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ABSTRACT. In search of the definition of computer science (review of the book by 
Izabela Bondecka-Krzykowska On ontological issues in computer science)
The article contains a review of the book by Izabela Bondecka-Krzykowska "On the 
issues of ontology of computer science". The reviewed monograph is another item 
popularizing the new field of research – the philosophy of computer science.
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kolejna ciekawa pozycja z zakresu filozofii informatyki autorstwa Izabeli 
Bondeckiej- n-
formatyki o-

Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych. Studium metodolo-
giczno-filozoficzne [Leciejewski, 2013]1 oraz Filozofia informatyki. Anto-

______________

1
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logia [Murawski, 2014]2. Wydaj
UAM jest jednym z pionierów w zakresie popularyzacji nowej dziedziny 

e-
yki: 1) informatyka jako 

dyscyplina, 2) komputer, 3) algorytm, 4) natura programu komputerowego, 
n-

cji, 7) epistemologia informatyki, 8) teza Churcha-Turinga, 9) etyka kom-
puterowa. W recenzowanej monografii r-
matyki 

e-
w

r-
formatyków? Jaka jest natura 

a-

W rozdziale 1 rozumieniem 

m-

ka stawia w omawianym 

______________

2
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podanie definicji poj

Atanasoff, Turing, von Neumann, Eckert, Mauchly), jest bardzo trudne.
e-

y-
– i –

d-

o-
nych celów. Autorka za najciekawsze uznaje artefakty techniczne, ponie-

oraz intencjonalnymi (funkcjonalnymi). Najbardziej problematyczne, we-

technicznych (wymieniono trzy podstawowe koncepcje ich funkcji: przy-
t-
a-

W kolejnym par har-
dware – software gdzie hardware rozumiany 

e-
cji 
d-

hardware
stwie do obiektów typu software hardware – software
jako dychotomia fizyczne – abstrakcyjne) w recenzowanej pracy zasadnie 
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o-
a-

h wej-
– – przeprowadzenie nawet 

r-

projekt systemu komputerowego, a nie spos
podstawie tego projektu maszyny. Matematyczny model pokazuje jedynie 

i-

n

komputera jest maszyna Turinga, która operuje na symbolach, czyli na 
obiektach czysto syntaktycznych (a pomija opis komputera w kategoriach 
semantycznych). Z czysto syntaktycznymi opisami systemów komputero-

znalezienie takiego jego o j-

ra.
W podrozdziale 1.3. omówiono kolejne koncepcje komputera, prze-

a algorytmów. 
i-
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kolejne próby ich definiowania,

zakresie3.
zo-

e-

o-
o-

logia” (2.1.) i „Epistemologia” (2.2.).

o-
o-

programowania jest implementacja algorytmu w jedny o-

e-
o-

mu do kodu binarnego (kodu maszynowego). 
o-
u-

programowania (to 
y-

______________

3 -dydaktyczna, to 
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-napisów z ich wykonaniami. 
o-

zumieniu programu jako bytu matematycznego. Zwolennicy tej koncepcji 
o-

wanie komputerów, na których -procesy 
to obiekty matematyczne. Takie rozumienie programu jest trudne do przy-

– –

analityczne, ani syntetyczne).
– pyta Autorka – program komputerowy jest tak zwanym 

? e-
niu programów jako wzorców (2.1.3.) pr

a-

obiektami matematycznymi.
e-

rowymi jest omówiony w paragrafie 2.1.4. problem kryteriów identyczno-
e-

rogramu zapisanego 

u-

ich zapisu jest niewysta

fo y-
o-

naturalnym (potocznym) po specyfikacje czysto formalne. W paragrafie 
e-
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o-
gramami.

programów – o-

e-
menta o-

pretacji se-

interpretacjami semantycznymi.
z-
o-

wym oraz z procesem jego tworzenia jest niejednoznacznych oraz sprawia 

przeanali-

o-
wania programów (uruchomieniu go dla reprezentatywnego zbioru danych 
i obserwacji wyników) oraz dowodzenia ich o-

r-
o-

poprawnie bez wykorzystania w procesie ich 
z-
o-

czasie i przy relaty – konkluduje 
Autorka –

o-
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y-

r-

i-
– odpo-

– cha-

Autorka r-

, o-
wane a stworzenie ogólnej definicji wydaje si

naukowej (fizyki, biologii itd.).
W kolejnym podrozdziale (3.2.) Autorka omawia wybrane teorie in-

– – lko na 

w-
o-

o omówienia –
–

y-
seman-

a-
n-

formacji Floridiego (3.3.) która jest tu rozumiana jako nowa dyscyplina 
zdolna do zrewolucjonizowania samej filozofii. Przy referowaniu tej kon-

zreferowanymi teoriami informacji. 
d-
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podstawowej problem

4. W t

i-

i-

d-
e na aspekty psycholo-

o-

y-

o-
–

–

(4.2.6.), szczególn

______________

4

o-
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tatusie 
o-

o-

d-

obiektam o-
logii Ingardena), to jest obiektami fikcyjnymi (4.4.). Mianem takich obiek-

y-
a-

chce obdarz

r-
e-

z-
a-
y-
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y-

w g y-

i-
orka na zako

o-

* * *

-Krzykowska 
w swojej monografii Z

n-

Autorka bardzo zasadnie i przeko e-

z-
,

(artefakt techniczny), czy maszyna abstrakcyjna (np. maszyna Turinga)? 

i kom-
pilacji lub interpretacji), czy dopiero przetestowany obiekt (poprawny 

e-

czy fikcja wytworzona przez komputer?
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a-
wia koncepcje definicyjne komputera, oprogramowania, informacji oraz 

otu, ale jasno nie 

n-

[Bondecka-Krzykowska, 2016, s. 133], „wybrane zagadnienia ontologii 
-Krzykowska, 2016, s. 199] „przyj-

-Krzykowska, 2016, 
s. 226], „wybrane zagadnienia ontologiczne” [Bondecka-Krzykowska, 

e-
nie wyboru arbitralnego, a nie merytorycznego.

Pon o-
logia” – termin o bogatej tradycji filozoficznej5. Autorka jednak nie okre-

o-
logia”6 7 nne –
wywodu – -Krzykowska, 

a-
kiej tradycji ontologicznej 

______________

5 „Ontologia (od gr. on – logos – l-

– obok teorii poznania –
6 u-

alna rzeczywi , jest terminem bardzo szerokim [Bondecka-Krzykowska, 2016, s. 199].
7

zarazem), –

Hartmanna (ontologia indukcjonistyczna), ontologii naukowej (przyrodniczej), ontologii 
–451. 
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a-

lektur

b-
a-

przez pryzmat przedmiotów jej zainteresowania; 2) obiektami zainteresowa-
: komputer, program kompu-

terowy, inf r-

z-

w nim tezy. o-

ofii w informatyce jest 
e-

formatyki jako nauki przez 
o-

e-

-Krzykowska, 
– – czym 

w istocie informatyka jest i jakie obiekty bada.
o-
to 
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jest informatyka – przyp. I.B-

[Bondecka-Krzykowska, 2016, s. 247]. Monografia o-
gicznych informatyki Izabeli Bondeckiej-Krzykowskiej jest erudycyjnym, 

t-
ku XXI wieku. Nie daje co prawda jednoznacznych odpowiedzi na pytania 

a-

zakresie w ramach filozofii informatyki. 
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