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Ogólne Uwagi Metodologiczne
 Opis pojęć naturalnych na etapie ich definicji 

podstawowych (ontologicznych) powinien się dokonywać 
nie za pomocą języków formalnych ( wprowadzających 
pewne aksiomatyczne pojęcia z ich konsekwencjami) ale 
tak daleko jak to możliwe powinien korzystać z pojęć 
naturalnych (konkretnych)

 W przeciwnym razie ryzykujemy zgubienie 
(zastąpienie) ontologii opisywanego obiektu ontologią 
formalnego systemu i tracimy kontakt z 
rzeczywistością.
 Brak relata w SR może być spowodowany matematyzacją SR-

struktury matematyczne nie mają nie strukturalnych obiektów 
(relata)
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Wprowadzenie
 Prezentacja jest etapem prac nad zagadnieniem istoty 

informacji

 Wyjściem do tych badań jest intuicja i pewne wyniki i 
obserwacje w filozofii nauki i informacji, wskazujące na 
to, że informacja w swojej istocie jest w jakiś sposób 
podstawowym i twórczymf elementem w naturze a 
nie  interpretacją stanów systemów fizycznych przez 
świadomość
 Istotą informacji jest twórczyf wkład w rzeczywistość  

(formowanie rzeczywistości) a nie przekaz (który jest 

superwinencją na pewnym zjawisku naturalnym) –

 twórczyf -nie zakłada antropomorfizacji
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Informacyjny Strukuralny Realizm (ISR)– ale 
jaki?

 ISR ma już obecnie kilka interpretacji

 Ta prezentacja jest o tym jak można by interpretować 
termin ‘informacyjny realizm strukturalny’  przy 
założeniu  o ontologicznym characterze informacji, 
lub

 Co by ten termin (ISR) oznaczał jeżeli przyjmiemy, że 
informacja jest  elementem (prawdopodobnie 
fundamentalnym) kosmosu, natury oraz przejawia się 
w organizacji lub strukturach naturalnych (informacja 
w naturze)
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Plan 

 Informacja

 Struktura

 Realizm

 Realizm Strukturalny

 ORS

 ERS

 Informacyjny Realizm 
Strukturalny 

 IRS wg Floridi

 QIRS

 IRS – Propozycja 
interpretacji

•W zasadzie należało by precyzyjnie 

zdefiniować każde z tych  pojęć. Jest to 

oczywiście niemożliwe z uwagi na to, że 

każde pojęcie ma olbrzymią literaturę i długą 

tradycję

•Podamy jednak pewną definicje dla pojęć 

podstawowych aby ustalić jak one bedą 

rozumiane w tej pracy. Pojęcia te to:

•Informacja

•Struktura

•Realizm

•Dyskusja w zasadzie rozpocznie się od 

pojęcia Realizmu Strukturalnego (SR) i jego 

wariantów.
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Informacja
•W zasadzie nie mamy definicji informacji i nie 

zabardzo wiemy co to jest.

•Fakt, że doliczono się co najmniej kilkuset 

definicji (często sprzecznych) właśnie o tym 

świadczy

•Wielorakość definicji nie prowadzi wcale do 

lepszego zrozumienia istoty pojęcia – jak już to 

zauważył Platon- a raczej wskazuje na brak 

zrozumienia jego istoty

12/16/2016 6Roman Krzanowski @ 2017



Redukcja pojęcia informacji -
Epistemic and Ontic Information

•Concepts of information (Capurro 2009, Nafria 2010) can be 

categorized, probably with some exceptions, as either  epistemological 

or ontological (Krzanowski 2016). 

•Epistemic definitions see information as phenomenon dependent on 

the existence of conscious mind with the obvious corollary that in the 

absence of the mind no information would exist.

•Ontological definitions define information as fundamental element, if 

not foundational, of nature, existing whether or not there is a mind to 

perceive it. In some models, unfortunately,  ontological and 

epistemological distinctions are lost  (Gitt 2002, von Weizsacher 1971).
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Model Category Main Characteristics Selected Authors

Epistemological ● Information results from the mind interacting 

with nature; it is what the mind abstracts from the 

natural phenomena

● The mind can be an origin or a receiver of 

information

● Information can be communicated, created, or 

destroyed 

● Information is often recognized as knowledge

Hartley (1927),Shannon (1948), 

Shannon & Weaver (1964), 

Cherry ( 1978)

Chaitin (2005, 2006, 2007), 

Floridi (2004, 2009, 2010abc) 

Ontological ● Information is a foundational element of nature, 

possibly together with energy/matter

● Information is perceived as a structure, form, or 

organization. It can be perceived as an invariant 

element behind  mathematical models of natural 

phenomena

● It is a static (structure) or a dynamic (shaping and 

transforming) element in nature

Turek (1978ab), 

von Weizsacher (1971), Stonier 

(1990), Heller (2009),

Dodig_Crncovic (2012), 

Hidalgo (2015), Wolfram
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Epistemiczna (InformacjaE ) czy 
Ontyczna (InformacjaO)?

• Która z tych “optyk” jest “właściwa”, czy raczej 
bardziej fundamentalna?

• Wydaje się, że właśnie optyka ontologiczna 
wskazująca na istnienie informacji jako 
(podstawowego) elementu natury (jak energia, czy 
popularnie rozumiana “materia” ) wskazywała by 
na fundamentalną naturę informacji ( to znaczy 
nie moża tej definicji więcej zredukować)
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Żródła intuicji o istocie (ontologii)
informacji
 Przekazy z różnych źródeł kulturowych:

 Tao, Logos, PreScoratics

 Analiza struktur matematycznych przyrody

 Heller, Hidalgo, others

 Intuicje co do informacyjnej natury przyrody

 Dodig-Crncovic, Goetz, Turek, others

 Niedomkniętość epistemicznych definicji informacji

12/16/2016 10Roman Krzanowski @ 2017
10/45



Niedomkniętośd
 Niedomkniętość oznacza, że definicje epistemiczne 

zostawiają jakiś element opisywanego fenomenu 
niezdefiniowany

 Ten element jest często nazwany danymi (data) ale w 
swojej istocie jest taki sam jak element który nazywamy 
informacją (‘minus’ wkład świadomości)

 Przykładem takiego niedomknięcia definicji jest definicja 
temperatury ( czy koloru?)
 Definicja ta zostawia istotę zjawiska nie opisaną i opiera się na 

naszej percepcji tego zjawiska 

 ISR Floridiego –{ data – informacja}

 GDI- General Definition of Information
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Informacyjny Strukuralny Realizm (ISR)– ale 
jaki?

 Gwoli ścisłości informacja w tej prezentacji powinna 
być nazwana informacjaO - dla uproszczenia tak 
będziemy też rozumieć termin informacja, jeżeli nie 
będzie to inaczej zaznaczone
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Struktura
 Co rozumiemy przez strukturę ?

 Postaramy się unikać formalych zapisów gdyż często zdaża 
się , że analiza formalnego zapisu bierze górę nad analizą 
istoty omawianego zjawiska, gdy zapis formalny jest 
wprowadzony do dyskusji za wcześnie. Tak też jest gdy na 
przykład do opisu struktury wprowadzi się pojecia teorii 
zbiorów.

 Również: światu naturalnemy możemy przypisać 
dowolną strukturę formalną zachowujacą kardynalność 
(tzw. Newman’s objection); 

 Wielu autorów nie definiuje terminu struktury ale 
przyjmuje je jako rozumiane (intuicyjnie?) – myślę, że to 
jest błąd !
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Struktura
 Co rozumiemy przez strukturę ?
 Struktura jest zwykle rozumiana jako : organizacja, porzadek, 

uporządkowanie, aranżacja.

 W bardziej ogólnym sensie może być rozumiana jako 

relacja zachodząca (trwająca) w pewnym przedziale 

czasowym między pewną całością i jej częściami; każda 

część wyraża coś z całości i jej znaczenie jest określane 

przez całość której jest częścią (Pullan, Bhadeshia, 2000: 1)

 Dla dalszej dyskusji również rozróżniamy Struktury formalne (Sf;)i 

Struktury naturalne (konkretne) (SN ).W dalszym ciągu dyskusji struktura 

bedzie rozumiana jako SN jeżeli nie będzie to specificznie inaczej określone 

 Note: Newman’s problem is a problem for SR if SR is SfR not SNR. As SN is what 
it is. – jest to często zapominane
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Realizm
 Co rozumiemy przez realizm w tej dyskusji?

 W najbardziej ogólnym znaczeniu realizm oznacza 
stanowisko w filozofii przyjmujące istnienie 
transpersonalengo lub  transsubiektywnego świata,
(bytów ontologicznie autonomicznych) ontologicznie 
niezależnego od naszego umysłu, zmysłów,  jezyka, 
schematów koncepcyjnych.

 Znaczenie realizmu strukturalnego jest   
zacieśnieniem tej definicji- co będzie wyjaśnione 
później
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Strukturalny realizm – co 
postuluje?

 W swojej minimalnej formie (MSR) SR postuluje że:

 „obiektyT reprezentowane przez teorie naukowe T 
reprezentują ({odpowiednio} dokładnie odwzorowują) 
struktury obiektówR nieobservovalnych (unobservables) 
jako składniki rzeczywistości - R.  (Bradnig K, Landry, E. 
2006)

 SR był postulowany  (Worall, Russel, Carnap, ..) aby 
uchwycić to, że w ewolucji teorii naukowych teorie 
ulegały zmianom ale  pewne ich elementy pozostawały 
niezmienione (no miracles argument). Elementy te 
określono jako struktury.
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SR jeszcze raz - Postulaty
 Istnieje świat niezależny od świadomości ( umysłów) –

realizm

 To co jest poznawalne o świecie to tylko jego strutury 
(strukturalizm epistemiczny) (ESR), ale nie wyklucza 
się istnienia nieobserwowalnych elementów 
rzeczywistości, albo

 To co istnieje w świecie to tylko struktury  
(strukturalizm ontyczny)( OSR)” all the way down”

 ESR i OSR są również znane pod innymi nazwami –
RSR (restrictive SR) i ESR (Eliminative SR)
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Espistemiczny SR
 ESR twierdzi, że  o obiektach  których nieobserwujemy 

bezposrednio ( pola, electrony etc.)  jedyne co możemy 
wiedzieć to ich struktura. 

 Nie neguje sie istnienia nieobserwowalnych obiektów

 Struktura jest często rozumiana tylko formalnie jako  
„całość formalnych logiczno –matematycznych  
własności świata” (Psillos 2001: 14)- własności 1 rzędu 
pozostają nieznane, nie ma definicji strukturyN

 Jedna z możliwych definicji

 Nie ma jednak pewności, że to co możemy poznać o 
własnościach 1 rzędu to wszysto co jest zawarte w 
strukturach
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Ontyczny SR
 OSR twierdzi, że:

 jedyne co istnieje w naturze to struktury ( są one 
ontologicznie podstawowe lub pierwsze)

 Struktury  definiowane  są (najczęściej) językiem teorii 
mnogości

 Struktury są definiowane przez relacje, relata są 
niepotrzebne

 Obiekty istnieją tylko przez referencje do ,lub ich rolę” w 
strukturach tzn. obiekty jako indywidualne byty (przed 
lub poza strukturą) nie istnieją- „structures all the way 
down”; ten wniosek jest postulowany m.in. pod 
wpływem QM ( Nie ma obiektów spełniajacych 
wymagania PII)
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Warianty strukturalizmu realnego dyskutowane do 
tej pory- MSR, ESR, OSR będziemy okreslać w 

dalszej części duskusji jako {M/E/O/}SRS
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Informacyjny Strukturalny Realizm –
Floridiego (ISRF )

 ISRF

 zakłada istnienie świata realnego, niezależnego od 
świadomości; świat ten zakreśla możliwości poznawcze

 Podtrzymuje różne poziomy abstrakcji i postuluje 
minimalną ontologię wyrażoną w strukturalnych 
cechach rzeczywistości (ontological neutrality)

 Postuluje istnienie obiektów strukturalnych; istnienie 
obiektów strukturalnych jest uzasadnione istnieniem 
struktur – no relations without relata) „ we are allowed to 

commit ourselves ontologically to whatever minimal conception of objects 
is usfull to make sense of our committement to structures”p.361.
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Informacyjny Strukturalny 
Realizm- Floridiego

 Natura rzeczywistości jest informacyjna i jest złożona 
z obiektów nie będących substancjami lub 
zbudowanych z materii ale będącymi obiektami 
informatycznymi.

 Wyjaśnienia:

 Obiekty informatyczne- skupiska (clusters) elementarnych 

danych będących w pewnej relacji tworzą ‘relata’ – lub obiekty 
strukturalne lub obiekty informatyczne

 Dane elementarne- differences de re – ‘mind independent 

concrete points of lack of uniformity’

 Elementarne dane nie są dostepne poznawczo
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Informacyjny Strukturalny 
Realizm- Floridiego

 Co to jest ontologia dla Floridi:

 „... is a conceptualization of a system under  analysis  
made possible by LoA (levels of Abstraction), and that 
it is embedded in the model of the system”

 Podstawowe dane:

 Dd datum = x being distinct from y

 x, y nieokreślone zmienne dowolnej domeny
 Elementarne dane to – brak jednolitości - ‘a fracture in the fabric of 

Being’

 Informacja powstaje na bazie aggregacji elementarnych 
danych
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ISR Floridiego – ocena 
 ISRF z uwagi na to że informacja powstaje na bazie 

elementarnch danych jest w naszym zrozumieniu  raczej 
informacją epistemiczną, zostawiajacą podstawowy element 
rzeczywistości poza definicją informacji (niedomknietość)

 Trudno interpretować tu ontologię, gdyż dla Floridiego 
ontologia jest funkcją poziomu abstrakcyjnego modelowania 
rzeczywistości, czyli nie ma dużo wspólnego z ‘basic furniture 
of the world’, w zasadzie wg Floridiego model jest ‘ontologicaly 
neutral’; to by znaczyło – wszystko jest dopuszczalne
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ISR Floridiego – ocena
 W stosunku do E/O/SRS ISRF wprowadza koncepcje które raczej zmienają 

założenia E/O/SRS( elementarne dane, ontologia zależna od poziomu 
abstrakcji). Trudno tu więc przeprowadzić porównanie między ISRF i 
E/O/SRS.

 Odwoływanie się do GDI ( semantyczna definicja informacji) w zasadzie 
zaciemnia rozróżnienie na informacje ontologiczną a epistemiczną, co nie 
przyczynia się do wyostrzenia definicji

 Wydaje sie, że ISRF waha się między ontycznym a epistemicznym 
spojrzeniem i chce je połączyć; ale to raczej prowadzi do większych 

niejasności niż do lepszego modelu.
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Kwantowy Informacyjny 
Strukturalny Realism (KISR)

 Zaproponowany przez Terrell Bynum (2013)

 Określa świat:
 jako zbudowany na strukturach informacji

 Struktury informacji nie są jasno okreslone

 Podstawowym składnikiem jest quantum elementary information – qbit

 Qbit jest domniemany i nie dostępny bezpośredniemu poznaniu

 Qbit (it from bit) tworzy informacyjne struktury które są podstawą 
obiektów naturalnych

 Krytyka:

 Postulaty KISR nie maja oparcia w naturalnum lub logicznym 
uzasadnieniu

 Propozycja ma cechę ‘ekspermentu myślowego’ raczej niż racjonalnie 
uzasadnionej definicji
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InformacjaO

i

Informacyjny Strukturalny RealismO
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InformacjaO a struktura
 Informacja czy jej istota jest często przedstawiana jako 

 Wyrażona w strukturze, 

 Lub jest tą strukrurą ( rzadziej)

 Lub jest poza strukturą i uwidacznia sie w strukturze

 Pojęcie infromacji takie jakie tu proponujemy jest 
bardzo blisko zwiazane z pojęciem struktury ale nie 
jest nią samą

12/16/2016 28Roman Krzanowski @ 2017



Żródła intuicji o istocie (ontologii)
informacjiO

 Przekazy z różnych żródeł kulturowych:

 Tao, Logos, PreScoratics

 Analiza struktur matematycznych natury

 Heller

 Intuicje co do informacyjnej natury przyrody

 Dodig-Crncovic, Goetz, Wolfram, Turek, von 
Weissacher, inni

 Niedomkniętość definicji epistemicznych informacji
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Author of the 

concept

Main claims postulated by the model

von Weizsacher

(1971)[1]

1. Information is the third thing, independent of matter or consciousness

2. Information may be understood only in the context of the pair matter-form

3. Information may be understood as a form or a structure

4. Information is not a visible form, but a form at the higher level of abstraction

Stonier 

(1990)[2]

1. Information is the third, besides matter and energy constitutional element of 

nature

2. All organized structures contain information

3. Increase in information is expressed in the increased organization of the 

system

4. Information may be transferred or released by an organized system

Heller (2009)[3] 1. The world contains information encoded in its structures; the world is a 

structure or information and information saturates and creates the world

2. We cannot currently distinguish between structures in nature and their 

content; we cannot decide whether information is a structure or it is contained 

in the structure

3. Information may be what is invariant in models of nature

Dodig_Crncovi

c (2012)[4]

1. Information is a fundamental ontological category

2. Patterns are information

3. Information is a fabric of reality

Hidalgo 

(2015)[5]

1. Information has physical origins

2. The physical order is information; information is not a thing

3. Information is not incorporeal but it is always physically embodied.
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Informacyjny Strukturalny Realizm

ISRO

 Propozycja- InformacyjnyO Realizm Strukturalny.

 Termin wiążący pojęcie informacji jako 
elementu (podstawowego) rzeczywistości 
zwiazanego ( w jakis sposób) ze strukturami w 
naturze

 Pytanie :  jak go lepiej zdefiniować i zrozumieć
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Informacyjny Strukturalny Realizm

 {A} {[[Realizm Strukturalny ] +[E/O/M]}?+ Informacyjny]
1. I{ESR} w jego licznych wariantach

2. I{OSR} w jego licznych wariantach

3. I{MSR} nawet w tej minimalnej formie

 {A/B} ISR Floridiego

 {B} [Informacyjny ]+ [ Realism]  + [Strukturalny]
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Czy Opcja {A} jest ISRO
 Raczej nie może być {A}

1. Gdyż tracimy istotę pojęcia informacji jako niezależnego bytu 
(ontologicznie niezależnego) i jako fundamentalnego składnika 
rzeczywistości

2. Priorytet w SRS jest tutaj dany pojęciu struktury w OSRS i ESRS

1. ESRS jest agnostyczny ontologicznie, więc mógłby być w jakimś 
stopniu użyteczny dla ISRO po penych zmianach

3. Zaplątujemy się w detale E/O SRS, które nie są – wydaje się-
istotne w tym momencie dla definicji ISRO.

4. Strukturalny realizm z jego odmianami został stworzony m. inn. 
aby uzasadnić realizm naukowy , jako odpowiedź  na zarzuty any-
realistów, więc jest genetycznie inny od postulowanego ISRO
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Czy Floridi ISR jest {A} czy {B}
 Wydaje się, że:

 Floridi chce być trochę {A} i trochę {B}; zresztą tak 
przedstawia swój model jako fuzję epistemicznygo i 
ontycznego poglądu

 Robi to jednak za pomocą abstrakcji – konceptualizacji-
i jego ontologia przestaje być ontologia podstawową ale 
jakąś ontologią; zreszta sam tak mówi o niej

 Proponowany model sprawia wrażenie ,że pojecie 
ontologii w SRF zostało rozmyte i powstały koncept nie 
jest, i raczej nie może być uważany za rozszerzenie E/O 
SRS; jest po prostu inny.

 Definicja informacji w modelu Floridiego jest raczej 
epistemiczna niż ontologiczna
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Czy Floridi mógłby byd ISRO ?
 Wydaje sie, że raczej nie.

 Opiera się na niedomknietym modelu GDI

 Jest raczej epistemiczna interpretacja informacji

 Używa rozmytych koncepcji ontologicznych ( anything 
goes)

 Pojecie informacji nie jest podstawowe

 Pojecie struktury jest rozmyte

 Informacja jest strukturą 
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Zostaje Opcja {B}, ale.....

W oparciu o różne teorie informacji możemy spróbować 
zdefiniować co ISRO by stwierdzał i jakie by miał opcje.
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Co było by chrakteryzowało ISRO

 Postulaty:
1. Informacja istnieje jako niezależny byt [1][2][4][5]

2. Informacja przejawia się w porządku, strukturze natury ale nie 
jest tą strukturąN [1][2][3][4][5]

1. StrukturaN jest tu rozumiana jako ‘zależność między cześciami 
i całością majacą pewną czasowość’, taka definicja pozwala na 
określenie dynamicznych układów chaotycznych mianem 
struktur.

3. Informacja może być w pewnym stopniu zformalizowana [2][3]

4. Istota informacji jest potencjalnie nie poznawalna [1][2][3][5]

1. Lub jest poznawalna 

5. Informacja może być interpretowana jako ‘invariant’ modeli 
matematycznych lub praw fizycznych [3]
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Co było by characteryzowało 

ISRO
1. Informacja może być  dla danego systemu obliczona[2]

1. Informacja może nie  być obliczalna [1][3]

2. Informacja istnieje jako:
1. Informacja jest pewną abstrakcją opisujacą stan systemu - [1][2]

2. Informacja jest ujęta 

1. w koncepcji form Platonicznych lub [3]

2. w koncepcji Arytotelesa hylemorphismu [1]

3. ‘Information all the way down’ [4]

3. ISRO nie definjuje albo struktury jako relacji między obiektami albo 
jako tylko relacji bez obiektów
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Jakie wersje ISRO moża by 
wyodrębnid ?

(W oparciu o dociekania nad istotą informacji)
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ISRO – Minimalny

 Minimalny ISRO (informacja jest podstawowym 
czynnikiem w naturze, wyraża się  w organizacji )
 informacja jest podstawowym  ( jednym z podstawowych ) 

czynnikiem rzeczywistości; jej obecność jest zwiazana z organizacja 
natury
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Jest to podstawowe założenie ISRO i wszystkie jego wiarianty 

powinny to założenie akceptować

40/45



ISRO – Matematyczny
 Matematyczny ISRO (informacja jest widoczna w 

strukturach matematycznych)
 Informacja przejawiaja się w strukturach matematycznych jako 

niezmienniki matematycznych modeli natury; informacja może być 
podstawowym elementem natury ale my nie mamy do niej 
bezpośredniego dostępu tylko ‘wyczuwamy’ jej obecność
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Heller (2009)[3] 1. The world contains information encoded in its structures; the world is a 

structure or information and information saturates and creates the world

2. We cannot currently distinguish between structures in nature and their 

content; we cannot decide whether information is a structure or it is contained 

in the structure

3. Information may be what is invariant in models of nature



ISRO – Epistemiczny

 Epistemiczny ISRO (poznajemy informację przez 
struktury) ( mówi o tym co możemy wiedzieć)
 Informacja jest poznawalna pośrednio (lub bezpośrdnio) przez 

struktury  ( wnioskujemy o jej istocie, i jej istnieniu, ze struktur)

 Nie stwierdza czy coś poza strukturami istnieje
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ISRO– Ontyczny

 Ontyczny ISRO (information all the way down) ( mówi 
o tym co jest)
 Informacja jest podstawowym czynnikiem natury (jednym z), jest 

czynnikiem organizującym w naturze; jest równoznaczna ze 
strukturami (lecz nimi nie jest) lub jest poza strukturami i ujawnia 
się nich; 

 Informacja może być zrozumiana jako formy Platona, lub element 
hylemorphiczny, lub jako istniejaca sama w sobie ( nic poza nia nie 
istnieje)
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Koocowe wnioski
 Wnioski

 Modele E/O/ ISRS nie sa odpowiednie do presentacji 
ontologicznej koncepcji informacji i struktury

 Model Floridiego jest zbyt otwarty i skłania sie raczej w 
kierunku optyki epistemicznej niż ontycznej

 ISRO uwzględniający ontologiczną rolę informacji różni 
sie istotnie od istniejących modeli ISRS.

 Analiza opcji ISRO pozwala na usystematyzowanie 
modeli informacjiO, zrozumienie ich różnic, 
podobieństw, i braków, jak również na bardziej 
systematyczny wgląd w istotę informacji
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Co dalej

 Co dalej

 Należy rozbudować podstawowe założenia modeli 
informacji o innych autorów ( K. Turek, Turing, 
Wolfram, Wheeler ...)

 Należy uściślić  definicje wariantów ISRO
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