system podj¡¢.
Inna grupa mechanizmów ustala pewn¡ progow¡ warto±¢ punktacji koniecznej do
uruchomienia nowych praw dotycz¡cych kategoryzacji obiektów. Je±li warto±¢ ta
nie zostaje osi¡gni¦ta przez »adne z praw-kandydatów, mechanizm ten uaktywnia
poszukiwanie nowych informacji o danym kontek±cie.
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przy czym trzecie zadanie realizowane jest poprzez ª¡czne dziaªanie
tych samych procedur indukcyjnych, jakie u»ywane s¡ przy dwóch po-
przednich, a wi¦c przy ulepszaniu istniej¡cych praw oraz przy genero-
waniu nowych.
Przyznawanie �kredytu zaufania� prawom funkcjonuj¡cym w syste-

mie nie jest spraw¡ prost¡, poniewa» system nigdy nie mo»e mie¢ caª-
kowitej pewno±ci, »e jakiekolwiek z tych praw jest sªuszne. Przede
wszystkim wiedza o ci¡gle zmieniaj¡cym si¦ ±rodowisku jest niepeªna
i z konieczno±ci ograniczona do wyrywkowych �próbek�, wprowadza
tym samym do systemu oceny praw element niepewno±ci. Poza tym
odpowiedzialno±¢ za sukces czy pora»k¦ spada na wiele praw dziaªaj¡-
cych jednocze±nie, z których ka»de jest jedynie ogniwem w ªa«cuchu
praw udzielaj¡cych sobie wsparcia i uruchamiaj¡cych si¦ w kolejnych
cyklach dziaªania systemu.
W koncepcji HHNT wyst¦puje kilka algorytmów oceny i ulepsza-

nia istniej¡cych praw polegaj¡cych na rewizji i mody�kacji ich siªy.
Najwa»niejszym i najciekawszym z nich jest, jak go »artobliwie okre-
±laj¡ autorzy, �algorytm brygady wiadrowej� (bucket brigade algori-
thm). Autorzy wyja±niaj¡ jego gªówn¡ ide¦, posªuguj¡c si¦ analogi¡
do mechanizmów funkcjonowania rynku w ekonomii.
�Algorytm brygady wiadrowej� jest procedur¡ indukcyjn¡ przyzna-

j¡c¡ prawom kredyt zaufania poprzez zmian¦ ich siªy, w zale»no±ci od
aktualnej punktacji, jak¡ te prawa otrzymuj¡. Zmiana siªy praw powo-
duje z kolei dªugofalowe zmiany zachowania si¦ systemu. Jak ju» wspo-
mniaªem, opisuj¡c procedur¦ przyznawania prawom punktacji w sys-
temie, prawa mog¡ si¦ sprz¦ga¢, co oznacza, »e akcja jednego z nich
generuje wiadomo±¢, która speªnia warunki nast¦pnego prawa. W re-
zultacie uaktywnienie pierwszego prawa w pewnym cyklu mo»e powo-
dowa¢ uaktywnienie drugiego prawa w cyklu nast¦pnym. W ten sposób
prawa mog¡ si¦ sprz¦ga¢ w dªugie sekwencje czy ªa«cuchy, udzielaj¡c
sobie nawzajem wsparcia.
Otó» opisywany algorytm traktuje ka»de z tych praw jako po±rednika

w skomplikowanym systemie ekonomicznym, w którym ka»dy kontak-
tuje si¦ z jednej strony ze swoimi dostawcami, a z drugiej � z odbior-
cami czy konsumentami. �Dostawcami� dla danego prawa s¡ prawa,
których wiadomo±ci speªniaj¡ jego cz¦±¢ warunkow¡ i które udzielaj¡
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mu wsparcia, �odbiorcami� za± (przy zaªo»eniu, »e prawo to zostanie
uruchomione) prawa, których warunki speªnione s¡ przez wiadomo±¢
ogªoszon¡ przez to prawo. Za uzyskane wsparcie ka»de uaktywnione
prawo �pªaci�, przekazuj¡c cz¦±¢ swojej siªy �dostawcom�, po czym z ko-
lei otrzymuje zapªat¦ od swoich �odbiorców� uaktywnionych w kolej-
nym cyklu. Prawo przynosi zysk, je±li otrzymuje wi¦cej, ni» wydaªo,
czyli gdy jego siªa ro±nie. Dzieje si¦ tak wówczas, gdy jego �konsu-
menci�, ±rednio bior¡c, przynosz¡ zysk. Na ko«cu ªa«cucha znajduj¡
si¦ �ko«cowi u»ytkownicy� � prawa aktywne w systemie w momencie,
w którym uda mu si¦ rozwi¡za¢ postawiony problem. Ich siªa zostaje
powi¦kszona o �wypªat¦� otrzyman¡ bezpo±rednio od ±rodowiska. To,
czy jakie± prawo regularnie przynosi zyski, jest uzale»nione od faktu,
czy prawo to znajduje si¦ w ªa«cuchach prowadz¡cych do tych wªa±nie
ostatecznych, przynosz¡cych zyski konsumentów.
W taki sposób opisywany algorytm zapewnia zyski prawom urucho-

mionym w pierwszym okresie funkcjonowania systemu, które zapocz¡t-
kowaªy sekwencje prowadz¡ce do prawidªowych (a wi¦c, ±rednio bior¡c,
przynosz¡cych zysk) przewidywa«. Dzi¦ki temu caªe ªa«cuchy takich
praw pozostaj¡ aktywne w systemie przez dªu»szy czas, zapewniaj¡c
nale»ne miejsce sprawdzonym i zasªu»onym prawom.
Je±li natomiast przewidywania generowane przez jaki± ªa«cuch praw

zaczn¡ si¦ okazywa¢ bª¦dne, to ostatnie prawa nie �otrzymuj¡ zapªaty�
i tym samym trac¡ siª¦, zapocz¡tkowuj¡c proces stopniowej dezintegra-
cji ªa«cucha, pocz¡wszy od jego ko«ca. Je±li bowiem wskutek utraty
siªy punktacja jakiego± prawa zmniejszy si¦ powy»ej warto±ci progu
aktywacji, to inne konkurencyjne prawo, pod warunkiem »e oka»e si¦
bardziej przydatne, mo»e stopniowo zast¡pi¢ go w ªa«cuchu, zapocz¡t-
kowuj¡c tworzenie nowej, poprawionej sekwencji praw.
Jak wida¢ z zaprezentowanej wy»ej przykªadowej analizy, system

kognitywny w koncepcji HHNT jest w stanie uczy¢ si¦ na bª¦dach po-
przez wbudowane mechanizmy ostrej konkurencji pomi¦dzy prawami,
które nagradzaj¡ prawa (i ich sekwencje) odnosz¡ce sukcesy i elimi-
nuj¡ prawa sªabsze. Mechanizmy te nie wystarczaj¡ jednak w sytu-
acjach, gdy brak jest praw istotnych dla danego kontekstu, brakuje
poª¡cze« mi¦dzy nimi lub kategorie, jakimi system aktualnie dyspo-
nuje, s¡ nieadekwatne dla celów modelowania ±rodowiska. Wówczas
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do gªosu musz¡ doj±¢ mechanizmy generuj¡ce nowe prawa, co daje
systemowi szans¦ na stworzenie nowej, lepszej reprezentacji.
Autorzy uwa»aj¡ generowanie nowych praw za centralne i najtrud-

niejsze zadanie badanych przez nich mechanizmów indukcyjnych.42
Wyró»niaj¡ oni kilka z nich, nie twierdz¡c bynajmniej, »e klasy�kacja
ich jest wyczerpuj¡ca i zamkni¦ta. S¡ to: uogólnienie, specjalizacja,
kojarzenie zwi¡zanych ze sob¡ praw, tworzenie kategorii oraz rozumo-
wanie przez analogi¦. Przyjrzyjmy si¦ im nieco bli»ej.
Istniej¡ dwa rodzaje uogólnie«. Pierwsze z nich, zwane uogólnieniem

poprzez uproszczenie warunków, polega na usuni¦ciu cz¦±ci warunku
danego prawa. Przykªadowo, je±li jakie± prawo gªosi, »e �Je±li obiekt X
posiada skrzydªa i X jest br¡zowy, to X umie lata¢� to mo»liwe uogól-
nienie brzmi: �Je±li X posiada skrzydªa, to X umie lata¢�. Z nieco
ostro»niejsz¡ form¡ takiego uogólnienia mamy do czynienia, gdy sys-
tem dysponuje pewn¡ liczb¡ podobnych praw i tworzy nowe prawo,
którego cz¦±¢ warunkowa stanowi cz¦±¢ wspóln¡ warunków tych praw.
W efekcie powstaje prawo, którego warunek jest speªniony w ka»dej sy-
tuacji speªniaj¡cej którekolwiek z tych praw. Je±li na przykªad w sys-
temie aktywne s¡ prawa: �Je±li obiekt X posiada du»e skrzydªa, jest
br¡zowy i opierzony, to X umie lata¢� oraz �Je±li obiekt X posiada
maªe skrzydªa, jest jasnego koloru i jest opierzony, to X umie lata¢�,
to opisywana procedura wygeneruje prawo: �Je±li obiekt X jest opie-
rzony, to X umie lata¢�.43 Drugi typ uogólnienia, zwany przez autorów
uogólnieniem w oparciu o jednostkowe przykªady, jest klasycznym rozu-
mowaniem indukcyjnym analizowanym przez �lozofów od czasów Ary-
stotelesa. Bierze ono za punkt wyj±cia nie prawa, lecz fakty jednost-
kowe i stara si¦ na ich podstawie sformuªowa¢ ogólne prawa. Klasyczny

42Zadanie to komplikuje si¦ dodatkowo z powodu konieczno±ci naªo»enia ogra-
nicze« na procesy generowania nowych praw i okoliczno±ci, w jakich mog¡ zosta¢
uruchomione tzw. triggering conditions. Bez tych ogranicze« system generowaªby
ogromn¡ ilo±¢ pozbawionych warto±ci praw i jego efektywno±¢ mogªaby spa±¢ do
zera (ss. 78�84).

43Sytuacja speªniaj¡ca warunki potrzebne do uruchomienia przez system tego
typu uogólnie« pojawia si¦, gdy jednocze±nie aktywna jest pewna liczba praw o po-
dobnych warunkach i takich samych akcjach. Powstaªe w ten sposób uogólnione
prawa maj¡ wi¦ksze szanse na aktywacj¦ ni» ich bardziej szczegóªowi poprzednicy
i je±li ich przewidywania oka»¡ si¦ sªuszne, prawa te szybko uzyskuj¡ siª¦.
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przykªad, który przywoªuj¡ tak»e autorzy, to oczywi±cie rozumowanie
prowadz¡ce do sformuªowania prawa gªosz¡cego, »e wszystkie ªab¦dzie
s¡ biaªe na podstawie zaobserwowania kilku obiektów, które s¡ ªab¦-
dziami i s¡ biaªe.44
Specjalizacja polega na zaw¦»eniu zakresu zastosowania prawa po-

przez mody�kacj¦ jego cz¦±ci warunkowej. Gdy na przykªad prawo:
�Je±li X jest zwierz¦ciem ze skrzydªami, to X umie lata¢� niesªusznie
zaklasy�kuje pingwina do klasy lataj¡cych zwierz¡t, generuj¡c tym
samym przewidywania modelu niezgodne z rzeczywisto±ci¡, to two-
rzone jest nowe prawo poprzez: 1) Uzupeªnienie warunków oryginal-
nego prawa o niezwykªe czy wyj¡tkowe okoliczno±ci zwi¡zane z kon-
tekstem, w którym prawo poniosªo pora»k¦ � w tym przypadku chodzi
o charakterystyczne wªasno±ci pingwina wyró»niaj¡ce go spo±ród in-
nych ptaków; 2) Podstawienie nieoczekiwanego wyniku jako akcji no-
wego prawa. W ten sposób mo»e na przykªad powsta¢ prawo: �Je±li X
jest zwierz¦ciem ze skrzydªami oraz X jest niski, gruby i chodzi koªy-
sz¡cym krokiem, to X nie lata�. Prawo to opisuje wyj¡tek w domy±lnej
hierarchii modelu q-mor�zmu.45
Kojarzenie czy sprz¦ganie ze sob¡ praw jest wa»nym elementem

dziaªania systemu kognitywnego i stanowi mi¦dzy innymi baz¦ do
budowania modelu q-mor�zmu opartego na prawach synchronicznych
i diachronicznych oraz warunek dziaªania �algorytmu brygady wiadro-
wej�. Ma ono miejsce wtedy, gdy dwa mocne, niesprz¦»one ze sob¡
dot¡d prawa staj¡ si¦ aktywne w tym samym kontek±cie sytuacyjnym
lub w bezpo±redniej blisko±ci czasowej. Procedura ta odzwierciedla
prze±wiadczenie, »e prawa aktywne w tym samym kontek±cie cz¦sto

44Uogólnienie to mo»e zosta¢ uruchomione, gdy w systemie aktywne s¡ wiado-
mo±ci opisuj¡ce obiekty o podobnych wªasno±ciach. Prawa sformuªowane na tej
drodze z reguªy s¡ zbyt ogólne i w toku dalszego dziaªania systemu musz¡ zosta¢
osªabione. Autorzy ponadto podkre±laj¡ (rozdz. 8), »e uogólnienie nie ma tylko
i wyª¡cznie charakteru syntaktycznego � istotne dla niego s¡ zwi¡zki pomi¦dzy
obiektami wynikaj¡ce z aktualnej domy±lnej hierarchii oraz wynikaj¡ca z danego
kontekstu wiedza na temat wzajemnych relacji wªasno±ci i obiektów.

45Mechanizm specjalizacji uruchamia si¦, gdy jakie± prawo zostanie zidenty�-
kowane jako prawdopodobne ¹ródªo bª¦dnych przewidywa« (bezpo±rednio lub np.
przez algorytm �brygady wiadrowej�). Stanowi on wyraz d¡»enia do uchronienia
ogólnych, sprawdzonych ju» praw przed odrzuceniem w nadziei, »e zgromadzon¡
ju» wiedz¦ uda si¦ uzupeªni¢ o nowe prawa opisuj¡ce wyj¡tki od reguªy.
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s¡ dla siebie nawzajem istotne (co odpowiada relacjom synchronicz-
nym), natomiast prawa aktywne w bezpo±redniej blisko±ci czasowej
odzwierciedlaj¡ zale»no±ci przyczynowe (relacje diachroniczne). Dzia-
ªanie reguª operacyjnych zapewniaj¡cych sprz¦»enia praw polega na
uaktywnianiu �praw potomnych� w oparciu o silne, ±wie»o uaktyw-
nione prawo. Prawa te s¡ mocniej sprz¦»one z innymi prawami aktyw-
nymi w tym kontek±cie, ni» prawo, z którego powstaªy. Opisany proces
prowadzi do rozprzestrzeniaj¡cej si¦ aktywacji (spreading activation)
nowych poj¦¢ i praw z nimi zwi¡zanych. Jest to o tyle istotne, »e
jak mocno stwierdzaj¡ autorzy: �W istocie podstawowe zaªo»enie [ich]
podej±cia � traktowanie poj¦¢ jako klastrów zªo»onych z praw � jest
uzale»nione od tego, czy zapewni si¦ wzajemne oddziaªywanie mi¦dzy
prawami� (s. 90). Do kwestii tych wróc¦ przy omawianiu stworzonego
przez autorów systemu komputerowego PI (Processes of Inference),
dziaªaj¡cego wedªug opisanej charakterystyki systemu kognitywnego.
Tworzenie kategorii jest podstawowym zadaniem systemu kognityw-

nego przy generowaniu modelu q-mor�zmu jako reprezentacji ±rodo-
wiska. Kategorie, podobnie jak poj¦cia i inne struktury wiedzy, s¡
tworzone przy pomocy klastrów praw. Istniej¡ dwie metody tworzenia
kategorii, obie zaobserwowane i opisane przez autorów u ludzi. Pierw-
sza, zwana �od doªu do góry�, opiera si¦ na wykrywaniu wspóªzmien-
no±ci pewnych wielko±ci lub analizie statystycznej rozkªadu pewnych
wªasno±ci.46 Druga metoda tworzenia kategorii, a dokªadniej nowych
poj¦¢, zwana �od góry do doªu�, wzorowana jest na rozumowaniach
przeprowadzanych przez ludzi tak w »yciu codziennym, jak i w dziaªal-
no±ci naukowej. Polega ona na tzw. kombinacji poj¦ciowej (conceptual
combination), czyli tworzeniu nowego poj¦cia z poj¦¢ ju» istniej¡cych.
W koncepcji HHNT poj¦cie to �struktura danych, która explicite okre-
±la klaster praw odnosz¡cych si¦ do konkretnej kategorii� (s. 94). Przy-
kªadowo poj¦cie �kot� okre±la klaster wszystkich praw odnosz¡cych si¦
do kotów. Mechanizm kombinacji poj¦ciowej uruchamiany jest zazwy-
czaj w sytuacjach, gdy dwa jednocze±nie aktywne w systemie poj¦cia
posiadaj¡ wspólne przypadki jednostkowe, lecz prawa zwi¡zane z tymi
poj¦ciami generuj¡ sprzeczne ze sob¡ przewidywania w odniesieniu

46Opisanie, nawet w du»ym skrócie, tych metod znacznie wykraczaªoby poza
ramy tej pracy. Patrz Holland et al., rozdz. 5 i 6.
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do tych przypadków. Celem kombinacji poj¦ciowej jest rozwi¡zanie
kon�iktu poprzez utworzenie nowego poj¦cia i stowarzyszonych z nim
praw.47 Do kwestii tej powróc¦ przy omawianiu symulacji odkrycia
naukowego przy pomocy programu PI.
Rozumowanie przez analogi¦ jest najbardziej skomplikowanym z opi-

sanych powy»ej mechanizmów indukcyjnych, maj¡cym pewien posmak
tajemniczo±ci, kojarz¡cy si¦ z dziaªalno±ci¡ o charakterze wybitnie
twórczym.48 Polega ono na przeniesieniu do±wiadcze« z dziedzin le-
piej poznanych do dziedzin mniej znanych w sposób umo»liwiaj¡cy
skonstruowanie nowych modeli badanych zjawisk. Analogia ró»ni si¦
od innych technik rozwi¡zywania problemów przede wszystkim tym,
»e w znacznie mniejszym stopniu koncentruje si¦ na bie»¡cej sytuacji
problemowej � rozwi¡zanie problemu przez analogi¦ odwoªuje si¦ do
informacji innej ni» ta, która bezpo±rednio zwi¡zana jest z aktualnie
rozwi¡zywanym problemem, co wi¦cej, informacja ta mo»e pochodzi¢
z caªkowicie innej dziedziny wiedzy. W uj¦ciu HHNT analogi¦ okre±li¢
mo»na najkrócej jako �proces polegaj¡cy na u»yciu q-mor�zmu z jednej
dziedziny do konstrukcji q-mor�zmu w innej� (s. 95) lub jako �mecha-
nizm typu top-down sªu»¡cy do konstruowania modeli mentalnych� (s.
288). Rozwa»aniom na temat analogii autorzy po±wi¦caj¡ oddzielny
rozdziaª ksi¡»ki, ponadto argumentuj¡, »e stanowi ona gªówny mecha-
nizm pozwalaj¡cy konstruowa¢ modele w teoriach naukowych. Przyj-
rzyjmy si¦ zatem nieco bli»ej uj¦ciu analogii w koncepcji HHNT.
Rozwi¡zywanie problemu przez analogi¦ odbywa si¦ w kilku krokach:

47Wybór praw zwi¡zanych z nowym poj¦ciem nie jest spraw¡ ªatw¡ i z reguªy
powoduje konieczno±¢ analizy stopnia, w jakim dana wªasno±¢ niezmiennie przysªu-
guje przykªadom jednego i drugiego poj¦cia. Autorzy, ilustruj¡c dziaªanie systemu
PI, podaj¡ przykªad kombinacji poj¦ciowej �feministyczna kasjerka bankowa�, po-
wstaªej z poj¦¢ �feministka� i �kasjerka bankowa�. Problem polega na tym, »e
niektóre prawa odnosz¡ce si¦ do tych dwu poj¦¢ maj¡ sprzeczne przewidywania
w kwestii pogl¡dów politycznych: po feministkach spodziewamy si¦ intensywnej
dziaªalno±ci na rzecz ich ruchu, natomiast kasjerki bankowe kojarz¡ si¦ nam z neu-
tralno±ci¡ polityczn¡. W tym konkretnym przypadku feministki maj¡ zdecydowa-
nie bardziej ustalone pogl¡dy polityczne ni» kasjerki bankowe (Holland et al., ss.
138�143)

48Co wi¦cej, wszystkie przedstawione tu sposoby generowania nowych praw
mog¡ mie¢ (i z reguªy maj¡) zastosowanie przy tworzeniu modelu drog¡ analogii.
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• Wst¦pne sformuªowanie modelu mentalnego dla problemu, któ-
rego rozwi¡zania poszukujemy, zwanego celem analogii.49 Proces
ten polega na sformuªowaniu podstawowych komponentów roz-
wi¡zywanego problemu, takich jak: stan wyj±ciowy, stan doce-
lowy, istotne dla rozwi¡zania operatory oraz ograniczenia, jakim
one podlegaj¡. Wszystkie te czynniki maj¡ znaczenie przy wy-
borze potencjalnych modeli ¹ródªowych dla rozumowania przez
analogi¦.

• Wybór wªa±ciwego modelu ¹ródªowego spo±ród bardzo wielu
mo»liwych struktur wiedzy zwi¡zanych z rozwi¡zywanym pro-
blemem. Jest to bodaj najtrudniejszy problem, poniewa» gª¦bo-
kie, interdyscyplinarne, a wi¦c najbardziej twórcze i pouczaj¡ce
analogie opieraj¡ si¦ na dostrze»eniu abstrakcyjnych, wa»nych
z pragmatycznego punktu widzenia podobie«stw pomi¦dzy dzie-
dzinami zjawisk powierzchownie znacznie ró»ni¡cych si¦.

• Ustalenie wzajemnego przyporz¡dkowania ró»nych aspektów zja-
wisk wyst¦puj¡cych w modelach ¹ródªowym i docelowym.

• Ustalenie caªej struktury poszukiwanego modelu, a wi¦c obiek-
tów, wªasno±ci, relacji oraz nowych praw synchronicznych i dia-
chronicznych, poprzez dokonanie �transferu analogicznego� (ana-
logical transfer) informacji z modelu ¹ródªowego.

• Ustalenie na drodze indukcji pewnego abstrakcyjnego schematu
wspólnego dla obu problemów: ¹ródªowego i docelowego. Skªa-
daj¡ si¦ na niego te elementy, które odegraªy istotn¡ rol¦ w znale-
zieniu rozwi¡zania i znajduj¡ swoje odpowiedniki w odwzorowa-
niu pomi¦dzy modelem ¹ródªowym i docelowym. Wygenerowanie
takiego schematu analogicznego jest najcz¦±ciej ubocznym, lecz
bardzo warto±ciowym produktem przy tworzeniu odwzorowania
analogicznego, stanowi bowiem ogólny wzorzec rozwi¡zania pro-
blemów nale»¡cych do okre±lonej klasy.

49Z reguªy model dla dziedziny ¹ródªowej jest na etapie rozwi¡zywania problemu
przez analogi¦ dobrze, a w ka»dym razie znacznie lepiej znany ni» model dla dzie-
dziny docelowej.
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Formalnie transfer analogiczny polega na skonstruowaniu funkcji od-
wzorowania analogicznego P* przeprowadzaj¡cej struktury modelu sy-
tuacji docelowej, takie jak funkcj¦ przej±cia T' i funkcj¦ kategoryzu-
j¡c¡ P, obiekty, relacje czy ograniczenia w generowaniu praw, w ele-
menty modelu ¹ródªowego. Funkcja ta jest konstruowana stopniowo,
w miar¦ budowania modelu docelowego, lecz nawet w przypadku ide-
alnego, wzajemnie jednoznacznego odwzorowania, nie odwoªuje si¦ do
wszystkich elementów modelu ¹ródªowego, a jedynie do tych, które s¡
najistotniejsze z pragmatycznego punktu widzenia, a wi¦c osi¡gni¦cia
poszukiwanego rozwi¡zania problemu (s. 297).
W jaki sposób opisane rozumowanie przez analogi¦ realizowane jest

w modelu systemu kognitywnego HHNT?
Otó» autorzy wyja±niaj¡ analogi¦ za pomoc¡ mechanizmu rozprze-

strzeniaj¡cej si¦ aktywacji praw i poj¦¢, pocz¡wszy od stanu pocz¡tko-
wego i ko«cowego problemu docelowego. Wokóª tych stanów tworzy si¦
specy�czna, jak to okre±laj¡, aura aktywnych praw synchronicznych,
które dzi¦ki sumowaniu si¦ wsparcia mog¡ ª¡cznie wskazywa¢ na pewne
stany modelu ¹ródªowego. Je±li poj¦cia zwi¡zane z tymi stanami posia-
daj¡ wysoki stopie« aktywno±ci, dzi¦ki wielu prawom synchronicznym
ª¡cz¡cym je z sytuacj¡ docelow¡, oraz stany te s¡ powi¡zane w modelu
¹ródªowym prawami diachronicznymi, to znaczy, »e system kognitywny
znalazª potencjalnego kandydata na model ¹ródªowy, mog¡cy stanowi¢
zacz¡tek transferu analogicznego poj¦¢ i praw od modelu ¹ródªowego
do sytuacji docelowej. Rzecz jasna, nowo utworzone prawa podlegaj¡
takim samym reguªom �konkurencji� jak wszystkie inne i nie ma »adnej
gwarancji, »e potencjalna analogia nie oka»e si¦ chybiona: �Analogia,
jak ka»de rozumowanie indukcyjne, nie mo»e wzi¡¢ rozwodu z ryzy-
kiem� � stwierdzaj¡ »artobliwie autorzy (s. 314). Niemniej jednak
�stanowi wyj¡tkowo pot¦»ny mechanizm indukcyjny, sprawia bowiem,
»e pocz¡tkowo rozproszony proces aktywacji mo»e si¦ skupi¢ na obiecu-
j¡cych ¹ródªach nowych idei, co w przypadku wielu problemów oznacza
post¦p w porównaniu z brakiem jakichkolwiek innych dróg prowadz¡-
cych do ich rozwi¡zania� (s. 312).
Wi¦kszo±¢ opisanych mechanizmów znajduje zastosowanie w dzia-

ªaniu wspomnianego ju» kilkakrotnie systemu PI, implementowanego
w j¦zyku LISP. Autorzy nie ograniczaj¡ si¦ jednak w swych symula-
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cjach komputerowych opisanego modelu mentalnego do prostych pro-
blemów z »ycia codziennego czªowieka czy innych organizmów. W roz-
dziale po±wi¦conym odkryciu naukowemu stosuj¡ oni swój model do
tego, jak pisz¡, �najwi¦kszego indukcyjnego osi¡gni¦cia czªowieka�
(s. 320).
Ju» na wst¦pie wspomnianego rozdziaªu znajdujemy bardzo mocne

stwierdzenie:

Poka»emy, »e wprowadzone przez nas poj¦cia, takie jak do-
my±lne hierarchie i modele mentalne, znajduj¡ zastosowanie
przy wyja±nianiu istoty wzrostu wiedzy naukowej. Oprócz zilu-
strowania naszego uj¦cia analogii, uogólnienia i tworzenia poj¦¢
na przykªadach zaczerpni¦tych z nauki rozdziaª ten oferuje now¡
perspektyw¦ podej±cia do wa»nych problemów w �lozo�i nauki,
w szczególno±ci natury teorii naukowych i wyja±niania (s. 321).

Przyjrzyjmy si¦ bli»ej tym rozwa»aniom.
Autorzy rekonstruuj¡ struktur¦ wiedzy naukowej w nast¦puj¡cy spo-

sób: prawa nauki (scienti�c laws) s¡ formuªami (rules) o charakte-
rze ogólnym, idee w nauce s¡ poj¦ciami pozwalaj¡cymi ª¡czy¢ prawa
w u»yteczne wi¦ksze caªo±ci, teorie natomiast stanowi¡ kompleksy praw
funkcjonuj¡cych razem dzi¦ki ª¡cz¡cym je poj¦ciom. Struktura ta znaj-
duje odzwierciedlenie w proponowanym przez nich modelu mentalnym.
Przede wszystkim interpretuj¡ prawa nauki jako reguªy czy prawa, na
których opiera si¦ dziaªanie systemu kognitywnego, teorie natomiast
s¡ w ich uj¦ciu modelami mentalnymi, wyja±nianie za ich pomoc¡ jest
po prostu rozwi¡zywaniem problemów przez system.
Autorzy podkre±laj¡ mocno pragmatyczny charakter swego podej-

±cia do rozwi¡zywania problemów w ogóle, a w szczególno±ci do �lo-
zo�i nauki. Prawa nauki to nie tylko syntaktycznie rozumiane for-
muªy ogólne, jak w klasycznym schemacie Hempla (1965). Prawa
te uwikªane s¡ w skomplikowane zale»no±ci poj¦¢ oraz innych praw
aktywnych w danym momencie w systemie, a powi¡zanych z nimi
zale»no±ciami synchronicznymi i diachronicznymi. Odwoªanie si¦ do
danego prawa mo»e nast¡pi¢ nie tylko na drodze dedukcyjnej, jak
w klasycznym uj¦ciu, ale na wiele innych sposobów o indukcyjnym,
jak twierdz¡, charakterze, podyktowanym aktualnymi warunkami wy-
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nikaj¡cymi z opisanej wcze±niej ostrej selekcji i konkurencji pomi¦dzy
prawami.
Co wi¦cej, ów pragmatyzm sprawia, »e uj¦cie ich wydaje si¦ w pew-

nych punktach zbie»ne z koncepcj¡ nauki N. Cartwright, której po±wi¦-
cone s¡ rozwa»ania sekcji 3.2.1, rozdz. 3 niniejszej pracy. Otó» Cartw-
right (1983) zauwa»a, »e poszczególne prawa nauki (zwane przez ni¡
prawami fenomenologicznymi) opisuj¡ dokªadnie jedynie pewne w¡skie
dziedziny zjawisk, i to w okre±lonych warunkach � w innych sytuacjach
i zakresach zastosowa« s¡, ±ci±le bior¡c, faªszywe. Zadaniem prawa na-
ukowego (je±li b¦dziemy interpretowa¢ prawa nauki jako reguªy czy
prawa w modelu mentalnym) jest natomiast w uj¦ciu HHNT udziaª
w tworzeniu modelu q-mor�cznego w stosunku do rzeczywisto±ci czy,
mówi¡c skromniej, do rzeczywistego modelu, który ma on reprezento-
wa¢. Nic wi¦c dziwnego, »e prawa nauki nie maj¡ ±ci±le ogólnego cha-
rakteru. Bior¡c bowiem pod uwag¦ struktur¦ modelu q-mor�cznego,
ogólne, posiadaj¡ce mocne wsparcie, domy±lne prawa ªamane s¡ przez
sytuacje wyj¡tkowe, dla których wprowadza si¦ dodatkowe, szczegó-
ªowe prawa po to, aby poradzi¢ sobie z nimi bez odrzucania domy±lnej,
u»ytecznej, ogólnej struktury.
W jaki sposób, wedle autorów, tworzone s¡ nowe prawa naukowe?

Przede wszystkim, nawet w przypadku praw empirycznych, odbywa
si¦ to w szerszym kontek±cie, wymagaj¡cym z reguªy rekonceptuali-
zacji caªej sytuacji problemowej: �[...] poszukiwanie zale»no±ci syn-
chronicznych pomi¦dzy poj¦ciami jest równie wa»ne jak poszukiwanie
zale»no±ci diachronicznych� (s. 323). Stanowisko ich jest wi¦c jawnie
niezgodne z konkluzjami D. Gilliesa na temat indukcji praw naukowych
w duchu Bacona, bezpo±rednio z danych i hipotez tªa.50
Jednocze±nie, oceniaj¡c wyniki osi¡gni¦te przez systemy odkry¢

grupy Simona, autorzy stwierdzaj¡, »e �Dokonania te, cho¢ niew¡tpli-
wie robi¡ wra»enie, s¡ w stanie uchwyci¢ jedynie cz¦±¢ zagadnie« zwi¡-
zanych z rozwi¡zywaniem problemów, które maj¡ kluczowe znaczenia
dla odkrycia naukowego� (s. 324). Autorzy wyja±niaj¡ t¦ kwesti¦ na
przykªadzie ch¦tnie przywoªywanego przez krytyków Simona (cho¢by
wspomnianego D. Gilliesa)51 odkrycia trzeciego prawa Keplera. Po-

50Patrz rozwa»ania sekcji 2.2.2.
51Patrz: krytyka pogl¡dów grupy Simona � sekcja 2.2.1 niniejszej pracy.
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dobnie jak inni krytycy stwierdzaj¡, »e uwikªane jest ono w szerszy
kontekst poj¦ciowy dotycz¡cy ruchów planet i nie ogranicza si¦ jedy-
nie do analizy danych empirycznych:

Geneza odkrycia Keplera wyra¹nie pokazuje, jak wa»ne jest
posiadanie ogólnych modeli zjawisk, dla których poszukujemy
praw. Bez wcze±niejszej rekonceptualizacji zagadnie« ruchów
planet w terminach �zycznych, a nie tylko geometrycznych, oraz
bez wprowadzenia przez Keplera torów eliptycznych w miejsce
koªowych odkrycie, jakiego dokonaª, byªoby niemo»liwe. Wpro-
wadzenie nowych poj¦¢ natury jako±ciowej, takich jak �orbita
eliptyczna�, byªo równie wa»ne, jak tworzenie nowych praw ilo-
±ciowych. [...] W przypadkach takich jak prawo Keplera model
mentalny ma podstawowe znaczenie [...] dla okre±lenia, jakiego
rodzaju hipotezy mo»emy w ogóle rozwa»a¢. Odkrycie prawa
naukowego stanowi prawie zawsze problem skrajnie ¹le zde�-
niowany [ill-de�ned ], którego nie mo»na rozwi¡za¢ przy u»y-
ciu ogólnych heurystyk, bez odwoªywania si¦ do wskazówek ze
strony modelu mentalnego danej dziedziny (s. 325).

W przeciwie«stwie do innych krytyków, których nazwa¢ mo»na �de-
struktywnymi�, autorzy twierdz¡, »e ich koncepcja modelu mentalnego
jest w stanie przezwyci¦»y¢ sªabo±ci rekonstrukcji odkry¢ grupy Si-
mona, co wi¦cej, jest w stanie wyeksplikowa¢ najistotniejsze i najtrud-
niejsze elementy odkrycia naukowego � tak empirycznego, jak i teore-
tycznego. Ponadto argumentuj¡, »e najtrudniejszy, ale i najistotniejszy
element odkrycia empirycznego ma w istocie charakter teoretyczny.
W tym miejscu dochodzimy zatem do najwa»niejszych dla tematyki
niniejszej pracy aspektów koncepcji HHNT: rekonstrukcji odkry¢ na-
ukowych o charakterze teoretycznym. To wªa±nie próby rekonstruk-
cji odkry¢ teoretycznych, jak stwierdziªem na wst¦pie niniejszej sekcji,
wyró»niaj¡ znacz¡co t¦ koncepcj¦ na tle dwu poprzednio omówionych,
a wi¦c grupy H. Simona i tradycji A. Turinga.52
Odpowiednikiem teorii jest w uj¦ciu HHNT model mentalny, mówi¡c

dokªadniej, �teorie mo»na rozumie¢ jako zbiory praw skªadaj¡cych si¦
na modele mentalne� (s. 326). Teorie �generuj¡ wyja±nienia ogólnych

52Patrz odpowiednio sekcje 2.2.1 i 2.2.2.
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praw empirycznych, posªuguj¡c si¦ poj¦ciami oznaczaj¡cymi obiekty
nieobserwowalne� (s. 336).
Autorzy przyznaj¡, »e obecno±¢ w nauce terminów denotuj¡cych

obiekty nieobserwowalne stanowi problem dla bada« nad odkryciem
naukowym, tak»e tych posªuguj¡cych si¦ rekonstrukcj¡ komputerow¡.
Powstaje bowiem pytanie: w jaki sposób naukowcy mog¡ sformuªo-
wa¢ now¡ teori¦ i nowe poj¦cia, skoro odwoªuj¡ si¦ one do obiektów,
które, przynajmniej na danym etapie rozwoju nauki, s¡ niedost¦pne
obserwacji, i jak t¦ drog¦ zrekonstruowa¢? Odpowied¹, jakiej udzie-
laj¡ z perspektywy swego stanowiska, jest nast¦puj¡ca: �[...] analo-
gia jest gªównym ±rodkiem sªu»¡cym konstrukcji teorii, a mechanizm
kombinacji poj¦ciowej, podstawow¡ metod¡ generowania poj¦¢ teore-
tycznych� (s. 326). Jest ona poparta jako±ciow¡ analiz¡ struktury,
rozwoju i oceny teorii naukowych w ramach koncepcji modelu mental-
nego53 oraz symulacj¡ odkrycia prostej teorii naukowej przy pomocy
programu komputerowego dziaªaj¡cego wedªug zasad tego podej±cia.
Autorzy opisuj¡ (cho¢ trzeba przyzna¢ � nieco lakonicznie) dziaªanie

systemu PI w zastosowaniu do odkrycia falowej teorii d¹wi¦ku, które
przypisuj¡ rzymskiemu architektowi Vitruviusovi. Badaj¡c i opisuj¡c
zasady rozchodzenia si¦ d¹wi¦ku w am�teatrach, odwoªywaª si¦ on do
analogii z falami na wodzie, cho¢ zdawaª sobie spraw¦ z istotnych ró»nic
pomi¦dzy tymi dwoma rodzajami fal, na przykªad d¹wi¦k rozchodziª
si¦ w trzech kierunkach, a fale na wodzie w dwóch. Autorzy twierdz¡,
»e teoria falowa d¹wi¦ku posiadaªa istotne, opisywane przez nich cechy
teorii naukowych: uni�kowaªa ró»ne zaobserwowane zjawiska, takie jak
rozchodzenie si¦ i odbicie d¹wi¦ku, oraz postulowaªa przedmioty nie-
obserwowalne � fale d¹wi¦kowe. Oczywi±cie teoria miaªa pocz¡tkowo
charakter jako±ciowy i do odkrycia takiej teorii ogranicza si¦ opisana
symulacja komputerowa.
PI otrzymaª zadanie polegaj¡ce na wyja±nieniu, dlaczego d¹wi¦k roz-

chodzi si¦ i odbija. Rozwi¡zanie tego zadania polegaªo na znalezieniu
zwi¡zków pomi¦dzy zjawiskami d¹wi¦kowymi a wªasno±ciami fal, zna-
nymi ju» cho¢by z badania zachowania si¦ powierzchni wody. Je±li
idzie o przypadek odbicia, który autorzy dyskutuj¡ dokªadniej, dziaªa-
nie programu rozpoczyna si¦ od podania dowolnego przykªadu d¹wi¦ku

53Patrz ss. 326�339.
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x i »¡dania wyja±nienia, dlaczego x si¦ odbija, po czym przebiega ono
w nast¦puj¡cych etapach ilustruj¡cych mechanizm �rozprzestrzeniaj¡-
cej si¦ aktywacji�:

• By zainicjowa¢ dziaªania systemu, uaktywniane s¡ poj¦cia
�d¹wi¦k� i �odbicie�.

• Uaktywnienie poj¦cia �odbicie� poci¡ga za sob¡ uaktywnienie
praw dotycz¡cych odbicia, w tym tak»e praw gªosz¡cych, »e fale
d¹wi¦kowe i fale na sznurze ulegaj¡ odbiciu.

• Posªuguj¡c si¦ opisan¡ wcze±niej zasad¡ uogólnienia poprzez
uproszczenie warunków, system formuªuje prawo: �Wszystkie fale
ulegaj¡ odbiciu�.

• Stosuj¡c rozumowanie, które autorzy okre±laj¡ jako �abdukcj¦�54,
system formuªuje prawo gªosz¡ce, »e x jest fal¡, odwoªuj¡c si¦
bowiem do koniunkcji tego prawa i zasady gªosz¡cej, »e ka»da
fala ulega odbiciu, mo»na wyja±ni¢, »e x ulega odbiciu.

54Abdukcja (której rekonstrukcja komputerowa wzorowana jest na u»yciu tego
terminu przez Peirce'a) polega, wedle autorów, na wyja±nianiu nieoczekiwanych
zjawisk lub prawidªowo±ci poprzez sformuªowanie i rozwi¡zanie przez system odpo-
wiedniego problemu. PI wyposa»ony jest w dwa mechanizmy wyja±niania poprzez
abdukcj¦. Pierwszy z nich, uruchamiany w celu wyja±nienia jakiego± faktu jed-
nostkowego, polega na sformuªowania tego faktu jako celu poszukiwania. Drugi
mechanizm, którym system posªuguje si¦ przy wyja±nianiu praw ogólnych o po-
staci ∀x (Ax→Bx ), polega na zadaniu systemowi pocz¡tkowych warunków opisuj¡-
cych dowolny jednostkowy przypadek speªniaj¡cy A i »¡daniu wyja±nienia, dlaczego
speªnia on B. Hipotezy sformuªowane na drodze abdukcji podlegaj¡ w systemie dal-
szej ocenie i mog¡ zosta¢ odrzucone tak jak ka»de inne prawo. Autorzy powoªuj¡ si¦
ponadto na trzy kryteria oceny hipotez wyja±niaj¡cych, uzyskanych przez system
na drodze abdukcji: 1) Hipotezy nie mog¡ by¢ sprzeczne z reszt¡ wiedzy, któr¡
dysponuje system, 2) Wsparcie dla hipotezy jest tym wi¦ksze, im wi¦cej faktów
ta hipoteza wyja±nia � faworyzowane s¡ wi¦c hipotezy wyja±niaj¡ce wiele faktów
jednocze±nie (autorzy okre±laj¡ to mianem �równoleglej abdukcji� (parallel abduc-
tion), 3) Je±li nawet, w praktyce, niemo»liwe jest zrealizowanie ideaªu �rozumowa-
nia prowadz¡cego do najlepszego wyja±nienia� (inference to the best explanation),
to przyj¦ta przez system hipoteza musi by¢ �lepsza� od innych, alternatywnych hi-
potez wyja±niaj¡cych. Speªnienie tego warunku jest w systemie zagwarantowane
przez opisany wcze±niej mechanizm konkurencji pomi¦dzy prawami.
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• Na tym etapie w systemie aktywne s¡ dwie wiadomo±ci: �x jest
fal¡� i �x jest d¹wi¦kiem�. Uruchamiaj¡ one uogólnienie �Ka»dy
d¹wi¦k jest fal¡�, poniewa» x zostaª wybrany dowolnie i zb¦dne
s¡ jakiekolwiek dalsze rozwa»ania na temat liczby i charakteru
zaobserwowanych przypadków jednostkowych.

• System, posªuguj¡c si¦ mechanizmem kombinacji poj¦ciowej,
tworzy nowe poj¦cie: �fala d¹wi¦kowa�. Jak wcze±niej wspo-
mniaªem, mechanizm ten uruchamia si¦ w momencie pojawienia
si¦ kon�iktu pomi¦dzy prawami zwi¡zanymi z jakim± poj¦ciem:
w tym przypadku chodzi na przykªad o kierunek rozchodzenia si¦
d¹wi¦ku i fal na wodzie. System rozwi¡zuje kon�ikt, przyjmuj¡c,
»e fala d¹wi¦kowa dziedziczy swe istotne wªasno±ci od poj¦cia
d¹wi¦ku.

W ten sposób postawiony przed systemem problem wyja±nienia faktu,
»e d¹wi¦k ulega odbiciu zostaª rozwi¡zany, z otrzymanego bowiem
prawa �Ka»dy d¹wi¦k jest fal¡� oraz warunku pocz¡tkowego �x jest
d¹wi¦kiem� system jest w stanie wydedukowa¢, »e �x ulega odbiciu�.
Falowa teoria d¹wi¦ku znajduje dodatkowe potwierdzenie dzi¦ki

temu, »e system jest w stanie wyja±ni¢, w podobny do opisanego spo-
sób, tak»e zjawisko rozchodzenia si¦ d¹wi¦ku. Inne symulacje, na które
powoªuj¡ si¦ autorzy, opieraj¡ si¦ na zainteresowaniu dawnych Greków
instrumentami strunowymi. System, po wprowadzeniu do niego wie-
dzy o instrumentach strunowych, poprzez kolejne uaktywnianie poj¦¢
i praw zwi¡zanych z d¹wi¦kiem, instrumentami, wibracjami i falami,
uzyskaª wyja±nienie odbicia i rozchodzenia si¦ d¹wi¦ku zbie»ne z opi-
sanym. Te �równolegªe wyja±nienia abdukcyjne� sprawiaj¡, »e teoria
nabiera tzw. zdolno±ci godz¡cej czy konsyliacji (consilience) � wa»nej
i po»¡danej cechy teorii wyja±niaj¡cych.55
Opisane wy»ej symulacje wykorzystuj¡ jedynie rozumowanie abduk-

cyjne oraz kombinacj¦ poj¦ciow¡, nie posªuguj¡ si¦ natomiast rozu-
mowaniem przez analogi¦, tak mocno eksponowanym przez autorów
jako gªówna metoda konstrukcji nowych modeli teoretycznych w nauce.
Autorzy zdaj¡ sobie spraw¦ z tego niedostatku. W cytowanej pracy
przyznaj¡, »e PI byª wówczas nadal we wczesnym stadium rozwoju

55Patrz na przykªad moje tªumaczenie pracy P. Thagarda (1986).
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i testowany byª jedynie na kilku prostych sytuacjach problemowych
(s. 127), wyra»aj¡ jednak nadziej¦, »e �oka»e si¦ mo»liwe rozbudowa-
nie systemu PI w taki sposób, aby byª w stanie stosowa¢ konkretne
schematy opisanych rozumowa« przez analogi¦� (s. 341).
Powstaje pytanie, w jakim stopniu naszkicowany program badawczy,

niew¡tpliwie bardzo bogaty i �ambitny�, zostaª nast¦pnie zrealizowany
w konkretnych symulacjach komputerowych, a w szczególno±ci tych
maj¡cych bezpo±redni zwi¡zek z odkryciem naukowym � wszak autorzy
ju» na wst¦pie pracy stwierdzaj¡: �Niezale»nie od tego, czy opisujemy
zachowanie si¦ organizmów, czy modelujemy dziaªanie maszyn, nasz¡
intencj¡ jest implementacja komputerowa wszystkich sformuªowanych
koncepcji� (s. 2).
Otó» w pó¹niejszej ksi¡»ce gªównego autora systemu PI Paula Tha-

garda, pod znamiennym tytuªem Computational Philosophy of Science
(1988), znajdujemy ju» znacznie dokªadniejsze opisy zarówno budowy
samego systemu, reprezentacji poj¦¢, praw i wiadomo±ci, jak i opisy
jego funkcjonowania w konkretnych przypadkach rozwi¡za« proble-
mów.56 Thagard przyznaje jednak, »e system ma powa»ne ogranicze-
nia, i to w porównaniu z dotychczas zbudowanymi systemami dwóch
pozostaªych tradycji:

PI posiada wiele po»¡danych cech modelu procesów kognityw-
nych zachodz¡cych u naukowców, ma jednak wyra¹ne ograni-
czenia. Dot¡d przeprowadzone symulacje s¡ niewielkie, »adna
nie przekracza 60 praw czy poj¦¢, tym samym obejmuj¡ one
niewielki fragment wiedzy z danej dziedziny, [...] w istocie nie
posªuguj¡ si¦ wiedz¡ na temat przestrzeni, czasu i przyczyno-
wo±ci, która ma istotne znaczenie dla rozwi¡zywania problemów
i wyja±niania w nauce [...]. Mechanizm uogólniania [systemu
PI] jest w stanie sformuªowa¢ jedynie bardzo proste prawa jako-
±ciowe, poniewa» brak mu heurystyk umo»liwiaj¡cych formuªo-
wanie praw o charakterze ilo±ciowym, które posiada program
BACON [...] oraz mo»liwo±ci wykorzystania wiedzy z danej
dziedziny do sterowania procesem poszukiwania praw, któr¡ po-
siada program Meta-DENDRAL (Thagard 1988, ss. 29�30).

56System ten zostaª przez Thagarda rozbudowany o kilka nowych funkcji zwi¡-
zanych z rozprzestrzenianiem si¦ aktywacji. Patrz Thagard, 1988, s. 20, a tak»e
dodatki 2 i 3.
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To bardzo samokrytyczne sformuªowanie w ustach gªównego wspóªau-
tora systemu, maj¡cego w dodatku ambicj¦ rozwijania go i wyja±niania
przy jego pomocy wielu kwestii z dziedziny �lozo�i nauki, takich jak
struktura wiedzy naukowej, wyja±nianie teoretyczne, ocena teorii na-
ukowych czy nawet problem realizmu w nauce. W wielu miejscach
pracy, w tym w konkluzjach do kolejnych rozdziaªów po±wi¦conych
komputerowej analizie wspomnianych zagadnie«, znajdujemy podob-
nie samokrytyczne uwagi ±wiadcz¡ce o uczciwo±ci i skromno±ci nauko-
wej tego wybitnego badacza � jest on ±wiadom, »e cho¢ system PI
stanowi pierwszy krok w kierunku automatyzacji odkrycia teoretycz-
nego, a tak»e oceny teorii naukowych, to symulacje komputerowe przy
jego pomocy przeprowadzone ujmuj¡ jedynie cz¡stk¦ zagadnie« opra-
cowanych teoretycznie w pracy zbiorowej Holland et al. oraz w jego
pracy (1988).
Poni»ej przedstawi¦ krótko zastrze»enia Thagarda w odniesieniu do

zastosowa« PI w �lozo�i nauki, tym samym odbiegn¦ nieco od gªów-
nego tematu tego rozdziaªu � odkrycia naukowego. Jest to o tyle uza-
sadnione, »e wykorzystam je w krytycznej analizie osi¡gni¦¢ programu
badawczego HHNT na polu modelowania odkry¢ naukowych.
W konkluzji do rozdziaªu po±wi¦conego teoriom naukowym i wyja-

±nianiu Thagard (1988, s. 49) stwierdza, »e prezentowane przez niego
podej±cie komputerowe, oparte na systemie praw, poj¦¢ i sprowadze-
niu wyja±niania do procesów rozwi¡zywania problemów, lepiej oddaje
praktyk¦ naukow¡ ni» krytykowane przez niego podej±cia tradycyjne:
syntaktyczne podej±cie w duchu pozytywistycznym, koncepcja para-
dygmatów Kuhna oraz uj¦cie teoriozbiorowe, unikaj¡c zarazem trud-
no±ci, z jakimi borykaj¡ si¦ te podej±cia. Zarazem jednak przytacza
omawiany ju» prosty przykªad symulacji wyja±nienia zjawiska rozcho-
dzenia si¦ d¹wi¦ku przy pomocy systemu PI i przyznaje (s. 47), »e
analiza bardziej realistycznych przykªadów wymagaªaby, aby system
posiadaª nie tylko znacznie szersz¡ wiedz¦ z danej dziedziny, ale tak»e
wiedz¦ o relacjach przyczynowych w postaci �schematów przyczyno-
wych�, pozwalaj¡c¡ odró»ni¢ przypadkowe uogólnienia od istotnych
zwi¡zków przyczynowych.
W podsumowaniu do rozdziaªu po±wi¦conego odkryciu naukowemu

i znaczeniu terminów w teoriach autor stwierdza, »e system PI poka-
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zuje, w jaki sposób drog¡ rozumowania abdukcyjnego mog¡ powstawa¢
teorie naukowe, a poprzez zastosowanie kombinacji poj¦ciowej � nowe
poj¦cia teoretyczne, które nabieraj¡ znaczenia dzi¦ki mechanizmom
indukcyjnym okre±laj¡cym ich rol¦ w systemie (s. 73). Podkre±la jed-
nak, »e systemowi du»o brakuje do peªnej rekonstrukcji odkry¢ teorii
i poj¦¢ teoretycznych. Po pierwsze, system nie ma mo»liwo±ci oddzia-
ªywania z realnym ±wiatem � jego wej±cie ogranicza si¦ do informacji,
któr¡ w postaci symbolicznej dostarcza mu programista. Po drugie,
mechanizm wnioskowania abdukcyjnego systemu pozostawia wiele do
»yczenia: eksplananda s¡ z reguªy bardziej skomplikowane z matema-
tycznego punktu widzenia, ni» s¡ to w stanie odda¢ proste, jako±ciowe
reprezentacje systemu, rozumowanie nie jest w stanie odrzuci¢ wielu
bezsensownych hipotez wyja±niaj¡cych, poniewa» system nie posiada
wystarczaj¡cej wiedzy ogólnej.57 Po trzecie wreszcie, mechanizm kom-
binacji poj¦ciowej jest zbyt uproszczony: dziaªa w sposób zbyt mecha-
niczny, tworz¡c poj¦cie fali d¹wi¦kowej bez wnikania w to, w jaki sposób
d¹wi¦k mo»e by¢ fal¡, nie radzi sobie te» z bardziej skomplikowanymi
poj¦ciami, takimi jak na przykªad mikroskop elektronowy.
Co wi¦cej, wprowadzenie do systemu tych dodatkowych mechani-

zmów wymagaªoby zastosowania go do konkretnych, dobrze udoku-
mentowanych, historycznych przypadków odkry¢. Tymczasem nawet
na podstawie dotychczas przeprowadzonych prostych symulacji, takich
jak odkrycie falowej teorii d¹wi¦ku, nie mo»na powiedzie¢, »e system
odtworzyª sposób, w jaki dokonano tego odkrycia, a jedynie sposób
w jaki mogªoby ono zosta¢ dokonane. Dzieje si¦ tak dlatego, przyznaje
autor (s. 73), »e o ile stosowane przez system mechanizmy rozprzestrze-
niaj¡cej si¦ aktywacji oraz uogólnie« oparte s¡ w pewnym stopniu na
wynikach bada« w dziedzinie psychologii kognitywnej, o tyle znacznie
mniej wiadomo o mechanizmach abdukcji i kombinacji poj¦ciowej.
W rozdziale na temat oceny i wyboru �najlepszej� teorii naukowej

Thagard proponuje trzy kryteria: zdolno±¢ godz¡ca czy konsyliacja
(consilience), prostota oraz kryterium oparte na analogii, w miej-
sce dotychczas dyskutowanych, tradycyjnych kryteriów opartych na

57Autor przywoªuje tu »artobliwie przykªad o �bumerangowej teorii d¹wi¦ku�,
któr¡ PI mógªby sformuªowa¢ na podstawie informacji, »e bumerangi, podobnie jak
d¹wi¦k, w wielu przypadkach wracaj¡.
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schemacie hipotetyczno-dedukcyjnym b¡d¹ rachunku prawdopodobie«-
stwa. Autor przyznaje jednak (s. 92), »e cho¢ system PI przy konstru-
owaniu modelu mentalnego posªuguje si¦ proponowanymi przez niego
kryteriami, to nie udaªo mu si¦ zastosowa¢ systemu do »adnego z przy-
padków historycznych, które przytacza na poparcie swych kryteriów.
W szczególno±ci kryterium konsyliacji wystarczyªo, aby system, bez
odwoªywania si¦ do kryterium prostoty, oceniª teori¦ falow¡ d¹wi¦ku
jako �lepsz¡� ni» teoria korpuskularna.58 Ponadto kryterium oparte
na analogii, zwi¡zane z ogólnymi teoretycznymi argumentami, które
uczeni cz¦sto wysuwaj¡, powoªuj¡c si¦ na zasady naukowe, a nawet
meta�zyczne, przy poszukiwaniu wªa±ciwego rodzaju teorii, tak»e nie
zostaªo uj¦te w symulacjach dokonanych przez system PI.
Wreszcie w ostatnim rozdziale, omawiaj¡c relacje teorii i ekspery-

mentu, Thagard (ss. 175�176) zauwa»a dwa istotne braki systemu.
Pierwszy z nich polega na tym, »e aktualna implementacja PI nie mówi
nic na temat tego, w jaki sposób powstaj¡ problemy, kiedy mamy do
czynienia z sytuacj¡ problemow¡ i »e nale»y rozpocz¡¢ proces rozwi¡-
zywania problemu. Ta cecha nie wyró»nia zreszt¡ PI spo±ród innych
systemów, których celem jest rozwi¡zywanie problemów � oczekuj¡ one
postawienia problemu przez programist¦. Drugi niedostatek systemu
wi¡»e si¦ z pierwszym i stanowi jedn¡ z jego przyczyn: wiadomo±ci na
temat �obserwowalnego� ±wiata musz¡ zosta¢ wpisane przez programi-
st¦ czy u»ytkownika systemu. Tymczasem wiadomo, »e wiele wa»nych
problemów, które zapocz¡tkowaªy serie odkry¢ naukowych, wzi¦ªo swój
pocz¡tek od niecodziennych, �dziwnych� zjawisk czy wyników ekspery-
mentów.59
Do przytoczonych wy»ej zastrze»e«, jakie czyni sam Thagard wobec

zastosowa« programu PI, powróc¦ w podsumowaniu rozwa»a« niniej-
szej sekcji.
Dalsze symulacje dokonane przy pomocy systemu PI opisuje Tha-

gard w znanej ksi¡»ce po±wi¦conej komputerowej analizie rewolucji

58Teoria korpuskularna nie jest bowiem w stanie wyja±ni¢ faktu, »e d¹wi¦ki
�przenikaj¡� przez siebie bez przeszkód, a teoria falowa � tak. Patrz Thagard,
1988, dodatek 3.

59W tej kwestii (podobnie jak w wielu kwestiach zawartych w omawianym roz-
dziale) pogl¡dy Thagarda s¡ zbie»ne z �lozo�¡ eksperymentu I. Hackinga, któr¡
omawiam dokªadnie w pracy Giza, 1990, rozdz. III.
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naukowych, Conceptual Revolutions (1992), w której opisuje te» ko-
lejny system, ECHO (Explanatory Coherence by Harmony Organi-
zation). Zasadniczym celem pracy jest pokazanie, »e sformuªowana
przez autora teoria koherencji eksplanacyjnej, w skrócie TOC (Theory
of Explanatory Coherence), jest w stanie opisa¢ zmiany w schemacie
poj¦ciowym towarzysz¡ce rewolucjom naukowym lepiej, ni» czyni¡ to
podej±cia tradycyjne. Koneksjonistyczny program ECHO zostaª za-
stosowany do wybranych przypadków rewolucji naukowych: rewolucji
Lavoisiera w chemii, rewolucji Darwina, teorii Wegenera na temat ru-
chu kontynentów w geologii oraz rozstrzygni¦cia sporu pomi¦dzy teo-
riami Kopernika i Ptolemeusza, a tak»e Newtona i Kartezjusza w �-
zyce. Te warto±ciowe, rzec mo»na pionierskie, dokonania nie dotycz¡
jednak komputerowego modelowania odkry¢ naukowych i ich analiza
wykraczaªaby poza ramy niniejszej pracy. Wró¢my wi¦c do nowych
zastosowa« systemu PI. S¡ one raczej skromne. Wydaje si¦, »e Tha-
gard sªusznie uznaª na tym etapie bada«, »e ªatwiej jest eksplorowa¢
nowe, otwarte dziedziny, takie jak ocena teorii i schematów poj¦cio-
wych, ni» zmaga¢ si¦ z trudnymi problemami w zastosowaniu systemu
PI do odkry¢ naukowych. W omawianej pracy (1992, ss. 158�160)
autor opisuje jedynie zastosowanie systemu PI do symulacji wczesnego
stadium formuªowania teorii ruchu kontynentów. Niestety w tym przy-
padku, podobnie jak i w poprzednich, wychodz¡ na jaw niedostatki PI,
o których pisaªem wy»ej.
Jednocze±nie Thagard wraz z innymi naukowcami, gªównie wspóª-

autorem pracy zbiorowej, Holland et al., psychologiem kognitywnym
K. Holyoakiem, podejmuj¡ badania nad komputerow¡ symulacj¡ rozu-
mowania przez analogi¦, w wi¦c dziedzin¡, której wag¦ dla odkry¢ teo-
retycznych w nauce mocno podkre±lali autorzy tej pionierskiej pracy
i która, przypomnijmy, nie zostaªa uj¦ta w symulacjach komputero-
wych przy pomocy programu PI.
Pierwsze publikacje na ten temat to Holyoak i Thagard (1989) oraz

Thagard, Holyoak, Nelson i Gochfeld (1990). W pracy z 1989 roku
autorzy postawili sobie za cel dokonanie ±ci±lejszej ni» dotychczas, for-
malnej analizy rozumowania przez analogi¦ oraz zbudowanie systemu
generuj¡cego transfery analogiczne w oparciu o kryteria syntaktyczne,
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semantyczne i pragmatyczne.60 Autorzy powoªuj¡ si¦ przy tym na
wcze±niejsze prace innej grupy badaczy (Gentner, 1983; Falkenheiner et
al. 1986, 1989), które zaowocowaªy stworzeniem systemu SME (Struc-
ture Mapping Engine), przyznaj¡c otwarcie61, »e ich system ACME
(Analogical Constraint Mapping Engine) stanowi rozszerzenie wcze-
±niejszego systemu SME, a ich �teoria analogii oparta na wielu jedno-
czesnych ograniczeniach� (multiconstraint theory of analogy) opiera si¦
w wielu miejscach na �teorii odwzorowania strukturalnego� (structure-
mapping theory) sformuªowanej przez D. Gentnera (1983).
Autorzy dokonuj¡ próby porównania dziaªania obu programów dla

kilkunastu przypadków analogii, na których testowano wcze±niej sys-
tem SME, w tym dwu z dziedziny nauk przyrodniczych, a dokªadnie �-
zyki: analogii pomi¦dzy przepªywem cieczy w naczyniach poª¡czonych,
wywoªanym ró»nic¡ ci±nie«, a przepªywem ciepªa wywoªanym ró»nic¡
temperatur oraz pomi¦dzy ruchem planet wokóª Sªo«ca i ruchem elek-
tronów wokóª j¡dra atomowego (1989, s. 333 n.). Jednocze±nie wraz
z innymi badaczami (Thagard, Holyoak, Nelson i Gochfeld, 1990) opra-
cowuj¡ oni system zwany ARCS (Analog Retreival by Constraint Sa-
tisfaction), którego zadanie byªo w pewnym sensie komplementarne
w stosunku do systemu ACME, polegaªo bowiem na znajdowaniu (we-
dªug trzech wspomnianych kryteriów) najbardziej odpowiednich ¹ró-
deª analogii dla badanej sytuacji docelowej. Co wi¦cej, w konkluzji do
pracy Thagard et al. (1990) autorzy na podstawie wst¦pnych testów
stwierdzaj¡, »e analogie znalezione i cz¦±ciowo opracowane przez sys-
tem ARCS mo»na wprowadzi¢ na wej±cie systemu ACME, co znacznie
przyspiesza proces poszukiwania optymalnego odwzorowania.
Oba systemy, napisane w j¦zyku Common LISP, maj¡ charakter

koneksjonistyczny: najpierw generuj¡ sie¢ potencjalnych odwzorowa«
analogicznych pomi¦dzy elementami obu modeli, a nast¦pnie w kolej-
nych cyklach dziaªania oceniaj¡ proponowane odwzorowania pod k¡-
tem kryteriów syntaktycznych, semantycznych i pragmatycznych, przy
czym ka»dy z w¦zªów sieci otrzymuje wsparcie ze strony wszystkich
trzech kryteriów. S¡ to wi¦c systemy realizuj¡ce podstawowe koncep-

60W pó¹niejszej pracy Holyoak i Thagard (1997) nazywaj¡ je te» kryteriami
podobie«stwa, struktury i celu.

61Patrz Holyoak i Thagard, 1989, s. 316.
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cje nakre±lone w omawianej wcze±niej fundamentalnej pracy zbiorowej
Holland et al. Nacisk na aspekty semantyczne, a szczególnie pragma-
tyczne, odró»nia zarówno ich teori¦, jak i implementacje komputerowe
od koncepcji Gentnera, Falkenheinera i innych badaczy z tej grupy. Co
wi¦cej, autorzy twierdz¡, »e kryterium pragmatyczne mo»e mie¢ decy-
duj¡ce znaczenie przy ocenie i selekcji mo»liwych odwzorowa« ana-
logicznych w trudnych problemach zawieraj¡cych bª¦dne sugestie na
temat mo»liwych przyporz¡dkowa« poszczególnych wªasno±ci ¹ródªa
i sytuacji docelowej analogii (Holyoak i Thagard 1989, ss. 336�337).
Badania te zaowocowaªy mi¦dzy innymi kolejn¡ ksi¡»k¡ Holyoaka

i Thagarda pod tytuªem Mental Leaps: Analogy in Creative Thought
(1995), której rozdziaª 8 traktuje o analogii w odkryciu naukowym,
oraz przegl¡dowym artykuªem podsumowuj¡cym dotychczasowe doko-
nania pod tytuªem �The Analog Mind� (1997). Nale»y podkre±li¢, »e
pomimo wielu istotnych osi¡gni¦¢ na polu bada« nad funkcjonowa-
niem analogii tak w laboratorium psychologicznym, jak i w symula-
cjach komputerowych dokonanych przy pomocy zaawansowanych sys-
temów koneksjonistycznych, osi¡gni¦cia w dziedzinie automatyzacji od-
kry¢ naukowych s¡ raczej skromne. Sami autorzy otwarcie przyznaj¡
w podsumowaniach do przytoczonych artykuªów, »e opisane symula-
cje dwu analogii z dziedziny �zyki dotycz¡ tzw. �zyki jako±ciowej62
i testowane systemy nie pozwalaj¡ na sformuªowanie nawet praw em-
pirycznych o charakterze ilo±ciowym, a có» dopiero caªych teorii na-
ukowych. Ponadto badane przez autorów problemy analogii pomi¦dzy
przepªywem cieczy a przepªywem ciepªa oraz ruchem planet i ruchem
elektronów w atomie trudno zakwali�kowa¢ jako odkrycia naukowe.
Niemniej jednak trzeba podkre±li¢, »e ze wzgl¦du na stopie« wa»no±ci
i trudno±ci problemu �pierwsze kroki� w dziedzinie symulacji kom-
puterowej rozumowa« przez analogi¦ w nauce zostaªy zdecydowanie
poczynione.
Paul Thagard w artykule przegl¡dowym �Computation and the Phi-

losophy of Science� (1998) podsumowuje osi¡gni¦cia w dziedzinie kom-
puterowej �lozo�i nauki, wª¡czaj¡c w to rezultaty bada« nad odkry-

62Wi¦cej o reprezentacji procesów, stanów i obiektów w ramach koncepcji �zyki
jako±ciowej (Forbus, 1984) pisz¦ w sekcji 1.3, rozdz. 1, omawiaj¡c systemy IDS
i GALILEO.
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ciami naukowymi od czasów publikacji jego ksi¡»ki pod tym wªa±nie
tytuªem63, oraz wskazuje niedostatki i pewne otwarte problemy, które
mog¡ i powinny sta¢ si¦ przedmiotem dalszych bada« i symulacji kom-
puterowych. W±ród tych ostatnich wymienia trzy grupy zagadnie«:

1. Generowanie nowych problemów, które poprzedza cz¦sto wªa-
±ciwy proces poszukiwania ich rozwi¡zania, mog¡cy prowadzi¢
do odkrycia naukowego. Zagadnienie to, jak sªusznie stwierdza
Thagard, nie zostaªo dot¡d zbadane przy pomocy narz¦dzi, ja-
kimi dysponuje komputerowa �lozo�a nauki, i to nie tylko w ra-
mach programu HHNT.64

2. Procesy o charakterze spoªecznym, takie jak na przykªad osi¡ga-
nie konsensusu w grupie naukowców zajmuj¡cych si¦ dan¡ dzie-
dzin¡ czy problemem. Pocz¡tki bada« nad tym aspektem roz-
woju nauki, wskazuj¡ce na mo»liwe zastosowania systemów prze-
twarzania równolegªego (parallel processing), znale¹¢ mo»na ju»
w pracach Thagard, 1988, rozdz. 10 oraz Holyoak i Thagard,
1989, niemniej jednak do zadowalaj¡cej symulacji tych procesów
zdaje si¦ by¢ jeszcze do±¢ daleko.

3. Rola wyobra¹ni wizualnej w rozwoju wiedzy naukowej, a w szcze-
gólno±ci wielokrotnie opisywana przez historyków nauki i psycho-
logów rola analogii o charakterze raczej obrazowym ni» werbal-
nym, w dokonywaniu odkry¢ i formuªowaniu teorii naukowych.

Wydaje mi si¦, »e ta ostatnia grupa zagadnie« staªa si¦ od pewnego
czasu przedmiotem zainteresowa« samego Thagarda. W ksi¡»ce Mind:
Introduction to Cognitive Science (1996, rozdz. 6) podkre±laª donio-
sªo±¢ i efektywno±¢ my±lenia obrazowego zarówno przy rozwi¡zywaniu
problemów w laboratoriach psychologicznych, jak i zagadnie« w nauce
czy technice, konkluduj¡c, »e nowoczesne metody z bogatego arsenaªu
gra�ki komputerowej powinny okaza¢ si¦ pomocne w komputerowym

63Patrz omawiana wcze±niej praca Thagard, 1988.
64Patrz zarzuty krytyczne wobec rekonstrukcji odkry¢ naukowych grupy H. Si-

mona w sekcji 2.2.1 niniejszej pracy.
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modelowaniu tych procesów. Prób¦ tak¡ stanowi system DIVA (Dyna-
mic Imagery for Visual Analogy), opracowany przy wspóªpracy specja-
listów w dziedzinie animowanej, trójwymiarowej gra�ki komputerowej
(Croft i Thagard, 2002). Jest on swoistym poª¡czeniem modelu sys-
temu kognitywnego w duchu tradycji HHNT, opartego na koneksjo-
nistycznym algorytmie sieci semantycznej, i algorytmu analizy sceny
czy ±wiata gra�cznego, posªuguj¡cego si¦ tzw. technik¡ grafów sce-
nicznych. System jest w stanie analizowa¢ cechy i wzajemne relacje
�obiektów� w spoczynku i w ruchu, a tak»e, podobnie jak wcze±niejsze
systemy SME i ACME, konstruowa¢ analogie pomi¦dzy nimi.
Rzecz jasna, w obecnej formie system posiada wiele ogranicze«, które

sprawiaj¡, »e nie mo»na go zastosowa¢ do bada« nad �eksperymen-
tami my±lowymi� czy analogiami obrazowymi, którymi posªuguj¡ si¦
naukowcy. Nie ma on kontaktu z realnym ±wiatem, lecz otrzymuje
na wej±ciu specjalnie spreparowane dane w przyj¦tym w sieci Inter-
net formacie reprezentacji modeli trójwymiarowych VRML. Co wi¦cej,
nie dysponuje wiedz¡ o tym, w jaki sposób obiekty na scenie gra�cz-
nej oddziaªuj¡ na siebie �zycznie, nie ma te» wbudowanych mecha-
nizmów wnioskowania pozwalaj¡cych mu rozwi¡zywa¢ tego typu pro-
blemy (Croft i Thagard, 2002, ss. 39�40). Niemniej jednak podobnie
jak w przypadku modelowania analogii, tak i w trudnej dziedzinie ana-
lizy roli wyobra¹ni wizualnej w odkryciu naukowym wydaje mi si¦, »e
�pierwsze kroki� zostaªy ju» poczynione, cho¢ jest to dopiero pocz¡tek
dªugiej drogi.
Dokonania programu HHNT na polu odkrycia naukowego spotkaªy

si¦ z entuzjastyczn¡ ocen¡ ze strony wspomnianego ju» M. Alai (2004),
który dostrzega w zaªo»eniach oraz potencjale intelektualnym tego pro-
gramu istotn¡ wy»szo±¢ w porównaniu z grup¡ Simona i tradycj¡ Tu-
ringa. Postaram si¦ teraz przedstawi¢ wªasn¡ ocen¦ na tle sugestii Alai
oraz samego Thagarda, a tak»e opisanych wy»ej najnowszych osi¡gni¦¢
tej grupy.
Alai w swej ocenie opiera si¦ na fundamentalnej pracy zbiorowej

czterech autorów z 1986 roku. Sªusznie twierdzi, »e zarówno badacze
z grupy Simona, jak i ci wywodz¡cy si¦ z tradycji Turinga w swo-
ich programach komputerowych nazbyt upraszczaj¡ niezmiernie skom-
plikowane procesy skªadaj¡ce si¦ na odkrycie naukowe czy, ogólniej,
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rozwój wiedzy naukowej. Alai nawi¡zuje do istotnych ró»nic pomi¦-
dzy przetwarzaniem szeregowym a równolegªym: systemy dwu pozo-
staªych grup badawczych, stosuj¡c algorytmy szeregowe, skazane byªy
z góry na wykonywanie polece« programistów i przetwarzanie zawczasu
przygotowanych dla nich struktur danych. Z tego te» powodu �nie byªy
w stanie odkry¢ struktur czy mechanizmów, których nie daªo si¦ prze-
widzie¢ w momencie ich programowania. [...] W odró»nieniu od tego
umysª [...] i systemy koneksjonistyczne mog¡ si¦ znajdowa¢ jednocze-
±nie w wielu stanach: w modelu HHNT mo»e by¢ jednocze±nie aktyw-
nych wiele ªa«cuchów praw i wiele wiadomo±ci� (Alai, 2004, s. 32). Co
wi¦cej � kontynuuje swe rozwa»ania autor � przekonania, jakie w tej
samej chwili »ywimy w odniesieniu do pewnych twierdze«, mog¡ podle-
ga¢ swoistej gradacji, przechodz¡cej przez wiele stanów, pocz¡wszy od
przekonania o prawdziwo±ci jakiego± twierdzenia, a» do przekonania,
»e jest ono faªszywe.
Podobnie ma si¦ rzecz w modelu system kognitywnego HHNT, a to

dzi¦ki mechanizmom zmieniaj¡cego si¦ wsparcia wiadomo±ci i ªa«cu-
chów wielu uruchomionych jednocze±nie praw. Ko«cowego stan sys-
temu nie da si¦ wi¦c jednoznacznie przewidzie¢, tak jak to miaªo miej-
sce w przypadku tradycyjnych algorytmów pozostaªych dwu grup ba-
dawczych. �Dzi¦ki temu jest do pomy±lenia sytuacja, »e systemy tego
rodzaju mog¡ dokona¢ nowych, niedaj¡cych si¦ przewidzie¢ odkry¢�,
podsumowuje sw¡ my±l Alai (s. 33).
Z tej istotnej, jako±ciowej czy, je±li mo»na tak powiedzie¢, ideolo-

gicznej ró»nicy pomi¦dzy uj¦ciem HHNT a uj¦ciami tradycyjnymi Alai
wyprowadza dwie nast¦pne, przes¡dzaj¡ce o wy»szo±ci tego podej±cia.
Po pierwsze, koncepcja HHNT udziela satysfakcjonuj¡cej i pªodnej

odpowiedzi na pytanie, na czym polega odkrycie naukowe i w jaki
sposób si¦ go dokonuje � mianowicie »e polega ono na konstruowaniu
modeli rzeczywisto±ci. Alai, rozró»niaj¡c odkrycia praw empirycznych
i odkrycia modeli teoretycznych, w których wyst¦puj¡ terminy odwoªu-
j¡ce si¦ do tego co nieobserwowalne, twierdzi, »e �ponad wszelk¡ w¡tpli-
wo±¢ najwa»niejsze odkrycia nale»¡ do [tej drugiej] kategorii� (s. 35).
Fakt, »e celem programu badawczego HHNT jest, przynajmniej je±li
chodzi o odkrycie naukowe, próba rekonstrukcji odkry¢ o charakterze
teoretycznym, stawia go ponad pozostaªymi programami zajmuj¡cymi



Systemy odkry¢ a spór o racjonalno±¢ odkrycia naukowego 161

si¦ jedynie odkryciami o bardziej przyziemnym charakterze. Co wi¦-
cej, to wªa±nie brak caªo±ciowego, teoriomodelowego podej±cia sprawia,
kontynuuje autor, »e pozostaªe dwa programy badawcze wystawiaj¡ si¦
na zarzuty braku autonomii czy samodzielno±ci systemów nawet w po-
szukiwaniu regularno±ci empirycznych.
Po drugie, w koncepcji HHNT system jest na tyle autonomiczny,

»e �pozwala, aby sama przyroda sterowaªa procesem odkrycia, a wi¦c
poszukiwania modelu rzeczywisto±ci� (s. 38). Odbywa si¦ to poprzez
wbudowany mechanizm ostrej selekcji praw, rozprzestrzeniaj¡cej si¦
aktywacji czy generowania nowych praw i poj¦¢, przypominaj¡cy dobór
naturalny czy prawa rynku.
Podzielaj¡c podziw M. Alai dla dokona« i odwagi badaczy z grupy

HHNT, którzy podj¦li tak rozlegª¡ problematyk¦ badawcz¡ o ogrom-
nej skali trudno±ci, w dodatku wobec powa»nych niepowodze«, by nie
rzec � �aska wysiªków poprzedników, uwa»am, »e wnioski przez niego
wyci¡gni¦te s¡ nieco przedwczesne i zbyt daleko id¡ce.
Przede wszystkim Alai opiera si¦ na fundamentalnej pracy zbiorowej

autorów z 1986 roku. Autorzy ci, jak staraªem si¦ pokaza¢ w mojej
by¢ mo»e nieco zbyt obszernej i drobiazgowej analizie ich koncepcji,
dokonali bogatej i trudnej rekonstrukcji dziaªania ludzkiego umysªu
w sytuacjach problemowych, opieraj¡c si¦ przede wszystkim na boga-
tym materiale zgromadzonym w laboratoriach psychologów kognityw-
nych. Koncepcja ich, sformuªowana w �jako±ciowej�, opisowej formie,
miaªa w intencji autorów okaza¢ si¦ mo»liwa do realizacji kompute-
rowej, co zostaªo przez nich zilustrowane na przykªadzie systemu PI.
Otó» Alai w �sprytny� sposób u»ywa sªowa system, raz dla okre±le-
nia modelu systemu kognitywnego, a innym razem systemu kompute-
rowego, jak PI. Sugeruje to czytelnikowi, »e caªa sformuªowana przez
autorów koncepcja dziaªania ludzkiego umysªu jako systemu kognityw-
nego we wszystkich jej aspektach znalazªa, lub ªatwo mogªaby znale¹¢,
odbicie w funkcjonowaniu sytemu PI. Gdyby tak byªo, mieliby±my do
czynienia z superinteligentnym, autonomicznym systemem, poszukuj¡-
cym problemów, samodzielnie badaj¡cym ±rodowisko, ucz¡cym si¦ na
wªasnych bª¦dach, wybieraj¡cym cele po±rednie w trakcie rozwi¡zy-
wania problemów, formuªuj¡cym na drodze rozumowa« indukcyjnych
prawa czy uogólnienia opisuj¡ce zaobserwowane zjawiska i wreszcie bu-
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duj¡cym teorie naukowe w oparciu o wyra�nowane metody, takie jak
rozumowanie przez analogi¦ czy abdukcja.
Tymczasem pomi¦dzy teoretycznym modelem HHNT sformuªowa-

nym w 1986 roku a jego praktycznymi realizacjami przy pomocy
systemu PI, szczególnie w dziedzinie odkry¢ naukowych, istnieje tak
ogromna przepa±¢, i» trudno oprze¢ si¦ wra»eniu, »e entuzjastyczne
oceny osi¡gni¦¢ programu HHNT w dziedzinie odkry¢ naukowych,
w rodzaju przytoczonej wy»ej, s¡ chybione.
Dokonana przeze mnie próba analizy komputerowych implementacji

idei HHNT w dziedzinie odkrycia naukowego (czy, ogólniej, kompu-
terowej �lozo�i nauki) od czasów publikacji pracy zbiorowej Holland
et al., a» do najnowszych osi¡gni¦¢ badaczy tej grupy miaªa na celu
pokazanie, w jakim stopniu i w jakich dziedzinach bada« przepa±¢ ta
zostaªa wypeªniona.
Przypomnijmy uwagi samego Thagarda (1988) na temat ogranicze«

systemu PI w porównaniu z systemami grupy Simona i tradycji Tu-
ringa, które cytuj¦ na stronie 151, oraz ograniczenia w konkretnych
dziedzinach zastosowa«, które za autorem przytaczam na kolejnych
stronach. Jasne jest, »e sam autor systemu w ksi¡»ce po±wi¦conej ju»
tylko �lozo�i nauki, w dwa lata po publikacji pracy zbiorowej Holland
et al., nie jest ju» tak optymistycznie nastawiony do mo»liwo±ci analiz
komputerowych jak M. Alai.
Trudno bowiem mówi¢ o autonomii czy samodzielno±ci systemu (na-

wet zaawansowanego systemu koneksjonistycznego) w poszukiwaniu
modelu rzeczywisto±ci, skoro nie ma on kontaktu z t¡ rzeczywisto-
±ci¡, a jedynie ze specjalnie spreparowanymi przez programist¦ danymi.
Tym bardziej nie mo»na mówi¢ o formuªowaniu problemów przez sys-
tem i o jego adaptacji w odpowiedzi na pozytywne i negatywne bod¹ce
pochodz¡ce ze ±rodowiska, a wi¦c twierdzi¢, »e system pozwala na to,
by �sama przyroda sterowaªa procesem odkrycia�.
System, który nie jest, jak zauwa»a Thagard, wyposa»ony w repre-

zentacje danych, mechanizmy wnioskowania i heurystyki o charakterze
ilo±ciowym oraz nie dysponuje wystarczaj¡cym zasobem wiedzy z da-
nej dziedziny, nie jest w stanie odkry¢ nawet prawa empirycznego, a có»
dopiero teorii naukowej posªuguj¡cej si¦ skomplikowan¡ aparatur¡ ma-
tematyczn¡ i abstrakcyjnym modelem teoretycznym. Nic wi¦c dziw-
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nego, »e �teorie naukowe� formuªowane przez system, w rodzaju falowej
�teorii� d¹wi¦ku, s¡ z konieczno±ci bardzo proste i maj¡ charakter ja-
ko±ciowy. Pó¹niejsze prace nad ±cisªym modelem, a nast¦pnie symula-
cjami komputerowymi poszczególnych etapów rozumowania przez ana-
logi¦, pomimo budz¡cych respekt wysiªków, doprowadziªy wprawdzie
do powstania systemów znakomicie radz¡cych sobie z prostymi proble-
mami rodem z laboratorium psychologicznego, lecz niestety ich sukcesy
w dziedzinie odkry¢ naukowych s¡, jak staraªem si¦ pokaza¢, znikome.
Podobnie ma si¦ rzecz z opisanymi przeze mnie badaniami nad my-
±leniem obrazowym i analogi¡ wizualn¡. O ile bowiem w pierwszym
przypadku symulacje komputerowe ograniczaj¡ si¦ do prostych proble-
mów natury jako±ciowej, o tyle w drugim badany przez systemy �±wiat�
pozbawiony jest na razie oddziaªywa« �zycznych pomi¦dzy obiektami.
Podsumowuj¡c moj¡ ocen¦ osi¡gni¦¢ grupy HHNT, chciaªbym

stwierdzi¢, »e przytoczone krytyczne uwagi nie maj¡ bynajmniej na
celu zdyskredytowania tego programu badawczego. Przeciwnie, prze-
wa»aj¡c¡ ich wi¦kszo±¢ znale¹¢ mo»na w pracach samych autorów, któ-
rzy nie tylko zdaj¡ sobie spraw¦ z ogranicze« swych systemów, ale
powodowani skromno±ci¡ i uczciwo±ci¡ naukow¡ otwarcie si¦ do nich
przyznaj¡ w eksponowanych miejscach swych publikacji. Mówi¡c nieco
przewrotnie, tak czyni¡ ludzie ±wiadomi warto±ci swych dokona« i nie-
maj¡cy nic do ukrycia. A dokonania te s¡ w istocie imponuj¡ce.
Przede wszystkim program badawczy wychodzi od próby sformu-

ªowania skomplikowanego modelu funkcjonowania ludzkiego umysªu
w sytuacjach problemowych, którego centralnym punktem jest rozu-
mowanie indukcyjne. Implementacja komputerowa tego modelu, na-
wet dla najprostszych przypadków, wymagaªa stworzenia niezwykle
skomplikowanych systemów oraz u±ci±lenia i konceptualizacji wielu za-
gadnie« z dziedziny psychologii kognitywnej. Stanowi to ju» sukces
sam w sobie. Byªoby dziwne, gdyby tak zªo»ony model radziª sobie
od razu z �realistycznymi� sytuacjami problemowymi, szczególnie tymi
najtrudniejszymi, jakimi s¡ odkrycia naukowe!
Pomimo skali trudno±ci podj¦tych problemów badacze, jak stara-

ªem si¦ pokaza¢, nie porzucili programu wyznaczonego wspóln¡ prac¡
z 1986 roku, a wi¦c dwadzie±cia lat temu. W duchu pierwotnej kon-
cepcji systemu kognitywnego powstaj¡ coraz bardziej zaawansowane
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i wykorzystuj¡ce najnowsze technologie informatyczne systemy rozsze-
rzaj¡ce zakres symulacji komputerowych o nowe obszary bada«, jak na
przykªad analogia czy my±lenie obrazowe.
Zach¦ca to do optymizmu: by¢ mo»e w najbli»szych latach b¦dziemy

±wiadkami powstania �inteligentnych�, autonomicznych systemów od-
kry¢ nowej generacji, cho¢by na pocz¡tku miaªy one nawet bardzo
w¡ski zakres zastosowa«.

2.3 Czy osi¡gni¦cia teorii odkry¢

maszynowych przemawiaj¡ za

racjonalno±ci¡ odkrycia naukowego?

Jaka wi¦c odpowied¹ na powy»sze pytanie jawi si¦ na podstawie kry-
tycznej analizy osi¡gni¦¢ i niedostatków komputerowych systemów od-
kry¢? Funkcjonuj¡ce systemy, zdolne do dokonywania odkry¢ nauko-
wych, miaªy stanowi¢ konstruktywny dowód twierdzenia gªosz¡cego,
»e istnieje �logika� odkrycia. Jednak»e moc dowodowa tego argumentu
zale»y w decyduj¡cy sposób od tego, co rozumiemy przez dokonywa-
nie odkry¢ naukowych i w jakim stopniu wdro»one dotychczas systemy
odkry¢ wywi¡zuj¡ si¦ z tego zadania.
Tymczasem poprzednie trzy sekcje tego rozdziaªu, traktuj¡ce o gªów-

nych tradycjach badawczych w tej dziedzinie, zawieraj¡ konkluzje zda-
j¡ce si¦ wskazywa¢, »e ka»dy z tych programów badawczych zako«czyª
si¦, przynajmniej jak dot¡d, �askiem, a programu racjonalnej rekon-
strukcji odkry¢ nie udaªo si¦ dotychczas w caªo±ci zrealizowa¢,
W szczególno±ci, pomimo mocnej �podbudowy ideologicznej�, zain-

westowania znacznych ±rodków i pot¦»nego potencjaªu intelektualnego,
program racjonalnej rekonstrukcji odkry¢ naukowych wysuni¦ty przez
grup¦ skupion¡ wokóª H. Simona napotkaª powa»ne trudno±ci i spotkaª
si¦ z krytyk¡.
Badacze z kr¦gu tradycji Turinga mog¡ si¦ wprawdzie pochwali¢

systemami, które na drodze indukcyjnej odkrywaj¡ caªkowicie nowe
prawa, lecz s¡ to raczej regularno±ci empiryczne o bardzo w¡skim za-
kresie zastosowa«, ni» prawa ogólne o charakterze przyczynowym, opi-
suj¡ce okre±lone dziedziny zjawisk.
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Ambitny program grupy HHNT, maj¡cy z zaªo»enia doprowadzi¢ do
komputerowej symulacji odkry¢ teoretycznych, nie zostaª dot¡d zreali-
zowany, przy czym cel ten, postawiony 20 lat temu, wydaje si¦ nadal
do±¢ odlegªy.
Co wi¦cej, mo»na zaprzecza¢, jakoby systemy AI byªy zdolne doko-

nywa¢ jakichkolwiek odkry¢ naukowych. Na przykªad M. Czarnocka
(2003) przytacza trzy warunki, które, jak argumentuje, musz¡ by¢
speªnione, aby mo»na byªo mówi¢ o odkryciu naukowym i dochodzi
do wniosku, »e systemy sztucznej inteligencji nie s¡ w stanie speªni¢
»adnego z nich. Cytuj¦ za autork¡:

Badam fundamentalne warunki odkrycia i mo»liwo±¢ ich re-
alizowania przez sztuczne inteligencje. Warunki te s¡ nast¦pu-
j¡ce. Po pierwsze przyjmuj¦, »e chocia»by wst¦pna aprobata
w nauce wymaga, aby zostaªo ono zaprezentowane w obowi¡zu-
j¡cy sposób, a mianowicie, aby wyra»ono je w j¦zyku semantycz-
nie zinterpretowanym, wyposa»onym w sensy. Po drugie, zakªa-
dam, »e odkrycie musi by¢ odkryciem czego±, jakiego± obiektu
� prawa przyrody, przedmiotu jednostkowego okre±lonego typu,
zjawiska danego rodzaju. Zatem odkrycie musi mie¢ przedmiot,
który koniecznie nale»y skonceptualizowa¢, przedstawi¢ za po-
moc¡ naukowych poj¦¢. Po trzecie za± przyjmuj¦, »e odkrycie
wnosi co± nowego do dziedziny poznania. Nie redukuje si¦ do
wiedzy zastanej. Te trzy zaªo»enia nie s¡ kwestionowane ani
nawet dyskutowane. Uznaje si¦ je � jak mo»na wnosi¢ � za
pewniki, stanowi¡ce fundament bada« nad odkryciem (s. 120).

Otó» �sztuczne inteligencje nie speªniaj¡ »adnego z tych trzech ele-
mentarnych, koniecznych warunków odkry¢ naukowych. Nie s¡ zatem
zdolne do zast¡pienia ludzkiego podmiotu poznania w odkrywaniu no-
wych tajemnic rzeczywisto±ci� � argumentuje dalej Czarnocka (s. 120).
Mo»na kwestionowa¢ lub osªabi¢ niektóre z zarzutów autorki. Opie-

raj¡ si¦ one bowiem na analizie systemów grupy Simona, nie uwzgl¦d-
niaj¡c osi¡gni¦¢ pozostaªych dwóch programów badawczych. Przede
wszystkim systemy tradycji Turinga stosuj¡ metod¦ indukcyjn¡ przy
formuªowaniu nowych praw, a w systemach grupy HHNT indukcja
znajduje sie na centralnym miejscu jako metoda uzyskiwania nowej
wiedzy. Mo»na poza tym dyskutowa¢, na przykªad w ±wietle bada«



166 Rozdziaª 2

J. �ytkowa (1995/96), czy systemy odkry¢ s¡ rzeczywi±cie w takim
stopniu pozbawione kontaktu z do±wiadczeniem, jak twierdzi autorka.
Jednak»e, nawet je±li przyjmiemy konkluzje autorki bez jakichkol-

wiek zastrze»e«, to nie dyskredytuj¡ one roli systemów odkry¢ w pro-
cesie poszukiwania racjonalnej rekonstrukcji odkrycia naukowego.
Mo»na bowiem na dyskutowane kwestie spojrze¢ w inny sposób.

Dlaczego mamy s¡dzi¢, »e tylko systemy na tyle doskonaªe, by mogªy
zast¡pi¢ czªowieka-badacza we wszystkich przejawach twórczej dzia-
ªalno±ci prowadz¡cej do odkry¢ naukowych, pocz¡wszy od obserwacji
przyrody i dostrzegania interesuj¡cych, wa»nych zjawisk i problemów,
poprzez konstruowanie aparatury eksperymentalnej i dokonywanie eks-
perymentów, a» po tworzenie fundamentalnych, abstrakcyjnych teorii,
mog¡ stanowi¢ dowód istnienia �logiki odkrycia naukowego�? Mo»e nie
istnieje ta jedyna �logika odkrycia�, wszak Herbert Simon mocno pod-
kre±laª, »e nie istnieje nic takiego jak �prawdziwa istota� czy �esencja�
odkrycia naukowego, lecz wiele procedur, które mog¡ prowadzi¢ do
zdobywania nowej wiedzy. Ju» samo okre±lenie i poj¦ciowa artykula-
cja tych procedur, konieczna do budowy systemów odkry¢ wszystkich
trzech omawianych tradycji, stanowi du»y sukces poznawczy.
Grupa Simona dokonaªa wielu ciekawych rekonstrukcji odkry¢, po-

kazuj¡c, »e proces odkrycia naukowego mo»na rozbi¢ na wiele prostych
etapów poddaj¡cych si¦, przynajmniej cz¦±ciowo, racjonalnej anali-
zie. Sukcesy praktyczne systemów wywodz¡cych si¦ z tradycji Turinga
zdaj¡ si¦ wskazywa¢, »e indukcja w duchu Bacona i Milla staje si¦ peª-
noprawn¡ metod¡ uzyskiwania wiedzy, cho¢by nawet o bardzo skrom-
nym, empirycznym charakterze. Grupa HHNT, pomimo braku spek-
takularnych sukcesów praktycznych, konsekwentnie j¦ªa si¦ niezmier-
nie trudnego zadania, mog¡cego doprowadzi¢ do rekonstrukcji odkry¢
o charakterze teoretycznym i ju» udaªo jej si¦ dokona¢ symulacji wielu
istotnych procesów z nim zwi¡zanych, takich jak analogia, kombinacja
poj¦ciowa czy my±lenie obrazowe. Je±li wi¦c, z jednej strony, udaªo si¦
pewne wybrane aspekty i dziedziny odkrycia naukowego odrze¢ z aury
mistycyzmu i tajemniczo±ci i wyrazi¢ w bardziej racjonalnych termi-
nach, a z drugiej poªo»y¢ przynajmniej podwaliny pod tak¡ racjonaln¡
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artykulacj¦, to znaczy, »e systemy odkry¢ stanowi¡ lub wkrótce mog¡
stanowi¢ konstruktywny dowód czy raczej wiele poszczególnych frag-
mentów dowodu istnienia logiki odkrycia naukowego � dowodów wcze-
±niej niedost¦pnych dla �lozofów nauki.



3 Systemy odkry¢ a spór

o realizm w �lozo�i nauki

Spór o realizm ma dªug¡, si¦gaj¡ca ±redniowiecza histori¦. Wysuwano
i nadal wysuwa si¦ wiele stanowisk zarówno realistycznych, jak i an-
tyrealistycznych, przy czym czasami ró»nice mi¦dzy poszczególnymi
wersjami obu stanowisk s¡ trudno uchwytne. Dyskusja »ywo toczy si¦
na gruncie �lozo�i nauki przynajmniej od lat 1960. W jej toku wy-
ªoniªy si¦ najbardziej przekonuj¡ce i zgodne z praktyk¡ naukow¡ wer-
sje obu stanowisk. Analizuj¦ je dosy¢ obszernie w pracy Giza, 1990,
w której staram si¦ broni¢ stanowiska realistycznego zaproponowanego
przez Iana Hackinga (1983) wobec zarzutów krytycznych.1 Nowsz¡
i obszerniejsz¡ analiz¦, której autor wypracowuje swoje wªasne, anty-
realistyczne stanowisko, znale¹¢ mo»na w pracy Zeidler, 1993.
W niniejszym rozdziale pokazuj¦, »e teoria odkry¢ maszynowych do-

starcza niezale»nych i niedost¦pnych wcze±niej argumentów na rzecz
realno±ci pewnych przedmiotów submikroskopowych. Staram si¦ mia-
nowicie dostrzec istotny paralelizm pomi¦dzy znanym �argumentem
o koincydencji�, wysuni¦tym przez Hackinga na rzecz realno±ci pew-
nych przedmiotów mikroskopowych, a argumentem, który mo»na by
skonstruowa¢ w odniesieniu do przedmiotów submikroskopowych na
podstawie koincydencji pomi¦dzy pewnymi odkryciami dokonanymi
przez �zyków a odkryciami dokonanymi niezale»nie przez systemy kom-
puterowe.

1O sporze realizm�antyrealizm pisz¦ te» w pracach Giza, 1986; 1987; 1993.
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3.1 Realizm Iana Hackinga i jego

argument o koincydencji

W ksi¡»ce Representing and Intervening (1983) Ian Hacking broni pew-
nej odmiany realizmu w odniesieniu do dwu klas przedmiotów teore-
tycznych. S¡ to niektóre przedmioty submikroskopowe (tzw. przed-
mioty eksperymentatora) oraz pewne (lecz nie wszystkie) przedmioty
mikroskopowe.
W odniesieniu do tych pierwszych Hacking rozwija swój znany �eks-

perymentalny argument na rzecz realizmu�, oparty na idei realno±ci
w kontek±cie interweniowania, przy czym nie chodzi mu o wszystkie
przedmioty, o których mówi¡ nasze teorie czy raporty eksperymentalne,
lecz jedynie o te z nich, które, jak np. elektrony, staªy si¦, na obecnym
etapie rozwoju nauki, narz¦dziami sªu»¡cymi do wykreowania z góry
zamierzonych zjawisk w celu badania innych aspektów przyrody. Ten
bardzo wa»ny aspekt realizmu Hackinga nie ma jednak bezpo±redniego
zwi¡zku z systemami odkry¢ naukowych, dlatego te» nie rozwa»am go
w niniejszej pracy. Pogl¡dy Hackinga w tej kwestii oraz ró»ne argu-
menty krytyczne wysuwane wobec jego stanowiska analizuj¦ dokªadnie
we wspomnianej ju» pracy Giza, 1990, rozdz. III.
Je±li chodzi o drug¡ klas¦ przedmiotów, a wi¦c przedmioty mikrosko-

powe, Hacking po przeprowadzeniu obszernej i kompetentnej analizy
zarówno samych mikroskopów, jak i technik obserwacji mikroskopowej,
pocz¡wszy od mikroskopu Leeuwenhoeka, a sko«czywszy na nowych
odmianach mikroskopu optycznego (takich jak mikroskop polaryza-
cyjny, ultra�oletowy, �uorescencyjny czy ró»ne odmiany mikroskopów
interferencyjnych), mikroskopach akustycznych oraz na promienie X
dochodzi do dwu konkluzji:
Po pierwsze, nie widzimy przez mikroskop, lecz za jego pomoc¡, wi-

dzimy za± wtedy, gdy obraz mikroskopowy jest wiernym odwzorowa-
niem oddziaªywania pomi¦dzy preparatem a wi¡zk¡ tworz¡c¡ obraz,
a wi¦c gdy posªugujemy si¦ mikroskopami doskonaªymi technicznie,
w których udaªo si¦ wyeliminowa¢ ró»nego rodzaju aberracje i arte-
fakty zwi¡zane zarówno z procesem obserwacji, jak i przygotowania
samego preparatu.
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Po drugie, samo u»ycie w kontek±cie obserwacji mikroskopowej sªowa
�widzie¢� nie przes¡dza kwestii na korzy±¢ realizmu w odniesieniu
do przedmiotów mikroskopowych, cho¢ jest wyrazem prze±wiadczenia
o ich istnieniu, podobnie jak u»ycie przez �zyków sªowa �widzie¢� czy
sªowa �obserwacja� w odniesieniu do, na przykªad, cz¡stek elementar-
nych. O realno±ci tego, co widzimy za pomoc¡ mikroskopu, ±wiadcz¡,
wedle Hackinga, inne argumenty, zwi¡zane ze specy�k¡ czynno±ci i me-
tod, na których opiera si¦ obserwacja mikroskopowa. Argumenty te,
a w±ród nich najwa»niejszy � argument o koincydencji � przedstawi¦
poni»ej jedynie bardzo krótko, chc¡c unikn¡¢ powtarzania rozwa»a«,
które zamie±ciªem wcze±niej w innej ksi¡»ce.2
Otó» Hacking stwierdza:

Jeste±my przekonani o istnieniu struktur, które, jak si¦ zdaje,
widzimy, [...] poniewa» instrumenty, których dziaªanie oparte
jest na caªkowicie odmiennych zasadach, pozwalaj¡ nam obser-
wowa¢ te same zasadniczo struktury w okre±lonej próbce. Je-
ste±my przekonani tak»e dlatego, »e jasno rozumiemy wi¦ksz¡
cz¦±¢ teorii, dzi¦ki którym zbudowane zostaªy przyrz¡dy umo»-
liwiaj¡ce nam widzenie. To przekonanie dotycz¡ce teorii od-
grywa tu jednak mniejsz¡ rol¦. Znacznie bardziej przekonuj¡
nas godne podziwu punkty zbie»no±ci z biochemi¡, potwierdza-
j¡ce, »e struktury, które odró»nili±my za pomoc¡ mikroskopu,
posiadaj¡ tak»e odr¦bne wªasno±ci chemiczne (Hacking, 1983,
s. 209).

Pierwszym i najistotniejszym z przytoczonych wy»ej argumentów jest
wªa±nie argument o koincydencji. W innym miejscu ksi¡»ki Hacking
formuªuje go nieco obszerniej w nast¦puj¡cy sposób:

Byªoby to absurdalnym zbiegiem okoliczno±ci, gdyby stale dwa
caªkowicie odmienne procesy �zyczne wytwarzaªy identyczne
kon�guracje widoczne na obrazie mikroskopowym i gdyby kon-
�guracje te byªy mimo to artefaktami tych procesów, a nie rze-
czywistymi strukturami istniej¡cymi w komórce (s. 201).

2Argumenty te przedstawiam dokªadnie w pracy Giza, 1990, rozdz. III, sekcja
3.3. W polskiej literaturze przyj¡ª si¦ raczej termin �argument z koincydencji�, nie-
mniej jednak w dalszej cz¦±ci tekstu pozostan¦ przy swoim pierwotnym tªumaczeniu
�argument o koincydencji�.
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Autor przytacza przykªad tzw. ciaªek g¦stych, obserwowanych pod mi-
kroskopem elektronowym o maªym powi¦kszeniu w czerwonych ciaª-
kach krwi. W momencie te same struktury udaªo si¦ zaobserwowa¢
w tych samych miejscach komórki przy pomocy mikroskopu �uore-
scencyjnego o du»ym powi¦kszeniu, uznano, »e s¡ one rzeczywi±cie
skªadnikami komórki, a nie jedynie artefaktami powstaj¡cymi podczas
oddziaªywania elektronów z próbk¡ b¡d¹ w wyniku uszkodzenia próbki
przy jej przygotowywaniu,
Hacking zdaje sobie spraw¦, »e argument o koincydencji nie jest wy-

starczaj¡cy dla uzasadnienia realno±ci przedmiotów mikroskopowych
i przytacza przykªady, kiedy pomimo widzenia danych struktur na
ró»ne sposoby okazuj¡ si¦ one jedynie artefaktami czy zªudzeniami
optycznymi. Zauwa»a jednak, »e pod tym wzgl¦dem obserwacja mi-
kroskopowa nie ró»ni si¦ od zwykªego widzenia.
Kolejnym wa»nym argumentem spo±ród cytowanych wy»ej, przema-

wiaj¡cym za realno±ci¡ przedmiotów mikroskopowych, jest to, »e ro-
zumiemy znaczenie procesów, które obserwujemy. Argument ten od-
woªuje si¦ do punktów zbie»no±ci naszych obserwacji z osi¡gni¦ciami
takich nauk, jak biochemia czy biologia molekularna. Jest to, moim
zdaniem, swoista wersja argumentu o koincydencji (cho¢ sam Hacking
tak tego nie okre±la), tyle tylko »e sformuªowana na, je±li mo»na tak
powiedzie¢, wy»szym poziomie uteoretyzowania.
Oryginalny, przedstawiony przez Hackinga argument o koincyden-

cji funkcjonuje na poziomie obserwacji, interweniowania w ±wiat mi-
kroskopowy oraz praw fenomenologicznych i przyczynowych o niskim
poziomie ogólno±ci opisuj¡cych dziaªanie aparatury. N. Cartwright,
której pogl¡dy przedstawi¦ krótko w nast¦pnej sekcji, wyra¹nie od-
ró»nia takie prawa od ogólnych teorii wyja±niaj¡cych, zarówno co do
ich statusu poznawczego, jak i roli, jak¡ peªni¡ w nauce. Dyskuto-
wany argument natomiast odwoªuje si¦ do koincydencji pomi¦dzy wy-
nikami obserwacji, z jednej strony, a przewidywaniami teorii, z drugiej.
Waga takiego argumentu (nazwijmy go �argumentem o koincydencji
obserwacyjno-teoretycznej�) jest tym wi¦ksza, im bardziej prawa opi-
suj¡ce budow¦ i dziaªanie przyrz¡dów obserwacyjnych s¡ niezale»ne od
owych ogólnych teorii na temat obserwowanych obiektów.
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Cho¢ argument ten ma zastosowanie w odniesieniu do obserwacji
prowadzonych przy pomocy wielu typów mikroskopów, w tym tak»e
zwykªego mikroskopu optycznego, to nabiera szczególnej wagi w odnie-
sieniu do obserwacji prowadzonych za pomoc¡ mikroskopów elektrono-
wych o tak du»ym powi¦kszeniu, »e nie istniej¡ aktualnie inne przy-
rz¡dy pozwalaj¡ce obserwowa¢ te same struktury. Argument o koin-
cydencji ma bowiem wówczas bardzo ograniczone zastosowanie i mo»e
odwoªywa¢ si¦ jedynie do ró»nych typów mikroskopów elektronowych.
W opisywanej sytuacji najistotniejsz¡ racj¡ przemawiaj¡c¡ za reali-
zmem w odniesieniu do przedmiotów, które obserwujemy, jest wªa±nie
fakt, »e rozumiemy ich zachowanie si¦ w ±wietle wiedzy teoretycznej
z zupeªnie innych dziedzin ni» wiedza zwi¡zana z dziaªaniem mikro-
skopu, byªoby bowiem dziwnym zbiegiem okoliczno±ci, gdyby artefakty
mikroskopu elektronowego zachowywaªy si¦ zgodnie z prawami takich
dziedzin, jak chemia, biologia molekularna czy krystalogra�a.
Argument o koincydencji obserwacyjno-teoretycznej posiada ju»

mniejsz¡ moc ni» jego pierwowzór, a to ze wzgl¦du na nieuniknion¡
niepewno±¢ przewidywa« teorii, które s¡ mniej potwierdzone ni» za-
sady opisuj¡ce proces obserwacji.
Sformuªowany przez Hackinga argument o koincydencji oraz jego

zmody�kowana wersja, przedstawiona wy»ej, odnosz¡ si¦ do przedmio-
tów mikroskopowych i bazuj¡ na niezale»no±ci, odpowiednio, procesów
obserwacji dokonanych przy pomocy ró»nych urz¡dze« oraz tych»e ob-
serwacji i teorii z zupeªnie odr¦bnych dziedzin.
Otó», jak poka»¦ w nast¦pnej sekcji, mo»na pój±¢ dalej i sformu-

ªowa¢ analogiczny argument w odniesieniu do pewnych przedmiotów
submikroskopowych. Argument ten byªby oczywi±cie sªabszy ni» dwa
poprzednie, poniewa» musiaªby si¦ w caªo±ci opiera¢ na koincydencji
wyników bada« opisywanych przez dwie odr¦bne klasy zasad czy praw
teoretycznych, a nie na obserwacji, chyba »e termin �obserwacja� b¦-
dziemy rozumie¢ tak szeroko, jak to czyni¡ na przykªad �zycy, mówi¡c
o obserwacji cz¡stek elementarnych. Odwoªuje si¦ on do zaskakuj¡cej
koincydencji pomi¦dzy wynikami bada« w dziedzinie �zyki teoretycz-
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nej cz¡stek elementarnych a wynikami uzyskanymi niezale»nie przez
systemy odkry¢ maszynowych.3
Waga takiego argumentu, nazwijmy go �argumentem o koincydencji

interteoretycznej�, zale»y w sposób decyduj¡cy od stopnia niezale»no-
±ci czy autonomii abstrakcyjnych teorii wyja±niaj¡cych szerokie klasy
zjawisk w dziedzinie mikro±wiata, z jednej strony, i praw fenomenolo-
gicznych opisuj¡cych wªasno±ci cz¡stek elementarnych, z drugiej. Tej
wªa±nie autonomii po±wi¦ca wiele uwagi w swych rozwa»aniach na te-
mat �lozo�i �zyki wspomniana ju» Nancy Cartwright. Nast¦pn¡ sek-
cj¦, prezentuj¡c¡ moj¡ wersj¦ argumentu o koincydencji, rozpoczn¦
wi¦c od bardzo krótkiej prezentacji pogl¡dów tej autorki, rezultaty jej
docieka« �lozo�cznych stanowi¡ bowiem warunek sine qua non kon-
strukcji wspomnianego argumentu.

3.2 Koincydencja interteoretyczna jako

argument na rzecz realizmu

3.2.1 Teorie a prawa fenomenologiczne � �lozo�a

�zyki Nancy Cartwright

Ksi¡»ka Iana Hackinga Representing and Intervening powstaªa w tym
samym czasie (i miejscu) co ksi¡»ka Nancy Cartwright How the Laws
of Physics Lie (1983), przy czym autorzy otwarcie przyznaj¡ si¦ do
wielu wspólnych idei oraz zbie»nych konkluzji.
Hacking zajmuje si¦ nauk¡ eksperymentaln¡ i obron¡ stanowiska re-

alistycznego w odniesieniu do pewnych przedmiotów teoretycznych.
Cartwright natomiast prezentuje stanowisko antyrealistyczne w od-
niesieniu do teorii naukowych. Rozró»nia ona jednak teorie i prawa
fenomenologiczne, przy czym te ostatnie traktuje realistycznie � jako
wiernie i dokªadnie opisuj¡ce zjawiska. Poni»ej przedstawi¦ pokrótce

3Argument ten przedstawiam (cho¢ nie tak obszernie jak w niniejszej pracy)
tak»e w pracach Giza, 1999; 2002.
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jedynie te elementy �lozo�i �zyki Cartwright, które s¡ konieczne dla
konstrukcji argumentu o koincydencji interteoretycznej.4
Otó» Cartwright podkre±la, »e rozró»nienie na teorie czy prawa teo-

retyczne i prawa fenomenologiczne nie pokrywa si¦ z analogicznym
podziaªem wprowadzonym przez �lozofów, lecz opiera si¦ na sposobie,
w jaki rozumiej¡ te terminy �zycy:

Dla �zyka, w odró»nieniu od �lozofa, rozró»nienie [praw] teore-
tycznych i fenomenologicznych nie ma nic wspólnego z tym, co
jest obserwowalne, a co nie jest. Zamiast tego terminy te rozró»-
niaj¡ prawa, które wyja±niaj¡ i maj¡ charakter fundamentalny,
od praw, które jedynie opisuj¡. [...] W �zyce wspóªczesnej,
a s¡dz¦, »e tak»e w innych naukach ±cisªych, zadaniem praw fe-
nomenologicznych jest opisywanie i cz¦sto robi¡ to one zupeªnie
dobrze. Natomiast równania fundamentalne maj¡ za zadanie
wyja±nianie i, co brzmi paradoksalnie, posiadaj¡ one siª¦ wyja-
±niaj¡c¡ kosztem adekwatno±ci opisu (1983, ss. 2�3).

Prawa fenomenologiczne maj¡ wi¦c za zadanie opisywa¢ konkretne zja-
wiska z danej dziedziny, przy czym z reguªy zostaj¡ one sformuªowane,
na drodze eksperymentalnej, przed powstaniem jakichkolwiek ogólnych
teorii w danej dziedzinie. Cartwright i Hacking podaj¡ takie przykªady
praw fenomenologicznych, jak prawo zaªamania, prawo rozpadu pro-
mieniotwórczego, prawa dotycz¡ce linii widmowych pierwiastków czy
prawa opisuj¡ce wªasno±ci termiczne i elektryczne metali i ich stopów.
Prawa te nie s¡ wi¦c wolne od balastu teorii i bardzo rzadko mówi¡
o tym, co bezpo±rednio obserwowalne. Mo»na je natomiast testowa¢,
i bardzo cz¦sto s¡ one testowane zarówno w nauce, jak i technice,
przez dokonywanie odpowiednich pomiarów.
Wedle Cartwright kryterium pozwalaj¡cym odró»ni¢ prawa fenome-

nologiczne od teorii jest funkcja, jak¡ peªni¡ one w nauce. Prawa
fenomenologiczne maj¡ w¡ski zakres zastosowa« i dokªadnie opisuj¡
to, co si¦ dzieje w danym przypadku. W odró»nieniu od nich teorie
maj¡ za zadanie wyja±nia¢ szeroki zakres zjawisk w danej dziedzinie,
nie stanowi¡ natomiast ich opisu.

4Filozo�¦ �zyki N. Cartwright oraz zwi¡zki z realizmem Iana Hackinga dysku-
tuj¦ obszernie w pracy Giza, 1990, rozdz. III, sekcja 4.
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Prawa teoretyczne czy fundamentalne to na przykªad równanie
Schrödingera w mechanice kwantowej, równania pola elektromagne-
tycznego w elektrodynamice kwantowej czy zasady dynamiki Newtona
� by wymieni¢ jedynie kilka przykªadów spo±ród wielu, które przytacza
Cartwright, gªównie zreszt¡ z dziedziny mechaniki kwantowej.
Cartwright jest antyrealistk¡ w odniesieniu do fundamentalnych

praw teoretycznych, b¦d¡c jednocze±nie realistk¡ w odniesieniu do
praw fenomenologicznych. Twierdzi, »e je±li gdziekolwiek w �zyce
mamy do czynienia z prawd¡, to wyra»a si¦ ona wªa±nie poprzez prawa
fenomenologiczne. W przeciwie«stwie do praw fenomenologicznych
prawa teoretyczne nie mog¡ by¢ uwa»ane za prawdziwe, co wi¦cej, �spo-
sób, w jaki u»ywa si¦ ich w wyja±nieniach, stanowi powód, by uwa»a¢
je za faªszywe� (s. 3). Autorka wskazuje kilka istotnych aspektów wy-
ja±niania naukowego, które przemawiaj¡ za antyrealizmem w odniesie-
niu do praw fundamentalnych, ich dyskusja wykraczaªaby jednak poza
ramy tej pracy.
Powy»ej przedstawiªem w najwi¦kszym skrócie i uproszczeniu �lo-

zo�¦ �zyki Nancy Cartwright. Mo»na powiedzie¢, »e wynikaj¡ z niej
trzy podstawowe wnioski:

• Fundamentalne prawa �zyki, wyja±niaj¡ce i porz¡dkuj¡ce nasz¡
wiedz¦ o ±wiecie, nie mog¡ by¢ uznane za prawdziwe.

• Prawa fenomenologiczne, sformuªowane w sposób niezale»ny na
drodze eksperymentów i pomiarów, opisuj¡ dokªadnie w¡skie
dziedziny zjawisk.

• Te dwie klasy praw naukowych posiadaj¡ daleko id¡c¡ autonomi¦
i funkcjonuj¡ niejako na ró»nych poziomach.

W nast¦pnych dwu sekcjach skonstruuj¦ argument o koincydencji inter-
teoretycznej na podstawie analizy konkretnego przykªadu, jakim jest
sformuªowanie hipotezy o istnieniu kwarków. Kolejno poka»¦, w jaki
sposób naukowcy, rozumuj¡c na poziomie abstrakcyjnych teorii wy-
ja±niaj¡cych, sformuªowali t¦ hipotez¦ oraz w jaki sposób dokonaª
tego system komputerowy, operuj¡cy na poziomie praw fenomenolo-
gicznych, dostarczaj¡c jednocze±nie niezale»nych i niedost¦pnych wcze-
±niej argumentów na poparcie tezy o istnieniu kwarków.
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3.2.2 Jak �zycy sformuªowali koncepcj¦ kwarków?

A» do poªowy lat 1930. obraz �elementarnych cegieªek�, z których zbu-
dowana jest materia, byª prosty i jasny. Atomy, jak s¡dzono, skªadaªy
si¦ z j¡dra i elektronów kr¡»¡cych wokóª niego. J¡dro z kolei zbu-
dowane byªo z nukleonów, czyli protonów i neutronów. Jednak wraz
z pojawieniem si¦ akceleratorów cz¡stek o energiach rz¦du 100 MeV
i rozwojem bada« nad promieniami kosmicznymi cz¡stki uwa»ane do-
t¡d za elementarne, jak nukleony, zacz¦ªy ujawnia¢ swoj¡ wewn¦trzn¡
struktur¦. W efekcie liczba wykrytych nowych cz¡stek zacz¦ªa gwaª-
townie rosn¡¢.
Do roku 1947 znanych ju» byªo 16 cz¡stek elementarnych: nukleony

(protony i neutrony wraz z ich antycz¡stkami), fotony, leptony (elek-
trony, miony, neutrina elektronowe i mionowe wraz z ich antycz¡st-
kami) i wreszcie 3 mezony π: π+, π− i π0. Obraz ten byª jasny i spójny,
a rola ka»dej z cz¡steczek zrozumiaªa a» do ko«ca wspomnianego roku.
Wtedy to Rochester i Buttler wykryli przy pomocy komory p¦cherzy-
kowej ±lady nowych cz¡stek w promieniach kosmicznych. Cz¡stki te
nazywamy dzi± K0 i Λ. Dwa lata pó¹niej Powell i jego wspóªpracow-
nicy wykryli inn¡ cz¡stk¦ i nazwali j¡ mezonem τ+.5 Nowo odkryte
cz¡stki otrzymaªy wspólne miano �dziwne�, poniewa» nie pasowaªy do
dotychczas zaakceptowanego obrazu mikro±wiata. Ich liczba zacz¦ªa
gwaªtownie rosn¡¢ wraz z pojawieniem si¦, w latach 1950., akcelerato-
rów wytwarzaj¡cych energie rz¦du GeV.
Kiedy liczba znanych cz¡stek przekroczyªa 100, �zycy zacz¦li po-

szukiwa¢ jakiego± uporz¡dkowanego schematu w±ród tej frustruj¡cej
ró»norodno±ci odkrytych cz¡stek elementarnych. Niektórzy nawet za-
cz¦li gªo±no wypowiada¢ swe w¡tpliwo±ci na temat �elementarnego�
charakteru znanych cz¡stek, wierz¡c, »e skªadaj¡ si¦ one z prostszych
skªadników.
Ju» w roku 1950 Eugene Wigner6 pokazaª, »e abstrakcyjny dziaª ma-

tematyki, teoria grup, okazaª si¦ wielce przydatny w �zyce teoretycz-
nej, a dokªadnie w mechanice kwantowej widm atomowych. Formalizm
teoriogrupowy zostaª wkrótce rozszerzony na analiz¦ pewnych oddzia-

5Patrz np. Norwood, 1975.
6Patrz przede wszystkim jego klasyczn¡ ju» dzi± prac¦ (1958).
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ªywa« w �zyce j¡drowej i �zyce cz¡stek elementarnych.7 Mówi¡c ogól-
nie, przydatno±¢ teorii grup sprowadzaªa si¦ do faktu, »e podstawowa
wielko±¢ opisuj¡ca system kwantowomechaniczny � tzw. hamiltonian
oddziaªywania � pozostawaª niezmienniczy przy pewnych transforma-
cjach (jak przesuni¦cia w czasie i przestrzeni, obroty oraz tzw. trans-
formacje cechowania). To z kolei, zgodnie z twierdzeniem Noether,
poci¡gaªo za sob¡ fakt, »e pewne liczby kwantowe opisuj¡ce system
(np. energia, p¦d, ªadunek, spin, izospin) i odpowiadaj¡ce generato-
rom przeksztaªce« grupowych pozostawaªy zachowane.
Zapewne pierwsze udane zastosowanie teorii grup do �zyki cz¡stek

elementarnych byªo zwi¡zane z koncepcj¡ izospinu. Analiza wªasno-
±ci j¡der atomowych nasun¦ªa przypuszczenie, »e by¢ mo»e proton
i neutron mo»na w istocie potraktowa¢ jako dwa ró»ne stany tej sa-
mej cz¡stki � nukleonu, który posiadaªby pewn¡ wewn¦trzn¡ wªasno±¢
przyjmuj¡c¡ dwie mo»liwe warto±ci. Wªasno±¢ t¦ nazwano izospinem
lub inaczej � spinem izotopowym, przez analogi¦ do liczby kwantowej
spinu, której tzw. trzecia skªadowa tak»e przyjmowa¢ mogªa dwie mo»-
liwe warto±ci: +1

2
i −1

2
.8 Odpowiednio, trzecia skªadowa izospinu (I3)

wynosi +1
2
dla protonu i −1

2
dla neutronu.

Koncepcja izospinu, pocz¡tkowo sformuªowana w odniesieniu do nu-
kleonów, zostaªa nast¦pnie rozszerzona na inne grupy silnie oddziaªuj¡-
cych cz¡stek (hadronów) o bardzo podobnych wªasno±ciach. Wszystkie
cz¡stki w grupie (zwanej multipletem izospinowym) posiadaªy prawie
identyczne liczby kwantowe, a ró»niªy si¦ jedynie ªadunkiem zwi¡za-
nym z oddziaªywaniami elektromagnetycznymi. Matematyczny for-
malizm izospinu jest identyczny z formalizmem spinu i opiera si¦ na
tzw. grupie symetrii unitarnej SU (2).
Do roku 1963 niektóre spo±ród znanych cz¡stek udaªo si¦ pogru-

powa¢ w szersze rodziny wedªug ich ªadunku, izospinu, liczby bario-
nowej i dziwno±ci. Rodziny te wykraczaªy poza symetri¦ izospinu
i zwi¡zane byªy z szersz¡ symetri¡ generowan¡ przez izospin i dziw-
no±¢. Jedna z tych rodzin, zwana oktetem barionowym, skªada si¦
z dwóch dubletów izospinowych (n i p oraz Ξ− i Ξ0), jednego singletu

7Formaln¡, wyczerpuj¡c¡ analiz¦ teorii grup i jej zastosowa« do mechaniki
kwantowej znale¹¢ mo»na w pracy Hammermech, 1963.

8Patrz Norwood, 1975, � 12.3.



178 Rozdziaª 3

(Λ) i jednego tripletu (Σ−, Σ0, Σ+) ró»ni¡cych si¦ dziwno±ci¡. Wszyst-
kie cz¡stki w oktecie barionowym posiadaj¡ bardzo podobne masy oraz
spinparzysto±¢ równ¡ 1

2

+. Struktura oktetu barionowego pokazana jest
na rys. 3.1.

Rys. 3.1: Struktura oktetu barionowego z widoczn¡ symetri¡

Bardzo podobn¡ struktur¦ tworzy 8 mezonów pseudoskalarnych:
piony, kaony, antykaony i mezony η. Te dwie struktury wygl¡daj¡
identycznie, je±li zamiast dziwno±ci S do opisu multipletów u»y¢ hi-
perªadunku Y, gdzie: Y = B + S. Inne rodziny to: 9 mezonów wekto-
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rowych (1-), 9 mezonów wektorowych (2+) oraz dekuplet rezonansów
barionowych (3

2

+).9
Ta nowa symetria, cechuj¡ca rodziny cz¡stek, byªa mniej �±cisªa�

ni» symetria izospinowa � ró»nice mas w obr¦bie jednego multipletu
byªy wi¦ksze ni» w multipletach izospinowych. Zgodnie z powszechnie
zaakceptowanymi pogl¡dami na temat ªamania symetrii oddziaªywa«
silniejszych przez sªabsze wskazywaªo to na fakt istnienia jakich± super-
silnych oddziaªywa«, o symetrii szerszej ni» tylko izospinowa symetria
oddziaªywa« silnych. Bli»sza analiza pokazaªa, »e grup¡ symetrii wªa-
±ciw¡ do opisu powy»szych rodzin cz¡stek jest SU (3) (trójwymiarowa
grupa symetrii unitarnej), której jeden z generatorów (operator licz¡cy
N ) zostaª pokazany na rys. 3.1.
Pierwsz¡ nieudan¡ prób¡ wª¡czenia rodzin hadronów do multipletów

grup SU (3) byª model algebry cz¡stek elementarnych podany przez Sa-
kat¦. Jako podstawowe elementy (zwane sakatonami), z których skon-
struowaª algebr¦ grupy SU (3), wybraª on proton, neutron i cz¡stk¦ Λ
(Halzen, 1984). Mezony miaªy si¦ skªada¢ z pary sakaton�antysakaton,
a bariony z dwóch sakatonów i jednego antysakatonu. Chocia» model
Sakaty prawidªowo przewidywaª struktur¦ multipletów mezonowych,
to jednak poniósª caªkowit¡ pora»k¦ w przypadku rodzin barionów.
W roku 1964 Gell-Mann i Ne'eman znale¹li prawidªowe reprezentacje

dla wszystkich znanych multipletów w ramach grupy SU (3). Wprowa-
dzili mianowicie do teorii zupeªnie nowe cz¡stki o uªamkowym ªadunku,
które miaªy obsadza¢ podstawow¡ reprezentacj¦ tej grupy. Cz¡stki te
nazwano kwarkami. Z rozwini¦cia reprezentacji grupy SU (3) na tzw.
szereg Clebscha�Gordana reprezentacji nieprzywiedlnych (Gell-Mann
i Ne'eman, 1964) wynikaªo, »e bariony skªadaj¡ si¦ z trzech kwarków,
a mezony z pary kwark�antykwark.
Pocz¡tkowo trzy kwarki (nazwane górny, dolny i dziwny) wystar-

czaªy, by wyja±ni¢ wªasno±ci rodzin hadronów. Ich liczby kwantowe
(zwane zapachami) mo»na byªo ªatwo okre±li¢ na gruncie teorii tak,
by pasowaªy do schematu hiperªadunku i dziwno±ci podstawowej repre-
zentacji grupy SU (3), a jednocze±nie wyja±niaªy wªasno±ci znanych ha-
dronów. Wkrótce jednak wprowadzono do teorii czwarty kwark (zwany

9Symetrie cz¡stek elementarnych oraz ich struktura kwarkowa zostaªy wyczer-
puj¡co przedstawione w pracy Gell-Mann i Ne'eman, 1964.
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Tabela 3.1: Kwarki i ich wªasno±ci

Kwarki B I3 S Q C B T
u 1

3
1
2

0 2
3

0 0 0
d 1

3
-1
2

0 -1
3

0 0 0
s 1

3
0 -1 -1

3
0 0 0

c 1
3

0 0 2
3

1 0 0
b 1

3
0 0 -1

3
0 -1 0

t 1
3

0 0 2
3

0 0 1

B � liczba barionowa, I3 � trzecia skªadowa izospinu, S � dziwno±¢, Q �
ªadunek, C � powab, B � pi¦kno, T � prawda

powabnym), który wyja±niaª spodziewan¡ symetri¦ pomi¦dzy kwar-
kami i leptonami. Nast¦pnie pojawiªy si¦ kolejne dwa kwarki (pi¦kny
i prawdziwy), a caªkowita liczba kwarków (i ich podstawowych wªasno-
±ci � zapachów) wzrosªa do sze±ciu (Biaªkowski, 1971; Halzen, 1984).
Ich wªasno±ci przedstawione s¡ w tabeli 3.1.
Podsumowuj¡c rozwa»ania tej sekcji: kwarki pojawiªy si¦ w �-

zyce teoretycznej cz¡stek elementarnych w wyniku prób zrozumienia,
uproszczenia i wyja±nienia ró»norodno±ci cz¡stek elementarnych, któ-
rych liczba zacz¦ªa niepokoj¡co rosn¡¢ po II wojnie ±wiatowej. Wybór
wªa±ciwego modelu kwarkowego, uwzgl¦dniaj¡cego budow¦ kwarkow¡
ró»nych hadronów oraz liczby kwantowe kwarków, byª zdeterminowany
przez matematyczny formalizm kwantowej teorii pola. Kryteria, jakie
znalazªy zastosowanie przy porównywaniu ró»nych mo»liwych modeli
kwarkowych, oparte byªy na wewn¦trznej, matematycznej spójno±ci
teorii. Kryterium spójno±ci z obserwacjami (w wystarczaj¡co szero-
kim sensie tego sªowa), tzn. z wªasno±ciami obserwowanych cz¡stek,
odgrywaªo rol¦ stosunkowo drugorz¦dn¡.

3.2.3 Jak system GELL-MANN �odkryª� kwarki?

W sekcji tej prze±ledz¦ dosy¢ szczegóªowo sposób, w jaki system kom-
puterowy GELL-MANN, zaprojektowany i uruchomiony w 1990 roku
na uniwersytecie stanowym w Wichita przez P. Fischera i J. �ytkowa
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(Fischer i �ytkow, 1990), �ponownie odkryª� kwarki. Poka»¦, »e chocia»
dochodzi on dokªadnie do tego samego modelu kwarkowego, jaki zostaª
zaakceptowany przez �zyków, to �rozumuje� na innym poziomie teorii,
ni» uczynili to �zycy teoretycy w analogicznej sytuacji problemowej.
Wynik ten mo»na uogólni¢ na inne, nawet najbardziej zaawansowane
systemy ujawniaj¡ce ukryt¡ struktur¦ materii.
Zadaniem systemu GELL-MANN byªo zanalizowanie danych doty-

cz¡cych cz¡stek elementarnych dost¦pnych okoªo roku 1964 i sformu-
ªowanie hipotezy (lub hipotez) na temat �ukrytej�, prostszej struk-
tury materii lub mówi¡c j¦zykiem wspóªczesnym � �ponowne� odkry-
cie kwarków. Zamiast jednak zastosowa¢ zaawansowane, ogólne teorie
relatywistycznych pól kwantowych i formalizm teoriogrupowy doko-
nuje on wyczerpuj¡cego przeszukiwania ogromnej przestrzeni mo»li-
wych modeli kwarkowych, porównuj¡c ka»dy model z danymi obser-
wacyjnymi dotycz¡cymi cz¡stek elementarnych. Owe dane na temat
wªasno±ci cz¡stek elementarnych opisywane s¡ przez prawa fenomeno-
logiczne niskiego poziomu sformuªowane na podstawie wyników pomia-
rów.
Przejd¦ teraz do opisu danych wej±ciowych i wyj±ciowych systemu,

jego funkcjonowania, operatorów, zastosowanych reguª heurystycznych
oraz uzyskanych rezultatów.

Dane wej±ciowe

Na wej±ciu GELL-MANN wymaga podania listy obiektów, których
atrybuty przyjmuj¡ warto±ci dane przy pomocy liczb wymiernych.
Wszystkie obiekty wej±ciowe musz¡ si¦ charakteryzowa¢ takimi sa-
mymi atrybutami. Oczywi±cie zamierzone dane wej±ciowe stanowiªy
symetryczne �rodziny� cz¡stek elementarnych znanych w 1964 roku.
Wej±cie jest ograniczone do jednej rodziny w danej chwili, lecz system
mo»e posªu»y¢ si¦ modelami znalezionymi przy poprzednich przebie-
gach i stara¢ si¦ je poprawi¢, tak by pasowaªy do nowych danych
wej±ciowych.
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Wyj±cie

Na wyj±ciu program ma poda¢ list¦ modeli kwarkowych. Ka»dy model
zawiera list¦ kwarków i unikaln¡ kompozycj¦ kwarkow¡ ka»dej z cz¡stek
wej±ciowych.

Funkcjonowanie systemu

GELL-MANN rozumuje w kilku krokach. Najpierw postuluje liczb¦
typów �ukrytych� obiektów (kwarków), N i liczb¦ M skªadników ka»-
dej cz¡stki w przetwarzanej rodzinie wej±ciowej. Nast¦pnie, je±li liczba
mo»liwych kombinacji kwarkowych da si¦ pogodzi¢ z liczb¡ cz¡stek
wej±ciowych, program rozpoczyna prac¦ nad okre±leniem kwarkowej
kompozycji ka»dej z cz¡stek i warto±ci ka»dej z wªasno±ci dla wszyst-
kich postulowanych kwarków. Na tym etapie konieczne jest zastoso-
wanie reguª heurystycznych, aby ograniczy¢ przestrze« przeszukiwa«.
GELL-MANN dokonuje wyczerpuj¡cego przeszukiwania w przestrzeni
modeli kwarkowych tak dªugo, a» znajdzie liczby N i M, dla których
da si¦ utworzy¢ model kwarkowy spójny z danymi wej±ciowymi.

Operatory

System GELL-MANN pracuje poprzez kolejne zastosowanie kilku ope-
ratorów, z których ka»dy odgrywa okre±lon¡ rol¦ w konstrukcji modelu
kwarkowego. Dziaªanie tych operatorów, przedstawionych na rys. 3.2,
jest nast¦puj¡ce:
O1: Postulowanie mikrotypów. Operator ten postuluje, »e wszystkie

cz¡stki wej±ciowe skªadaj¡ si¦ z N rodzajów kwarków. Je±li program
nie dysponuje »adnym modelem z poprzednich przebiegów, rozpoczyna
od N = 1, a nast¦pnie zwi¦ksza liczb¦ N a» do N = K, gdzie K oznacza
liczb¦ cz¡stek w rodzinie wej±ciowej. Warunek ten ma na celu wyeli-
minowanie modeli, w których liczba kwarków byªaby wi¦ksza od liczby
cz¡stek wej±ciowych.
O2: Postulowanie mikrostruktury. System postuluje, »e ka»da

cz¡stka skªada si¦ zM kwarków, rozpoczynaj¡c od najprostszej nietry-
wialnej hipotezy dlaM = 2, nast¦pnie rozwa»a modele dla trzech kwar-
ków, czterech kwarków itd., dla wszystkich warto±ci M, dla których
liczba kombinacji M -elementowych spo±ród zbioru N -elementowego,
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Rys. 3.2: Operatory systemu GELL-MANN oraz ich wzajemne relacje. Na
rysunku pokazano przykªadowe trzy typy kwarków (a, b, c), wy-
generowanych przez operator O1 (Fischer i �ytkow, 1990)

C(N, M) jest mniejsza ni» 2K (patrz heurystyki, poni»ej). Operator
ten narzuca homogeniczno±¢ struktury kwarkowej, dopuszczaj¡c tylko
te modele, w których wszystkie cz¡stki w rodzinie skªadaj¡ si¦ z ta-
kiej samej liczby kwarków. Heurystyki nie dopuszczaj¡ przy tym, aby
M = 1, poniewa» wówczas kwarki byªyby identyczne z cz¡stkami wej-
±ciowymi.
O3: Postulowanie mo»liwych struktur kwarkowych. Operator ten

generuje wszystkie kombinacje C(N, M) opisane powy»ej. Jego dzia-
ªanie zale»y od wyborów dokonanych przez O1 i O2, podczas gdy on
sam dostarcza danych potrzebnych do zatrzymania pracy O2.
O4: Postulowanie wªasno±ci kwarków. Operator ten przeszukuje

przestrze« opart¡ na iloczynie kartezja«skim trzech list: kwarków, ich
atrybutów oraz mo»liwych warto±ci dla ka»dego atrybutu. Lista kwar-
ków generowana jest przez operator O1, lista atrybutów ogranicza si¦
wyª¡cznie do atrybutów cz¡stek wej±ciowych, aby móc uzyska¢ zgod-
no±¢ z obserwacjami. Zakres warto±ci dla ka»dego atrybutu okre±lony
jest przez warto±ci cz¡stek wej±ciowych oraz warto±ci dla kwarków zna-
nych systemowi z poprzednich przebiegów. Dla dowolnego atrybutu A
GELL-MANN znajduje jego najwy»sz¡ warto±¢ bezwzgl¦dn¡ V oraz
wszystkie mianowniki dla warto±ci uªamkowych dla cz¡stek wej±cio-
wych. Generuje wówczas list¦ VA wszystkich liczb caªkowitych i uªam-
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ków o znalezionych mianownikach pomi¦dzy -V a V. Je±li program
nie mo»e znale¹¢ rozwi¡zania dla warto±ci z tego przedziaªu, to roz-
wa»a tak»e warto±ci uªamkowe o mianowniku M, gdzie M jest liczb¡
kwarków tworz¡cych cz¡stk¦. Liczba mo»liwych sposobów przypisa-
nia jednej wªasno±ci o L warto±ciach dla N kwarków wynosi LM . Ju»
dla kilku wªasno±ci liczba staje si¦ ogromna, co uniemo»liwia prak-
tycznie dokªadn¡, wyczerpuj¡c¡ analiz¦. Z tego te» powodu program
wymaga zastosowania na tym etapie upraszczaj¡cych heurystyk, aby
rozbi¢ problem na niezale»ne od siebie podproblemy.
O5: Przyporz¡dkowanie znalezionych struktur kwarkowych do cz¡-

stek. Operator ten mapuje ka»d¡ cz¡stk¦ wej±ciow¡ na jedn¡ spo±ród
kombinacji kwarkowych znalezionych przez O3.
GELL-MANN stosuje opisane operatory w okre±lonym porz¡dku:

najpierw O1, a nast¦pnie O2 i O3 przeszukuj¡ odpowiednie przestrze-
nie stanów. O3 mo»e w zasadzie dziaªa¢ niezale»nie od O1 i O2. Z kolei
przeszukiwanie dokonywane przez O5 jest sprz¦»one z O4 i musi na-
st¦powa¢ po zastosowaniu operatora O3.

Heurystyki

Opisane wy»ej operatory u»ywaj¡ upraszczaj¡cych heurystyk w celu
uproszczenia procesu przeszukiwania przez rozbicie problemu na pod-
problemy i odrzucanie niezadowalaj¡cych rozwi¡za« ju» na etapach po-
±rednich. Cz¦±¢ z tych reguª heurystycznych wprowadzona jest w du-
»ym stopniu ad hoc, lecz � jak sami autorzy programu przyznaj¡ �
system nie �poradziªby sobie� bez nich. Niemniej jednak nale»y podkre-
±li¢, »e GELL-MANN dokonuje przeszukiwania wyczerpuj¡cego w ta-
kim sensie, »e nie odrzuca »adnego spójnego z danymi rozwi¡zania.
Opisz¦ teraz krótko i z pomini¦ciem wielu szczegóªów technicznych
stosowane przez system heurystyki.
H1: Jednoznaczna kompozycja kwarkowa. Ka»dy model kwarkowy

musi zawiera¢ przynajmniej tyle kombinacji kwarkowych, ile jest cz¡-
stek w analizowanej rodzinie wej±ciowej, po to aby ka»da cz¡stka po-
siadaªa jednoznaczn¡ kompozycj¦ kwarkow¡. Heurystyka ta wyklucza
modele, dla których C(N, M) < K.
H2: Dopasowanie do rodziny cz¡stek. Liczba kombinacji kwarko-

wych w modelu nie mo»e by¢ zbyt du»a, gdy» groziªoby to wygenerowa-
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niem zbyt wielkiej liczby modeli kwarkowych. W idealnym przypadku
liczba kombinacji powinna by¢ równa liczbie cz¡stek wej±ciowych, jed-
nak»e nawet sªabszy warunek wbudowany w operator O2 (patrz wy-
»ej) wystarczy, aby ograniczy¢ przestrze« poszukiwa« i uzyska¢ jedno-
znaczne rozwi¡zanie. Heurystyki H1 i H2 u»ywane s¡ przy zako«czeniu
dziaªania operatora O3 generuj¡cego rozwi¡zania cz¦±ciowe.
H3: Rozbicie na podproblemy. Bezpo±rednie przeszukiwanie wyko-

nywane przez operatory O4 i O5 uwzgl¦dniaªoby wszystkie mo»liwe
przypadki, lecz z uwagi na zªo»ono±¢ obliczeniow¡ byªoby praktycznie
niemo»liwe. Z tego wzgl¦du system rozwa»a ka»dy atrybut oddzielnie,
znajduje dla niego wszystkie rozwi¡zania, a nast¦pnie próbuje dokona¢
uni�kacji rozwi¡za« cz¦±ciowych. W rzeczywisto±ci przeszukiwanie od-
bywa si¦ wedªug heurystyk H4, H5, H6, H7 i H8, podczas gdy proste,
wyczerpuj¡ce przeszukiwanie opieraªoby si¦ jedynie na zasadzie addy-
tywno±ci opisanej w H4.
H4: Zasada addytywno±ci. Warto±¢ dowolnego atrybutu dla cz¡stki

zªo»onej jest sum¡ warto±ci tego atrybutu dla wszystkich cz¡steczek
(kwarków) skªadowych. Heurystyka ta znajduje zastosowanie w mo-
mencie, gdy operator O4 wygeneruje warto±ci dla wszystkich kwarków
w danej kombinacji i gdy O5 dokona mapowania takiej kombinacji na
okre±lon¡ cz¡stk¦ z rodziny wej±ciowej. Rozwi¡zania niespeªniaj¡ce
powy»szej reguªy s¡ odrzucane.
H5: Generowanie kombinacji uporz¡dkowanych. Dla ka»dego atry-

butu A system tworzy list¦ uporz¡dkowanych alfabetycznie kombinacji
N -elementowych (po jednym elemencie dla ka»dego kwarku), skªada-
j¡cych si¦ z warto±ci wzi¦tych ze zbioru VA. Lista ta jest znacznie
krótsza ni» lista wszystkich mo»liwych kombinacji, których liczba (jak
ju» wspomniaªem, opisuj¡c operator O4) wynosiªaby (VA)N .
H6: Badanie rozkªadu cz¦sto±ci. Na podstawie wyników otrzyma-

nych przez zsumowanie warto±ci dla danego zbioru kombinacji kwar-
kowych ukªadany jest statystyczny rozkªad cz¦stotliwo±ci ich wyst¦po-
wania, a nast¦pnie porównywany z analogicznym rozkªadem dla wej-
±ciowej rodziny cz¡stek. Cz¦sto±ci dla kombinacji kwarkowych musz¡
by¢ wi¦ksze lub równe cz¦sto±ciom rzeczywistym. Tylko w takim przy-
padku bowiem wªasno±ci ka»dej cz¡stki mo»na wyja±ni¢ przez odwoªa-
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nie si¦ do jednoznacznej kombinacji kwarkowej. Heurystyka H6 u»ywa
zatem globalnych informacji na temat wej±ciowej rodziny cz¡stek.
H7: Atrybut bazowy. Mówi¡c w du»ym uproszczeniu, GELL-MANN

w pierwszej kolejno±ci rozwa»a atrybut z najwi¦ksz¡ liczb¡ permutacji
warto±ci dla rozwi¡za«, które pomy±lnie przeszªy test heurystyki H6.
Celem takiego post¦powania jest zapewnienie jak najbardziej efektyw-
nego ograniczenia przestrzeni przeszukiwa«.
H8: Uni�kacja atrybutów. Na tym etapie system stara si¦ poª¡czy¢

rozwi¡zania cz¦±ciowe uzyskane w poprzednich krokach. Nie wszyst-
kie kombinacje wªa±ciwe dla jednego atrybutu pasuj¡ do siebie przy
konstrukcji ostatecznego rozwi¡zania. GELL-MANN rozwa»a wszyst-
kie kombinacje utworzone z iloczynu kartezja«skiego rozkªadu warto-
±ci dla poszczególnych atrybutów. Nast¦pnie heurystyka H4 odrzuca
wi¦kszo±¢ gaª¦zi w przestrzeni przeszukiwa«.
H9: Eliminacja modeli niezgodnych z danymi. Je±li GELL-MANN

pracuje w trybie stopniowego rozbudowywania modeli (incremental
mode), analizuj¡c jedn¡ rodzin¦ cz¡stek po drugiej, to bierze pod uwag¦
wszystkie poprzednio znalezione modele, zachowuj¡c jedynie te, które
pasuj¡ do aktualnej rodziny cz¡stek wej±ciowych. W procesie tym stare
modele mog¡ by¢ uzupeªnione o nowe kwarki, jednak ka»dy model, któ-
rego nie da si¦ uzupeªni¢ w taki sposób, aby wyja±niaª now¡ rodzin¦
cz¡stek, jest odrzucany.

Ostateczna ocena modeli

GELL-MANN ko«czy prac¦ przy pierwszych znalezionych liczbach N
i M, dla których istnieje przynajmniej jeden model zgodny z danymi.

Rezultaty

GELL-MANN mo»e analizowa¢ rodziny wej±ciowe na dwa sposoby,
pracuj¡c w jednym z dwóch trybów. W pierwszym trybie ka»da rodzina
cz¡stek analizowana jest oddzielnie bez »adnych informacji o poprzed-
nich przebiegach systemu. W drugim trybie (o którym wspomniaªem
przed chwil¡, omawiaj¡c heurystyk¦ H9) system rozwa»a kolejne ro-
dziny cz¡stek, stopniowo poprawiaj¡c i rozbudowuj¡c poprzednio uzy-
skane modele, a jednocze±nie odrzucaj¡c te z nich, które nie pasuj¡
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do aktualnego wej±cia systemu. Fischer i �ytkow testowali system na
trzech rodzinach cz¡stek, które opisaªem w poprzedniej sekcji. Byªy
to: oktet barionowy, dekuplet rezonansów barionowych i oktet mezo-
nowy. Jak pisaªem przed chwil¡, program ko«czy dziaªanie przy pierw-
szych napotkanych liczbach N i M, dla których jest w stanie znale¹¢
przynajmniej jeden model kwarkowy zgodny z danymi. Sami autorzy
przyznaj¡ jednak, »e �nie zawsze znalezienie modelu oznacza sukces.
Je±li GELL-MANN [...] znajdzie wiele modeli lub zako«czy prac¦,
nie znajduj¡c »adnego, oznacza to pora»k¦. [...] Je±li wiele hipotez
o tym samym stopniu komplikacji jest równie zgodnych z danymi, to
nie mamy powodu, aby wybra¢ któr¡kolwiek z nich, nie mo»emy bo-
wiem stwierdzi¢, »e odpowiada ona rzeczywisto±ci lepiej ni» jakakolwiek
inna� (Fischer i �ytkow, 1990, s. 367). Wróc¦ do tej istotnej kwestii
niebawem.
Dla oktetu barionowego program znalazª jednoznaczny model dla

trzech kwarków, po trzy w ka»dej cz¡stce. Rozwi¡zanie to dokªadnie
odpowiada modelowi przedstawionemu przez �zyka Gell-Manna, przy
czym jest ono jedynym zgodnym z danymi w±ród rozwi¡za« o podob-
nym stopniu komplikacji. Gdy autorzy pozwolili systemowi na genero-
wanie warto±ci uªamkowych dla atrybutów kwarków, znalazª on jeszcze
jedno rozwi¡zanie równie» dla trzech kwarków, po trzy w cz¡stce, lecz
dla innych warto±ci atrybutów kwarków.10
Dla dekupletu rezonansów barionowych program znalazª jedno-

znaczne rozwi¡zanie dla trzech kwarków po trzy w cz¡stce, identyczne
z tym, jakie znalazª dla oktetu barionowego, a wi¦c model zaakcepto-
wany przez �zyków.
Znacznie gorzej radziª sobie natomiast GELL-MANN z oktetem me-

zonowym. W tym przypadku model zaakceptowany w �zyce skªada
si¦ z sze±ciu kwarków (trzech kwarków i trzech antykwarków), przy
czym mezony skªadaj¡ si¦ z pary kwark�antykwark. Najpierw sys-
tem znalazª nieprawidªowe rozwi¡zanie z czterema kwarkami (dwoma
kwarkami oraz ich antycz¡stkami). W nast¦pnej kolejno±ci dla pi¦ciu
kwarków po dwa w cz¡stce znalazª 997 rozwi¡za« (o porównywalnej

10Autorzy programu uznali ten model za bardziej skomplikowany od poprzed-
niego (zaakceptowanego w �zyce) ze wzgl¦du na uªamkowe warto±ci dla liczby
kwantowej dziwno±ci.
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prostocie), wreszcie po dodaniu kolejnego kwarku rozpocz¡ª analiz¦
kombinacji sze±ciu kwarków w grupach po dwa w cz¡stce, lecz autorzy
zdecydowali si¦ przerwa¢ poszukiwania po okoªo dwóch dniach czasu
procesora na szybkiej stacji roboczej � mo»liwo±¢ znalezienia jedno-
znacznego rozwi¡zania byªa wysoce w¡tpliwa.
Przy tak wielkiej liczbie hipotez nie mo»na byªo zatem mówi¢ o od-

kryciu (czy ponownym odkryciu) przez system modelu zaakceptowa-
nego w �zyce, poniewa» byª on jednym z wielu wygenerowanych modeli
o podobnym stopniu komplikacji.
Sytuacja zmieniªa si¦ jednak radykalnie, gdy GELL-MANN zostaª

ponownie uruchomiony, tym razem w trybie stopniowego rozbudowy-
wania modeli. W trybie tym system bierze pod uwag¦ tylko te mo-
dele, które okazaªy si¦ zgodne z danymi wej±ciowymi analizowanymi
poprzednio. Najpierw system otrzymaª na wej±ciu oktet barionowy i,
jak poprzednio, znalazª dwa modele spójne z danymi. Nast¦pnie, ana-
lizuj¡c dekuplet barionowy, �stwierdziª�, »e tylko jeden z tych modeli
poprawnie opisuje now¡ rodzin¦ cz¡stek � byª to model zaakceptowany
w �zyce. Wreszcie przy analizie oktetu mezonowego system staraª si¦
zastosowa¢ do niego znaleziony poprzednio model, lecz gdy mu si¦ to
nie udaªo, wprowadziª kolejno czwarty, pi¡ty i wreszcie szósty kwark.
Tym razem przestrze« przeszukiwa« byªa na tyle ograniczona, »e w sto-
sunkowo krótkim czasie GELL-MANN byª w stanie dokona¢ wery�ka-
cji wszystkich hipotez na temat warto±ci atrybutów nowych kwarków
i zwróciª dokªadnie jeden model zgodny z danymi wej±ciowymi. Byª to
model zaakceptowany przez �zyków.
Powy»ej opisaªem program komputerowy, który drog¡ przeszukiwa-

nia ogromnych przestrzeni mo»liwych modeli kwarkowych znalazª do-
kªadnie jedno rozwi¡zanie zgodne z danymi, a co wi¦cej � zgodne z tym,
jakie znale¹li kiedy± �zycy. Autorzy programu, Fischer i �ytkow, po-
suwaj¡ si¦ nawet do nast¦puj¡cego twierdzenia:

Fakt ten jest tak znamienny, »e sªuszno±¢ modelu uzyskanego
przez GELL-MANNA mo»na uzasadni¢ przez odwoªanie si¦ je-
dynie do kryteriów prostoty i zgodno±ci z danymi, bez powoªy-
wania si¦ na dalsze argumenty zwi¡zane z abstrakcyjnymi teo-
riami [...] (Fischer i �ytkow, 1990, s. 370).
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Sytuacja byªaby oczywi±cie inna, gdyby system wygenerowaª wiele kon-
kurencyjnych modeli � wówczas konieczne byªoby odwoªanie si¦ do in-
nych teorii na ogólnym, abstrakcyjnym poziomie, w rodzaju opisanych
w poprzedniej sekcji, po to, aby moc porówna¢ i oceni¢ otrzymane
modele.
Rozwa»ania, które doprowadziªy naukowców do koncepcji kwarków

oraz pozwoliªy ustali¢ ich wªasno±ci i kompozycj¦ kwarkow¡ znanych
cz¡stek, byªy prowadzone na takim wªa±nie, abstrakcyjnym poziomie
formalizmu teoriogrupowego relatywistycznej, kwantowej teorii pola.
Wi¦kszo±¢ spo±ród ogromnej liczby mo»liwych modeli kwarkowych roz-
patrywanych przez system GELL-MANN byªaby na takim poziomie
rozwa»a« wykluczona niejako a priori, jako niepasuj¡ca do reprezenta-
cji grupy symetrii SU (3). Kryteria, jakie zastosowano przy poszukiwa-
niu i porównywaniu ró»nych modeli kwarkowych, zwi¡zane byªy z we-
wn¦trzn¡, matematyczn¡ spójno±ci¡ formalizmu na poziomie ogólnych
teorii wyja±niaj¡cych (mówi¡c j¦zykiem N. Cartwright). Po zastoso-
waniu owych kryteriów ustalenie wªa±ciwych warto±ci dla atrybutów
(liczb kwantowych) kwarków oraz kompozycji kwarkowej hadronów
byªo ju» zadaniem stosunkowo prostym.
Podkre±li¢ jednak nale»y, »e »aden powa»ny wspóªczesny naukowiec

nie post¦powaªby tak, jak uczyniª to system GELL-MANN. Od czasów
Demokryta �lozofowie snuli spekulacje na temat ukrytej poza zjawi-
skami, atomowej struktury, lecz nie byli w stanie uzasadni¢ takich, a nie
innych, konkretnych wªasno±ci atomów. �atwo jest postulowa¢ ukryt¡
struktur¦, ale bardzo trudno jest tak¡, a nie inn¡ jej koncepcj¦ uzasad-
ni¢ � wªa±nie ze wzgl¦du na wielo±¢ mo»liwych modeli! Problem ten
znany jest wspóªczesnej �lozo�i nauki jako niedookre±lenie teorii przez
dane.11 Naukowiec-czªowiek nie mógªby nawet marzy¢ o uzasadnieniu
jakiegokolwiek zaproponowanego przez siebie modelu wyª¡cznie na po-
ziomie praw fenomenologicznych (w rozumieniu N. Cartwright), a wi¦c
bez odwoªywania si¦ do rozwa»a« na poziomie ogólnych, abstrakcyj-
nych teorii. Aby tego dokona¢, musiaªby bowiem nie tylko pokaza¢,
»e jego model jest spójny z danymi, lecz tak»e, »e jest najprostszym
spo±ród takich modeli. Odwoªanie si¦ do kryterium prostoty przez po-
kazanie, »e nie istnieje »aden równie prosty lub prostszy model, tak»e

11Patrz np. Newton-Smith, 1978.
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spójny z danymi, wymaga jednak przeanalizowania ogromnej liczby
modeli (w dyskutowanym przypadku liczba ta si¦ga kilkuset tysi¦cy).
Niemniej jednak maszynowy odkrywca GALL-MANN post¦puje w opi-
sany sposób i nie powinno nas to dziwi¢.
Fakt, »e GELL-MANN, mówi¡c nieco obrazowo, post¦puje jak

maniakalny, chory psychicznie naukowiec, czyli próbuje analizowa¢
ogromne przestrzenie kombinatoryczne, pomagaj¡c sobie jedynie sto-
sunkowo skromn¡ liczb¡ reguª heurystycznych, mo»na uogólni¢ na
wszystkie wspóªczesne systemy odkrywaj¡ce ukryt¡ struktur¦. Wszyst-
kie wspóªczesne systemy dziaªaj¡ bowiem, jak na razie, na poziomie
praw fenomenologicznych, opisuj¡cych wielko±ci empiryczne i zale»-
no±ci przyczynowe, a nie na poziomie ogólnych abstrakcyjnych teorii.
W tej i nie tylko tej dziedzinie nadal obowi¡zuje stara zasada gªo-
sz¡ca, »e to, co jest trudne dla czªowieka, jest ªatwe dla komputera
� i odwrotnie. Systemy komputerowe, jak GELL-MANN, s¡ w stanie
analizowa¢ ogromne ilo±ci informacji, wykonuj¡c skomplikowane ob-
liczenia czy operacje na strukturach symbolicznych w ci¡gu sekund,
podczas gdy ludzie potrzebowaliby miesi¦cy, a nawet lat na wykonanie
tych samych zada« i prawdopodobnie po prostu by zrezygnowali.
Powinno nas natomiast zastanawia¢ to, »e GELL-MANN odniósª

sukces, czyli nie tylko sformuªowaª dokªadnie jeden model, ale, co wi¦-
cej, dokªadnie taki sam model jak �zycy pracuj¡cy na zupeªnie innym
poziomie teorii. Sami autorzy programu wypowiadaj¡ si¦ na ten temat
dosy¢ ogl¦dnie. Twierdz¡ mianowicie, »e je±li nawet kryteria stosowane
przez maszynowych odkrywców, oparte na prostocie, unikalno±ci mo-
delu i zgodno±ci z danymi, nie s¡ w stanie w peªni uzasadni¢ sªuszno±ci
osi¡gni¦tych rezultatów, to jednak fakt, »e mo»emy dokonywa¢ odkry¢
w �zyce w oparciu o bardzo skromn¡ wiedz¦ teoretyczn¡, które dokªad-
nie odpowiadaj¡ rezultatom osi¡gni¦tym za pomoc¡ zaawansowanych
rozumowa« teoretycznych, oznacza, »e uczyniono znacz¡cy krok na-
przód (Fischer i �ytkow, 1990, s. 370).
S¡dz¦, »e opieraj¡c si¦ na rezultatach osi¡gni¦tych przez system

GELL-MANN (i jemu podobne), mo»na skonstruowa¢ argument ana-
logiczny do zaprezentowanego przez I. Hackinga argumentu o koincy-
dencji. Argument ten stanowiªby dodatkowe wsparcie dla hipotezy
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o istnieniu kwarków, a ogólniej � struktury mikroskopowej w przypad-
kach analogicznych do opisywanego.
Taka zmody�kowana wersja, któr¡ nazwaªem poprzednio argumen-

tem o koincydencji interteoretycznej, stwierdzaªaby co nast¦puje:

Je±li dwa niezale»ne od siebie rozumowania przeprowadzone na
ró»nych poziomach teorii prowadz¡ do identycznego rezultatu
dotycz¡cego mikrostruktury oraz wªasno±ci elementów tworz¡-
cych j¡ (w naszym przypadku kompozycji kwarkowej hadronów
oraz wªasno±ci samych kwarków), to owa koincydencja stanowi
znacznie mocniejszy argument na rzecz realno±ci kwarków ni» te
dwa rozumowania wzi¦te oddzielnie. Co wi¦cej, hipoteza kwar-
kowa jest tym lepiej uzasadniona, im bardziej niezale»ne od sie-
bie s¡ wspomniane rozumowania.

Oryginalny argument o koincydencji, sformuªowany przez Hackinga
wymagaª, aby pewne struktury zostaªy zaobserwowane przez wiele
(przynajmniej dwa) przyrz¡dów, których zasady dziaªania s¡ nieza-
le»ne od siebie i od ewentualnych teorii na temat obserwowanych obiek-
tów, o ile takie teorie istniej¡. Znajduje on zastosowanie w odniesieniu
do szerokiej klasy przedmiotów mikroskopowych.
Kolejna wersja tego argumentu, któr¡ w sekcji 3.1 nazwaªem ar-

gumentem o koincydencji teoretyczno-obserwacyjnej, bazuje na nieza-
le»no±ci obserwacji mikroskopowej i teorii z zupeªnie odr¦bnych dzie-
dzin dotycz¡cych cech i zachowania si¦ obserwowanych przedmiotów.
Mo»na go zastosowa¢ do przedmiotów mikroskopowych o bardzo ma-
ªych rozmiarach, przy czym ze wzgl¦du na �ªadunek teorii� jest on
sªabszy od pierwowzoru.
Argument wy»ej przytoczony nie odwoªuje si¦ ju» do obserwacji, wy-

maga natomiast istnienia (przynajmniej) dwóch niezale»nych od siebie
toków rozumowania prowadz¡cych do tej samej hipotezy o istnieniu
submikroskopowej struktury.
Niezale»no±¢ wynika z przedstawionej w sekcji 3.2.1 koncepcji nauki

N. Cartwright � �zycy rozumowali na poziomie abstrakcyjnych teorii
wyja±niaj¡cych, systemy, jak GELL-MANN, na poziomie praw feno-
menologicznych.
Fakt, »e w ogóle pojawiª si¦ drugi tok rozumowania zawdzi¦czamy

natomiast systemom odkry¢ naukowych. Naukowcy nie byliby w sta-



192 Rozdziaª 3

nie przeprowadzi¢ rozumowania prowadz¡cego do sformuªowania jed-
noznacznego modelu struktury kwarkowej na poziomie praw fenome-
nologicznych, podczas gdy systemy odkry¢ rozumuj¡ wªa±nie na takim
�niskim� poziomie. W tym przypadku, co trzeba mocno podkre±li¢,
nie jest to ich wad¡, a przeciwnie, zalet¡ umo»liwiaj¡c¡ skonstruowa-
nie nowego argumentu na rzecz realizmu.
Przyznaj¦, »e powy»szy argument nie ma takiej mocy jak pierwszy

czy nawet drugi z argumentów Hackinga. Abstrakcyjne teorie �wy-
sokiego poziomu�, dotycz¡ce struktury submikroskopowej, jak chro-
modynamika kwantowa i prawa fenomenologiczne opisuj¡ce wªasno±ci
hadronów, nie s¡ wzajemnie niezale»ne w takim stopniu jak zasady opi-
suj¡ce dziaªanie ró»nych mikroskopów. Rewizja naszego teoretycznego
obrazu mikro±wiata mo»e spowodowa¢ reinterpretacj¦ praw fenomeno-
logicznych dotycz¡cych hadronów. Wierz¦ jednak, »e, mówi¡c j¦zykiem
Hackinga, jest to zaskakuj¡c¡ koincydencj¡, »e hipoteza kwarkowa zo-
staªa sformuªowana na dwa niezale»ne sposoby.



4 Konkluzje � znaczenie

systemów odkry¢ dla

nauki i �lozo�i nauki

Systemy odkry¢ maszynowych od czasów swego powstania w latach
1970. przechodz¡ burzliwy rozwój. Liczba prac opublikowanych w tej
dziedzinie podwaja si¦ co okoªo 3�4 lata (�ytkow, 1993, s. 42). Dzie-
dzina ta mo»e si¦ ju» pochwali¢ sporymi osi¡gni¦ciami i jeszcze wi¦k-
szymi potencjalnymi mo»liwo±ciami w niedalekiej, jak s¡dz¦, przyszªo-
±ci. Nasuwa si¦ pytanie: jakie znaczenie ma ona dla �lozo�i nauki
i samej nauki?
Systemy odkry¢ stanowi¡ pewnego rodzaju przeªom i wyzwanie dla

�lozo�i nauki. Wi¦kszo±¢ twórców tych systemów, poza wyksztaªce-
niem w dziedzinie nauk przyrodniczych, »ywo interesowaªo si¦ �lozo�¡
nauki. Zdawali oni sobie spraw¦ z faktu, »e sam zamiar konstruowania
algorytmów dokonuj¡cych odkry¢ naukowych stanowi zerwanie z tra-
dycyjnymi, utartymi pogl¡dami gªosz¡cymi, »e �lozo�a nauki powinna
si¦ zajmowa¢ kontekstem uzasadniania gotowych teorii, a nie procesem
ich tworzenia czy dokonywaniem odkry¢. Ten ostatni, gªosi ów trady-
cyjny pogl¡d, mo»e stanowi¢ co najwy»ej przedmiot bada« psychologii
czy socjologii nauki.
Konstrukcja systemów odkry¢ stanowi program normatywnej ana-

lizy procesu odkrycia naukowego, daj¡cy wi¦ksze mo»liwo±ci prak-
tyczne ni» program tradycyjny. Integruje on odkrywanie i uzasadnia-
nie w funkcjonaln¡ caªo±¢. Zmusza badacza do precyzyjnego wyarty-
kuªowania zaªo»e« metodologicznych koniecznych przy konstruowaniu
dziaªaj¡cego systemu. Z drugiej strony, eksperymenty nad gotowymi
systemami ujawniaj¡ wiele istotnych cech tkwi¡cych w tych zaªo»e-
niach. Tak wi¦c na teori¦ odkry¢ maszynowych mo»na w pewnym
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sensie spojrze¢ jak na ±cisª¡ form¦ uprawiania �lozo�i nauki o du»ym
znaczeniu praktycznym.
W rozdziale 2 staraªem si¦ pokaza¢ implikacje teorii odkry¢ maszyno-

wych dla problemu racjonalno±ci czy logiki odkrycia naukowego. Szu-
kaªem odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu ambitny program ko-
gnitywnej rekonstrukcji odkry¢, stworzony przez grup¦ H. Simona, da
si¦ obroni¢ wobec licznych argumentów krytycznych. Nale»y stwier-
dzi¢, »e w pewnych dziedzinach bada« (np. formuªowanie praw em-
pirycznych, analiza danych empirycznych, projektowanie eksperymen-
tów) grupa ma spore osi¡gni¦cia, co ±wiadczy o uchwyceniu istotnych
w¡tków rozumowania naukowców w sytuacjach problemowych. Sªa-
bym punktem programu jest natomiast rekonstrukcja odkry¢ teore-
tycznych, a dokªadnie rozumowania na poziomie abstrakcyjnych teorii
wyja±niaj¡cych. Tu osi¡gni¦cia w dziedzinie rekonstrukcji przy pomocy
systemów komputerowych s¡ raczej nikªe, chocia» analizy werbalne
procesów znanych odkry¢ zdaj¡ si¦ w sposób przekonuj¡cy pokazywa¢,
»e tak»e i te procesy mo»na zrekonstruowa¢ w terminach rozwi¡zywa-
nia problemów. Podobnie ma si¦ sprawa z procesami poszukiwania
problemów i ich reprezentacji. Nale»y stwierdzi¢ jednak, jak sªusznie
podkre±la Simon, »e nie oznacza to, i» teoria odkry¢ maszynowych jest
faªszywa, a jedynie »e jest niekompletna. Niew¡tpliwym natomiast suk-
cesem jest odarcie odkrycia z aury tajemniczo±ci i mistycyzmu, poka-
zanie, »e jest to proces stopniowy, odbywaj¡cy si¦ najcz¦±ciej na wielu
pªaszczyznach dziaªalno±ci naukowej, gdzie pojedynczy badacze pra-
cuj¡ na podstawie danych i reprezentacji problemów przedstawionych
przez ich poprzedników.
Osi¡gni¦cia systemów powstaªych w tradycji Alana Turinga zdaj¡ si¦

wskazywa¢, »e metoda zdobywania wiedzy poprzez indukcj¦ w duchu
Bacona i Milla mo»e i jest z powodzeniem stosowana przy dokonywaniu
nowych odkry¢, cho¢by nawet na bardzo niskim poziomie ogólno±ci
opisu danych eksperymentalnych. Nauka w czasach sir Karla Poppera
nie stosowaªa tej metody, nie miaªa bowiem do dyspozycji szybkich,
efektywnych systemów komputerowych.
Program badawczy HHNT jest z kolei nastawiony wªa±nie na dzie-

dziny dziaªalno±ci badawczej, w których grupa Simona ma najskrom-
niejsze osi¡gni¦cia i którymi tradycja Turinga nie zajmuje si¦ � s¡
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nimi odkrycie teoretyczne, tworzenie nowych poj¦¢ i reprezentacji. Na
praktyczne wyniki, pozwalaj¡ce na szersz¡ ocen¦ �lozo�czn¡ i meto-
dologiczn¡, jak sªusznie stwierdza M. Alai (2004), przyjdzie jeszcze
poczeka¢, a to ze wzgl¦du na stopie« komplikacji podj¦tych zagadnie«.
Znaczenie systemów odkry¢ dla samej nauki jest nie mniej wa»ne

i, jak s¡dz¦, b¦dzie ono coraz wi¦ksze. Znamienne jest stwierdzenie,
jakie wygªasza L. Darden (1997) w przegl¡dowym artykule na temat
najnowszych osi¡gni¦¢ w dziedzinie systemów odkry¢ maszynowych,
tªumacz¡c si¦ niejako z faktu, »e dokonaªa niepeªnej, fragmentarycznej
analizy:

Zlokalizowanie prac w dziedzinie odkry¢ maszynowych staje si¦
coraz trudniejsze, poniewa» znaczna ich cz¦±¢ jest publikowana
w czasopismach naukowych � dobry znak, »e wypracowane w tej
dziedzinie metody owocuj¡ w postaci rezultatów interesuj¡cych
dla praktykuj¡cych naukowców. [...] Znaczna cz¦±¢ dziaªalno±ci
w dziedzinie odkry¢ maszynowych ma miejsce na polu aplikacji
w naukach szczegóªowych (s. 162).

Wspóªczesne systemy dokonuj¡ce odkry¢ empirycznych, pozwalaj¡
zautomatyzowa¢ i ogromnie przyspieszy¢ proste, lecz »mudne prace
laboratoryjne. S¡ one w stanie wychwyci¢ istotne prawidªowo±ci nu-
meryczne z chaosu danych obarczonych bª¦dem pomiaru. Dzi¦ki zasto-
sowaniu sprz¦»onych z komputerem manipulatorów i sensorów systemy
takie s¡ ju» w stanie same sterowa¢ wykonywaniem prostych ekspery-
mentów.
Ponadto systemy ujawniaj¡ce, jak GELL-MANN, ukryt¡, mikrosko-

pow¡, struktur¦ materii ponownie dokonuj¡ wa»nych dla nauki odkry¢
o charakterze teoretycznym oraz dostarczaj¡ dodatkowych, niezale»-
nych argumentów na rzecz konkretnej koncepcji takiej struktury.
Rzecz jasna powstaje pytanie, czy systemy komputerowe s¡ w sta-

nie odkry¢ w nauce co± nowego, co±, o czym wcze±niej badacze nie
wiedzieli. Sceptycy twierdz¡, »e, jak dot¡d, systemy, nawet te naj-
doskonalsze, dokonywaªy jedynie ponownego odkrycia znanych praw,
i to w warunkach jak najbardziej sprzyjaj¡cych, sztucznie stworzo-
nych przez ich twórców, chyba »e za �odkrycie� uznamy sformuªowanie
uogólnienia empirycznego, w dodatku prawdziwego jedynie w pewnym
procencie przypadków.



196 Rozdziaª 4

Z dotychczasowych prób wdra»ania systemów do realnej nauki wy-
nika ju» kilka istotnych wniosków, które, jak s¡dz¦, b¦d¡ wytycza¢ kie-
runki rozwoju tej dziedziny na najbli»sze lata. Pat Langley (2002),
jeden z pionierów systemów odkry¢, bliski wspóªpracownik Simona
i faktyczny twórca systemu BACON, nadal aktywnie dziaªaj¡cy przy
tworzeniu ró»nych systemów odkry¢, podsumowuje je nast¦puj¡co:

1. Formalizm i sposoby notacji stosowane przez naukowców kompu-
terowych nie wydaj¡ si¦ zbyt przejrzyste dla naukowców, którzy
tak»e wyrobili sobie odr¦bne, czasem dosy¢ hermetyczne forma-
lizmy w poszczególnych dziedzinach.

2. Cz¦sto naukowcy dysponuj¡ ju» jakim± modelem, który z ich
punktu widzenia musi mie¢ wpªyw na proces odkrycia.

3. Dane w nauce, czyli istotne dla danego zagadnienia problemo-
wego informacje, w przeciwie«stwie do modnej obecnie dys-
cypliny odkry¢ w bazach danych (gdzie mamy do czynienia
z ogromn¡ ilo±ci¡ danych i szumów, a prawdziwy problem stanowi
wydobycie z nich u»ytecznych informacji), s¡ rzadkie i trudno do-
st¦pne.

4. Naukowcy oczekuj¡ modeli, które wykraczaj¡ poza prosty opis
i dostarczaj¡ wyja±nienia danych.

5. Naukowcy potrzebuj¡ pomocy ze strony systemów komputero-
wych, a nie automatycznych (i autonomicznych) systemów od-
kry¢. Ich kariery obracaj¡ si¦ wªa±nie wokóª odkry¢, których byli
w stanie samodzielnie dokona¢. To znamienne sformuªowanie
w ustach kogo±, kto po±wi¦ciª wi¦kszo±¢ swego naukowego »ycia
d¡»eniu do skonstruowania takich systemów! Nauka, stwierdza
Langley, to nie biznes, gdzie takie autonomiczne systemy, czy to
eksperckie, czy analizuj¡ce bazy danych, byªyby ze wszech miar
po»¡dane.

Langley, jeden z najwybitniejszych twórców systemów odkry¢, zwi¡-
zany z tradycj¡ Simona, najwyra¹niej id¡c z duchem czasu, uwa»a, »e
nale»y dostosowa¢ metodologi¦ tworzenia systemów odkry¢ do potrzeb
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naukowców. Po ±mierci Jana �ytkowa, który ostatnie lata swych ba-
da« po±wi¦ciª (oprócz odkryciom w bazach danych wraz z Robertem
Zembowiczem) konstrukcji autonomicznego odkrywcy, oraz Herberta
Simona �program Simona�, je±li mo»na tak powiedzie¢, zaczyna ewo-
luowa¢ w kierunku pragmatycznego podej±cia dyktowanego przez wy-
mogi post¦pu nauki, zbli»aj¡c si¦ by¢ mo»e (chocia» jest to tylko moje
osobiste przypuszczenie) do programu tradycji Alana Turinga.
Na koniec jeszcze dwie uwagi.
To prawda, »e systemy odkry¢ s¡ mniej autonomiczne ni» ludzcy

odkrywcy, »e nie doskonal¡ one metody, a jedynie rozszerzaj¡ wiedz¦
o odkrywanym ±wiecie. Niemniej jednak trzeba przyzna¢, »e konkretni
uczeni te» nie dokonywali swoich odkry¢ w pró»ni. Opierali si¦ oni
na wiedzy gromadzonej cz¦sto caªymi latami przez ich poprzedników.
Wyobra»alna jest sytuacja, gdy system dokona w laboratorium odkry-
cia prawa, którego przy obecnym stanie wiedzy nie b¦dziemy mogli
wªa±ciwie oceni¢ i zinterpretowa¢ i które by¢ mo»e odrzucimy, jak to
miaªo miejsce w przypadku wielu odkry¢ znanych z historii nauki. Bez-
sprzecznie jednak najbli»sze badania w tej dziedzinie musz¡ pod¡»a¢
w kierunku zwi¦kszania autonomii systemów.
Jeszcze trudniejszym zadaniem b¦dzie stworzenie systemów, które

mogªyby rozumowa¢ na poziomie abstrakcyjnych, fundamentalnych
teorii wyja±niaj¡cych szerokie klasy zjawisk i samodzielnie takie teorie
rozwija¢. Droga do idealnego robota-odkrywcy jest wi¦c jeszcze daleka,
co zapewne wielu naukowców nie zmartwi.
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