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Peirce

Struktura rozumowania abdukcyjnego [7]:

Obserwujemy zaskakujące zjawisko C .
Gdyby A było prawdziwe, zachodzenie C byłoby oczywiste.
Mamy zatem podstawy, by podejrzewać, że A jest prawdziwe.
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Trzy modele rozumowań abdukcyjnych [8]

Zasada podziału: rodzaj postulowanego związku między hipotezą
abdukcyjną a zjawiskami (czy też raczej reprezentacjami zjawisk), którym
za jej pomocą próbujemy „nadawać sens”: czy przed hipotezą abdukcyjną
stawia się zadanie wyjaśniania owych zjawisk oraz czy z hipotezy powinny
one wynikać (a dokładniej, wynikać logicznie).

Model eksplanacyjno-dedukcyjny: związek eksplanacyjny i dedukcyjny
zarazem.

Model eksplanacyjno-koherencyjny: związek eksplanacyjny, ale
niededukcyjny.

Model apagogiczny: związek nieeksplanacyjny i niededukcyjny.
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Model eksplanacyjno-dedukcyjny: składniki procedury
abdukcyjnej

H jest hipotezą abdukcyjną dla zdania A na gruncie teorii X wówczas, gdy,
z uwagi na przyjęte standardy wyprowadzalności spełnione są następujące
warunki:

(C1) zdanie A nie jest wyprowadzalne z X oraz
(C2) zdanie A jest wyprowadzalne z X i H łącznie.

1 Logika bazowa.
2 Metoda dowodowa.
3 Mechanizm generowania hipotez.
4 Implementacja kryteriów oceny hipotez.
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Model eksplanacyjno-dedukcyjny: struktura rozumowania
abdukcyjnego wg Thagarda

1 Emocjonalna reakcja zdziwienia, wywołana identyfikacją zjawiska
zarazem zaskakującego i interesującego na tyle, by stać się celem
wyjaśniania, którego zadaniem jest maksymalizowanie koherencji
zbioru reprezentacji mentalnych.

2 Poszukiwanie hipotez wyjaśniających wśród hipotez uprzednio
stosowanych lub w każdym razie znanych.

3 Próby konstrukcji nowych hipotez.
4 Ich porównawcza ocena bazująca na, powiązanych z oceną koherencji,

kryteriach konsiliencji i podobieństwa, a także prostoty (przy czym
granice między generowaniem a oceną hipotez nie są ostre, procesy te
przenikają się nawzajem i mogą przebiegać równolegle).

5 Akceptacja wybranej hipotezy powiązana jest z pojawieniem się
poznawczego usatysfakcjonowania: proces abdukcji tak jak zaczyna
się, tak i kończy reakcją emocjonalną (co nie znaczy, rzecz jasna, że
każde rozumowanie abdukcyjne dociera do tego etapu).
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Model apagogiczny [4]

1 Podobnie jak model eksplanacyjno-dedukcyjny wyrasta z dążenia do
konstrukcji logiki rozumowania abdukcyjnego.

2 Tak jak model eksplanacyjno-koherencyjny zmierza w kierunku
możliwie adekwatnego psychologicznie opisu takich rozumowań.

ale:

1 Na gruncie modelu apagogicznego odrzuca się istnienie ścisłego
związku między abdukcją a wyjaśnianiem.

2 Model apagogiczny odwołuje się do Arystotelesowskiej koncepcji
rozumowania redukcyjnego, które umożliwia zbliżanie się do wiedzy,
ale nie jej osiąganie (abdukcja jako rozumowanie „zachowujące
niewiedzę”).
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Abdukcja a wyjaśnianie – argument Hintikki [6]

Jeśli abdukcja ma być wyjaśnianiem, to powstaje pytanie: czego?

Miarą wartości teorii czy hipotezy jest między innymi jej potencjał do
wyjaśniania nowych, uprzednio nieznanych zdarzeń czy zjawisk.

Ale jeśli są one rzeczywiście nowe i nieznane, to nie można ich
przecież wyjaśnić za pomocą żadnego wnioskowania typu IBE.
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Abdukcja a wyjaśnianie – argument Gabbaya i Woodsa [4]

Ścisłe powiązanie rozumowania abdukcyjnego z wyjaśnianiem jest
charakterystyczne dla koncepcji abdukcji mających swe źródła w
epistemologii i studiach z zakresu filozofii nauki. W takim ujęciu
podstawowym kryterium oceny potencjalnej hipotezy abdukcyjnej jest jej
moc wyjaśniająca.

Alternatywą jest perspektywa algorytmiczna (albo teoriodowodowa,
charakterystyczna dla koncepcji abdukcji osadzonych w badaniach z
zakresu SI): H jest potencjalną hipotezą abdukcyjną dla A z uwagi na
teorię (traktowaną jako baza danych) X wówczas, gdy dodanie H do X
czyni możliwym wyprowadzenie zeń A, uprzednio niewyprowadzalnego.
Zadania, jakie H ma realizować, mogą mieć charakter eksplanacyjny,
dedukcyjny, predykcyjny itd. (wspólną ramą, ogólniejszą od problematyki
wyjaśniania, jest zagadnienie rewizji przekonań).
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Redukcja prosta w sensie Arystotelesa

W „Analitykach pierwszych” Arystoteles wyróżnia dwa rodzaje rozumowań
apagogicznych: redukcję prostą oraz sprowadzenie do sprzeczności. W
rozumowaniach pierwszego rodzaju wprowadzenie przesłanki uznanej
hipotetycznie, z mniejszym lub większym stopniem stanowczości, służy
uprawdopodobnieniu wniosku, uprzednio nieuznawanego w ogóle bądź
uznawanego mniej stanowczo:

Przez redukcję rozumiem (1) dowód, w którym termin pierwszy [większy]
wyraźnie przysługuje średniemu, ale stosunek średniego do mniejszego nie
jest oczywisty, niemniej jest bardziej lub mniej prawdopodobny niż
wniosek; (2) albo taki dowód, w którym występuje niewiele terminów
pośrednich między terminem mniejszym a średnim; bo w każdym takim
przypadku następuje zbliżenie się do wiedzy [Arystoteles 1990a, 2.25, 69a].
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Redukcja prosta w sensie Arystotelesa

Na przykład, podstawmy za A „to, czego można się nauczyć”, za B
„wiedzę”, a za C „sprawiedliwość”. To, że wiedzy można się nauczyć, jest
jasne, ale to, czy cnoty można się nauczyć, już nie jest takie pewne. Jeżeli
więc BC jest tak samo bądź bardziej prawdopodobne niż AC, wtedy mamy
redukcję; bo oto zbliżyliśmy się do wiedzy wprowadzając dodatkowy
termin, gdy natomiast przedtem nie posiadaliśmy wiedzy o tym, że A
przysługuje C [Arystoteles 1990a, 2.25, 69a].

oczywista przesłanka większa (AB): wiedzy można się nauczyć.

wątpliwy wniosek (AC ): można nauczyć się cnoty (resp.
sprawiedliwości);

konkluzja rozumowania: przesłanka mniejsza (BC ), głosząca iż cnota
(sprawiedliwość) jest wiedzą (jeśli jest ona prawdopodobna w stopniu
co najmniej równym prawdopodobieństwu wniosku, wówczas możemy
stwierdzić, że zbliżyliśmy się do wiedzy, choć nie, że ją osiągnęliśmy).
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Arystoteles vs Peirce

Z punktu widzenia Peirce’owskich teorii abdukcji epistemiczny status
przesłanek i wniosku rozumowania abdukcyjnego jest interesujący tylko o
tyle, o ile manifestuje się za jego pośrednictwem ich status aletyczny.

Redukcja prosta jest zatem rozumowaniem bardziej złożonym niż
Peirce’owska abdukcja. Samo poszukiwanie przesłanek dla znanego
wniosku jest, w gruncie rzeczy, rdzeniem Arystotelesowskiej teorii nauki
(choć to, czy w swojej praktyce badawczej Arystoteles postępował zgodnie
z własnymi wskazówkami metodologicznymi, można zasadnie podawać w
wątpliwość). Czy zadanie takie ma charakter abdukcyjny, czy nie, zależy
od epistemicznego statusu przesłanek i wniosku.
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Abdukcja jako rozumowanie „zachowujące niewiedzę” [4]

Uruchomienie procedury generowania hipotez abdukcyjnych związane jest
z obecnością czynnika „poznawczo drażniącego”: podmiot rozumuje
abdukcyjnie, gdy staje w obliczu problemu niewiedzy, czyli gdy nie jest w
stanie osiągnąć określonego celu poznawczego za pomocą dostępnych
sobie środków epistemicznych.

W modelu apagogicznym podstawową własnością rozumowań
abdukcyjnych jest to, że nie eliminują one do końca tego „podrażnienia”.
Tak jak dedukcja jest rozumowaniem zachowującym prawdziwość (albo,
jak kto woli, jest „informacyjnie konserwatywna” [1]), tak abdukcja jest
rozumowaniem zachowującym niewiedzę (ignorance-preserving).

Abdukcyjne dziedziczenie niewiedzy zrelatywizowane jest do rozumującego
podmiotu: hipoteza abdukcyjna nie stanowi takiego rozwiązania problemu
niewiedzy, które dla owego podmiotu byłoby w pełni satysfakcjonujące
poznawczo. Przy czym status aletyczny zdania A nie musi być powiązany z
jego statusem epistemicznym.
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Rozwiązania problemu niewiedzy [4]

1 Podmiot może rozszerzyć swoją bazę wiedzy i przekonań w taki
sposób, żeby osiągnięcie poznawczego celu stało się możliwe.

2 Podmiot może się poddać i uznać problem za, przynajmniej chwilowo,
nierozwiązywalny.

3 Podmiot może próbować odnaleźć hipotezę H, która, gdyby okazała
się prawdziwa (a w każdym razie gdyby podmiot mógł ją w sposób
uprawniony włączyć do swojej bazy przekonań), pozwoliłaby osiągnąć
cel; w związku z czym podmiot ma podstawy, by przypuszczać (ale
tylko przypuszczać), że H.

Problem abdukcyjny pojawia się wówczas, gdy w obliczu niewiedzy
poznający podmiot wybiera tę trzecią opcję (przy czym pojęcie
„wybierania” należy traktować tu rzecz jasna dość umownie).
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Ale jak to wszystko opisać? [5]

1 T !

2 ¬R(K ,T )

3 ¬R(K ∗,T )

4 Rpres(K (H),T )

5 H spełnia dodatkowe kryteria S1, . . . ,Sn
6 Zatem, C (H)

7 Zatem, Hc

W schemacie tym T ! oznacza, że T jest (określonym kontekstowo) poznawczym
celem rozumującego podmiotu, K i K∗ oznaczają bazy wiedzy podmiotu (przy
czym K∗ jest rozszerzeniem K ), R symbolizuje relację „poznawczej osiągalności”
(wyrażenie R(K ,T ) oznacza, że cel T jest osiągalny na podstawie bazy K ), Rpres

symbolizuje relację „domniemanej (presumptive) poznawczej osiągalności”, K (H)

oznacza bazę K wzbogaconą, na mocy odpowiedniej rewizji, o hipotezę H, C (H)

oznacza (uzasadnione) przypuszczenie, że H, natomiast Hc – akceptację H, przy
czym indeks c oddawać ma hipotetyczne pochodzenie H.
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A jakimi narzędziami modelować?

Czy te narzędzia będą np. symboliczne, czy np. koneksjonistyczne – i tak
trzeba znaleźć jakieś sposoby reprezentowania informacji o charakterze
metajęzykowym.

1 Etykietowane Systemy Dedukcyjne [3];
2 logiki koneksjonistyczne [2].

kognitywistyka, rok V (IP UAM) K:TPiR 16 / 32



amu

Etykietowane systemy dedukcyjne

Etykietowany system dedukcyjny (ESD) jest uporządkowaną trójką
< A,L,R >, gdzie L jest pewnym językiem sformalizowanym, R – w
najprostszym przypadku – jest zbiorem reguł systemu, natomiast
A =< A, f , ϕ > jest tzw. algebrą etykiet, przy czym A jest zbiorem
etykiet, f jest dwuargumentową operacją na A a ϕ jest dwuargumentową
relacją kompatybilności, określoną w A.

Podstawowymi elementami deklaratywnymi przetwarzanymi przez ESD są
etykietowane formuły postaci x : A. Etykiety służą kodowaniu informacji
metajęzykowej w wyrażeniach języka przedmiotowego w taki sposób, aby
możliwe było stosowanie reguł inferencyjnych zarówno do samych formuł
języka L, jak i do ich etykiet. Etykiety mogą kodować informacje o
strukturach danych, przechowywać informacje o wzajemnych zależnościach
formuł w dowodzie, włączać do teorii dowodu elementy semantyczne bądź
pragmatyczne.
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Etykietowane systemy dedukcyjne

Reguła odrywania zapisana w języku ESD mogłaby wyglądać następująco:

x : A→ B, y : A, ϕ(x , y)

f (x , y) : B

gdzie A,B są formułami języka L, x , y są etykietami, należącymi do zbioru
A, zaś f jest funkcją, określoną na zbiorze etykiet przesłanek reguły,
przyporządkowującą jej konkluzji nową etykietę. Wyrażenie ϕ(x , y)
informuje z kolei, że etykieta x jest kompatybilna z etykietą y . Różne
sposoby określenia funkcji f , relacji kompatybilności oraz różne algebry
etykiet definiują różne reguły odrywania i w efekcie – być może – różne
logiki.
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Załóżmy, że rozważana baza danych zawiera następujące etykietowane
formuły:

t1 : A (1)

t2 : ¬A (2)

t3 : ¬A→ B (3)

t4 : A→ ¬B (4)

porządek preferencji etykiet: t1 < t2 < t3 < t4
kompatybilność:ϕ(t4, t1), ϕ(t3, t2)
Dwukrotne zastosowanie etykietowanej wersji reguły odrywania daje:

t4t1 : ¬B (5)

t3t2 : B (6)

Ponieważ etykieta t4t1 ma pierwszeństwo przed etykietą t3t2, ostatecznie
otrzymujemy (z bazy klasycznie sprzecznej) ¬B.
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Załóżmy, że dysponujemy bazą danych
∆ = {t1 : A→ D, t2 : E → D, t3 : B ∧ C → D, t4 : A, t5 : E , t6 : B, t7 : C}
i że abdukcyjnym celem jest D. Załóżmy dalej, że kryterium oceny jest
porządek preferencji, określony hierarchią etykiet:
t7 < t6 < t5 < t4 < t3 < t2 < t1 (z których wszystkie są kompatybilne ze
sobą nawzajem). Łatwo sprawdzić że zbiór potencjalnych hipotez
abdukcyjnych dla D z uwagi na ∆ wygląda następująco:

{A,E ,B ∧ C}

i że dysponujemy w związku z tym trzema potencjalnymi etykietami dla D:
t1t4, t2t5, t3t6t7. Porównanie etykiet z uwagi na założony porządek
preferencji pozwala stwierdzić, że pierwszeństwo należy przyznać etykiecie
t1t4, a w konsekwencji, że spośród trzech wymienionych hipotez
najbardziej godną rozważenia jest hipoteza A.
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Etykiety

Zastosowanie etykiet umożliwia wprowadzenie do procesu oceny hipotez
elementów pozalogicznych, nadających precyzyjny sens warunkowi
preferencyjności. Etykiety mogą reprezentować np. koszty, skorelowane z
poszczególnymi hipotezami, i to nie tylko obliczeniowe, ale także
rozumiane najzupełniej dosłownie, wyrażane w odniesieniu do wszelkich
zasobów, jakimi dysponuje podmiot: czasu, środków ekonomicznych itp.
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Logiki koneksjonistyczne

Koneksjonistyczne modele rozumowań oferują:
1 większy realizm modeli neuronowych (choć oczywiście trudno mówić

tu o ich pełnej neuropsychologicznej adekwatności);
2 możliwość analizowania za ich pomocą multimodalnych aspektów

przetwarzania danych;
3 możność włączenia do modelu pewnych szczególnych typów danych,

jak choćby informacji o emocjonalnym wymiarze rozumowań.

Ale:
1 Ich precyzja i semantyczna przejrzystość pozostawiają wiele do

życzenia w porównaniu z precyzją i semantyczną przejrzystością
modeli (jakkolwiek uproszczonych), konstruowanych za pomocą
narzędzi symbolicznych.
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Rzecz kluczowa

Fundamentalny dla możliwości zdefiniowania tego typu narzędzi problem
przekładu symbolicznej reprezentacji danych na reprezentację
koneksjonistyczną rozwiązywany jest w taki sposób, że dane, zapisane w
symbolicznym języku formalnym, przekładane są najpierw na program
logiczny P (z grubsza: odpowiednio zdefiniowana postać kaluzulowa).
Następnie odpowiedni algorytm przekłada klauzule programu P na sieć
neuronową N (z jedną warstwą ukrytą), taką że oblicza ona najmniejszy
punkt stały programu P (czyli, znów z grubsza, zbiór wyprowadzalnych
zeń literałów), przy czym N może podlegać uczeniu.
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D [θD ]

N1 [θ1] N2 [θ2] N3 [θ3]

A B C E

wA wB wC

wN1
wN2

wE

wN3

Schemat sieci N dla bazy ∆ = {A→ D,E → D,B ∧ C → D}
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Mały kłopot

O ile reprezentacja programów logicznych, a za ich pośrednictwem baz
danych, za pomocą sieci nie stwarza większych problemów, o tyle
rekonstruowanie procedur abdukcyjnych jest znacznie bardziej kłopotliwe.
Załóżmy, że naszym abdukcyjnym celem, tak jak poprzednio, jest formuła
D. W tak prostym przypadku wygenerowanie hipotez abdukcyjnych nie
przedstawia trudności (tak jak poprzednio są nimi formuły A, E , B ∧ C ),
ale zdefiniowanie odpowiedniego mechanizmu wymaga pewnego namysłu.

Mechanizm ten powinien rzecz jasna wiązać neurony warstwy wyjściowej z
neuronami wejściowymi, czyli w pewnym sensie odwracać kierunek
aktywacji w sieci N . Jednakże prosta zamiana wyjść na wejścia i odwrotnie
nie prowadzi do pożądanych rezultatów. Jeśli neuron przyporządkowany
formule D potraktujemy jako wejściowy a neurony przyporządkowane
formułom A,B,C ,E jako wyjściowe, powstała w ten sposób sieć nie
odróżni formuł A, E i B ∧ C jako różnych hipotez dla D, aktywując
wszystkie cztery neurony, przyporządkowane formułom A,B,C ,E .
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Modalne logiki koneksjonistyczne

Logiki modalne implementowane są w SSN za pomocą zespołów sieci
neuronowych, przy czym każda sieć z takiego zespołu reprezentuje świat
możliwy. Z kolei powiązania między sieciami stanowią reprezentację relacji
dostępności określonej w zbiorze światów i charakteryzują wzajemne
interakcje między sieciami. Zespoły sieci neuronowych odtwarzaja więc
semantyczne informacje z modeli typu Kripkego.

Fakt, że formuły A, E i B ∧ C są potencjalnymi hipotezami abdukcyjnymi
dla D, możemy modelować w ten sposób, że jeśli neuron sieci N1
przyporządkowany formule D jest aktywowany, aktywowane są również
neurony w trzech innych sieciach N2,N3,N4, dostępnych z N1: w N2
aktywowany jest neuron, odpowiadający formule A, w N3 aktywowany jest
neuron, odpowiadający formule E , w N4 aktywowane są neurony,
odpowiadające formułom B i C .
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Każdą regułę A1 ∧ . . . ∧ An → Am programu P (w naszym przypadku
każdą formułę z bazy ∆) przekładamy na regułę modalną postaci
Am → 3(A1 ∧ . . . ∧ An); intuicyjnie, formuła A1 ∧ . . . ∧ An stanowić ma
potencjalną hipotezę abdukcyjną dla Am. Każdemu Am
przyporządkowujemy następnie świat możliwy Wm, w którym Am ma
obowiązywać (w rozważanym przykładzie mamy tylko jedną taką formułę,
mianowicie D), natomiast formule (A1 ∧ . . . ∧ An) przyporządkowujemy
nowy świat Wp, taki że Wp jest dostępny z Wm.

Dla powstałego w ten sposób zbioru reguł modalnych i odpowiednio
określonej relacji alternatywności stosujemy algorytm przekładu, generujący
zespół sieci neuronowych, w którym każda sieć reprezentuje jeden świat
możliwy a połączenia między sieciami reprezentują relację dostępności.

Formułę A→ D przekładamy więc na D → 3A, formułę E → D na
D → 3E a formułę B ∧ C → D na D → 3(B ∧ C ). Argumentom spójnika
3 przyporządkowujemy następnie reprezentujące je sieci, odpowiednio
N2,N3,N4, wiążąc je z N1 w taki sposób, że ilekroć w N1 aktywowany
jest neuron, odpowiadający formule 3A, tylekroć w N2 aktywowany jest
neuron, odpowiadający formule A, itd.
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Co oferuje model apagogiczny?

1 Analizowanie innych niż eksplanacyjny typów związków między
abdukcyjnymi hipotezami i celami.

2 Mocno podkreślaną swoistość abdukcji jako rozumowania
„zachowującego niewiedzę”.

3 Włączenie do analizy rozumowań abdukcyjnych czynników
pozalogicznych już na poziomie przedmiotowym, sprawiając, że ocena
i motywowany nią wybór hipotez opisywane są za pomocą tych
samych narzędzi, co ich generowanie (choć procedura i tak jest
dwufazowa).

Podstawowym punktem odniesienia oceny hipotez jest ich praktyczność, a
z perspektywy apagogicznej bardziej praktyczne jest podejmowanie
właściwych działań we właściwym czasie niż próby określenia najlepszej z
dostępnych opcji.
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Co oferuje model apagogiczny?

Pytanie o ewentualne przewagi symbolicznego bądź koneksjonistycznego
sposobu modelowania nie jest w tym kontekście szczególnie istotne.
Poziom symboliczny i poziom koneksjonistyczny opisu działania
umysłu/mózgu nie są konkurencyjne: są różnymi poziomami wyjaśniania
tych samych zjawisk. To samo odnosi się do modeli rozumowań
abdukcyjnych.

Pewną zaletą modeli koneksjonistycznych mogłaby być ich mniejsza
złożoność obliczeniowa. Ponadto, zastosowanie sieci neuronowych i
przetwarzania równoległego może pozwolić na wskazanie takich aspektów
interesujących nas procesów, które nie są dostępne ludzkiej uwadze i
przetwarzaniu szeregowemu. Poważne potraktowanie tej drugiej możliwości
wymagałoby jednak albo modyfikacji pojęcia rozumowania, albo
zdefiniowania abdukcji w kontekście procesów poznawczych innych niż
rozumowanie.
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