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 Obliczeniowa teoria umysłu
 Rola modeli obliczeniowych w kognitywistyce
 Mechanicystyczne ujęcie obliczeń
 Typowe zarzuty
 Happy end



 System poznawczy (umysł) jest pewnego 
rodzaju komputerem, to znaczy urządzeniem 
służącym do przetwarzania informacji.

 Jest tak dlatego, że poznanie nie zachodzi 
bez przetwarzania informacji.

 Ta teza jest dosłownie prawdziwa. Nie jest 
żadną metaforą.



 Tezę uzasadniano też przez rzekomą analogię 
umysł / mózg = oprogramowanie / sprzęt.

 Ta analogia nie jest w ogóle wykorzystywana w 
faktycznych modelach wyjaśniających w 
kognitywistyce.

 Komputery nie muszą mieć oprogramowania (np. 
bramki logiczne).



 Uniwersalna maszyna może rozwiązać wiele 
rozmaitych problemów, których istoty nie 
można z góry dokładnie określić. Tak jak umysł.

 Maszyna może posługiwać się modelem innej 
maszyny. Tak jak umysł może reprezentować 
inne umysły.

 Możliwości maszyny biorą się z ogromnej ilości 
prostych operacji. Tak jak możliwości umysłu 
biorą się z ogromnej liczby prostych oddziaływań 
między neuronami.

 Maszyna posługuje się symbolami. Tak jak 
człowiek.



 Symbole komputerowe = reprezentacje 
poznawcze?

 To jest dodatkowe założenie.

 Niewiarygodne

 Dogmatyczne

 Niejasne



 System poznawczy jest pewnego rodzaju 
komputerem, to znaczy urządzeniem 
służącym do przetwarzania informacji.

 Nie bronię tutaj tego, co z tej tezy nie wynika.



 80-90% publikacji w najlepszych 
czasopismach kognitywistycznych opisuje 
modele obliczeniowe.

 Modele te dotyczą zarówno realnych, jak i skrajnie 
idealizowanych systemów.

 Dwa konkurencyjne podejścia:

▪ Funkcjonalizm,

▪ Mechanicyzm.



 Wyjaśnianie mechanistyczne polega na 
podaniu modelu mechanizmu 
odpowiadającego za dane zjawisko.
 Typowe w biologii, ale też w kognitywistyce czy 

naukach społecznych.
 Mechanizm: złożony układ części i interakcji, 

którego organizacja przyczynia się do 
powstania zjawiska.
 Działanie układu opisuje się w kategoriach 

przyczynowych.



 Mechanistyczne ujęcie systemów 
obliczeniowych (Piccinini, Miłkowski):

 Mechanizmy obliczeniowe mają funkcję
realizowania obliczeń.

 Funkcję f przypisuje się tylko tym układom, 
których cecha f wytworzyła się dlatego, że istniał 
pewien plan dobierający części układu tak, aby 
miały cechę f.



 Artefakty mają funkcję, bo składamy je wg 
planu 

(Krohs 2013)



 Mechanizmy obliczeniowe przetwarzają 
informacje w sensie strukturalnym:
 Istnieje co najmniej jeden stopień swobody nośnika, 

na który wrażliwy jest mechanizm.

 Nośniki fizycznie można zmienić, dla funkcjonowania 
mechanizmu liczy się tylko wykrywanie stopnia 
swobody (neutralność względem substratu 
informacji).

 Informacje mogą być dyskretne lub ciągłe, w 
zależności od struktury nośnika i reagowania 
mechanizmu.



 Mechanizm przetwarza informacje zawsze i 
tylko wtedy, gdy:
 Może mieć uporządkowany strumień informacji 

wejściowych (może być pusty).

 Ma niepusty strumień informacji wyjściowych.

 Istnieje kompletny opis procesu przetworzenia 
wejściowych informacji w informacji wyjściowych:
▪ Może być cykliczny i nie kończyć się nigdy.

▪ Dopuszcza się nieskończoną liczbę kroków 
(hiperobliczenia).



 W typowych wyjaśnieniach obliczeniowych 
podaje się zwykle dwa modele mechanizmu:
 Nieobliczeniowy plan mechanizmu (np. w 

kategoriach elektronicznych lub hydraulicznych)
▪ Działanie mechanizmu jest wyjaśniane głębiej przez 

podanie kolejnych oddziaływań części mechanizmu.

▪ Dlatego wyjaśnianie obliczeniowe nie jest samodzielne!

 Mechanistycznie adekwatny model obliczeń, 
który opisuje (w idealizowany sposób) działanie 
mechanizmu tak, że odpowiada ono planowi 
mechanizmu.



 Jeśli uznamy, że systemy poznawcze muszą 
przetwarzać informacje (w sensie 
zdefiniowanym wcześniej), to teza 
obliczeniowej teorii umysłu po prostu z tego 
wynika.



 James Gibson: Poznanie 
nie polega na 
przetwarzaniu informacji 
(tylko na ich odbiorze).
 Odbiór informacji w sensie 

Gibsona także wymaga 
istnienia nośników z wieloma 
stopniami swobody. 

 Próba czysto werbalnego 
rozwiązania problemu.



 Dynamicyści: w maszynie 
Turinga operacje zachodzą 
w krokach obliczeń, które 
nie wiążą się z 
rzeczywistym upływem 
czasu.
 Maszyna Turinga nie jest 

jedynym modelem obliczeń, 
jaki mamy. Są też modele, w 
których wskazuje się czas 
realizacji poszczególnych 
kroków.



 Znany już od Leibniza 
zarzut przeciwko 
mechanicyzmowi.

 Komputacjonizm nie musi 
głosić, że natura 
świadomości wyczerpuje się 
w obliczaniu.

 A sensu informacji też nie 
widać, swoją drogą.



 Jest mnóstwo argumentów przeciwko 
sztucznej inteligencji o postaci:

1. Ludzie robią X.

2. Komputery nigdy nie zrobią X.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

A zatem sztuczna inteligencja nie jest możliwa (albo 
komputacjonizm jest fałszywy).

 Ale trudno traktować przesłankę 2 poważnie, 
jeśli jest podana bez dowodu.



 Ludzie się rozmnażają. Czy musimy wymagać 
tego od komputerów?
 Nie twierdzi się, że systemy poznawcze są TYLKO 

poznawcze.

 Nawet komputery są nie tylko przetwarzają 
informacje, ale i zużywają energię, zajmują 
miejsce, kosztują…

 Ciekawsze zarzuty tego typu wskazują na 
niemożność przetwarzania informacji na ludzki 
sposób!



 Realizacja rozumowań zdroworozsądkowych 
jest bardzo trudna.
 Czasem ten zarzut skrywa się pod mylącym 

mianem „problem ramy”.

 Postępy są powolne – ale są:
▪ Przekład automatyczny jest zrozumiały (por. Y. Bar-

Hillel)

▪ Rozpoznawanie mowy działa (por. J. Weizenbaum)

▪ Jeopardy! (IBM Watson)

▪ Ale H. Dreyfus uważa, że to nadal za mało.



 Argument oparty na dowodzie 
nierozstrzygalności Gödla.

 Problematyczny: zakłada, że ludzie poznają 
prawdy, których nie sposób udowodnić w danym 
systemie logiki.

 Ale samo takie poznanie, by było 
kontrprzykładem, wymaga założenia, że ludzie są 
niesprzeczni, co samo jest problematyczne 
(argumentacja H. Putnama i S. Krajewskiego).



 Lakoff, Searle i Barrett: 
ludzie są ucieleśnieni, a 
analogia oprogramowania z 
umysłem zakłada jakąś 
wersję dualizmu.
 Polemika z karykaturalną 

wersją komputacjonizmu

 Komputery są obiektami 
fizycznymi w czasoprzestrzeni, 
nie abstraktami. Mają wiele 
cech nieobliczeniowych.



 Searle i Putnam: komputery nie 
istnieją obiektywnie, bo 
własności matematyczne są 
tylko przypisywane przyrodzie.

 Jeśli to dobry argument, to znaczy, 
że zmatematyzowane prawa fizyki 
nie są obiektywne. Ratunku!

 Poważniej: koncepcja realizacji 
obliczeń, którą krytykują, jest 
wadliwa. Ale mamy lepsze.



 Searle (chiński pokój): w komputerach nie ma 
reprezentacji, które znaczyłyby same przez 
się.

 Obliczeniowa teoria umysłu nie pociąga teorii 
reprezentacyjnej.

 A redukcja 
intencjonalności to
sprawa na dłuższy
wykład.



 Epstein: ludzie nie 
zapamiętują rzeczy tak 
jak komputery, gdyż ich 
pamięć jest bardzo 
schematyczna.

 Słomiana kukła

 Epstein podkreśla też, że 
mamy ciała. Tak, a 
królowa Bona nie żyje.



 G. Edelman: mózgi to 
komputery analogowe, nie 
cyfrowe.

 To też komputacjonizm.

 H. Siegelman: mózgi 
obliczają więcej funkcji niż 
maszyna Turinga!

 Obliczeniowa teoria umysłu 
nie zakłada prawdziwości 
tezy Churcha.



 Pankomputacjoniści: wszystko 
jest komputerem, 
rzeczywistość ma naturę 
informacyjną.

 Nawet jeśli tak, to niekoniecznie 
wszystko oblicza wszystkie 
funkcje. Bo tylko w ostatnim 
przypadku obliczeniowa teoria 
nic nie ma do gadania. Razem z 
pankomputacjonizmem…



 Zarzut z braku zdrowego 
rozsądku: 
najboleśniejszy, ale 
oparty na 
pesymistycznej indukcji.

 Pozostałe – bezzębne.



 Mechanicystyczny model dobrze opisuje 
praktykę w kognitywistyce (i badania nad 
niestandardowymi modelami obliczeń…)

 Nie prowadzi do pankomputacjonizmu: nie 
każdy układ przyczynowy jest obliczeniowy.

 Nie jest reprezentacyjny: obliczenia nie 
muszą być sensowne czy opisywać 
rzeczywistości poza komputerem.



 Polecam lekturę mojej 
książki na ten temat.

 Więcej artykułów na 
stronie 
http://marcinmilkowski.
pl i na mojej stronie na 
http://academia.edu
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