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АНАЛОГІЯ У COGNITIVE SCIЕNCE: 
„традиційні” концепції та моделі

Сучасні виміри 

Замість вступу: короткий огляд 
та „з’ясування стосунків” з логікою
Початок інтенсивного обговорення висновків за 

аналогією у cognitive science можна віднести до 

1970-х років. Перші праці стосувалися переважно 

осмислення психологічних експериментів, в яких 

вивчали особливості властивого людям утворення 

аналогій, а також спроб відтворити ці особливості 

у комп’ютерних програмах „імітації” висновків за 

аналогією [Blank, 1997; French, 2002; Gentner, 1983; 

Kokinov, 1994; Kokinov, Petrov, 2001; Robertson, 

1997; Silverman, 1983]. При цьому обирали різні фор-

мальні засоби зображення умовисновків: одні сис-

теми використовували про дукції (rule-based rea-

soning), інші — мережі quasi-нейронів (так звані кон-

некціоністські моделі), багатоаґентні системи або 

ж міркування на підставі прецедентів (case-based 

reasoning).

Важливо зазначити таку деталь. Визнаючи осо-

бливу, навіть переважну значущість саме аналогій 

(порівняно з іншими типами міркувань) для мо-

делювання процесів пізнання, фахівці з cognitive 

science практично „іґнорували” дослідження ана-

логії логіками. Для статей про аналогію 1970—

1980-х років типовою є така структура: наведено 

кілька прикладів аналогій з різних предметних 

царин і на цій підставі „роз’яснено” поняття умо-

висновку за аналогією з апеляцією до інтуїції чи-

тача. У прикладних працях пізнішого часу, як пра-
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вило, наведено більш-менш чіткі алгоритми, за якими комп’ютер міг би 

відтворити аналогії з наведених прикладів [Analоgical Reasoning, 1988].

Невдовзі, проте, деякі з висунутих згаданими фахівцями концепцій 

аналогії набули статусу „парадигматичних”, оскільки їх було визнано до-

бре обґрунтованими теоретично та експериментально, а відповідні до 

цього комп’ютерні алгоритми дали добрі результати в імітації людських 

аналогій. Слід зазначити, що коґнітивні моделі аналогії стали широко ві-

домими й за межами галузі cognitive science. Коли зарубіжні філософи об-

говорюють роль аналогій у науковому пізнанні, вони здебільшого не по-

силаються на праці логіків, а аналізують коґнітивні моделі, такі, як SME, 

ACME та COPYCAT [Abrantes, 1988].

При цьому посилання на „суто логічні” формалізації аналогії, як і ра-

ніше, практично відсутні у працях у галузі cognitive science та штучного ін-

телекту [Люгер, 2003; Варшавский, Еремеев, 2005]. Доречно сказати, що 

коґнітивні моделі подекуди „зайняли місце” логічних формалізацій ана-

логії, оскільки самі висунули певні логічні принципи такої формалізації. На-

далі я спробую обґрунтувати цю тезу та, наскільки зможу, „розставити” 

згадані моделі на відповідні їм „місця”.

Коротко про схему умовиводу 
за аналогією та типи аналогій

Ніхто з дослідників аналогії не заперечує того, що 

цей тип умовиводу пов’язаний з установленням або виявленням певного 

відношення („схожості”, „відповідності”, „подібності” тощо) між двома 

предметами — моделлю а та прототипом b [Уемов, 1970; Уемов, 1971] 1. Я 

вживатиму таку загальну схему умовиводу за аналогією:

 L: ≈
Cp

(a, b) ∈ Ω, ℑ(a) ├─ ℑ’ (b) (1)

Тут L — мова опису моделі та прототипу, Ср — виражена мовою L про-

цедура обчислення рівня „схожості” об’єктів a та b, сам цей рівень позна-

чено через ≈
Ср

(a, b). У випадку належності ≈
Cp

(a, b) до певної множини зна-

чень Ω дозволене перенесення інформації ℑ з моделі на прототип, при цьо-

му ℑ може зазнати змін і набути форми ℑ’ [Леоненко, 2006; Леоненко, 2008].

1 Зверніть увагу: я вживаю термін „модель” у двох — суттєво різних — значеннях. По-

перше, у статті йдеться про різні теоретичні та комп’ютерні моделі умовиводів за ана-

логією. По-друге, слідом за А.Уйомовим, я називаю „моделлю” той об’єкт, з яко го у 

процесі аналогії переносять інформацію на інший об’єкт — „прототип” (в англомов-

ній літературі парі термінів „модель — прототип” відповідає пара „source — target”). 

Маю надію, що контекст дасть читачеві змогу уникнути колізій цих двох значень тер-

міна „модель”.
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Схема (1) буде надалі застосована з метою класифікації моделей анало-

гії у cognitive science. Як побачимо нижче, особливу увагу буде приділено 

двом типам аналогії: 1) парадейгмі — процедура Ср полягає у виявленні то-

тожних або подібних атрибутів об’єктів a та b; 2) ізоморфізму або quasi-

ізоморфізму — Ср полягає у знаходженні тотожних або подібних відношень, 

структурних частин об’єктів a та b.

Перейду тепер до опису головних „традиційних” концепцій аналогії в 

cognitive science.

Дедре Ґентнер: Structure Mapping Theory
Фахівці з cognitive science одностайні в тому, що 

етапною працею, яка вплинула на всі подальші моделі аналогії у цій галузі 

знання, стала стаття Дедре Ґентнер, опублікована у часописі „Cognitive 

Science” 1983 року [Gentner, 1983: p. 155–170]. У ній Д. Ґентнер висунула 

два „базисні” принципи:

1а. „Аналогією” правомірно називати тільки такий умовивід, заснов-

ком якого є одно-однозначна відповідність ℵ між структурами — деякими 

множинами відношень, наявних у моделі та прототипі (термін structure 

mapping, який позначає встановлення такої відповідності, став для коґні-

тивних концепцій аналогії визначальним, „майже еквівалентним” самому 

термінові „аналогія”).

1b. Нехай відповідність ℵ зв’язує певні відношення R
a
 моделі та R

b
 про-

тотипу. Рівень правомірності аналогії зростатиме, якщо поряд з ними ℵ 

зв’язує також деякі відношення вищого порядку G
a
(..., R

a
, ...) та G

b
(..., 

R
b
, ...) (це так званий принцип систематичності — systematicity principle) 2.

Таким чином, аналогія, згідно з Д. Ґентнер, — це ніщо інше, як ізомор-

фізм ℵ. Вимогу одно-однозначності ℵ послабляли у деяких наступних пра-

цях обговорюваного напрямку, відтак точніше буде назвати ℵ нестрогим, 

quasi-ізоморфізмом. З тези 1а випливає, зокрема, що умовивід типу пара-

дейгми Д. Ґентнер аналогією не визнає.

Ми бачимо, що визначення 1а аналогії Д. Ґентнер подає цілком у логіч-

них термінах. Умова 1b правомірності аналогії також виглядає як правило 

логічного характеру. Слід, проте, зазначити, що Д. Ґентнер під правомір-

ністю тут розуміє не стільки „правдоподібність”, скільки „доречність”, 

прийнятність конкретної аналогії для людей, що оцінюють її як „вдале” чи 

„невдале” порівняння двох предметів.

Тези 1а та 1b уточнювали та переглядали у різних аспектах сама Д. Ґент-

нер та інші вчені. Проте саме вони є „відправним пунктом” для всіх сучас-

2 Тези 1а та 1b я подаю тут у власному формулюванні (гадаю, проте, що вони правильно 

передають суть ориґіналу).



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2010, № 5 35

Аналогія у cognitive sciеnce: „традиційні” концепції та моделі

них концепцій аналогії у cognitive science (навіть для тих, що відкидають 

зазначені тези).

Обґрунтування свого визначення аналогії Д. Ґентнер пов’язує, з одно-

го боку, з виконанням певних „теоретичних критеріїв”, яким, на її думку, 

має задовольняти довільна концепція аналогії, а з іншого — з підтведжен-

ням її власної концепції низкою психологічних експериментів (проведе-

них як нею, так і багатьма іншими авторами).

„Теоретичні критерії” є такими:

(А). Інтерпретацію аналогії належить будувати на підставі „значень її 

частин” („meaning of its parts”) [Gentner, 1983: p. 155, 165]. Це означає, що 

пояснювати аналогію слід обмежуючись тільки залученням понять прото-

типу, моделі та їх складників. А, скажімо, процедуру вибору моделі (за на-

явності кількох кандидатів) не належить включати до сфери аналогії. Так 

само малосуттєвими для пояснення аналогії слід вважати її контекст і на-

віть інформацію, яку переносять з моделі на прототип.

(В). Теорія аналогії має в явний спосіб відрізняти її від інших різнови-

дів порівняння об’єктів, таких, як категоризація, абстракція тощо.

(С). Правила аналогії мають залежати тільки від синтаксичних власти-

востей зображень знань про її складові і не мають спиратися на семантичні 

аспекти моделі, прототипу та/або їхніх предметних царин.

Крім цих головних критеріїв приймають також деякі додаткові припу-

щення, зокрема:

(D). „Предметні царини та ситуації психологічно сприймають як сис-

теми з об’єктів, властивостей об’єктів та відношень між об’єктами” [Gent-

ner, 1983: p. 156].

(Е). Знання зображають у вигляді семантичних мереж.

Слід зазначити, що жоден з перелічених критеріїв та припущень (А) — 

(Е) не уникнув модифікації або навіть повного перегляду в наступних пра-

цях колеґ Д. Ґентнер, а від деяких відмовилась і вона сама. Що ж стосується 

підтверджень її теорії психологічними експериментами [Gentner, 1983; 

Gentner, 1989; Gentner, Kurtz, 2006: p. 611], то, на думку фа хівців, ці екс-

перименти є значущими — їх не можна іґнорувати. Разом з тим існують 

розходження щодо питання: що саме вони вимірювали. Д. Ґентнер вважає, 

що їхні „результати показали сильну орієнтацію на реляційну інформацію 

в інтерпретації [людьми] аналогій... учасники випробувань оцінюють як 

найдоречніші ті з аналогій, для яких вони вказують найбільшу величину 

реляційної інформації”, спільної для моделі та прототипу [Gentner, 1983: 

p. 165—166]. Проте, скажімо, С. Робертсон висуває (та експериментально 

обґрунтовує) іншу гіпотезу: початківці, не треновані учасники випробу-

вань погано справляються з аналогіями, які потребують врахування відно-

шень, і особливо вищих порядків [Robertson, 1997: p. 11]. Цей висновок 
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узгоджується і з дослідженнями інших авторів [Kokinоv, 1994; Keane, 1993; 

Hummel, Holyoak, 1997: p. 427—466].

Слід також додати, що багато фахівців з cognitive science, не заперечу-

ючи важливості ролі збігу відношень при проведенні людьми аналогій, 

обережні в оцінці цієї ролі як домінуючої [Holyoak, Thagard, 1989; Hummel, 

Holyoak, 1997; Veale, Keane, 1998]. Певною мірою з доречністю такої обе-

режності погодилася й сама Д. Ґентнер у своїх нещодавніх працях [Gentner, 

Kurtz, 2006: p. 611].

Тези 1а та 1b Д. Ґентнер зробила засадовими для „теорії відображення 

структур” (Structure Mapping Theory — SMT), на базі якої вона з колеґами 

розробила комп’ютерну систему підтримки умовиводів за аналогією SME 

(Structure Mapping Engine).

Виходячи із прийняття моделі та прототипу як семантичних мереж, 

SME шукає спочатку їхні локальні збіжності (matching relations). Пошук 

реґулюють такі правила:

(1) якщо два відношення (перше — у моделі, друге — у прототипі) ма-

ють однакове ім’я, то висувають гіпотезу про їхню відповідність (тобто 

вміщення цих відношень у відображення ℵ);

(2) якщо для пари предикатів висунуто гіпотезу відповідності, слід 

оцінити арґументи цих предикатів. Якщо відповідні арґументні місця за-

йняті об’єктами однієї категорії (обидва суть індивіди або обидва суть 

предикати), то висувають гіпотезу про відповідність для цих об’єктів;

(3) відповідність припустима лише між сутностями однакових категорій 

(між індивідами або між предикатами, проте не між індивідом та предикатом);

(4) відповідність припустима лише між предикатами з однаковою кіль-

кістю арґументів [Gеntner, 1989; Kokinov, French, 2003; Gentner, Kurtz, 

2006: p. 610—611].

Кожну локальну гіпотезу відповідності оцінює „показник якості” 

(рейтинґ). Цей показник зростає, наприклад, тоді, коли відповідні преди-

кати мають однакові імена або ж мають спільне родове ім’я тощо.

Далі будують ґлобальні гіпотези відповідності. Це — сумісні (consistent) 

множини локальних гіпотез відповідності. На підставі локальних рейтинґів 

гіпотез, що увіходять до такої множини, обчислюють ґлобальний рейтинґ.

Як остаточне відображення ℵ аналогії вибирають ґлобальну гіпотезу з 

найбільшим рейтинґом.

Наприклад, для аналогії Е. Резерфорда „Атом водню подібний до Со-

нячної системи” можна висунути такі локальні гіпотези відповідності 

[Gent ner, 1983; Gentner, 1989; Люгер, 2003: с. 413—415]:

(α) ПРИТЯГУЄ (Сонце, планета) ↔ ПРИТЯГУЄ (ядро, електрон)

(β) БІЛЬШ_МАСИВНЕ (Сонце, планета) ↔ БІЛЬШ_МАСИВНЕ 

(ядро, електрон)
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(γ) ОБЕРТАЄТЬСЯ_НАВКОЛО (планета, Сонце) ↔ ОБЕРТАЄТЬСЯ_

НАВКОЛО (електрон, ядро)

(δ) БІЛЬШ_ГАРЯЧЕ (Сонце, планета) ↔ БІЛЬШ_ГАРЯЧЕ (ядро, 

електрон)

Рейтинґ гіпотези (δ) буде меншим, ніж у (β), внаслідок принципу 1b. 

Справа в тому, що предикати БІЛЬШ МАСИВНЕ та ОБЕРТАЄТЬСЯ 

НАВКОЛО пов’язані певними відношеннями другого порядку, в яких 

предикат БІЛЬШ ГАРЯЧЕ не задіяний. Наприклад, пише Д. Ґентнер, якщо 

змінити порядок арґументів у БІЛЬШ МАСИВНЕ на протилежний, те саме 

доведеться виконати й для ОБЕРТАЄТЬСЯ НАВКОЛО, проте не для 

БІЛЬШ ГАРЯЧЕ. Відношення другого порядку, які тут мають на увазі, точ-

но описуються еквіформністю відповідних фізичних законів; проте, за-

у ва жує Д. Ґентнер, таке точне знання для людей не є обов’язковим: щоб 

виправдати аналогію, їм „достатньо помітити, що сила, маса та рух висо-

кою мірою взаємопов’язані” [Gentner, 1983: p. 164] (а рівень їхнього зв’язку 

з температурою відсутній або ж незначний).

Застосовуючи наведене вище правило (2), можна перейти від предика-

тів до їхніх арґументів:

(ε) Сонце ↔ ядро;  планета ↔ електрон.

Принцип 1а спонукає відмовитися при побудові ℵ від гіпотез, що сто-

суються одномісних предикатів, як от

(ζ) ЖОВТЕ(Сонце) ↔ ЖОВТЕ(ядро),

або ж приписати таким гіпотезам низький рейтинґ.

У підсумку до ℵ можемо включити відповідності (α),(β),(γ) та (ε).

Як бачимо, досі нічого не сказано про „нову для прототипу” інфор-

мацію, яка у результаті побудови ℵ буде перенесена на нього з моделі. Як 

можна судити з тексту статті 1983 року, у той час Д. Ґентнер вважала, що 

хоча таке перенесення можливе, але головною метою аналогії є не воно, 

а сама побудова ℵ. Новизна знання щодо прототипу звідна до того, що 

його „будова” виявляється такою самою, як у моделі. Відображення ℵ 

описує деталі цієї „будови”, і в цій якості ℵ є „справжнім результатом” 

аналогії.

У подальших працях, під впливом критики колег Д. Ґентнер, вона свою 

позицію дещо пом’якшила [Genther, Kurtz, 2006: p. 638]. Мета побудови 

аналогії буває різною, і ця різниця може суттєво впливати на вибір відо-

браження ℵ (прагматичний аспект, особливо підкреслений, зокрема, К. Го-

ліаком та П. Таґардом [Holyoak, Thagard, 1989]). Навіть у випадках, поді-

бних до ситуацій пояснювання, де „позірно” аналогію за вершує з’я су-

вання ℵ, до намірів того, хто пояснює, увіходить певна ди ференціація 

ознак моделі, доречних для включення до ℵ. (Сама Д. Ґент нер робить таку 

диференціацію: вважає атрибути „менш доречними”, ніж відношення.) 



38 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2010, № 5

Леонід ЛЕОНЕНКО

От же, відповідність ℵ завжди передбачає деяку (часто нечітку) типологію 

Т ознак, у термінах якої слід описувати модель а та прототип b. Крім того, 

припускають, що ℵ може бути розширена: якщо модель та прототип „узго-

джені” відповідністю ℵ, то вони можуть бути узгодженими й у деяких не 

залучених до ℵ елементах чи ознаках, що підпадають під ту саму типологію Т. 

Це означає, що приймають таку схему висновків за аналогією:

 L: ℵ(a,b)∈ Ω , (∃P∈T)P(a) ├─ (∃Q∈T)Q(b) (2)

Це окремий випадок схеми (1), причому ℵ задає смисл  схожості а та b, 

а Ω відповідає умовам, що накладаються на відображення ℵ, як от принци-

пи 1а та 1b або ж правила (1) — (4) SME.

Система SME показала добрі результати в імітації деяких „людських” 

аналогій, подібних до розглянутої вище. Водночас інші автори, як побачи-

мо, запропонували альтернативні системи (зокрема, менш орієнтовані на 

принцип систематичності 1b), також успішні у моделюванні аналогій, ви-

конуваних людьми.

Як же можна оцінити „місце” підходу Дедре Ґентнер серед інших 

кон цепцій аналогій, якщо під „місцем” розуміти логічний статус? Сама 

Д. Ґент нер вважає принцип 1а — structure mapping — центральним для 

визначення загального поняття аналогії. Проте, на мій погляд, тут слід 

го ворити не про проблему визначення, а про концепцію, що стверджує 

домінування аналогій певного типу у міркуваннях людей [Holyoak, Tha-

gard, 1989; Hummel, Holyoak, 1997: p. 447—449]. Structure mapping, тобто 

quasi-ізоморфізм, звичайно, є різновидом аналогії. Принцип систематич-

ності 1b мож на розглядати як правило підвищення правдоподібності ана-

логії. Ар ґументи, які наводить Д. Ґентнер, по суті стверджують, що коли 

люди застосовують quasi-ізоморфізм, дотримуючись принципу система-

тичності, во ни часто досягають успіху; якщо ж застосовують інші різно-

види аналогій або систематичність порушується, успішні висновки від-

сутні або нечисленні

Наприкінці цього підрозділу хочу приєднатися до багатьох колеґ у ви-

словленні жалю щодо „залізної завіси”, яка відділяла, крім іншого, і вче-

них колишнього СРСР від зарубіжних науковців. Вважаю, що якби на 

Заході були в ті роки відомі не лише поодинокі праці А. Уйомова з аналогії 

(дві — три його статті було перекладено англійською та німецькою), але і 

його ґрунтовні книги, вони не могли б не вплинути на ідеї Д. Ґентнер та її 

послідовників. Зокрема, експерименти, поставлені „практикою наукового 

дослідження” [Уемов, 1970] за кілька сторіч, доводили б, що виключення 

парадейгми зі сфери аналогії мало б бути ґрунтоване на більш перекон-

ливих, ніж у Д. Ґентнер, підставах. Так само з’ясувалося б, що крім прин-

ципу систематичності існує багато інших умов, що підвищують правомір-

ність аналогій, у тому числі quasi-ізоморфізму [Уемов, 1971]. Нарешті, сам 
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принцип систематичності можна було б уточнити за допомоги класифі-

кації відношень вищих порядків, які визначають модель та прототип ана-

логії як „системи” 3 [Леоненко, Сараева, 1984].

Про блиск та злиденність традицій 
(Дуґлас Бланк та інші)
Як було зазначено, колеги Д. Ґентнер запропону-

вали і продовжують пропонувати різні комп’ютерні системи „підтримки” 

висновків за аналогією. Деякі з них по-новому втілюють різновиди попере-

дніх ідей, проте деякі мають у тому чи тому розумінні альтернативний ха-

рактер. Я розгляну тут аналіз систем підтримки аналогії, виконаний у дис-

ертації Дуґласа Бланка [Blank, 1997]. Він заслуговує на увагу, оскільки (на 

відміну від багатьох інших праць) явно апелює до головних принципів, які 

є підґрунтям різних коґнітивних моделей аналогії.

Д.Бланк, щонайперше, розділяє всі підходи до моделювання анало гії (маю-

чи на увазі галузь cognitive science) на „традиційні” та „нетрадицій ні”. Тра ди-

ційний напрямок, згідно з Д. Бланком, виходить з таких базових прин ципів:

Р1. Аналогія передбачає, що модель та прототип наділені деякими струк-

турами і побудова аналогій починається із зіставлення цих двох структур.

Р2. Процес побудови аналогії полягає у „скануванні” структур моделі 

та прототипу з метою знайти їхні схожі (подібні, аналогічні) частини та 

елементи.

Р3. Схожість довільних об’єктів, властивостей та відношень детерміно-

вана виключно синтаксисом їхніх описів.

Р4. Щоб два відношення можна було тлумачити як аналогічні, вони 

повинні мати однакову кількість арґументів та однакові типи відповідних 

арґументів.

Р5. Відношення, властивості та об’єкти — це цілком різні сутності.

Р6. Контекст не відіграє ролі у процесах побудови аналогій.

Р7. Результатом побудови аналогії є фіксація відображення між відпо-

відними частинами моделі та прототипу [Blank, 1997: p. 3—4, 112—114].

Як бачимо, ці принципи у багатьох рисах узгоджені з „духом” розгля-

нутого вище підходу Д. Ґентнер, чому її модель Д. Бланк і назвав „прототи-

пічною традиційною моделлю” [Blank, 1997: p. 15]. Проте Д. Бланк не вра-

ховує важливу обставину: і у самої Д. Ґентнер, і у інших близьких до неї 

підходах деякі з наведених вище принципів вживають у „слабких” формах.

„Послаблення” стосувалися, зокрема, принципу Р6 — ролі контексту 

в аналогіях. У моделі ACME (Analogical Constraint Mapping Engine) [Ho-

3 Запропоновані А. Уйомовим як базисні характеристики систем „системні параметри” 

є саме відношеннями вищих порядків.
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lyoak, Thagard, 1989] К. Голіака та П. Таґарда контекст залучають через 

поняття „мети” (goal) умовиводу, яке є ширшим порівняно з „інформаці-

єю, яку переносять на прототип з моделі”. Мету характеризують особливі 

„праг матичні реґулятори” або обмеження (constraints). Їх можуть задава-

ти, зокрема, предикати IMPORTANT(x), де арґумент x може бути індиві-

дом, відношенням або формулою, релевантною до мети ана логії. Інший 

предикат — PRESUMED(...) — фіксує ті обмеження, яких ба жано дотри-

муватися при побудові відображення моделі на прототип.

ACME вточнює також принцип Р7, приймаючи, що відображення, вста-

новлене між моделлю та прототипом, зумовлює можливість перенесення 

на прототип деякої нової інформації. Наприклад, якщо потік води є модел-

лю термодинамічних процесів, то після

(1) встановлення відображення ℵ характеристик потоків води та тепла 

(зокрема, ℵ зв’язує тиск у першому та температуру у другому) та

(2) з’ясування причини зростання швидкості потоку води — підвищен-

ня тиску

(3) шукаємо відповідну термодинамічну причину і

(4) знаходимо її — внаслідок перенесення характеристик потоку води  

із зумовленою ℵ модифікацією — це підвищення температури.

Як і SME, систему ACME випробовували на різних прикладах „люд-

ських” аналогій. Однією з них була широко відома аналогія К. Дункера 

[Duncker, 1945]. Тут прототип — руйнування пухлини через опромінення. 

Проблема полягає в тому, що опромінення з інтенсивністю, достатньою 

для руйнування пухлини, водночас фатально руйнує здорові тканини. 

Модель — облога фортеці: променям відповідають війська, їхній інтенсив-

ності — чисельність або озброєність війська, руйнуванню тканин — руй-

нування мостів на шляху до фортеці (жоден міст не витримує проходжен-

ня всього війська). Розв’язок: мостів кілька, отже, розділимо військо і 

проведемо його до фортеці різними мостами. Відповідно — опромінювати-

мемо пухлину з різних напрямків променями низької інтенсивності, по-

містивши її у фокус. Здорові тканини не постраждають, проте сумарний 

ефект опромінення зруйнує пухлину. Система ACME, подібно до людей, 

знаходить це рішення.

Інші сфери апробації ACME стосувалися наукових аналогій, арґу-

ментації через аналогії, літературних аналогій, відображень „аналогіч-

них” множин математичних формул, метафор. Можна сказати, що зараз у 

cognitive science існують „стандартні” приклади аналогій із цих царин і 

на них перевіряють ефективність будь-якої пропонованої комп’ютерної 

системи імітації людських умовиводів [Robertson, 1997]. Система за слуговує 

на увагу, якщо вона здатна „впоратися” зі стандартними прикладами, а та-

кож, можливо, з деякими „нестандартними”. Наскільки можна судити з 
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літератури, системи „традиційного” напрямку, як от SME, ACME та інші, 

зараз мало відрізняються за „якістю” щодо стандартних прикладів. По рів-

няння сучасних версій цих комп’ютерних моделей аналогії здійснюють пе-

реважно за такими параметрами, як адаптивність до нових прикладів, 

швидкість виконання обчислень тощо.

Не наводячи тут прикладів інших „традиційних” підходів до аналогії 

у cognitive science, слід зазначити, що — хоча їх відрізняють математичні 

засоби побудови моделі та прототипу, предметні царини „налагодження” 

та очікувані сфери застосування систем тощо [Melis, Veloso, 1997; Robert-

son, 1997; Hummel, Holyoak, 1997; Hummel, Holyoak, 2003; Kokinov, Petrov, 

2001; French, 2002; Kokinov, French, 2003; Gentner, Kurtz, 2006] — принци-

пи Р1 — Р7 з тими чи тими вточненнями поділяє більшість дослідників. 

Розробники „традиційних систем” вносили у них удосконалення, що запо-

бігали можливій критиці цих принципів (незалежно від того, чи увіходив 

захист цих принципів до чиїхось свідомих намірів). Та все ж зазначені вдо-

сконалення не усунули всіх неґативних наслідків „традиційних” принци-

пів. Перейдемо до розгляду цього „неґативу”.

Що поганого у дотриманні традицій?
Дуґлас Бланк вважає особливо суттєвими такі не-

доліки перелічених вище принципів „традиційного” напрямку моделюван-

ня аналогії:

Принцип Р3 змушує вважати схожість відношень Larger-then та Big-

ger-then 4 аніскільки не більшою, ніж схожість Blаcker-then та Whiter-then 5, 

що, вочевидь, не збігається з „людським” тлумаченням їхньої схожості.

Принцип Р4 веде до визнання цілком несхожими різних формальних 

зображень одних і тих самих відношень — як от Larger-then(radius, circle-1, 

circle-2) та Larger-then(circle-1, diameter, circle-2, meters) 6.

Принцип Р5 заважає визнати схожими предмет, що має форму кола, та 

відношення Circle-Of(obj1, obj2, obj3, obj4, obj5) 7. Д.Бланк має тут на увазі 

щось подібне до такої пари „схожих” зображень:

Цей перелік „огріхів” традиційних принципів можна продовжувати і 

примножувати. З іншого боку, можна навести також приклади більш-

менш успішної боротьби захисників традиції з наведеними „огріхами”.

4 „Більше, ніж” та „Крупніше, ніж”.
5 „Чорніше, ніж” та „Біліше, ніж”.
6 „Більше, ніж(радіус, коло-1, коло-2)” та „Більше, ніж(коло-1, діаметр, коло-2, метри)”.

7 „Коло, складене з(об’єкт 1, об’єкт 2, об’єкт 3, об’єкт 4, об’єкт 5)”.
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Зокрема, вже в ACME застосовують більш слабку форму принципу 

Р3. А саме, тут можна явно вказати, що синтаксично відмінні предикати 

вважають — з певним рівнем — семантично схожими. Так, коли йдеться про 

потоки рідини або тепла, можемо прийняти, що поняття FLOW (те чія) та 

FLUSH (потік) є досить схожими. Таку схожість задають в ACME твер-

дженнями форми SIMILAR(concept1, concept2, degree) 8. В інших роботах 

вживалися і більш «тонкі» методи оцінки подібності предикатів [Gentner, 

Kurtz, 2006; Осипов, 1988; Spanoudakis, Constantopoulos 1996].

Що стосується принципів Р4 та Р5, то слід відзначити: „піонери” коґ-

нітивних концепцій аналогії усвідомлювали хибність тези про „повну 

несхожість” предикатів з індивідами і так само предикатів з різною кіль-

кістю місць. Дедре Ґентнер зазначала, що при проведенні аналогій буває 

необхідним тлумачити один і той самий предикат то як властивість, то 

як відношення [Gentner 1983: p. 157]. Ідея про допустимість схожості преди-

катів різної -арності є центральною у статтях Джона Гамела, Кейта Голіака  

та Леонідаса Думаса; вони застосовують особливі методи оцінювання такої 

схожості [Hummel, Holyoak, 1997; Doumas, Hummel, 2004]. Ін ші методи та-

кого оцінювання пропоновано у праці Бойчо Кокінова та Олександра Пет-

рова [Kokinov, Petrov, 2001]. (Заради точності слід зазначити, що три ос-

танні праці належать уже до „гібридного” напрямку мо делювання анало гії 

у cоgnitive science, який я маю намір детально роз глянути в іншій статті.)

Зрозуміло, що згадані ідеї та методи не лише потребують експери-

ментального підтвердження (пов’язаного з визнанням схожості предика-

тів різних -арностей людьми, які проводять аналогії), але й мають бути 

логічно обґрунтовані. Тут доцільне застосування формалізмів, подібних 

до мови тернарного опису 9 [Uyemov, 1995; Леоненко, Цофнас, 2004], що 

може допомогти усуненню неґативних наслідків принципів Р4 та Р5.

З огляду на вточнення та „пом’якшення”, які внесено до принципів Р1 — 

Р7 у згаданих вище працях, постає питання: чи не можна таким шляхом до-

сягти певного „узагальненого” тлумачення аналогії, прийнятого у cоgnitive 

science загалом? Перейдемо до обговорення можливих тут перспектив.

Чим замінити „традиційні” принципи? 
І чи доцільно це?
На думку Дуґласа Бланка, принципи Р1 — Р7 уза-

галі не є адекватними для тлумачення аналогії, їх належить замінити інши-

ми. Д. Бланк пропонує чотири „нетрадиційних” принципи, спираючись на 

8 „СХОЖЕ (поняття 1, поняття 2, рівень)”.
9 В якій є засоби не лише формальної оцінки схожості, а й ототожнення предикатів з 

різною кількістю місць.
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тлумачення коґнітивних процесів школою відомого філософа та фахівця з 

проблем штучного інтелекту Дуґласа Гофштадтера. У цій школі було роз-

роблено кілька комп’ютерних систем для моделювання висновків за ана-

логією (найвідомішою серед них є система COPYCAT) [Hofstadter, 1984, 

1995; Mitchell, 2001; Marshall, 2002].

Я маю на меті детально обговорити систему COPYCAT, так само як і 

деякі інші „нетрадиційні” моделі аналогії, в іншій статті. Зараз же, не зупи-

няючись на інших подробицях ідей Д. Гофштадтера, я розгляну лише чоти-

ри принципи N1 — N4, які Д. Бланк (виходячи зі згаданих ідей) пропонує 

на заміну „традиційним” принципам Р1 — Р7 10 [Blank, 1997: p. 4–6].

N1. Побудова аналогії має бути природним співпродуктом (natural by-

product) сприйняття 11 схожості між двома речами.

Принцип N1 пов’язують із тлумаченням аналогії як складової части ни 

процесів сприйняття, звідки роблять висновок, що й моделювати її слід че-

рез моделювання таких процесів, не залучаючи „складніші теорії” [Blank, 

1997: p. 4]. (До останніх, вочевидь, автор відносить теорії, які приймають 

ті чи ті гіпотези щодо структури умовиводу за аналогією, як от теорія 

Д. Ґентнер.)

N2. Побудову аналогій слід пов’язувати з глибинними (lower level) коґ-

нітивними процесами.

В обґрунтуванні принципу N2 Д. Бланк посилається на Гофштадтера та  

Мітчел (авторку системи COPYCAT), у працях яких процеси побудови ана-

логій модельовано як принципово залежні від „глибинних” процесів кате-

горизації та розпізнавання.

N3. Сприйняття слід розглядати як процес, якому „за його природою” 

[Blank, 1997: p. 5] притаманне розділення царини сприйманих предметів на 

дві підцарини: образ (figure) та тло (ground).

Образ — це те, що перебуває у фокусі уваги, а тло — все інше. Д. Бланк 

тут посилається на праці ґештальт-психологів і вважає, що розділення на 

образ та тло відповідає процедурам „з’ясування суті” предмета або ситуа-

ції, про які писав Д. Гофштадтер [Hofstadter, 1984: p. 36–37; Mitchell, 2001, 

sect. 3].

N4. Побудову аналогії завжди виконують у певному контексті.

Д.Бланк вважає цей принцип „нетрадиційним”, хоча й посилається на 

„класиків” К. Голіака та П. Таґарда як на своїх однодумців з цього питан-

ня. Мені здається, що не тільки вони, але й усі інші „адепти традицій” не 

10 Зауважу, що Д.Бланк не використовує у своїй праці нумерацій Р1, Р2... та N1, N2... Я 

ж використовую їх, щоб відрізняти (при посиланнях) „традиційні” принципи від 

„нетрадиційних”.
11 Це може бути сприйняття людини, іншої „істоти, що сприймає” або навіть ком-

п’ютернорї програми, що реалізує деяку „модель сприйняття”.
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стали б йому тут заперечувати. Інша справа, що контекст буває важко 

врахувати у деяких „традиційних” комп’ютерних моделях аналогії. Проте 

вони розвиваються у цьому напрямку [Gentner, Kurtz, 2006].

Що ж до перших трьох принципів N1 — N3, які Д. Бланк пропонує як 

альтернативу традиційним P1 — P7, то неважко помітити: множини твер-

джень Р1 — Р7 та N1 — N3 не суперечать одна одній, вони є сумісними. І 

слушно зазначені Д. Бланком недоліки, що випливають з надто „жорстко-

го” тлумачення принципів Р1 — Р7, не можуть бути усунені простим при-

йняттям принципів N1 — N3.

Можна, скажімо, погоджуватися з тим, що аналогії виникають унаслі-

док сприйняття людьми схожості предметів (принцип N1), і будувати 

комп’ютерні моделі, які імітують аналогії як складові частини процесів 

сприйняття. Але це у жодному разі не означає ні відмови, ні визнання того, 

що „предметні царини та ситуації психологічно сприймають як системи з 

об’єктів, властивостей об’єктів та відношень між об’єктами” [Gentner, 

1983; p. 156]. Якщо ви бажаєте від цього відмовитися, то маєте явно пере-

глянути (заперечити або послабити) принципи Р1, Р2 та Р7 — одного по-

силання на принцип N1 абсолютно недостатньо.

Д.Бланк особливо підкреслює, що у запропонованих ним принципах 

нічого не сказано про „відношення”, „речі”, „властивості” і так само про 

„пра вила відображення”, „пошук”, „відповідності” чи „невідповідності” 

[Blank, 1997: p. 5]. На мій погляд, це анітрохи не дивно, оскільки перелічені 

поняття є переважно поняттями логіки, а „традиційні” принципи Р1 — Р7 

реґулюють „логічну складову” методології моделювання аналогії у цитова-

них працях з cognitive science. Навпаки, принципи N1 та N2 природно від-

носити до коґнітивно-психологічної складової згаданої методології. Від-

повідний „статус” принципу N4 можна тлумачити по-різному залежно від 

того, які засоби моделювання контекстів визнають допустимими. Існу ють, 

зокрема, різновиди логічних моделей контекстів [Финн, 1999; Варшав-

ский, Еремеев, 2005]. Принцип N3 я обговорю трохи далі.

Принципи або припущення, подібні до N1, N2 та N4, приймають (явно 

або неявно) у багатьох працях „нетрадиційного” або „гібридного” напрям-

ків [Kokinоv, Petrov, 2001; Hummel, Holyoak, 1997; Hummel, Holyoak, 2003; 

Veale, Keane, 1998]. Це, проте, не перешкоджає, скажімо, Б.Кокінову та 

О.Петрову визнавати, що типами „сутностей”, у термінах яких слід опи-

сувати модель та прототип аналогії, є об’єкти, властивості та відношен-

ня, аналогія ж полягає в установленні відображення між ними [Koki nоv, 

Petrov, 2001]. Подібно до цього і в інших відомих мені працях принципи, 

що характеризують логічні та коґнітивно-психологічні аспекти аналогії, 

як правило, не вважають радикально несумісними (хоча часто визнають 

необхідність послаблення або перегляду деяких з них).
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Разом з тим я вважаю корисним „розмежування” Д. Бланком методо-

логічних положень моделювання аналогії на дві зазначені групи прин-

ципів 12. У більшості інших праць вони „перемішані” [Kokinоv, Petrov, 2001; 

Veale, Keane, 1998]. Ймовірно, цей факт відбиває тісну взаємодію логічної 

та коґнітивно-психологічної складових методології, використовуваної у 

згаданих працях. Але все ж таки межа між цими складовими — нехай і не 

цілком чітка — існує. На завершення статті обговоримо цю межу.

Про „ядро” та „рівні осмислення” аналогії
В оглядовій статті, яка підбиває підсумки двадця-

тирічних досліджень аналогії фахівцями з cognitive science, Бойчо Кокінов 

та Роберт Френч зазначають, що побудова відображення (відповідності) 

між моделлю та прототипом „поза сумнівом є ядром аналогії” [Kokinov, 

French, 2003: p. 100]. На мою думку, принципи, подібні до Р1 — Р7 та N4, 

насправді слід віднести до цього ядра — проте не тому, що ми повинні при-

ймати саме ці принципи як передумови моделювання довільних аналогій. 

Скажімо, можна, разом з Д. Бланком, сумніватись у застосовності поняття 

„відображення” до будь-яких аналогій. Якщо на вхід системи розпізнаван-

ня, яка є мережею quasi-нейронів, подають деяке зображення I, а завдан-

ням системи є віднесення його до одного із заданих класів зображень, то 

можна припускати, що мережа встановлює деяку відповідність між I та 

якимось зображенням R в одному із згаданих класів; проте немає можли-

вості ні явно вказати це R, ні тим паче визначити ті елементи I та R, які 

увійшли у відповідність. Я погоджуюся з Д. Бланком у тому, що в такій си-

туації сам термін „відображення” не цілком адекватний, оскільки опис ме-

ханізму оцінки схожості між I та R не потребує вживання цього терміна.

Важливо, проте, що згаданий механізм (процедура встановлення схо-

жості та припустимих висновків на підставі схожості) має бути явно сфор-

мульований. При цьому не обійтися без опису тих структурних особливос-

тей моделі, прототипу та інформації, придатної для перенесення, які автор 

процедури вважає суттєвими. Іншими словами, необхідно якось схаракте-

ризувати клас відношень, в яких мають перебувати модель, прототип та ви-

сновок аналогії, щоб останній можна було вважати прийнятним або не-

прийнятним.

У quasi-нейронних („коннекціоністських”) системах характеристика 

згаданого класу відношень передбачає, крім іншого, певну структуриза-

цію зображень, що входять до навчальної вибірки, за якою мережу нейро-

12 Хоча терміни „традиційний” та „нетрадиційний”, з огляду на сказане, не ви гля да-

ють досить вдалими.
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нів налагоджують на розпізнавання 13. Така структуризація не може обі-

йтися без принципів, подібних до Р1 — Р7. Скажімо, коннекціоністські 

системи часто передбачають розрізнення у розпізнаваних зображеннях 

предметів, їхніх властивостей та відношень. Д. Бланк пропонує „укруп-

нити” розрізнення, тобто виокремити у зображенні „образ” та „тло” (прин-

цип N3) 14. Але ж це також структурний принцип, того самого класу, що й 

Р1 — Р7. Немає перешкод для розгляду якихось інших форм „укрупнення” 

структур — так, Б. Кокінов та О. Петров розрізняють „об’єкти” та „епізо-

ди”. У комп’ютерній системі підтримки аналогії AMBR (Associative Me-

mory-Based Reasoning), розробленій ними, „об’єкт” є коаліцією підоб’єктів, 

склад якої може змінюватися, проте її особливий підоб’єкт — „лідер” (асо-

ційований з іменем об’єкта) — забезпечує її ідентифікацію. А „епізод” — це 

коаліція без „лідера” [Kokinov, Petrov, 2001]. Прикладами об’єктів є понят-

тя, прикладами епізодів — „сюжетні історії”, на зразок ситуації у згаданій 

вище аналогії К. Дункера.

Я вважаю, що процитоване вище твердження Б. Кокінова та Р. Френча 

щодо „ядра” аналогії можна узагальнити. Таким ядром є процедура Ср вста-

новлення схожості моделі та прототипу. Вона може бути зведена до побудо-

ви відображення між моделлю та прототипом, а може полягати в „оціню-

ванні” прототипу мережею quasi-нейронів, зв’язки між якими були попе-

редньо налагоджені моделями навчальної вибірки 15. У цих двох, так само 

як і в усіх інших випадках, маємо справу з різними типами аналогії. Проте 

будь-який тип процедури порівняння Ср передбачає прийняття тих чи тих 

методологічних засад, які визначають: а) що вважають важливим для оцін-

ки схожості; б) як це важливе належить враховувати у ході порівняння мо-

делі з прототипом; в) наскільки правомірними є висновки щодо прототипу, 

отримані як результат порівняння.

Принципи Р1 — Р7, як і N3 — N4, є прикладами (аж ніяк не вичерпни-

ми) таких методологічних засад. Можливими та доречними є їх перегляд, 

доповнення та вточнення, зорієнтовані на той чи той тип (клас) умовис-

новків за аналогією. Якщо у підсумку сукупність отриманих принципів 

виявиться достатньою для характеризації класу відношень між моделлю, 

13 Quasi-нейронні мережі досить часто використовують для моделювання аналогій (зок-

рема, згадувана вище ACME була першим прикладом таких систем).
14 Зазначу, що це „укрупнення” здійснюють на підставі наявних у зображеннях об’єктів, 

властивостей та відношень (у конкретних прикладах Д.Бланк розглядає форми пред-

метів, їхні кольори та місцеположення).
15  Можна, вочевидь, сказати й так: на основі навчальної вибірки будують деякі „неявні” 

об’єкти-моделі аналогії, закодовані у вагах зв’язків між вузлами мережі; далі „потріб-

ну” для об’єкта-прототипу модель відбирають шляхом передачі по цих зв’язках збуд-

ження (активності) від вхідних нейронів, які описують прототип.
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прототипом та висновком, які припустимі для розглядуваного типу анало-

гії, то можна вважати, що сформовано логіко-методологічний базис умо-

висновку (порівн. [Лукасевич, 1959: с. 48–51]).

Що ж стосується принципів N1 — N2 та подібних до них, то вони на-

лежать до іншого рівня методології, на якому, спрощено кажучи, роз-

в’язують питання на зразок „як інтелект продукує ідеї схожості”. Ці питан-

ня, вкрай важливі та цікаві, загалом перебувають поза колом тем, які я тут 

обговорюю. З іншого боку, саме намагання дати відповідь на такі питання 

стало „відправною точкою” для авторів деяких „впливових” концепцій 

ана логії, зокрема для Дуґласа Гофштадтера та Мелані Мітчелл. Розроблену 

ними комп’ютерну систему аналогії COPYCAT, а також деякі інші систе-

ми, що поєднують „традиційні” та „нетрадиційні” підходи до аналогії у 

cognitive science, я маю намір обговорити у наступній статті.
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