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METODYKA BADA Ń ORAZ CHARAKTERYSTYKA OCZEKIWANYCH WYNIKÓW

1. Cel naukowy Projektu — (a) jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, (b) co jest
jego istotą, (c) co uzasadnia podjęcie tego problemu w Polsce, (d) jakie przesłanki skłaniają wnio-
skodawcę do podjęcia tego tematu?

2. Istniejący stan wiedzy w zakresie badań — (a) jaki oryginalny wkład wniesie rozwiązanie posta-
wionego problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej wświecie i w Polsce, (b) czy w kraju i
świecie jest to problem nowy czy kontynuowany i (c) w jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy i
dotychczasowy stan wiedzy.

3. Metodyka badań — (a) co stanowi podstawę naukowego warsztatu wnioskodawcy i (b) jak za-
mierza rozwiązać postawiony problem, (c) na czym polegać będzie analiza i opracowanie wyników
badań, (d) jakie urządzenia (aparatura) zostaną wykorzystane w badaniach, (e) czy wnioskodawca
ma do nich bezpósredni dostęp i umiejętność obsługi?

4. Co będzie wymiernym, udokumentowanym efektem podjętego problemu — zakładany sposób
przekazu wyników (publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w kraju i zagranicą, mono-
grafie naukowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, nowe patenty i „know-how”, nowe metody i
urządzenia badawcze).

1. Cel naukowy projektu.

(a) Problem do rozwiązania: [P1] jakie są ograniczenia algorytmów (nieroztrzygalność, nie-
dostępnósć algorytmiczna problemu) w symulacji komputerowej procesów społecznych, [P2] ja-
kie to ma konsekwencje dla metodologii nauk społecznych, [P3] jakie założenia filozoficzne mają
wpływ na odpowiedzi dotyczące P1 i P2?

(b) Istotę problemu dobrze oddają słowa wybitnego logika Patricka Suppesa:The limits of knowledge
has been in many ways more a topic of philosophy or mathematics. What is a new twist here is to
try to consider limits in terms of science more directly.(cytowane za: John Horgan, "A paradigm
is born", www.columbia.edu/cu/21stC/issue-1.3/paradigm.html). W obecnym projekcie filozoficzne
pytanie o granice posługiwania się matematyką w teoriach społecznych jest rozważane, jak radzi
Suppes, z pomocą nauki.

(c) Wśród powodów podjęcia tego problemu mamy z jednej strony [1] fakt prowadzenia w Polsce
wielu badán stosujących modele matematyczne w ekonomii i socjologii, a zarazem [2] brak badań
logiczno-informatycznych nad stopniem przydatności tych modeli jako algorytmów do symulacji
komputerowej, co uniemożliwia stosowanie narzędzi służących do pokonywania ograniczeń algo-
rytmów. Co się tyczy 2, zachodzi wielka dysproporcja między Polską i krajami rozwijającymi takie
badania, jak USA, Anglia, Francja, Niemcy, Holandia. Zaradzenie temu wymaga przede wszystkim
przyswojenia dorobku zagranicznego. Jest to o tyle trudne, że tak nowa problematyka przenika się
silnie z pytaniami filozoficznymi (np. czy należy liczyć się z zachodzeniem funkcji nieobliczalnych
w świecie empirycznym); trzeba więc kompetencji filozoficznej na równi z logiczno-informatyczną,
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żeby odróżniác, co bierze się z presupozycji filozoficznych, a co z wyników naukowych oraz kry-
tycznie zanalizowác warstwę filozoficzną.

Drugim uzasadnieniem jest żywa w Polsce tradycja socjologii humanistycznej (Znaniecki,
Ossowska, Ossowski, Chałasiński i in.) z jej koncepcją rozumienia. Powinna ona zyskać na precyzji
dzięki zestawieniu z pojęciem intuicji, które w logice i informatyce definiuje się przez opozycję do
algorytmu (intuicyjne jest poznanie nie dające się ująć algorytmem). Tego rodzaju wiedza ma szansę
zbogacíc warsztat badawczy polskich socjologów (por. Streszczenie, punkt 3).

(d) Przesłanki do podjęcia tematu — podane w punkcie c.

2. Stan wiedzy w zakresie badán

(a) Badania limitatywne czyli dotyczące ograniczeń algorytmów, w tym ograniczén występujących
w modelowaniu procesów społecznych, na tyle się już rozprzestrzeniły na Zachodzie, że dorobiły się
już własnej nazwy –limitologia. Oryginalnósć obecnego Projektu polega na uprawianiu limitologii
od strony jej podstaw filozoficznych („od dołu”) i od strony konsekwencji metodologicznych („od
góry”).

(b) A zatem cały problem jest nowy w Polsce, w części głównej (limitologia) uprawiany ẃswiecie
i wymagający asymilacji w Polsce, a w częściach „oddolnej” i „odgórnej” – oryginalny w skali
światowej.

(c) Jest to pytanie o wyniki Projektu, które trudno znać w momencie składania Wniosku, ale hi-
poteza robocza jest następująca: w skaliświatowej ujawni się ukrytą filozoficzność pewnych tez
reklamowanych jakóscísle naukowe; w skali zaś polskiej ukaże się sceptykom przydatność algo-
rytmów, z jednoczesnym wskazaniem na ich ograniczenia i na metody częściowego pokonywania
tych ograniczén.

3. Metodyka badán

(a) Charakter warsztatu naukowego Wnioskodawcy oddaje nazwa jednostki prowadzącej badania, z
której też pochodzi większość uczestników:Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki . Po-
dobnie brzmi nazwa serii konferencji krajowych, organizowanych corocznie (od 1997), dotyczących
historii problemu rozstrzygalności: Warsztaty Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki. Z obecnym Pro-
jektem wiąże się bezpośrednio temat konferencji 2002: „Wolny Rynek jako System Przetwarzania
Informacji: z problematyki algorytmizacji w badaniach społecznych”.

Podstawę warsztatu naukowego w/w Katedry Logiki jako Wnioskodawcy stanowi połączenie
kompetencji z logiki, historii logiki, informatyki i filozofii, w szczególności filozofii nauki. Katedra
wydaje roczniki tematyczne po angielsku, w wersji tradycyjnej i internetowej (grupa A w klasyfika-
cji KBN), których tytuły z ostatnich lat także odzwierciedlają zakres kompetencji wykonawców:

On Leibniz’s Philosophical Legacy
Emil Post and the Problem of Mechanical Provability
Topics in Logic, Informatics and Philosophy of Science
Language, Mind and Mathematics
Free Market as a Complex System of Information Processing.

Katedra wydaje także serię książkowąStudies in the Methodology of the Social Science, w której
ukazały się od roku 2000 trzy pozycje, w tym jedna dotycząca problemu rozstrzygalności pt.Pro-
gram Verification with Algorithmic Logicze wstępem pt. „On How the Notion of Algorithm is Re-
lated to the Methodology of Social Sciences”.
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Te same zainteresowania i umiejętności przejawiły się w projektach badawczych, których tematy
są wymienione w danych osobowych wykonawców obecnego Projektu.

Współpraca międzynarodowa w tym zakresie dokonuje się na łamach wydawanego przez Ka-
tedrę periodyku internetowegoMathesis Universalis(www.calculemus.org/MathUniversalis); np.
nr 10 powiązany jest wzajemnymi linkami ze stroną prowadzoną przez A.Hodgesa, fizyka, bio-
grafa Turinga, noszącą tytuł "Uncomputability in the work of Alan Turing and Roger Penrose
(www.turing.org.uk/philosophy/lecture1.html). A z międzynarodowym udziałem specjalistów od
automatyzacji rozumowań wydaje od 1990 półrocznik (w wersji drukowanej i internetowej)Forma-
lized Mathematics: A Computer-Assisted Approach, abonowany przez ośrodki zagraniczne; adres
sieciowy: mizar.org/fm/

Znaczącym elementem współpracy międzynarodowej jest udział uczestników obecnego Projektu
w aktualnie prowadzonych projektach badawczych Unii Europejskiej z metodologii nauk:Mathe-
matical Knowledge Management(IST-2001-37057) orazCalculemus – Systems for Integrated Com-
putation and Deduction(HPRN-CT-2000-00102). Jeden z uczestników pracuje w 2003 (roczny
pobyt) z tytułu "mobility grant" w Uniwersytecie w Nijmegen (Holandia).

Od strony merytorycznej, do istotnych elementów warsztatu należy automatyzacja rozumowań
oraz analiza logiczna tekstów, obejmująca formalizację rozumowań. Co do reprezentowanych
umiejętnósci, wchodzą w grę następujące.

— wiedza matematyczna
— wiedza i praktyka informatyczna (praktyka programistyczna, dydaktyczna, w programowaniu
interenetowym)
— wiedza i praktyka metodolologiczna (praktyka dydaktyczna i w organizacji badań)
— współpraca z przedstawicielami nauk społecznych (wspólne konferencje, dydaktyka na wy-
działach nauk społecznych)
— znaczący dorobek niektórych wykonawców w zakresie publikacji filozoficznych (zob. dane oso-
bowe).

(b) Rozwiązywanie postawionego problemu będzie obejmować:
— systematyzację problematyki na podstawie literatury;
— rozpoznanie odmienności stanowisk w informatyce (np. różne hipotezy co do problemu

„P=NP?”) i w filozofii;
— zbadanie wpływu tej odmienności na metody badań w naukach społecznych, w szczególności

badán ekonomicznych i socjologicznych;
— kodyfikacjęśrodków zwiększających dostępność obliczeniową;
— współpracę z polskimi badaczami stosującymi metody matematyczne w naukach społecznych

w celu wypróbowania w/ẃsrodków;
— wykrycie założén filozoficznych wpływających na poglądy i praktykę we wcześniej wymie-

nionych punktach, próba oceny zasadności tych założén.

(c) W badaniach tego typu przez wyniki rozumie się coś ostatecznego, co już nie wymaga dalszych
analiz (gdy przez wyniki rozumie się np. dane eksperymentalne, to istotnie wymagają one analizy
czy interpretacji). Co się tyczy wyników w sensie obecnego Projektu, zostały one scharakteryzo-
wane wyżej w podpunkcie b.

(d) Zwykły komputer i siéc internetowa.

(e) Ma dostęp i umiejętność.

4. Wymierne rezultaty podjętych badán
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— Publikacja zbiorowa w formie książki pod tytułem podobnym do tytułu Projektu.
— Wersja angielska tej publikacji.
— Szczegółowy program (syllabus) akademickiego kursu metodologii nauk społecznych do realiza-
cji we własnych zajęciach dydaktycznych i do publikacji jako propozycja dla innych uczelni.
— Rozprawa habilitacyjna i rozprawa doktorska.
— Konferencja ogólnopolska w stulecie urodzin Johna von Neumanna na temat jego wkładu w
informatykę i w modele matematyczne dla nauk społecznych.
— Konferencja ogólnopolska, z udziałem gości zagranicznych, w 50-leciésmierci Alana Turinga,
na temat ewolucji jego poglądów od 1936 do 1954 i jego wpływu na aktualny stan informatyki i
filozofii.

Publikacje będą w części finansowane przez wydawców, a konferencje przez sponsorów.

Komentarz do Zadań

W uzupełnieniu do punktu 3b wyjaśnia się, że rozwiązywanie problemu będzie obejmować
następujące zadania.

1. Opis badán metodologicznych nad teorią gier jako standardowym narzędziem do modelo-
wania interakcji i ewolucji społecznej. Klasyfikacja i analiza modeli.

2. Opis badán metodologicznych nad automatami komórkowymi jako narzędziem do modelo-
wania interakcji i ewolucji społecznej. Klasyfikacja i analiza modeli.

3. Klasyfikacja i analiza metod postępowania w przypadku problemów nierozstrzygalnych lub
algorytmicznie niedostępnych. Dwie strategie. Rola intuicji. Założenia filozoficzne u podstaw
różnych strategii.

Ad 1. Uwagi metodologiczne dotyczące matematycznej teorii gier i decyzji są rozproszone po li-
teraturze z różnych dziedzin – informatycznej, socjologicznej, ekonomicznej, psychologicznej itd.
Zachodzi potrzeba połączenia ich w jedną zwartą całość, w której znajdą się klasyfikacje tego zbioru
ze względu na rodzaj ograniczeń modelu (nierozstrzygalność etc.), ze względu na rodzaj samego mo-
delu (np. model preferencji indywidualnych i preferencji w grupie) oraz stopień jego złożonósci, a
także ze względu na wiarogodność wyniku (pełne dowody, szkice, hipotezy, luźne domniemania).
Tak uzyskany materiał nadawał się będzie do monografii z zakresu metodologii nauk społecznych,
a w streszczeniu i odpowiednim uproszczeniu – do podręcznika akademickiego.

Ad 2. Mają tu zastosowanie wszystkie uwagi do zadania 1. Ponadto, porównanie modelu gier z mo-
delem automatów komórkowych i badanie przypadków, w których stosowane są one łącznie, dostar-
czy materiału do wýswietlenia nie dósć dotąd jasnego stosunku międzymodelem matematycznym,
jakim jest m.in. teoria gier, amodelem obliczeniowym, jakim są automaty komórkowe, automaty
skończone czy maszyny Turinga. W zadaniu mieszczą się porównania obu modeli wybranych do
szczegółowego zbadania z innymi klasycznymi modelami (Valrasa, Pareto etc.)

Ad 3. Wymieniona w trésci zadania klasyfikacja ze względu na rodzaj ograniczeń krzyżowác się
będzie z klasyfikacją ze względu na strategię ich pokonywania. W tej drugiej punktem wyjścia są
dwa zbiory, każdy dzielący się dalej na podzbiory. Wyjściowe zbiory strategii to: (A) strategia „mi-
nimalistyczna” polegająca na realistycznym ograniczeniu zadania, jak uproszczenie modelu co do
złożonósci, zadowolenie się wynikiem przybliżonym (np. dla problemu komiwojażera), zadowolenie
się wynikiem niepewnym przy oszacowaniu prawdopodobieństwa (np. w problemie spełnialności)
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itp; (B) strategia „maksymalistyczna” polegająca na szukaniu bardziej efektywnychśrodków obli-
czeniowych niż klasyczny komputer cyfrowy, a więc przetwarzanie równoległe, sieci neuronowe,
obliczenia kwantowe itd., aż po tzw. hiperkomputację.

Wybór strategii jest w znacznym stopniu warunkowany przez założenia filozoficzne dotyczące
badanej rzeczywistości jak i dotyczące badającego umysłu. Np. sięganie pośrodki z zakresu hi-
perkomputacji zakłada istnienie w naturze funkcji nieobliczalnych, a zarazem zdolność podmiotu
poznającego do ich odkrywania; negacja tej strategii ma znów swoiste motywacje filozoficzne. To
tylko jeden przykład. Spektrum poglądów filozoficznych jest tu szerokie, jest więc pole dośledzenia
zależnósci logicznych między tréscią filozofii i tréscią danej dyscypliny empirycznej (np. wpływ fi-
lozofii ewolucjonizmu), jak też związków między opcją filozoficzną i programem metodologicznym
(por. Poppera ideęmetaphysical research programme).

Realizacja zadán od strony organizacyjnej ma być, w zarysie, następująca. W każdym zada-
niu uczestniczy cały zespół wykonawców, a poszczególni członkowie wykonują prace stosowne
do ich kompetencji; wszyscy mają w pełni przygotowanie logiczne oraz, różni w różnym stopniu,
matematyczno-informatyczne i filozoficzne. Organizacją pracy zajmuje się w każdym zadaniu inny
Koordynator, który bezpósrednio współpracuje z Kierownikiem Projektu i przed nim odpowiada za
realizację zadania.
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