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Ogólne uwagi o matematyce i statystyce stosowanej

Z zainteresowaniem przeczytałem ciekawe głosy w obecnej dyskusji o za-
stosowaniach matematyki. Idea „powołania”matematyki czy statystyki sto-
sowanej (MSS ) jako osobnych dziedzin (w jakimś tam sensie) podoba mi
się. Jeden aspekt który wydaje mi się pomocny jest rozpatrzenie poziomu
ogólności danej dziedziny. W matematyce oczekuje się ogólnych twierdzeń,
ale w wielu innych naukach, np. w biologi, pracuje się nad bardzo szczegó-
łowymi zagadnieniami, np. jakieś bardzo konkretne procesy biochemiczne.
Wiele dziedzin fizyki też ma stosunkowo małe możliwości uogólniania, np. fi-
zyka materiałów. To jest jeszcze bardziej widoczne w naukach inżynierskich.
Badanie rzeczywistych procesów wymaga szczegółów, które często jest bar-
dzo trudno lub nie da się uogólnić na inne procesy. MSS są właśnie w takiej
sytuacji, gdzie te szczegóły są niezbędne, a zatem wyniki są mniej ogólne.
Zatem MSS należy rozpatrywać jako dziedzinę pomiędzy matematyka a in-
nymi naukami które są jeszcze bardziej szczegółowe (oczywiście nic w tym
odkrywczego). Konkretny przykład to statystyczne planowanie eksperymen-
tów, które jest bardzo teoretyczne z punktu widzenia ludzi prowadzących
eksperymenty, ale nie tak teoretyczne dla matematyków.

Niektórzy teoretyczni matematycy mogą być pod mylnym wrażeniem, że
„zastosowaniowcy” „po prostu” stosują znane wyniki. Tak, na pewno korzy-
stają ze znanych wyników (tak jak każdy), ale tworzą inna jakość. Czasem
może to być w formie nowych, bardziej szczegółowych twierdzeń, a czasem
w formie nowych metod postępowania lub nowych algorytmów. Poprawne
zastosowanie matematyki na ogół nie jest łatwe, ponieważ musi się bory-
kać z rzeczywistością, która jest skomplikowana. Należy położyć nacisk na
poprawne zastosowanie (tzn. zgodne z rzeczywistością tego co się opisuje).
Zatem niektóre kryteria oceny w MSS mogą się trochę różnić od tych stoso-
wanych w matematyce teoretycznej.

Następny aspekt to sprawa specjalizacji. W MSS wąska specjalizacja jest
zgubna ponieważ nigdy nie jest jasne jaka dziedzina matematyki czy staty-
styki może być potrzebna. Specjalista w wąskiej dziedzinie jest w niebezpie-
czeństwie podejścia opisanego przez powiedzenie: Ten kto ma młotek myśli,
że każdy problem to gwóźdź. Zatem dobry “zastosowaniowiec” nie może być
porównywalny z ekspertem w danej wąskiej dziedzinie matematyki czy sta-
tystyki.
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Uważam, że dobry model dla teorii względem zastosowań to model pira-
midy, gdzie bardziej teoretyczne badania są na szczycie, a bardziej praktyczne
niżej. Ci niżej w piramidzie starają się używać ogólniejszych metod wymyśla-
nych wyżej (oczywiście to tylko jakieś uproszczenie, bo wymiana naprawdę
występuje we wszystkich kierunkach). Dotyczy to nie tylko matematyki, ale
też innych dziedzin, nie tylko naukowych. Szerokość piramidy na danym po-
ziomie pokazuje ilu ludzi powinno być na tym poziomie. Zatem powinno być
więcej ludzi robiących zastosowania. Oczywiście to wszystko jest względne,
np. w teoretycznej matematyce też są różne poziomy uogólniania i bardziej
konkretne dziedziny używają aparatu z tych bardziej abstrakcyjnych.

Wydaje się, że w Polsce ten model piramidy jest zachwiany, nie tylko
w matematyce. Jako uzasadnienie dla teorii, często przytacza się przykłady
teorii, które rozwinęły się bez zastosowań, a dopiero potem znaleziono zasto-
sowanie. Jest to słuszne, ale z pewnością powinna być równowaga w ilości
takich teoretycznych badań. Pamiętam, że ktoś mówił o teorii matematycz-
nej, która zastała rozwinięta, ale potem się okazało, za nie było obiektów
(poza trywialnymi), które by spełniały założone aksjomaty. Niestety nie po-
trafię odtworzyć szczegółów, ale jest jasne, że zbyt duży nacisk na teorie może
być bezproduktywny.

Sprawa piramidy jest też istotna dla Polski ze względów gospodarczych.
Bardziej ogólna i teoretyczna wiedza jest łatwiejsza do przejmowania na are-
nie międzynarodowej, ale przynosi mniejsze bezpośrednie korzyści dla danego
kraju. (Bardziej drastycznie mógłbym to opisać jako darmową siłę roboczą
dla innych krajów.)

Zauważyłem też obawy, żeby te “niezależne dyscypliny nie stały się prze-
chowalnią dla hochsztaplerów”1. Będzie ciekawie usłyszeć jego propozycje
(które zapowiedział) zapobiegania temu, ale w dużej mierze te sprawy muszą
się rozgrywać w sposób naturalny. Jeśli będą zachęty i poparcie dla zastoso-
wań, to więcej mądrych ludzi będzie się tym zajmować i oni już jakoś będą
się starali zapobiegać hochsztaplerce (zresztą to też należałoby zdefiniować).
Wcale bym się nie zdziwił gdyby występowała hochsztaplerka w niektórych
teoretycznych badaniach, gdzie publikuje się prace bo tak trzeba.

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, problemy tego typu są w
dużym stopniu rozwiązane poprzez osobne departamenty statystyki. Zatem
ogólny pomysł oddzielania dziedzin może zadziałać.

Mam nadzieje, ze dyskusja będzie kontynuowana, a następnie wnioski
wcielane w życie. Będzie to proces powolny i trudy. Jak to mówią, jedynie
niemowlęta lubią zmianę (chodzi o pieluchy).

1Prof. Jacek Koronacki w swoim głosie w dyskusji Komisji Zastosowań Matematyki z
roku 2012 postulował powołanie nowej dyscypliny w ramach nauk matematycznych - ma-
tematyki stosowanej i modelowania matematycznego - oraz dwóch niezależnych dyscyplin
- obliczeń naukowych i statystyki. Zapowiadał przedstawienie sposobów zapobieżenia de-
gradacji tych dyscyplin przez wniknięcie do nich hochsztaplerów. Swój ówczesny pogląd
zmienił i jednocześnie doprecyzował - patrz [1]



P.Bajorski xlvii

Literatura

[1] Jacek Koronacki. On the placement the applications of mathematics in the mathematical
sciences. Mathematica Applicanda, 42(Cogitationes collectae), 2014.
Piotr Bajorski
Rochester Institute of Technology
Center for Quality & Applied Statistics
One Lomb Memorial Drive
Rochester, NY 14623-5603, U.S.A.
E-mail: pxbeqa@rit.edu
URL: http://www.rit.edu/kgcoe/staff/peter-bajorski

(Zgłoszona: 4 marca 2013; Wersja końcowa: 3 września 2014)


