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În lumea contemporană simularea pe calculator este întâlnită în domenii foarte variate şi

utlizată pentru scopuri diferite. Ne putem gândi atunci când vorbim despre aceasta atât la jocuri

care permit oamenilor să interacţioneze prin intermendiul unor avatare în diferite medii virtuale,

cât şi la modul în care este aplicată în cercetare. Având în vedere influenţa pe care o are asupra

societăţii în general, dar şi asupra ştiinţei în special este firesc să ne întrebăm dacă această

modalitate de simulare duce la apariţia unor probleme sociale şi filosofice noi.

Înainte de a analiza această problemă trebuie să definim termenul de “simulare pe

calculator”. Eric Winsberg ne spune că există mai multe posibile definiţii, care pot fi obţinute ca

urmare a modalităţilor diferite de a privi acest concept.1

Pe de-o parte putem să privim “simularea pe calculator” ca fiind un substantiv compus, şi

atunci actul de a defini presupune în primul rând o clarificare adusă termenului de “simulare”.

Un precursor al simulării poate fi văzut ca fiind copierea. Dacă acceptăm această versiune

simplificată a simulării atunci ea a apărut odată cu primele incercari ale oamenilor de a

reproduce imagini din natura.2

Pentru a fi utilizată în ştiinţă, însă, simularea nu trebuie văzută ca o simplă “copiere” a

modului în care un sistem, cum ar fi natura, arată la un moment dat, ci trebuie să poată surprinde

caracterul dinamic al acesteia. Sintetizând, putem spune că pentru ca un sistem S să poată fi

considerat o simulare a unui sistem R, atunci acesta trebuie să fie “suficient” de asemănător

sistemului “ţintă” şi să aibă un comportament similar acestuia pentru ca cel din urmă să poată fi

analizat prin intermediul sau. Cand sistemul S se află pe un calculator, atunci vorbim despre

“simulare pe calculator”.3

Dacă privim termenul în ansamblu atunci Eric Winsberg ne spune că în sens restrâns, o

simulare pe calculator este un algoritm ce este rulat pe un computer care explorează
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comportamentul unui model matematic şi este utilizat de obicei pentru că acesta din urmă

conţine ecuaţii ce nu pot fi rezolvate în mod analitic.

Crearea unei simulari pe calculator presupune parcurgerea următoarelor etape:

Începem cu fenomenul de interes guvernat de o anumita teorie. Ulterior construim un

model al acestuia, care constă într-o descriere abstractă a modului în care el se comportă în

realitate şi un număr de ecuaţii diferenţiale furnizate de teoria aplicată, care descriu felul în care

ansamblul reacţionează la schimbarea unei variabile. Ulterior alocăm nişte valori parametrilor şi

asociem valori iniţiale variabilelor. Următoarea fază constă în crearea unui algoritm care să

aproximeze ecuaţiile modelului construit şi care va fi implementat pe un calculator pentru a

produce soluţii.4

Luând în considerare aceste observaţii, putem extinde sensul termenului.Acesta nu se mai referă

doar la algoritmul utilizat de calculator, ci şi la procesul de alegere a modelului, de implementare

a acestuia şi de studiere a “outputului” rezultat în urma rulării algoritmului de simulare.5

Având în vedere importanţa sa în cercetarea ştiinţifică, dar şi gradul mare de aplicabilitate, de

multe ori simularea computerizată este vazută ca o a treia ramură a cercetării ştiinţifice,  sau ca

un intermediar între teorie şi experiment.Astfel, ne putem întreba dacă aceasta duce la apariţia

unor noi intrebări filosofice sau dacă măcar schimbă cumva răspunsurile la întrebările déjà

consacrate.6

Am văzut că indiferent de modul de a aborda sarcina de a defini simularea pe calculator,

scopul primar al acesteia rămâne acelaşi. Ea apare ca urmare a dorinţei de a formula afirmaţii

despre un sistem complex prin intermediul studierii comportamentului unui sistem simplificat.

Nu mai vorbim în acest context despre o simplă copiere a unui model iniţial cu scopul de a

apărea intr-o formă identică în mai multe “locuri”, ci simularea ajunge să înlocuiască originalul,

cel puţin temporar, întrucât inlesneşte studierea acestuia.

Din punct de vedere istoric, simularea pe calculator a apărut în timpul celui de-al Doilea

Razboi Mondial din necesitatea de a reconstrui prin algoritmul Monte Carlo reacţii atomice

complexe, demers necesar dezvoltării bombei atomice. Se impunea implementarea unei astfel de

metode întrucât problemele ce se doreau a fi analizate erau prea complicate, şi prea inaccesibile

4 Eric Winsberg, Science in the Age of Computer Simulation, The University of Chicago Press, 2010, p.21
4 Paul N. Edwards, A Vast Machine, Computer Models, Climate Data, and the Politics of Global Warming,p.18
5 idem
6 John D. Sterman, Learning From Evidence in a Complex World, American Journal of Public Health, 2006,p.511



pentru ca materialele utilizate în laborator să le poată experimenta, dar şi pentru că rezulatele

unor eventuale experimente obişnuite ar fi putut fi periculoase. 7

De atunci simularea pe calculator a devenit o unealtă indispensabilă în cercetarea

ştiinţifică, astăzi fiind simulate fenomene foarte diverse, cum ar fi efectele încălzirii globale,

fenomenele meteo, zborul avionului, strategii de război, dar şi comportamentul uman. De aici

reiese, pe de-o parte, caracterul heterogen al acesteia, dar şi faptul că ea presupune colaborarea

oamenilor de ştiinţă din domenii foarte variate. 8

Aşadar simularea s-a dezvoltat deoarece oferea laboratoare cu costuri reduse, permitea

construirea unor lumi virtuale în care timpul şi spaţiul se dilată, acţiunile pot fi repetate în

condiţii identice sau diferite, procesele pot fi oprite temporar pentru a fi reluate ulterior fără să

sufere nici o modificare între timp, indivizii pot face lucrurile nepermise atât de constrângerile

fizicii cât şi din considerente etice, iar urmările acţiunilor agenţilor pot fi observate imediat. Prin

simulare pot fi analizate mai uşor situaţiile critice, în scopul antrenării pentru momentele în care

acestea vor avea loc în realitate.9

Observând câteva dintre avantajele aduse de simularea pe calculator, putem observa şi

eventualele probleme pe care aceasta le implică.

Dacă ignorăm implicatiile sociale şi eventualele consecinţe pe care simularea computerizată le-ar

putea avea asupra speciei umane, rămâne de discutat dacă aceasta schimbă cumva modul de

abordare din filosofia ştiinţei.

La această întrebare răspunsurile pot fi sintetizate şi împărţite în două categorii:

Pe de-o parte sunt cei care afirmă că simularea pe calculator nu schimbă cu nimic

problemele apărute în filosofia ştiinţei, întrucât întrebările care apar odată cu aceasta sunt de fapt

nişte reformulări ale unor teme apărute în contexte diferite odată cu dezvoltarea ştiinţei clasice,

fiind rezultatul aplicarii unei teorii ştiinţifice consacrate. 10

Sunt şi modalităţi de abordare care văd simularea pe calculator o ştiinţă separată, care

duce la apariţia unei noi viziuni asupra filosofiei ştiinţei, schimbând modul de a înţelege

7 Peter Galison, Computer Simulations and the Trading Zone,p.119
8 Paul N. Edwards, A Vast Machine, Computer Models, Climate Data, and the Politics of Global Warming,p.18
9 idem
10 Eric Winsberg, Computer Simulation and the Philosophy of Science,Philosophy Compass, 2009 ,p.835



ontologia, epistemologia şi semantica modelelor şi a teoriilor, dar şi relaţia dintre teorie şi

experiment. 11

Roman Frigg şi Julian Reiss ne propun în lucrarea „The Philosophy of Simulation: hot

new issue or same old stew” o viziune mai moderată. Chiar dacă resping ideea că problemele

impuse de această nouă modalitate de a experimenta ar fi noi, ne sugerează ca înainte de

formularea unui răspuns categoric, să impartim problema pe mai multe subteme . Sintetizând

avem următoarele categorii de probleme asupra cărora s-ar putea impune o modalitate nouă de

abordare:12

Probleme metafizice care vizează acuzaţia conform căreia simularea pe calculator ar crea

o lume paralelă care nu se supune aceloraşi legităţi fizice ca lumea actuală.

În al doilea rând se consideră că simularea pe calculator necesită o nouă epistemologie, întrucât

schimbă concepţia cu privire la experiment şi la modul in care se pot cunoaşte fapte despre

realitate prin intermediul acestuia.

O categorie separată o reprezintă problemele de natură semantică. Acestea reclamă necesitatea

apariţiei unei noi modalităţi de analiză care să explice modul în care modelele se raportează la

situaţiile concrete.

O ultimă categorie include aspectele metodologice. Astfel simularea pe calculator ar necesita

dezvoltarea unei metodologii noi întrucât ea constituie o activitate independentă mai aproape de

realitate decât teoria, dar totuşi mai abstractă decât experimentarea clasică.13

Să aplicam strategia propusa de Frigg si Reiss primei categorii de probleme. Aşadar, ne

întrebăm dacă putem spune că atunci când cercetează un model simulat oamenii de ştiinţă se

plasează într-o lume paralelă. Dacă răspunsul la acesta este unul afirmativ, atunci trebuie să

suplimentăm întrebarea iniţială şi să ne punem problema dacă aceasta este o consecinţă specifică

simulării pe calculator sau este caracteristică oricărui fel de experiment ştiinţific.

Există filosofi şi istorici ai ştiinţei, cum ar fi Peter Galison, Paul Edwards sau John Sterman, care

susţin că simularea creează efectiv lumi paralele. Această afirmaţie poate fi mai uşor de acceptat

11 Roman Frigg, Julian Reiss, The Philosophy of simulation: hot new issues or same old stew?, Springer Science,
Published Online :2008,p.595
12 Roman Frigg, Julian Reiss, The Philosophy of simulation: hot new issues or same old stew?, Springer Science,
Published Online :2008,p.595

13 idem



dacă ne amintim faptul că încă de la apariţia sa aceasta unealtă s-a dorit a constitui o realitate

alternativă în care experimentele puteau fi desfăşurate mult mai uşor. 14

După procesul de reconstruire a sistemului ţintă prin metode artificiale care au ca rezultat

apariţia unui model mai accesibil cercetării ştiinţifice sunt parcurse două etape suplimenatare. În

prima dintre acestea se formulează o concluzie cu privire la mediul simulat, iar în cea de-a doua

concluzia este extinsă la sistemul real.15

De obicei sistemele simulate diferă de cele care se doresc a fi analizate. Am văzut că

sistemul simulat trebuie să fie “suficient” de asemănător sistemului ţintă, însă nu poate fi identic

cu acesta. Având în vedere faptul că oamenii de ştiinţă îşi concentrează atenţia mai ales pe

studiul simulării, putem spune în acest sens, că ei investighează “lumi paralele”.

In ceea ce priveste cea de-a doua etapa a strategiei, Frigg şi Reiss afirmă că dacă vorbim despre

“lumi paralele” în cazul simulării pe calculator, atunci ar trebui să vorbim despre ele în cazul

oricărui experiment.16

Putem observa că studierea unui sistem prin reducerea la  modelul său matematic, fie că

se desfăşoară cu utilizarea calculatorului sau prin metode analitice presupune invesigarea unor

“lumi paralele”. În acelaşi sens, economistul Robert Sugden vede modelele economice teoretice

ca devenind asemanatoare unui ” joc”  cu reguli proprii in cazul in care teoreticienii lucreaza

numai in interiorul modelelor, ajungand sa piarda legatura cu mediul exterior.17

În al doilea rând, crearea unor lumi paralele nu este o însuşire tipică numai modelelor

teoretice. Toate experimentele din ştiintă sunt efectuate pe sisteme construite artificial, nu pe

sistemele ţintă. Fie că vorbim de experimentul lui Mendel efectuat asupra musculiţelor de oţet

care a dus la descoperirea legilor eredităţii , fie că vorbim despre experimentele pe şoareci făcute

cu scopul de a descoperii un tratament al cancerului care să fie utilizat în rândul oamenilor, de

cele mai multe ori cercetarea de laborator presupune investigarea unor “lumi” create de oamenii

de ştiinţă, care diferă nu doar prin locul în care sunt construite, ci, de multe ori şi prin tipul lor de

cele din realitate.

14 Peter Galison, Computer Simulations and the Trading Zone,p.119
15 Roman Frigg, Julian Reiss, The Philosophy of simulation: hot new issues or same old stew?, Springer Science,
Published Online :2008,p.597
16 idem
17 Robert Sugden, Credible Worlds:the status of theoretical models in economics, Journal of Economic
Methodology, Cambridge University Press,2002 p.110



Însă şi în cazul în care sistemele create artificial nu diferă ca tip de sistemul ţintă, putem vorbi

despre crearea unei “lumi ”noi. De exemplu se utilizează un grup restrâns de pacienţi pe care

sunt testate anumite medicamente, pentru a se vedea efectele pe care acestea le-ar putea avea

asupra tuturor persoanelor care  suferă de aceeaşi afecţiune. 18

Generalizând, putem spune că orice sondaj statistic presupune crearea artificială a unui

sistem auxiliar, deoarece este efectuat în scopul formulării unor concluzii cu privire la întreaga

populaţie pornind de la un eşantion limitat de subiecţi, care copiază într-un grad mai mic sau mai

mare caracteristicile populaţiei generale.

Deci dacă am analiza izolat problemele metafizice din filosofia ştiinţei, atunci putem spune că

simularea pe calculator nu suplimetează lista de întrebări clasice cu privire la problemele

ontologice ale experimentarii ştiinţifice. Însă nu trebuie să ignorăm celelalte categorii de

probleme.

De asemenea nu trebuie să uităm faptul că simularea pe calculator nu mai este doar o unealtă

utilizată de oamenii de ştiinţă, şi prin urmare inaccesibilă populaţiei de rând. Astăzi ea este

accesibilă unui număr din ce in ce mai mare de oameni. Prin urmare, in timp ce influenta sa

asupra filosofiei ştiinţei poate fi discutată, este evident că ea duce la apariţia unor probleme

sociale prin schimbarea ideii de interacţiune cu lumea şi cu ceilalţi oameni.19

18Roman Frigg, Julian Reiss, The Philosophy of simulation: hot new issues or same old stew?, Springer Science,
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