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Streszczenie

Jednym z wyzwa« stoj¡cym przed kognitywistyk¡ jest pytanie o adekwatn¡ teori¦ nabywania wiedzy i uczenia si¦ poj¦¢. Jedn¡ z prób odpowiedzi na to pytanie jest
model algorytmicznej wyuczalno±ci, zaproponowany w [4], [5] oraz [7] przez Marka
Golda i Hilary'ego Putnama. Powiemy, »e relacja R jest algorytmicznie wyuczalna,
je±li istnieje rekurencyjny ci¡g rekurencyjnych relacji S0 , S1 , S2 , . . . = (Sn )n∈N taki,
»e χR = lim χSn 1 . Zakª¡daj¡c, »e ludzki umysª mo»e by¢ modelowany jako podn→∞
miot poznawczy wykonuj¡cy algorytmiczne operacje, o relacjach wyuczalnych mo»emy mówi¢ tak»e jako o poznawalnych w granicy. Umysª, ucz¡c si¦ jakiego± poj¦cia,
posªuguje si¦ technik¡ prób i bª¦dów - generuje ci¡g hipotez dotycz¡cych poznawanej
relacji. Hipotezy te mog¡ si¦ zmienia¢ w obliczu nowych informacji, ale od pewnego
miejsca (nie maj¡c pewno±ci co do poprawno±ci odpowiedzi) ucze« ustala wªa±ciw¡
hipotez¦ dotycz¡c¡ danego poj¦cia. Okazuje si¦, »e klasa poj¦¢ wyuczalnych pokrywa
si¦ z klas¡ twierdze« zbie»nych logik eksperymentalnych, zdeniowanych przez Roberta Jeroslowa w [6]. Poj¦cie logiki eksperymentalnej uto»samiamy z pewnym rekurencyjnym predykatem H(t, x, y), odczytywanym intuicyjnie w nast¦puj¡cy sposób:
W czasie t, ci¡g zda« o numerze Gödla y jest akceptowany jako uzasadnienie formuªy
o numerze Gödla x. Twierdzenia logiki H nazywamy formuªami powraca j¡cymi
i okre±lamy przez warunek:
RecH (x) ≡ ∀t∃s ≥ t∃yH(s, x, y).

Deniujemy tak»e zbiór

formuª stabilnych

logiki H nast¦puj¡co:

StblH (x) ≡ ∃t∃y∀s ≥ tH(s, x, y).
1 denicja

ta jest oczywi±cie równowa»na innej, znanej z literatury: R jest algorytmicznie wyuczalna
wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje caªkowita funkcja obliczalna g : N2 → {0, 1} taka, »e dla wszystkich
x ∈ N: limt→∞ g(x, t) = 1 ⇔ x ∈ R oraz limt→∞ g(x, t) = 0 ⇔ x ∈
/ R.

1

Logika H jest zbie»na, je±li wszystkie formuªy powracaj¡ce s¡ stabilne.
Opieraj¡c si¦ na wynikach Jeroslowa, staramy si¦ udzieli¢ (satysfakcjonuj¡cej dla algorytmicznej teorii uczenia si¦) odpowiedzi na pytanie o obliczeniowe przyczyny, dla
których pewne poj¦cia matematyczne s¡ poznawczo trudne, tj. le»¡ poza zasi¦giem
naszych kompetencji arytmetycznych. Wiadomo, »e zbiór twierdze« rekurencyjnie
aksjomatyzowalnej teorii arytmetycznej jest rekurencyjnie przeliczalny (Σ01 ). Dowodzimy, »e poprzez doªaczenie pewnego minimalnego, ale poznawczo istotnego zbioru
zda« niezale»nych do rekurencyjnej aksjomatyki arytmetycznej teorii oraz domkni¦cie otrzymanej sumy na operacj¦ wynikania, otrzymujemy teori¦, która nie tylko
nie jest rekurencyjnie przeliczalna, ale nie jest nawet algorytmicznie wyuczalna.
St¡d, odpowiadaj¡ca tej teorii klasa poj¦¢ nie mo»e by¢ efektywnie poznawalna.
W szczególno±ci, z powodu algorytmicznej niewyuczalno±ci, zdania nierozstrzygalne s¡ poza zasi¦giem obliczeniowych ±rodków poznawczych, ja-

. Otrzymane rezultaty s¡ rozwini¦ciem kognitywistycznej interpretacji twierdze« Gödla i ich konsekwencji.
kimi dysponujemy w ramach danej teorii
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