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Postęp wiedzy z informatycznego punktu widzenia
Nieskończony ciąg iteracji:

od intuicji do algorytmu, od algorytmu do intuicji

§1. Calculemus! Utopia czy realistyczny program postępu wiedzy?

Program Hilberta (PH), dotyczący algorytmizacji matematyki, jako część
wielkiego projektu Leibniza, algorytmizacji całej wiedzy, wyrażonego
hasłem „Calculemus”.

Nierealność PH ujawniły wyniki Turinga etc. Z tychże odkryć wynika
możliwy kierunek realizacji, w skromniejszej postaci, racjonalistycznego
optymizmu PH (zob. §6).
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(1) Nie może istnieć algorytm, który rozwiązywałby każdy problem ma-
tematyczny, ale (2) dla każdego problemu matematycznego może zaistnieć
rozwiązujący go algorytm – nowy w stosunku do wcześniej zaistniałych.

Algorytm oznacza tu przepis postępowania mechanicznego, które w
skończonej ilości kroków prowadzi do poprawnego rozwiązania problemu.

»In mathematics, "algorithm" is commonly understood to be an exact prescription,
defining a computational process, leading from various initial data to the desired
result. Three features are characteristic of algorithms and determine their role in
mathematics. [... Rys trzeci] The conclusiveness of the algorithm [consists in its]
orientation toward obtaining some desired result, which is indeed obtained in the
end with proper initial data.« — A. A. Markov, "Theory of Algorithms", 1954.

Gdy jakaś teoria U powstaje powstaje z wcześniejszej T przez dołączenie do
U rozwiązań nieosiągalnych w U, jest to wkład do postępu wiedzy, miano-
wicie przyrost informatywności teorii czyli ilości zawartej w niej informacji.
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§2. Informatywność jako odwrotność prawdopodobieństwa logicznego

Informatywność jest definiowana jako odwrotność prawdopodobieństwa: im
mniej jest coś prawdopodobne, tym bardziej jest wiadomość o tym informa-
tywna. Przykład: opowiadania o cudach.

Stosunek większej informatywności między teoriami dotyczącymi tej sa-
mej dziedziny: inf(T) > inf(U) <=> klasa problemów rozstrzygalnych w
U jest podzbiorem (właściwym) klasy problemów rozstrzygalnych w T.

Przykłady
inf(ZFC) > inf(ZF), np. z ZFC wynika, że każdy zbiór nieskończony ma podzbiór
przeliczalny, nie wynika natomiast z ZF bez C.

arytmetyka liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, rzeczywistych
mechanika: Arystotelesa, Buridana (Paryż, 1300-1358), Newtona
teoria grawitacji: Newtona, Einsteina
astronomia: geocentryczna, heliocentryczna
teoria ciepła: oparta na pojęciu cieplika, kinetyczna
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Ilość informacji rozumie się tu inaczej niż we wzorze Shannona, nie jest to
wielkość wyrażalna w liczbie bitów, a prawdopodobieństwo nie jest rozu-
miane częstościowo lecz logicznie.

Przykłady.
pr(p i q) < pr(p) < pr(p lub q) < pr((p lub q) lub r)
pr(p lub non-p) = 1, stąd inf(p lub non-p) = 0
pr(p i non-p) = 0, stąd inf(p i non-p) = 1

§3. Efektywność teorii

Pojawienie sie teorii T, bardziej informatywnej niż akceptowana dotąd teo-
ria U, nie jest wystarczającą racją do preferowania T, dopóki T nie zosta-
nie sprawdzona co do wiarogodności zawartych w niej nowych twierdzeń,
których nie zawiera U. Wiarogodność uzyskuje gdy przejdzie pomyślnie te-
sty falsyfikacyjne w sensie Poppera.
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Wzorcowym przypadkiem jest sytuacja ogólnej teorii względności między rokiem
jej powstania, 1915, i rokiem jej sprawdzenia przez obserwacje, 1919. Była ona
o wiele bardziej informatywna niż Newtona teoria grawitacji, ale dopóki nie doko-
nano testujących obserwacji, nie było podstaw do przypisania nowej teorii atrybutu,
który dogodnie będzie określić jako efektywność.

Teoria jest tym efektywniejsza, (1) im więcej dostarcza informacji (2)
należycie sprawdzonych. Tzn., wysoka efektywność polega na połączeniu
wysokiej informatywności z wysoką wiarogodnością.

Postęp wiedzy jest to proces, w ktorym następują po sobie teorie coraz efek-
tywniejsze.

§4. Rola algorytmów w dążeniu nauk do efektywności

Mamy tu uwadze algorytm jako procedurę konkluzywną w sensie Markowa
(zob. §1). Jednym z dwóch czynników efektywności jest wiarogodność.

Wiarogodność teorii empirycznej opiera się, w ostatecznej instancji, na spo-
strzeżeniach zmysłowych jako najmniej zawodnych i najmniej subiektyw-
nych. Mniej zauważalna, ale też obecna, jest ta zależność w matematyce.
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Intuicja intelektualna jest czynnikiem w poznaniu nie mniej fundamental-
nym niż zmysłowa. Mniej jednak niezawodnym i mniej intersubiektywnym.
Powinna więc być kontrolowana przez pewien rodzaj redukcji do danych
zmysłowych.

§5. Filozofia w informatycznej teorii dowodu
Turinga idea intuicji jako WYROCZNI w świetle wypowiedzi Gödla

§5.1. Gödel ("Über die Länge von Beweisen" 1936): Gödel zainicjował klasę
"speed-up theorems"

(1) Formuły teorii arytmetycznej niedowodliwe w logice N-tego rzędu są
dowodliwe w logice rzędu N+1 lub wyżej. (2) Formuły, które w logice N-
go rzędu mają niewykonalnie długie dowody, w którejś z logik wyższego
rzędu mają dowody wykonalne w dostępnym czasie. W tym twierdzeniu
bije najmocniej filozoficzne serce informatyki, gdyż z każdym kolej-
nym rzędem wzrasta zaangażowanie ontologiczne teorii.
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§5.2. Punkt §5.1 nadaje się na egzemplifikację następującego twierdzenia
Turinga (w "Systems of logic based on ordinals", 1939).

The well known theorem of Gödel shows that every system of logic is in a certain
sense incomplete, but at the same time it indicates means whereby from a system
L of logic a more complete system L* may be obtained. By repeating the process
we get a sequence L, L1 = L*, L2 = L1*, L3 = L2* ,. . . of logics each more
complete than the preceding. A logic Lω may then be constructed in which the
provable theorems are the totality of theorems provable with the help of the logics
L, L1, L2,... (s. 1).

Ciąg logik coraz to wyższych z artykułu Gödla jest szczególnym przypad-
kiem opisanej w sposób ogólny sekwencji systemów: L, L1, L2 etc. Pod
dyskusję: czy jest to trafna interpretacja myśli Turinga?

§5.3. Jak dochodzimy do poglądu, że istnieją lub do poglądu, ze nie istnieją
zbiory oraz zbiory zbiorów, etc. in infinitum. Zależy to np. od tego, czy
ma się intuicję filozoficzną na rzecz matematycznego realizmu, czy na rzecz
nominalizmu itp. I jeszcze bardziej podstawowego: czy jest uprawnione
poznawczo kierowanie się intuicją intelektualną.
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Wypowiedź Turinga w sprawie roli intuicji.
Mathematical reasoning may be regarded rather schematically as the exercise of
a combination of two faculties, which we may call intuition and ingenuity. The
activity of the intuition consists in making spontaneous judgments which are not
the result of conscious trains of reasoning. These judgments are often, but by no
means invariably correct. s .57.

§5.4. Wprowadzenie pojęcia wyroczni.
Let us suppose that we are supplied with some unspecified means of solving number
theoretic problems; a kind of oracle as it were. We will not go any further into the
nature of this oracle than to say that it cannot be a machine; with the help of the
oracle we could form a new kind of machine (call them o-machines), having as one
of its fundamental processes that of solving a given number theoretic problem. s.13

§6. Czy Gödel i Turing urealnili optymizm Hilberta
„Wir müssen wissen, wir werden wissen” ?

Interpretacja tej maksymy przez Gödla w duchu idei wyroczni. Konkluzją
obecnych rozważań jest następujący wniosek z w/w (§5.1) artykułu Gödla.
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Nie będzie jednego algorytmu logicznego, który rozwiązywałby wszyst-
kie problemy matematyczne, ale dla każdego z nieskończonej klasy pro-
blemów istnieje algorytm, który go rozwiązuje. Każdy kolejny system
jest bardziej od poprzedniego informatywny, czyli zawierający więcej in-
formacji. Tak czyni postępy nauka.

Za każdym razem rozwiązanie R, nieosiągalne w systemie S podpowiada
wyrocznia, w szczególności, intuicja, a powstały system S+R umożliwia
nowe intuicje które podpowiedzą rozwiązania nowych problemów, nie-
rozwiązalnych w S+R. Przez takie iteracje uzyskujemy sekwencję systemów
coraz bardziej informatywnych.

Np. intuicja pitagorejczyków owocująca odkryciem liczb niewymiernych naprowa-
dza na system liczb rzeczywistych. Na jego gruncie, dzięki ujęciom rachunkowym
czyli algorytmom, rodzą się nowe intuicje (Leibniza, Newtona etc.) prowadzące do
algorytmów analizy matematycznej.
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Dwa pojęcia podkreślone w ramce kolorem należą do kluczowych idei in-
formatyki, co znaczy, że definiuje się tu postęp wiedzy „z informatycznego
punktu widzenia”. Można ten punkt widzenia określić też jako światopogląd
informatyczny lub jeszcze dokładniej, ale to jest już temat następnego od-
czytu.

A na pożegnanie naszego tematu, chciałbym, żeby zabrzmiała i pozostała
w pamięci wiara Hilberta w postęp wiedzy, a zarazem jego testament w mak-
symie „Musimy wiedzieć, i będziemy” wiedzieć.
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