Witold Marciszewski

Kalkulacja algorytmiczna i superalgorytmiczna
Dwie notatki do przyszłego szkicu
1. O granicach algorytmicznej rozwiazywalności
˛
w naukach społecznych
Motto. Sa˛ chwile, gdy nadmiar kalkulacji oznacza nierobienie niczego, sa˛ chwile, gdy przywódca
polityczny musi iść za instynktem, który mówi mu, co jest dobre i słuszne. — Tony Blair1
Złożoność struktur i procesów społecznych z natury rzeczy przewyższa złożoność przyrody, choć
i tamta bywa oporna wobec algorytmizacji i komputerowej brute force. W miar˛e posuwania si˛e w
czasie historycznym, złożoność społeczna, wchłaniajac
˛ coraz wi˛ecej czynników i przybierajac
˛ na
skali, aż po globalna,˛ jest coraz trudniejsza do ogarni˛ecia. Miara˛ jednak sukcesu poznawczego teorii
empirycznej jest jej przydatność w ekspertyzach, tym wi˛eksza, im wi˛eksza złożoność b˛edacego
˛
do
rozwiazania
˛
problemu. W braku teoretycznie ugruntowanych ekspertyz polityk czy menedżer zdany
jest na własna˛ intuicj˛e — ów instynkt, o którym mówi motto. Jeśli intuicja jest trafna, świat na
tym zyska, ale nie wyjda˛ dobrze teoretycy; ci udowodnia˛ swa˛ zb˛edność oferujac
˛ kalkulacje choćby
i obfite, ale nie na miar˛e wielkości problemu.
Żeby sprostać nowym wyzwaniom, nauki społeczne musza˛ przejść gruntowna˛ transformacj˛e. Jej
kierunek i tempo sa˛ widoczne w badaniach wielu ośrodków, zwłaszcza w USA. ale odgłosy tego
w Polsce sa˛ słabe (godnym uwagi wyjatkiem
˛
sa˛ majace
˛ zasi˛eg światowy prace Andrzeja Nowaka).
Stad
˛ potrzeba programu badawczego wspartego na odpowiedniej refleksji metodologicznej. Ma si˛e
do niej przyczynić obecny szkic, wychodzac
˛ od punktu, w którym logiczne zagadnienie rozstrzygalności łaczy
˛
si˛e z informatyczna˛ problematyka˛ złożoności algorytmicznej.
Logiczne metody badania rozstrzygalności problemów, zrazu stosowane w samej matematyce,
coraz szerzej znajduja˛ zastosowanie w naukach empirycznych, w tym społecznych. To ostatnie staje
si˛e możliwe dzi˛eki powiazaniu
˛
wcześniej używanych modeli matematycznych (głównie von Neumanna teorii gier) z nowymi modelami obliczeniowymi, jak te z (zainicjowanej niegdyś przez von
Neumanna) teorii automatów komórkowych (por. S.Wolfram: A New Kind of Science). W stosunku
do problemów rozstrzygalnych powstaje nast˛epne pytanie – o ich dost˛epność algorytmiczna˛ czyli
obliczeniowa˛ (tractability), czym zajmuje si˛e informatyczna teoria złożoności algorytmicznej (obliczeniowej).
Wykrycie w naukach społecznych problemów nierozstrzygalnych lub takich, które sa˛ rozstrzygalne lecz niedost˛epne algorytmicznie, prowadzi do pytania, czy mimo to jest możliwe
rozwiazywanie
˛
ich metodami właściwymi naukom ścisłym. W odpowiedzi, rysuja˛ si˛e dwie
dopełniajace
˛ si˛e ewentualności: (1) z kr˛egu informatyki i (2) z kr˛egu logiki,
1. Superkomputacjonizm (J.Copeland i in.) to hipoteza o możliwości kalkulacji superalgorytmicznej czyli znajdowania wartości funkcji nieobliczalnych. Stad,
˛ innym terminem na superalgorytmiczność jeat hiperobliczalność. Przekracza to zdolność obliczeniowa˛ maszyny Turinga (1936),
lecz mieści si˛e w możliwościach abstrakcyjnego urzadzenia
˛
nazwanego przez Turinga (1939) wyrocznia.˛ Toczy si˛e spór, czy wyrocznia jest fizycznie realizowalna; wśród odpowiadajacych
˛
na
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"tak" sa˛ niektórzy badacze sieci neuronowych i zwolennicy tezy o wi˛ekszej niż moc maszyny Turinga mocy maszyn analogowych. Jeśli hipoteza ta si˛e obroni, przed naukami społecznymi otworzy si˛e perspektywa podejmowania z pomoca˛ informatyki zagadnień, których złożoność przekracza
możliwości algorytmów.
2. Dzi˛eki algorytmizacji dowodzenia zarysowała si˛e granica mi˛edzy kwestiami rozwiazywalnymi
˛
algorytmicznie i takimi, których rozwiazanie
˛
musi być pozostawione intuicji; przykładem drugich –
zdanie gödlowskie, a także formuły logiki pierwszego rz˛edu, których niedowodliwość jest widoczna
poprzez intuicyjne rozpoznanie nieskończonego ciagu
˛ p˛etli w konstrukcji drzewa analitycznego. Sa˛
to przykłady budzenia lub wzmacniania intuicji dzi˛eki praktykowaniu procedur algorytmicznych. W
badaniach społecznych taka˛ praktyk˛e moga˛ stanowić symulacje komputerowe.
Zakłada si˛e w tym sposobie myślenia, że post˛epowanie nie-algorytmiczne może stanowić swoisty rodzaj rachowania czyli kalkulowania. Jeśli bowiem istota˛ rachowania jest znajdowanie wartości
jakiejś funkcji, to urzadzenie
˛
zdolne znajdować wartości funkcji nieobliczalnych należy określić jako
rachujace
˛ nie-algorytmicznie, a to znaczy – intuicyjnie.
Z powyższych uwag można wyprowadzić kilka wniosków dotyczacych
˛
nauczania uniwersyteckiego tych
dyscyplin, które wchodz˛e w gr˛e przy podejmowaniu problemu, jak ma si˛e intuicyjne rozwiazywanie
˛
problemu do rozwiazywania
˛
superalgorytmicznego: czy można te metody utożsamić? W analogiczny sposób
powinny być korelowane programy badawcze tychże dyscyplin, ale ograniczam si˛e do dydaktyki jako prostej egzemplifikacji.
Należy skorelować tematycznie i ułożyć w odpowiedniej sekwencji kursy logiki, metodologii nauk,
informatyki i jakieś zagadnienia wybrane socjologii (lub innej dyscypliny społecznej) takie, żeby na ich
przykładzie dało si˛e sprawdzać i rozwijać podana˛ wcześniej wiedz˛e metodologiczna.˛
Punktem wyjścia jest logika, niezb˛edna do tego, żeby dało si˛e nawiazywać
˛
w przykładach do jakichś
znanych już słuchaczom rozumowań socjologicznych. Przygotowuje ona zarówno do metodologii nauk jak
informatyki, które to kursy powinny nast˛epować po logice. Nast˛epnie pora na praktyczne zastosowania
w jakimś merytorycznie ważnym problemie społecznym; na przykład, zagadnieniu stereotypów, mitów
i innych wierzeń zbiorowych, które dobrze daja˛ si˛e porównywać i kontrastować z teoriami naukowymi.
Inny kierunek zastosowań (równoległy, a nie alternatywny) to takie procesy społeczne, które dadza˛ si˛e z
przekonujacym
˛
wynikiem symulować komputerowo (np. problem bezrobocia czy negocjacje pracodawców
z pracobioracami).
Logika, fundament tej konstrukcji, powinna wykształcić m.in. rozumienie stopni efektywności
algorytmu pod katem
˛
czekajacego
˛
w kursie informatyki rozróżnienia algorytmów wielomianowych,
wykładniczych etc., co b˛edzie z kolei potrzebne w komputerowych symulacjach procesów społecznych;
odpowiednio wyłożona metoda zerojedynkowa logiki zdań jest idealnym do tego środkiem. Kurs logiki
uwieńczony problematyka˛ rozstrzygalności, przygotowujac
˛ a˛ do kwestii dost˛epności algorytmicznej, da si˛e
przerobić przy zastosowaniu odpowiednich metod dowodowych — łatwych, a zarazem najbliższych procedurom algorytmicznym. Warunki te dobrze spełnia Betha metoda tabel semantycznych czy Smullyana
metoda drzew analitycznych.

Realistyczna możliwość wykonywania hiperobliczeń czyli kalkulacji superalgorytmicznych zależy
od tego, czy w realnym świecie istnieja˛ uradzenia
˛
fizyczne zdolne do takich operacji. (Zagadnienie
to, o wielkiej doniosłości filozoficznej, jest podj˛ete w odczycie z tejże konferencji: Jerzy Mycka,
"Empiryczne aspekty teorii obliczalności".) Sa˛ podstawy do przypuszczenia, że skoro umysł ludzki
jest zdolny do rozwiazywania
˛
pewnych problemów w sposób intuicyjny, dla którego nie daje si˛e
wskazać żadnego algorytmu (koronny przykład – zdanie gödlowskie), to mózg jako organ umysłu
byłby właściwym i realnie istniejacym
˛
reprezentantem klasy urzadzeń
˛
fizycznych zdolnych do superalgorytmicznej kalkulacji. Sprawie tej poświ˛econa jest nast˛epna notatka.

2. Jak ma si˛e mózg do maszyny Turinga
Motto. "It is only proper to realize that language is largely a historical accident. The basic human languages are
traditionally transmitted to us in various forms, but their very multiplicity proves that there is nothing absolute
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and necessary about them. Just as languages like Greek or Sanscrit are historical facts and not absolute logical
necessities, it is only reasonable to assume that logic and mathematics are similarly historical, accidental forms
of expression. They may have essential variants, i.e., they may exist in other forms than the ones to which we
are accustomed. Indeed, the nature of the central nervous system and of the message systems that it transmits
indicate positively that this is so. [...] Thus logic and mathematics in the central nervous system, when viewed
as languages, must structurally be essentially different from those languages to which our common experience
refers."
John von Neumann.

Sa˛ to ostatnie słowa z ostatniego dzieła von Neumanna The Computer and the Brain. Postawiony
w nich problem ma wag˛e testamentu, którego spadkobierca˛ powinna być filozofia nauki pospołu
z logika˛ i informatyka.˛ Problem powstajacy
˛ na gruncie przytoczonego tekstu, choć trudny, da si˛e
wysłowić w trzech krótkich pytaniach.
(1) Czy owej logiki i matematyki centralnego systemu nerwowego dotycza˛ jakieś limitatywne twierdzenia o nierozstrzygalności?
(2) Jeśli tak, to czy zakres problemów nierozstrzygalnych jest taki sam, jak dla maszyny Turinga?
(3) Jeśli nie taki sam, to jaki?
Myśl o istnieniu swoistej logiki i matematyki mózgu nie jest pewnikiem, nie jest też wynikiem
empirycznym. Jest hipoteza˛ filozoficzna˛ w takim sensie, w jakim Karl Popper mówił o metaphysical
research programme. Stad,
˛ powyższe pytania maja˛ charakter warunkowy: jeśli ta hipoteza von
Neumanna si˛e potwierdzi, to mamy pytania 1, 2, 3.
Problem modelowania matematycznego i symulacji komputerowej w naukach społecznych
wiaże
˛ si˛e z hipoteza˛ o swoistości logiki mózgu w sposób nast˛epujacy.
˛ Jeśli okaże si˛e ona mniej niż
logika symboliczna podległa twierdzeniom limitatywnym, to nierozstrzygalność lub algorytmiczna
niedost˛epność pewnych problemów nauk społecznych, skutkujaca
˛ niemożliwościa˛ symulacji komputerowych, nie b˛edzie przeszkoda˛ w rozwiazywaniu
˛
tych problemów, o ile leża˛ one w zasi˛egu
możliwości matematyki i logiki mózgu.
Standardowy matematyczny model interakcji społecznych pochodzi od Johna von Neumanna i
Oskara Morgensterna (z austriackiej szkoły ekonomicznej, tej samej co F. Hayek – temat Warsztatów 2002). Jest nim teoria gier, która po pół wieku sukcesów wchodzi w faz˛e nowego rozkwitu
dzi˛eki fuzji z teoria˛ automatów komórkowych; ta zaś także pochodzi od von Neumanna (przy wydatnym udziale Stanisława Ulama). Dzi˛eki owej fuzji, pytania o obliczalność (computability) i
obliczeniowa˛ dost˛epność (tractability) problemów z teorii gier dadza˛ si˛e traktować metodami teorii
automatów. Osiagni˛
˛ eto na tym polu znaczace
˛ wyniki, np. w sprawie nierozstrzygalności problemu
ustalenia si˛e strategii graczy w pewnych wariantach tzw. dylematu wi˛eźnia.
Sa˛ to wyniki doniosłe metodologicznie, gdy idzie o możliwość symulacji komputerowej interakcji społecznych modelowanych w teorii gier. Nierozstrzygalność pociaga
˛ brak algorytmu symulacyjnego, a wi˛ec niemożliwość rozwiazania
˛
problemu wedle wymogów takiej metodologii, która
utożsamia rozwiazywalność
˛
z rozstrzygalnościa˛ algorytmiczna˛ (jest to metodologia komputacjonistyczna, która wypiera obowiazuj
˛ ac
˛ a˛ do niedawna w licznych kr˛egach nauk społecznych metodologi˛e behawiorystyczna).
˛
Powstaje wtedy pytanie: czy otwiera to może furtk˛e dla dawnego (sto lat, liczac
˛ od Maxa Webera) programu tzw. socjologii rozumiejacej?
˛
Czy to, co nieuchwytne dla algorytmu może dać si˛e
ujać
˛ jakaś
˛ intuicja?
˛ Warunkiem koniecznym, aby pytanie to dało si˛e odtworzyć w j˛ezyku logiki z
informatyka˛ jest powiazanie
˛
poj˛eć intuicji czy rozumienia z wynikami limitatywnymi uzyskanymi
w tych dyscyplinach. Mamy wi˛ec prawo mówić o intuicji, oznaczajac
˛ tym słowem jakiś stan umysłu
trudny skadin
˛ ad
˛ do ścisłego określenia, ale dajacy
˛ si˛e zidentyfikować przynajmniej przez przykłady.
Koronnym przykładem jest zdanie gödlowskie, którego prawdziwość jest niewatpliwa,
˛
co czyni wiarogodnym akt poznawczy b˛edacy
˛ jego źródłem, a równie niewatpliwe
˛
jest to, że ów akt nie polega na
3
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stosowaniu algorytmu; w tym kontekście mówili o intuicji Gödel. Post, Mostowski (w zakończeniu
Logiki Matematycznej). Tak rysuje si˛e pomost mi˛edzy logika˛ i informatyka˛ a metodologia˛ nauk
społecznych.
Powstaje pytanie, czy intuicja da si˛e zdefiniować przez odniesienie do pewnej idei Turinga z
pracy o logikach porzadkowych,
˛
1938 (współfirmowanej przez Churcha). Jest to poj˛ecie wyroczni
(oracle) jako hipotetycznego urzadzenia
˛
potrafiacego
˛
znajdować wartości funkcji nieobliczalnych;
tym sposobem chciał Turing zdać spraw˛e z faktu akceptacji takich zdań jak gödlowskie. Jako obiekt
idealny i hipotetyczny wyrocznia nie budzi kontrowersji; otwarte jest natomiast i żywo dziś dyskutowane (Hodges, Copeland, Penrose) zagadnienie: czy obiekt taki może istnieć w świecie fizycznym?
Powstaje też równoległe pytanie, czy intuicja da si˛e zdefiniować przez odniesienie do domniemywanej przez von Neumanna swoistej logiki mózgu. Znaczyłoby to tyle, że pewne problemy
nierozwiazywalne
˛
dla algorytmów zapisanych w j˛ezyku logiki symbolicznej byłyby rozwiazywalne
˛
dla mózgu nie posługujacego
˛
si˛e zapisem symbolicznym; rozwiazywalne
˛
w sposób inny niż algorytmiczny.
Stawiajac
˛ te pytania, zdaj˛e sobie spraw˛e, że wykraczaja˛ one poza te granice, w których można
by si˛e kusić o szukanie odpowiedzi we współczesnym stanie nauk empirycznych i matematycznych.
Ale jest to nie tylko prawo lecz także obowiazek
˛
filozofii – wybiegać pytaniami poza horyzont aktualnej nauki. Jeśliby tego nie czyniła, byłaby jedynie epigonem nauki, a nie jej partnerem zdolnym
coś wnieść od siebie do powstajacego
˛
gmachu wiedzy.
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