
O co tyle zamieszania? 

W zadziwiających wyczynach technicznych zawsze jest coś, co nas zatrzymuje. W pewnym sensie 

zarówno upokarzają, jak i uszlachetniają. Przypominają nam, jak bez nich jesteśmy bezsilni, a 

jednocześnie jak potężni musieliśmy być, aby je wyprodukować. Czasami to, co początkowo wygląda 

na obiecujące gadżety, kończy się fiaskiem i szybko zostaje zapomniane (kto już używa Blackberry?). 

Innym razem wydaje się, że dzieje się odwrotnie: genialny wynalazek wydaje się nijaki, ale później 

udowadnia swoją siłę. W XX wieku ani futurysta H.G. Wells, ani brytyjska marynarka wojenna nie 

spodziewali się, że okręty podwodne będą kosztować dużo. Obecnie okręty podwodne typu stealth są 

nieodzowną częścią operacji morskich. Zaledwie sto lat wcześniej projekty Charlesa Babbage&prime;a 

dotyczące „Maszyny analitycznej” zostały odrzucone jako szalone fantazje, mimo że historia 

ostatecznie i spektakularnie potwierdzi jego ambicję i dalekowzroczność. Silnik analityczny był 

zasadniczo pierwszym na świecie programowalnym komputerem ogólnego przeznaczenia. Co ciekawe, 

projekty Babbage&prime;a przewidywały również architekturę von Neumanna każdego 

standardowego komputera stacjonarnego używanego obecnie, wraz z oddzielną pamięcią, 

procesorem centralnym, pętlami i rozgałęzieniami warunkowymi. Jednak od czasu do czasu jakiś 

wynalazek jest odsłaniany z wielką pompą i zasłużenie - kiedy ten szum jest rzeczywiście uzasadniony. 

Rozgłos jest domyślnym ustawieniem w kręgach technologicznych, ponieważ nowa technologia z 

samej swojej natury ma tendencję do generowania szumu. Sztuka polega na tym, aby spokojnie 

przeglądać katalog i wybierać tylko te pozycje, które uzasadniają ich szum. Oczywiście, gdybyśmy 

wiedzieli, jak to zrobić, bylibyśmy w stanie lepiej odpowiedzieć na głębsze pytania dotyczące historii i 

przeznaczenia ludzkości. Na przykład, w którym momencie w historii „nowa rzeczywistość” wreszcie 

może się zanurzyć? Kiedy staje się oczywiste, że Rubikon został przekroczony i że rzeczy już nigdy nie 

będą takie same? Do pewnego stopnia twoja odpowiedź będzie zależeć od wybranej teorii historii. Czy 

na przykład historia ostatnich stu lat jest gładką, ciągłą narracją, w której w dowolnym momencie, 

przynajmniej w ogólnym zarysie, następne trzy do dziesięciu lat można było przewidzieć? A może 

historia ostatniego stulecia to historia przerw, zrywów i początków, krętych dróg i nieprzewidzianych 

zdarzeń? Jeśli historia jest gładka - być może nie do końca przewidywalna, ale, powiedzmy, nie 

zaskakująca - znacznie trudniej będzie wskazać ważne momenty, ponieważ prawdopodobnie znajdą 

się poza naszym radarem. Może wybór nowego przywódcy wyglądał tak jak wszystkie poprzednie 

wybory, że nie sposób było wtedy powiedzieć, jaka to była znacząca okazja. Historia toczy się mniej 

więcej gładko na tej teorii, więc prawdziwie epokowe wydarzenia prawdopodobnie zostaną 

zamaskowane w przypływach i odpływach tego, co znane i przyziemne. Z drugiej strony, jeśli zgadzasz 

się z „wyboistą” teorią historii, łatwiej będzie dostrzec moment przełomowy. W teorii wyboistej 

momenty przełomowe mają miejsce cały czas. Historia wiecznie obiera nieoczekiwany kurs i uwielbia 

ruchy flankowe. Prawda jest prawdopodobnie gdzieś pośrodku. Historia - irytująco? na szczęście? - jest 

zarówno pełen niespodzianek, jak i przyziemnych. Zmieniały się sytuacje, których nikt nie mógł 

przewidzieć, a mimo to na giełdzie wciąż od czasu do czasu zarabia się fortuny. Nic, co wydarzyło się w 

przeszłości, nigdy nie było nie do pomyślenia. Jak mówi stare powiedzenie: „pod słońcem nie ma nic 

nowego”. Oznacza to, że bez względu na to, czy chodzi o relacje, giełdę, czy historię całej planety, nikt 

tak naprawdę nie jest w lepszej pozycji niż ktokolwiek inny, aby z pewnością stwierdzić, że tym razem 

sprawy mają się inaczej – od teraz wszystko jest już nie będzie taki sam. Wiedza o tym, co jest doniosłe, 

a co banalne, co zwycięży, a co przeminie, jest tak naprawdę niewiadomą. Można przeczytać Manifest 

komunistyczny Marksa i Engela, Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi Juliusza Verne&prime;a 

czy Szok przyszłości Alvina Tofflera i podziwiać niesamowite podobieństwo między tym, co 

„przewidywali”, a niektórymi aspektami współczesnego świata. Ale równie często nie mylili się co do 

przyszłości. A jeśli już, ich błędne przewidywania mogą być zabawne. Film Blade Runner z 1982 roku 

przedstawiał rok 2019, który szczycił się latającymi samochodami, pozaziemską kolonizacją i (&hellip; 



poczekaj na to&hellip;) fanami biurka! A jednak takie pytania o przyszłość ćwiczą nas, ilekroć wydaje 

się, że nastąpi przerwa w skądinąd płynnym, przewidywalnym, uporządkowanym przepływie czasu. 

Właśnie dlatego, że technologia ma tendencję do generowania szumu, każdy nowy postęp kusi i 

uwodzi na nowo, zmuszając nas do zastanowienia się nad jego kuszącymi możliwościami.  W efekcie 

każdy ważny przykład nowej technologii skłania do pytania – czy to może być kolejna wielka rzecz, 

zmiana zasad gry? Właśnie nad tym chcielibyśmy się zastanowić. Sztuczna inteligencja, w skrócie AI, 

wywołała oszałamiającą ilość szumu w ciągu ostatnich siedmiu lat. Czy to zmienia zasady gry? W jaki 

sposób zmienia grę? Czy to w dobry sposób zmienia grę? W przypadku sztucznej inteligencji pytania te 

mogą wydawać się szczególnie trudne. Z jednej strony, jak zauważa Jamie Susskind, „nadal nie mamy 

robotów, którym moglibyśmy ufać, że ostrzygą nam włosy”. Z drugiej strony, Richard i Daniel Susskind 

opisują zespół amerykańskich chirurgów, którzy jeszcze w Stanach Zjednoczonych zdalnie wycięli 

woreczek żółciowy kobiecie we Francji! Nie mniej ważne od tych pytań są jednak te, które dotyczą nas 

jako obywateli. Co my jako obywatele musimy wiedzieć o tej technologii? Jak to może wpłynąć na nas 

jako klientów, lokatorów, aspirujących właścicieli domów, studentów, wychowawców, pacjentów, 

klientów, więźniów, członków mniejszości etnicznych i seksualnych, wyborców w liberalnych 

demokracjach?  

Człowiek kontra maszyna 

Na początek ważne jest, aby zrozumieć, czym jest sztuczna inteligencja, zarówno jako dziedzina, jak i 

rodzaj technologii. Na początku warto powiedzieć trochę o tym, co sztuczna inteligencja ma nadzieję 

osiągnąć i jak dobrze sobie radzi. AI występuje w wielu paskach. Rodzaj, który wywołał większość 

szumu w ostatnich latach, można ogólnie określić jako „uczenie maszynowe”. Jednym z najczęstszych 

zastosowań algorytmów uczenia maszynowego jest przewidywanie. Ilekroć czyjeś przyszłe ruchy lub 

zachowanie należy oszacować z dowolnym stopniem precyzji - na przykład, gdy sędzia musi 

przewidzieć, czy skazany przestępca ponownie popełni przestępstwo, lub kierownik banku musi 

określić prawdopodobieństwo, że wnioskodawca spłaci pożyczkę- istnieje duża szansa, że gdzieś w 

pobliżu czai się algorytm komputerowy. Rzeczywiście, wiele państwowych uprawnień przymusu w 

liberalnych społeczeństwach demokratycznych w rzeczywistości wymaga oceny ryzyka, zanim te 

uprawnienia będą mogły być wykonywane. Dotyczy to nie tylko wymiaru sprawiedliwości w sprawach 

karnych, ale także takich dziedzin, jak zdrowie publiczne, edukacja i opieka społeczna. Jak najlepiej 

wykonać to zadanie? Jednym ze sposobów - i przez długi czas jedynym sposobem - było poleganie na 

tak zwanym „profesjonalnym” lub „klinicznym” osądzie. Wiąże się to z pozyskaniem kogoś z dużym 

doświadczeniem w danej dziedzinie (takiego jak sędzia, psycholog lub chirurg), aby zaryzykował 

najlepszy zakład na to, co może się wydarzyć w przyszłości. (Czy ten przestępca ponownie popełni 

przestępstwo? Jakie są szanse, że u tego pacjenta nastąpi nawrót choroby? I tak dalej.) Profesjonalny 

osąd jest zasadniczo wyszkolonym instynktem. Ale innym sposobem podejścia do tej gry w zgadywanie 

jest użycie bardziej formalnej, ustrukturyzowanej i zdyscyplinowanej metody, zwykle opartej na jakiejś 

wiedzy statystycznej. Bardzo prostym podejściem statystycznym w kontekście decyzji o pomocy 

społecznej może być po prostu przeprowadzenie ankiety wśród byłych beneficjentów zasiłków dla 

bezrobotnych i zapytanie ich, ile czasu zajęło im znalezienie pracy. Decydenci mogliby następnie 

wykorzystać te wyniki ankiety do udoskonalenia swoich szacunków średniego uzależnienia od opieki 

społecznej i odpowiednio dostosować swoje decyzje dotyczące dobrostanu. Ale oto problem. Chociaż 

intuicja niektórych ludzi jest bez wątpienia bardzo dobra i wysoce dostrojona przez lata praktyki 

klinicznej, badania wskazują, że instynkt jest wyraźną drugą pozycją w porównaniu ze statystycznymi 

(lub statystycznie opartymi) metodami przewidywania. Wejdź do nowej generacji algorytmów uczenia 

maszynowego. Należy pamiętać, że to zastosowanie uczenia maszynowego nie jest niczym nowym - 

niektóre z technologii predykcyjnych związanych z ryzykiem, które przyciągają dziś uwagę mediów, 

były już używane pod koniec lat 90. i w rzeczywistości mają prekursory sięgające dziesięcioleci, a nawet 



wieków, jak omówimy. Jednak szybkość i moc obliczeniowa, a także dostępność danych znacznie 

wzrosły w przeszłości przez dwadzieścia lat (dlatego nazywa się to „big data”!). Można powiedzieć o 

wiele więcej o względnej wydajności algorytmów i statystyk z jednej strony oraz o ludziach i ich 

doświadczonych intuicjach z drugiej. Dość powiedzieć, że czasami, w konkretnych przypadkach, ludzka 

intuicja okazywała się lepsza niż algorytmy. Na razie chodzi nam o to, że algorytmy mogą sprawić, że 

wiele rutynowych ćwiczeń predykcyjnych będzie bardziej precyzyjnych, mniej podatnych na 

idiosynkratyczne zniekształcenia – a zatem bardziej sprawiedliwe – niż niewspomagana ludzka intuicja. 

To w każdym razie obietnica sztucznej inteligencji i zaawansowanego uczenia maszynowego. 

Rozważmy teraz inne zastosowanie tej samej technologii. Klasyfikacja obiektów jest dokładnie tym, co 

sugeruje jego nazwa: przypisanie instancji czegoś do określonej klasy rzeczy. To właśnie robisz, gdy w 

oddali rozpoznasz czworonożne, futrzaste stworzenie jako kota lub psa; przypisujesz instancję kota 

przed sobą do klasy KOT, a nie do klasy PSA, klasy SAMOCHODU lub klasy HELIKOPTER. To jest coś, co 

my, ludzie, robimy niezwykle szybko, bez wysiłku i precyzyjnie, przynajmniej w normalnych warunkach 

oglądania. Inną rzeczą, którą można powiedzieć o tym, jak ludzie radzą sobie jako klasyfikatory 

obiektów, jest to, że robimy to z wdziękiem. Właściwość klasyfikacji obiektów ludzkich jest tym, co 

kognitywiści i informatycy czasami nazywają „pełną degradacją”, co oznacza, że gdy popełniamy błędy 

w klasyfikacji obiektów, mamy tendencję do prawie chybienia celu i prawie - ale nie do końca - 

rozpoznajemy obiekt.  Nawet gdy na przykład widoczność jest słaba, łatwo wyobrazić sobie, że 

pomylimy krowę z koniem lub traktor z buggy. Ale czy jakaś rozsądna osoba pomyliła kiedyś konia z 

samolotem lub buggy z osobą? Mało prawdopodobny. Nasze domysły są ogólnie wiarygodne. A co z 

klasyfikatorami obiektów uczenia maszynowego? Oto mieszana torba wyników. Interesujące jest 

porównanie sposobu, w jaki ludzie zawodzą z błędami systemów uczenia maszynowego. Jeśli błędnie 

zaklasyfikujemy psa (powiedzmy husky) jako wilka - łatwy błąd do popełnienia, jeśli nie znasz się 

zbytnio na husky - co doprowadziłoby cię do tej błędnej klasyfikacji? Przypuszczalnie skupiłbyś swoją 

uwagę na rzeczach takich jak oczy, uszy i pysk i doszedłbyś do wniosku: „Tak, to wilk”. Może cię 

zaskoczyć, gdy dowiesz się, że ta wyjątkowo rozsądna droga do błędnej klasyfikacji nie jest tą, którą 

system sztucznej inteligencji musiałby podjąć, aby dojść do tego samego wniosku. Sztuczna inteligencja 

może równie łatwo skupić się na kształcie obrazu tła – pozostałego obrazu po odjęciu twarzy husky od 

zdjęcia. Jeśli w tle jest dużo śniegu, sztuczna inteligencja może stwierdzić, że patrzy na wilka. Jeśli nie 

ma śniegu, może zadecydować inaczej. Możesz myśleć, że jest to dziwny sposób na klasyfikowanie 

psów, ale to dziwne podejście jest prawie na pewno takie, jakie zastosowałaby sztuczna inteligencja, 

gdyby większość z wielu tysięcy zdjęć wilków była trenowany na śniegu w tle, a jeśli większość zdjęć 

husky nie. Jeśli za klasyfikatorem, który koncentruje się na braku lub obecności śniegu, określa, czy pies 

jest husky czy wilkiem, kryje się ta sama technologia, która służy do przewidywania, czy ktoś kwalifikuje 

się do zasiłku dla bezrobotnych lub czy istnieje ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa. 

Właściwie jest tu kilka problemów. Jednym z nich jest to, co statystycy nazywają „wyborem” lub 

„próbkowaniem” błędu. Powyższy klasyfikator miał błąd polegający na tym, że próbka obrazów, na 

których był szkolony, zawierała zbyt wiele obrazów wilków na śniegu. Lepszy zestaw treningowy 

charakteryzowałby się większą różnorodnością łubinu! Z tego samego powodu system rozpoznawania 

twarzy wyszkolony na białych mężczyznach będzie miał trudności z rozpoznaniem twarzy czarnych lub 

azjatyckich kobiet. Kolejnym problemem jest to, że często bardzo trudno jest powiedzieć, dlaczego 

sztuczna inteligencja „decyduje” tak, jak to robi. Ustalenie, że klasyfikator naprawił swój błąd 

zwracania uwagi na śnieg wokół obiektu, a nie na sam obiekt, może być trudnym zadaniem. Kolejną 

kwestią jest odpowiedzialność i potencjalnie prawna odpowiedzialność za szkody. Co by było, gdyby 

jeden z tych klasyfikatorów miał być zainstalowany w pojeździe autonomicznym? Gdyby pewnego dnia 

pojazd wpadł na dziecko, myśląc, że to drzewo, kto byłby winny? System uczenia maszynowego 

pojazdu mógł nauczyć się samodzielnie klasyfikować takie obiekty, bez konieczności programowania 

przez nikogo dokładnie, jak to zrobić – nawet przez twórców. Z pewnością programiści nie powinni 



uchodzić bez szwanku. Byliby kuratorami danych treningowych maszyny i (mamy nadzieję!) upewnili 

się, że zawierają liczne przykłady ważnych kategorii, takich jak dzieci i drzewa. W tym zakresie 

programiści będą kierować system uczenia maszynowego w kierunku określonego zachowania. Ale czy 

deweloper powinien zawsze być odpowiedzialny za błędne klasyfikacje? Czy kiedykolwiek nadejdzie 

moment, w którym ma sens pociąganie algorytmu do odpowiedzialności lub prawnej 

odpowiedzialności za szkody, które wyrządza? Następnie pojawia się kwestia kontroli. Co się dzieje, 

gdy sędzia z presją czasu w zacofanym systemie sądowym musi przejść przez długą listę wniosków o 

zwolnienie za kaucją, a narzędzie do uczenia maszynowego może zaoszczędzić mu wiele czasu, jeśli 

jego „obiektywne” i statystycznie „precyzyjne” zalecenia są po prostu akceptowane w wartości 

nominalnej? Czy istnieje niebezpieczeństwo, że sędzia w tej sytuacji zacznie bezkrytycznie zwlekać z 

urządzeniem, ignorując własne uzasadnione obawy co do zaleceń tego narzędzia? Wszakże nawet jeśli 

systemy te są często lepsze od przypadku, a być może nawet lepsze od ludzi, ciągle daleko im do 

doskonałości. A kiedy popełniają błędy - jak widzieliśmy, że mogą — często popełniają je w dziwny 

sposób i z dziwnych powodów.  Kolejną (ogromną!) kwestią jest prywatność danych. Skąd pochodzą te 

wszystkie dane treningowe? Czyje to były dane na początku i czy wyrazili zgodę na wykorzystanie ich 

danych do uczenia prywatnych algorytmów? Jeśli już, to globalna pandemia COVID-19 w 2020 r. 

znacznie podnosi stawkę takich pytań. Rządy na całym świecie rozważają (lub wdrażają) różne środki 

nadzoru biologicznego, które umożliwiłyby im śledzenie ruchów ludzi i śledzenie ich kontaktów za 

pomocą danych z telefonu komórkowego.  To wszystko bardzo dobrze nadaje się do zarządzania 

kryzysowego, ale co z tym, kiedy kryzys się skończy? Doświadczenie pokazuje, że w razie potrzeby 

środki bezpieczeństwa i nadzoru można dość szybko i skutecznie zwiększyć (tak jak miało to miejsce po 

atakach z 11 września). Ale jak sugeruje wyrażenie „pełzanie nadzoru”, do ich odwrócenia nie 

podchodzi się z taką samą gorliwością.  Ostatnie pytanie, być może najważniejsze ze wszystkich, 

dotyczy skutków, jakie korzystanie z takich systemów będzie miało na ludzką autonomię i sprawczość 

w dłuższej perspektywie. Jednym z tematów poruszanych w ostatnich latach przez sztuczną 

inteligencję jest wpływ coraz bardziej wyrafinowanej sztucznej inteligencji na ludzką godność. 

Wyrażenie „godność człowieka” nie jest łatwe do zdefiniowania, ale wydaje się, że odnosi się do 

wartości ludzkiego życia. Pytanie brzmi, czy zaawansowane systemy sztucznej inteligencji w jakiś 

sposób pomniejszają wartość ludzkiego życia. Możliwość, że pewnego dnia maszyny będą w stanie 

odtworzyć, a nawet przewyższyć najbardziej charakterystyczne wytwory ludzkiej pomysłowości, 

inspiruje myśl, że ludzkie życie nie jest już czymś wyjątkowym. Co mamy zrobić z takimi obawami? Jak 

ilustruje przykład klasyfikatora obiektów, narzędzia do uczenia maszynowego, nawet te dość 

wyrafinowane, nie „myślą” w sposób, w jaki myślą ludzie. Więc jeśli klasyfikatory obiektów są czymś, 

przez co można przejść, nie wygląda na to, że maszyny będą z nami konkurować na podstawie tego, 

jak robimy rzeczy, nawet jeśli mogą robić to, co my robimy na różne sposoby. Z tego, co wiemy, ten 

stan rzeczy może się zmienić w przyszłości. Ale sądząc z dzisiejszego technologicznego punktu widzenia, 

ta przyszłość wydaje się naprawdę odległa. Powinno to dawać trochę otuchy tym, którzy troszczą się o 

ludzką godność. Ale czy to wystarczy? Można by pomyśleć, że jeśli maszyna mogłaby robić rzeczy, z 

których jesteśmy dumni, że jesteśmy w stanie robić jako ludzie, jakie to ma znaczenie, jeśli maszyna 

może wykonywać te same czynności w inny sposób? W końcu nie chodzi o to, jak działa pułapka na 

myszy, ale o to, że działa, co jest ważne, prawda? Może samoloty nie latają tak elegancko i z gracją jak 

orły - ale dlaczego miałoby to mieć znaczenie? Czy samolot musiałby latać tak jak gołąb, że mógłby 

oszukać inne gołębie, by myślały, że to gołąb, zanim moglibyśmy powiedzieć, że może „latać”?  Prawie. 

Tak więc, powtarzając, jeśli sztuczna inteligencja może dorównać lub przewyższyć najdumniejsze 

osiągnięcia ludzkości, choć za pomocą alternatywnych środków (sposób, w jaki samoloty mogą 

rywalizować z lotami ptaków bez użycia piór), czy godność ludzka jest w tym gorsza? Nie sądzimy. 

Ludzkie zdolności obliczeniowe od wielu dziesięcioleci są daleko w tyle za skromnymi kalkulatorami 

biurkowymi, a jednak nikt nie kwestionuje w rezultacie poważnie wartości ludzkiego życia. Nawet jeśli 



systemy uczenia maszynowego zaczynają klasyfikować obiekty bardziej niezawodnie niż ludzie (a być 

może także z ogromnych odległości), dlaczego miałoby to zmniejszać wartość ludzkiego życia? 

Samoloty latają, a my nie myślimy mniej o ptakach. Filozof Luciano Floridi przypomina nam kilka innych 

wydarzeń w historii, które zagrażały umniejszeniem ludzkiej godności, a przynajmniej tak się obawiano. 

Wspomina, jak Mikołaj Kopernik, Karol Darwin, Zygmunt Freud i Alan Turing na swój sposób 

zdetronizowali ludzkość z wyobrażonej uniwersalnej centralności, a tym samym zdestabilizowali 

dominujący i od dawna utrzymywany „antropocentryczny” pogląd na naturę. Kopernik pokazał, że nie 

jesteśmy w centrum wszechświata; Darwin pokazał, że nie jesteśmy w centrum biosfery; Freud 

pokazał, że nie znajdujemy się w centrum psychosfery czy „przestrzeni rozumu” (tj. możemy działać z 

nieznanych i introspektywnie nieprzejrzystych motywacji); a Turing pokazał, że nie jesteśmy w centrum 

infosfery. Te skumulowane ciosy nie były łatwe do przyjęcia, a w szczególności pierwsze dwa zostały 

brutalnie odparte (w rzeczywistości drugie nadal tak). Ale to, czego te rewelacje nie spowodowały - 

mimo wszystkich wstrząsów, jakie zesłały -  to ukazanie niespójności samej godności ludzkiej. 

Oczywiście, jeśli godność ludzka oznacza „centralne”, z pewnością można powiedzieć, że godność 

ludzka była zagrożona przez te wydarzenia. Ale godność i centralność to nie to samo. Obiekt nie musi 

znajdować się w centrum obrazu, aby przyciągał naszą uwagę lub wzbudzał podziw. Jest jeszcze jeden 

powód, dla którego w dającej się przewidzieć przyszłości godność ludzka prawdopodobnie pozostanie 

nienaruszona przez sam fakt, że maszyny mogą nas pokonać we własnej grze, że tak powiem. Każda 

główna sztuczna inteligencja istniejąca dzisiaj jest specyficzna dla domeny. Niezależnie od tego, czy jest 

to system pokonywania mistrzów szachowych, czy koordynacja transakcji na giełdzie, każde 

zdumiewające osiągnięcie, które było celebrowane w ostatnich latach, miało miejsce w bardzo wąskiej 

dziedzinie działań (ruchy szachowe, transakcje giełdowe i tak dalej). Ludzka inteligencja nie jest taka - 

to domena ogólna. Nasza umiejętność gry w szachy nie wyklucza możliwości gry w tenisa, napisania 

piosenki lub pieczenia ciasta. Większość z nas może zrobić każdą z tych rzeczy, jeśli tylko zechce. 

Rzeczywiście, wielu badaczy uważałoby, że święty Graal badań nad sztuczną inteligencją jest w stanie 

złamać ten ogólny kod domeny. Co takiego jest w ludzkich umysłach i ciałach, że potrafią tak dobrze, 

tak płynnie przystosowywać się do tak rozbieżnych zadań? Wydaje się, że komputery robią łatwo to, 

co jest dla nas trudne (spróbuj policzyć 5 749 987 × 9 220 866 w pośpiechu). Ale wydaje się również, 

że doświadczają oszałamiających trudności z tym, co większość z nas uważa za naprawdę łatwe 

(otwieranie klamki, wysypywanie płatków z pudełka itp.). Nawet możliwość prowadzenia rozmowy, 

która nie jest całkowicie sztywna i stereotypowa, jest bardzo trudna dla maszyny. Kiedy poprosimy 

współlokatora o odebranie mleka w drodze do domu, wiemy, że oznacza to zatrzymanie się w sklepie 

na rogu, kupienie mleka i przyniesienie go do domu. Komputer musi być zaprogramowany tak, aby nie 

interpretował tej instrukcji na wiele bardziej dosłownych i algorytmicznie prostych sposobów, takich 

jak znajdowanie mleka gdzieś pomiędzy twoją obecną lokalizacją a domem; po znalezieniu podnieś 

jego położenie względem ziemi; następnie przywróć mleko do pierwotnej pozycji. Pierwsza (i 

oczywiście rozsądna) interpretacja wymaga subtelnej integracji wskazówek językowych i 

kontekstowych, którymi przez większość czasu radzimy sobie bez wysiłku (językoznawcy nazywają ten 

aspekt komunikacji „pragmatykami”). To po prostu nie dotyczy maszyn. Komputery radzą sobie dobrze 

ze składnią, ale pragmatyczne aspekty komunikacji są nadal w większości poza nimi (chociaż 

pragmatyka jest aktywnym obszarem badań wśród lingwistów komputerowych). To samo można 

powiedzieć o świadomości. Żadna istniejąca sztuczna inteligencja nie jest obecnie świadoma i nikt nie 

ma żadnej prawdziwej wskazówki, jak i dlaczego jest świadoma , doświadczenia powstają z pustych 

procesów materialnych. Jak odczuć poczucie wewnętrznego życia, wewnętrznego „punktu widzenia” z 

grupy białek, soli i wody? Dlaczego w ogóle coś drażliwego musi towarzyszyć materii? Dlaczego nie 

możemy po prostu być martwi w środku jak zombie? Istnieje wiele teorii, ale dokładny charakter 

świadomości pozostaje nieuchwytny. W przypadku wszystkich filmów science-fiction, które grają na 

naszych najgorszych lękach przed uświadomieniem sobie robotów, nikt nie jest bliżej osiągnięcia 



sukcesu Nathana Batemana z „Avą” w filmie Ex Machina z 2015 roku. Tak więc tak długo, jak pojawienie 

się zaawansowanej sztucznej inteligencji ogranicza się do systemów specyficznych dla domeny i 

nieświadomych, nie musimy się zbytnio martwić o ludzką godność. Nie oznacza to, że systemy 

specyficzne dla danej domeny są nieszkodliwe i nie stanowią zagrożenia dla ludzkiej godności z innych 

powodów -  powodów niezwiązanych ze zdolnością sztucznej inteligencji do pobicia nas w grze w 

szachy. Najpoważniejsze niebezpieczeństwa są oczywiście związane z śmiercionośnymi 

autonomicznymi systemami uzbrojenia. Nowe oprogramowanie do gromadzenia danych i nadzoru 

stwarza również poważne wyzwania dla prywatności i praw człowieka. Nie mówimy też, że technologie 

specyficzne dla danej domeny nie mogą prowadzić do zmian w postrzeganiu siebie przez ludzi. 

Najwyraźniej samo istnienie systemu takiego jak AlphaGo Google DeepMind - który zmiażdżył mistrza 

świata w Go - musi zmienić sposób, w jaki ludzie myślą o sobie na pewnym poziomie. Jak zauważyliśmy 

na początku tego prologu, systemy te mogą rozsądnie wywoływać zarówno dumę, jak i pokorę. Naszym 

jedynym celem jest to, że godność ludzka nie zostanie naruszona przez sam fakt, że nasze osiągnięcia 

można dorównać lub prześcignąć.  

Czy sztuczna inteligencja jest racjonalna? 

Istnieje kilka innych kwestii związanych ze sztuczną inteligencją, o których nie wspomnieliśmy i których 

nie będziemy omawiać. Wybraliśmy te, które naszym zdaniem byłyby najbardziej interesujące. Jeszcze 

jedna kwestia, o której chcielibyśmy pokrótce wspomnieć, dotyczy tego, co moglibyśmy nazwać 

racjonalnością uczenia maszynowego. Faktem jest, że wiele technik uczenia maszynowego ma na celu 

odkrycie ukrytych relacji w danych, które są ogólnie zbyt trudne do wykrycia przez ludzi. Oznacza to, 

że cały ich modus operandi polega na szukaniu korelacji w danych. Z pewnością korelacje są 

uzasadnionym źródłem wiedzy, ale jak większość z nas uczy się w liceum: korelacja nie jest przyczyną. 

Dwa zegary mogą zawsze wybijać dwunastą o tej samej porze każdego dnia, ale w żadnym wypadku 

wybicie jednego zegara nie powoduje wybicia drugiego. Jednak tak długo, jak korelacja jest wiarygodna 

- termin techniczny jest „istotny statystycznie” - może zapewnić praktyczny wgląd w świat, mimo że 

nie jest przyczynowy. Na przykład można odkryć, że ludzie, którzy kładą nacisk na trening oporowy, 

mają tendencję do dokonywania szczególnych wyborów żywieniowych, jedząc w sumie więcej mięsa i 

nabiału niż ci, którzy kładą nacisk na formy ćwiczeń aerobowych. Klub fitness może rozsądnie odrzucić 

takie spostrzeżenia przy podejmowaniu decyzji, jakie przepisy umieścić w swoim miesięczniku o 

zdrowiu - nawet jeśli, ściśle rzecz biorąc, nie można jednoznacznie ustalić związku przyczynowego 

między rodzajem ćwiczeń, jakie ludzie wykonują, a rodzajem spożywanego jedzenia . Być może 

trenerzy wagi osobiście woleliby białka roślinne, ale jako grupa demograficzna po prostu łatwiej jest 

im pozyskiwać białka pochodzenia zwierzęcego. Ale w tym momencie możesz się zastanawiać: A jeśli 

korelacje są wiarygodne, ale także całkowicie dziwaczne? Co się stanie, jeśli algorytm odkryje, że osoby 

z małymi rozmiarami butów jedzą określony rodzaj płatków śniadaniowych lub że osoby o określonym 

kolorze włosów są bardziej podatne na przemoc niż inne? Takie zależności mogą oczywiście być jedynie 

przypadkowymi przypadkami, wynikającymi z niskiej jakości lub niewystarczająco dużych danych 

treningowych. Ale odłóżmy tę troskę na bok. To prawda, że system uczenia maszynowego, który 

znajduje dziwaczne korelacje, prawdopodobnie został źle wyszkolony w sposób znany statystykom i 

analitykom danych. Ale cały sens „istotnej statystycznie” korelacji polega na tym, że wyjaśnia - i 

teoretycznie wyklucza - tę możliwość. Pamiętaj, że to wcale nie są fantazyjne ilustracje. Jedną z korzyści 

nienadzorowanego uczenia maszynowego (patrz rozdział 1) jest to, że może wykrywać rodzaje 

korelacji, o których my sami nigdy nie pomyślelibyśmy aby wykopać. Ale w prawie angielskim, gdyby 

urzędnik państwowy rozstrzygał sprawę na podstawie korelacji tak pozornie fałszywych, jak te, decyzja 

zostałaby uchylona. W fragmencie dobrze znanym prawnikom angielskim i wspólnotowym lord Greene 

powiedział kiedyś, że urzędnik  musi wykluczyć z jego rozważań sprawy, które są nieistotne dla tego, 

co ma do rozważenia. … Podobnie może być coś tak absurdalnego, że żadna rozsądna osoba nie może 



nawet marzyć, że leży to w zasięgu władzy. Warrington LJ  podał przykład rudowłosej nauczycielki, 

która została zwolniona, ponieważ miała rude włosy. To tak nierozsądne, że można by to opisać jako 

robione w złej wierze. Podejrzewamy jednak, że właśnie tego rodzaju korelacje mogą się rozmnażać 

wraz z ciągłym marszem uczenia maszynowego we wszystkich obszarach publicznego i prywatnego 

podejmowania decyzji: korelacje, które wydawałyby się nie do utrzymania, nielogiczne, a nawet 

narysowane w złej wierze, gdyby człowiek był za nimi. Aby było jasne, nie mówimy, że takie korelacje 

będą przeciwstawiać się wszelkim próbom wyjaśnienia - jesteśmy gotowi założyć się, że właściwe ich 

wyjaśnienie będzie w wielu przypadkach nadchodziło. Ale co mamy zrobić w międzyczasie, czy w końcu 

okaże się, że nie da się ich intuicyjnie wytłumaczyć? Wyobraźmy sobie, że algorytm odkrywa, że ludzie, 

którzy lubią koper włoski, są bardziej skłonni do niespłacania pożyczek. Czy byłoby usprawiedliwione 

odmawianie kredytu ludziom, którzy lubią koper włoski? Ostatnim razem, gdy sprawdzaliśmy, „lubienie 

kopru” nie było chronionym atrybutem na mocy prawa antydyskryminacyjnego, ale czy powinno nim 

być? Odmawianie komuś pożyczki, ponieważ ujawnia on zamiłowanie do kopru włoskiego, z pewnością 

wygląda jak rodzaj dyskryminacji: „lubienie kopru” może być cechą uwarunkowaną genetycznie, a 

cecha ta z pewnością wydaje się nie mieć związku z odzyskiwaniem długów. Ale co, jeśli to nie jest 

nieistotne? A jeśli rzeczywiście coś w tym jest? Na te i inne sposoby uczenie maszynowe stawia nowe 

wyzwania dla ustalonych sposobów myślenia. 

Obywatel kontra władza 

Jeśli więc największym wyzwaniem, jakie stawia sztuczna inteligencja w tym stuleciu, nie jest 

powstanie świadomej rasy robotów omówimy tylko tyle zaplecza technicznego, ile jest wymagane, aby 

kwestie polityczne ożyły. Książka z zacięciem politycznym oczywiście nie może twierdzić, że jest bardzo 

przydatna, jeśli nie zawiera przynajmniej kilku sugestii, co można zrobić z diagnozowanymi 

problemami. Nasze sugestie zostaną obficie posypane przez cały czas, ale dopiero w Części 10 

omówimy bardziej szczegółowo możliwości regulacyjne. Już w 1970 roku Alvin Toffler, amerykański 

futurolog, pisał o potrzebie powołania rzecznika ds. technologii, „publicznej agencji odpowiedzialnej 

za przyjmowanie, badanie i działanie w odpowiedzi na skargi dotyczące nieodpowiedzialnego 

stosowania technologii”. W efekcie wzywał do „maszyny do przesiewaczy”. Cóż, to był rok 1970, czas, 

kiedy słychać było tylko najsłabsze pomruki zakłóceń, i to tylko przez najbardziej przenikliwego i 

spostrzegawczego obserwatora (jak sam Toffler). Obecnie potrzeba reakcji regulacyjnych w takiej czy 

innej formie - w rzeczywistości prawdopodobnie przybierających różne formy - jest nie tylko pilna; jest 

już prawie za późno. Kłótliwość i toksyczność dyskursu publicznego, inkubowanego w 

nieuregulowanym środowisku mediów społecznościowych, już przyczyniły się do marazmu naszych 

czasów – reakcyjnej polityki, wzmocnienia głosów haniebnych i sekciarskich oraz atawistycznego 

nihilizmu. Dlatego dzisiaj musimy myśleć o wiele odważniej niż w 1970 roku. Rzeczywiście, pandemia 

COVID-19 pokazała brutalnie jedną rzecz: niektóre wyzwania mogą wymagać interwencji tak 

drastycznych, że można je postrzegać jako zwiastun nowego rozumienia relacje między państwem a 

jego obywatelami. 

I. Czym jest sztuczna inteligencja? 

W dzisiejszych terminach sztuczną inteligencję (AI) najlepiej rozumieć jako specjalną gałąź informatyki. 

Historycznie granica między sztuczną inteligencją a informatyką była w rzeczywistości mniej wyraźna. 

Historia informatyki jest ściśle związana z historią sztucznej inteligencji. Kiedy Alan Turing wynalazł 

komputer ogólnego przeznaczenia w 1936 roku (na papierze!), ewidentnie myślał o tym, jak 

modelować osobę, która robi coś mądrego - mianowicie specyficzny rodzaj obliczeń matematycznych. 

Turing był również jednym z pierwszych, którzy spekulowali, że maszyna, którą wynalazł w tym celu, 

może być wykorzystana do bardziej ogólnego odtworzenia ludzkiej inteligencji. W tym sensie ojciec 

informatyki jest także ojcem sztucznej inteligencji. Ale inni pionierzy komputerów również myśleli o 



maszynach obliczeniowych w kategoriach ludzkich (w istocie antropomorficznych). Na przykład John 

von Neumann, w słynnym artykule z 1945 r., przedstawiającym architekturę nadal używaną przez 

komputery, użył terminu z psychologii „pamięć” w odniesieniu do jednostek pamięci komputera. W 

pewnym sensie nadal możemy myśleć o komputerach jako o „inteligencji” w ich ogólnym działaniu. 

Łącząc ze sobą proste operacje logiczne na niezliczone sposoby, wykonują niezwykły i imponujący 

zakres zadań. Ale w dzisiejszych czasach sztuczna inteligencja jest bardzo wyraźnie poddziedziną 

informatyki. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji i informatyki, sztuczna inteligencja skupiła się 

bardziej na zadaniach, w których ludzie są dobrzy. Słynna definicja sztucznej inteligencji mówi, że 

sztuczna inteligencja to nauka polegająca na tym, że komputery wytwarzają zachowania, które 

zostałyby uznane za inteligentne, gdyby zostały wykonane przez ludzi. Oczywiście nie jest to łatwe 

przedsięwzięcie. Komputery, jak zauważyliśmy w prologu, są wyjątkowo dobre w wielu zadaniach, 

które uważamy za niezwykle trudne, takich jak rozwiązywanie złożonych równań matematycznych w 

ułamku sekundy, ale często spektakularnie kiepskie w zadaniach, które napotykamy na wietrze, takich 

jak chodzenie, otwieranie drzwi, prowadzenie rozmowy i tym podobne. Ta skoncentrowana na 

człowieku definicja sztucznej inteligencji nadal działa całkiem dobrze, ale wymaga niewielkiej 

aktualizacji. To prawda, że wiele centralnych zastosowań nowoczesnej sztucznej inteligencji obejmują 

odtwarzanie ludzkich zdolności w zakresie języka, percepcji, rozumowania i kontroli motorycznej. W 

tym zakresie sztuczna inteligencja polega na tworzeniu komputerów „na nasz obraz”, że tak powiem. 

Ale w dzisiejszych czasach systemy sztucznej inteligencji są również wykorzystywane w wielu innych, 

bardziej tajemniczych obszarach do wykonywania zadań, których skala lub szybkość znacznie 

przekracza ludzkie możliwości. Na przykład są wykorzystywane w handlu akcjami o wysokiej 

częstotliwości, wyszukiwarkach internetowych i obsłudze mediów społecznościowych witryny. W 

rzeczywistości warto myśleć o nowoczesnych systemach AI na skalę przemysłową jako posiadających 

mieszankę zarówno nadludzkich, jak i nadludzkich zdolności. Oczywiście sztuczna inteligencja kryje w 

sobie o wiele więcej, niż ta przeszklona historia może przekazać, ale to wystarczy, aby zacząć i 

wystarczająco, aby ukierunkować tę książkę. Skupimy się na najbardziej wpływowym podejściu do 

sztucznej inteligencji, zwanym „uczeniem maszynowym”. Opisujemy uczenie maszynowe jako 

„podejście” do sztucznej inteligencji, ponieważ nie dotyczy ono żadnego konkretnego zadania ani 

aplikacji. Uczenie maszynowe obejmuje raczej zestaw technik do rozwiązywania dowolnej liczby 

problemów AI. Na przykład przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie mowy i widzenie 

komputerowe były realizowane w ramach ogólnego podejścia do sztucznej inteligencji, znanego jako 

uczenie maszynowe. Jak sama nazwa wskazuje, uczenie maszynowe wykorzystuje zarówno moc 

komputerów, jak i ogromną ilość dostępnych obecnie danych (dzięki internetowi), aby umożliwić 

komputerom samodzielną naukę. W zwykłym przypadku wyuczone są wzorce w danych. Odtąd, kiedy 

będziemy odnosić się do sztucznej inteligencji, będziemy odnosić się do uczenia maszynowego, chyba 

że kontekst nakazuje inaczej. Pozostała część wprowadzi, a następnie wdroży kilka pojęć, z którymi być 

może nie spotkałeś się od czasów algebry w szkole średniej. Niektórzy z was mogli ich w ogóle nie 

spotkać. Mamy tu na myśli takie pojęcia, jak matematyczna „funkcja”, „parametr” i „zmienna”. 

Terminy te są czasami używane w potocznej mowie, ale mają one specyficzne, techniczne znaczenia w 

matematyce i informatyce, a ich techniczne definicje będą tym, co będziemy mieli na myśli, gdy ich 

użyjemy. Zrobimy co w naszej mocy, aby wyjaśnić ich istotę w miarę postępów, ponieważ istota jest 

wszystkim, czego potrzebujesz. Ale jeśli uznasz, że wyjaśnienia są głuche lub w jakikolwiek sposób 

niezadowalające, nie przejmuj się. Nie wchodzimy w szczegóły, ponieważ wszystko, czego 

potrzebujesz, to sedno. Tak więc, jeśli coś cię zniechęciło, wyjdź, a potem zdecydowanie przejdź do 

reszty. 

Uczenie maszynowe i przewidywanie 



Skupimy się na konkretnej klasie technologii uczenia maszynowego, którą nazywamy „modelami 

predykcyjnymi”. To skupienie nie obejmuje wszystkich modeli uczenia maszynowego, ale obejmuje 

technologie znajdujące się w centrum obecnej „rewolucji sztucznej inteligencji”, która powoduje tak 

wiele zakłóceń w przemyśle i rządzie. Co ważne, obejmuje również systemy, które są używane w 

przemyśle i administracji od dziesięcioleci – a w niektórych przypadkach znacznie dłużej. W mediach 

sztuczna inteligencja jest często przedstawiana jako nowość - coś, co nagle i ostatnio zaczęło wpływać 

na życie publiczne. We wstępie do AI chcemy podkreślić, że modele AI mające obecnie wpływ na życie 

publiczne są w dużej mierze ciągłym rozwojem metod statystycznych, które są używane od dawna 

zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Istnieje długa tradycja modelowania statystycznego 

zarówno w administracji, jak i handlu, a modele statystyczne stosowane historycznie w tych 

dziedzinach mają wiele wspólnego z predykcyjnymi modelami sztucznej inteligencji, które obecnie 

stają się powszechne. Aby podkreślić te cechy wspólne, warto skupić się na modelach predykcyjnych, 

w centrum nowoczesnej sztucznej inteligencji. Skupienie się na modelach predykcyjnych będzie 

również pomocne w podkreśleniu, że modele sztucznej inteligencji stosowane w departamentach 

rządowych są technicznie bardzo podobne do tych stosowanych w nowoczesnych warunkach 

komercyjnych. Na przykład modele stosowane w ministerstwach finansów do polowania na osoby 

uchylające się od płacenia podatków lub w departamentach sprawiedliwości w celu oceny ryzyka 

ponownego popełnienia przestępstwa przez oskarżonych są tym samym modelem, którego Amazon 

używa do polecania książek, które mogą nas zainteresować, i których Google używa do decydowania, 

które reklamy widzimy. Kiedy pod koniec zaczniemy rozważać, w jaki sposób techniki sztucznej 

inteligencji w rządzie i biznesie powinny być uregulowane, pomocne będzie zrozumienie, że 

analizowane metody techniczne w tych dwóch obszarach są w dużej mierze takie same. Regulacja 

wykorzystania modeli AI w rządzie może wyglądać zupełnie inaczej niż regulacja ich wykorzystania w 

przemyśle ze względu na bardzo różne funkcje społeczne instytucji w tych dwóch sferach. Ale modele, 

które są przedmiotem regulacji w tych dwóch obszarach, są w zasadzie takie same. 

Podstawy modelowania predykcyjnego 

Zaczniemy od prostej definicji modelu predykcyjnego. Model predykcyjny to procedura matematyczna, 

która umożliwia przewidywanie wartości jakiejś nieznanej zmiennej na podstawie jednej lub większej 

liczby znanych zmiennych. „Zmienna” może być dowolnym mierzalnym aspektem świata. Na przykład 

model predykcyjny może przewidywać wagę osoby na podstawie jej wzrostu. Taki model przydałby się, 

gdybyśmy z jakiegoś powodu bez problemu uzyskali informację o wzroście danej osoby, ale nie o jej 

wadze (a mimo to interesuje nas ich waga). Pamiętaj, że model predykcyjny nie musi przewidywać 

zdarzenia w przyszłości. Nieznana zmienna może odnosić się do chwili obecnej lub nawet do czasów z 

przeszłości. Najważniejsze jest to, że musimy to odgadnąć, ponieważ nie możemy tego zmierzyć 

bezpośrednio (słowo „zgadywanie” jest tutaj prawdopodobnie bardziej trafne niż słowo 

„przewidywanie”). W ten sposób możemy zdefiniować model predykcyjny jako narzędzie, które może 

zgadywać niektóre zmienne wynikowe na podstawie zestawu zmiennych wejściowych. Aby zbudować 

model predykcyjny, kluczowym składnikiem jest zestaw szkoleniowy przypadków, w których znamy 

zarówno zmienne wynikowe, jak i zmienne wejściowe. W powyższym przykładzie zestaw treningowy 

byłby pomiarami wzrostu i wagi pewnej liczby osób z próby. Istnieje (luźny) związek między wzrostem 

a wagą. Zestaw treningowy dostarcza informacji o tym związku. Model predykcyjny wykorzystuje te 

informacje do obliczenia ogólnej hipotezy dotyczącej związku między wzrostem a wagą, której może 

użyć do zgadywania wagi danej osoby na podstawie jej wzrostu. Zestaw szkoleniowy to w istocie baza 

faktów dotyczących znanych przypadków. Im większa jest ta baza danych, tym więcej informacji jest 

dostarczanych o zmiennej wynikowej. Przyjmiemy to jako część definicji „modelu predykcyjnego”, że 

pochodzi on z danych treningowych w ramach pewnego rodzaju procesu szkoleniowego. 



Krótka historia modeli predykcyjnych 

Metody matematyczne są używane od wieków do odgadywania nieznanej zmiennej na podstawie bazy 

danych znanych faktów. Pierwsze poważne zastosowania miały miejsce w branży ubezpieczeniowej. 

Rejestr Lloyd&prime;s, opracowany w 1688 r. i oceniający prawdopodobne ryzyko przedsięwzięć 

żeglugowych, jest dobrze znanym wczesnym przykładem. Nasze badanie modeli predykcyjnych 

rozpoczniemy nieco później od firmy ubezpieczeniowej Equitable Life, która była pierwszą firmą, która 

systematycznie wykorzystywała dane do prognozowania. Equitable Life zostało założone w 1762 roku. 

Najwcześniejsze modele predykcyjne mające znaczenie dla rządu pochodzą z mniej więcej tego samego 

czasu. Na przykład w latach czterdziestych XVIII wieku niemiecki statystyk Johann S&uuml;ssmilch 

wykorzystał dane z ksiąg kościelnych do opracowania modelu, który systematycznie wykorzystywał 

dostępność gruntów w danym regionie do przewidywania wieku i wskaźnika zawierania małżeństw (a 

przez to także liczby urodzeń). Rządy od niepamiętnych czasów prowadzą bazy danych zawierające 

informacje o swoich obywatelach, głównie w celu oceny ich zobowiązań podatkowych. W miarę 

rozwoju nauki o modelowaniu predykcyjnym bazy te mogą być ponownie wykorzystywane do innych 

funkcji rządowych, zwłaszcza związanych z planowaniem finansowym. Rząd brytyjski zatrudnił swojego 

pierwszego oficjalnego aktuariusza w latach 30. XIX wieku, pracownika, który pracował w emeryturach 

marynarki i któremu przypisuje się zaoszczędzenie setek milionów funtów w dzisiejszych pieniądzach. 

Już wtedy modele predykcyjne stosowane w rządzie odzwierciedlały te stosowane w biznesie - trend, 

który trwa do dziś. Po pierwsze, opracowanie modeli predykcyjnych obejmowało obliczenia 

wykonywane ręcznie, przy użyciu baz danych przechowywanych w spisanych księgach. Komputery 

mogą pomóc na dwa sposoby: ułatwiają przechowywanie dużych ilości danych i mogą automatycznie 

wykonywać obliczenia. Modele predykcyjne są obecnie rutynowo wdrażane jako programy 

komputerowe, które konsultują bazy danych przechowywane w pamięci komputera. Kiedy komputery 

zostały wprowadzone po raz pierwszy, ich jedynymi użytkownikami były rządy i duże korporacje ze 

względu na ich duży koszt. Zarówno firmy, jak i rządy zaczęły opracowywać komputerowe modele 

predykcyjne niemal natychmiast po wynalezieniu komputerów. Na przykład rząd USA wykorzystywał 

komputery do przewidywania trajektorii pocisków w latach 40., prognozowania pogody w latach 50. i 

przewidywania przydatności personelu wojskowego do misji w latach 60.8 W przemyśle korporacja 

FICO w Stanach Zjednoczonych w przewidywaniu ryzyka kredytowego, stworzył swój pierwszy 

skomputeryzowany model oceny ryzyka w 1958 roku. Wprowadzimy nowoczesne predyktywne 

systemy sztucznej inteligencji, najpierw przedstawiając niektóre starsze predykcyjne modele 

statystyczne, a następnie pokazując, w jaki sposób modele sztucznej inteligencji je rozszerzają (i różnią 

się od nich). 

Tabele aktuarialne 

Firma Equitable Life wniosła nowy wkład w ubezpieczenia, tworząc tabelę pokazującą, dla każdego 

wieku, prawdopodobieństwo, że dana osoba umrze w tym wieku (na podstawie dostępnych statystyk 

śmiertelności) i obliczając powiązaną składkę ubezpieczeniową dla tego wieku. Ten rodzaj tabeli stał 

się znany jako „tabela aktuarialna”. Ta czcigodna praktyka ubezpieczeniowa jest według naszej definicji 

modelem predykcyjnym. Zmienną wejściową jest „wiek”; zmienną wynikową jest „szansa na śmierć”; 

a dane treningowe to statystyki śmiertelności użyte do zestawienia tabeli. Innowacyjność tabeli 

aktuarialnej polegała na systematycznym wykreślaniu zmiennej wynikowej dla każdej możliwej 

zmiennej wejściowej w danym zakresie. Wraz z postępem nauk aktuarialnych opracowano bardziej 

złożone tabele, uwzględniające czynniki inne niż wiek, aby można było dokonywać dokładniejszych 

prognoz i pobierać dokładniejsze składki. W tych tabelach zaimplementowano bardziej złożone modele 

predykcyjne z większą liczbą zmiennych wejściowych. 

Geometryczne podejścia do modelowania predykcyjnego  



Wadą tabel aktuarialnych jest to, że traktują wiek jako dyskretną kategorię, a następnie obliczają 

prawdopodobieństwa dla każdego wieku oddzielnie, bez względu na siebie. Ale wiek zmienia się w 

sposób ciągły, a prawdopodobieństwo śmierci zmienia się płynnie w funkcji wieku. Funkcja to specjalny 

rodzaj relacji między zmiennymi wejściowymi i wyjściowymi. To, co sprawia, że relacja jest wyjątkowa, 

to fakt, że wartość zmiennej wyjściowej zależy od wartości zmiennej wejściowej i może być przez nią 

określona. We wcześniejszym przykładzie, który podaliśmy, wzrost i waga są powiązane w ten 

szczególny sposób. „Wartość” Twojej wagi - czyli to, ile ważysz - jest (częściowo) zależna i może być 

określona przez Twój wzrost. Im jesteś wyższy, tym więcej ważysz. W ten sposób powiązanych jest 

wiele zmiennych interesujących naukowców w świecie rzeczywistym. W kategoriach technicznych 

mówimy, że związek między takimi zmiennymi definiuje funkcję. A jak może pamiętasz z liceum, te 

zależności można wykreślić jako krzywe na wykresach (słynna płaszczyzna kartezjańska). Oznacza to, 

że możemy myśleć o funkcjach geometrycznie jako krzywych o różnych kształtach. Właściwie warto 

mieć możliwość geometrycznego myślenia o prawdopodobieństwach. Na przykład, możemy 

zdefiniować funkcję matematyczną, która odwzorowuje zmienną „wiek” reprezentowaną na osi x 

wykresu na prawdopodobieństwo śmierci reprezentowane na osi y, jak pokazano na rysunku  

 

Pomysł ten zapoczątkował dziewiętnastowieczny aktuariusz Benjamin Gompertz, który odkrył, że 

prawdopodobieństwo śmierci można dość dokładnie modelować za pomocą prostej funkcji 

matematycznej. Co ważne, funkcja jest ciągła, co oznacza, że nie ma w niej przerw. Dla absolutnie 

każdego wieku na rycinie ,w tym teoretycznie bardzo dokładnego wieku 7,78955 lat, możemy znaleźć 

odpowiednie prawdopodobieństwo zgonu. Nie byłoby to łatwo zrobić za pomocą tabeli aktuarialnej, 

ponieważ przyrosty wieku szybko stałyby się niewygodne, gdyby lata były wyrażane z dokładnością do 

trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zauważ, że na rysunku jest kilka krzywych. Podobnie jak wiele 

funkcji matematycznych, funkcja Gompertza ma różne parametry, które można regulować. Cztery 

krzywe na tym rysunku pokazują tę samą funkcję z różnymi zestawami wartości parametrów. Być może 

pamiętasz z liceum, że ta sama funkcja y = 2x2 wyglądałaby inaczej na wykresie, jeśli zamiast 2 przed 

x<sup>2</sup> miałbyś przed nią 4. Tutaj 2 i 4 nazywane są „parametrami”, ale funkcja bazowa y = 

ax<sup>2</sup> jest tą samą funkcją, niezależnie od tego, jakie mogą być jej parametry (tj. niezależnie 

od wartości a). W tym nowym geometrycznym podejściu do przewidywania nie używamy naszych 

danych treningowych do oszacowania wielu oddzielnych prawdopodobieństw, jak w przypadku 

tworzenia tabel aktuarialnych. Zamiast tego używamy danych, aby znaleźć parametry funkcji, które 

najlepiej „pasują” do danych. Jeśli modelujemy śmiertelność za pomocą funkcji „parametryzowalnej”, 

możemy użyć naszego zestawu treningowego do znalezienia wartości parametrów, które sprawiają, że 

funkcja jest najbardziej zbliżona do znanych faktów dotyczących śmiertelności. Oczywiście musimy 

zacząć od wybrania funkcji parametryzowalnej, która jest odpowiednia do modelowania naszych 

danych w pierwszej kolejności. Jednak po dokonaniu takiego wyboru proces znajdowania parametrów, 



które najlepiej pasują do danych, można zautomatyzować na różne sposoby. W tym paradygmacie 

model predykcyjny jest niczym innym jak funkcją matematyczną o określonych wartościach 

parametrów. Szczególnie wpływową metodą dopasowywania funkcji do danego zestawu danych 

uczących jest regresja, która została opracowana po raz pierwszy w XIX wieku. 

Modele regresji 

Weźmy ten „luźny” związek między wzrostem a wagą, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Aby określić 

ilościowo tę zależność, możemy zebrać zestaw znanych par wzrostu wagi, które posłużą jako „zestaw 

treningowy” dla modelu, który odwzorowuje wzrost na wagę. Przykładowy zestaw treningowy 

pokazano na rysunku , jako zbiór punktów danych na dwuwymiarowym wykresie, gdzie oś x 

przedstawia wzrost, a oś y przedstawia wagę. 

 

Co najważniejsze, po przedstawieniu zbioru treningowego jako punktów na wykresie, możemy 

„nauczyć się” funkcji matematycznej, która odwzorowuje każdą możliwą wysokość na wagę, jak 

pokazuje czerwona linia na rysunku. (Punkty treningowe obejmują „szum”, różne czynniki, które są 

istotne dla wagi, ale nie są uwzględnione w modelu.) Linia daje odpowiedź nawet w przypadku wzrostu, 

który nie jest uwzględniony w zestawie treningowym, a zatem może być użyty do oszacowania ciężary 

dla osób, które nie są dokładnie takie jak te w zestawie treningowym. Zauważ, że linia nie przechodzi 

przez wiele punktów treningowych. (Może w ogóle nie przejść przez żaden!) W obecności szumu 

musimy dokonać „najlepszego zgadywania”. Powiedzmy, że decydujemy, że użyjemy linii prostej do 

modelowania naszych danych. Na wykresie możemy narysować różne rodzaje linii prostych, ale która 

z nich najdokładniej przedstawia punkty danych? Odpowiadając na te kwoty do znalezienia 

parametrów naszej funkcji prostej, która najlepiej „pasuje” do punktów treningowych. Regresja 

liniowa to sposób na znalezienie wartości parametrów, które w sposób dowodowy minimalizują ilość 

„błędu” linii w aproksymacji punktów treningowych. Technika regresji pobiera zestaw punktów 

treningowych i daje nam najlepsze wartości parametrów dla naszej funkcji. Następnie możemy użyć 

tej funkcji jako ogólnego modelu predykcyjnego tego rodzaju, na którym się koncentrujemy - będzie 

ona przewidywać wagę dla dowolnego wzrostu. 

Nowoczesne modele regresji 

Regresja jest kluczową techniką we współczesnym modelowaniu statystycznym. Opisana powyżej 

podstawowa metoda została rozszerzona na wiele różnych sposobów. Na przykład modele regresji 

liniowej mogą obejmować wiele zmiennych, a nie tylko dwie. Jeśli na przykład mamy dokładnie trzy 

zmienne, punkty danych można wizualizować w przestrzeni trójwymiarowej, a regresję można 



rozumieć jako identyfikację płaszczyzny trójwymiarowej, która najlepiej pasuje do punktów. Co więcej, 

osoby zajmujące się modelowaniem regresji mogą swobodnie decydować, jak złożona powinna być 

funkcja, która pasuje do treningowych punktów danych. Na rysunku powyżej funkcja jest linią prostą, 

ale możemy również pozwolić, aby funkcja była krzywą z różnymi poziomami „falistości” -  lub, w trzech 

lub więcej wymiarach, płaszczyzną z różnymi poziomami „pagórkowatości”. Techniki regresji można 

również wykorzystać do modelowania relacji między zmiennymi, które zmieniają się dyskretnie, a nie 

w sposób ciągły. (Przykładem zmiennej dyskretnej jest wynik rzutu monetą: istnieją tylko dwie 

możliwości, w przeciwieństwie do ciągłego zakresu możliwości dotyczących wzrostu lub wagi.) Odbywa 

się to za pomocą modeli „regresji logistycznej”, które są przydatne do zadań klasyfikacyjnych (więcej o 

klasyfikacji powiemy poniżej, kiedy będziemy omawiać drzewa decyzyjne). Wreszcie istnieje wiele 

odmian modeli regresji wyspecjalizowanych do konkretnych zadań. Ważną odmianą dla wielu 

zastosowań rządowych jest „analiza przeżycia”, która jest metodą szacowania prawdopodobnego 

czasu, który upłynie, zanim wydarzy się jakieś interesujące wydarzenie. Pierwotne zastosowania tych 

metod były w badaniach leków, w których „zdarzeniem będącym przedmiotem zainteresowania” była 

śmierć pacjenta w wyniku jakiejś formy terapii. Istnieje jednak wiele zastosowań w planowaniu 

rządowym lub komercyjnym, w których bardzo przydatny jest sposób przewidywania, jak daleko w 

przyszłości może być dane zdarzenie dla różnych osób lub grup. Ponownie, te same metody regresji są 

stosowane zarówno w rządzie, jak iw przemyśle. Powinniśmy również zauważyć, że modele regresji nie 

muszą być używane w tych praktycznych sposobach prowadzenia działań. Naukowcy, którzy z niego 

korzystają, często są zainteresowani jedynie stwierdzeniem relacji między zmiennymi w jakiejś 

dziedzinie. Naukowiec może na przykład chcieć móc stwierdzić jako empiryczne odkrycie, że „istnieje 

związek między wzrostem a wagą”. Do ilościowego określenia siły tego związku można użyć metod 

związanych z regresją. Wprowadzimy teraz dwie nowsze techniki uczenia maszynowego, które często 

są kojarzone z dziedziną sztucznej inteligencji: drzewa decyzyjne i sieci neuronowe. Te dwie techniki 

skupiają się na procesie uczenia się, co odróżnia je od modelowania regresji, gdzie nacisk kładziony jest 

na dopasowanie modeli matematycznych do danych. 

Drzewa decyzyjne 

Drzewa decyzyjne są dość prostą metodą uczenia maszynowego i są często wykorzystywane do 

wprowadzania modeli uczenia maszynowego. Ich początki sięgają lat 30. XX wieku, ale stały się 

popularne dopiero w połowie lat 80.9. Drzewo decyzyjne to zestaw instrukcji służących do 

odgadywania wartości jakiejś zmiennej wynikowej poprzez sprawdzanie kolejno wartości zmiennych 

wejściowych. Przykład zabawki z dziedziny wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych 

przedstawiono na rysunku   

 

 



To drzewo decyzyjne umożliwia odgadnięcie, czy skazany ubiegający się o zwolnienie za kaucją 

ponownie popełni przestępstwo (zmienna wynikowa), na podstawie tego, czy zachowywał się dobrze 

w więzieniu i czy popełnił przestępstwo z użyciem przemocy (dwie zmienne wejściowe dotyczące 

zabawek). Drzewo stwierdza, że jeśli więzień nie zachowywał się dobrze, popełni ponownie 

przestępstwo, niezależnie od tego, czy jego pierwotne przestępstwo było brutalne. Jeśli zachowywały 

się dobrze, popełnią ponownie, jeśli ich pierwotne przestępstwo było brutalne, a nie zrobią tego, jeśli 

tak nie było. (Używamy tego prymitywnego przykładu do ilustracji, ale w prawdziwym życiu będą brać 

pod uwagę o wiele więcej zmiennych). Kluczowym zadaniem w modelowaniu drzew decyzyjnych jest 

opracowanie algorytmu, który tworzy dobre drzewo decyzyjne na podstawie danych treningowych, 

które są mu przekazywane. W klasycznym algorytmie drzewo decyzyjne budujemy progresywnie, 

zaczynając od góry. W każdym punkcie drzewa znajdujemy zmienną wejściową, która dostarcza 

najwięcej „informacji” o zmiennej wynikowej w zestawie uczącym i dodajemy w tym miejscu węzeł 

sprawdzający tę zmienną. Atrakcyjną cechą drzew decyzyjnych jest to, że procedura podejmowania 

decyzji może być łatwo zrozumiana przez ludzi. Zasadniczo drzewo decyzyjne jest po prostu złożonym 

stwierdzeniem „jeśli – to”. Zrozumiałość jest ważnym atrybutem systemów uczenia maszynowego 

podejmujących ważne decyzje. Jednak nowoczesne modele drzew decyzyjnych często wykorzystują 

wiele drzew decyzyjnych zawierających szereg różnych procedur decyzyjnych i uwzględniają pewne 

zagregowane decyzje. Obecnie dominującym tego typu modelem są „lasy losowe”. Z różnych 

powodów te metody agregacyjne są dokładniejsze. Często (choć nie zawsze) występuje kompromis 

między wyjaśnialnością systemu uczenia maszynowego a jego predykcyjną wydajnością. Drzewa 

decyzyjne stanowią przydatną okazję do wprowadzenia koncepcji „klasyfikatora”, która jest szeroko 

stosowana w uczeniu maszynowym. Klasyfikator to po prostu model predykcyjny, którego zmienna 

wynikowa może przyjmować wiele wartości dyskretnych. Te wartości dyskretne reprezentują różne 

klasy, w których można pogrupować elementy wejściowe. Drzewa decyzyjne muszą operować na 

zmiennych o wartościach dyskretnych, aby mogły łatwo implementować klasyfikatory. Nasze drzewo 

decyzyjne dotyczące ponownego popełnienia przestępstwa można rozumieć jako klasyfikator, który 

dzieli więźniów na dwie klasy: „popełni ponownie przestępstwo” i „nie popełni ponownie”. Aby 

zaimplementować klasyfikatory z technikami regresji, musimy użyć logistycznych modeli regresji, które 

są specjalnie zaprojektowane do obsługi dyskretnych zmiennych wynikowych. 

Sieci neuronowe 

Sieci neuronowe (czasami nazywane sieciami „koneksjonistycznymi”) to techniki uczenia 

maszynowego, które są luźno inspirowane sposobem, w jaki mózgi wykonują obliczenia. Pierwszą sieć 

neuronową opracował Frank Rosenblatt w 1958 r.10, opierając się na koncepcjach neuronalnych 

procesów uczenia się opracowanych przez Donalda Hebba pod koniec lat 40.11. Mózg to zbiór 

neuronów połączonych ze sobą synapsami. Każdy neuron to maleńki, bardzo prosty procesor. Mózg 

może uczyć się złożonych reprezentacji i wytwarzać złożone zachowania ze względu na bardzo dużą 

liczbę neuronów i jeszcze większą liczbę synaps, które łączą je ze sobą. Uczenie się w mózgu odbywa 

się poprzez dostosowanie „siły” poszczególnych synaps – siła synapsy określa, jak skutecznie 

przekazuje informacje między połączonymi neuronami. Nadal jesteśmy dalecy od zrozumienia, jak 

działa ten proces uczenia się i jak mózg reprezentuje informacje, ale sieci neuronowe zostały z grubsza 

oparte na tym modelu mózgu, niedoskonałe jak to jest. Sieć neuronowa to zbiór jednostek podobnych 

do neuronów, które wykonują proste obliczenia i mogą mieć różne stopnie aktywacji. Jednostki te są 

połączone łączami podobnymi do synaps, które mają regulowane wagi. Istnieje wiele różnych typów 

sieci neuronowych, ale sieci, które uczą się modelu predykcyjnego, to głównie sieci typu „feedforward” 

tego rodzaju, jak pokazano (bardzo zgrubnie) na rysunku.  



 

Sieć sprzężenia do przodu używana do uczenia się modelu predykcyjnego zawiera zestaw jednostek 

wejściowych, które kodują zmienne wejściowe elementów szkoleniowych (lub elementów testowych), 

zestaw jednostek wyjściowych, które kodują zmienną wynikową dla tych samych elementów oraz 

zestaw pośrednich „ ukryte jednostki.” Aktywność przepływa od jednostek wejściowych przez 

jednostki ukryte do jednostek wyjściowych. Poprzez ten proces sieć implementuje funkcję od 

zmiennych wejściowych do zmiennej wynikowej, podobnie jak model regresji. Często istnieje wiele 

„warstw” ukrytych jednostek, z których każda jest połączona z warstwą przed i warstwą po. (Sieć na 

rysunku ma jedną ukrytą warstwę.) Aby dać prosty przykład, wyobraź sobie, że sieć na rysunku 1.4 jest 

bardzo prosty klasyfikator obrazu, który pobiera maleńki obraz składający się z sześciu pikseli i 

decyduje, czy te piksele reprezentują obraz typu A czy typu B. Intensywność każdego piksela byłaby 

zakodowana w aktywności jednej z jednostek wejściowych. Aktywność jednostek wyjściowych koduje 

typ w określonym schemacie. (Na przykład typ A może być zakodowany przez ustawienie aktywności 

jednej jednostki na jeden, a drugiej na zero, podczas gdy typ B może być zakodowany przez ustawienie 

aktywności pierwszej jednostki na zero, a drugiej na jeden. ) Istnieje wiele różnych algorytmów uczenia 

się dla sieci feedforward. Ale podstawową zasadą dla nich wszystkich jest „nadzorowane uczenie się”. 

W tym uczącym się algorytmie, zaczynamy od ustawienia wag wszystkich łączy w sieci na wartości 

losowe. Następnie sieć wdraża funkcję od wejść do wyjść w kolejnych rundach szkolenia. Aby 

wytrenować klasyfikator obrazu w ten sposób, najpierw przedstawimy mu dane wejściowe treningowe 

i pozwolimy mu zgadywać – zasadniczo losowo – co „widzi”. Klasyfikator niezmiennie generuje błędy, 

a kluczowym krokiem w procesie uczenia jest obliczenie, jakie są te błędy. Odbywa się to poprzez 

porównanie, po każdym odgadnięciu, rzeczywistych wartości wyjściowych sieci z tymi, które powinna 

była wytworzyć. Błędy są następnie redukowane poprzez drobne zmiany wag wszystkich linków w sieci 

- zmiany, które stopniowo poprawiają sieć wydajność, ponieważ proces jest powtarzany wiele razy. 

Wszystkie inteligencje w nadzorowanym algorytmie uczenia się odnoszą się do tego, jak dostosować 

jego wagi, aby zmniejszyć błąd. Wielkim przełomem w tej dziedzinie jest technika „wstecznej 

propagacji błędów”, która została wynaleziona (a przynajmniej wyróżniona) w 1986 roku przez Davida 

Rumelharta i jego kolegów z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Algorytm ten pozwolił na 

rozsądne dostosowanie wag neuronów w ukrytej warstwie (warstwach) sieci. Wynalezienie propagacji 

wstecznej wywołało falę zainteresowania akademickiego sieciami neuronowymi, ale nie przyniosło 

natychmiastowego praktycznego efektu. Następnie pod koniec lat 90. i na początku 2000 r. 

opracowano różne innowacje w sieci ze sprzężeniem do przodu, których kulminacją była radykalna 

poprawa propagacji wstecznej. Te innowacje, w połączeniu z ogromnym wzrostem mocy 

obliczeniowej, który miał miejsce w tym czasie, doprowadziły do powstania nowej generacji „głębokich 

sieci”, które zrewolucjonizowały sztuczną inteligencję i naukę o danych. Najbardziej istotną cechą 

głębokich sieci jest to, że mają wiele warstw ukrytych jednostek (w przeciwieństwie do pojedynczej 



warstwy na rysunku). Obecnie istnieje kilka odmian głębokich sieci wdrożonych w wielu różnych 

obszarach uczenia maszynowego. Takie czy inne głębokie sieci są często najlepszymi modelami. 

Dziedzina uczenia maszynowego faktycznie przeszła zmianę paradygmatu. Większość badaczy 

zajmujących się tym obszarem skupia obecnie swoją uwagę na głębokich sieciach. Istnieje kilka 

pakietów oprogramowania typu open source, które wspierają wdrażanie, szkolenie i testowanie 

głębokich sieci (np. TensorFlow firmy Google i PyTorch firmy Facebook). Pakiety te niewątpliwie 

pomogły skonsolidować nowy paradygmat, a ich ciągły rozwój pomaga go dalej rozwijać. Niemniej 

jednak istotną wadą głębokich sieci jest to, że modele, których się uczą, są tak złożone, że zasadniczo 

niemożliwe jest zrozumienie ich działania przez ludzi. Ludzie mają rozsądną szansę na zrozumienie 

drzewa decyzyjnego (lub nawet zestawu drzew decyzyjnych) lub zrozumienie modelu regresji, który 

zwięźle określa relacje między zmiennymi. Ale nie mają szans na zrozumienie, w jaki sposób głęboka 

sieć oblicza swoje dane wyjściowe na podstawie danych wejściowych. Jeśli chcemy, aby nasze 

narzędzia do uczenia maszynowego zapewniały zrozumiałe dla człowieka wyjaśnienia ich decyzji, 

musimy je uzupełnić o dodatkowe narzędzia generujące wyjaśnienia. 

Protokoły testowania modeli predykcyjnych 

Jak dotąd niewiele powiedzieliśmy o metodach testowania i oceny algorytmów. Tutaj wspomnimy 

tylko o jednym urządzeniu, które można wykorzystać do oceny wydajności algorytmu. Często algorytm 

predykcyjny może popełnić kilka różnych rodzajów błędów, które mają bardzo różne implikacje dla 

jego zastosowania w terenie. Rozważ „klasyfikator binarny”, który jest wyszkolony do rozpoznawania 

członków jednej konkretnej klasy. Podczas testowania ten klasyfikator oznacza każdą osobę testową 

jako „pozytywną” (członek danej klasy) lub „negatywną” (nie będącą członkiem). Jeśli znamy również 

rzeczywistą klasę osób testowych, możemy określić, jak często przypisywanie tych etykiet jest 

prawidłowe, a które nie, i wyrazić te wyniki w „macierzy pomyłek”. Przykład macierzy pomyłek 

przedstawiono w tabeli. 

 

Klasyfikator w tym przypadku to system wyszkolony do przewidywania oszustów. Daje „pozytywną” 

reakcję dla osób, które według przewidywań popełnią oszustwo i „negatywną” reakcję dla wszystkich 

innych. 

Macierz pomyłek pokazuje, jak często system jest dobry lub zły w obu rodzajach przewidywania. 

„Fałszywy alarm” to przypadek, w którym system błędnie przewiduje, że ktoś popełni oszustwo (tak 

powiem fałszywy alarm); „fałszywie negatywny” to przypadek, w którym nie udaje się wykryć 

prawdziwego oszusta (chyba). Jeśli system nie jest doskonały, zawsze będzie kompromis między 

fałszywymi trafieniami a fałszywymi ujemnymi (oraz między prawdziwie pozytywnymi a prawdziwymi 

negatywnymi). Na przykład algorytm, który ocenia wszystkich jako oszustów, nie będzie miał 

fałszywych wyników negatywnych, podczas gdy algorytm oceniający nikogo jako oszusta nie będzie 

miał fałszywych trafień. Co ważne, w różnych domenach możemy chcieć popełnić błąd z jednej lub 

drugiej strony. Na przykład, jeśli przewidujemy przydatność projektu rehabilitacyjnego, możemy chcieć 

pomylić się po stronie fałszywych trafień, podczas gdy przewidując winę w sprawie karnej, możemy 

chcieć pomylić się po stronie wyników fałszywie negatywnych ( przy założeniu, że lepiej uwolnić o wiele 

więcej winnych niż jednego niewinnego uwięzić). W przypadku wielu aplikacji chcielibyśmy zatem, aby 

kryterium oceny dla klasyfikatora określało, co liczy się jako akceptowalna wydajność w odniesieniu do 



macierzy pomyłek – to znaczy, jaki rodzaj błędu wolelibyśmy, aby popełnił system. Macierz pomyłek to 

po prostu prosty sposób śledzenia rodzajów błędów popełnianych przez algorytm i oceny, czy działa 

on w zadowalający sposób. Ale oczywiście w testowaniu i ocenie algorytmów jest znacznie więcej niż 

macierze pomyłek. Po pierwsze, jeśli nie ma to być tylko pobieżne ćwiczenie, testowanie musi być 

częste. Można oczekiwać, że nawyki, preferencje i styl życia ludzi będą się zmieniać w czasie, więc 

elementy używane do trenowania algorytmu muszą być stale aktualizowane, aby zapewnić, że są 

naprawdę reprezentatywne dla osób, na których będzie on używany. Jeśli pozycje testowe nie są 

rutynowo aktualizowane, wydajność algorytmu ulegnie pogorszeniu i mogą zostać (ponownie) 

wprowadzone różnego rodzaju błędy systematyczne. Kolejnym wymogiem jest rygorystyczne 

testowanie. Nie wystarczy przetestować działanie algorytmu na standardowych przypadkach – na 

przykład przypadkach, w których biorą udział „przeciętne” osoby o „przeciętnych” dochodach. Musi 

być testowany w przypadkach granicznych obejmujących niezwykłe okoliczności i wyjątkowe osoby. 

Pamiętaj, że częste, rygorystyczne testy są ważne nie tylko dla bezpieczeństwa i niezawodności; ma 

również kluczowe znaczenie dla budowania zaufania do sztucznej inteligencji. My, ludzie, jesteśmy 

podejrzani, ale generalnie jesteśmy skłonni zastosować technologię, jeśli wielokrotne testy w 

niesprzyjających warunkach wykażą, że jest to bezpieczne. Dlatego chętnie wchodzimy na pokład 

samolotów. Testy, którym Boeing poddaje swoje komercyjne samoloty, są słynne – nawet 

ekscentrycznie – trudne. To samo powinno dotyczyć sztucznej inteligencji. Dopóki pojazdy 

autonomiczne nie potwierdzą wystarczających dowodów bezpieczeństwa z rygorystycznych testów 

warunków skrajnych w różnych warunkach (duży ruch, lekki ruch, deszczowa pogoda, z pieszymi i bez, 

z rowerzystami i bez, itp.), jest mało prawdopodobne, że będziemy tak chcą przekazać kontrolę 

samochodowi Google, tak jak my systemowi kontroli ruchu lotniczego lub autopilotowi. 

Podsumowując 

Właśnie przedstawiliśmy główne odmiany modeli predykcyjnych używanych obecnie przez 

departamenty rządowe i korporacje na całym świecie. Naszym celem było podkreślenie ciągłości 

technik modelarskich. Dzisiejsze modele są rozszerzeniem modeli predykcyjnych, które były używane 

od zarania ery komputerów, a w niektórych przypadkach znacznie wcześniej. Podkreśliliśmy również, 

że chociaż modele te są często określane w obecnych dyskusjach jako modele „AI”, często są równie 

dobrze opisywane jako modele „statystyczne”. Główną nowością nowoczesnych modeli predykcyjnych 

AI jest to, że często działają lepiej niż modele tradycyjne, częściowo z powodu ulepszenia w technikach, 

a częściowo dzięki wielu nowym danym źródłwym, które pojawiają się w Internecie w dobie big data. 

W rezultacie stają się coraz szerzej przyjmowane. W przypadku nowoczesnych technologii AI trzeba 

powiedzieć, że w rozwoju i adopcji prym wiodą firmy komercyjne. Wielkie firmy technologiczne 

(Google, Facebook, Amazon, Facebook i ich chińskie odpowiedniki) to światowi liderzy AI, 

zatrudniający największe, najlepiej wykwalifikowane i najlepiej finansowane zespoły badaczy z 

dostępem do największych zbiorów danych i największą moc obliczeniową komputera w historii. 

Akademickie badania nad sztuczną inteligencją pozostają w tyle pod względem wszystkich tych 

wskaźników. Departamenty rządowe są jeszcze bardziej w tyle, ale wdrażają te same rodzaje narzędzi 

sztucznej inteligencji, co duże firmy technologiczne. W obu przypadkach nacisk kładziony jest na 

przewidywanie. Powinniśmy podkreślić, że w tej części nie omówiliśmy całej sztucznej inteligencji, a 

nawet całego uczenia maszynowego. Istnieje wiele innych ważnych technologii uczenia maszynowego, 

które przyczyniają się do rozwoju nowoczesnych systemów sztucznej inteligencji, w szczególności 

metody uczenia nienadzorowanego, które szukają wzorców w danych bez wskazówek, oraz metody 

uczenia wzmacniającego, w których wskazówki systemu przybierają formę nagród i kar. (Czytelnicy 

zainteresowani tymi metodami mogą przeczytać o nich w załączniku do tej części.) Jednak modele 

predykcyjne, tak jak je zdefiniowaliśmy, nadal znajdują się w centrum technologii sztucznej inteligencji, 

które wpływają na nasz świat. I jak pokażemy w tej książce, znajdują się one również w centrum 



dyskusji obywateli o tym, jak należy regulować technologie AI. Na przykład fakt, że wszystkie modele 

predykcyjne mogą być oceniane w ten sam podstawowy sposób, sprawia, że są one naturalnym 

przedmiotem dyskusji na temat kontroli jakości i stronniczości; fakt, że wykonują jasno określone 

zadania, sprawia, że stają się naturalnym przedmiotem dyskusji o nadzorze i kontroli człowieka; a fakt, 

że ich wydajność jest często osiągana kosztem prostoty, sprawia, że stają się naturalnym przedmiotem 

dyskusji na temat przejrzystości. Podsumowując, klasa modeli predykcyjnych jest spójna zarówno z 

perspektywy technicznej, jak i z perspektywy regulacji i nadzoru: jest więc dobrym punktem wyjścia 

dla przewodnika obywatelskiego. 

Dodatek: Inne systemy uczenia maszynowego 

Nasze wprowadzenie do uczenia maszynowego skupiło się na „modelach predykcyjnych” i historii ich 

wykorzystania w przemyśle i administracji. Większość naszych dyskusji skupi się na tych narzędziach. 

Istnieją jednak inne rodzaje uczenia maszynowego, które znajdują szerokie zastosowanie obok modeli 

predykcyjnych - i one również powinny mieć pewne wprowadzenie. Jednym z nich jest 

„nienadzorowane” uczenie maszynowe. Chociaż nadzorowane algorytmy uczenia się są informowane, 

w jaki sposób powinny mapować swoje zmienne wejściowe na zmienne wynikowe, algorytmy 

nienadzorowane nie otrzymują instrukcji. Po prostu szukają wzorców w dużych zbiorach danych, które 

mogą przeoczyć analitycy. Nienadzorowane algorytmy są często wykorzystywane do budowania profili 

„typowych” klientów lub „typowych” obywateli. Może to być bardzo pomocne w uproszczeniu 

złożonego zestawu danych i ponownej ekspresji go pod kątem typowych wzorców, które zawiera. Jeśli 

wiemy, że ludzie, którzy kupują ciastka dla psów, często kupują też obroże przeciw pchłom i odwiedzają 

strony internetowe skierowane do właścicieli zwierząt, możemy stworzyć szorstką i gotową klasę ludzi, 

którzy robią to wszystko. Ta „segmentacja klientów”, między innymi, ułatwia ukierunkowanie reklam 

na potencjalnych klientów. Trudno jest zmierzyć wydajność nienadzorowanych systemów uczenia się, 

ponieważ nie mają one określonego zadania do wykonania. W powyższym przykładzie po prostu 

znajdują grupy klientów na podstawie wspólnych cech. To sprawia, że trudno jest określić cele 

regulacyjne dla tych systemów. Jednak nienadzorowane systemy uczenia się są czasami używane w 

połączeniu z modelami predykcyjnymi. Na przykład dane wejściowe do modelu predykcyjnego są 

czasami uproszczonymi klasami utworzonymi przez nienadzorowane algorytmy uczenia się. 

Powiedzmy, że chcemy skonstruować klasyfikator, który dzieli ludzi na dwie grupy: wysokie ryzyko 

kredytowe i niskie ryzyko kredytowe. Załóżmy jednak również, że nie wiemy, jakie cechy odróżniają 

kredytobiorców niskiego ryzyka od wysokiego. Przed skonstruowaniem klasyfikatora możemy 

uruchomić nienadzorowany algorytm uczenia i sprawdzić, czy wykrywa to konkretne grupowanie. Jeśli 

tak, może ujawnić cechy wspólne dla wszystkich kredytobiorców niskiego ryzyka (np. wysokie 

oszczędności i średnie dochody) oraz wspólne dla wszystkich klientów wysokiego ryzyka (np. niskie 

oszczędności i niskie dochody). W takim przypadku możemy zmierzyć system nienadzorowany 

pośrednio, sprawdzając, czy poprawia on wydajność systemu predykcyjnego. Tutaj cele regulacyjne są 

łatwiejsze do sformułowania. Prawo może nakazać, aby nienadzorowany algorytm spełniał pewien 

poziom odniesienia w odniesieniu do dokładności predykcyjnej oceny kredytowej. Ostatnim rodzajem 

uczenia maszynowego, o którym warto wspomnieć, jest „uczenie wzmacniające”. Ta forma uczenia się 

służy do trenowania systemu podobnego do agenta, który działa w pewnym środowisku, którego stan 

może w pewien sposób wyczuć. System przyjmuje jako dane wejściowe aktualny stan tego środowiska, 

który ujawniają jego zmysły, a jako wyjście wytwarza działanie. Zazwyczaj tworzy sekwencję działań, 

przy czym każde działanie powoduje zmianę w jego otoczeniu. Na jego strumień percepcji wpływają 

zatem działania, które wykonuje. Dobrym przykładem tego rodzaju systemu jest agent AI grający w grę 

wideo. Jako dane wejściowe może przyjąć bieżące wartości pikseli wyświetlacza gry, a jako dane 

wyjściowe może generować reakcję postaci w grze. System wyszkolony przez uczenie się przez 

wzmacnianie jest jak model predykcyjny, ponieważ uczy się mapować „wejścia” na „wyjścia”. Ale są 



dwie główne różnice. Po pierwsze, nie tylko „przewiduje” wyniki; faktycznie wykonuje swoje 

przewidywania, powodując zmianę w swoim otoczeniu. Po drugie, nie tworzy tylko jednorazowych, 

izolowanych prognoz; tworzy strumień przewidywań, z których każda jest związana z nowym stanem, 

w którym się znajduje. Uczenie się ze wzmacnianiem jest jak uczenie nadzorowane, ponieważ system 

uczy się z jakiegoś zewnętrznego źródła, jak mapować wejścia na wyjścia. Ale w uczeniu się przez 

wzmacnianie jest mniej karmienia łyżką. Agent nie jest informowany na każdym kroku, co powinien 

zrobić. Zamiast tego agent natyka się na nagrody i kary w środowisku, które bada. Te bodźce są często 

rzadkie, tak jak w prawdziwym świecie. Dlatego często musi nauczyć się sekwencji działań, które 

przynoszą nagrody lub unikają kar, z pewnym dystansem w przyszłość. Dużo nauki u ludzi i innych 

zwierząt odbywa się poprzez tego rodzaju wzmocnienie, a nie bezpośredni nadzór. Nasz przełożony 

jest szkoła mocnych uderzeń. Pod maską system wyszkolony przez uczenie się przez wzmacnianie nadal 

jest rodzajem modelu predykcyjnego, w naszych terminach. W dzisiejszych czasach model predykcyjny 

jest zazwyczaj głęboką siecią, wytrenowaną przy użyciu propagacji wstecznej w każdym kroku 

czasowym. Ale w uczeniu się przez wzmacnianie zadaniem systemu jest wypracowanie sposobu 

trenowania tego modelu – to znaczy, że musi wymyślić własny zestaw przykładów szkoleniowych, 

mapując dane wejściowe na „pożądane” wyniki. Ma to wpływ na sposób oceny systemów uczenia się 

przez wzmacnianie. Deweloper systemu zazwyczaj nie ma „zestawu testowego” niewidocznych 

mapowań wejścia-wyjścia, na podstawie których można ocenić wydajność. Zamiast tego, w miarę 

postępu nauki, programista ocenia system, po prostu sprawdzając, jak dobry jest system w 

maksymalizacji nagrody i minimalizacji kary. 



II. Przezroczystość 

Jest znana historia o niemieckim koniu, który potrafił robić arytmetykę. Przynajmniej tak się 

początkowo wydawało. Nazywał się Hans - nazywali go „Mądrym Hansem”, a jego legenda zawiera dla 

nas ważne lekcje. Hans podobno potrafił dodawać, odejmować, dzielić, mnożyć, a nawet czytać, 

przeliterować i podawać godzinę. Gdyby jego właściciel zapytał go, w który dzień miesiąca przypada 

nadchodzący piątek, Hans wystukiwałby odpowiedź - jedenaście. Puknięcia na jedenasty dzień 

miesiąca, pięć puknięć na piąty dzień miesiąca, tak po prostu. Zdumiewające jest to, że jego odpowiedzi 

często były prawidłowe. Miał około 89 procent trafień. Hans, co zrozumiałe, wywołał poruszenie. 

Pojawił się nawet w New York Times pod nagłówkiem „Wspaniały koń w Berlinie: może zrobić prawie 

wszystko, ale nie mówić”. Niestety, uwielbienie nie trwało długo. Psycholog badający jego sprawę 

doszedł do wniosku, że Hans w rzeczywistości nie wykonywał arytmetyki, nie podawał godziny ani nie 

czytał języka niemieckiego. Raczej mniej rewelacyjnie - ale i tak całkiem zaskakująco - Hans stał się 

biegły w czytaniu swojego właściciela. Okazało się, że jako Hans podchodził do odpowiedniej liczby 

puknięć w odpowiedzi na którekolwiek z postawionych mu pytań, jego właściciel podawał 

nieprzytomne wskazówki dotyczące postawy i twarzy, które Hans był w stanie wychwycić. Napięcie 

właściciela będzie największe przy przedostatnim puknięciu przed właściwym puknięciem, po którym 

napięcie właściciela zmalało. Hans przestawał stukać dokładnie raz, gdy napięcie jego właściciela 

osiągnęło szczyt. Więc Hans nie znał odpowiedzi na zadawane mu pytania. Udzielił właściwych 

odpowiedzi, dobrze, ale z niewłaściwych powodów. Lekcja rezonuje z każdym, kto odgadł test 

wielokrotnego wyboru i uzyskał wysoki wynik, ale jest to również obrazowo zilustrowane dzisiaj przez 

sztuczną inteligencję. Ryzyko, że narzędzie do uczenia maszynowego przyniesie prawidłowe wyniki ze 

szczerze fałszywych powodów, jest wysokie - a nawet niepokojąco wysokie. W prologu wspomnieliśmy 

już, że klasyfikator obiektów wyszkolony na zdjęciach wilków ze śniegiem w tle prawdopodobnie 

rozróżnia wilka od husky na podstawie tego samego faktu, a nie cech zwierzęcia, które ma 

rozpoznawać, jak oczy i pysk. Ale to nie jest odosobniony przypadek. Niektóre klasyfikatory wykryją 

łódź tylko wtedy, gdy w pobliżu jest woda, pociąg tylko wtedy, gdy w pobliżu jest kolej, a dzwonek tylko 

wtedy, gdy unosi go ramię. Morał z tej historii jest prosty: nigdy nie powinniśmy ufać technologii w 

podejmowaniu ważnych decyzji o czymkolwiek, chyba że mamy jakiś sposób na jej przesłuchanie. 

Musimy być usatysfakcjonowani, że jego „powody” podjęcia takiej czy innej decyzji rzeczywiście się 

sprawdzają. To sprawia, że przezroczystość jest czymś w rodzaju świętego Graala w kręgach AI. Nasze 

systemy autonomiczne muszą mieć sposób, abyśmy mogli przeanalizować ich operacje, abyśmy mogli 

w odpowiednim czasie złapać wszelkie sztuczki typu Mądrego Hansa. W przeciwnym razie klasyfikator, 

który działa wystarczająco dobrze w standardowych kontekstach (kiedy wokół jest dużo wody lub, 

powiedzmy, mnóstwo innego sprzętu do ćwiczeń porozrzucanych po podłodze), zawiedzie fatalnie w 

niestandardowych kontekstach. I spójrzmy prawdzie w oczy, świat podejmowania decyzji o wysokiej 

stawce prawie zawsze odbywa się w niestandardowych kontekstach. Nie chodzi o to, czy system 

poradzi sobie ze standardową sprawą „otwarto-zamkniętą”, na której nam zależy, gdy Home Office 

ocenia wniosek wizowy – to właśnie odstający przypadek najbardziej nas niepokoi. Ale teraz, co 

dokładnie oznacza przejrzystość systemu? Chociaż prawie wszyscy zgadzają się, że przejrzystość nie 

podlega negocjacjom, nie wszyscy wiedzą, do czego dokładnie dążymy. Jakich szczegółów 

potrzebujemy? Czy jest coś takiego jak za dużo szczegółów? W którym momencie możemy być 

usatysfakcjonowani, że rozumiemy, jak działa system i dlaczego zdecydował się tak, a nie tak? Takie 

pytania są niezwykle ważne w nowym, wspaniałym świecie big data, dlatego chcielibyśmy je dokładnie 

rozważyć w tym rozdziale. Najpierw jednak rozłóżmy trochę teren. W końcu przezroczystość obejmuje 

sporo gruntu – a tutaj interesuje nas tylko jej niewielki fragment. 

Wiele znaczeń „przejrzystości” 



„Przejrzystość” może oznaczać wiele różnych rzeczy. Ma znaczenia ogólne, a także bardziej 

szczegółowe. Może być aspiracyjna i kapryśna, ale także określona i konkretna. Na najszerszym 

poziomie odnosi się do odpowiedzialności lub odpowiedzialności, to znaczy reakcji agencji lub osoby 

na prośby o informacje lub chęci przedstawienia uzasadnienia podjętych lub rozważanych działań. To 

najbardziej jawnie polityczny sens tego terminu. Co ważne, jest to sens dynamiczny - nigdy nie ma 

chwili, w której, jako autorytet oddany temu ideałowi, Twoje zaangażowanie jest w pełni rozładowane. 

Zaangażowanie w przejrzystość oznacza bycie przejrzystym, a nie bycie przejrzystym. Oczekujemy, że 

nasi wybrani przedstawiciele będą działać w interesie publicznym, a przejrzystość oznacza ich stałe 

zobowiązanie do spełnienia tego oczekiwania. Kiedy rząd jest otwarty, odpowiedzialny i 

odpowiedzialny przed swoimi obywatelami, mniej ulega pokusie, by stać się odosobnionym, 

wyrachowanym i skorumpowanym. Przejrzystość w tym szerokim znaczeniu stanowi zatem 

zabezpieczenie przed nadużyciem władzy. Wszystkie demokracje teoretycznie cenią to poczucie 

przejrzystości, ale jest ono oczywiście mgliste i aspirujące. Stąd pojęcie rozgałęzia się w co najmniej 

trzech kierunkach, z których każdy przenosi koncepcję na znacznie twardszy grunt. W jednym kierunku 

przejrzystość może wiązać się z odpowiedzialnością moralną i prawną. Ujmuje to tak dobrze znane 

pojęcia, jak winy i odpowiedzialność za krzywdę. Tutaj poczucie przejrzystości jest często statyczne, tj. 

„raz na zawsze” lub „w określonym momencie” (np. „wyrok dla powoda w wysokości 600 USD). W 

przeciwieństwie do szerszego pojęcia, od którego zaczęliśmy, to poczucie przejrzystości niekoniecznie 

jest dynamiczne. Zamiast prospektywnie zapobiegać wykroczeniom, najczęściej ma charakter 

naprawczy (i retrospektywny). Ale, jak wskazujemy , odpowiedzialność nie zawsze jest w ten sposób 

statyczna i wsteczna. Firmy, które zobowiązują się do wytwarzania towarów w takiej formie, która 

dotrze do użytkownika końcowego - to znaczy bez dalszej możliwości poddania towarów testom 

drogowym lub innym traktowaniu - będą ponosić odpowiedzialność za upewnienie się, że towary są 

bezpieczne. . To właśnie prawnicy rozumieją przez „obowiązek staranności” i jest to jeden z 

przykładów, w których odpowiedzialność prawna ma pewne cechy, które zwykle kojarzymy z 

odpowiedzialnością i odpowiedzialnością. W drugim kierunku przejrzystość zdecydowanie zachowuje 

swoją dynamiczną jakość, ale w węższym zakresie odnosi się do możliwości inspekcji (lub kontroli) 

instytucji, praktyk i instrumentów. Tutaj przejrzystość dotyczy mechanizmów: jak faktycznie działa to 

lub inne narzędzie? W jaki sposób jego części składowe dopasowują się do siebie, aby uzyskać wyniki 

takie, jak te, do których jest przeznaczony? Algorytmy można „sprawdzać” na dwa sposoby. Najpierw 

możemy zapytać o ich pochodzenie. Jak zostały opracowane, przez kogo i w jakim celu? Dotyczy to 

również praktyk zakupowych. Jak je nabyto, kto je zlecił, na jakich warunkach i - pytanie prawnika - cui 

bono, czyli kto korzysta? Można to nazwać przejrzystością procesu. Po drugie, możemy zapytać 

dowolny algorytm, jak działa, na jakich danych został wyszkolony i według jakiej logiki działa? Można 

to nazwać przejrzystością techniczną i skupia się na pojęciu wyjaśnialności. Zanim jakakolwiek 

konkretna decyzja zostanie podjęta za pomocą algorytmu, możemy szukać ogólnych wyjaśnień („ex 

ante”). Na przykład w przypadku uczenia maszynowego możemy zapytać, czy mamy do czynienia z 

drzewem decyzyjnym, algorytmem regresji, czy jakąś mieszanką. Informacje o rodzaju algorytmu, z 

którym mamy do czynienia, mogą nam wiele powiedzieć o jego ogólnych zasadach działania oraz o 

tym, czy algorytm A jest lepszy od algorytmu B. Jednak po podjęciu konkretnej decyzji algorytmicznej 

postawione pytania mogą być bardziej szczegółowo. Dlaczego algorytm rozstrzygnął tę sprawę w taki 

sposób? Jakie są „powody” takiej decyzji? Ma to na celu poszukiwanie konkretnego, 

zindywidualizowanego („ex post” lub „post hoc”) wyjaśnienia. W obu tych przypadkach ważne jest, aby 

pamiętać, że tylko dlatego, że system decyzyjny można wyjaśnić, nie oznacza, że wszystkie 

zainteresowane strony będą w stanie zrozumieć wyjaśnienie. Jeśli chcesz zakwestionować 

zautomatyzowaną decyzję prawną, przynajmniej Twoi prawnicy będą musieli zrozumieć coś na temat 

działania podstawowego algorytmu. To sprawia, że zrozumiałość jest kolejną kluczową cechą, którą 

powinien posiadać każdy dający się wyjaśnić system, i przez to oczywiście rozumiemy zrozumiałość w 



odniesieniu do pewnej dziedziny wiedzy. Oczywiście zrozumiałość dla celów prawnych różniłaby się od 

zrozumiałości dla celów inżynierii oprogramowania; programiści i prawnicy będą chcieli wiedzieć i 

rozumieć różne rzeczy na temat zautomatyzowanego systemu. Ostatnią właściwością, którą powinien 

posiadać możliwy do wyjaśnienia system - zwłaszcza gdy mówimy o wyjaśnieniach 

zautomatyzowanych decyzji - jest uzasadnialność. Nie chcemy tylko wyjaśnień, a nawet zrozumiałych. 

Chcemy również dobrych, uczciwych i rozsądnych wyjaśnień opartych na wiarygodnym rozumowaniu. 

W trzecim kierunku przezroczystość oznacza dostępność. Możliwe są sensowne wyjaśnienia 

algorytmu, ale mogą być niedostępne. Prawa własności intelektualnej mogą uniemożliwić ujawnienie 

zastrzeżonego kodu lub uniemożliwić dostęp do danych szkoleniowych, tak że nawet gdyby można było 

zrozumieć, jak działa algorytm, pełne rozliczenie może nie być możliwe ze względów ekonomicznych, 

prawnych lub politycznych. Algorytmy, które w przeciwnym razie są technicznie przejrzyste, mogą 

zatem być „nieprzezroczyste” z przyczyn nietechnicznych. W kontekście algorytmów i uczenia 

maszynowego pojawiły się obawy dotyczące przejrzystości w każdym z tych zmysłów. Zmysłem, który 

bardzo ćwiczył libertarianie obywatelskie i rosnącą liczbę informatyków, jest jednak techniczna 

przejrzystość – to znaczy wyjaśnialność i zrozumiałość. Na tym się skupimy. To wyjaśnialność decyzji 

systemu pomaga nam odróżnić mądrego od mądrego Hansa.  Najpierw zastanowimy się, dlaczego 

algorytmy mają „techniczny” problem z przezroczystością. Dlaczego decyzje niektórych algorytmów są 

tak trudne do wyjaśnienia i interpretacji, że musimy uznać je za nieprzejrzyste? Po drugie, zastanowimy 

się, jak wielkim problemem jest to naprawdę. Zestawimy automatyczne podejmowanie decyzji z 

podejmowaniem decyzji przez ludzi, aby zobaczyć, jaka część problemu jest unikalna dla 

zautomatyzowanych systemów i jak bardzo dotyka wszystkich decydentów, w tym ludzi. Jest to ważne, 

ponieważ jeśli podejmowanie decyzji przez ludzi stwarza podobny problem z przejrzystością do tego, 

jaki stwarza automatyczne podejmowanie decyzji, być może nie powinniśmy być zbyt protekcjonalni, 

gdy mówimy o nieprzejrzystości systemów uczenia maszynowego, nalegając na wysokie standardy 

przejrzystości dla maszyn, które nawet my, ludzie, nie bylibyśmy w stanie się spotkać. Jak zapewne 

można się domyślić, uważamy, że standardy, które stosujemy wobec siebie, oceniając ludzkie decyzje, 

są rozsądne punkt odniesienia podczas oceny zautomatyzowanych decyzji. W końcu sztuczna 

inteligencja aspiruje do inteligencji na poziomie człowieka w różnych dziedzinach, a te nierzadko 

obejmują jakąś formę rutynowego podejmowania decyzji. 

Wyjaśnienia i powody decyzji 

Kiedy ktoś jest oskarżony o wypowiadanie się w sprawach osobistych - Twoich uprawnień, praw, 

obowiązków - przyjmujemy za pewnik, że powinien być w stanie uzasadnić swoją decyzję, nawet jeśli, 

ściśle rzecz biorąc, nie musi. Naturalnie zakładamy na przykład, że jeśli bank odmówi udzielenia 

pożyczki, bank nie rzucił po prostu kostką lub monetą. Jeśli trybunał ds. najmu stwierdzi, że podwyżka 

czynszu była uzasadniona, spodziewamy się, że za tą decyzją stoją powody -  w tym przypadku prawo. 

Wyjaśnienia dotyczące decyzji, czy to wydanych przez sądy, urzędników publicznych czy podmioty 

gospodarcze, nie zawsze mogą się pojawić. Prywatne firmy generalnie nie mają obowiązku wyjaśniania 

się, a nawet agencje publiczne nie zawsze są zobowiązane do uzasadnienia swoich decyzji. Ale my - my 

wszyscy - zakładamy, że w zasadzie można było udzielić wyjaśnień. Dzieje się tak, ponieważ 

podejmowanie decyzji nie powinno być arbitralne ani kapryśne. Jak zauważyliśmy wcześniej, powinno 

ono opierać się na wiarygodnym rozumowaniu. Oczywiście wyjaśnienia są czasem obowiązkowe przy 

podejmowaniu decyzji publicznych. Najwyraźniej jest to widoczne w kontekstach prawnych, w których 

sądy są generalnie zobowiązane do uzasadnienia swoich decyzji. Oczywistym uzasadnieniem tego 

wymogu jest ułatwienie odwołania. O ile istnieje prawo do odwołania, potrzebujesz powodów. Jak 

masz odwołać się od wyroku, jeśli nie wiesz, w jaki sposób sąd podjął decyzję? Ogólnie rzecz biorąc, w 

momencie, gdy istnieje prawdziwe prawo do odwołania, decydent ma obowiązek podania powodów. 

Z drugiej strony, jeśli nie masz prawa do odwołania, nie ma ścisłej potrzeby, aby sąd przedstawiał 



powody. Oczywiście obowiązek uzasadnienia może być nadal nałożony przez prawo z innych 

powodów, na przykład dla realizacji celów otwartego wymiaru sprawiedliwości. Często znajomość 

powodów, dla których została podjęta dana decyzja, nawet jeśli jest to tylko z grubsza zarysowana, 

może wzbudzić zaufanie do procesu, który do niej doprowadził oraz pewność, że osoby odpowiedzialne 

za ten proces działały uczciwie i rozsądnie. Zatem wyjaśnienia mogą mieć zarówno wartość 

instrumentalną jako środek do obalenia niekorzystnego rozstrzygnięcia przez odwołanie, jak i wartość 

wewnętrzną jako demokratyczny wskaźnik odpowiedzialności i przejrzystości w najszerszym znaczeniu, 

które rozważaliśmy powyżej. Również w wielu systemach prawnych uzasadnienia funkcjonują jako 

źródło prawa - nazywamy je „precedensem” - dzięki któremu z biegiem czasu osiąga się spójność prawa 

poprzez równe traktowanie podobnych spraw. I oczywiście zwyczaj podawania powodów sprzyja 

lepszej jakości podejmowania decyzji. Sędzia świadomy setek (a nawet tysięcy) prawników, studentów, 

dziennikarzy i obywateli, którzy zastanawiają się nad swoim osądem, będzie chciał, aby to było 

właściwe - jego reputacja jest zagrożona. Czyjeś „prawo” do wyjaśnienia jest oczywiście czyimś 

„obowiązkiem” udzielenia go. Zrozumiałe jest, że jurysdykcje różnią się pod względem istnienia tego 

prawa. Niektóre jurysdykcje (np. Nowa Zelandia) nałożyły ten obowiązek na urzędników publicznych. 

Inni (np. Australia) odmówili tego (z wyjątkiem przypadku sędziów). Co ciekawe, UE jest obecnie 

potencjalnie najbardziej oczywistym przypadkiem jurysdykcji wymagającej wyjaśnień dotyczących 

zautomatyzowanych decyzji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (zob. poniżej). Wciąż 

jednak jest dyskusyjne, czy prawa do wyjaśnień stanowią odpowiedni środek zaradczy w praktyce. 

Chociaż z pewnością mają miejsce, ich skuteczność można łatwo przecenić, ponieważ polegają na tym, 

że jednostki są świadome swoich praw, wiedzą, jak egzekwować i (zazwyczaj) wystarczająco dużo 

pieniędzy, aby to zrobić. W każdym razie trudno się dziwić, że wraz z rozpowszechnianiem się 

algorytmicznej technologii podejmowania decyzji, organizacje zajmujące się prawami obywatelskimi 

coraz bardziej niepokoją się możliwościami kwestionowania decyzji algorytmicznych. Dzieje się tak nie 

tylko dlatego, że sztuczna inteligencja jest obecnie regularnie rekrutowana w systemie prawnym. 

Sztuczna inteligencja jest również wykorzystywana przez banki do określania zdolności kredytowej, 

przez agencje zatrudnienia do eliminacji kandydatów do pracy, a firmy ochroniarskie do weryfikacji 

tożsamości. Chociaż nie możemy „odwoływać się” od decyzji prywatnych firm w taki sposób, w jaki 

możemy odwołać się od decyzji sądowych, nadal istnieją przepisy regulujące sposób, w jaki prywatne 

firmy mają się zachowywać podczas podejmowania decyzji mających wpływ na członków 

społeczeństwa. Na przykład przepisy antydyskryminacyjne uniemożliwiają wykorzystanie pochodzenia 

etnicznego, seksualności lub przekonań religijnych danej osoby przed wpływaniem na decyzję o jej 

zatrudnieniu. Firma korzystająca z AI prawdopodobnie kupiła oprogramowanie od innej firmy. Skąd 

możemy mieć pewność, że sztuczna inteligencja nie uwzględni tych zakazanych („chronionych”) cech, 

wydając zalecenie zatrudnienia osoby lub odmowy pożyczki? Czy zakładamy, że twórcy 

oprogramowania byli świadomi prawa i zaprogramowali swój system tak, aby był zgodny? 

Problem przejrzystości AI 

Tradycyjne algorytmy nie miały problemu z przezroczystością - przynajmniej nie tego samego, co 

obecne sieci głębokiego uczenia się. Dzieje się tak, ponieważ tradycyjne algorytmy zostały 

zdefiniowane „ręcznie” i nie było niczego, co system mógł zrobić, co nie zostało już uwzględnione w 

projekcie programisty dotyczącym sposobu działania systemu przy określonych danych wejściowych. 

Jak widzieliśmy w Części 1, uczenie głębokie jest jednak klasą samą w sobie. Sieci neuronowe, które 

implementują algorytmy głębokiego uczenia się, naśladują własny styl obliczeń i uczenia się mózgu. 

Przybierają formę dużych szyków prostych neuronopodobnych jednostek, gęsto połączonych bardzo 

dużą liczbą plastikowych połączeń przypominających synapsy. Podczas treningu wagi synaptyczne 

systemu głębokiego uczenia się są dostosowywane tak, aby poprawić jego wydajność. Ale chociaż ten 

ogólny algorytm uczenia się jest zrozumiały (np. metoda „propagacji wstecznej błędów”, którą 



omówiliśmy w Części 1), rzeczywisty algorytm uczenia się - unikalne mapowanie między wejściami i 

wyjściami - jest nieprzenikniony. Sieć neuronowa wyszkolona w zadaniu decyzyjnym zasadniczo 

wyprowadza własną metodę podejmowania decyzji. I jest problem – po prostu nie wiadomo z góry, 

jakie metody zostaną użyte do obsługi nieprzewidzianych informacji. Co ważne, ani użytkownik 

systemu, ani jego twórca nie będą pod tym względem mądrzejsi. Zarówno prognozy ex ante, jak i oceny 

ex post funkcjonowania systemu będą trudne do precyzyjnego sformułowania. To jest sedno skargi na 

brak przejrzystości w dzisiejszych algorytmach. Jeśli nie możemy dokładnie ustalić, dlaczego maszyna 

decyduje w taki sposób, na jakiej podstawie można zweryfikować jej decyzje? Sędziowie, 

administratorzy i agencje publiczne mogą podać powody swoich decyzji. Jakich „powodów” możemy 

oczekiwać od zautomatyzowanych systemów decyzyjnych i czy takie wyjaśnienia będą wystarczająco 

dobre? Zamierzamy zasugerować, że jeśli ludzkie podejmowanie decyzji stanowi jakiś rodzaj złotego 

standardu przejrzystości – na podstawie, którą ludzie łatwo i rutynowo uzasadniają swoje decyzje – 

uważamy, że pod pewnymi względami sztuczna inteligencja już go spełnia.  

Jakich wyjaśnień żądano od systemów algorytmicznych? 

Do tej pory wezwania do przejrzystej sztucznej inteligencji miały szczególny wydźwięk. Często mówi 

się o inspekcji „wnętrzności” lub „wnętrzności” algorytmicznego narzędzia decyzyjnego, procesu 

określanego również jako „dekompozycja” algorytmu, która polega na otwarciu czarnej skrzynki, aby 

„zrozumieć, w jaki sposób struktury wewnątrz, takie jak wagi , neurony, drzewa decyzyjne i 

architektura mogą być wykorzystywane do rzucania światła na kodowane przez nie wzorce. Wymaga 

to dostępu do większości samej struktury modelu.” IEEE podnosi możliwość zaprojektowania 

wyjaśnialnych systemów sztucznej inteligencji „które mogą dostarczyć uzasadnienia lub innych 

wiarygodnych danych wyjaśniających, które wyjaśniają procesy poznawcze prowadzące do… ich 

wniosków”. W innym miejscu mówi o „wewnętrznych” procesach, które muszą być „identyfikowalne”. 

W ten sposób sformułowano nie tylko materiał aspiracyjny. Aspekty unijnego ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych (RODO) spowodowały podobne rozmowy. Na przykład projekt wytycznych Grupy 

Roboczej ds. Ochrony Danych Artykułu 29 w sprawie RODO stanowi, że „złożone matematyczne 

wyjaśnienie dotyczące działania algorytmów lub uczenia maszynowego”, choć nie jest to ogólnie 

istotne, „należy również przedstawić, jeśli jest to konieczne, aby umożliwić ekspertom dalej sprawdzaj, 

jak przebiega proces podejmowania decyzji”. W pewnym sensie to graniczy z truizmem. Oczywiście 

zespoły ds. zgodności technicznej, twórcy oprogramowania i firmy wdrażające systemy algorytmiczne 

mogą mieć własne powody, by chcieć dowiedzieć się nieco więcej o tym, co dzieje się „pod maską” ich 

systemów. Te motywacje mogą być całkowicie uzasadnione. Mimo to można się założyć, że takie 

badania nie będą dotyczyły decyzji AI jako decyzji: będą dotyczyły technologii jako elementu zestawu 

– artefaktu do złożenia, rozłożenia i ponownego złożenia, być może z myślą o tym podejmowanie 

lepszych decyzji w odpowiednim czasie, naprawianie błędów lub zwiększanie kontroli człowieka. Gdy 

natomiast chcemy wiedzieć, dlaczego system tak czy inaczej zdecydował, a więc szukać 

uzasadniających wyjaśnień, myślimy, że najczęściej – choć nie w każdym przypadku – najlepsze 

wyjaśnienia pozwolą uniknąć bałaganu. , wewnętrzne szczegóły techniczne systemu. Innymi słowy, 

najlepsze wyjaśnienia będą przypominać ludzkie wyjaśnienia działania. 

Ludzkie standardy wyjaśniające 

A jakich wyjaśnień oczekuje się od ludzi? Kiedy sędziowie i urzędnicy podają na przykład pisemne 

powody, czy oczekuje się, że dadzą one wnętrzności orzeczenia? Czy „oświetlają procesy poznawcze 

prowadzące do wniosku”? Prawie wcale. To prawda, że agenci ludzcy potrafią uzasadnić swoje decyzje, 

ale to nie to samo, co naświetlanie procesów poznawczych. Procesy poznawcze leżące u podstaw 

ludzkich wyborów, zwłaszcza w obszarach, w których zasadniczy element intuicji, osobiste wrażenie i 

niewyartykułowane przeczucia napędzają większość rozważań, są w rzeczywistości dalekie od 



przejrzystości. Obszary podejmowania decyzji wymagających np. oceny prawdopodobieństwa 

recydywy czy możliwości spłaty pożyczki, najczęściej wiążą się ze znaczącym poleganiu na tym, co 

filozofowie nazywają aktorami „subdoksastycznymi” - czynnikami poniżej poziomu świadomego 

przekonania. Jak wyjaśnia jeden z badaczy, „duża część ludzkiego procesu decyzyjnego opiera się na 

pierwszych kilku sekundach i na tym, jak bardzo [decydenci] lubią wnioskodawcę. Dobrze ubrany, 

zadbany młody człowiek ma większe szanse niż nieogolony, rozczochrany facet na uzyskanie pożyczki 

od ludzkiej osoby sprawdzającej kredyt. Duża część nieprzezroczystości na poziomie ludzkim wynika z 

faktu, że ludzie również często mylą się co do ich prawdziwych (wewnętrznych) motywacji i logiki 

przetwarzania, co często jest przesłonięte zdolnością ludzkich decydentów do wymyślania 

racjonalizacji post hoc. Często badacze wyjaśnialnej sztucznej inteligencji traktują podejmowanie 

decyzji przez ludzi jako uprzywilejowane. Wcześniej zauważyliśmy, że niektóre systemy uczenia się 

mogą być tak złożone, że ich manipulacje wymykają się systematycznemu zrozumieniu i że jest to 

najbardziej widoczne w przypadku systemów głębokiego uczenia się. Ale ludzki mózg też jest w dużej 

mierze czarną skrzynką. Jak zauważa jeden z badaczy:  

Możemy zaobserwować jego wejścia (światło, dźwięk itp.), jego wyjścia (zachowanie) i niektóre jego 

charakterystyki przenoszenia (machanie nietoperzem w czyjeś oczy często skutkuje zachowaniem 

uchylania się lub blokowania), ale niewiele wiemy o tym, jak działa mózg. Zaczęliśmy rozwijać 

algorytmiczne rozumienie niektórych jego funkcji (zwłaszcza wizji), ale tylko w niewielkim stopniu. 

Nikt nie wątpi, że dobrze skonstruowane, wyczerpujące i przemyślane racje ludzkie są niezwykle 

przydatne i generalnie wystarczające dla większości celów decyzyjnych. Ale w tym kontekście 

użyteczność i prawda to nie to samo. Racje ludzkie znajdują się na poziomie tego, co filozofowie 

nazywają „rozumem praktycznym” - dziedziną rozumu, która dotyczy usprawiedliwiania działania (w 

odróżnieniu od „rozumu epistemicznego” lub „rozumu teoretycznego”, który dotyczy uzasadniania 

przekonań). Nadmiernie szczegółowe, obszerne i techniczne powody zwykle nie są uzasadnione, a 

nawet pomocne w większości praktycznego rozumowania. Nie oznacza to, że struktura typowego 

ludzkiego rozumowania jest idealna w każdych okolicznościach. Oznacza to tylko, że do większości 

celów będzie służył odpowiednio. Zastanów się nad decyzjami podejmowanymi w trakcie zwykłego 

życia. Są one często dokonywane w momencie zbliżania się znaczących kamieni milowych, takich jak 

osiągnięcie pełnoletności, nawiązanie związku lub założenie rodziny, ale najczęściej dotyczą one 

zwykłych spraw (czy mam zjeść dziś wieczorem, czy wyjść na kolację?). . Wiele z tych decyzji będzie 

miało ogromne znaczenie dla osoby je podejmującej i może wymagać dłuższego okresu namysłu (np. 

jaką karierę wybrać, czy ożenić się, czy i kiedy mieć dzieci oraz za co zapłacić za kosztowny majątek - 

dom, wykształcenie wyższe itp.). Ale racjonalne uzasadnienia, które mogą być dla nich wyrażone 

później, być może po miesiącach badań lub zagłębiania się w duszę, prawdopodobnie nie przyjmą 

formy więcej niż kilku zdań. Prawdopodobnie wśród trzech lub czterech znajdzie się jeden czynnik, 

który po uważnej refleksji okaże się najbardziej decydujący, a podane ex post powody decyzji 

sprowadzają się do stwierdzenia identyfikującego ten konkretny czynnik wraz z kilkoma liniami obrony. 

Właściwie, jeśli się nad tym zastanowić, większość „oficjalnych” decyzji też wygląda tak. Może dotyczyć 

zakupu nowego sprzętu, zezwolenia na fluoryzację miejskiej sieci wodociągowej, przywrócenia do 

pracy osoby niesłusznie usuniętej z miejsca pracy, zwolnienia za kaucją, zwolnienia warunkowego lub 

cokolwiek innego. Zasadniczo jednak formalna struktura decyzji jest taka sama jak każdej innej decyzji, 

publicznej, osobistej, handlowej lub innej. To prawda, że stawka może być wyższa lub niższa, w 

zależności od tego, czego dotyczy decyzja i ile osób będzie nią dotyczyć. Również wymóg uzasadnienia 

- a także obowiązek uwzględnienia pewnych czynników – może być wymuszony w jednym przypadku, 

a nie w drugim. Ale podstawowa różnica nie leży na poziomie formy. Oba konteksty obejmują 

praktyczne rozumowanie o mniej lub bardziej systematycznym charakterze. A dostarczanie wyjaśnień, 

które są bardziej szczegółowe, obszerne lub techniczne niż to konieczne, prawdopodobnie zaszkodzi 



celom przejrzystości, niezależnie od publicznego lub prywatnego charakteru sytuacji. Oczywiście 

istnieją pewne rzeczywiste różnice między podejmowaniem decyzji publicznych i prywatnych. Na 

przykład pewne rodzaje powodów są dopuszczalne w przypadku podejmowania decyzji osobistych, ale 

nie publicznych. Może być w porządku powiedzieć: „Nie przeprowadzam się do Auckland, ponieważ 

nie lubię Auckland”, ale ten sam rodzaj rozumowania byłby zabroniony w kontekście publicznym. Co 

więcej, publiczne podejmowanie decyzji często odbywa się w grupach, aby złagodzić „hałaśliwość” 

poszczególnych osób prowadzących rozumowanie, takich jak komisje, ławy przysięgłych i sądy 

apelacyjne – choć i tutaj wiele prywatnych, czysto osobistych decyzji (dotyczących np. tego, co 

studiować, jaką karierę wybrać, czy wynająć, czy kupić itp.), są również często podejmowane w 

porozumieniu z przyjaciółmi, rodziną, mentorami, doradcami zawodowymi i tak dalej. W każdym razie 

różnice te nie umniejszają ich zasadniczo identycznej struktury. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, 

czy w proces podejmowania decyzji jest zaangażowanych mniej czy więcej osób (takich jak jurorzy, 

grupy fokusowe itp.) lub czy istnieją prawa do odwołania, obie procedury decyzyjne wykorzystują 

praktyczne rozumowanie i biorą przekonania i pragnienia za swoje dane wejściowe . Weźmy pod 

uwagę podejmowanie decyzji przez sąd – być może najbardziej ograniczoną i uporządkowaną formę 

oficjalnego rozumowania, jaka istnieje. Rozumowanie sądowe ma w pierwszej kolejności zaapelować 

do zwykłych stron procesowych o dochodzenie swoich praw lub, w przypadku przegranej, wyjaśnienie, 

dlaczego taka windykacja nie nastąpi. Musi więc po prostu przyjąć wzór rozumu praktycznego, 

ponieważ musi zwracać się do obywateli w takim czy innym charakterze (np. jako członkowie rodziny, 

dyrektorzy korporacji, akcjonariusze, konsumenci, przestępcy itp.). Nawet zwracając się do prawników, 

na przykład przy artykułowaniu reguł prawnych i zasad moralnych, na których są one oparte, nie może 

uciec ani przekroczyć granic rozumowania praktycznego (i moralnego). Nie twierdzimy, że te 

spostrzeżenia są w jakimkolwiek sensie oryginalne, ale uważamy, że są ważne. Jak już wspomnieliśmy, 

narzędzia decyzyjne dokooptowane w analityce predykcyjnej zostały wciśnięte w służbę praktycznego 

rozumowania. Celem RODO jest na przykład ochrona „osób fizycznych” w związku z przetwarzaniem 

danych „osobowych” (art. 1). Artykuły 15 i 22 dotyczą „prawa” osoby, której dane dotyczą, do 

niepodlegania „decyzji” opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

„profilowaniu”. Narzędzia, które zyskały rozgłos ze względu na ich problematyczne uprzedzenia, takie 

jak PredPol (do pilnowania punktów zapalnych) i COMPAS (przewidywanie prawdopodobieństwa 

recydywy), również obejmują oprogramowanie, które ma zastąpić lub uzupełnić praktyczne 

podejmowanie decyzji przez ludzi (na przykład poprzez odpowiadanie na pytania typu: jak rozmieścić 

funkcjonariuszy policji w miejscowości o cechach geograficznych X, jakie jest prawdopodobieństwo, że 

więzień dokona recydywy itp.). Wyjaśnienia poszukiwane w takich technologiach powinny mieć 

poziomy odpowiednie do praktycznego rozumowania. Wyjaśnienia, które byłyby zbyt szczegółowe, 

obszerne lub techniczne, aby spełnić wymagania praktycznego rozumowania, w większości 

przypadków nie powinny być postrzegane jako idealne. Jest więc trochę dziwne, że wiele propozycji 

wyjaśnialnej sztucznej inteligencji zakłada (czy to wprost, czy domyślnie), że wnętrze systemu 

przetwarzania informacji stanowi akceptowalny, a nawet idealny poziom, na którym można realizować 

cele przejrzystości. Przykładem jest raport brytyjskiej Izby Lordów ds. Sztucznej Inteligencji z 2018 r. Z 

jednej strony to, co Komitet określa jako „pełną techniczną przejrzystość” uznaje się za „trudne, a być 

może nawet niemożliwe w przypadku niektórych rodzajów systemów sztucznej inteligencji będących 

obecnie w użyciu, a w każdym razie nie byłoby odpowiednie ani pomocne w wielu sprawy." Z drugiej 

strony, coś takiego jak pełna przejrzystość techniczna jest „konieczne” w pewnych krytycznych dla 

bezpieczeństwa dziedzinach, takich jak sektor prawny, medyczny i finansowy gospodarki. W tym 

przypadku organy regulacyjne „muszą mieć uprawnienia, aby nakazać stosowanie bardziej 

przejrzystych form sztucznej inteligencji, nawet kosztem potencjalnej mocy i dokładności”. 

Rozumowanie jest przypuszczalnie takie, że cokolwiek może zostać utracone pod względem 

dokładności, zostanie zrekompensowane przez użycie prostszych systemów, których wnętrzności 



można przynajmniej odpowiednio sprawdzić. Więc widzisz, co się tutaj dzieje. Przejrzystość o 

wyjątkowo wysokim standardzie trąbiona jest dla dziedzin, w których sami decydenci nie są w stanie 

jej zapewnić. Efektem jest utrwalenie podwójnego standardu, w którym obrabiarki muszą być 

przezroczyste w stopniu, który w niektórych przypadkach jest nieosiągalny, aby można je było w ogóle 

uznać za przejrzyste, podczas gdy ludzkie podejmowanie decyzji może przetrwać z powodów 

spełniających stosunkowo niewymagające standardy praktyczne. powód. W tym podejściu, jeśli 

dostępne są prostsze i bardziej przejrzyste systemy, powinny one być preferowane, nawet jeśli 

prowadzą do decyzji gorszej jakości. I tak podwójny standard grozi uniemożliwieniem głębokiego 

uczenia się i innych potencjalnie nowatorskich technik sztucznej inteligencji tylko w tych domenach, 

które mogłyby zostać przez nie zrewolucjonizowane. Jak zauważa komisja:  

Uważamy, że niedopuszczalne jest wdrażanie jakiegokolwiek systemu sztucznej inteligencji, który 

mógłby mieć istotny wpływ na życie jednostki, chyba że może wygenerować pełne i satysfakcjonujące 

wyjaśnienie decyzji, które podejmie. W przypadkach takich jak głębokie sieci neuronowe, gdzie nie jest 

jeszcze możliwe wygenerowanie dokładnych wyjaśnień dla podejmowanych decyzji, może to oznaczać 

opóźnienie ich wdrożenia do konkretnych zastosowań do czasu znalezienia alternatywnych rozwiązań 

W niektórych przypadkach może to być rozsądne podejście, ale jest to niebezpieczna pozycja 

wyjściowa. Jak zauważył sam komitet, ograniczenie korzystania ze sztucznej inteligencji tylko do tego, 

co możemy w pełni zrozumieć, ogranicza to, co można z nią zrobić. Istnieją różne dziedziny wysokiej 

stawki, szczególnie w medycynie klinicznej i psychofarmakologii, w których naleganie na dokładne 

zrozumienie skuteczności technologii przed jej zastosowaniem może okazać się niebezpieczne dla 

ludzkiego zdrowia. 

Nieświadome uprzedzenia i nieprzejrzystość w podejmowaniu decyzji przez człowieka 

Jest powszechnie akceptowanym faktem, że „ludzie są poznawczo predysponowani do żywienia 

uprzedzeń i stereotypów”. Nie tylko to, ale „współczesne formy uprzedzeń są często trudne do 

wykrycia i mogą być nawet nieznane posiadaczom uprzedzeń”. Ostatnie badania potwierdzają te 

obserwacje. Wydaje się, że tendencja do nieświadomości własnych uprzedzeń jest obecna nawet u 

osób, które regularnie doświadczają konieczności obchodzenia się z obciążającym materiałem w 

sposób wrażliwy i profesjonalny. W niedawnym przeglądzie literatury psycho-prawnej porównującym 

podatność sędziów i przysięgłych na krzywdzące rozgłosy, autorzy zauważają, że chociaż 

„przytłaczająca większość sędziów i przysięgłych dokłada wszelkich starań, aby zachować bezstronność 

w rozpatrywanych sprawach … nawet najlepsze wysiłki może jednak zostać skompromitowana”. Piszą, 

że „nawet przyjmując możliwość, że sędziowie rozumują inaczej niż przysięgli, badania psychoprawne 

sugerują, że nie ma to znaczącego wpływu na rozpoznawczą rolę sędziego” i że „w odniesieniu do 

szkodliwego rozgłosu, sędziowie i jurorzy są podobnie dotknięci.” Takie odkrycia powinny zmusić nas 

do ponownej oceny naszego stosunku do ludzkiego rozumowania i zakwestionowania zdolności nawet 

najbardziej zaufanych rozumujących. Praktyka uzasadniania decyzji może być po prostu 

niewystarczająca, aby przeciwdziałać wpływowi wielu czynników, a motywy podawane przez ludzi 

mogą dobrze ukrywać motywacje mało znane samym decydentom. Nawet jeśli motywacje są znane, 

podane powody decyzji mogą służyć do ukrycia prawdziwych powodów. W systemach prawa 

zwyczajowego dobrze wiadomo, że jeśli sędzia zadecydował o sprawiedliwym wyniku i nie ma 

precedensu, który by to wspierał, sędzia może po prostu szukać po omacku, dopóki nie uzyska się 

uzasadnienia z istniejących ograniczonych precedensów. Czasami w dyskusjach na temat przejrzystości 

algorytmicznej słyszy się, że ludzie przytaczają możliwość odwołania się od ludzkich decyzji, tak jakby 

miało to realną różnicę w stosunku do przejrzystości dostępnej od ludzkich decydentów. Chociaż 

zrozumiałe jest postrzeganie sądów i sędziów jako paradygmatów ludzkiego podejmowania decyzji, 

często zapomina się, że prawne prawa do odwołania są dość ograniczone. Rzadko można je wykonywać 



automatycznie. Często zasady postępowania cywilnego ograniczają przepływ odwołań od sądów 

niższej instancji, wymagając od sądów apelacyjnych „udzielenia urlopu”. Ale sytuacja jest gorsza. 

Istotna część rozumowania sędziowskiego jest skutecznie nieodwołalna (choć z powodów 

pragmatycznych), nawet w sądach najniższej instancji, a nawet wtedy, gdy apelacje są teoretycznie 

możliwe! Prawdopodobnie w każdym przypadku należy korzystać z pewnego stopnia swobody uznania 

sędziego, a jednak odwołanie od uznania często przysługuje jedynie w bardzo wąskich granicach30. 

Biorąc pod uwagę, jak często wzywa się sędziów do korzystania ze swobody uznania, można to uznać 

za sprzeczne z zasadami prawa otwarta sprawiedliwość. Sędziowie mają również znaczną swobodę w 

dokonywaniu ustaleń dotyczących wiarygodności świadków. Sądy apelacyjne generalnie niechętnie 

podważają orzeczenie sądowe dotyczące wiarygodności, ponieważ pozycja sędziów procesowych w 

zakresie możliwości oceny zachowania świadka z pierwszej ręki jest postrzegana jako zasługująca na 

szczególny szacunek. I nie zapominajmy, że obrady jury to kwintesencja czarnych skrzynek. Nikt (oprócz 

samych jurorów) nie może wiedzieć, dlaczego ława przysięgłych zdecydowała w ten sposób, nawet jeśli 

możliwe są odwołania od ich werdyktów. Jak to dla przejrzystości! Zagłębmy się jednak nieco głębiej w 

podziemia poznawcze. Czysto neurofizjologiczne aspekty podejmowania decyzji przez człowieka nie są 

rozumiane poza ogólnymi zasadami transmisji międzynerwowej, wzbudzania i hamowania. W 

przypadku decyzji wielokryterialnych, w których decydent musi żonglować wieloma czynnikami i ważyć 

znaczenie każdego z nich, aby podjąć ostateczną decyzję, jedna z hipotez sugeruje, że mózg eliminuje 

potencjalne rozwiązania, tak że dominujący ostatecznie hamuje inne w rodzaj scenariusza „zwycięzca 

bierze wszystko”. Chociaż proces ten jest do pewnego stopnia mierzalny, „jest on zasadniczo ukryty na 

etapie, na którym każdemu kryterium przypisuje się wagi lub względne znaczenie”. Służy jako 

zbawienne przypomnienie że nawet jeśli sędzia skazujący przedstawi powody przypisania wagi różnym 

czynnikom ustawowym, rzeczywista logika przetwarzania stojąca za przydziałem pozostaje niejasna.  

Bardziej ogólne prace nad psychologią poznawczą ludzkiego podejmowania decyzji są nie mniej 

otrzeźwiające. Efekty „kotwiczenia” i „ramowania” są dobrze znane badaczom w tej dziedzinie. Jeden 

z takich efektów, efekt „bliskości”, powoduje, że nowsze wydarzenia mają większą wagę niż te starsze 

i mają większy wpływ na wybory w poszukiwaniu rozwiązań. Dobrze udokumentowana jest również 

tendencja do dostrzegania fałszywych korelacji tam, gdzie ich nie ma. To nastawienie jest najsilniejsze, 

gdy człowiek ma do czynienia z małymi prawdopodobieństwami. Wreszcie ograniczenia nałożone przez 

pojemność pamięci krótkotrwałej oznaczają, że nie możemy obsłużyć więcej niż trzech lub czterech 

relacji na raz. Ponieważ w naturze złożonych decyzji leży przedstawianie wielu relacji między wieloma 

kwestiami, nasza niezdolność do jednoczesnej oceny tych czynników stanowi znaczne ograniczenie 

naszej zdolności do przetwarzania złożoności. Wynik jest prosty: nie udawajmy, że my, ludzie, jesteśmy 

wzorem przejrzystości obok tych niezgłębionych czarnych skrzynek, które nazywamy głębokimi 

sieciami. 

Wytłumaczalna sztuczna inteligencja 2.0 

Zasugerowaliśmy, że ponieważ wymagania rozumu praktycznego wymagają uzasadnienia działania na 

poziomie rozumu praktycznego, narzędzia decyzyjne, które wspierają lub zastępują rozumowanie 

praktyczne, nie powinny generalnie dążyć do standardu wyższego niż ten. W praktyce oznacza to, że 

tego rodzaju wyjaśnienia decyzji algorytmicznych, które są analogiczne do zwykłych, przeciętnych 

wyjaśnień interpersonalnych, powinny być preferowane nad tymi, które mają na celu architektoniczne 

wnętrze narzędzia decyzyjnego. Nadszedł czas, aby to urzeczywistnić. Jak dokładnie wyglądałyby te 

analogie codziennych wyjaśnień? Nowoczesne modele predykcyjne działające w rzeczywistych 

domenach są zazwyczaj złożonymi rzeczami, niezależnie od tego, jakich metod uczenia maszynowego 

używają. Jeśli chcemy zbudować system predykcyjny, który może przekazać użytkownikowi, dlaczego 

podjęto określoną decyzję, musimy dodać funkcjonalność wykraczająca poza to, co było potrzebne do 

wygenerowania decyzji. Rozwój „narzędzi wyjaśniających” dodających jego funkcjonalność to szybko 



rozwijający się nowy obszar AI. Podstawowym spostrzeżeniem stojącym za nową generacją narzędzi 

wyjaśniających jest to, że aby zrozumieć, jak działa jeden model predykcyjny, możemy trenować inny 

model predykcyjny w celu odtworzenia jego wydajności. Chociaż oryginalny model może być bardzo 

złożony i zoptymalizowany w celu osiągnięcia najlepszej wydajności predykcyjnej, drugi model - 

„model-modelu” - może być znacznie prostszy i zoptymalizowany, aby oferować maksymalnie 

przydatne wyjaśnienia. Być może najbardziej przydatną rzeczą, jaką osoba podejmująca decyzję chce 

wiedzieć, jest to, jak różne czynniki zostały zważone przy podejmowaniu ostatecznej decyzji. Ludzie 

podejmujący decyzje często ujawniają te przydziały, nawet jeśli, jak wspomnieliśmy wcześniej, 

wewnętrzna logika przetwarzania prowadząca do nich pozostaje niejasna. Wagi są klasycznymi 

przykładami codziennej logiki, a jednym ze sposobów rozliczania algorytmicznych narzędzi decyzyjnych 

w sposób spójny z podejmowaniem decyzji przez człowieka jest nakłanianie ich do ujawniania swoich 

wag. Niektóre z najbardziej obiecujących systemów w tej dziedzinie to te, które budują lokalny model 

czynników najbardziej istotnych dla danej decyzji wyjaśnianego systemu. potrafi wyjaśnić, w jaki 

sposób system doszedł do danej decyzji, nie ujawniając żadnego ze swoich wewnętrznych 

mechanizmów działania. To powinno zadowolić firmy technologiczne. Dostarczając wyjaśnienia, jak ich 

oprogramowanie „działa”, firmy technologiczne nie muszą się martwić, że w tym samym czasie 

koniecznie ujawnią swój opatentowany „sekretny sos”. Ta cecha systemów modelowych nie powinna 

dziwić. Pamiętaj, że tak naprawdę nie mówią ci „w ten sposób algorytm zdecydował o X, tak działa 

algorytm”. Zamiast tego, jak sama nazwa wskazuje, dostarczają model, a model musi tylko dać 

uproszczony opis czegoś na wysokim poziomie. Podobnie jak mapa londyńskiego metra – jego obraz 

londyńskiego metra jest ekonomiczny i kompaktowy, co bez wątpienia sprawia, że jest przydatny do 

łapania metra, ale oczywiście nikt nie uważa, że zapewnia niezawodny przewodnik po topografii 

Londynu. Na przykład byłoby to dość bezużyteczne przy nawigacji na poziomie ulicy.  Mimo to można 

się zastanawiać, czy systemy wyjaśniania mogą pójść o krok dalej i dać wyjaśnienia, które wierniej 

odzwierciedlają sposób, w jaki algorytm faktycznie podejmuje decyzje, będąc nadal zrozumiałym – 

rzeczywiście, naśladując strukturę naszej własnej humanoidalnej logiki? Wydaje się, że odpowiedź 

brzmi: tak. Naukowcy z Duke University i MIT zbudowali klasyfikator obrazów, który nie tylko zapewnia 

zrozumiałe wyjaśnienia w ludzkim stylu, ale w rzeczywistości działa zgodnie z tą samą logiką podczas 

klasyfikowania obrazów. Wyobraź sobie przez chwilę, że widzisz zdjęcie ptaka, a Twoim zadaniem jest 

rozpoznanie, do jakiego gatunku należy – można powiedzieć, że jest to dość standardowe zadanie 

klasyfikacji obiektów. Nie zawsze jest łatwo, nawet wyszkolonym ornitologom, prawidłowo 

sklasyfikować ptaka po prostu patrząc na obraz. Jest po prostu zbyt wiele gatunków, z którymi trzeba 

się zmagać. Ale powiedzmy, że miałeś zgadywać na podstawie wiedzy. Jak wyjaśniłbyś swoją 

odpowiedź? Rozważaliśmy ten problem, kiedy rozmawialiśmy o husky i wilkach. Pamiętaj, że 

zauważyliśmy tam, że jeśli chcesz uzasadnić, dlaczego uważasz, że obraz husky jest w rzeczywistości 

wilkiem, byłyby pewne rzeczy, które wskazałbyś: najprawdopodobniej oczy, uszy i pysk. Innymi słowy, 

przeanalizowałbyś obraz i wskazał, że ta lub inna część obrazu jest typowa dla tego czy innego gatunku 

psa. Łączna waga wszystkich tych „typowych” cech wskazywałaby nas w kierunku jednego gatunku nad 

drugim. W prologu zauważyliśmy, że wiele klasyfikatorów obiektów nie rozumiałoby w ten sposób, 

zamiast tego skupiając się na braku lub obecności śniegu na obrazie (co jest zrozumiałe, biorąc pod 

uwagę prawdopodobną liczbę obrazów wilków w zestawie treningowym ze śniegiem w tle, ale nadal 

absolutnie śmieszne). Cóż, naukowcom z Duke i MIT udało się zbudować klasyfikator gatunków 

ptaków, który rozumuje mniej więcej tak, jak my – poprzez analizę obrazu ptaka i porównanie 

wybranych części z częściami typowymi dla gatunku w zestawie treningowym. Co ważne, klasyfikator 

nie tylko w ten sposób uzasadnia wnioski, ale także wyjaśnia swoje wnioski. Jak to ujął zespół, „ma 

przejrzysty proces rozumowania, który jest faktycznie używany do przewidywania”. Wygrana-wygrana. 

Od kilku lat firmy sprzeciwiają się dostarczaniu systemów wyjaśnień, ukrywając się za wymówką, że 

albo jest to zbyt trudne, że wyjaśnienia będą niezrozumiałe, albo że ujawnienie grozi narażeniem 



tajemnicy handlowej. Powoli wiatry się zmieniają, a nawet wielcy gracze zaczynają dostrzegać, że 

możliwość wyjaśnienia jest nie tylko ważna – jest potencjalnie komercyjna. Obecnie „rozwijająca się 

branża firm konsultingowych twierdzi, że zapewnia algorytmiczne audyty „jako usługę” w celu oceny 

istniejących algorytmów pod kątem dokładności, stronniczości, spójności, przejrzystości, uczciwości i 

terminowości”. Do akcji wkraczają również Google i IBM. IBM uruchomił własne narzędzie wyjaśniające 

- oparte na chmurze oprogramowanie open source pozwoli klientom „za pośrednictwem wizualnego 

pulpitu nawigacyjnego zobaczyć, w jaki sposób ich algorytmy podejmują decyzje i jakie czynniki są 

wykorzystywane przy formułowaniu ostatecznych zaleceń. Będzie również śledził zapis modelu pod 

względem dokładności, wydajności i uczciwości w czasie”. I nikt inny, jak sam Google, uruchomił 

narzędzie „co by było, gdyby”, „zaprojektowane również po to, aby pomóc użytkownikom przyjrzeć 

się, jak działają ich modele uczenia maszynowego”. 

Podwójne standardy: dobre czy złe? 

Kluczowym założeniem tej części było to, że standardy przejrzystości powinny być stosowane 

konsekwentnie, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z ludźmi, czy maszynami. Częściowo dzieje 

się tak dlatego, że dziedzina sztucznej inteligencji w pewnym stopniu czyni ludzkie osiągnięcia 

standardem, do którego warto dążyć, a częściowo jest tak dlatego, że (sugerowaliśmy), że ludzie i 

maszyny są na swój sposób nieprzejrzyste. Różnice pojawią się naturalnie, gdy jeden system będzie 

organiczny, a drugi syntetyczny, ale te różnice nie wydają się uzasadniać przyjmowania różnych 

standardów przejrzystości. Nie oznacza to, że nie ma okoliczności, w których mogą być wymagane 

różne standardy — z pewnością są. Ale są wyjątkowe (i prawdopodobnie trochę zbyt ezoteryczne, żeby 

się tu dostać). Zamiast rozważać takie przypadki, rozważmy kilka innych czynników, które 

prawdopodobnie nie uzasadniają narzucania odmiennych standardów ludziom i maszynom, chociaż na 

początku może się to wydawać. poza poziom ludzkiej przejrzystości. Jeśli algorytmiczne narzędzia 

decyzyjne mają duże szanse na to, że będą znacznie lepsze niż ludzie w wyjaśnianiu samych siebie, to 

przepisy prawdopodobnie powinny być tworzone z myślą o wydobyciu tego, co najlepsze, nawet jeśli 

oznacza to ustanowienie standardu regulacyjnego, który byłby znacznie bardziej rygorystyczny niż taki, 

który kiedykolwiek zastosowalibyśmy do siebie. Mamy jednak wątpliwości, o ile mniej czarną skrzynką 

może być sieć o głębokości wielu milionów neuronów niż ludzki mózg, w każdym razie w praktyce. Jeśli 

sztuczna inteligencja jest tylko w zasadzie mniej nieprzejrzysta niż inteligencja ludzka, ale nie w 

praktyce, te dwie inteligencje byłyby porównywalnie nieprzejrzyste, a podwójne standardy trudne do 

uzasadnienia. Kolejny argument przemawiający za podwójnymi standardami może brzmieć 

następująco. Rodzaje decyzji, którymi się martwimy, omawiając podejmowanie decyzji 

algorytmicznych, to decyzje dotyczące zasad, które mają wpływ na strony trzecie. W takich sytuacjach 

istnieją procedury mające na celu zminimalizowanie uprzedzeń osób, takie jak raporty ekspertów, 

komisje i mechanizmy odwoławcze. Można by sądzić, że takie procedury przechylają szalę na korzyść 

podejmowania decyzji przez ludzi, uzasadniając łagodniejszy standard przejrzystości. Teraz już 

wskazaliśmy, dlaczego mechanizmy odwoławcze są restrykcyjne i mają ograniczony potencjał do 

zmniejszania uprzedzeń. Jeśli chodzi o komisje, przytoczyliśmy niedawny artykuł pokazujący, że 

zarówno ławy przysięgłych (rodzaj komisji), jak i sędziowie są narażeni na szkodliwy rozgłos w mediach. 

Zatem posiadanie większej liczby osób zaangażowanych w podejmowanie decyzji niekoniecznie 

eliminuje lub zmniejsza możliwość ingerencji ludzkich uprzedzeń w ludzkie rozumowanie. Jeśli chodzi 

o ekspertyzę, sędziowie są rodzajem eksperta i, jak powiedzieliśmy, nawet jeśli znane są ich własne 

motywacje, podane powody ich decyzji mogą służyć zamaskowaniu prawdziwych powodów. Ale może 

w tym punkcie chodzi o coś więcej o komisjach. Tutaj myśl jest taka, że wysoki standard przejrzystości 

jest naturalnie wymuszany przez procesy w grupie, ponieważ członkowie często muszą uzasadnić i 

zracjonalizować swoje punkty widzenia, które zazwyczaj są kwestionowane lub kwestionowane w 

zwykłym toku dyskusji. Ale w rzeczywistości badania z zakresu psychologii społecznej sugerują, że 



mechanizmy oparte na grupach, które zapewniają tworzenie uzasadnień, nie zawsze gwarantują ich 

jakość. W rzeczywistości uczestnicy grupy często są pod wrażeniem samej obecności uzasadnienia, 

niezależnie od jego jakości. Klasyczne badanie wykazało, że wtargnięcie do kolejki kserokopiarki było 

bardziej tolerowane, jeśli przedstawiono uzasadnienie, nawet jeśli było ono pozbawione treści. „Czy 

mogę korzystać z kserokopiarki, bo muszę robić kopie?” był skuteczniejszy niż „Czy mogę korzystać z 

kserokopiarki?” Oczywiście wynik przemawia bezpośrednio do dynamiki nieformalnego środowiska 

grupowego, a nie publicznego komitetu wysokiego szczebla, ale został potraktowany poważnie przez 

teoretyków prawa w dyskusjach na temat legitymizacji. Tak więc procesy grupowe, które w naturalny 

sposób wywołują uzasadnienia, nie koniecznie usprawnić samodzielne podejmowanie decyzji. Zresztą, 

nawet gdyby można było wykazać, że decyzje pojedynczej maszyny były mniej przejrzyste niż te 

podejmowane przez grupę ludzi, to wydaje się to nie tyle wadą algorytmów, ile asymetrią 

porównywanych systemów. Z tego samego powodu decyzja podjęta przez jedną osobę byłaby mniej 

przejrzysta niż decyzja podjęta przez grupę osób. 

Podsumowując 

Próbowaliśmy ujawnić założenie stojące za wieloma wezwaniami do bardziej zrozumiałych, 

przejrzystych systemów sztucznej inteligencji. Założenie jest takie, że rozsądne jest narzucenie 

wyższego standardu przejrzystości na systemy sztucznej inteligencji niż normalnie narzucałoby się 

ludzkim decydentom. A może założenie jest po prostu takie, że ludzkie decyzje są ogólnie bardziej 

przejrzyste niż decyzje algorytmiczne, ponieważ można je dokładniej zbadać, a surowe standardy 

nałożone na maszyny służą jedynie wyrównaniu szans. Zasugerowaliśmy, że oba założenia są fałszywe. 

Na tym etapie rodzaje wyjaśnień, których nie możemy uzyskać od sztucznej inteligencji, nie możemy 

również uzyskać od ludzi. W nieco jaśniejszym tonie, rodzaje wyjaśnień, których możemy (i 

powinniśmy) oczekiwać od ludzi, mogą być coraz bardziej możliwe do uzyskania z systemów AI. 



III. Stronniczość 

Ludzie są niezwykłymi myślicielami. Codziennie podejmujemy setki decyzji w niezwykle złożonych 

środowiskach z bardzo ograniczonymi informacjami. I pomimo tego, że nie jesteśmy w stanie obliczyć 

wszystkich konsekwencji naszych działań, to jednak zaskakująco skutecznie poruszamy się po 

współczesnym świecie. Jak odnosimy takie sukcesy? Prosta odpowiedź brzmi: oszukujemy. Od lat 70. 

psycholodzy katalogują wiele surowych i gotowych zasad, które nasz mózg stosuje zakulisowo, aby 

pomóc nam podejmować ważne decyzje przez większość czasu w sytuacjach, z którymi często się 

spotykamy. Znane jako „heurystyki i uprzedzenia”, te psychologiczne mechanizmy pomagają nam 

podejmować wszystkie decyzje, których tak naprawdę nie mamy wystarczających informacji. Istnieje 

kilka rodzajów ludzkiego rozumowania, które nie odnoszą korzyści z tego rodzaju „szybkiego i 

oszczędnego” myślenia. Oto kilka przykładów. Heurystyka dostępności mówi nam, że 

prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zjawiska należy oszacować poprzez zsumowanie tego, jak 

często na nie natrafiamy. Sprawdza się dobrze, jeśli próbujemy oszacować szansę na spotkanie kota, 

ale nie, jeśli chcemy teraz wiedzieć, jaka jest szansa na zamordowanie. Dzieje się tak dlatego, że 

organizacje medialne starają się informować nas o każdym, kto zostanie zamordowany, ale nie 

informują nas w podobny sposób o każdej obserwacji kota, więc dostępność informacji o 

morderstwach jest zwodniczo wysoka. Trwałość obiektu opisuje założenie naszego mózgu, że obiekty 

nadal istnieją, nawet jeśli ich nie doświadczamy. To ta wbudowana brzytwa Ockhama mówi ci, że grypa, 

z którą obudziłeś się rano, to ta sama, z którą poszłaś do łóżka ostatniej nocy. To dobra zasada 

krytycznego myślenia, ale, jak wszystkie proste, ustalone na stałe zasady, od czasu do czasu 

nieuchronnie sprowadzi cię na manowce, tak jak wtedy, gdy królik, którego mag wyciąga z kapelusza, 

nie jest tym, który pokazał ci trzydzieści sekund temu . Kiedy dokonujemy oszacowania wartości (Ile 

powinienem zapłacić za ten samochód?), heurystyka zakotwiczenia sprawia, że zbyt mocno polegamy 

na wstępnych szacunkach, które podał nam ktoś inny. Robimy to nawet wtedy, gdy nie wiemy, w jaki 

sposób osiągnięto oszacowanie i czy w ogóle jest to prawdziwe oszacowanie. Oceniając, czy ktoś 

będzie, na przykład, złym kierowcą, rozsądnie byłoby zacząć od myślenia o rzeczach, które powodują 

złą jazdę, takich jak brak doświadczenia, nieuwaga lub zatrucie. Ale nie tak zwykle działają nasze mózgi. 

Zamiast zastanawiać się nad przyczynami, szacujemy, jak bardzo ta osoba jest podobna do stereotypu 

złego kierowcy (nastawienie znane jako reprezentatywność). Boimy się rekinów ze względu na ich 

przerażającą reputację, a nie z powodu rzeczywistego prawdopodobieństwa napotkania jednego z 

nich, nie mówiąc już o tym, że zostanie przez niego skrzywdzony. To tak zwane rozumowanie ogólne 

jest napędzane mieszanką błędów reprezentatywności i dostępności. Pomysł, że jesteśmy lepsi w 

podejmowaniu decyzji niż w rzeczywistości, jest uprzedzeniem znanym jako zbytnia pewność siebie. 

Zakres i dokładna natura wszystkich tych uprzedzeń jest przedmiotem toczącej się debaty, ale wszyscy 

rozumieją ich pierwotną przyczynę. Istoty ludzkie są ograniczonymi rozumami. Mamy omylne 

wspomnienia. Nie potrafimy brać pod uwagę dużych ilości danych i nie potrafimy ważyć skutków wielu 

różnych czynników jednocześnie. Nigdzie te błędy nie są bardziej widoczne niż wtedy, gdy zwykle 

wiarygodne heurystyki i uprzedzenia skutkują decyzjami, które są uprzedzeniami. Uprzedzenia są 

stronniczymi decyzjami na korzyść lub przeciwko określonym rzeczom, ludziom lub grupom, ale nie 

wszystkie stronnicze decyzje są oparte na uprzedzeniach. Odmowa pozwolenia małym dzieciom na 

prowadzenie samochodu jest uprzedzeniem, ale nie jest uprzedzeniem. Jaki jest więc dodatkowy 

składnik, który zamienia uprzedzenie w uprzedzenie? Akademicy nie zgadzają się co do tego, czym są 

uprzedzenia. Niektórzy uważają, że jest to irracjonalność spowodowana kiepskim oszacowaniem 

prawdopodobieństwa. Wszyscy, których spotkałeś z sąsiedniej wioski, wydawali się niegrzeczni, więc 

dochodzisz do wniosku, że wszyscy są niegrzeczni, mimo że poznałeś tylko niewielką część wioski. Inni 

uważają, że uprzedzenia to moralna ułomność spowodowana zaniedbaniem sposobu rozumowania o 

grupach, zwłaszcza gdy nasze uprzedzenia usprawiedliwiają zachowanie, które przynosi nam korzyści. 



Trzecie wyjaśnienie postrzega uprzedzenia jako efekt uboczny tego rodzaju nieprobabilistycznego 

rozumowania ogólnego, które jest wbudowane w nasz charakter psychologiczny i które służy nam 

doskonale, gdy unikamy przerażająco wyglądających psów i jedzenia, które wydaje się „nie”. Ten 

ostatni pogląd wydaje się szczególnie przekonujący, ponieważ słusznie przewiduje, że wiele uprzedzeń 

będzie nieświadomych i uparcie odpornych na przeciwdowody. Wspólną cechą wszystkich tych 

poglądów jest to, że uprzedzenia i dyskryminacja, jaką daje, jest spowodowana ludzką niezdolnością 

do obiektywnego rozumowania na podstawie ograniczonych informacji o złożonych środowiskach, w 

których żyjemy. Problem pogarsza potężny wpływ naszych emocji na obiektywność procesu 

podejmowania decyzji. Negatywne emocje, takie jak strach, sprawiają, że jesteśmy szczególnie podatni 

na uprzedzenia. Sukces ludzkości w dużej mierze wynika z rozwoju idei i instytucji, które kompensują 

te niedociągnięcia poznawcze: analizy filozoficznej i historycznej, rozwoju prawa i instytucji prawnych, 

metody naukowej, nowoczesnych zasad matematycznych, statystycznych i logicznych i tak dalej. Przez 

większość naszego istnienia te bardziej dokładne i obiektywne rodzaje rozumowania miały ograniczony 

zakres i były stosowane głównie przez ekspertów, ale teraz są wykorzystywane w powszechnie 

dostępnych i łatwych w użyciu urządzeniach, które obiecują obiektywne i dokładne podejmowanie 

decyzji dla wszystkich . 

Sztuczna inteligencja na ratunek 

Być może pierwszymi naprawdę udanymi sztucznymi inteligencjami były systemy eksperckie. Zostały 

one zaprojektowane, aby naśladować myślenie ekspertów w określonych dziedzinach, takich jak 

diagnostyka medyczna. Systemy eksperckie, będące przedmiotem ogromnej ilości pracy w latach 70. i 

80., nigdy tak naprawdę nie wystartowały z wielu powodów. Były niezwykle drogie w produkcji i (co 

najważniejsze) mogły naśladować rozumowanie tylko w takim stopniu, w jakim stosowały się do ściśle 

określonych reguł. Ogromna większość ludzkiego rozumowania nie jest oparta na regułach w ten ścisły, 

deterministyczny sposób. Zamiast tego opiera się na prawdopodobieństwach i 

prawdopodobieństwach, ryzyku i korzyściach. Wszystkie heurystyki i uprzedzenia, o których 

wspomnieliśmy wcześniej, ewoluowały, aby pomóc nam wnioskować o prawdopodobieństwie i 

wartości. Rzeczywiście, to ten rodzaj rozumowania uczynił ludzi tak odnoszącym sukcesy gatunkiem, 

więc nie powinno dziwić, że komercyjny sukces sztucznej inteligencji wynika z rozwoju systemów 

zdolnych do uczenia się o prawdopodobieństwach. Powodem, dla którego uważa się, że nowoczesne 

narzędzia sztucznej inteligencji są tak obiecujące w minimalizowaniu stronniczości, jest właśnie to, że 

ich moc, szybkość i dokładność oznaczają, że mogą zrezygnować z używania szybkich i oszczędnych 

zasad kciuka. AI może analizować duże zbiory danych. Może podejmować decyzje w oparciu o znacznie 

więcej rodzajów czynników, niż ludzie są w stanie wziąć pod uwagę. Nie jest podatny na błędy w 

rozumowaniu statystycznym, które ludzie rutynowo robią i nie wykorzystuje ogólnego rozumowania 

na temat stereotypów. Przede wszystkim jest to bezlitośnie probabilistyczne. Zaskakujące jest zatem, 

że najbardziej uporczywe sprzeciwy wobec wykorzystywania sztucznej inteligencji w rządzie, handlu i 

życiu codziennym obejmują zarzuty o niesprawiedliwość i stronniczość. Oto najważniejsze:  

* utrwala lub pogłębia istniejące nierówności; 

* dyskryminuje mniejszości 

* nadmiernie analizuje biednych i pokrzywdzonych; 

* jego oceny ryzyka w dziedzinach takich jak wymiar sprawiedliwości i policja są zasadniczo 

niesprawiedliwe; 

* jest pseudocelem; 



* omija istniejące zabezpieczenia przed dyskryminującym rozumowaniem ze względu na rasę, płeć i 

inne chronione kategorie; 

* przesłania często złożone decyzje programistów dotyczące interpretacji i kategoryzowania faktów z 

życia ludzi; oraz 

* fundamentalnie wypacza charakter handlu, polityki i życia codziennego. 

W tej części wyjaśnimy i ocenimy te zarzuty. Niektóre kłócą się, są bardziej zgubne niż inne. A niektóre, 

z powodu wadliwych zastosowań rozumowania probabilistycznego, są wyraźnie możliwe do 

naprawienia. 

Wyprowadzanie ludzi z równania 

Podejmowanie decyzji przez ludzi jest wystarczająco dokładne w codziennych okolicznościach, ale z 

powodów, które właśnie omówiliśmy, intuicyjne osądy jednostek nie są wystarczająco wiarygodne w 

środowiskach o wysokiej stawce (Kto dostaje pomostowanie serca? Kto zostaje uwięziony?). Również 

ludzie mają problem z stronniczością. Nasze przekonania są powszechnie zakażone pragnieniami 

(potocznie określanymi jako myślenie życzeniowe), a ewolucja wydaje się zaszczepić w nas silne 

dążenie do stawiania na pierwszym miejscu własnych interesów, następnie bliskich krewnych, a 

następnie naszych grup społecznych. W sytuacjach wysokiej stawki omijamy ten problem na różne 

sposoby. Głosujemy jako jurorzy i członkowie zarządu jako sposób na uśrednienie indywidualnych 

preferencji. Pracownicy socjalni wykorzystują ustrukturyzowane podejmowanie decyzji, gdy używają 

formularzy z polami wyboru do oceny ryzyka dla osób. W wielu kontekstach wymagamy od 

decydentów ekspertów, takich jak sędziowie, przedstawienia swojego toku rozumowania. Ale 

wszystkie te mechanizmy są niewygodne i podatne na błędy i oszustwa. Jak widzieliśmy, ludzie są biegli 

w racjonalizacji swoich decyzji w sposób, który sprawia, że ich rozumowanie wygląda na szlachetniejszy 

i rozsądniejszy niż to często bywa. Ostrzeganie o niebezpieczeństwach nieświadomych uprzedzeń jest 

zaskakująco nieskuteczne w zwiększaniu naszej obiektywności. Nawet profesjonaliści używający 

ustrukturyzowanych narzędzi do podejmowania decyzji, takich jak formularze z polami wyboru, 

oszukują podczas wypełniania takich formularzy, aby osiągnąć wynik, który według ich intuicji jest 

właściwy. Częścią obietnicy sztucznej inteligencji jest to, że w tak wysokich stawkach może ona 

wykluczyć ludzi z równania, zastępując ich algorytmami, które są niezawodne i bezstronne. Ale 

usuwanie ludzkich uprzedzeń z AI nie jest tak proste, jak się wydaje. Uczenie maszynowe jest niezwykle 

potężne, ale to ludzie decydują o tym, jak budować i szkolić takie systemy, a zarówno procesy 

budowania, jak i szkolenia są podatne na uprzedzenia. To, co nazwaliśmy przejrzystością „procesu”, 

ma zatem ogromne znaczenie. Informatycy lubią podkreślać, że stronniczość nie jest z natury złą rzeczą. 

To część naszego sposobu myślenia i bardzo ważna część tego, co sprawia, że nowoczesne systemy 

uczenia maszynowego są tak skuteczne. To właśnie fakt, że uprzedzenia ludzi w tym, co wolą czytać, 

znajdują odzwierciedlenie w statystycznych wzorcach ich poprzednich zakupów, co sprawia, że 

Amazon dość skutecznie przewiduje, co chcieliby przeczytać w następnej kolejności. Wykorzystywanie 

takich uprzedzeń pozwala nam opracowywać algorytmy sortowania społecznościowego, segmentacji 

rynku, personalizacji, rekomendacji, zarządzania przepływami ruchu i wielu innych. Ale trzeba 

zdecydować, jak skutecznie wykorzystać błędy w danych. W nienadzorowanym uczeniu maszynowym 

programiści muszą decydować, jakie problemy chcą rozwiązać. Jeśli opracowujemy system oceny 

kandydatów do pracy, musimy zrozumieć i uszeregować wyzwania kadrowe stojące przed firmą, która 

będzie z niego korzystać. Czy istnieje powszechna niezgodność między zestawami umiejętności a 

opisami stanowisk? Czy rotacja personelu jest zbyt wysoka? Czy miejsce pracy potrzebuje większej 

różnorodności? Po ustaleniu problemu lub problemów do rozwiązania programiści identyfikują wzorce 

wykryte w zbiorze danych, które są związane z tymi problemami. To, czy odniesiemy sukces, będzie 



ostatecznie zależeć od tego, jakich danych używamy do trenowania systemu. Jak zbierane i 

organizowane są dane? Czy zbiór danych jest wystarczająco zróżnicowany, aby dostarczyć nam 

dokładnych informacji o różnorodności osób, które będą korzystać z algorytmu lub na których będzie 

on używany? Czy system opracowany w celu wykrywania przestępstw w Chicago można z 

powodzeniem wdrożyć w Nowym Jorku? A co z Bombajem? W nadzorowanym uczeniu maszynowym 

szkolimy algorytm, mówiąc mu, kiedy ma właściwą odpowiedź. Aby to zrobić, musimy zacząć od 

zidentyfikowania sukcesu – dość proste, jeśli trenujemy system rozpoznawania twarzy, ale co, jeśli 

tworzymy aplikację randkową? Aby ocenić sukces, musielibyśmy zrozumieć, czego użytkownicy chcą 

od aplikacji randkowej. Czy ludzie szukają partnera życiowego? Jeśli tak, czy istnieje możliwa do 

wykorzystania korelacja między informacjami, które ludzie dostarczają aplikacjom randkowym, a 

długowiecznością związków? Bez wątpienia dojdzie do znacznej różnicy zdań na temat tego, które daty 

są „dobre” z tej perspektywy, ponieważ różni ludzie szukają różnych rzeczy od partnerów życiowych. 

Ale może jest jakaś korelacja w danych. Jeśli nie, to czy powinniśmy stawiać niżej nasze przewidywania 

- być może predyktory powtórnych dat zamiast życiowych związków partnerskich – i tym samym 

zdecydować się nie służyć interesom osób poszukujących długotrwałych związków? Ile właściciele 

narzędzia powiedzą użytkownikom, czyim interesom zdecydują się służyć? Wszystkie te ludzkie wybory 

dotyczące sposobu opracowywania algorytmów są dodatkowo uzależnione od wyborów 

użytkowników dotyczących sposobu interakcji z AI i tego, jak interpretują to, co im mówi. Chociaż 

sztuczna inteligencja wciąż poprawia się w zadaniach przewidywania i wykrywania, badacze i 

dziennikarze zidentyfikowali zaskakującą różnorodność sposobów, w jakie może utrwalać niekorzystne 

położenie i wyrządzać szkody mniejszościom i osobom, które są daleko od średniej populacji (znanej 

przez naukowców zajmujących się danymi jako „ statystyczne wartości odstające”). 

Przewidywanie przyszłości przez agregowanie przeszłości 

„Trudno jest przewidywać, zwłaszcza jeśli chodzi o przyszłość”. Tak powiedział świetny baseballista 

Yogi Berra i miał rację. Dokładne przewidywania dotyczące przyszłości możemy dokonywać jedynie 

poprzez agregowanie tego, co wiemy o przeszłości. Informacje te są nieuchronnie niekompletne i 

różnej jakości. Kiedy próbujemy naśladować ludzkie przewidywania w sztucznej inteligencji, często 

oznacza to, że tworzone przez nas algorytmy są napędzane przez agregację tego samego intuicyjnego, 

a czasem opartego na uprzedzeniach procesu podejmowania decyzji przez ludzi, który próbujemy 

ulepszyć. Łączenie ludzkich decyzji może być skuteczne, gdy polegamy na „mądrości tłumu”, ale tłumy 

nie zawsze są mądre. Mądrość tłumu jest najdokładniejsza, gdy zróżnicowana grupa ludzi ma skłonność 

do popełniania przypadkowych błędów, a uśrednianie ich osądów może skutecznie te błędy 

zminimalizować. Zostało to słynnie zademonstrowane w 1908 roku przez Frances Galton, która 

uśredniła domysły wszystkich uczestników próbujących odgadnąć wagę nagradzanego wołu na targach 

hrabstwa Plymouth. Ale aby to zadziałało, domysły muszą być niezależne od siebie – członkowie 

„mądrego” tłumu nie mogą wpływać na innych członków. Nie otrzymasz dokładnego oszacowania, jeśli 

zgadywacze mogą swobodnie kopiować domysły tych, których uważają za szczególnie mądrych lub 

posiadających wiedzę. Mądrość tłumu również zawodzi, gdy błędy jednostek nie są przypadkowe. 

Wszyscy możemy zgadywać niezależnie od siebie, a mimo to być podatni na wspólne uprzedzenia. Jeśli, 

na przykład, ludzie zazwyczaj oceniają ciemne zwierzęta jako cięższe od jasnych, uśrednianie domysłów 

z County Fair da nam tylko tendencyjną średnią. Te dwa fakty o tym, jak zawodzi mądrość tłumów, 

mówią nam coś ważnego o niebezpieczeństwach związanych z tworzeniem predykcyjnych modeli 

ryzyka opartych na danych, które składają się z ludzkich intuicji i szacunków. Normalne ludzkie 

podejmowanie decyzji jest pełne błędów poznawczych, które czasami prowadzą do systematycznych 

uprzedzeń. Właśnie wtedy tłumy nie są mądre. Tak więc połączenie intuicji dużej liczby osób może 

stworzyć algorytmy, które odzwierciedlają systematyczne ludzkie uprzedzenia, których staramy się 

uniknąć. Oczywiście systemy uczenia maszynowego robią coś znacznie bardziej złożonego niż 



uśrednianie. Niemniej jednak, karmione stronniczymi danymi, dadzą stronnicze wyniki. Nigdzie te 

zagrożenia nie są bardziej widoczne niż w przypadku stosowania modeli predykcyjnych ryzyka w 

działaniach policyjnych. Policja predykcyjna wykorzystuje sztuczną inteligencję do identyfikowania 

prawdopodobnych celów interwencji policji, zapobiegania przestępczości i rozwiązywania przeszłych 

przestępstw. Jego najsłynniejszym wcieleniem jest PredPol, który rozpoczął się w 2006 roku jako 

współpraca Departamentu Policji w Los Angeles z grupą kryminologów i matematyków z Uniwersytetu 

Kalifornijskiego w San Diego. Firma została zarejestrowana w 2012 roku i jest obecnie wykorzystywana 

przez ponad sześćdziesiąt departamentów policji w Stanach Zjednoczonych26, a także w Wielkiej 

Brytanii. PredPol dokonuje prognoz dotyczących lokalizacji przyszłych przestępstw, które pomagają 

pozbawionym gotówki siłom policyjnym przydzielać swoje zasoby. Prognozy pojawiają się w czasie 

rzeczywistym jako „gorące punkty” przestępczości wysokiego ryzyka wyświetlane jako czerwone pola 

w oknie Map Google. Każde pudełko zajmuje powierzchnię 150 metrów kwadratowych. Jest to 

rozwijająca się branża, a PredPol stoi teraz w obliczu konkurencji ze strony firm takich jak Compustat i 

Hunchlab, które ścigają się, aby uwzględnić wszelkie informacje, które ich zdaniem pomogą policji 

zrobić więcej za mniej. Poczuj  jak teraz obejmuje analizę terenu ryzyka, która obejmuje takie funkcje, 

jak bankomaty i sklepy spożywcze znane z lokalizacji przestępczości na małą skalę. Na pierwszy rzut 

oka wydaje się to rozsądne i godne podziwu, oparte na dowodach podejście do zapobiegania 

przestępczości. Nie skupia się na jednostkach i nie wie o pochodzeniu etnicznym. Po prostu zna 

statystyki przestępczości i powszechnie akceptowane wyniki kryminologiczne (np. na 

prawdopodobieństwo włamania do Twojego domu duży wpływ mają niedawne włamania w pobliżu). 

Ale pozorna obiektywność tych narzędzi jest zwodnicza. Cierpią na ten sam problem, który od zawsze 

nęka policję. Policja musi wydawać osądy o tym, jak najlepiej zapobiegać przestępczości, ale dysponuje 

jedynie fragmentarycznymi informacjami na temat występowania przestępstw, opierając się na 

statystykach dotyczących doniesień o przestępstwach, aresztowaniach i wyrokach skazujących. Wiele 

rodzajów przestępstw jest z natury trudnych do wykrycia. Z pewnością wiesz, czy zostałeś napadnięty, 

ale możesz nie wiedzieć, czy zostałeś oszukany. Inne rodzaje przestępstw, takie jak przemoc domowa, 

są stale niedostatecznie zgłaszane. I oczywiście wiele zgłoszonych przestępstw nie prowadzi do 

aresztowań i kolejnych wyroków skazujących. Oznacza to, że często istnieje niebezpieczeństwo, że na 

dane kryminalne wykorzystywane w predykcyjnych narzędziach policyjnych wpływają intuicyjne osądy 

poszczególnych funkcjonariuszy dotyczące tego, dokąd się udać, z kim porozmawiać, co prowadzi do 

dalszych działań i tak dalej. Ocena obiektywności tych intuicyjnych sądów byłaby zadaniem 

herkulesowym. Tak więc, pomimo tego, że predykcyjna policja brzmi naukowo, a mapy przestępczości 

tworzone przez firmy takie jak PredPol wyglądają obiektywnie i oparte na danych, naprawdę musimy 

zaakceptować fakt, że nie możemy powiedzieć, jak obiektywne są naprawdę wyniki takich narzędzi. 

Być może nie jest zaskakujące, że grupy zajmujące się prawami obywatelskimi nie zostały przekonane 

przez twierdzenia PredPol, że wykorzystanie tylko trzech punktów danych (rodzaj przestępstwa, 

lokalizacja przestępstwa oraz data/godzina przestępstwa) eliminuje możliwość naruszenia prywatności 

lub praw obywatelskich. Wspólne oświadczenie Amerykańskiej Unii Swobód Obywatelskich i 

czternastu innych organizacji zajmujących się prawami obywatelskimi i pokrewnych skupiało się 

bezpośrednio na tym problemie: 

Predykcyjne narzędzia policyjne grożą wprowadzeniem w błąd i niezasłużonego imprimatur 

bezstronności dla instytucji, która rozpaczliwie potrzebuje fundamentalnej zmiany. W amerykańskiej 

policji nie ma miejsca na systemy zaprojektowane w celu wspierania status quo. Dane prowadzące do 

predykcyjnych działań egzekucyjnych – takich jak lokalizacja i czas wcześniej zgłoszonych przestępstw 

lub wzorce połączeń pod numer 911 inicjowanych przez społeczność i funkcjonariuszy – są głęboko 

ograniczone i stronnicze. 



Kuszące jest myślenie, że problem narzędzi opierających się na danych skażonych ludzką intuicją będzie 

stopniowo zanikał, gdy policja zacznie w większym stopniu polegać na statystycznie dokładnych 

algorytmach, a mniej na intuicji funkcjonariuszy, ale rzeczywisty efekt opracowania predykcyjnego 

modelu ryzyka opartego na na systematycznie stronniczym zbiorze danych może polegać na upieczeniu 

stronniczości, a nie umożliwieniu jej stopniowego rozpraszania. Kristian Lum i William Isaac pokazują, 

że predyktywne modele policyjne mogą przewidywać przestępczość na obszarach, które policja już 

uważała za gorące punkty przestępczości. o tym, gdzie przestępczość jest najczęstsza. Te nowo 

obserwowane przestępstwa są wprowadzane z powrotem do algorytmu, generując coraz bardziej 

stronnicze prognozy: „Tworzy to pętlę sprzężenia zwrotnego, w której model staje się coraz bardziej 

pewny, że miejsca, w których najprawdopodobniej doświadczą dalszej działalności przestępczej, są 

dokładnie tymi lokalizacjami, w których wcześniej uważano, że są przestępstwo: błąd selekcji spotyka 

błąd potwierdzenia”. Te problemy nie są nieuniknione i na pewno nie mamy na myśli sugerowania, że 

predyktywne strategie policyjne są bezużyteczne. Chcemy wysokich stawek za decyzje, które mają być 

oparte na danych i predykcyjne modele ryzyka, prawdopodobnie będą dokładniejsze i bardziej 

wiarygodne w przewidywaniu na podstawie tych danych. Problemem, jak zawsze w policji, jest 

uzyskanie lepszych danych. Zasadniczo ten sam problem dotyka algorytmów zaprojektowanych, aby 

pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących przydziału kredytów bankowych, procedur medycznych, 

obywatelstwa, przyjęć na studia, pracy i wielu innych. To dobry znak, że wkłada się znaczny wysiłek w 

narzędzia i techniki wykrywania stronniczości w istniejących zbiorach danych. Od 2019 r. główne firmy 

technologiczne, w tym Google, Facebook i Microsoft, ogłosiły zamiar opracowania narzędzi do 

wykrywania uprzedzeń, chociaż warto zauważyć, że wszystkie są „wewnętrzne”. Zewnętrzne audyty 

uprzedzeń w sztucznej inteligencji opracowane przez te firmy byłyby prawdopodobnie bardziej 

skuteczne. To powiedziawszy, wykrywanie stronniczości to dopiero początek, szczególnie w 

dziedzinach takich jak policja. Wiele krajów już wie, że ich statystyki dotyczące aresztowań i więzień są 

mocno stronnicze w stosunku do mniejszości etnicznych. Najważniejsze pytanie brzmi, czy możemy 

przeprojektować predykcyjne modele policyjne, w tym zasady dotyczące tego, jak są one używane i jak 

są zbierane ich dane źródłowe, tak abyśmy przynajmniej nie szkodzili biednym „popadniętym w 

przestępczość” społecznościom? W tym momencie najważniejszą rzeczą, jaką mogą zrobić rządy i 

obywatele, jest uznanie i nagłośnienie niebezpieczeństw związanych z algorytmami, które cierpią z 

powodu problemu „bias in/bias out”. W interesie twórców i właścicieli takich algorytmów będzie 

zatem modyfikowanie ich produktów w celu zminimalizowania tego typu stronniczości. Musi stać się 

powszechną wiedzą, że prognozy AI są tak dobre, jak dane wykorzystywane do ich napędzania. 

Przynajmniej częściowo spoczywa na nas obowiązek bycia świadomymi konsumentami i wyborcami. 

Aby lepiej zrozumieć, jak radzić sobie z uprzedzeniami algorytmicznymi, musimy dowiedzieć się więcej 

o sposobach, w jakie ludzkie uprzedzenia mogą wkradać się w rozwój sztucznej inteligencji. Istnieje 

wiele sposobów kategoryzowania błędów algorytmicznych, ale podzielimy je na trzy grupy: błędy w 

sposobie tworzenia sztucznej inteligencji; uprzedzenia w sposobie, w jaki go trenujemy; i uprzedzenia 

w sposobie, w jaki go używamy w określonych kontekstach. 

Wbudowane odchylenie 

Ludzkie uprzedzenia to mieszanka uprzedzeń i wyuczonych uprzedzeń, z których niektóre są rozsądne 

(np. „powinieneś umyć ręce przed jedzeniem”), a inne są po prostu fałszywe (np. „ateiści nie mają 

moralności”). Sztuczna inteligencja również cierpi z powodu zarówno wbudowanych, jak i wyuczonych 

uprzedzeń, ale mechanizmy, które wytwarzają wbudowane uprzedzenia AI, różnią się od 

ewolucyjnych, które wytwarzają psychologiczne heurystyki i uprzedzenia ludzkich rozumujących. Jedna 

grupa mechanizmów wynika z decyzji o rozwiązywaniu praktycznych problemów w AI. Decyzje te 

często uwzględniają czasami tendencyjne oczekiwania programistów dotyczące tego, jak działa świat. 

Wyobraź sobie, że zlecono Ci zaprojektowanie systemu uczenia maszynowego dla właścicieli, którzy 



chcą znaleźć dobrych najemców. To całkiem rozsądne pytanie, ale gdzie szukać danych, które na nie 

odpowiedzą? Istnieje wiele zmiennych, które możesz wykorzystać w szkoleniu swojego systemu: wiek, 

dochód, płeć, aktualny kod pocztowy, uczęszczanie do szkoły średniej, wypłacalność, charakter, 

spożycie alkoholu? Pomijając zmienne, które często są błędnie zgłaszane (takie jak spożycie alkoholu) 

lub prawnie zabronione jako dyskryminujące podstawy rozumowania (takie jak płeć lub wiek), wybory, 

których dokonujesz, prawdopodobnie będą zależeć przynajmniej w pewnym stopniu od twoich 

własnych przekonań na temat tego, które rzeczy wpływają na zachowanie najemców. Takie 

przekonania spowodują stronniczość w wynikach algorytmu, szczególnie jeśli deweloperzy pominą 

zmienne, które faktycznie przewidują bycie dobrym lokatorem, a tym samym szkodzą osobom, które 

w przeciwnym razie byłyby dobrymi lokatorami, ale nie zostaną zidentyfikowane jako takie. Ten sam 

problem pojawi się ponownie, gdy trzeba będzie podjąć decyzje dotyczące sposobu gromadzenia i 

oznaczania danych. Te decyzje często nie będą widoczne dla osób korzystających z algorytmów. 

Niektóre informacje zostaną uznane za wrażliwe pod względem handlowym. Niektórzy po prostu 

zostaną zapomniani. Brak udokumentowania potencjalnych źródeł uprzedzeń może być szczególnie 

problematyczny, gdy sztuczna inteligencja zaprojektowana do jednego celu zostaje dokooptowana w 

służbę innej – na przykład, gdy ocena kredytowa służy do oceny czyjejś przydatności jako pracownika. 

Niebezpieczeństwo związane z adaptacją sztucznej inteligencji z jednego kontekstu do drugiego zostało 

ostatnio nazwane „pułapką przenośności”. To pułapka, ponieważ może obniżyć zarówno dokładność, 

jak i uczciwość zmodyfikowanych algorytmów. Rozważ także system taki jak TurnItIn. To jeden z wielu 

systemów antyplagiatowych stosowanych przez uczelnie. Jego twórcy twierdzą, że przeszukuje on 9,5 

miliarda stron internetowych (w tym popularne źródła badawcze, takie jak notatki do kursów online i 

prace referencyjne, takie jak Wikipedia). Prowadzi również bazę danych esejów przesłanych wcześniej 

za pośrednictwem TurnItIn, która według materiałów marketingowych rośnie o ponad pięćdziesiąt 

tysięcy esejów dziennie. Eseje przesłane przez uczniów są następnie porównywane z tymi informacjami 

w celu wykrycia plagiatu. Oczywiście zawsze będą pewne podobieństwa, jeśli praca studenta zostanie 

porównana z esejami dużej liczby innych studentów piszących na wspólne tematy akademickie. Aby 

obejść ten problem, jego twórcy postanowili porównać stosunkowo długie ciągi znaków. Lucas Introna, 

profesor organizacji, technologii i etyki na Lancaster University, twierdzi, że TurnItIn jest stronniczy. 

TurnItIn jest przeznaczony do wykrywania kopiowania, ale wszystkie eseje zawierają coś w rodzaju 

kopiowania. Parafrazowanie to proces umieszczania pomysłów innych ludzi we własnych słowach, 

pokazując markerowi, że rozumiesz idee, o których mowa. Okazuje się, że istnieje różnica w 

parafrazowaniu rodzimych i nierodzimych użytkowników języka. Osoby uczące się nowego języka 

piszą, używając znanych, a czasem długich fragmentów tekstu, aby upewnić się, że opanowały 

słownictwo i strukturę wyrażeń. Oznacza to, że parafraza nierodzimych użytkowników języka będzie 

często zawierać dłuższe fragmenty oryginału. Obie grupy parafrazują, nie oszukują, ale obcojęzyczni 

użytkownicy uzyskują stale wyższe wyniki plagiatu. Tak więc system zaprojektowany częściowo w celu 

zminimalizowania uprzedzeń ze strony profesorów nieświadomie wpływających na płeć i pochodzenie 

etniczne wydaje się nieumyślnie wytwarzać nową formę uprzedzeń ze względu na sposób, w jaki 

przetwarza dane. Istnieje również długa historia wbudowanych błędów systematycznych, celowo 

zaprojektowanych z myślą o zyskach komercyjnych. Jednym z największych sukcesów w historii 

sztucznej inteligencji jest rozwój systemów rekomendujących, które mogą szybko i sprawnie znaleźć 

konsumenta najtańszy hotel, najbardziej bezpośredni lot czy książki i muzykę, które najlepiej 

odpowiadają jego gustom. Projekt tych algorytmów stał się niezwykle ważny dla sprzedawców — i to 

nie tylko dla sprzedawców internetowych. Jeśli projekt takiego systemu oznaczał, że Twoja restauracja 

nigdy nie pojawiła się w wynikach wyszukiwania, Twoja firma z pewnością odniosłaby cios. Problem 

staje się gorszy, im więcej systemów rekomendujących staje się ugruntowanych i faktycznie 

obowiązkowych w niektórych branżach. Może stworzyć niebezpieczny konflikt interesów, jeśli ta sama 

firma, która jest właścicielem systemu rekomendacji, jest również właścicielem niektórych produktów 



lub usług, które poleca. Ten problem został po raz pierwszy udokumentowany w latach 60. po 

uruchomieniu systemu rezerwacji i planowania linii lotniczych SABRE, opracowanego wspólnie przez 

IBM i American Airlines. Był to ogromny postęp w stosunku do operatorów call center uzbrojonych w 

wykresy miejsc i pinezki, ale wkrótce okazało się, że użytkownicy chcieli systemu, który mógłby 

porównywać usługi oferowane przez szereg linii lotniczych. Potomek powstałego silnika 

rekomendującego jest nadal używany, prowadząc usługi takie jak Expedia i Travelocity. American 

Airlines nie zgubiły się, że ich nowy system w rzeczywistości reklamował towary ich konkurentów. 

Zaczęli więc badać sposoby prezentacji wyników wyszukiwania, aby użytkownicy częściej wybierali 

American Airlines. Tak więc, chociaż system byłby napędzany informacjami z wielu linii lotniczych, 

systematycznie zmieniałby nawyki zakupowe użytkowników w stronę American Airlines. Personel 

nazwał tę strategię screen science. Nauka o ekranach American Airlines nie pozostała niezauważona. 

Pośrednicy biur podróży  wkrótce zauważył, że najlepsza rekomendacja SABRE była często gorsza niż 

te znajdujące się dalej na stronie. Ostatecznie prezes American Airlines, Robert L. Crandall, został 

wezwany do złożenia zeznań przed Kongresem. Co zaskakujące, Crandall nie okazał skruchy, 

zaświadczając, że „preferencyjne wyświetlanie naszych lotów i odpowiadający temu wzrost naszego 

udziału w rynku jest konkurencyjną racją bytu za stworzenie systemu [SABRE]”. Uzasadnienie Crandalla 

zostało ochrzczone „skargą Crandalla”, a mianowicie: „Dlaczego miałbyś budować i eksploatować 

drogie  algorytmy, jeśli nie możesz go na swoją korzyść nakłonić?” Patrząc wstecz, skarga Crandalla 

wydaje się dość osobliwa. Istnieje wiele sposobów zarabiania na wyszukiwarkach rekomendacji. Nie 

muszą dawać stronniczych wyników, aby być opłacalnym finansowo. To powiedziawszy, nauka o 

ekranie nie zniknęła. Nadal pojawiają się zarzuty, że silniki rekomendujące są stronnicze w stosunku do 

produktów ich twórców. Ben Edelman zestawił wszystkie badania, w których stwierdzono, że Google 

promuje własne produkty poprzez wyróżniające się miejsca w takich wynikach. Należą do nich Google 

Blog Search, Google Book Search, Google Flight Search, Google Health, Google Hotel Finder, Grafika 

Google, Mapy Google, Google News, Miejsca Google, Google+, Google Scholar, Zakupy Google i Google 

Video. Celowe stronniczość wpływa nie tylko na to, co oferują Ci silniki rekomendujące. Może również 

wpływać na wysokość opłat za zalecane usługi. Personalizacja wyszukiwania ułatwiła firmom 

angażowanie się w dynamiczną wycenę. W 2012 r. dochodzenie przeprowadzone przez Wall Street 

Journal wykazało, że system rekomendacji stosowany przez biuro podróży o nazwie Orbiz wydaje się 

polecać droższe zakwaterowanie użytkownikom komputerów Mac niż użytkownikom systemu 

Windows 

Nauka fałszu 

W 2016 roku Microsoft uruchomił sztucznie inteligentnego chatbota, który mógł rozmawiać z 

użytkownikami Twittera. Bot o nazwie „Tay” (co oznacza „myślenie o tobie”) został zaprojektowany, 

aby naśladować wzorce językowe dziewiętnastoletniej amerykańskiej dziewczyny. Był to 

wyrafinowany algorytm uczenia się zdolny do humoru i sprawiający wrażenie posiadania przekonań na 

temat ludzi i idei. Początkowo eksperyment przebiegał pomyślnie, ale po kilku godzinach tweety Tay 

stały się coraz bardziej obraźliwe. Niektóre z tych inwektyw wymierzonych w jednostki, w tym 

prezydenta Obamę, składały się z fałszywych i podżegających twierdzeń o wydarzeniach i pochodzeniu 

etnicznym. W ciągu szesnastu godzin i dziewięćdziesięciu trzech tysięcy tweetów, zanim Microsoft go 

zamknął, Tay wezwał do wojny rasowej, bronił Hitlera i twierdził, że Żydzi spowodowali ataki z 11 

września. Wyjaśnienie Microsoftu na temat tego, co poszło nie tak, ograniczało się do 

„skoordynowanego ataku grupy osób, które wykorzystały lukę w Tay. Chociaż przygotowaliśmy się na 

wiele rodzajów nadużyć systemu, dokonaliśmy krytycznego przeoczenia tego konkretnego ataku”. Nie 

ma wątpliwości, że Tay został zaatakowany przez trolle, które celowo karmiły go fałszywymi i 

obraźliwymi informacjami, ale być może ważniejszym problemem jest to, że Tay nie był w stanie 

wiedzieć, że trolle są trollami. Został zaprojektowany do uczenia się, ale luka, do której odnosi się 



Microsoft, pozostawiła go bez możliwości oceny jakości przekazanych informacji. Z pewnością 

brakowało jej złożoności poznawczej, środowiska społecznego i wykształcenia prawdziwego 

nastolatka. Krótko mówiąc, Tay był uczniem, ale nie myślicielem. Jak wspomnieliśmy w prologu, być 

może pewnego dnia wymyślimy ogólną sztuczną inteligencję, zdolną do zrozumienia tego, co mówi i 

posiadającą poziom złożoności, który pozwoli jej ocenić prawdziwość otrzymanych danych, ale jeszcze 

nas tam nie ma, i może nie potrwa długo. Do tego czasu utknęliśmy z wąską sztuczną inteligencją, która 

jest całkowicie zależna od dostarczania przez ludzi dokładnych i istotnych danych. Istnieje kilka 

sposobów, w jakie może to pójść nie tak. Najwyraźniej Tay nie była jedyną osobą, którą okłamano w 

Internecie w 2016 roku. Od osób kłamiących na portalach randkowych po kłamstwa o hotelach na 

TripAdvisor nie brakuje osób, które chętnie przesyłają fałszywe informacje do silników 

rekomendujących. Chociaż poczyniono postępy w wykorzystywaniu uczenia maszynowego do 

wykrywania kłamstw online, przynajmniej bardziej doświadczeni użytkownicy witryn opierających się 

na zagregowanym wkładzie użytkowników zachowują pewien sceptycyzm co do wyrażanych przez nich 

poglądów. Bardziej niepokojące są przypadki, w których zestaw uczący zawiera dane, które dokładnie 

reprezentują jedną część populacji, ale jej nie reprezentują populacji jako całości - zjawisko, które 

nazwaliśmy „selekcją” (lub „próbkowanie”) wcześniej. W słynnym niedawnym przypadku tego 

problemu azjatyccy użytkownicy aparatów Nikon skarżyli się, że oprogramowanie aparatu błędnie 

sugerowało, że migają akcenty. Szczególnie słabo rozpoznają mowę Amerykanów pochodzenia 

latynoskiego i chińskiego. Problemy te mogą mieć poważne konsekwencje w środowiskach o wysokiej 

stawce. Kanały z kamer CCTV są obecnie rutynowo oceniane za pomocą systemów rozpoznawania 

twarzy, które okazały się szczególnie wrażliwe na rasową i płciową różnorodność danych, na których 

są szkoleni. Kiedy te algorytmy są szkolone na kryminalnych bazach danych do użytku w organach 

ścigania, nie jest zaskakujące, że wykazują stronniczość w swoich zdolnościach do rozpoznawania 

twarzy różnych grup ludzi. Częściej identyfikują mężczyzn niż kobiety; osoby starsze częściej niż 

młodsze; oraz Azjatów, Afroamerykanów i inne rasy częściej niż biali. W rezultacie fałszywe oskarżenia 

lub niepotrzebne przesłuchiwanie częściej trafiają na kobiety i członków mniejszości rasowych. Czy 

jesteśmy zbyt surowi dla twórców algorytmów rozpoznawania twarzy? W końcu coś takiego jak ten 

problem pojawia się, gdy ludzie rozpoznają twarze. Efekt „innej rasy” odnosi się do faktu, że ludzie 

lepiej rozpoznają twarze osób należących do ich własnego pochodzenia etnicznego. Problem nie polega 

więc na tym, że sztuczna inteligencja popełnia błędy - ludzie też popełniają błędy. Problem polega na 

tym, że ludzie korzystający z tych systemów mogą być skłonni myśleć, że są wolne od uprzedzeń. A 

nawet jeśli są świadomi problemów, takich jak błąd selekcji, użytkownicy mogą nadal nie być w 

najlepszej pozycji, aby określić siłę i kierunek tendencyjności w narzędziach, z których korzystają. Ale 

wiadomości nie są takie złe. Dobrze wyszkolone systemy te mogą być nawet lepsze niż ludzie. Możemy 

wiele zrobić, aby zwiększyć różnorodność i reprezentatywność baz danych, na których szkolone są takie 

algorytmy. I chociaż istnieją bariery w gromadzeniu i przetwarzaniu danych wysokiej jakości ze względu 

na prawo antydyskryminacyjne i własności intelektualnej (np. prawa autorskie do zdjęć), nie są one nie 

do pokonania.  Takie problemy można również rozwiązać, gdy osoby kupujące lub korzystające z takich 

systemów zadają sobie pytanie, co zrobili programiści, aby zapewnić uczciwość. 

Stronniczość w kontekście użytkowania 

Badanie z 2015 r. wykazało, że system kierowania reklam Google wyświetlał lepiej płatne oferty pracy 

mężczyznom w witrynach wyszukiwania ofert pracy. Możliwe, że ten algorytm miał wbudowane błędy 

lub można było coś zrobić, aby rozwiązać problem błędu selekcji w zbiorze danych, na którym został 

wyszkolony. Ale odkładając te kwestie na bok, prawdopodobnie dzieje się coś innego - coś 

jednocześnie bardziej subtelnego, ale także (w pewnym sensie) oczywistego. Wszystkie kraje cierpią z 

powodu zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. System mógł prawidłowo wykryć fakt, że 

przeciętnie kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. To, czego nie mógł wykryć, to fakt, że ten fakt 



dotyczący świata jest niesprawiedliwy. Fakt, że kobiety nie wykonują tak dużo dobrze płatnej pracy, 

nie ma nic wspólnego z ich niezdolnością do wykonywania takich zadań. Odzwierciedla raczej historię 

stereotypów płciowych, dyskryminacji i nierówności strukturalnych, którymi społeczeństwo dopiero 

teraz zaczyna systematycznie się zajmować. Takie przypadki są pouczające dla tych, którzy opracowują 

i wdrażają algorytmy predykcyjne. Muszą być dostrojeni do sposobów, w jakie „neutralna” 

technologia, zastosowana w określonych okolicznościach, może utrwalać, a nawet legitymizować 

istniejące wzorce niesprawiedliwości. Gdy społeczeństwo się zmienia, jego wykorzystanie algorytmów 

musi być wrażliwe na te zmiany. Niestety, takie problemy są trudne do rozwiązania. Możemy 

oczywiście usunąć takie zmienne, jak płeć i pochodzenie etniczne ze zbiorów danych, na których 

szkolimy takie algorytmy, ale znacznie trudniej jest usunąć wpływ takich czynników w tych zbiorach 

danych. Twórcy PredPol celowo unikali używania pochodzenia etnicznego jako zmiennej w swoich 

przewidywaniach dotyczących lokalizacji przyszłej przestępczości, ale PredPol dotyczy geografii, a 

geografia jest silnie skorelowana z pochodzeniem etnicznym. Naukowcy zajmujący się danymi 

powiedzieliby, że geografia jest zmienną zastępczą dla pochodzenia etnicznego, więc rezultatem 

korzystania z takich systemów jest często skupienie kontroli policyjnej na społecznościach 

mniejszościowych. 

Czy sztuczna inteligencja może być uczciwa? 

COMPAS (ang. Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) jest opisywany 

przez jego twórców, firmę Northpointe (obecnie Equivant), jako „instrument oceny ryzyka i potrzeb”, 

używany przez agencje wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w całych Stanach 

Zjednoczonych, „w celu informowania o decyzjach dotyczących umieszczenia, nadzór i prowadzenie 

spraw przestępców”. Składa się z dwóch podstawowych predykcyjnych modeli ryzyka 

zaprojektowanych w celu przewidywania prawdopodobieństwa recydywy wśród więźniów ogólnie, a 

szczególnie wśród przestępców stosujących przemoc. Szczegóły jego projektu są tajemnicą handlową, 

ale więźniowie mają do czynienia z obszernym kwestionariuszem, który służy do generowania wyniku 

ryzyka od jednego do dziesięciu. Ten wynik jest używany w wielu kontekstach w wymiarze 

sprawiedliwości, w tym w decyzjach o tym, gdzie są uwięzieni i kiedy zostaną zwolnieni. W 2016 r. 

ProPublica, niezależna organizacja dziennikarska, przeprowadziła dwuletnie badanie ponad dziesięciu 

tysięcy oskarżonych w sprawach karnych w hrabstwie Broward na Florydzie. Porównał ich 

przewidywane współczynniki recydywizmu ze współczynnikiem, który faktycznie wystąpił. Badanie 

wykazało, że „czarni pozwani znacznie częściej niż biali byli błędnie oceniani jako bardziej narażeni na 

recydywę, podczas gdy biali pozwani częściej niż czarni byli błędnie oznaczani jako o niskim ryzyku”. 

Northpointe zdecydowanie zaprzeczył temu zarzutowi, twierdząc, że ProPublica popełniła różne błędy 

techniczne (któremu ProPublica zaprzeczyła). Northpointe argumentował również, że ProPublica nie 

wzięła pod uwagę faktu, że recydywa jest wyższa wśród czarnej populacji więziennej. ProPublica nie 

była przekonana. Czarnoskórzy Amerykanie częściej są biedni, co zmniejsza ich szanse edukacyjne. Są 

również bardziej skłonni do życia w dzielnicach o wysokiej przestępczości z mniejszymi możliwościami 

pracy. Jeśli te fakty są nawet częścią wyjaśnienia ich wyższych wskaźników recydywizmu, wydaje się 

niesprawiedliwe, że są dalej karani przez algorytm, który zmniejsza ich szansę na zwolnienie 

warunkowe. Wkrótce stało się jasne, że debata między Northpointe i ProPublica była zasadniczo 

niezgodą na to, jak algorytm taki jak COMPAS może być sprawiedliwy. To prawda, że możemy 

opracować algorytmy, które są w pewnym sensie „sprawiedliwsze”. Wyzwanie polega jednak na tym, 

że istnieje wiele sprzecznych algorytmicznych interpretacji sprawiedliwości i nie jest możliwe 

zaspokojenie ich wszystkich. W społeczności zajmującej się uczeniem maszynowym omawiane są trzy 

popularne definicje uczciwości. 



* Możemy zapewnić, że chronione atrybuty, takie jak pochodzenie etniczne i płeć (oraz ich 

odpowiedniki), nie są wyraźnie wykorzystywane do podejmowania decyzji. Jest to znane jako 

antyklasyfikacja. 

* Możemy zapewnić, że wspólne miary wydajności predykcyjnej (np. współczynniki fałszywie 

dodatnich i fałszywie ujemnych) są równe we wszystkich grupach zdefiniowanych przez chronione 

atrybuty. Nazywa się to parzystością klasyfikacji. 

* Możemy zapewnić, że niezależnie od chronionych atrybutów oszacowanie ryzyka oznacza to samo. 

Na przykład wysoki wynik ryzyka recydywy powinien wskazywać na to samo prawdopodobieństwo 

ponownego popełnienia przestępstwa, niezależnie od pochodzenia etnicznego, płci lub innej cechy 

chronionej osoby ocenianej. Nazywa się to kalibracją. 

Nietrudno pokazać za pomocą odrobiny algebry z liceum, że kiedy występowanie (lub „wskaźnik 

bazowy”) zjawiska takiego jak recydywa różni się w różnych populacjach (np. grupach etnicznych), po 

prostu nie można jednocześnie spełnić wszystkich takich kryteriów; niektóre z nich wzajemnie się 

wykluczają. Tak więc chociaż Northpointe mógł bronić COMPAS, pokazując, że jest dobrze 

skalibrowany (oceny ryzyka oznaczają to samo niezależnie od przynależności do grupy), ProPublica była 

jednak w stanie twierdzić, że COMPAS jest stronniczy, ponieważ nie spełnia parzystości klasyfikacji (w 

szczególności saldo wskaźnika błędów – gdzie wskaźnik wyników fałszywie dodatnich i fałszywie 

ujemnych jest równy we wszystkich grupach). Jak widzieliśmy, ProPublica odkrył, że osoby czarne 

oceniane za pomocą COMPAS były częściej niż osoby białe błędnie klasyfikowane jako osoby wysokiego 

ryzyka (więc odsetek fałszywych trafień różnił się w obu grupach), podczas gdy osoby białe były częściej 

niż osoby czarne. błędnie sklasyfikowane jako niskie ryzyko (więc odsetek wyników fałszywie ujemnych 

różnił się w obu grupach). Faktem jest, że nie można spełnić zarówno kalibracji, jak i bilansu stopy 

błędów, jeśli stawki bazowe są różne – i, oczywiście, z różnych powodów (w tym historycznych 

wzorców uprzedzeń policyjnych), stawki bazowe recydywy różnią się między populacjami czarno-

białymi w Stany Zjednoczone. Istnieją również kompromisy między uczciwością a dokładnością. Na 

przykład w sprawie COMPAS antyklasyfikacja wymagałaby, aby wykorzystywane dane nie zawierały 

żadnych danych zastępczych dotyczących rasy. Jak wspomniano powyżej, rasa jest silnie skorelowana 

z wieloma ważnymi faktami dotyczącymi ludzi, w tym dochodami, osiągnięciami edukacyjnymi i 

położeniem geograficznym. Usunięcie takich zmiennych prawdopodobnie sprawiłoby, że algorytm 

byłby znacznie mniej dokładny, a przez to znacznie mniej użyteczny. Ostatnie prace w dziedzinie nauki 

o danych pokazują, że konflikt między tymi różnymi pojęciami sprawiedliwości nie ogranicza się do 

przypadku COMPAS i nie zawsze jest wynikiem niepowodzeń projektowych osób opracowujących takie 

algorytmy. Te różne charakterystyki sprawiedliwości są logicznie sprzeczne. Jak zauważyli uczeni, 

„istnieje matematyczne ograniczenie tego, jak sprawiedliwy może być jakikolwiek algorytm – lub ludzki 

decydent”. Nie są to też konflikty czysto techniczne: są tak samo polityczne. Wybór pomiędzy różnymi 

standardami uczciwości wymaga świadomej dyskusji i otwartej, demokratycznej debaty. 

Podsumowując 

Ta część może wydawać się niesprawiedliwy dla tych, którzy rozwijają sztuczną inteligencję, 

wymieniając zaskakującą różnorodność sposobów, w jakie sztuczna inteligencja może być stronnicza, 

niesprawiedliwa i szkodliwa, ale nie jesteśmy luddystami i nie zamierzamy przedstawiać samej 

sztucznej inteligencji jako problemu . Wiele kwestii poruszonych w tym rozdziale wpływa na ludzkie 

rozumowanie w takim samym stopniu, jak na sztuczną inteligencję. Niezgodność antyklasyfikacji, 

parzystości klasyfikacji i kalibracji jest przede wszystkim faktem dotyczącym sprawiedliwości, a nie 

sztucznej inteligencji. Ludzkie intuicje dotyczące sprawiedliwego podejmowania decyzji są ze sobą 

sprzeczne, a napięcie to znajduje odzwierciedlenie w regułach statystycznych, które formalizują te 



intuicje. Podobnie stronniczość algorytmiczna pasożytuje na uprzedzeniach ludzkich, a jeśli już, efekt 

stronniczości ludzkiej jest pod pewnymi względami gorszy niż stronniczość algorytmiczna. Rodzaj 

ogólnego rozumowania, który prowadzi do ludzkich uprzedzeń, jest nie tylko szkodliwy; jest 

irracjonalny, często nieświadomy i niewrażliwy na przeciwdowody. W przeciwieństwie do tego, wiele 

błędów, na które cierpi sztuczna inteligencja, można wykryć i, przynajmniej w zasadzie, naprawić. To 

powiedziawszy, jest kilka łatwych poprawek. Algorytmy nie mogą być całkowicie sprawiedliwe, a 

niektóre sposoby zwiększenia ich uczciwości (takie jak antyklasyfikacja) sprawiają, że są mniej 

dokładne. Piłka jest więc na naszym boisku. Jako konsumenci i wyborcy będziemy musieli wyrzucić taką 

uczciwość, jakiej pragniemy, w wielu dziedzinach, w których wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. 

To oczywiście oznacza, że będziemy musieli zdecydować, ile niesprawiedliwości jesteśmy w stanie 

znieść. 



IV. Odpowiedzialność i odpowiedzialność prawna 

Jednym z największych źródeł niepokoju w związku z pojawieniem się coraz bardziej inteligentnych 

systemów komputerowych jest rzekoma erozja odpowiedzialności człowieka, którą one pociągają za 

sobą. Międzynarodowe dyskusje na temat użycia śmiercionośnych systemów broni autonomicznej 

stanowią dobitną ilustrację tego, o co toczy się gra. Jeśli systemy uzbrojenia zasilane złożoną i 

potencjalnie nieprzejrzystą technologią uczenia maszynowego będą wkrótce w stanie samodzielnie 

decydować, kiedy zaatakować cel, czy nadal będziemy w stanie w znaczący sposób pociągnąć ludzi do 

odpowiedzialności za zbrodnie wojenne z udziałem tych systemów? Na wojnie oczywiście mówimy o 

decyzjach dotyczących życia i śmierci, ale podobne zmartwienia rozgrywają się gdzie indziej – w 

obszarach, w których życie może nie być bezpośrednio na linii, ale w których zaawansowane systemy 

mogą jednak mieć znaczący wpływ na ludzi i społeczeństwo, takie jak prawo egzekwowanie prawa, 

transport, opieka zdrowotna, usługi finansowe i media społecznościowe. Jeśli technologie AI mogą 

decydować o sprawach bez bezpośredniej interwencji człowieka w sposób, który jest zbyt 

skomplikowany lub zbyt szybki, aby ludzie mogli właściwie zrozumieć, przewidzieć lub zmienić, czy 

nadal będziemy w stanie obarczać ludzi odpowiedzialnością za te systemy? I czy chcielibyśmy ich 

pociągać do odpowiedzialności? Jaka byłaby alternatywa? Czy maszyny mogą być odpowiedzialne? 

Czym dokładnie jest odpowiedzialność i jakie cechy sztucznej inteligencji rzucają wyzwanie istniejącym 

sposobom jej dystrybucji? Czy odpowiedzialność po prostu znika? Czy zanika stopniowo, czy też dzieje 

się coś zupełnie innego? Przyjrzymy się niektórym z tych pytań. Zaczniemy od rozpakowania niektórych 

z różnych poczucia odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności moralnej i prawnej. Następnie 

przedstawimy niektóre sposoby, w jakie technologia ogólnie wpływa na te zmysły. W dalszej części 

rozdziału zajmiemy się niektórymi dyskusjami na temat różnych aspektów odpowiedzialności, które 

wywołały rozwój sztucznej inteligencji – jako szczególnego rodzaju technologii. 

Pobieranie odpowiedzialności 

Odpowiedzialność jest jednym z tych pojęć, które większość z nas uważa, że rozumie. W filozofii 

moralnej, naukach prawnych, a nawet codziennych rozmowach słowo to jest często używane 

zamiennie ze słowami takimi jak „odpowiedzialność”, „odpowiedzialność”, „winienie”, „obowiązek” i 

„obowiązek”. Istnieją jednak zniuansowane różnice między tymi terminami. Rozważmy ten mały 

fragment od filozofa H.L.A. Harta, opisującego (fikcyjnego) kapitana morskiego: 

Jako kapitan statku był odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich pasażerów i załogi. Ale podczas 

ostatniego rejsu upijał się co noc i był odpowiedzialny za utratę statku ze wszystkimi na pokładzie. 

Krążyły pogłoski, że był szalony, ale lekarze uznali, że jest on odpowiedzialny za swoje czyny. Podczas 

podróży zachowywał się dość nieodpowiedzialnie, a różne incydenty w jego karierze pokazały, że nie 

był osobą odpowiedzialną. Zawsze utrzymywał, że wyjątkowe zimowe sztormy były odpowiedzialne za 

utratę statku, ale w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu sądowym został uznany za 

odpowiedzialnego karnie za swoje zaniedbanie, a w odrębnych postępowaniach cywilnych został 

pociągnięty do odpowiedzialności prawnej za utratę życia i własności. Nadal żyje i jest moralnie 

odpowiedzialny za śmierć wielu kobiet i dzieci 

Historia Harta nie powinna być porywająca - i dobrze!  ale wyraźnie pokazuje to: odpowiedzialność jest 

pojęciem złożonym, wieloaspektowym. Może odnosić się do wkładu przyczynowego, jak wtedy, gdy 

zimowe sztormy powodują utratę statku lub do formalnego mechanizmu stosowanego do przypisania 

odpowiedzialności prawnej. Można go wykorzystać do opisania cechy charakteru, a także obowiązków 

i obowiązków, które wiążą się z zawodową rolą kapitana morskiego. Może to oznaczać dowolne lub 

wszystkie te rzeczy, a także inne rzeczy. Obowiązki są również z natury rozproszone. Zdarzenia rzadko 

można przypisać do jednej osoby lub samego czynnika. Dlaczego pijanemu kapitanowi pozwolono 



zostać kapitanem, jeśli miał historię alkoholizmu? Dlaczego tego nie odebrano? Kto oczyścił kapitana 

jako bezpieczny? Kto zaprojektował protokół badań przesiewowych? Nie będziemy rozważać 

wszystkich form odpowiedzialności.  Zamiast tego skupimy się na moralnych i prawnych pojęciach 

odpowiedzialności, ponieważ to właśnie w tych punktach, że tak powiem, guma uderza w drogę, jeśli 

chodzi o sztuczną inteligencję. Zacznijmy od rozważenia, czym się różnią. Po pierwsze, 

odpowiedzialność moralna jest bardzo często (choć nie zawsze) wybiegająca w przyszłość, a 

odpowiedzialność prawna bardzo często (choć nie zawsze) jest wybiegająca wstecz. W rzeczywistości 

jest to kluczowy punkt, ponieważ wiele różnic między tymi dwiema formami odpowiedzialności można 

wywieść z tego jednego kluczowego rozróżnienia. Co to znaczy być patrzącym w przyszłość lub wstecz? 

Odpowiedzialność jest wybiegająca w przyszłość, gdy odnosi się do potencjalnych klientów obowiązki 

, jakie może mieć dana osoba. Oczekiwanie pewnego stopnia troski i uprzejmości w relacjach 

międzyludzkich jest normalne. Za każdym razem, gdy wsiadamy do samochodu, bierzemy na siebie 

różne zobowiązania - jedne wobec pieszych, inne wobec kierowców, jeszcze inne wobec właścicieli 

mienia publicznego i prywatnego. W naszych miejscach pracy oczekujemy, że zostanie nam udzielony 

pewien poziom zawodowej uprzejmości. W dziedzinie towarów i usług naturalnie oczekujemy, że 

producenci będą mieli oko na bezpieczną konstrukcję i montaż. A jeśli chodzi o systemy autonomiczne, 

naturalnie oczekujemy, że inżynierowie oprogramowania wezmą pod uwagę ryzyko pewnych decyzji 

projektowych podczas konfigurowania swoich programów. Jeśli wiedzą, że narzędzie oceny ryzyka 

kredytowego ma duże szanse na niesprawiedliwe poszkodowanie określonej grupy osób, mają 

obowiązek – jeśli nie prawny, to na pewno moralny – dostosować system w celu zmniejszenia ryzyka 

nieuczciwego stronniczość. Takie wybiegające w przyszłość obowiązki dotyczą wydarzeń, które będą 

miały miejsce w przyszłości i są chlebem powszednim instrukcji obsługi, kodeksów zawodowych, 

przepisów, programów szkoleniowych i zasad firmy. Odpowiedzialność patrząca wstecz jest zupełnie 

inna; chodzi o odpowiedzialność za wydarzenia, które już się wydarzyły. Jeśli zdarzy się wypadek, 

łańcuchy odpowiedzialności zostaną prześledzone wstecz w celu ustalenia, kto był winny i należy zostać 

wezwanym do odpowiedzi za swoje czyny. Odpowiedzialność wsteczna najczęściej skutkuje 

odpowiedzialnością prawną (patrz poniżej) lub jakiś inny rodzaj formalnego lub nieformalnego 

rozliczenia. Czym zatem różni się odpowiedzialność moralna i prawna? Cóż, cofnijmy się na chwilę. 

Przydatnym sposobem myślenia o jakimkolwiek rodzaju odpowiedzialności jest uważne rozważenie 

relacji, w których faktycznie powstaje, oraz tego, jak rozkłada się w nich ciężar odpowiedzialności. W 

końcu odpowiedzialność jest zasadniczo pojęciem relacyjnym — dotyczy tego, co jesteśmy sobie winni 

i jakie wymagania można rozsądnie nakładać na naszych współbraci. Relacje odpowiedzialności 

składają się z kilku elementów. W prostym podziale, 

* agent to osoba (lub grupa), która wykonuje akcję; 

* pacjent to osoba (lub grupa), która otrzymuje działanie lub jest w jakiś sposób dotknięta działaniem; 

* forum to osoba (lub grupa), która ustala, kto powinien być odpowiedzialny (może to być agent 

zastanawiający się nad własnym postępowaniem, ale może to być również sędzia, opinia publiczna lub 

inny podmiot); 

* mechanizm egzekucyjny to środek, za pomocą którego rejestrowana jest krytyka lub aprobata (forum 

przypisuje winę lub pochwałę, a może nawet karę w oparciu o powszechnie przyjęte standardy 

orzekania). 

Różne konfiguracje tych elementów prowadzą do różnic w rodzajach odpowiedzialności, jakich 

możemy oczekiwać w poszczególnych relacjach. Zobaczymy na przykład, że ciężar odpowiedzialności 

prawnej często złośliwie przesuwa się tam i z powrotem między agentem a pacjentem, w zależności od 

kontekstu. Ale najpierw rozważmy odpowiedzialność moralną. W tradycyjnej filozofii moralnej 



odpowiedzialność moralna jest mocno skoncentrowana na człowieku. Szczególnie w liberalnych 

demokracjach powszechnie uważa się, że istoty ludzkie posiadają autonomię i wolną wolę, co jest 

podstawą bycia moralnie odpowiedzialnym. Ta zdolność odróżnia nas od maszyn i zwierząt. I chociaż 

zdecydowanie należy celebrować ludzką autonomię, wiążą się z tym pewne zobowiązania. Właśnie 

dlatego, że możemy sami decydować – zakładając, że nikt nie zmusza nas ani nie zmusza nas do innego 

postępowania – musimy żyć z konsekwencjami naszych wyborów. Drugą stroną swobody wyboru 

według nas jest to, że w końcu pieniądze przestają być na nas. Autonomia jest warunkiem koniecznym 

przypisania odpowiedzialności moralnej, ale istnieją dwa inne warunki często omawiane w filozofii 

moralnej. Jednym z nich jest to, że powinien istnieć związek przyczynowy między postępowaniem 

agenta a wynikiem wydarzeń; drugim jest to, że agent musi być w stanie przewidzieć przewidywalne 

konsekwencje swoich działań. Aby zostać pociągniętym do odpowiedzialności moralnej, człowiek 

powinien świadomie być w stanie zmienić wynik wydarzeń na świecie, a tym samym przewidzieć (do 

pewnego stopnia) prawdopodobne konsekwencje swoich działań. Po prostu nie byłoby rozsądne 

obwinianie kogoś za krzywdę, o której nie mogli wiedzieć, że wyniknie z ich działań. Co dokładnie 

oznaczają te trzy warunki i do jakiego stopnia właściwie ugruntowują odpowiedzialność, jest 

przedmiotem nieustannej debaty w ramach filozofii moralnej. Jest tu mnóstwo pytań otwartych. Czy 

naprawdę mamy swobodę działania, czy też nasze działania są bardziej zdeterminowane przez naturę, 

wychowanie i kulturę? Czy naprawdę mamy kontrolę nad rezultatami wydarzeń? W jakim stopniu 

możemy poznać wynik wydarzeń? Jednak wspólną cechą wielu z tych debat jest to, że agent zajmuje 

centralne miejsce – w tej kwestii nie ma sporu. Debaty skupiają się na warunkach, w których agent 

może być rozsądnie pociągnięty do odpowiedzialności, takich jak posiadanie zdrowego umysłu. Pacjent 

ma tendencję do znikania z pola widzenia lub jest zbyt łatwo odrzucany jako bierny, obcy czynnik bez 

niezależnego wpływu. Podobnie forum jest abstrakcyjnym i nieistotnym bytem - filozofem moralności, 

opinią zawodową, a może szerszą społecznością moralną. Niektóre rodzaje odpowiedzialności prawnej 

mają znacznie szersze spojrzenie na stosunek odpowiedzialności. Odpowiedzialność prawna, ogólnie 

nazywana „odpowiedzialnością”, jest powiązana z odpowiedzialnością moralną i może się z nią 

pokrywać, ale to nie to samo. Ktoś może być prawnie odpowiedzialny bez bycia uważanym za 

odpowiedzialnego moralnie. W wielu krajach kierowca pojazdu może zostać pociągnięty do 

odpowiedzialności za wypadek bez wyraźnych dowodów moralnego wykroczenia. Rzeczywiście samo 

słowo „wypadek” oznacza arbitralny i przypadkowy charakter zdarzenia – fakt, że nikt tak naprawdę 

nie jest winny. Na przykład, jeśli jedziesz drogą i zostaniesz użądlony przez pszczołę, skręcisz i zderzysz 

się z nadjeżdżającym pojazdem, jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek był moralnie winny, gdyby 

użądlenie było, powiedzmy, w twoją powiekę i było nieuniknione. podejmując wszelkie rozsądne środki 

ostrożności. I odwrotnie, możemy uznać, że platformy mediów społecznościowych mają moralną 

odpowiedzialność za rozwiązanie problemu fałszywych wiadomości, ale w większości jurysdykcji nie 

mają do tego żadnej odpowiedzialności prawnej i nie mogą ponosić odpowiedzialności za szkody 

spowodowane przez tę formę dezinformacji. Odpowiedzialność jest do pewnego stopnia wymysłem 

mającym na celu regulowanie zachowania obywateli. W związku z tym występuje w różnych kształtach 

i rozmiarach w zależności od systemu prawnego i tego, jakie zachowanie ma regulować. Na przykład 

odpowiedzialność karna skupia się przede wszystkim na zachowaniu i stanie psychicznym sprawcy (a 

zatem nieco bardziej przypomina odpowiedzialność moralną), podczas gdy odpowiedzialność cywilna 

kładzie relatywnie większy nacisk na konsekwencje dla pacjenta i konieczność rozłożenia ciężaru 

sprawiedliwie zaszkodzić.  Nawet w obszarze odpowiedzialności cywilnej nacisk może się ponownie 

przesunąć-nie ma sposobu, aby przewidzieć, gdzie spadnie ciężar, wiedząc, że sprawa jest sprawą 

„cywilną”, a nie „karną”. Weźmy odpowiedzialność opartą na winy i odpowiedzialność ścisłą. 

Odpowiedzialność oparta na winy wymaga dowodu, że ktoś zrobił coś złego lub zaniechał działania w 

określony sposób. Aby osoba mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności, muszą istnieć dowody 

na związek przyczynowy między wynikiem zdarzeń a działaniami lub zaniechaniem tej osoby. 



Oczekujemy, że producenci zapewnią, że sprzedawane przez nich produkty są bezpieczne i nie 

wyrządzą szkód. Jeśli kuchenka mikrofalowa jest uszkodzona, producent może zostać pociągnięty do 

odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez kuchenkę mikrofalową, jeśli można 

wykazać, że producent nie podjął rozsądnych środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko szkód. 

Jednak ustalenie związku przyczynowego między zachowaniem może być trudne (lub zaniechania) a 

wynikami, co utrudnia ofiarom uzyskanie odszkodowania za krzywdę. Ciężar incydentu spadnie wtedy 

na nich, co wiele osób może uznać za niesprawiedliwe. Ścisła odpowiedzialność jest sposobem na 

zniwelowanie nieuczciwości, jaką może pociągać za sobą odpowiedzialność na podstawie winy. Chociaż 

ścisła odpowiedzialność ma wiele form, ogólna idea jest taka, że nie wymaga dowodu winy. Tam, gdzie 

odpowiedzialność oparta na winy bierze pod uwagę zachowanie i intencje agentów oraz stopień 

kontroli nad wynikami wydarzeń, które mają, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka przenosi większość 

swojej uwagi na pacjenta. W przypadku wadliwych produktów powodujących szkodę oznacza to, że 

ofiara musi jedynie wykazać, że produkt był wadliwy i że wada spowodowała szkodę. Ofiara nie musi 

udowadniać, że producent dopuścił się niedbalstwa, czyli nie zastosował rozsądnych środków 

zabezpieczających przed szkodami – wystarczy wykazać, że produkt był wadliwy i wyrządził krzywdę 

ofierze. Ten rodzaj odpowiedzialności ułatwia ofiarom uzyskanie odszkodowań i nakłada część ciężaru 

na podmioty w związku, które są w stanie lepiej pokryć koszty niż ofiary. Niektóre formy 

odpowiedzialności na zasadzie ryzyka nie wymagają nawet identyfikacji poszczególnych ofiar – 

pacjentem może być grupa, społeczeństwo w ogóle, a nawet środowisko! Pomyśl o prawach człowieka. 

Jak wskazuje prawnik Karen Yeung, każda ingerencja w prawa człowieka, takie jak wolność słowa, 

pociąga za sobą odpowiedzialność bez dowodu winy, nawet jeśli nie ma wyraźnych ofiar. Biorąc pod 

uwagę agentów, pacjentów i potencjalnie całe społeczeństwo, a także sprawiedliwy podział ciężarów 

krzywdy, odpowiedzialność prawna ma znacznie szersze spojrzenie niż odpowiedzialność moralna. 

Kolejną różnicą między moralnymi i prawnymi formami odpowiedzialności jest to, że odpowiedzialność 

moralna najczęściej wiąże się z jednostkami, podczas gdy nie jest niczym niezwykłym słyszeć o firmach 

lub konglomeratach, które są prawnie odpowiedzialne za ich złe uczynki i są zobowiązane do zapłaty 

czasami wielomilionowych odszkodowań lub grzywien za naruszenia bezpieczeństwa konsumentów 

lub przepisów o ochronie środowiska. Powinniśmy również zwrócić uwagę na ostatnią, ważną różnicę. 

Sankcja sama (np. grzywny, odszkodowanie itp.), a także forum, które określa sankcję (np. sąd lub 

organ rady lokalnej), są niezwykle ważnymi względami przy ustalaniu odpowiedzialności prawnej. 

Bardzo ważne jest, kto decyduje o wyniku i jaki jest wynik. Jeśli firma popełni błąd, donosy 

konkurentów komercyjnych nie będą miały większego znaczenia dla sprawcy. Z kolei orzeczenia sądu 

najwyższego z pewnością będą. Także sankcja jest najważniejsza z prawnego punktu widzenia. 

Pamiętaj, że odpowiedzialność jest zazwyczaj formą odpowiedzialności wstecz, w której agenci muszą 

zadośćuczynić. Chociaż sankcje te są często nakładane za naruszenie obowiązków dotyczących 

przyszłości, nacisk kładziony jest na spłatę (odpłata), poddanie się (wypłata) lub oddanie (zwrot). Te 

cechy odpowiedzialności prawnej nie zawsze są obecne w sferze moralnej – w szczególności sankcja 

ma niewielkie znaczenie, choć trzeba przyznać, że osoba wyrażająca dezaprobatę moralną może mieć 

duże znaczenie dla sprawcy moralności. Na przykład dzieci mogą być bardziej dotknięte naganami ze 

strony nauczycieli niż ze strony rodziców. Oczywiście dezaprobata moralna może skutkować 

konsekwencjami społecznymi – ostracyzmem, uszczerbkiem na reputacji itp. - ale te „sankcje” nie są 

zwykle formalne, zaplanowane ani zorganizowane (tak jak w przypadku pięćdziesięciu godzin). nakaz 

prac społecznych jest). Najczęściej wynikają z instynktownych urazów, które ludzie odczuwają, gdy 

zostali źle potraktowani. 

Technologia i odpowiedzialność 

Filozof Carl Mitcham zauważył, że wydaje się, że technologia i odpowiedzialność ewoluowały wspólnie 

od czasu rewolucji przemysłowej i powstania liberalnej demokracji. Odpowiedzialność wypełniła lukę 



utworzoną przez wprowadzenie technologii przemysłowych. Technologie te rozszerzyły ludzkie 

możliwości, umożliwiając ludziom robienie rzeczy, których nie mogli robić wcześniej i dając im ogromną 

władzę nad naturą i sobą nawzajem. W miarę jak wydłużały się dźwignie kontroli i zwiększał się dystans 

między działaniem a konsekwencją, narastały dyskusje na temat tego, jak można powstrzymać tę 

rosnącą władzę. Odpowiedzialność była rozwiązaniem: z wielką mocą musi wiązać się wielka 

odpowiedzialność. Obserwacja Mitchama podkreśla szczególny związek między technologią a 

odpowiedzialnością. Wprowadzenie technologii zmienia działalność człowieka w sposób, który wpływa 

na warunki przypisania odpowiedzialności. Jeśli weźmiemy tutaj jako przykład odpowiedzialność 

moralną, technologie wpływają na zakres, w jakim istoty ludzkie mają kontrolę lub swobodę działania, 

w jaki sposób ich działania przyczyniają się do wyników oraz na ich zdolność przewidywania 

konsekwencji swoich działań. Weźmy to po kolei. 

Wolność działania 

Technologie mogą wpływać na swobodę dokonywania świadomych wyborów. Z jednej strony mogą 

zwiększyć nasze możliwości i poszerzyć zestaw dostępnych nam opcji. Z drugiej strony często 

ograniczają te właśnie możliwości i opcje. Internet zapewnia nam praktycznie nieograniczoną 

przestrzeń opinii i informacji, którymi możemy się swobodnie delektować. Jednocześnie — jak 

zobaczymy w rozdziałach 6 i 7 - to dane zbierane o nas podczas korzystania z Internetu można 

wykorzystać w algorytmach targetowania, które ograniczają rodzaje możliwości, opinii i reklam, na 

które jesteśmy narażeni. Pomyśl także o zautomatyzowanych systemach administracyjnych, które 

ułatwiają efektywne przetwarzanie dużej liczby spraw. Systemy te, z założenia, ograniczają 

uznaniowość biurokratów niższego szczebla w podejmowaniu decyzji w poszczególnych przypadkach. 

Technologie mogą nas z pewnością wzmocnić, ale mogą też nas powstrzymać. A im lepsi są w tym, co 

robią, tym trudniej jest sobie bez nich poradzić. Mają sposób na wywoływanie zależności. Czy ktoś 

poniżej dwudziestego piątego roku życia w ogóle wie, co to jest mapa ulic? Nawet ci z nas, którzy 

ukończyli dwadzieścia pięć lat, muszą przyznać, że życie byłoby trochę trudniejsze bez Map Google w 

naszych telefonach. 

Wkład przyczynowy 

Technologia może przesłaniać związki przyczynowe między działaniami podejmowanymi przez osobę 

a ewentualnymi konsekwencjami. Obwinianie kogoś za coś, nad czym miał ograniczoną kontrolę, nie 

miałoby sensu. Złożone systemy technologiczne są pod tym względem problematyczne, ponieważ 

często wymagają zbiorowego wysiłku wielu różnych osób, aby zadziałały. Trudność w znalezieniu 

odpowiedzialnych osób wśród wielu osób, które przyczyniły się do rozwoju i wykorzystania systemu 

technologicznego, jest znana jako problem wielu rąk. Przypisywanie odpowiedzialności w wysoce 

technologicznych środowiskach, gdy nie ma ani jednej osoby, może być prawdziwym wyzwaniem. z 

pełną kontrolą lub wiedzą o tym, jak potoczą się wydarzenia. Nie tylko piloci są potrzebni do 

utrzymania samolotów w powietrzu. Samolot to zdumiewająco złożony element zestawu, który 

obejmuje wiele różnych podsystemów i personelu. Żadna z zaangażowanych osób nie ma 

bezpośredniej kontroli nad tym, co się dzieje. Żaden nie ma pełnego zrozumienia wszystkich 

elementów operacji. Kontrolerzy ruchu lotniczego, personel obsługi technicznej, inżynierowie, 

kierownicy i regulatorzy mają do odegrania pewną rolę w zapewnieniu bezpiecznego lotu statku 

powietrznego. Kiedy dochodzi do wypadku, często jest on wynikiem nagromadzenia drobnych błędów, 

które same w sobie mogą nie zakończyć się katastrofą. To nie znaczy, że nikt nie jest w ogóle 

odpowiedzialny. Każdy podmiot przyczynił się w niewielkim stopniu do wyniku, a tym samym ponosi 

przynajmniej pewną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, ale kooperacyjny charakter 

przedsięwzięcia często sprawia, że wyodrębnienie poszczególnych wkładów jest niezwykle trudne. Nie 

jest to tak trudne, jak wyizolowanie bananów, jagód i kiwi w mieszanej miksturze, ale może być prawie 



tak samo trudne! Do problemu wielu rąk dodaje się czasowy i fizyczny dystans, jaki technologie mogą 

stworzyć między osobą a konsekwencjami jej działań. Dystans ten może zacierać związek przyczynowy 

między działaniami a zdarzeniami. Technologie rozszerzają zasięg działalności człowieka w czasie i 

przestrzeni. Za pomocą technologii komunikacyjnych ludzie mogą na przykład wchodzić w interakcje z 

innymi osobami po drugiej stronie świata. Takie dystanse mogą ograniczać lub zmieniać sposób 

odczuwania przez agentów konsekwencji działań, a w rezultacie ograniczać zakres, w jakim czują się 

odpowiedzialni. Wysłanie złośliwego tweeta może być łatwiejsze niż powiedzenie tego bezpośrednio 

komuś w twarz, ponieważ nie widzisz bezpośrednio konsekwencji swoich działań. Podobnie projektanci 

zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji będą z wyprzedzeniem określać, w jaki sposób 

należy podejmować decyzje, ale rzadko widzą, jak te decyzje wpłyną na osoby, na które mają wpływ - 

wpływ, który można odczuć dopiero po latach. Związek między wyborami projektantów a 

konsekwencjami ich wyborów jest jeszcze bardziej zatarty, ponieważ projekt często nie określa 

dokładnie, w jaki sposób technologia będzie używana. My, jako użytkownicy, często nadal decydujemy, 

jak i kiedy korzystać z tych technologii. Możemy nawet wykorzystać je do zastosowań, których 

projektanci mogli się nie spodziewać. Studenci ze smartfonem nie muszą już spędzać godzin w 

bibliotece pochyleni nad kserokopiarką. Po co zawracać sobie głowę, kiedy telefonem można robić 

zdjęcia odpowiednich stron? Czy inżynierowie, którzy urzeczywistnili funkcjonalność aparatu w 

smartfonie, kiedykolwiek wyobrażali sobie, że zastąpi on kserokopiarkę? Być może, ale na pewno nie 

przyszłoby to do głowy każdemu ani nie było najważniejsze w ich umysłach. 

Przewidywanie konsekwencji swoich działań 

Dystansujący efekt, jaki mogą mieć technologie, nie tylko umożliwia i ogranicza działalność człowieka, 

ale także pośredniczy w naszym stosunku do przyszłości. Różne czujniki i przyrządy pomiarowe w 

kokpicie przetwarzają szereg obserwacji, takich jak wysokość lub nachylenie samolotu, na liczby i znaki, 

których pilot może użyć, aby uświadomić sobie sytuację. W ten sposób instrumenty te pomagają 

pilotowi lepiej przewidywać konsekwencje poszczególnych decyzji. Jednocześnie jednak pilot może 

mieć tylko częściowe zrozumienie mechanizmów, założeń, modeli i teorii stojących za wykorzystywaną 

technologią, a sama ta nieprzejrzystość może zagrozić zdolności pilota do oceny konsekwencji 

poszczególnych decyzji. Nowatorstwo technologii może również wpływać na naszą dalekowzroczność. 

Wymaga wiedzy, umiejętności i doświadczenia, aby odpowiedzialnie obsługiwać technologię i docenić 

jej zachowanie w różnych warunkach. Krzywa uczenia się jest bardziej stroma w przypadku niektórych 

technologii niż w przypadku innych. Ogólnie rzecz biorąc, brak doświadczenia zdecydowanie 

komplikuje sprawę. Ponownie należy podkreślić, że nic z tego nie czyni z odpowiedzialności mirażu. 

Udało nam się stworzyć stosunkowo udane praktyki, w których różne, uzupełniające się formy 

odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej, moralnej i zawodowej, są rozdzielane na wielu 

aktorów pomimo problemu wielu rąk. Niektóre z tych form odpowiedzialności nie wymagają 

bezpośredniej lub pełnej kontroli ani nawet zdolności przewidywania prawdopodobnych 

konsekwencji, a kiedy technologie ograniczają autonomię jednej osoby w łańcuchu, odpowiedzialność 

jest często redystrybuowana do innych podmiotów znajdujących się wyżej w łańcuchu. W końcu wpływ 

technologii na zachowanie ludzi jest nadal funkcją działań czynników ludzkich, które je stworzyły i 

udostępniły. Ludzie tworzą i wdrażają technologie w celu wywołania jakiegoś efektu na świecie. 

Intencje programistów, aby wpływać na użytkowników w określony sposób, są wpisane w technologię. 

Ten rodzaj kontroli i władzy nieuchronnie pociąga za sobą odpowiedzialność – chociaż to, czy tak będzie 

nadal, zależy od rodzaju sprawczej technologii, której można się spodziewać w przyszłości. 

Sztuczna inteligencja i odpowiedzialność 

Jak widzieliśmy, obawy dotyczące odpowiedzialności w świetle rozwoju technologicznego nie są nowe, 

jednak technologie sztucznej inteligencji wydają się stawiać nowe wyzwania. Rosnąca złożoność, 



umiejętność uczenia się na podstawie doświadczenia oraz pozornie autonomiczny charakter tych 

technologii sugerują, że różnią się one jakościowo od innych technologii komputerowych. Jeśli te 

technologie będą w coraz większym stopniu zdolne do działania bez bezpośredniej kontroli lub 

interwencji ludzi, twórcom oprogramowania, operatorom lub użytkownikom może być trudno 

uchwycić i przewidzieć ich zachowanie oraz interweniować w razie potrzeby. Niektórzy sugerują, że w 

miarę jak te technologie stają się coraz bardziej złożone i autonomiczne, nie możemy rozsądnie 

obarczać ludzi odpowiedzialnością, gdy coś pójdzie nie tak. Filozof Andreas Matthias nazywa to „luką 

odpowiedzialności” - im bardziej autonomiczne stają się technologie, tym mniej możemy obarczać 

ludzi odpowiedzialnością. Dlatego niektórzy twierdzą, że może nadejść moment, w którym powinniśmy 

pociągnąć technologie sztucznej inteligencji do odpowiedzialności i przypisać im jakąś osobowość 

prawną lub podmiotowość moralną. Jednakże, zanim zajmiemy się tą sugestią, przyjrzyjmy się bliżej 

domniemanej „luce w odpowiedzialności”. U podstaw idei luki odpowiedzialności leży kilka założeń 

dotyczących odpowiedzialności. Jednym z założeń jest to, że ludzie muszą mieć bezpośrednią kontrolę 

nad wynikiem swoich działań, zanim będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności za nie. 

Jednak, jak widzieliśmy, to wąskie pojęcie odpowiedzialności nie odzwierciedla dokładnie tego, jak 

radzimy sobie z odpowiedzialnością w wielu przypadkach, ponieważ różne pojęcia odpowiedzialności 

radzą sobie bez bezpośredniej kontroli. Kolejny zestaw założeń leżących u podstaw idei „luki w 

odpowiedzialności” dotyczy samej sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja w tych debatach jest 

często przedstawiana jako niezależna, monolityczna rzecz posiadająca pewne ludzkie zdolności, ale jest 

to mylące na kilka sposobów. Po pierwsze, pomija szerszy kontekst, w którym osadzona jest 

technologia i istoty ludzkie „stojące tuż za sceną”. Prawdę mówiąc, aby obecne technologie sztucznej 

inteligencji działały niezależnie, wymagają znacznej pracy ze strony ludzi. Ludzie muszą nie tylko 

projektować, rozwijać, wdrażać i obsługiwać te systemy, ale także dostosowywać siebie i swoje 

otoczenie, aby mieć pewność, że technologie działają pomyślnie. Samojezdne samochody nie są 

niezależne od dróg, po których jeżdżą, ani od zainteresowań rowerzystów i pieszych, na których się 

napotykają. Samochody te działają w środowiskach regulowanych przez zasady mające na celu 

zminimalizowanie ryzyka i zrównoważenie konkurencyjnych interesów różnych podmiotów obecnych 

w tych środowiskach. Krótko mówiąc, aby autonomiczna technologia działała, wielu ludzi musi 

podejmować wiele decyzji, a wszystkie one wiążą się z wyborami, za które mogą zostać pociągnięci do 

odpowiedzialności. Oczywiste jest również, że podstawowe obawy związane z „luką w 

odpowiedzialności” wynikają z założenia, że autonomia maszyn i autonomia człowieka są zasadniczo 

podobne. Ale istnieją między nimi znaczące różnice. Autonomia człowieka jest złożoną moralną 

koncepcją filozoficzną, która jest ściśle powiązana z ideami tego, co to znaczy być człowiekiem i służy 

jako podstawa dla różnych obowiązków i praw. Zakłada, że istoty ludzkie mają określone zdolności 

które pozwalają im podejmować dobrowolne decyzje i że należy ich szanować za tę zdolność. Z drugiej 

strony autonomia maszyn ogólnie odnosi się do zdolności maszyn do działania przez dłuższy czas bez 

interwencji człowieka. Są to delegowane zadania do wykonania bez udziału człowieka, który stale 

dostosowuje zachowanie systemu. Takie zadania mogą obejmować nawigację samolotem, jazdę po 

autostradzie, kupowanie zapasów lub monitorowanie procesu produkcyjnego. W większości 

przypadków ten rodzaj autonomii maszyn dotyczy pewnych dobrze zdefiniowanych procesów, które 

można w pełni zautomatyzować. Autonomia jest więc tym samym, co najwyższy stopień automatyzacji 

i nie ma nic wspólnego z wolną wolą ani podobnymi moralnymi koncepcjami filozoficznymi. Trzeba 

przyznać, że różnica między autonomią maszyn a autonomią człowieka zaczyna się zacierać w 

dyskusjach na temat technologii sztucznej inteligencji, które uczą się i dostosowują do swoich 

środowisk. Systemy, które automatyzują dobrze zdefiniowane procesy, są stosunkowo przewidywalne, 

podczas gdy systemy, które uczą się na podstawie swoich doświadczeń i wykazują zachowania 

wykraczające poza ich pierwotne zaprogramowanie, mogą sprawiać wrażenie, jakby miały „własny 

umysł”. AlphaZero, system przeznaczony do grania w gry takie jak szachy i Go, jest często 



reklamowanym przykładem systemu, który jest w stanie nauczyć się grać jak zawodowiec bez 

wyraźnego ludzkiego przewodnictwa i w sposób niezrozumiały dla jego programistów. Czy istoty 

ludzkie nadal mogą być w znaczący sposób odpowiedzialne za zachowanie takich systemów? Cóż, 

pomimo imponujących osiągnięć takiego systemu, jego działania nadal odbywają się w ramach 

ograniczeń nałożonych przez jego ludzkich operatorów. To wymaga znacznej wiedzy i wysiłku 

programistów, aby system działał poprawnie. Muszą starannie konstruować, dostosowywać i dostrajać 

algorytmy oraz wybierać i przygotowywać dane uczące16. Chodzi o to, że różni ludzie nadal są w stanie 

sprawować pewnego rodzaju kontrolę nad systemem, a z tym wiąże się pewien stopień 

odpowiedzialność. I oczywiście nie trzeba mówić, że AlphaZero nie wie, że gra w Go lub że jest 

obserwowana, ani co to jest „gra”, ani co to znaczy „grać” ani co to znaczy wygrać, i nie robi nic poza 

graniem w gry, do których został zaprojektowany. Nie oznacza to, że rozwój coraz potężniejszej 

sztucznej inteligencji nie będzie stanowić prawdziwego wyzwania dla ustalonych sposobów podziału 

odpowiedzialności. Rosnąca złożoność technologii sztucznej inteligencji i rosnący dystans między 

decyzjami deweloperów a wynikami ich wyborów podważą istniejące wyobrażenia o tym, kto powinien 

być odpowiedzialny za co iw jakim stopniu. I o to właśnie chodzi. Problem nie polega na tym, czy ludzka 

odpowiedzialność w ogóle przestanie mieć jakikolwiek sens; chodzi o to, którzy ludzie powinni być 

odpowiedzialni i jak będzie wyglądać ich odpowiedzialność. Wraz z wprowadzeniem nowej technologii 

nastąpi redystrybucja zadań, co spowoduje przesunięcie odpowiedzialności między różnymi aktorami 

w łańcuchu. Może być również zaangażowanych znacznie więcej rąk niż wcześniej, ponieważ systemy 

uman-machine stają się coraz bardziej złożone i większe. Niektórzy z tych podmiotów mogą stać się 

mniej wpływowi i będą dysponować mniejszą przestrzenią decyzyjną, podczas gdy inni zyskają większą 

siłę nacisku. W każdym razie ludzie wciąż podejmują decyzje, jak trenować i testować algorytmy, kiedy 

je stosować i jak osadzić je w istniejących praktykach. Określają, jakie zachowanie jest akceptowalne i 

co powinno się stać, jeśli system przekroczy granice akceptowalnego zachowania. Ustalenie, kto 

powinien być odpowiedzialny za co i jak, nie jest łatwe i zdecydowanie istnieją na to złe sposoby. 

Przeciwieństwem luki w odpowiedzialności jest to, że niewłaściwi ludzie zostaną pociągnięci do 

odpowiedzialności. Stają się tym, co Madeleine Elish nazywa „moralną strefą zgniotu”. Tych ludzkich 

aktorów uważa się za odpowiedzialnych, mimo że mają bardzo ograniczoną kontrolę nad systemem 

autonomicznym lub nie mają jej wcale. Elish argumentuje, że biorąc pod uwagę złożoność tych 

systemów, media i szersza opinia publiczna mają tendencję do obwiniania najbliższego ludzkiego 

operatora, takiego jak piloci lub personel konserwacyjny, a nie samej technologii lub decydentów 

znajdujących się na wyższym szczeblu łańcucha decyzyjnego. Pojawienie się sztucznej inteligencji i 

wyzwania, jakie stawia ona przed istniejącymi sposobami przydzielania odpowiedzialności, rodzą 

szereg ważnych pytań. Jak właściwie rozłożyć odpowiedzialność wokół coraz bardziej złożonych 

technologii? Co to znaczy mieć kontrolę nad systemem autonomicznym? Jeśli kierowca pojazdu 

autonomicznego nie jest już odpowiedzialny za to, co robi samochód, na kogo (lub na co) powinna 

spadać odpowiedzialność? Podział odpowiedzialności nie jest przecież czymś, co się po prostu dzieje, 

jak drzewo, które upada w lesie w sposób określony przez siły natury (grawitacja, wilgotność, wiatr 

itp.). Jest to coś, co musimy aktywnie negocjować między sobą, oceniając konkurencyjne roszczenia, 

zawsze mając na uwadze szersze społeczne konsekwencje każdej osiągniętej ugody. 

Obowiązki negocjacyjne 

Jeśli kierowca pojazdu autonomicznego nie kontroluje już aktywnie jego zachowania, czy można go 

rozsądnie pociągnąć do odpowiedzialności, czy też odpowiedzialność powinna zostać przeniesiona na 

producenta lub inny podmiot? Jeśli oprogramowanie pojazdu uczy się od otoczenia i innych 

użytkowników dróg, czy producent nadal może ponosić odpowiedzialność za wypadki spowodowane 

przez pojazd? Czy obowiązujące zasady odpowiedzialności nadal obowiązują, czy też należy je zmienić? 

Odpowiedzialność producentów często była surowa. I, co ciekawe, po raz pierwszy uznano całkowitą 



odpowiedzialność za działania substancji (takich jak niebezpieczne chemikalia) lub ruchomości (jak 

błąkające się owce), które wyrządziły szkodę bez wiedzy ich kontrolera – sytuację, którą można by 

pomyśleć bezpośrednio równoległą do „bezmyślnej”, ale niezależne działania algorytmów uczenia 

maszynowego, które uczą się klasyfikować i wykonywać procedury bez wyraźnego zaprogramowania 

ich do tego przez ich twórców. Czy w takim razie należy przyjąć całkowitą odpowiedzialność 

producentów?Jedną z odpowiedzi na pytania związane z perspektywą w pełni autonomicznych 

samochodów jest to, że nie będziemy musieli wymyślać nowych przepisów, ponieważ istniejące – w 

tym systemy oparte na winie i odpowiedzialności bezwzględnej – będą wystarczające, aby je pokryć. 

Przypuszcza się, że producenci są najlepiej przygotowani do podjęcia środków ostrożności przeciwko 

ryzyku szkód na etapie budowy i ostrzeżenia użytkowników o tych zagrożeniach w punkcie sprzedaży 

(lub sprzedaży hurtowej). Przepisy dotyczące odpowiedzialności za produkt powinny zatem mieć 

zastosowanie jak zwykle. Żadnych „jeśli”, żadnych „ale”. Kilku prawników twierdzi jednak, że istniejące 

systemy odpowiedzialności za produkt są niewystarczające i stanowią nadmierne obciążenie dla ofiar 

wypadków. Pamiętaj, że nawet w przypadku całkowitej odpowiedzialności za produkt, to 

poszkodowany musi udowodnić zarówno, że produkt był wadliwy, jak i że wada wyrządziła mu szkodę. 

Wraz z rosnącą złożonością pojazdów wyposażonych w komputery ofiarom będzie coraz trudniej 

wykazać, że produkt był wadliwy. Odpowiedzialność za produkt jest już stosowana oszczędnie, 

ponieważ często trudno jest wykazać, skąd pochodzi błąd. Może być łatwiej pociągnąć producentów 

do odpowiedzialności w przypadkach, gdy jasne jest, że dany problem występuje częściej w 

określonych konstrukcjach, na przykład gdy wyszło na jaw, że jeden z modeli Toyoty czasami nagle 

przyspieszał. Chociaż inżynierowie nie byli w stanie wskazać źródła awarii, Toyota przyjęła na siebie 

odpowiedzialność, biorąc pod uwagę dużą liczbę incydentów. Ale w obszarach, gdzie nie ma tak 

wysokiego wskaźnika zachorowalności, ustalenie odpowiedzialności producenta, ścisłej lub innej, 

może być bardzo trudne. Ponadto, podobnie jak inne złożone systemy, samochody autonomiczne 

zaostrzają problem wielu rąk. W produkcję i funkcjonalność pojazdu zaangażowanych będzie wielu 

aktorów. Chociaż producent faktycznego fizycznego artefaktu może przede wszystkim sprawować 

kontrolę nad fizycznym artefaktem, inne podmioty będą przyczyniać się do działania pojazdu, takie jak 

różni twórcy oprogramowania, właściciel samochodu, który musi aktualizować oprogramowanie, oraz 

agencja utrzymania odpowiedzialna za czujniki na drodze. Ten ekosystem technologii, firm, 

departamentów rządowych i aktorów ludzkich utrudnia śledzenie, gdzie i dlaczego wystąpiły 

nieszczęścia, zwłaszcza gdy dotyczą technologii, które same uczą się z ich środowisk. W świetle tych 

trudności inni prawnicy opowiadają się za różnymi formami systemów odszkodowań, które nie 

wymagają dowodu winy ani nawet udziału człowieka. Maurice Schellekens przekonuje, że pytanie „kto 

jest odpowiedzialny za wypadki z udziałem pojazdów autonomicznych” może być zbędne. Zwraca 

uwagę, że kilka krajów, w tym Izrael, Nowa Zelandia i Szwecja, ma już systemy odszkodowań bez winy 

(NFCS) za wypadki samochodowe. W tych krajach właściciel samochodu wykupuje obowiązkowe 

ubezpieczenie (lub jest objęty bardziej ogólnym systemem państwowym, który obejmuje obrażenia 

ciała powstałe w wyniku zdarzeń drogowych), a w razie wypadku ubezpieczyciel wypłaci 

poszkodowanemu odszkodowanie, nawet jeśli nikt nie jest winny lub nawet spowodował wypadek. 

Wyobraź sobie, że jedziesz autostradą między Sydney a Canberrą i gwałtownie skręcasz, aby ominąć 

kangura, który wskoczył prosto przed twój samochód — nie jest to wcale rzadkie zjawisko na tym 

odcinku drogi. Najprawdopodobniej nie byłoby nikogo, kogo można by winić za następną awarię 

(podobnie jak w naszym poprzednim przykładzie użądlenia pszczoły). NFCS umożliwiłby przynajmniej 

ofierze szybkie uzyskanie odszkodowania za wszelkie odniesione obrażenia bez rygoryzmu 

postępowania sądowego. Schellekens sugeruje, że podobne podejście może być odpowiednie w 

przypadku wypadków z udziałem pojazdów autonomicznych. To, czy producenci będą zachęcani do 

projektowania bezpiecznych pojazdów w ramach takiego systemu, będzie zależeć od praw ofiar lub 

ubezpieczycieli do ścigania producentów za wszelkie usterki, które mogły być przyczyną tych 



incydentów. Na przykład ofiara może otrzymać odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela, ale jeśli 

problemem był wadliwy projekt, ubezpieczyciel powinien nabyć prawa ofiary do pozwania producenta 

w jej miejsce lub sama ofiara może dochodzić odszkodowania od producenta powyżej ustawowego 

(NFCS ) granica. Inną opcją byłoby zmuszenie producentów do płacenia kosztów ubezpieczenia, a nie 

prywatnych obywateli. Tak czy inaczej, ważne jest, aby producenci ponosili odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone przez ich projekty, w przeciwnym razie nie będą mieli motywacji do ich ulepszania. 

Moralnie i prawnie odpowiedzialna sztuczna inteligencja? 

Wyzwania, jakie AI stawia przed istniejącymi sposobami podziału odpowiedzialności, skłoniły 

niektórych do zasugerowania, że powinniśmy przemyśleć, kogo lub co uważamy za odpowiedzialnego 

agenta. Czy zawsze powinien to być agent ludzki, czy też możemy rozszerzyć pojęcie sprawstwa na 

agentów innych niż ludzie? Jak zauważyliśmy wcześniej, konwencjonalne moralno-filozoficzne pojęcia 

odpowiedzialności są z gruntu indywidualistyczne i antropocentryczne. Tylko ludzie mogą być moralnie 

odpowiedzialni. Z drugiej strony prawne koncepcje odpowiedzialności pozwalają na większą 

elastyczność, ponieważ agentem niekoniecznie musi być pojedyncza osoba, ani nie musi mieć 

bezpośredniej kontroli nad wydarzeniami. W związku z pojawieniem się sztucznej inteligencji niektórzy 

filozofowie argumentowali, że skoncentrowana na człowieku koncepcja odpowiedzialności moralnej 

jest przestarzała. Złożoność niektórych rodzajów oprogramowania i sprzętu wymaga innego podejścia, 

takiego, w którym sztuczni agenci mogą być bezpośrednio zwalczani, gdy „źle się zachowują”. Inni 

filozofowie również argumentowali, że jeśli te technologie staną się wystarczająco złożone i 

inteligentne, można by im przypisać sprawczość moralną. Krytycy tej sugestii sprzeciwili się takiemu 

podejściu zmniejsza odpowiedzialność osób, które opracowują i wdrażają systemy autonomiczne. Są 

artefaktami stworzonymi przez człowieka, a ich projekt i zastosowanie odzwierciedlają cele i ambicje 

ich projektantów i użytkowników. To za pośrednictwem człowieka technologia komputerowa jest 

projektowana, rozwijana, testowana, instalowana, inicjowana i dostarczana z instrukcjami 

dotyczącymi wykonywania określonych zadań. Bez tego ludzkiego wkładu komputery nie mogłyby nic 

zrobić. Przypisywanie moralnej sprawczości komputerom odwraca naszą uwagę od samych sił, które 

kształtują technologię, aby zachowywała się tak, jak się zachowuje. Jedną z odpowiedzi na to byłoby 

argumentowanie, że chociaż technologia sama w sobie może nie mieć sprawczości moralnej, sama w 

sobie moralna sprawczość i tak prawie nigdy nie jest „czysto” ludzka23. Na przykład według Petera-

Paula Verbeeka ludzkie działanie jest złożonym różnych form sprawczości w pracy: sprawczość 

człowieka wykonującego czynność; pośrednictwo projektanta, który pomógł ukształtować 

pośredniczącą rolę artefaktu; a sam artefakt pośredniczący między ludzkimi działaniami a ich 

konsekwencjami. Ilekroć używana jest technologia, moralna sprawczość rzadko koncentruje się na 

jednej osobie; jest rozproszony w złożonej mieszance ludzi i artefaktów. W naukach prawnych podobna 

kwestia została omówiona w kategoriach osobowości. Biorąc pod uwagę złożoność sztucznej 

inteligencji i ekosystemów cyfrowych, niektórzy prawnicy i decydenci sugerowali, że sztucznym 

agentom należy przypisać jakąś osobowość i pociągnąć ich do odpowiedzialności, tak jak mogą to być 

korporacje. W 2017 r. Parlament Europejski zwrócił się nawet do Komisji Europejskiej z prośbą o 

rozważenie stworzenia konkretnego statusu prawnego, który ustanowiłby osobowość elektroniczną 

odpowiednio wyrafinowanych i autonomicznych robotów i systemów AI. Jednak w prawie idea 

osobowości nieludzkiej nie jest egzotyczna, ponieważ wiele systemów prawnych już uznaje różne 

rodzaje osobowości. Osobowość prawna to fikcja prawna służąca do nadawania praw i nakładania 

obowiązków na określone podmioty, takie jak korporacje, zwierzęta, a nawet rzeki, takie jak Ganges i 

Jamuna w Indiach, Whanganui w Nowej Zelandii czy całe ekosystemy w Ekwadorze. Nie trzeba 

dodawać, że powody przyznania takiego statusu tego rodzaju bytom są zupełnie inne niż te, które 

uzasadniają nasz pogląd na siebie nawzajem jako na osoby. Istotom ludzkim przypisuje się prawa i 

obowiązki w oparciu o względy moralne, dotyczące na przykład ich godności, wewnętrznej wartości, 



świadomości, autonomii i zdolności do cierpienia. Tam, gdzie podmiotom innym niż ludzie przyznaje 

się osobowość, dzieje się tak z wielu powodów, takich jak dzielenie pewnych ludzkich cech, takich jak 

zdolność do cierpienia w przypadku zwierząt lub ze względów ekonomicznych w przypadku korporacji. 

Wiele systemów prawnych uznaje korporacje za osoby, aby zmniejszyć ryzyko związane z indywidualną 

odpowiedzialnością, a tym samym zachęcać do innowacji i inwestycji. Technologie sztucznej 

inteligencji można by chyba uznać za rodzaj korporacji. Rzeczywiście, NFCS, rozszerzony (w razie 

potrzeby) w celu pokrycia szkód wynikających z korzystania z systemów autonomicznych, 

prawdopodobnie jest już w połowie drogi. 

Patrząc w przyszłość 

Widzieliśmy, jak bycie moralnie odpowiedzialnym za swoje czyny idzie w parze z kontrolą nad nimi, w 

pewnym sensie. To samo dzieje się, gdy używamy technologii do osiągnięcia naszych celów. Bycie 

odpowiedzialnym za wyniki naszych działań, gdy zostały one ułatwione przez technologię, wymaga 

pewnego stopnia kontroli nad tą technologią. Dzieje się tak dlatego, że kiedy pracujemy z technologią, 

staje się ona częścią nas — przedłużeniem naszych rąk, nóg i umysłu. Chociaż w tej części 

powiedzieliśmy trochę o kontroli, w następnym rozdziale omówimy niektóre sposoby, w jakie 

technologia z natury opiera się kontroli przez nas. Jest to ważne, ponieważ im większą kontrolę nad 

systemem ma dana osoba, tym bardziej możemy obarczyć ją odpowiedzialnością za skutki jej 

wdrożenia. Z drugiej strony, im mniej znacząca i skuteczna jest ta kontrola, tym słabszy jest nasz 

autorytet do obwiniania ich, gdy coś pójdzie nie tak. 



V. Kontrola 

Prawie wszyscy, którzy opowiadają się za sztuczną inteligencją, zgadzają się, że istnieje granica tego, 

jak daleko sztuczna inteligencja powinna uzurpować sobie ludzką jurysdykcję. Tym ograniczeniem, co 

jest zrozumiałe, jest ludzkie przeznaczenie. Ludzkość powinna móc sama decydować o tym, jakie są 

cele ludzkiego życia. Tak jest, chociaż jedną z najbardziej oczywistych rzeczy na temat celów jest to, że 

ludzie rzadko zgadzają się co do tego, czym powinni być (oczywiście poniżej poziomu frazesów). Chodzi 

o to, że sztuczna inteligencja nigdy nie powinna ostatecznie zastępować ludzkich życzeń, w pewnym 

głębokim sensie „ostateczności”. Tak więc, nawet jeśli ludzie wywodzący się z różnych grup 

demograficznych i geograficznie rozproszonych kultur nie zgadzają się co do ważnych pytań, większość 

z nich zgodzi się, że w pewnym sensie to ludzie powinni wymyślać odpowiedzi na te pytania. Ta część 

nie dotyczy wartości ani teorii wartości, ludzkiego rozkwitu i „dobrze przeżytego życia”. Opiera się 

jednak na rozsądnym założeniu, że w istotnym sensie ludzie powinni zawsze ostatecznie odpowiadać 

za to, co się z nimi dzieje, że nawet jeśli zdecydujemy się na użycie technologii oszczędzającej pracę, 

uwalniającej kreatywność i minimalizującej błędy, nie zrobimy to na naszych warunkach, to znaczy tak 

długo, jak technologia będzie zgodna z naszymi życzeniami. W końcu to właśnie oznacza, że system 

znajduje się pod ostateczną kontrolą człowieka - aby zachowywał się tak, jak powinien, tak, jak chcemy, 

aby się zachowywał, nawet jeśli nie jesteśmy pod kontrolą „operacyjną” chwila po chwili systemu (i 

spójrzmy prawdzie w oczy, dlaczego mielibyśmy sprawować kontrolę operacyjną nad 

„autonomicznym” systemem?). Konsekwencją tej konfiguracji jest oczywiście to, że jeśli system stanie 

się nieuczciwy, naszym przywilejem jest „wyłączenie go”. To pragnienie, by ludzie przejęli władzę, 

realizuje się na różne sposoby, ale prawdopodobnie najpopularniejszym hasłem w tej chwili - zwłaszcza 

w dyskusjach na temat wojskowego rozmieszczenia śmiercionośnej autonomicznej broni – jest 

wezwanie do „znaczącej ludzkiej kontroli”. Jest to bardziej wymagające wymaganie niż ostateczna 

kontrola. Posiadanie pełnej kontroli nie oznacza, że możemy zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom 

lub katastrofom w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak ze sztuczną inteligencją. Nie musi to nawet 

oznaczać, że możemy złagodzić najgorsze skutki kryzysu. Wszystko to tak naprawdę oznacza, że mamy 

moc „wyłączenia” systemu, który zbuntował się, aby zapobiec dalszym szkodom. Ale na tym etapie 

najgorsze mogło już się wydarzyć. Z drugiej strony, aby system autonomiczny znajdował się pod 

znaczącą kontrolą, wymagane jest coś silniejszego niż ostateczna kontrola (w przeciwnym razie co 

uczyniłoby go „znaczącym”?). Uważamy, że znacząca kontrola oznacza, że system znajduje się pod 

skuteczną kontrolą, dzięki czemu operatorzy są w stanie zapobiec najgorszemu, a tym samym złagodzić 

lub powstrzymać potencjalne skutki uboczne. Tak więc, podczas gdy ostateczna kontrola pozwala nam 

jedynie umocnić naszą hegemonię nad sztuczną inteligencją, której dobrowolnie oddaliśmy kontrolę 

operacyjną, znacząca kontrola oznacza, że możemy skutecznie potwierdzić tę hegemonię, to znaczy w 

czasie wystarczającym, aby zapobiec katastrofie (na przykład) . Zgadzamy się, że jest to standard, do 

którego warto dążyć, i odtąd będziemy zakładać, że ludzie nie powinni rezygnować ze znaczącej 

kontroli nad autonomicznym systemem, a już na pewno nigdy, gdy stawka jest wysoka. Jednak ta 

prosta praktyczna zasada nie zawsze jest łatwa do przestrzegania w praktyce, a główna przeszkoda jest 

prawdopodobnie psychologiczna. W tej części przyjrzymy się niektórym problemom zidentyfikowanym 

przez badaczy z dziedziny psychologii przemysłowej, znanym jako „czynniki ludzkie”. Badania nad 

czynnikami ludzkimi ujawniają, że w niektórych sytuacjach – zasadniczo, gdy systemy autonomiczne 

osiągają pewien próg niezawodności i wiarygodności – zrzeczenie się kontroli operacyjnej oznacza 

zrzeczenie się znaczącej kontroli. Mówiąc prościej, kiedy ludzie przyzwyczają się do zaufania 

systemowi, który jest niezawodny przez większość czasu (ale nie przez cały czas), sami ludzie mają 

tendencję do „wyłączania się”, wpadania w swego rodzaju tryb „autopilota”, w którym niepewność, 

samozadowolenie i nadmierne zaufanie ludzie z takim nastawieniem stają się znacznie mniej krytyczni 

wobec wyników systemu, aw rezultacie znacznie mniej zdolni do dostrzegania awarii systemu. 



Mówienie sobie, że zachowujemy „ostateczną” kontrolę w takich okolicznościach, ponieważ zawsze 

możemy po prostu nacisnąć przycisk „stop”, jeśli chcemy, jest trochę złudne (trzeba to powiedzieć). 

Wyzwanie jest żywo zilustrowane przez śmiercionośne autonomiczne systemy uzbrojenia (LAWS). W 

literaturze LAWS można znaleźć wstępne rozróżnienie między ludźmi będącymi „w pętli”, „w pętli” i 

„poza pętlą”. Bycie „na bieżąco” oznacza, że człowiek może dyktować warunki (dosłownie) i 

decydować, czy cel powinien być śledzony i atakowany. Byk zatrzymuje się dokładnie na człowieku, 

który decyduje się na atak. System z człowiekiem „w pętli”, takim jak dron, identyfikowałby i śledził cel, 

ale nie angażowałby się w niego bez zgody człowieka. Z drugiej strony, gdyby dron zajmował się 

wszystkim, od identyfikacji i śledzenia przez całą drogę do ataku na cel (bez interwencji człowieka), 

system byłby w pełni autonomiczny. W takim przypadku ludzki autorytet byłby „wyłączony z obiegu”. 

Te alternatywy reprezentują ruchomą skalę możliwości. Wspomniane przez nas kwestie związane z 

czynnikami ludzkimi pojawiają się gdzieś pomiędzy włączaniem i wyłączaniem ludzi z pętli — to znaczy 

w punkcie, w którym agenci ludzcy nadal są technicznie w pętli, ale są tak niezaangażowani i nieuważni, 

że równie dobrze można ich uznać za wyłączonych z pętli. W kontekście LAWS nietrudno sobie 

wyobrazić, co może oznaczać utrata znaczącej kontroli. Autonomiczna broń, której nierozsądnie ufa 

się, że dyskryminuje wrogich bojowników i cywilów lub stosuje tylko taką siłę, jaka jest konieczna w 

danych okolicznościach (zasada „proporcjonalności” w prawie konfliktów zbrojnych), może 

spowodować niewyobrażalne zniszczenia. Pomyśl, jak łatwo byłoby, gdyby autonomiczna broń błędnie 

sklasyfikowała dziecko pędzące w kierunku żołnierza z kijem jako wrogiego bojownika. Pamiętasz 

problem z wilkami i psami husky z prologu? Przetłumaczone na sferę wojny, błędy klasyfikatorów 

obiektów nie są powodem do śmiechu. A bez znaczącej ludzkiej kontroli nad takimi systemami, kto 

powiedział, że te przerażające możliwości się nie zmaterializują? Odłóżmy jednak dyskusję na temat 

PRAW, ponieważ poruszają one wiele innych kwestii, zbyt niszowych, aby można je było omówić w 

ogólnym rozdziale dotyczącym kontroli (np. na które zawsze powinniśmy liczyć w sytuacjach 

awaryjnych – również zawodzi nas, ponieważ wróg zhakował naszą konsolę? Czy decyzja o tym, kto ma 

żyć, a kto umrze, powinna być pozostawiona maszynie? Itd.). Zamiast tego rozważmy bardziej 

prozaiczne możliwości wymknięcia się spod kontroli autonomicznych systemów. Weź wymiar 

sprawiedliwości w sprawach karnych, forum, na którym systemy uczenia maszynowego zostały 

wprowadzone z prawdziwym rozmachem, pomagając we wszystkim, od patroli policyjnych i 

dochodzeń po decyzje prokuratorskie, zwolnienie za kaucją, skazanie i zwolnienie warunkowe. Jak 

zauważono w niedawnym francuskim raporcie na temat sztucznej inteligencji, „sędziemu znacznie 

łatwiej jest postępować zgodnie z zaleceniami algorytmu, który przedstawia więźnia jako zagrożenie 

dla społeczeństwa, niż samemu przyjrzeć się szczegółom kartoteki więźnia i ostatecznie zdecydować o 

zwolnieniu jego. Policjantowi łatwiej jest podążać wyznaczoną przez algorytm trasą patrolu, niż się 

temu sprzeciwiać”. I jak AI Now Institute zauważa w swoim niedawnym raporcie, „[kiedy] [system] 

oceny ryzyka daje wynik wysokiego ryzyka, ten wynik zmienia wynik wyroku i może usunąć okres 

próbny z menu wyroku opcji, które sędzia jest skłonny rozważyć”. Raport Instytutu oferuje również 

otrzeźwiający wgląd w to, jak długo takie systemy mogą działać bez odpowiedniej weryfikacji. System 

w Waszyngtonie, po raz pierwszy wdrożony w 2004 roku, był używany przez czternaście lat, zanim 

został pomyślnie zakwestionowany w postępowaniu sądowym. Autorzy raportu przypisywali to „od 

dawna utrzymywanemu założeniu, że system został rygorystycznie zweryfikowany”. W swojej książce 

Automating Inequality Virginia Eubanks zwraca uwagę na samozadowolenie, jakie zaawansowane 

technologicznie narzędzia decyzyjne mogą wywołać w sektorze usług społecznych. Hrabstwo Allegheny 

w Pensylwanii wprowadziło oprogramowanie chroniące dobro dzieci w ramach swojej strategii 

zapobiegania wykorzystywaniu dzieci. Technologia ma pomóc pracownikom socjalnym w podjęciu 

decyzji, czy kontynuować rozmowy telefoniczne z infolinią hrabstwa zajmującą się opieką nad dziećmi. 

W rzeczywistości jednak Eubanks opisuje, w jaki sposób pracownicy socjalni byliby skłonni dostosować 

swoje szacunki ryzyka do modelu.  Kiedy składano skargi na te systemy – i tutaj mamy na myśli formalne 



skargi, w rzeczywistości w niektórych najwyższych sądach apelacyjnych – uwagi sędziów często 

sugerują, że pełna skala wyzwania tak naprawdę nie dotarła. narzędzi algorytmicznych w sądownictwie 

karnym, być może najbardziej zbadanym i dyskutowanym był COMPAS . Opracowany po raz pierwszy 

w 1998 r. przez firmę Northpointe (obecnie Equivant), system COMPAS jest używany przez organy 

wymiaru sprawiedliwości w całych Stanach Zjednoczonych. W 2016 r. Eric Loomis wniósł bezskutecznie 

skargę prawną dotyczącą wykorzystania systemu COMPAS przy ustalaniu kary. Nie wchodząc tutaj w 

szczegóły, interesujące jest to, że ze wszystkich obaw, jakie sąd apelacyjny wyraził w związku z użyciem 

takich narzędzi, najwyraźniej nie uważał, że kwestia kontroli była istotna – sądząc po tym, jak 

swobodnie sformułowane zostały zastrzeżenia dotyczące przyszłe wykorzystanie COMPAS zostały 

określone. Sąd zauważył, że sędziowie skazujący „muszą wyjaśnić czynniki oprócz oceny ryzyka 

COMPAS, które niezależnie wspierają nałożoną karę. Ocena ryzyka COMPAS jest tylko jednym z wielu 

czynników, które można wziąć pod uwagę i rozważyć podczas wydawania wyroku.” Sąd zażądał 

również, aby skazujący sędziowie otrzymali listę ostrzeżeń dotyczących COMPAS jako warunku 

polegania na jego przewidywaniach8. Ostrzeżenia te zwracają uwagę na kontrowersje wokół 

stosowania narzędzia i pierwotne motywy jego powstania – pomyślane zostało przede wszystkim jako 

pomoc w podejmowaniu decyzji po wydaniu wyroku (jak zwolnienie warunkowe), a nie w samym 

wydaniu wyroku. Ale to jest to! Skala wyzwania związanego z czynnikami ludzkimi najwyraźniej nie 

dotarła do nikogo. (A dlaczego? Są sędziami, a nie psychologami!) Sędzia skazujący może równie dobrze 

szukać i uważać, że mają na niego wpływ inne czynniki, „które niezależnie wspierają nałożony wyrok”. 

Ale jeśli problem sterowania jest traktowany poważnie – w szczególności problem „samozadowolenia 

automatyzacji” i „stronniczości automatyzacji”, które opiszemy za chwilę – ta strategia daje jedynie 

fałszywą pewność. Same ostrzeżenia były łagodne. A nawet gdyby były bardziej ostre, prawda jest taka, 

że po prostu nie wiemy, czy tego rodzaju wskazówki wystarczą, aby wytrącić sędziego z 

samozadowolenia. Niektóre badania sugerują, że nawet wyraźne informacje o zagrożeniach 

związanych z korzystaniem z określonego narzędzia nie złagodzą siły błędu automatyzacji. Nasze 

zmartwienia nie są akademickie. Ostrzeżenie sędziego, aby był sceptyczny wobec zaleceń 

zautomatyzowanego systemu, nie mówi mu, jak odrzucić te zalecenia. Dobrze jest powiedzieć, że 

zalecenia systemu nie są niezawodne i należy je przyjmować z przymrużeniem oka, ale jeśli nie wiesz, 

jak system działa oraz gdzie i dlaczego błądzi, co dokładnie masz zrobić? W którym momencie iw jaki 

sposób sędzia ma urzeczywistnić ich sceptycyzm? Badania z zakresu psychologii poznawczej i ekonomii 

behawioralnej również wskazują na skutki „zakotwiczenia” w podejmowaniu decyzji. Nawet słabe 

dowody mogą wywrzeć niekorzystny wpływ na decydenta, który stara się być obiektywny i 

sprawiedliwy. Sędzia, który otrzymuje ocenę wysokiego ryzyka wygenerowaną przez maszynę z 

wymyślnymi referencjami i specyfikacjami technicznymi, może nieświadomie skłaniać się ku wyższemu 

wyrokowi pod wpływem siły zakotwiczenia. Po prostu nie wiemy, czy ostrzeżenia i obowiązek wzięcia 

pod uwagę innych czynników są wystarczająco silne, nawet w połączeniu, aby zanegować takie efekty 

zakotwiczenia. 

Problem sterowania z bliska 

To, co nazywamy „problemem kontroli”, wynika z tendencji czynnika ludzkiego w pętli sterowania 

człowiek-maszyna do popadania w samozadowolenie, nadmiernego polegania lub nadmiernego 

zaufania w obliczu wyników niezawodnego systemu autonomicznego. Teraz na pierwszy rzut oka nie 

wydaje się to problemem nie do pokonania, ale jest trudniejszy do opanowania niż się wydaje. Problem 

ten został po raz pierwszy rozpoznany w latach 70.,10 ale nie otrzymał ostatecznego sformułowania, 

dopóki w 1983 r. nie pojawił się mały artykuł o zwięzłym tytule: „Ironie automatyzacji”. Autorką była 

Lisanne Bainbridge, a główną ironią, z którą się zmagała, było to, że „im bardziej zaawansowany jest 

system sterowania, tym ważniejszy może być wkład operatora”. Chociaż pisanie miało miejsce przed 

głębokim uczeniem się cokolwiek wspólnego z algorytmicznie zautomatyzowanymi zadaniami 



decyzyjnymi, to, co miała do powiedzenia na temat roli czynnika ludzkiego w systemie człowiek-

maszyna, wciąż brzmi prawdziwie. 

Jeśli decyzje mogą być w pełni określone, komputer może je podejmować szybciej, biorąc pod uwagę 

więcej wymiarów i używając dokładniej określonych kryteriów niż operator-człowiek. Nie ma zatem 

sposobu, w jaki operator-człowiek mógłby sprawdzić w czasie rzeczywistym, czy komputer prawidłowo 

przestrzega swoich reguł. Można więc oczekiwać jedynie, że operator będzie monitorował decyzje 

komputera na jakimś metapoziomie, aby zdecydować, czy decyzje komputera są „akceptowalne”. 

Jak widzimy, ta szczątkowa funkcja monitorowania operatora człowieka generuje co najmniej cztery 

rodzaje trudności, które należy traktować oddzielnie. Pierwszy dotyczy poznawczych ograniczeń mocy 

obliczeniowej człowieka („problem z wydajnością”). Jak ujął to Bainbridge: „Jeśli komputer jest 

używany do podejmowania decyzji, ponieważ ludzki osąd i intuicyjne rozumowanie nie są odpowiednie 

w tym kontekście, to którą z decyzji należy zaakceptować? Ludzki monitor otrzymał zadanie niemożliwe 

do wykonania”. 

Ludzie często znajdują się w bardzo niekorzystnej sytuacji poznawczej w stosunku do systemów, które 

mają nadzorować. Widać to bardzo wyraźnie w przypadku transakcji finansowych o wysokiej 

częstotliwości. Monitor nie jest w stanie nadążać za tym, co dzieje się w czasie rzeczywistym, ponieważ 

transakcje odbywają się z prędkością, która znacznie przekracza możliwości śledzenia przez ludzkie 

monitory. Jak zauważa Gordon Baxter i współpracownicy, „[w] czasie potrzebnym do zdiagnozowania 

i naprawy [a] awarii… mogło zostać wykonanych o wiele więcej transakcji i prawdopodobnie 

wykorzystano tę awarię”. Podobne problemy wynikają z wykorzystania systemów autopilota w 

lotnictwie, które stają się „tak wyrafinowane, że zawodzą tylko w złożonych„ przypadkach skrajnych ”, 

których projektanci nie są w stanie przewidzieć”. Druga trudność wiąże się z ograniczeniami uwagi w 

działaniu człowieka („problem uwagi”). 

Z wielu badań „czujności” wiemy, że nawet wysoce zmotywowana istota ludzka nie jest w stanie 

utrzymać skutecznej uwagi wzrokowej na źródle informacji, w którym dzieje się bardzo niewiele, przez 

ponad pół godziny. Oznacza to, że po ludzku niemożliwe jest wykonanie podstawowej funkcji 

monitorowania pod kątem mało prawdopodobnych nieprawidłowości. &hellip; 

Automatyzacja ma znaczący wpływ na świadomość sytuacyjną. Wiemy na przykład, że kierowcy 

pojazdów autonomicznych są mniej zdolni do przewidywania żądań przejęcia i często są źle 

przygotowani do odzyskania kontroli w sytuacji awaryjnej. Trzecia trudność dotyczy waluty ludzkich 

umiejętności („problem walutowy”). Oto znowu Bainbridge: „Niestety, umiejętności fizyczne 

pogarszają się, gdy nie są używane. &hellip; Oznacza to, że doświadczony operator, który monitorował 

zautomatyzowany proces, może być teraz niedoświadczony”. Czwarta i ostatnia trudność, na której 

skupiliśmy się w tym rozdziale, dotyczy postaw ludzkich operatorów w obliczu zaawansowanej 

technologii („problem z nastawieniem”). Poza kilkoma krótkimi uwagami problem ten nie został tak 

naprawdę poruszony w artykule Bainbridge&prime;a. Jednak od lat jest przedmiotem aktywnych 

badań. Problem polega na tym, że wraz z poprawą jakości automatyzacji, a rola operatora staje się 

coraz mniej wymagająca, operator „zaczyna zakładać, że system jest nieomylny i nie będzie już 

aktywnie monitorował tego, co się dzieje, co oznacza, że popadł w samozadowolenie. ” 

Samozadowolenie automatyzacji często współwystępuje z uprzedzeniami automatyzacji, kiedy 

operatorzy „ufają zautomatyzowanemu systemowi tak bardzo, że ignorują inne źródła informacji, w 

tym własne zmysły”. Zarówno samozadowolenie, jak i uprzedzenia wynikają z nadmiernego zaufania 

do automatyzacji. Tym, co sprawia, że każdy z tych problemów jest szczególnie intrygujący, jest to, że 

każdy z nich pogarsza się wraz z poprawą automatyzacji. Im lepszy staje się system, im lepiej radzi sobie 

ze złożonymi informacjami i przy coraz większych prędkościach, tym trudniej będzie ludzkiemu 



przełożonemu utrzymać odpowiedni poziom zaangażowania w technologię, aby zapewnić bezpieczne 

wznowienie ręcznego sterowania w przypadku awarii systemu . Jeśli chodzi o obecną flotę pojazdów 

autonomicznych („SAE Level 2”), które pozwalają kierowcy mieć wolne ręce i nogi (ale nie umysł, 

ponieważ kierowca nadal musi obserwować drogę), legendarna motoryzacja ekspert od czynnika 

ludzkiego, Neville Stanton, wyraził zagadkę: „Nawet najbardziej spostrzegawczy kierowca zacznie tracić 

uwagę; będzie to podobne do oglądania schnącej farby”. A jeśli chodzi o samozadowolenie i 

stronniczość, istnieją dowody na to, że zaufanie operatorów jest bezpośrednio związane ze skalą i 

złożonością systemu autonomicznego. Na przykład w częściowo zautomatyzowanych systemach 

niskiego poziomu, takich jak pojazdy autonomiczne SAE poziomu 1, istnieje „wyraźny podział 

przydziału zadań między podsystemy kierowcy i pojazdu”. Ale wraz ze wzrostem poziomu 

automatyzacji podział ten zaciera się do tego stopnia, że kierowcom trudno jest go uformować trafnych 

ocen możliwości pojazdu i generalnie są skłonni je przeceniać. Wyniki te mają również odwrotny 

kierunek. Spadek niezawodności automatyki generalnie wydaje się zwiększać wskaźnik wykrywalności 

awarii systemu. Mówiąc wprost, automatyzacja jest „najbardziej niebezpieczna, gdy przez większość 

czasu zachowuje się w spójny i niezawodny sposób”. Przeprowadzony do końca, wydaje się więc, że 

jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest użycie systemów niewypałów, które nie wzbudzają 

nadmiernego zaufania, lub wręcz przeciwnie, użycie systemów, które są lepsze od ludzi w określonych 

zadaniach. Ta druga opcja jest wykonalna, ponieważ gdy system okaże się lepszy (co oznacza mniej 

podatny na błędy) niż czynnik ludzki w wykonywaniu określonego zadania, uważny ludzki nadzorca nad 

tym systemem będzie zbędny. Niezależnie od tego, czy nad systemem czuwa człowiek, czy nie – a jeśli 

tak, to czy człowiek ulega samozadowoleniu automatyzacji, czy nie - nie ma to tak naprawdę znaczenia, 

ponieważ system będzie miał mniej błędów niż biedny człowiek walczący o nadążenie . 

Korzystanie z systemów „lepszych od człowieka”: dynamiczna komplementarność 

Jeśli pytanie jest interpretowane dosłownie, odpowiedź na pytanie „Czy można rozwiązać problem 

sterowania?” wydaje się być jednoznacznie negatywna. Problemu sterowania nie da się dosłownie 

rozwiązać. Z tego, co wiemy, nie możemy zrobić nic, co bezpośrednio ukierunkowałoby, a tym bardziej 

bezpośrednio ograniczyłoby ludzką skłonność do popadania w samozadowolenie i uprzedzenia 

związane z automatyzacją, gdy autonomiczny system działa niezawodnie przez większość czasu i kiedy 

jedyna rola pozostawiona operator ma monitorować swoje w dużej mierze bezproblemowe transakcje. 

Jednak akceptując tę tendencję jako uporczywą cechę systemów człowiek-maszyna, możemy być w 

stanie obejść ją bez udawania, że możemy zmienić ograniczenia narzucone przez miliony lat ewolucji. 

Pouczające są tu spostrzeżenia z badań nad czynnikami ludzkimi. Jednym z ważnych zaleceń 

dotyczących czynnika ludzkiego jest wspieranie wzajemnego dostosowania kompetencji ludzkich i 

komputerowych poprzez dynamiczny i uzupełniający się podział funkcji. Ludzie powinni trzymać się 

tego, co potrafią najlepiej, czyli komunikacji, abstrakcyjnego rozumowania, konceptualizacji, empatii i 

intuicji; komputery mogą zrobić resztę. Jednocześnie przydział powinien być wystarczająco elastyczny, 

aby wspierać dynamiczną interakcję, gdy tylko przyczyniłoby się to do optymalnej wydajności (lub jest 

to konieczne z innego powodu), z przekazaniem i przekazaniem z powrotem niektórych zadań, na 

przykład, gdy kierowca odłącza tempomat i tym samym odzyskuje kontrolę nad przyspieszeniem. 

Zakłada się, że niektóre decyzje mogą być bezpiecznie podejmowane zarówno przez ludzi, jak i 

komputery oraz że ludzie i komputery mają wspólne kompetencje w ramach określonych subdomen. 

Przekazanie i przekazanie może również w pewnym stopniu przyczynić się do złagodzenia problemu 

walutowego, ponieważ operatorzy mają w ten sposób możliwość ćwiczenia i utrzymywania swoich 

umiejętności sterowania ręcznego. Oczywistym założeniem stojącym za tym podejściem jest to, że 

zadania decyzyjne można ciąć mniej lub bardziej dokładnie. Możemy na przykład założyć, że kontrola 

graniczna (tj. wpuszczanie lub nie wpuszczanie osób przemieszczających się między granicami państw) 

to jedna wielka decyzja obejmująca odprawę celną, weryfikację paszportu, wykrywanie narkotyków i 



tak dalej. Możemy również założyć, że albo: (a) cała decyzja dotycząca kontroli granicznej jest 

obsługiwana przez jeden duży, rozproszony pakiet oprogramowania do kontroli granicznej, albo (b) 

tylko niektóre podrzędne elementy, które można zautomatyzować, zostały przeznaczone do 

dyskretnej automatyzacji, reszta pozostawione ludzkim kontrolerom. Obecnie decyzje dotyczące 

kontroli granicznej są oczywiście tylko częściowo zautomatyzowane. SmartGate pozwala na w pełni 

zautomatyzowaną elektroniczną kontrolę paszportową, ale celnicy nadal zaśmiecają większość 

punktów kontroli imigracyjnej. I o to chodzi – ich zadaniem jest zajmowanie się tylko tymi częściami 

ogólnej decyzji, których nie można wydajnie zautomatyzować. Być może pewnego dnia cały łańcuch 

decyzyjny zostanie zautomatyzowany, ale to jeszcze nie koniec. W reżimie dynamicznej i 

komplementarnej alokacji, oczywiście niektóre autonomiczne systemy zastąpią agentów ludzkich i 

będą działać bez nadzoru. Systemy człowiek-maszyna, które zawierają zautomatyzowane 

podkomponenty, działają najlepiej, gdy operator-człowiek może skoncentrować swoją energię na 

fragmentach zadania, które lepiej nadają się do wykonania przez człowieka, a nie autonomiczne. Ale 

oczywiście – jak już daliśmy do zrozumienia – ta konfiguracja pozwala uniknąć problemu sterowania 

tylko wtedy, gdy zautomatyzowane podprogramy są obsługiwane przez systemy o niemal idealnej 

(lepszej niż ludzka) niezawodności. W przeciwnym razie autonomiczne części mogą działać bardzo 

dobrze przez większość czasu, ale nadal wymagają ludzkiego monitora do śledzenia sporadycznych 

awarii – i jasne jest, dokąd prowadzi ta ścieżka. Rozsądnie jest jednak zapytać: ile systemów 

autonomicznych faktycznie osiąga ten próg? Prawda jest taka, że trudno powiedzieć. Pojazdy 

autonomiczne SAE na poziomie 2 (i wyższym) z pewnością nie zbliżają się jeszcze do tego rodzaju 

niezawodności. Ale wiele podzespołów w pojazdach standardowych (nieautonomicznych, SAE poziom 

0) wyraźnie to robi, takich jak automatyczna skrzynia biegów, automatyczne sterowanie światłami i 

tempomat pierwszej generacji. W bardziej typowych ustawieniach wspomagania decyzji 

oprogramowanie prawdopodobnie do diagnostyki i przewidywania przypadków zbliża się do tego 

standardu lepszego niż człowiek. Na przykład istnieją systemy sztucznej inteligencji, które potrafią 

rozróżnić raka płuc i dawać prognozy dokładniejsze niż patolodzy uzbrojeni w te same informacje, oraz 

systemy, które potrafią wykryć chorobę Alzheimera z 80-procentową dokładnością nawet na dekadę 

przed pierwszym pojawieniem się objawów, co jest wyczynem z pewnością przewyższa najlepszych 

ludzkich patologów. W sferze prawnej postępy w przetwarzaniu języka naturalnego i uczeniu 

maszynowym ułatwiły opracowanie oprogramowania do przewidywania dokładności spraw, które 

może przewidywać średnio 79 procent wyników spraw toczących się przed Europejskim Trybunałem 

Praw Człowieka, gdy opiera się na samych faktach dotyczących spraw. Co najbardziej imponujące, 

podobny system miał więcej szczęścia w przewidywaniu orzeczeń Sądu Najwyższego Stanów 

Zjednoczonych niż grupa osiemdziesięciu trzech ekspertów prawnych, z których prawie połowa była 

wcześniej urzędnikami sądowymi (dokładność 60% vs. 75%). 36 Poza tymi w miarę jasnymi 

przypadkami możemy jedynie spekulować. Jedną z zalet dynamicznej komplementarności jest precyzja 

, że dzieląc ważną decyzję na coraz mniejsze części, tym bardziej prawdopodobne jest, że uda nam się 

znaleźć system lepszy od człowieka, który przejmie pałeczkę. A co, jeśli nie można zapewnić 

dokładności lepszej niż ludzka, o której tutaj mówimy? Wynikiem naszej dyskusji jest to, że narzędzie 

decyzyjne nie powinno zastępować czynnika ludzkiego, przynajmniej w ustawieniach o wysokiej 

stawce/krytycznych dla bezpieczeństwa, chyba że narzędzie osiągnie określony krytyczny próg 

niezawodności. Ale co, jeśli ten standard nie może zostać spełniony? Czy można wdrożyć mniej 

niezawodne systemy? Krótka odpowiedź brzmi: tak. Jak już zauważyliśmy, problem ze sterowaniem 

nie wynika z zastosowania ewidentnie suboptymalnej automatyzacji, tylko z ogólnie niezawodnej 

automatyzacji. Tak więc, w zależności od okoliczności, mniej niż niezawodny system może bezpiecznie 

zastąpić czynnik ludzki odpowiedzialny za podejmowanie decyzji w jakiejś sprawie w ramach większej 

struktury decyzyjnej (np. weryfikacja paszportu w ramach większej struktury decyzyjnej kontroli 

granicznej). Problem z narzędziem takim jak COMPAS (między innymi) polega na tym, że przekracza 



granicę między niezawodnością w poszczególnych ustawieniach a ogólną optymalnością. Nie jest 

wystarczająco niezawodny, aby spełnić standard lepszy niż ludzki, ale nadal jest użyteczny pod 

pewnymi względami. Innymi słowy, jest to dokładnie ten rodzaj narzędzia, który może wywołać 

samozadowolenie i stronniczość automatyzacji, i robi to w warunkach wysokich stawek (kaucja, 

skazanie i decyzje o zwolnieniu warunkowym). 

Czy istnieją inne sposoby rozwiązania problemu z kontrolą? 

Istnieją pewne dowody na to, że zwiększenie mechanizmów odpowiedzialności może mieć pozytywny 

wpływ na operatorów, których głównym obowiązkiem jest monitorowanie systemu autonomicznego. 

Ważne badanie wykazało, że „rozliczanie uczestników za ich ogólne wyniki lub trafność decyzji 

doprowadziło do obniżenia wskaźników błędu automatyzacji”. Wydaje się to sugerować, że gdyby nad 

monitorami pojawiła się groźba wyrywkowych kontroli i audytów, tendencja do nieufności wobec 

własnych zmysłów mogłaby zostać osłabiona. Jaki wpływ te kontrole mogą mieć na inne aspekty 

wydajności ludzi i satysfakcji z pracy, to osobna kwestia, podobnie jak kwestia, w jaki sposób 

mechanizmy odpowiedzialności wpływają na samozadowolenie automatyzacji (w przeciwieństwie do 

stronniczości). Bardziej kreatywne środki rozliczalności, takie jak „catch-trials”, w których błędy 

systemowe są celowo generowane, aby utrzymać ludzi nadzorujących na palcach, również mogą być 

przydatne w przeciwdziałaniu stronniczości automatyzacji. Catchtrials są dość popularne na 

szkoleniach lotniczych. Przemysł lotniczy jest w rzeczywistości dobrym przykładem tego, jak zarządzać 

stronniczością automatyzacji, ponieważ stronniczość automatyzacji jest problemem zagrażającym 

życiu na tej arenie i jest traktowana bardzo poważnie. Ale w każdym razie, podobnie jak inne 

reklamowane rozwiązania problemu sterowania, nie oferują one dosłownego, bezpośredniego 

rozwiązania. Raczej sprawiają, że systemy, które są w większości niezawodne (ale nie lepsze od ludzi), 

są mniej niezawodne przez ukrycie (niejako), opierając się na założeniu, że mniej niezawodne systemy 

nie wywołują takiego samego samozadowolenia i uprzedzeń, jakie towarzyszą bardziej niezawodnym 

systemom. A co z pracą zespołową? Czy posiadanie grupy ludzi w pętli, pracujących razem i pilnujących 

się nawzajem, może złagodzić stronniczość automatyzacji? Najwyraźniej nie. Dzielenie zadań 

związanych z monitorowaniem i podejmowaniem decyzji za pomocą zautomatyzowanej pomocy może 

prowadzić do tych samych efektów psychologicznych, które pojawiają się, gdy ludzie dzielą się 

zadaniami z innymi ludźmi, w wyniku czego może wystąpić „próżniactwo społeczne” — 

odzwierciedlone w tendencji ludzi do zmniejszania własnego wysiłku podczas pracy redundantnej w 

grupie, niż gdy pracują indywidualnie nad danym zadaniem. … Podobne skutki występują, gdy dwóch 

operatorów dzieli odpowiedzialność za zadanie monitorowania z automatyzacją. Wreszcie wytyczne 

zalecające decydentom dokonanie własnej oceny przed konsultacją z algorytmem mogą pomóc w 

zrównoważeniu niektórych skutków samozadowolenia i stronniczości automatyzacji. W takich 

przypadkach algorytm służyłby jedynie do sprawdzania intuicji decydenta. Należy zauważyć, że takie 

podejście jest bliskie poinformowania decydentów, aby nie używali algorytmu. Więc znowu, jest to nie 

tyle rozwiązanie problemu – sposób bezpośredniego ukierunkowania i ograniczenia zakorzenionej 

psychologicznej tendencji – co sposób zarządzania, negocjowania i (w tym przypadku) unikania 

problemu. 

Wiadomość do domu 

Automatyzacja to coś więcej niż tylko zautomatyzowane części; może w głęboki sposób zmienić naturę 

interakcji między człowiekiem a maszyną. Jednym z jego najbardziej niepokojących efektów jest 

wywołanie poczucia samozadowolenia u jego ludzkich kontrolerów. Tak więc wśród czynników, które 

należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zautomatyzowaniu dowolnej części decyzji 

administracyjnej lub biznesowej, jest tendencja operatorów ludzkich do przekazywania znaczącej 



kontroli algorytmowi tylko dlatego, że w większości przypadków działa dobrze. To na ten problem, a 

nie na przejmowanie władzy przez maszyny per se, naprawdę musimy uważać. 



VI. Prywatność 

Zapytaj ludzi, co myślą, gdy słyszą wyrażenie „naruszenie prywatności”, a otrzymasz przewidywalne 

odpowiedzi. Powszechne wśród nich mogą być przykłady nadzoru policyjnego lub wojskowego, kamery 

telewizji przemysłowej śledzące każdy twój ruch, paparazzi węszący w prywatnych chwilach rodzinnych 

z długimi obiektywami lub agencja rządowa przechwytująca usługi przesyłania wiadomości osobistych. 

Te przykłady pasują do zrozumienia, jakie większość ludzi ma na temat swojego prawa do prywatności. 

Większość ludzi prawdopodobnie uznałaby, że prawo ma na myśli coś w rodzaju „prawa do bycia 

pozostawionym w spokoju”. Ale to nie wszystko. W tym rozdziale chcemy pomóc ci lepiej zrozumieć 

różne wymiary prywatności, jak nowe technologie wpływają na te wymiary, dlaczego ma to znaczenie 

i jak te kwestie odnoszą się do ciebie jako obywatela. 

Wymiary prywatności 

Może dziwić fakt, że biorąc pod uwagę międzykulturowe znaczenie prywatności, nadal nie ma 

ustalonej na szczeblu międzynarodowym definicji tego, czym ona właściwie jest. W 1948 roku 

członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęli Powszechną Deklarację Praw Człowieka, która 

określa podstawowe prawa człowieka, które zgodnie z ich zgodą muszą być powszechnie chronione, w 

tym prawo do prywatności w artykule 12: „Nikt nie może być poddany arbitralnej ingerencji w jego 

prywatności, rodziny, domu lub korespondencji, ani ataków na jego honor i reputację. Każdy ma prawo 

do ochrony prawnej przed taką ingerencją lub atakami”. Niestety, niezależnie od tego, jak dobre jest 

to nastawienie, kraje miały swobodę interpretacji tego standardu według własnego uznania. Europa 

prawdopodobnie przeszła najdalej na drodze do zapewnienia swoim obywatelom solidnych praw do 

prywatności. Większość jurysdykcji nie zaszła tak daleko. W każdym razie próba zapewnienia 

międzynarodowego konsensusu co do znaczenia tego terminu nie jest jedynym problemem.  

Nakłonienie kogokolwiek do zdefiniowania tego pojęcia (nie mówiąc już o ponad 150 krajach) to trudne 

zadanie. Badaczka prywatności Julie Inness ubolewała kiedyś, że prywatność jest pojęciem w chaosie. 

Jeden z wpisów w indeksie jej książki o prywatności brzmi: „Quagmire, prywatność równie głęboka”. 

Chociaż może to być chaotyczne, Inness wciąż uważała, że można to uratować – koncepcja, której wiele 

postrzępionych fragmentów można dopasować do siebie. Dzieje się tak dlatego, że nawet jeśli 

prywatność ma szeroki zakres znaczeń, z których nie wszystkie są wzajemnie dostosowane, wszystkie 

z nich wydają się dzielić troskę o intymność i godność. Dla Inness prywatność sprowadza się do naszej 

naturalnej troski o zachowanie pewnej autonomii w odniesieniu do spraw, na których nam zależy, 

takich jak intymność w naszych związkach. Wiele lat później prawnik Daniel Solove próbował swoich 

sił w definiowaniu, ale w przeciwieństwie do Innessa irytował go esencjalizm. Wzorując się na słynnym 

austriackim filozofie Ludwigu Wittgensteinie, Solove wątpi, czy kiedykolwiek znajdziemy wyjątkową, 

nieredukowalną istotę koncepcji takiej jak prywatność. Jeśli chodzi o niego, lepiej będzie, jeśli 

całkowicie zrezygnujemy z tych poszukiwań, kierując naszą uwagę na konkretne konsekwencje 

naruszeń prywatności. W związku z tym opracował taksonomię szkód związanych z prywatnością. W 

jego schemacie istnieją szkody wynikające z gromadzenia informacji (takie jak inwigilacja), szkody 

wynikające z przetwarzania informacji (takie jak agregacja, identyfikacja lub niepewne przetwarzanie), 

szkody wynikające z rozpowszechniania informacji (takie jak bezprawne ujawnienie lub naruszenie 

poufności) oraz szkód wynikających z inwazji (takich jak wtargnięcie fizyczne). Podejście oparte na 

szkodach jest z pewnością przydatne, skupiając się na tym, co może mieć największe znaczenie dla 

ludzi, gdy myślą o swojej prywatności. Ale szczególne podejście Solove rodzi również pytania w 

momencie, gdy wprowadzamy uczenie maszynowe do obrazu. Jeśli zestawy danych nie odnoszą się do 

nikogo konkretnego – są to zwykle anonimowe agregacje wielu indywidualnych profili prowadzonych 

razem – i jeśli nie jest prawdopodobne, aby zostały użyte przeciwko którejkolwiek z osób, których dane 

do nich trafiają, to jaka dokładnie jest szkoda ? Model predykcyjny można oczywiście wykorzystać 



przeciwko komuś, jeśli algorytm jest zestawiony przeciwko nim, na przykład, jeśli przy użyciu 

określonego pakietu oprogramowania płeć lub pochodzenie etniczne danej osoby sprawia, że jest 

prawie pewne, że zostanie odrzucona w pracy. Ale nie jest oczywiste, że szkoda tutaj wynika z 

naruszenia prywatności per se. Z pewnością nie wydaje się to być naruszeniem prywatności tej osoby 

(przynajmniej nie bezpośrednio). A nawet jeśli twoje dane osobowe są kierowane z powrotem 

„przeciwko” tobie, jaka dokładnie jest „szkoda”, jeśli wszystko, z czym musisz się zmagać, to 

rekomendacje Netflix i Amazon? Nie oznacza to, że skupianie się na szkodach jest błędne, ale jest to 

przypomnienie, aby upewnić się, że każda robocza definicja poważnie traktuje nasz wspaniały nowy 

świat dużych zbiorów danych. Tutaj będziemy pragmatyczni. Nie zamierzamy udawać, że prywatność 

oznacza tylko jedną rzecz lub powoduje jeden podstawowy rodzaj szkody (podobnie jak Solove). 

Zamiast tego istnieją co najmniej cztery rzeczy, które prywatność może oznaczać - cztery wymiary 

prywatności, jeśli wolisz - z których każdy powoduje charakterystyczny rodzaj szkody: 

1. Prywatność cielesna zabezpiecza integralność cielesną osoby przed dotykiem bez zgody lub podobną 

ingerencją; 

2. Prywatność terytorialna chroni otaczającą przestrzeń danej osoby przed wtargnięciem i inwigilacją; 

3. Prywatność komunikacji chroni środki komunikacji danej osoby przed przechwyceniem; 

4. Prywatność informacji zapobiega gromadzeniu, przetwarzaniu lub wykorzystywaniu danych 

osobowych wbrew woli ich właściciela (inaczej zwanej „ochroną danych”). 

Ta strategia „dziel i zwyciężaj” wyjaśnia, w jaki sposób w określonym wymiarze mogą pojawić się nowe 

formy naruszenia prywatności. Na przykład nowoczesne zasady dotyczące prywatności informacji 

(ochrony danych) powstały częściowo w odpowiedzi na ogromne i szybko rosnące ilości danych 

osobowych, które zarówno rządy, jak i prywatne korporacje przechowują na temat osób fizycznych. 

Obawy co do adekwatności istniejących przepisów krajowych i standardów międzynarodowych 

doprowadziły do sporów sądowych, a ostatecznie do nowych przepisów nakładających jasne obowiązki 

na agencje przechowujące dane osobowe.* Takie agencje muszą teraz uważać, aby osoby, które 

przekazują im dane osobowe, zachowały władzę nad tymi informacjami , w tym uprawnienia do 

dostępu, poprawiania, używania i (w razie potrzeby) usuwania. Pojawiły się również nowe formy 

prywatności komunikacyjnej. Na przykład, natychmiast po ujawnieniu rewelacji Snowdena, prawnicy i 

libertarianie debatowali, czy istnieje prawo do prywatności w odniesieniu do komunikacji 

elektronicznej. Chociaż każdy z tych wymiarów prywatności jest ważny – a sztuczna inteligencja ma 

implikacje dla każdego z nich – w tym rozdziale nie będziemy szczegółowo omawiać prywatności 

cielesnej, terytorialnej ani komunikacyjnej. Zamiast tego skupimy się na prywatności informacyjnej, 

ponieważ jest to forma prywatności najbardziej w sposób oczywisty i bezpośrednio zagrożona przez 

pojawienie się dużych zbiorów danych. Poza tym postępy w sztucznej inteligencji i uczeniu 

maszynowym mogą oznaczać, że te cztery wymiary będą coraz bardziej zbieżne w nadchodzących 

latach. Można śmiało założyć, że coraz większe i bardziej wyrafinowane zbiory danych będą 

wykorzystywane do zwiększania uprawnień państwowych i korporacyjnych w zakresie nadzoru i 

włamań. Weźmy tylko jeden przykład: oprogramowanie do rozpoznawania twarzy jest już rodzajem 

technologii inwigilacji i zależy przede wszystkim od dostępu do wysokiej jakości danych szkoleniowych. 

Prywatność informacji i sztuczna inteligencja 

Nadrzędne obawy dotyczące sztucznej inteligencji i prywatności wynikają ze sposobów, w jakie 

algorytmy predykcyjne i inne formy uczenia maszynowego mogą rozpoznawać wzorce w naszych 

danych osobowych, być może nawet takie, których sami nie widzimy. W ten sposób technologie te 

mogą zajrzeć do części naszego prywatnego życia, których żaden inny człowiek nie byłby w stanie 



zobaczyć. To jest znowu nadrzędna troska. Oczywiście istnieją również bardziej szczegółowe obawy, z 

których dwie najważniejsze rozważymy tutaj. Ale warto mieć na uwadze ogólny obraz, gdy patrzymy 

na te bardziej szczegółowe problemy. Podstawową zasadą prawa o ochronie danych jest to, że „dane 

powinny być gromadzone w określonych i nazwanych celach”. Jednak ograniczenie celu uderza w 

sedno modelu biznesowego big data. Jak widzieliśmy, rozwijanie możliwości technik uczenia 

maszynowego wymaga dostępu do danych szkoleniowych -dużo danych treningowych. Obrońcy 

prywatności martwią się w szczególności sposobem gromadzenia danych osobowych, zwłaszcza w 

Internecie. Rzadko jest używany do „nazwanych i określonych celów” i rzadko jest udzielany za 

świadomą zgodą. Och, jasne, firmy takie jak Facebook wspominają o celach, ale często są one tak 

ogólne, że nie mają znaczenia; na przykład w celu dostarczania i ulepszania swoich produktów i usług 

- innymi słowy w celu wdrożenia Facebooka! Wiedza o tym, czy użytkownicy, którzy odwiedzają strony 

internetowe w celu rezerwacji lotów, następnie odwiedzą strony internetowe w celu rezerwacji 

zakwaterowania, a następnie inne strony internetowe w celu rezerwacji wypożyczonych pojazdów, jest 

cenną informacją. Hotele i firmy wynajmujące samochody są skłonne zapłacić za te informacje, 

ponieważ można je wykorzystać do kierowania ukierunkowanych reklam do podróżnych. Osoby często 

nie są świadome, że wiedza o tym, co robią w Internecie, jest cenna i że pozwalają innym gromadzić i 

czerpać korzyści z wykorzystania tych informacji. A nawet jeśli wiedzą lub podejrzewają, że ich 

informacje zostaną sprzedane stronom trzecim, nie będą dokładnie wiedzieć, w jaki sposób te osoby 

trzecie będą je wykorzystywać ani kim są te osoby trzecie. Cyniczna interpretacja jest taka, że ludzie są 

wykorzystywani. „Jeśli coś jest darmowe w Internecie, jesteś produktem”, jak mówi przysłowie. 

Internet nie jest jedynym miejscem gromadzenia danych. Dane można zbierać z miejsc, które wydają 

się najbardziej nieprawdopodobne. Wiele pralek jest teraz częścią „internetu rzeczy” i jest 

wyposażonych w czujniki, które mogą generować informacje o czasie prania, cyklach prania i innych 

kwestiach, które można pobrać i wykorzystać do przewidywania konserwacji, napraw, usterek i zużycia 

energii . Chociaż takie gromadzenie danych może być korzystne z punktu widzenia konserwacji i 

projektowania - wiedząc, że większość ludzi używa tylko dwóch lub trzech funkcji zmywania w 

maszynie, może na przykład prowadzić do bardziej wydajnego projektu — może to być również cenne 

dla osób trzecich imprezy. Lokalna firma energetyczna (powiedzmy) może być zainteresowana 

zachęceniem Cię do nieużywania pralki w godzinach szczytu zużycia energii elektrycznej. Producent 

detergentów do prania może być zainteresowany produktami pokrewnymi, takimi jak płyny do 

płukania tkanin. Ponownie, te osoby trzecie będą skłonne zapłacić za te informacje, a konsumenci, nie 

mniej niż wcześniej, będą często nieświadomi tego, jakie rodzaje danych są gromadzone na ich temat, 

ile danych jest gromadzonych i do jakich zastosowań są umieścić do. Prawdą jest, że wiele firm otwarcie 

mówi o warunkach umowy, jaką zawarły z użytkownikami: „Jeśli pozwolisz nam wydobywać Twoje 

polubienia, udostępnienia i posty – i sprzedawać to, czego się dowiemy temu, kto zaoferuje najwyższą 

cenę – przyznamy Ci dostęp na naszą platformę”. Ale nie wszystkie przypadki eksploracji danych 

odbywają się za wyraźną zgodą. I nawet w przypadkach, w których to robią, ta „zgoda” niekoniecznie 

jest bezpłatna i dobrowolna. Jeśli musisz „wyrazić zgodę” na gromadzenie danych w celu uzyskania 

dostępu do podstawowej usługi, takiej jak bankowość internetowa lub aplikacja zdrowotna, w jakim 

sensie wyrażasz sensowną zgodę na przekazanie swoich danych osobowych? Nie masz wyboru - musisz 

wyrazić zgodę, aby uzyskać dostęp do podstawowej usługi. Poza tym długie, złożone warunki, których 

nikt nie ma czasu przeczytać i które nie określają jasno „nazwanych i konkretnych celów”, są kpiną z 

prawdziwie dobrowolnej i świadomej zgody. Druga kwestia związana ze zgodą, podnoszona przez duże 

zbiory danych, dotyczy korzystania z danych wywnioskowanych. Dane wywnioskowane lub 

„pochodne” (takie jak przedmieście, na którym mieszkasz, określone na podstawie Twojego kodu 

pocztowego) można odróżnić od danych zebranych (danych, które wyraźnie i świadomie przekazujesz, 

takich jak imię i nazwisko) oraz danych obserwowanych (danych, które biernie lub pośrednio, takie jak 

charakter pisma, akcent lub częstotliwość naciśnięć klawiszy). Uczenie maszynowe i duże zbiory danych 



istnieją dosłownie, aby ułatwić wyciąganie wniosków. Kiedy narzędzie do uczenia maszynowego 

oznacza na przykład przesłaną deklarację podatkową jako potencjalnie fałszywą, nie robi tego na 

podstawie bezpośrednio możliwych do zweryfikowania informacji (oszustwo jako takie), ale na 

podstawie istotnych korelacji, które wykryło między bezpośrednio możliwymi do zweryfikowania 

informacjami (zgłoszony dochód, straty itp.) oraz zjawisko odsetek (tj. oszustwa). W wiarygodnym 

zbiorze danych z poprzednich zeznań podatkowych można stwierdzić, że większe niż zwykle straty 

odnotowane w kolejnych latach podatkowych – same w sobie informacje dające się bezpośrednio 

zweryfikować -silnie korelują ze znanymi przypadkami oszustw podatkowych. W języku części 1 

oszustwo podatkowe byłoby „przewidywaną zmienną”, wywnioskowaną cechą (jak śmiertelność przy 

danym wieku lub waga przy danym wzroście). Pytanie dotyczące prawa prywatności dotyczy tego, czy 

należy uzyskać zgodę na wykorzystanie tych wywnioskowanych informacji. Czy dane wywnioskowane 

liczą się tak samo jak dane pierwotne (zebrane i zaobserwowane)? To nie jest tylko akademickie 

zmartwienie. Rozważ techniki uczenia maszynowego, które wykorzystują informacje niewrażliwe do 

przewidywania bardzo wrażliwych informacji o osobie. Zwolennicy prywatności wyrazili obawy 

dotyczące wykorzystywania pozornie niezwiązanych ze sobą danych, takich jak informacje o lokalizacji, 

preferencjach w mediach społecznościowych, czasie korzystania z różnych aplikacji lub aktywności 

telefonu, do agregowania i przewidywania bardzo wrażliwych informacji (takich jak seksualność lub 

przekonania polityczne). Jedno z badań wykazało, że stany emocjonalne użytkowników komputerów 

można określić na podstawie pozornie nieszkodliwych informacji, takich jak ich wskaźnik naciśnięć 

klawiszy. W 2017 roku badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda wykazało, że algorytm 

może z powodzeniem rozróżnić homoseksualnych i heteroseksualnych mężczyzn w 81 procentach 

przypadków oraz między homoseksualnymi i heteroseksualnymi kobietami w 71 procentach 

przypadków. W badaniu wykorzystano głębokie sieci neuronowe do wyodrębnienia cech z ponad 

trzydziestu pięciu tysięcy fotografii – rysów twarzy, które wielu z nas prawdopodobnie uznałoby za 

niewrażliwe (w końcu nasze twarze są jedyną częścią nas zawsze otwartą dla świata). „Biorąc pod 

uwagę, że firmy i rządy coraz częściej używają komputerowych algorytmów wizyjnych do wykrywania 

intymnych cech ludzi, nasze odkrycia ujawniają zagrożenie dla prywatności i bezpieczeństwa 

homoseksualnych mężczyzn i kobiet”. Wystąpił znaczny sceptycyzm co do tych konkretnych ustaleń ze 

względów metodologicznych, ale kolejne modele korygujące różne aspekty oryginału nadal wydają się 

mieć pewną zdolność do identyfikacji orientacji seksualnej na podstawie zdjęć. Poza tymi dwoma 

najważniejszymi kwestiami związanymi z ochroną danych, które uwydatniły uczenie maszynowe, w 

ostatnich latach pojawił się szereg innych, nieco mniej definitywnych problemów. Jednym z nich jest 

możliwość ponownej identyfikacji na podstawie anonimowych zbiorów danych. Anonimizacja jest 

często stosowana w środowisku akademickim w celu ochrony prywatności osób eksperymentalnych. 

Łatwo zapomnieć, że eksperymenty psychologiczne i medyczne nie zdarzają się tak po prostu. Wśród 

niezliczonych innych środków ostrożności i protokołów etycznych badacze muszą rekrutować chętnych 

uczestników, zadanie to jest nieznacznie łatwiejsze dzięki możliwości zagwarantowania badanym, że 

ich dane osobowe nie trafią w niepowołane ręce. Ale uczeni tacy jak Paul Ohm podkreślają, jak słabe 

stały się techniki anonimizacji. Korzystając z publicznie dostępnych informacji, Ohm mówi, że pomimo 

wysiłków zmierzających do ich anonimizacji, możliwe jest bardzo dokładne przewidywanie tożsamości 

konkretnych osób w zbiorze danych. Nie wróży to dobrze badaniom naukowym. Ponowna identyfikacja 

może być bardzo łatwa. Na przykład możesz cierpieć na rzadką chorobę lub mieszkać na obszarach 

wiejskich, gdzie liczba osób pasujących do twoich cech jest niewielka. W innych przypadkach, w których 

ponowna identyfikacja może być trudniejsza, ponieważ Twoje dane osobowe nie są tak jednoznacznie 

identyfikowalne, ponowna identyfikacja jest nadal zaskakująco prosta technicznie. Jedno z francuskich 

badań wykazało, że 75 procent użytkowników telefonów komórkowych w zbiorze danych można 

ponownie zidentyfikować na podstawie użycia przez daną osobę zaledwie dwóch aplikacji na 

smartfony. Wskaźnik ponownej identyfikacji wzrósł do 90 procent, jeśli używano czterech zamiast 



dwóch aplikacji na smartfony. Pojawiają się również pytania o to, w jaki sposób istniejące standardy 

ochrony danych mogą mieć zastosowanie do danych osobowych wykorzystywanych do uczenia 

maszynowego i analizy dużych zbiorów danych. Pytania te dotyczą tego, w jaki sposób osoby fizyczne 

mogą uzyskać dostęp do swoich informacji, kto kontroluje informacje w celu odpowiedzialności za 

korektę, gdzie dokładnie spoczywa obowiązek zapewnienia dokładności w łańcuchu danych 

(szczególnie w przypadku zmiany przeznaczenia informacji lub przekazania jej stronie trzeciej), jakie 

obowiązki do usunięcia danych oraz jak długo dane mogą być przechowywane, zanim zostaną usunięte. 

Tylko niektóre z tych pytań otrzymały odpowiedzi w niektórych jurysdykcjach. Nawet wtedy 

odpowiedzi nie zawsze są decydujące. 

Sztuczna inteligencja, prywatność i konsument 

Jak więc w praktyce wpłynie to na Twoją prywatność oraz prywatność Twojej rodziny, przyjaciół i 

innych osób w Twojej społeczności? Jakie powinny być Twoje oczekiwania dotyczące prywatności? A 

biorąc pod uwagę, jak niewielką wiedzę lub władzę możesz mieć, czy twoje oczekiwania dotyczące 

prywatności i tak będą miały znaczenie? Najpierw rozważmy reklamy ukierunkowane, o których 

wspominaliśmy wcześniej. Te reklamy koncentrują się na prawie każdym aspekcie Twojego życia 

online, od weekendu, który właśnie miałeś, po nowe buty, które chcesz kupić. Są kluczowym 

elementem sprzedaży internetowej oraz promocji produktów i usług i są wykorzystywane przez 

szeroką gamę firm na całym świecie. Dlaczego to konkretne zastosowanie uczenia maszynowego 

stwarza zagrożenie dla prywatności konsumentów? Jak widzieliśmy, istnieją co do tego zastrzeżenia 

związane ze zgodą. Ale czy to wszystko? Jednym ze sposobów, w jaki reklamy ukierunkowane stwarzają 

zagrożenie dla prywatności konsumentów, jest ich potencjał do dyskryminacji. Faktem jest, że praktyki 

te nie mają wyłącznie na celu wpłynięcia na wybór produktu lub usługi z szeregu wyborów. Techniki 

stosowane do ich promowania mogą również wpływać na to, czy w pierwszej kolejności oferowane są 

określone opcje. Weź mieszkanie. Na początku 2019 roku rząd USA złożył pozew przeciwko Facebook, 

twierdząc, że jego algorytmy reklamy ukierunkowanej naruszyły ustawę Fair Housing Act, 

dyskryminując niektóre osoby, stosując praktyki eksploracji danych w celu ograniczenia użytkownikom, 

którzy mogą oglądać reklamy związane z mieszkalnictwem. Fair Housing Act zabrania dyskryminacji w 

mieszkalnictwie i usługach związanych z mieszkalnictwem. Na przykład nielegalne jest reklamowanie, 

że mieszkania są dostępne dla osób określonej rasy, koloru skóry, pochodzenia, religii, płci lub stanu 

cywilnego. Ben Carson, sekretarz Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, ujął to w prosty 

sposób: „Facebook dyskryminuje ludzi na podstawie tego, kim są ludzie i gdzie mieszkają. Używanie 

komputera do ograniczania wyboru mieszkania może być tak samo dyskryminujące, jak trzaskanie 

drzwiami przed nosem”. Efekt ten może zostać wzmocniony, jeśli firmy oferujące reklamy 

ukierunkowane mają znaczną dominację na rynku. Szacuje się, że Facebook kontroluje około 20 

procent reklamy internetowej w Stanach Zjednoczonych. Publiczne pozwy są pomocne, ponieważ 

pozwalają nam monitorować przynajmniej część tego, co się dzieje, i sprawować nadzór sądowy nad 

praktykami, które mają wpływ na konsumentów. Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że niedawne 

pozwy przeciwko Facebookowi złożone przez National Fair Housing Alliance, American Civil Liberties 

Union i inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego zostały rozstrzygnięte poza sądem, a w 

niektórych przypadkach warunki ugody pozostają prywatne. Utrudnia to określenie konkretnych 

środków ochrony prywatności, jeśli takie istnieją, do podjęcia których zmuszają firmy. Teraz możesz 

pomyśleć, że cała ta sprawa dyskryminującej reklamy online nie jest sama w sobie kwestią prywatności. 

To naprawdę koktajl antydyskryminacji, uczciwego handlu i kwestii praw człowieka pomieszanych 

razem. Mimo to nie zapominajmy, że dyskryminująca reklama jest dyskryminująca (w sensie 

rozróżniania) i opiera się na technologii, która przewiduje, jakim jesteś typem osoby – technologii, 

która wyciąga wnioski na Twój temat, których być może nie chcesz, aby inni wiedzieli. W niektórych 

krajach bycie gejem jest nielegalne i karane śmiercią. Oprogramowanie „Gaydar”, które „zidentyfikuje” 



Cię w punkcie kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, byłoby nie tylko niewygodne; może to zagrażać 

życiu. Rozważmy inny sposób, w jaki w szczególności narzędzia do uczenia maszynowego i 

przetwarzania języka naturalnego wykorzystują informacje w sposób, który wpływa na Twoją 

prywatność jako konsumenta: dane szkoleniowe, które są wykorzystywane do opracowywania 

narzędzi do przewidywania zachowań konsumentów. Jest to wyraźnie kwestia prywatności. Nasze 

zachowania, intencje i najskrytsze skłonności są przewidywane, a być może nawet manipulowane. Jak 

już wspomnieliśmy, osoby opracowujące narzędzia do uczenia maszynowego polegają na istniejących 

zestawach danych do ich uczenia i testowania. Te zestawy danych różnią się rozmiarem, jakością i 

różnorodnością i są wykorzystywane na wiele różnych sposobów, w zależności od rodzaju 

opracowywanej sztucznej inteligencji. Skąd więc pochodzą dane? Możesz być zaskoczony, gdy dowiesz 

się, że prawdopodobnie podałeś już swoje informacje do zestawu danych szkoleniowych. Na przykład, 

jeśli kiedykolwiek dzwoniłeś do swojej firmy ubezpieczeniowej, telefonicznej lub elektrycznej, 

prawdopodobnie przyczyniłeś się do gromadzenia tego rodzaju danych treningowych. Możesz 

przypomnieć sobie irytującą automatycznie generowaną wiadomość głosową, informującą, że Twoje 

połączenie „może zostać nagrane w celach jakościowych i szkoleniowych”. Wyobraź sobie setki i 

tysiące, a może miliony tych połączeń udostępnianych w celu szkolenia narzędzi przetwarzania języka 

naturalnego, które rozpoznają wszelkiego rodzaju przydatne rzeczy: różnice między męskimi i żeńskimi 

głosami, kiedy ktoś jest zły, kiedy jest zdenerwowany, typowe pytania zadawane przez klientów i 

typowych skarg, które składają. Zastanawiasz się nad anulowaniem polisy ubezpieczeniowej i 

przejściem do innego ubezpieczyciela? Na podstawie Twojego zachowania narzędzia uczenia 

maszynowego mogą to przewidzieć. „Przewidywanie odpływu” klientów lub współczynniki odpływu są 

ważnymi wskaźnikami wydajności w wielu firmach, a możliwość przewidywania i ograniczania 

prawdopodobnego odpływu może zapewnić znaczną przewagę biznesową. Modele można trenować 

na danych behawioralnych tysięcy poprzednich klientów, którzy zmienili konta, oraz tych, którzy 

zostali. Wykorzystując te informacje do przewidywania prawdopodobnej rezygnacji klientów, można 

wygenerować listę „zagrożonych” klientów i wysłać ją do kierownika ds. kont w celu sprawdzenia i 

podjęcia działań. To może być dobre i dobre - być może przegapiłeś lepszą ofertę i naprawdę doceniam 

telefon od firmy ubezpieczeniowej, aby sprawdzić, czy nadal jesteś zadowolony z ich produktu. Ale 

kiedy tego rodzaju zestawy danych są wykorzystywane do tworzenia profili różnych typów ludzi w 

oparciu o wcześniej wybrane kategorie informacji, takie jak wiek, płeć, historia medyczna, lokalizacja, 

status rodzinny itd., Błędne prognozy będą powszechne. Co zrobić, jeśli profil wygenerowany dla Ciebie 

jest tak bardzo odmienny od Twojej rzeczywistej sytuacji, że całkowicie przegapisz niektóre opcje?§ Co 

jeśli, tak jak Virginia Eubanks, konto ubezpieczenia zdrowotnego Twojej rodziny zostanie oznaczone 

czerwoną flagą przez algorytm ze względu na podejrzane zachowanie, ponieważ gdy Twój partner 

domowy został napadnięty (bardzo rozsądnie) wystąpiłeś z wnioskiem o ubezpieczenie zdrowotne za 

usługi opieki domowej mniej więcej w tym samym czasie, gdy zmieniłeś pracę i wykupiłeś nową polisę? 

Wiemy, że algorytmy mogą wywnioskować o tobie wiele niesamowitych rzeczy. Ten czynnik 

przerażający jest jedną rzeczą, gdy wnioski są prawidłowe, ale zupełnie inną, gdy wnioski są błędne. 

Firmy łączą również dynamiczne różnicowanie cen z gromadzeniem danych, aby umożliwić 

algorytmiczne ustalanie cen usług w czasie rzeczywistym. Na przykład raport Salesforce i Deloitte z 

2017 r. wykazał, że chociaż absorpcja algorytmów przez główne marki była nadal niska – nieco ponad 

jedna trzecia takich firm przyjęła sztuczną inteligencję - wśród tych, które przyjęły narzędzia 

algorytmiczne, korzystało z nich 40 procent dostosować ceny. Dlaczego to jest ważne? Cóż, możesz 

pomyśleć, że swobodnie poruszasz się po Internecie, prywatnie wyszukując potrzebne informacje, 

kiedy i jak chcesz. W rzeczywistości Twoje życie online jest coraz częściej nadzorowane, filtrowane i 

zawężane. W trakcie tego procesu zmniejsza się nie tylko Twoja sfera prywatności, ale także zakres 

Twojego udziału w życiu publicznym, po prostu dlatego, że ograniczana jest Twoja swoboda 

otrzymywania informacji wszelkiego rodzaju.To nie tylko wpływa na możliwości i wybory dostępne 



online. W coraz większym stopniu wpływa to również na twoje życie offline, w tym w pracy (patrz 

rozdział 9). Jednym z implikacji prywatności jest szkodliwy efekt ciągłego monitorowania podczas 

pracy. To kolejna domena, w której, jak wspomnieliśmy wcześniej, zbiegają się różne wymiary 

prywatności (tu wymiar terytorialny i informacyjny). Twoje dane osobowe mogą zostać wykorzystane, 

aby pomóc pracodawcom wywnioskować ruchy i zwyczaje „pracowników takich jak ty”. Różnica 

między byciem „obserwowanym” przez kamerę a byciem „znanym” przez algorytm staje się coraz 

mniej istotna. 

Sztuczna inteligencja, prywatność i głosujący 

W pierwszej połowie 2017 r. w wiadomościach pojawiła się wiadomość o referendum w Wielkiej 

Brytanii w sprawie wyjścia z UE – historia, która zmieni krajobraz kampanii politycznych w Wielkiej 

Brytanii i na całym świecie. W Wielkiej Brytanii pojawiły się doniesienia medialne, że Cambridge 

Analytica i powiązane firmy (które będziemy wspólnie nazywać „Cambridge Analytica” dla ułatwienia) 

wsparły kampanię wyjścia, dostarczając usługi danych, które wspierały mikrotargetowanie wyborców. 

Osiemnaście miesięcy później, w listopadzie 2018 roku, brytyjska komisarz ds. ścigania karnego i 

przejętych materiałów, w tym 85 sztuk sprzętu, 22 dokumentów i 700 terabajtów danych 

(równowartość ponad 52 miliardów stron materiału dowodowego). Dochodzenie ujawniło, w jaki 

sposób kampanie polityczne wykorzystują dane osobowe osób fizycznych, aby kierować do 

potencjalnych wyborców komunikaty polityczne i reklamy. Ujawnił złożony system wymiany danych 

między brokerami danych, partiami i kampaniami politycznymi oraz platformami mediów 

społecznościowych. Komisarz podsumował: „Możemy nigdy nie wiedzieć, czy ludzie nieświadomie 

wpłynęli na głosowanie w określony sposób w referendum w Wielkiej Brytanii lub w kampaniach 

wyborczych w USA. Wiemy jednak, że ich prawa do prywatności zostały naruszone przez wielu graczy 

i że cyfrowy ekosystem wyborczy wymaga reformy”. Ponownie kluczowym problemem było 

wykorzystanie danych zebranych w jednym celu do zupełnie innego celu bez zgody i z naruszeniem 

zasad Facebooka. Komisarz ustalił, że firma Cambridge Analytica współpracowała z uniwersyteckim 

badaczem i programistą, dr Aleksandrem Koganem, w celu założenia firmy (GSR), która zawarła z 

Cambridge Analytica umowę na opracowanie nowej aplikacji, thisisyourdigitallife. Użytkownicy, którzy 

zalogowali się na Facebooku i autoryzowali aplikację, udostępnili swoje dane – oraz dane swoich 

znajomych z Facebooka – firmom GSR i Cambridge Analytica. (Aby zapobiec temu udostępnianiu, 

znajomi musieliby odznaczyć pole w swoim profilu na Facebooku, które było domyślnie włączone, 

czego prawie żaden użytkownik nigdy nie zrobił). Nowa aplikacja miała dostęp do około 320 000 

użytkowników Facebooka, którzy wykonali szczegółowe testy osobowości podczas zalogowali się na 

swoje konta na Facebooku. W ten sposób aplikacja była w stanie zebrać informacje o publicznym 

profilu użytkownika (w tym datę urodzenia, aktualne miasto, zdjęcia, na których użytkownik został 

oznaczony, strony, które polubił, posty na osi czasu i w kanałach informacyjnych, listy znajomych, 

adresy e-mail i dane z Facebooka) wiadomości). Facebook oszacował, że całkowita liczba 

użytkowników aplikacji, w tym znajomych z Facebooka, których dotyczy problem, wyniosła około 87 

milionów. 

Czy powinniśmy zrezygnować z prywatności? 

Biorąc pod uwagę wszystkie te obawy, można zapytać, czy prywatność jest martwa? Wbrew 

powszechnemu przekonaniu zapotrzebowanie na prywatność prawdopodobnie wzrośnie, a nie 

zmniejszy się wraz z wiekiem sztucznej inteligencji. Wiele badań pokazuje, że konsumenci cenią swoją 

prywatność w Internecie. W Stanach Zjednoczonych w 2015 roku Consumer Reports wykazało, że 88 

procent ludzi uważa za ważne, aby nikt ich nie słuchał ani nie oglądał. Nawiązując do tego odkrycia, 

badanie Pew wykazało, że większość Amerykanów uważa, że ważne lub bardzo ważne jest, aby móc 

zachować swoją prywatność w życiu codziennym. W odniesieniu do życia online 93 procent dorosłych 



stwierdziło, że kontrola nad tym, kto może uzyskać o nich informacje, jest ważna, a 95 procent uważa, 

że ważne jest to, co się o nich zbiera. Jednak ta sama ankieta wykazała, że prawie dwie trzecie osób nie 

ma pewności, czy ich działania online będą bezpieczne przez reklamodawców internetowych, serwisy 

społecznościowe, dostawców wyszukiwarek lub serwisy wideo online. Globalne organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego, takie jak Privacy International i Electronic Frontier Foundation, a także 

grupy zajmujące się prawami konsumentów, od dawna wzywają użytkowników do przejęcia większej 

kontroli nad gromadzeniem i wykorzystywaniem ich danych osobowych w Internecie. Opowiadali się 

również za prostszą ochroną prywatności. Faktem jest, że istnieją sposoby na ograniczenie skutków 

reklamy internetowej, ale zaskakująco niewiele z nich je stosuje. Czasami dzieje się tak dlatego, że 

firmy to utrudniają. Jeśli nie zgadzasz się na nagrywanie rozmowy telefonicznej, możesz nie mieć 

dostępu do usługi. W innych przypadkach, nawet jeśli dbasz o swoją aktywność online — na przykład 

unikasz pewnych platform lub nie publikujesz informacji o swoich przekonaniach politycznych, stanie 

zdrowia lub aktywności społecznej — algorytmy nadal mogą przewidzieć, co możesz zrobić dalej. Zanim 

funkcja „pozwolenia znajomego” na Facebooku została wyłączona, Twoje dane osobowe mogły być 

przechowywane na kontach znajomych w mediach społecznościowych i przez to narażone na 

niebezpieczeństwo, jeśli Twoi znajomi zezwolą innym aplikacjom na dostęp do swoich kontaktów. 

Kolejną istotną barierą jest brak prostych narzędzi pomocy konsumentom. 

Czy możemy chronić prywatność w dobie sztucznej inteligencji? 

Granice między danymi osobowymi a danymi osobowymi są teraz znacznie bardziej rozmyte, pojawiają 

się nowe formy wykorzystywania danych, nowe formy gromadzenia danych oraz nowe sposoby 

wykorzystywania danych osobowych do tworzenia profili i prognoz dotyczących osób za pomocą 

narzędzi do uczenia maszynowego. W rezultacie różne wymiary prywatności, które omówiliśmy, 

zarówno rozszerzają się, jak i ograniczają w ekscytujący, złożony i mylący sposób. W świetle tego 

wszystkiego możesz zadać sobie pytanie, czy możemy lepiej chronić prywatność jednostek? Wzięcie 

trochę większej odpowiedzialności za nasze ustawienia prywatności to jeden krok, ale co jeszcze można 

zrobić? Wezwano do wzmocnienia prywatności w rozwoju technologii. Ann Couvakian ukuła zwrot 

„privacy by design”, aby pomóc w konceptualizacji prośby twórców technologii o technologie 

zwiększające prywatność. Unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wyznaczyło nowe 

terytorium w zakresie ograniczania wykorzystania zautomatyzowanego przetwarzania w pewnych 

okolicznościach i wymagania od osób fizycznych informowania o jego istnieniu, stosowanej logice oraz 

znaczeniu i proponowanych konsekwencjach przetwarzania dla osoby fizycznej zainteresowany. RODO 

przyznaje również prawo do poprawiania i usuwania danych. Pamiętaj, że dokładność predykcyjna 

uczenia maszynowego zależy od tego, czy przyszłość będzie wyglądać jak przeszłość (patrz rozdział 1). 

Jeśli dane, na których algorytm został przeszkolony i przetestowany, pozostają takie same, prognozy 

również pozostaną takie same, i to jest w porządku. Ale dane rzadko są statyczne. Ludzie się zmieniają. 

Rozwijają nowe umiejętności, kończą relacje, tworzą nowe, zmieniają pracę, znajdują nowe 

zainteresowania. A niektórzy ludzie zawsze wpadną w szczeliny tego, co jest uważane za typowe dla 

kogoś w określonym wieku, płci, seksualności, pochodzeniu etnicznym i tak dalej. W rezultacie wnioski 

mogą być oparte na danych, które są przestarzałe lub w inny sposób „brudne”. Ale biorąc pod uwagę, 

jak wszechobecna i uporczywa analityka inferencyjna ma się stać, kluczowym krokiem byłoby dalsze 

rozwinięcie prawa w tym zakresie – poza skromne zabezpieczenia oferowane przez RODO. Co możemy 

rozsądnie wywnioskować, w jakich sytuacjach i pod jakimi rodzajami kontroli (takich jak prawo 

dostępu, poprawiania i kwestionowania, które RODO już w pewnym stopniu przyznaje)? Ostatnio 

zaproponowano prawo do rozsądnego wnioskowania, aby zmienić orientację prawa ochrony danych 

na wyniki danych osobowych w odróżnieniu od ich gromadzenia i wykorzystywania (tradycyjny 

przedmiot prawa ochrony danych). Wniosek wymagałby od administratorów danych wykazania, 

dlaczego określone dane są istotne dla wyciągania określonych wniosków „wysokiego ryzyka”, 



dlaczego w ogóle należy wyciągać same wnioski oraz czy zarówno dane, jak i metody stosowane do 

wyciągania tych wniosków są statystycznie wiarygodne. Systemy prawne muszą również wyjaśnić 

status wywnioskowanych danych – czy powinny one zapewniać taką samą ochronę jak podstawowe 

(gromadzone i obserwowane) dane osobowe, na których są oparte? Sugeruje się, że wywnioskowane 

dane można zdefiniować jako dane osobowe, jeśli treść, cel lub wynik przetwarzania danych dotyczy 

możliwej do zidentyfikowania osoby. 



VII. Autonomia 

Autonomia jest ważną wartością w społeczeństwach liberalnych. Jest chroniona i ceniona zarówno w 

kulturze prawnej, jak i popularnej. Niektórzy twierdzą, że życie bez niej nie byłoby warte życia. Mówi 

się, że w swoim przemówieniu na Drugiej Konwencji Wirginii 23 marca 1775 roku Patrick Henry 

przekonał ludzi do poparcia wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych porywającym 

przemówieniem, które zakończyło się słowami: „Daj mi wolność albo śmierć”. Podobne myśli odbijają 

się echem w motcie stanu New Hampshire ze śmiałym imperatywem „żyj wolny lub zgiń”. I nie tylko w 

Stanach Zjednoczonych te nastroje znajdują mile widzianą publiczność. Greckie motto narodowe to 

„Eleftheria i Thanatos”, co tłumaczy się jako „wolność albo śmierć”. Co więcej, zaangażowanie na rzecz 

indywidualnej wolności i autonomii często było źródłem pocieszenia dla tych, którzy znaleźli się w 

trudnych okolicznościach. Na przykład Nelson Mandela pocieszał siebie i innych więźniów podczas 

uwięzienia na wyspie Robben, recytując wiersz Williama Ernesta Henleya „Invictus”. Napisany pod 

koniec XIX wieku, kiedy Henley wracał do zdrowia po wielu operacjach, wiersz jest peanem na cześć 

panowania nad sobą, niezależności i odporności, kończący się nieśmiertelnymi wersami: „Jestem 

panem mojej duszy / jestem kapitanem mojego losu ”. Biorąc pod uwagę ceniony status indywidualnej 

autonomii w liberalnym społeczeństwie, musimy zadać sobie pytanie, w jaki sposób sztuczna 

inteligencja i algorytmiczne podejmowanie decyzji mogą na nią wpłynąć. Kiedy to robimy, 

stwierdzamy, że nie brakuje obaw związanych z potencjalnie negatywnymi skutkami. Społeczni krytycy 

technologii obawiają się, że wkrótce zostaniemy uwięzieni w „niewidzialnym drucie kolczastym” 

algorytmów predykcyjnych, które popychają, manipulują i wymuszają nasze wybory. Inni, jak izraelski 

historyk Yuval Noah Harari, twierdzą, że ostatecznym celem powszechnego wdrażania sztucznej 

inteligencji jest infrastruktura technologiczna, która zastępuje i eliminuje, a nie popycha i manipuluje 

autonomicznymi decydentami ludzkimi.2 Ale czy mają rację? Czy autonomia jest naprawdę zagrożona 

przez sztuczną inteligencję? A może sztuczna inteligencja może być tylko najnowszym z długiej linii 

technologii zwiększających autonomię? W tym rozdziale wycofujemy się z szumu i siania strachu i 

oferujemy bardziej szczegółowy przewodnik po myśleniu o związku między sztuczną inteligencją a 

indywidualną autonomią. Robimy to w czterech etapach. Najpierw wyjaśniamy naturę i wartość samej 

autonomii, wyjaśniając, czym ona jest i jak znajduje odzwierciedlenie w naszych systemach prawnych. 

Po drugie, rozważamy potencjalny wpływ sztucznej inteligencji na autonomię, pytając w szczególności, 

czy technologia stwarza jakieś nowe i nieprzewidziane zagrożenie dla autonomii jednostki. Po trzecie, 

pytamy, czy negatywny wpływ sztucznej inteligencji na autonomię jest bardziej prawdopodobny w 

sektorze prywatnym, czy publicznym, czy też w jakiejś kombinacji tych dwóch. Innymi słowy, pytamy: 

„Kogo powinniśmy się bardziej bać: wielkiej technologii czy wielkiego rządu?” Po czwarte, 

zastanawiamy się, w jaki sposób możemy chronić indywidualną autonomię w erze zaawansowanej 

sztucznej inteligencji. Ogólne stanowisko przedstawione w tym rozdziale jest takie, że chociaż musimy 

być czujni wobec zagrożeń, jakie sztuczna inteligencja stwarza dla naszej autonomii, ważne jest, aby 

nie wyolbrzymiać tych zagrożeń ani zakładać, że jako obywatele nie jesteśmy w stanie zapobiec ich 

urzeczywistnieniu. 

Trójwymiarowe rozumienie autonomii 

Aby właściwie myśleć o wpływie sztucznej inteligencji na autonomię, musimy mieć jasność co do tego, 

co rozumiemy pod pojęciem „autonomia”. W pierwszym akapicie pomieszały się ideały autonomii, 

wolności, niezależności i panowania nad sobą. Ale czy to wszystko to samo, czy też istnieją między nimi 

istotne różnice? Filozofowie i teoretycy polityki spędzili tysiące lat debatując nad tym pytaniem. 

Niektórzy z nich wymyślili złożone genealogie, taksonomie i wielowymiarowe modele tego, co rozumie 

się przez takie terminy jak „wolność” i „autonomia”. Zajęłoby kilka książek, aby je wszystkie 

uporządkować i dowiedzieć się, kto zapewnia nam najlepsze zrozumienie odpowiednich terminów. 



Zamiast tego, w tym rozdziale proponujemy zaproponować jeden konkretny model autonomii. Ten 

model jest inspirowany długotrwałymi debatami filozoficznymi, a osoby zaznajomione z tymi debatami 

będą w stanie prześledzić oczywiste wpływy, ale nie będziesz potrzebować żadnej wcześniejszej wiedzy 

na ich temat, aby śledzić dyskusję. Celem jest zapewnienie czytelnikom zrozumienia autonomii, które 

jest dość proste i samodzielne, ale wystarczająco dopracowane, aby umożliwić im docenienie wielu 

różnych wpływów sztucznej inteligencji na autonomię.  Czym więc jest ten model autonomii? 

Rozpoczyna się od uznania powszechnego, codziennego znaczenia tego terminu, zgodnie z którym, aby 

być „autonomicznym”, trzeba mieć możliwość wyboru własnej drogi życiowej, samostanowienia oraz 

być wolnym od ingerencji i manipulacji ze strony innych. To wspólne zrozumienie jest dobrym punktem 

wyjścia. Oddaje ideę, że bycie autonomicznym wymaga pewnych podstawowych umiejętności i 

zdolności rozumowania - w szczególności zdolności wybierania spośród możliwych kierunków działania 

- oraz pewnej względnej niezależności w korzystaniu z tych umiejętności i zdolności. Filozof prawny i 

polityczny, Joseph Raz, w słynnej definicji tego, co trzeba zrobić, by być autonomicznym, dodaje trochę 

ciała do kości tego modelu autonomii. 

Jeśli człowiek ma być twórcą lub autorem własnego życia, to musi posiadać zdolności umysłowe do 

formułowania intencji o odpowiednio złożonym charakterze i planowania ich realizacji. Należą do nich 

minimalna racjonalność, zdolność zrozumienia środków wymaganych do realizacji swoich celów, 

zdolności umysłowe niezbędne do planowania działań itp. Aby osoba mogła cieszyć się autonomicznym 

życiem, musi faktycznie korzystać z tych zdolności, aby wybrać życie. Innymi słowy, muszą być 

dostępne dla niego odpowiednie opcje do wyboru. Wreszcie jego wybór musi być wolny od przymusu 

i manipulacji ze strony innych, musi być niezależny. 

Definicja Raza dzieli autonomię na trzy części składowe. Mówi, że jesteś autonomiczny, jeśli (1) 

posiadasz podstawową racjonalność wymaganą do działania w sposób ukierunkowany na cel; (2) masz 

do wyboru odpowiedni zakres opcji; oraz (3) twój wybór spośród tych opcji jest niezależny, to znaczy 

wolny od przymusu i manipulacji ze strony innych osób. Definicję tę można zastosować zarówno do 

indywidualnych decyzji, jak i życia jako całości. Innymi słowy, idąc za Razem, możemy rozważyć, czy 

całe życie człowieka jest autonomiczne, czy też dana decyzja lub zestaw decyzji jest autonomiczny. 

Niektórzy ludzie lubią używać różnych terminów, aby rozróżnić różne zakresy analizy. Na przykład 

filozof Gerald Dworkin zasugerował kiedyś, abyśmy używali terminu „autonomia”, gdy mówimy o życiu 

jako całości (lub jakiejś jego dłuższej części), a „wolności”, gdy mówimy o indywidualnych decyzjach. 

Jest to jednak mylące, ponieważ, jak zobaczymy poniżej, termin „wolność” został również zastosowany 

tylko do trzeciego warunku autonomii Raza. Dlatego w dalszej części artykułu użyjemy tylko jednego 

słowa – „autonomia” – w odniesieniu do interesującego nas zjawiska. Co więcej, tak naprawdę nie 

będziemy omawiać wpływu sztucznej inteligencji na życie jako całość, ale raczej jej wpływ na konkretne 

decyzje lub określone konteksty decyzyjne. Kuszące jest myślenie o trzech składnikach autonomii Raza 

jako warunki, które muszą być spełnione, aby decyzja została uznana za samodzielną. Jeśli spełniasz 

wszystkie trzy, jesteś niezależny; jeśli nie, to nie jesteś. Ale to jest zbyt binarne. W rzeczywistości 

bardziej pomocne jest myślenie o trzech komponentach jako o wymiarach, wzdłuż których autonomia 

decyzji może się zmieniać. Możemy je nazwać odpowiednio wymiarami racjonalności, opcjonalności i 

niezależności. Może istnieć minimalny próg, który należy przekroczyć w każdym wymiarze, zanim 

decyzja będzie kwalifikować się do statusu autonomicznego, ale poza tym progiem decyzje mogą być 

mniej lub bardziej autonomiczne. Aby uczynić to bardziej konkretnym, porównaj dwie różne decyzje. 

Pierwsza decyzja polega na wybraniu spośród opcji filmów zalecanych przez aplikację Netflix (lub inną 

aplikację do strumieniowego przesyłania wideo). Aplikacja oferuje dziesięć polecanych filmów. Czytasz 

ich opisy i wybierasz ten, który najbardziej Cię interesuje. Druga decyzja polega na wybraniu trasy 

pieszej, która została Ci polecona przez Google Maps (lub inną usługę mapowania). Aplikacja podaje 

jedną zalecaną trasę, podświetloną na niebiesko i jedną podobną trasę w mniej zauważalnym szarym 



kolorze. Podążasz zaznaczoną trasą. Czy oba te wybory są autonomiczne? Prawdopodobnie. Możemy 

założyć, że posiadasz podstawową racjonalność potrzebną do działania w sposób ukierunkowany na 

cel; widzimy, że aplikacje dały Ci szereg opcji; a aplikacje oczywiście nie wymuszają i nie manipulują 

twoimi wyborami (chociaż poniżej ponownie ocenimy to twierdzenie). Ale czy jedna decyzja jest 

bardziej autonomiczna niż druga? Prawdopodobnie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że aplikacja 

Netflix zapewnia więcej opcji i informacji, a nie podkreśla ani nie poleca jednej z nich, która ma wyższe 

wyniki w drugim i trzecim wymiarze. Daje to większą opcjonalność i więcej niezależności. Myślenie o 

autonomii w ten trójwymiarowy sposób jest przydatne. Pozwala nam docenić, że autonomia jest 

zjawiskiem złożonym. Zachęca nas do unikania uproszczonego i binarnego myślenia. Możemy teraz 

zrozumieć, że autonomia nie jest jakimś prostym zjawiskiem albo/albo. Decyzje mogą być mniej lub 

bardziej autonomiczne, a ich autonomia może być podważana lub promowana na różne sposoby. W 

związku z tym ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że mogą istnieć praktyczne kompromisy między 

różnymi wymiarami i że musimy je zrównoważyć, aby promować autonomię. Na przykład dodanie 

większej liczby opcji do decyzji może promować autonomię tylko do pewnego stopnia. Poza tym 

dodanie większej liczby opcji może być przytłaczające, sprawić, że będziemy bardziej zdezorientowani 

i zagrozi naszej podstawowej racjonalności. Jest to coś, co psychologowie określili jako „paradoks 

wyboru” (więcej na ten temat później). Podobnie, pewne ograniczenia opcji i minimalny przymus lub 

ingerencja mogą być konieczne, aby w pełni wykorzystać autonomię. Od dawna jest to uznawane w 

teorii politycznej. Thomas Hobbes, na przykład, w swojej słynnej obronie suwerennego państwa 

argumentował, że potrzebujemy minimalnego przymusu ze strony państwa, aby uchronić nas przed 

pogrążeniem się w gorzkich sporach i konfliktach między sobą. Chociaż wszystkie aspekty 

trójwymiarowego modelu autonomii zasługują na omówienie, warto poświęcić nieco więcej uwagi 

wymiarowi niezależności. Wymiar ten skutecznie pokrywa się ze standardowymi politycznymi 

koncepcjami „wolności” i „wolności”. Kluczową ideą leżącą u podstaw tego wymiaru jest to, że aby być 

autonomicznym, musisz być wolny i niezależny. Ale co właściwie oznacza ta wolność i niezależność? 

Raz mówi o tym, że wymaga to braku przymusu i manipulacji, ale te koncepcje same w sobie są mocno 

kwestionowane i mogą manifestować się na różne sposoby. Na przykład przymus zwykle wymaga 

groźby ingerencji, jeśli dana opcja nie zostanie wybrana („zrób to albo inaczej!”), podczas gdy 

manipulacja może być bardziej subtelna, często obejmując próbę prania mózgu lub uwarunkowania 

kogoś, by faworyzował określoną opcję. We współczesnych politycznych teoriach wolności istnieje 

również istotne rozróżnienie między wolnością rozumianą jako brak rzeczywistej ingerencji w 

podejmowanie decyzji a wolnością rozumianą jako brak faktycznej i potencjalnej ingerencji. Ta 

pierwsza jest związana z klasycznymi teoriami liberalnymi, takimi jak te wysunięte przez Johna Locke'a 

i Thomasa Hobbesa; ta ostatnia jest kojarzona z republikańskimi teoriami wolności, takimi jak te 

preferowane przez Machiavellego, a ostatnio irlandzkiego filozofa Philipa Pettita (nie mylić z partią 

republikańską w USA).  Możemy wyjaśnić to rozróżnienie na prostym przykładzie zaczerpniętym z 

Pettit. Wyobraź sobie niewolnika, to znaczy kogoś, kto jest legalnie posiadany i kontrolowany przez 

inną istotę ludzką. A teraz wyobraź sobie, że właściciel niewolnika jest wyjątkowo życzliwy i oświecony. 

Mają prawnie uznaną moc zmuszania niewolnika do robienia tego, co chcą, ale nie korzystają z tej 

władzy. W rezultacie niewolnik prowadzi stosunkowo szczęśliwe życie, wolne od jakiejkolwiek 

faktycznej ingerencji. Czy niewolnik jest wolny? Zwolennicy republikańskiej teorii wolności twierdzą, 

że niewolnik nie jest wolny. Mimo że nie są aktywnie ingerowani, nadal żyją w stanie dominacji. 

Życzliwy pan niewolnika może pozwolić niewolnikowi działać tylko w ramach określonych arbitralnie 

określonych parametrów lub może zmienić zdanie w dowolnym momencie i wkroczyć i ingerować w 

wybory niewolnika. To jest antyteza wolności. Problem, według republikanów, polega na tym, że 

pogląd klasycznego liberalizmu nie może tego wyjaśnić. Musimy brać pod uwagę zarówno faktyczne, 

jak i potencjalne ingerencje w podejmowanie decyzji, jeśli mamy właściwie chronić wolność jednostki. 

Osoba nie może być wolna, jeśli żyje pod potencjalną dominacją innej osoby. Niezależnie od tego, co 



jest warte, uważamy, że jest to rozsądne stanowisko do przyjęcia. Najważniejsze jest zatem to, że 

musimy zapewnić, aby nasz trójwymiarowy model autonomii uwzględniał zarówno rzeczywiste, jak i 

potencjalne ingerencje w jego podejście do wymiaru niezależności. To tyle o naturze autonomii. A co 

z jego wartością? Dlaczego niektórzy ludzie woleliby umrzeć niż obejść się bez niego? Nie możemy tutaj 

dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, ale możemy przynajmniej nakreślić niektóre sposoby, w jakie 

można na nie odpowiedzieć. Pozostawiamy indywidualnemu czytelnikowi określenie, jak ważna jest 

dla niego autonomia. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa sposoby myślenia o wartości autonomii. 

Pierwszym z nich jest myślenie o autonomii jako o czymś, co jest samo w sobie wartościowe, to znaczy 

wartościowe samo w sobie, niezależnie od swoich konsekwencji lub skutków. Jeśli przyjmiesz ten 

pogląd, pomyślisz o autonomii jako o jednym z podstawowych warunków ludzkiego rozkwitu. 

Prawdopodobnie uwierzysz, że ludzie nie mogą naprawdę dobrze żyć, jeśli nie mają autonomii. Możesz 

nawet posunąć się tak daleko, że myślisz, że życie bez autonomii nie jest warte życia. Drugim sposobem 

myślenia o tym jest to, że jest to coś, co jest wartościowe instrumentalnie, to znaczy wartościowe ze 

względu na swoje typowe konsekwencje lub skutki. Jeśli przyjmiesz ten pogląd, możesz wysoko cenić 

autonomię, ale tylko dlatego, że uważasz, że autonomia sprzyja dobrym wynikom. Jest to powszechny 

pogląd i często występuje w politycznych i prawnych uzasadnieniach autonomii. Chodzi o to, że 

ludziom jest lepiej, jeśli pozwalają im robić swoje. Mogą przebierać i wybierać rzeczy, które najbardziej 

sprzyjają ich dobremu samopoczuciu, a nie robić tego za nich państwo lub strona trzecia. 

Kontrapunktem jest oczywiście paternalistyczny pogląd, który głosi, że ludzie nie zawsze działają w 

najlepszym interesie i czasami potrzebują pomocy. Walka między paternalizmem a autonomią toczy 

się we współczesnych debatach politycznych. Z jednej strony są tacy, którzy potępiają „państwo 

niańcze” za to, że zawsze wkracza i uważa, że wie najlepiej; na drugim biegunie są tacy, którzy 

ubolewają nad irracjonalnością swoich współobywateli i myślą, że wszyscy byśmy stali się otyłymi 

narkomanami, gdybyśmy mieli sami decydować. Większość ludzi prawdopodobnie zamieszkuje gdzieś 

pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Możemy wyjaśnić to rozróżnienie na prostym przykładzie 

zaczerpniętym z Pettit. Wyobraź sobie niewolnika, to znaczy kogoś, kto jest legalnie posiadany i 

kontrolowany przez inną istotę ludzką. A teraz wyobraź sobie, że właściciel niewolnika jest wyjątkowo 

życzliwy i oświecony. Mają prawnie uznaną moc zmuszania niewolnika do robienia tego, co chcą, ale 

nie korzystają z tej władzy. W rezultacie niewolnik prowadzi stosunkowo szczęśliwe życie, wolne od 

jakiejkolwiek faktycznej ingerencji. Czy niewolnik jest wolny? Zwolennicy republikańskiej teorii 

wolności twierdzą, że niewolnik nie jest wolny. Mimo że nie są aktywnie ingerowani, nadal żyją w stanie 

dominacji. Życzliwy pan niewolnika może pozwolić niewolnikowi działać tylko w ramach określonych 

arbitralnie określonych parametrów lub może zmienić zdanie w dowolnym momencie i wkroczyć i 

ingerować w wybory niewolnika. To jest antyteza wolności. Problem, według republikanów, polega na 

tym, że pogląd klasycznego liberalizmu nie może tego wyjaśnić. Musimy brać pod uwagę zarówno 

faktyczne, jak i potencjalne ingerencje w podejmowanie decyzji, jeśli mamy właściwie chronić wolność 

jednostki. Osoba nie może być wolna, jeśli żyje pod potencjalną dominacją innej osoby. Niezależnie od 

tego, co jest warte, uważamy, że jest to rozsądne stanowisko do przyjęcia. Najważniejsze jest zatem 

to, że musimy zapewnić, aby nasz trójwymiarowy model autonomii uwzględniał zarówno rzeczywiste, 

jak i potencjalne ingerencje w jego podejście do wymiaru niezależności. To tyle o naturze autonomii. 

A co z jego wartością? Dlaczego niektórzy ludzie woleliby umrzeć niż obejść się bez niego? Nie możemy 

tutaj dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, ale możemy przynajmniej nakreślić niektóre sposoby, w 

jakie można na nie odpowiedzieć. Pozostawiamy indywidualnemu czytelnikowi określenie, jak ważna 

jest dla niego autonomia. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa sposoby myślenia o wartości autonomii. 

Pierwszym z nich jest myślenie o autonomii jako o czymś, co jest samo w sobie wartościowe, to znaczy 

wartościowe samo w sobie, niezależnie od swoich konsekwencji lub skutków. Jeśli przyjmiesz ten 

pogląd, pomyślisz o autonomii jako o jednym z podstawowych warunków ludzkiego rozkwitu. 

Prawdopodobnie uwierzysz, że ludzie nie mogą naprawdę dobrze żyć, jeśli nie mają autonomii. Możesz 



nawet posunąć się tak daleko, że myślisz, że życie bez autonomii nie jest warte życia. Drugim sposobem 

myślenia o tym jest to, że jest to coś, co jest wartościowe instrumentalnie, to znaczy wartościowe ze 

względu na swoje typowe konsekwencje lub skutki. Jeśli przyjmiesz ten pogląd, możesz wysoko cenić 

autonomię, ale tylko dlatego, że uważasz, że autonomia sprzyja dobrym wynikom. Jest to powszechny 

pogląd i często występuje w politycznych i prawnych uzasadnieniach autonomii. Chodzi o to, że 

ludziom jest lepiej, jeśli pozwalają im robić swoje. Mogą przebierać i wybierać rzeczy, które najbardziej 

sprzyjają ich dobremu samopoczuciu, a nie robić tego za nich państwo lub strona trzecia. 

Kontrapunktem jest oczywiście paternalistyczny pogląd, który głosi, że ludzie nie zawsze działają w 

najlepszym interesie i czasami potrzebują pomocy. Walka między paternalizmem a autonomią toczy 

się we współczesnych debatach politycznych. Z jednej strony są tacy, którzy potępiają „państwo 

niańcze” za to, że zawsze wkracza i uważa, że wie najlepiej; na drugim biegunie są tacy, którzy 

ubolewają nad irracjonalnością swoich współobywateli i myślą, że wszyscy byśmy stali się otyłymi 

narkomanami, gdybyśmy mieli sami decydować. Większość ludzi prawdopodobnie zamieszkuje gdzieś 

pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Oczywiście można cenić autonomię zarówno z powodów 

wewnętrznych, jak i instrumentalnych, sądzić, że jest ona wartościowa sama w sobie i że z większym 

prawdopodobieństwem doprowadzi do lepszych wyników. Dostępne są również bardziej egzotyczne 

widoki. Na przykład jeden z autorów niniejszej książki bronił twierdzenia, że autonomia nie jest 

wartościowa ani instrumentalnie, ani samoistnie, ale raczej czymś, co sprawia, że dobre rzeczy stają 

się lepsze, a złe gorsze. Wyobraź sobie na przykład seryjnego mordercę, który samodzielnie decyduje 

się zabić wielu ludzi, w porównaniu z seryjnym mordercą, któremu wyprano mózg, by zabił wielu ludzi. 

Czyje działania są gorsze? Oczywistą odpowiedzią jest to pierwsze. Brak autonomii tego ostatniego 

wydaje się łagodzący. Oczywiście dla wielu nadal jest źle , że ludzie zginęli w wyniku jego działań, ale 

biorąc pod uwagę wszystko, wydaje się gorzej, jeśli zginęli w wyniku autonomicznego wyboru. Sugeruje 

to, że działa większe zło. To samo dotyczy dobrych rzeczy, które zdarzają się przypadkowo, w 

porównaniu z tymi, które zdarzają się w wyniku autonomicznego działania. Niezależnie od tego, który 

pogląd wybierzesz, należy wziąć pod uwagę dodatkowe komplikacje. Na początek trzeba się 

zastanowić, gdzie w hierarchii wartości leży autonomia. Cenimy wiele rzeczy w życiu, w tym zdrowie, 

życie towarzyskie, przyjaźń, wiedzę, dobre samopoczucie i tak dalej. Czy autonomia jest ważniejsza czy 

mniej ważna niż te inne rzeczy? A może jest równorzędny? Czy powinniśmy być gotowi poświęcić 

trochę autonomii, aby żyć dłużej i szczęśliwiej (jak mogliby argumentować paternaliści)? A może 

zgadzamy się z Patrickiem Henrym, że utrata wolności to los gorszy od śmierci? To, jak odpowiemy na 

te pytania, odegra dużą rolę w tym, jak poważnie traktujemy wszelkie zagrożenia, jakie sztuczna 

inteligencja może stanowić dla naszej wolności. Pomocna może być analogia. Wielu filozofów, 

prawników i teoretyków polityki uważa, że prywatność jest ważna, ale niektórzy kwestionują nasze 

zaangażowanie w ochronę prywatności. W końcu wydaje się, że lekcja płynąca z ery internetu polega 

na tym, że ludzie są skłonni zrezygnować z prawa do prywatności, aby uzyskać dostęp do szybkich i 

wydajnych usług cyfrowych. Prowadzi to niektórych do argumentu, że możemy przechodzić do 

społeczeństwa post-prywatnego. Czy coś podobnego może dotyczyć autonomii? Czy bylibyśmy skłonni 

zrzec się naszej autonomii, aby zyskać korzyści płynące z AI? Czy możemy przejść do społeczeństwa 

post-autonomicznego? Jest to coś, co należy traktować poważnie, gdy przyglądamy się potencjalnym 

zagrożeniom dla autonomii. Na koniec należy również rozważyć związek między autonomią (jakkolwiek 

jest ona ceniona) a innymi podstawowymi prawami i wolnościami. Na przykład wiele klasycznych 

negatywnych praw ma solidne podstawy w wartości autonomii. Przykładami mogą być wolność słowa, 

swoboda przemieszczania się, swoboda zawierania umów, swoboda zrzeszania się oraz, oczywiście, 

prywatność i prawo do bycia pozostawionym w spokoju. Chociaż istnieją ekonomiczne i polityczne 

uzasadnienia dla każdej z tych swobód, mogą być również uzasadnione wartością autonomii, a ich 

ochrona może przyczynić się do promowania autonomii. Krótko mówiąc, wydaje się, że można 



uzasadnić pogląd, że autonomia, niezależnie od tego, jak jest ceniona, jest podstawą naszych ram 

prawnych i politycznych. Wszyscy mamy w tym jakiś interes. 

Czy sztuczna inteligencja i algorytmiczne podejmowanie decyzji podważają autonomię? 

Teraz, gdy mamy głębsze zrozumienie zarówno natury, jak i wartości autonomii, przechodzimy do 

pytania: czy powszechne wdrażanie sztucznej inteligencji i algorytmicznego podejmowania decyzji 

podważa autonomię? Jak już wspomniano, krytycy i komentatorzy społeczni już to sugerowali, ale 

uzbrojeni w trójwymiarowy model możemy podjąć się bardziej szczegółowej analizy. Możemy 

rozważyć wpływ tych nowych technologii we wszystkich trzech wymiarach autonomii. Czyniąc to, 

musimy z góry przyznać, że istnieją pewne powody do niepokoju. Rozważmy pierwszy z trzech 

wymiarów przedstawionych powyżej: podstawową racjonalność. We wcześniejszych częściach 

zwrócono uwagę na różne sposoby, w jakie sztuczna inteligencja i algorytmiczne narzędzia do 

podejmowania decyzji mogą na to wpływać. Podstawowa racjonalność zależy od naszej zdolności 

zrozumienia, w jaki sposób nasze działania odnoszą się do naszych celów. Wymaga to pewnej zdolności 

do wypracowania przyczynowej struktury świata i wybrania działań, które z największym 

prawdopodobieństwem zrealizują nasze cele. Jednym z problemów związanych ze sztuczną 

inteligencją jest to, że może uniemożliwić nam wypracowanie tych związków przyczynowych. 

Przyjrzyjmy się problemowi nieprzejrzystości i niewyjaśnialności, który omówiliśmy w części 2. Jest 

całkiem możliwe, że systemy sztucznej inteligencji po prostu podrzucą nam zalecane działania, które 

powinniśmy wykonać, bez wyjaśniania, dlaczego lub w jaki sposób te opcje odnoszą się do naszych 

celów. Musimy po prostu wziąć to na wiarę. W niedawnej książce zatytułowanej Re-Engineering 

Humanity, Brett Frischmann i Evan Selinger jasno wyrazili ten strach. Twierdzą, że jedną z konsekwencji 

nadmiernego polegania na sztucznej inteligencji byłoby przeprogramowanie ludzi na proste maszyny 

„bodziec-reakcja”. Ludzie zobaczą zalecenia przekazane im przez sztuczną inteligencję i wdrożą reakcję 

bez krytycznej refleksji lub zastanowienia. Podstawowa racjonalność jest zagrożona. Podobne 

problemy pojawiają się, gdy przyjrzymy się wymiarowi opcjonalności. Jednym z najbardziej 

rozpowszechnionych zastosowań sztucznej inteligencji w usługach skierowanych do konsumentów jest 

„filtrowanie” i ograniczanie opcji. Na przykład Google filtruje i porządkuje możliwe linki w odpowiedzi 

na nasze zapytania. W ten sposób zmniejsza liczbę opcji, które musimy przetworzyć, znajdując 

potrzebne informacje. Rekomendacje produktów Netflix i Amazon działają w podobny sposób. Uczą 

się na podstawie Twojego wcześniejszego zachowania (i zachowania innych klientów) i dają Ci 

ograniczony zestaw opcji z szerokiego zakresu potencjalnych produktów. Często to filtrowanie opcji 

jest mile widziane. Sprawia, że decyzje są łatwiejsze w zarządzaniu. Ale jeśli system sztucznej 

inteligencji daje nam tylko jedną lub dwie rekomendacje i daje jednej z nich ocenę ufności „95 

procent”, to musimy zapytać, czy jest to zachowanie autonomii. Jeśli mamy zbyt mało opcji i jeśli 

jesteśmy zniechęceni do krytycznego lub refleksyjnego myślenia o nich, prawdopodobnie tracimy coś 

niezbędnego do bycia autorami własnego życia. Par 5 na kontroli jest naprawdę szczególną ilustracją 

tego problemu. Wreszcie wymiar niezależności może być również zagrożony przez wykorzystanie 

sztucznej inteligencji. Rzeczywiście, jeśli już, wymiar niezależności będzie prawdopodobnie najbardziej 

oczywistą ofiarą wszechobecnej sztucznej inteligencji. Dlaczego tak? Ponieważ sztuczna inteligencja 

oferuje wiele nowych możliwości rzeczywistej i potencjalnej ingerencji w nasze podejmowanie decyzji. 

Jedną z możliwości jest bezpośredni przymus przez sztuczną inteligencję lub za jej pośrednictwem. 

Asystent AI może na przykład zagrozić wyłączeniem usługi, jeśli nie zastosujemy się do zalecenia. 

Paternalistyczne rządy i firmy (np. towarzystwa ubezpieczeniowe) mogą ulec pokusie wykorzystania 

technologii w ten sposób. Możliwe są jednak również mniej jawne ingerencje w podejmowanie decyzji. 

Wykorzystanie reklamy i zarządzania informacjami opartego na sztucznej inteligencji może 

powodować powstawanie baniek filtrujących i komór echa. W rezultacie możemy zostać uwięzieni w 

technologicznych „pudełkach Skinnera”, w których jesteśmy nagradzani za podporządkowanie się 



ideologicznej linii partyjnej, a tym samym wmanipulowani w zestaw preferencji, który właściwie nie 

jest naszym własnym. Istnieją pewne sugestie, że to już się dzieje, a wiele osób wyraża zaniepokojenie 

wpływem fałszywych wiadomości za pośrednictwem AI i polaryzujących reklam politycznych w 

debatach politycznych. Niektóre z tych reklam potencjalnie stanowią przykład najbardziej subtelnej i 

podstępnej formy dominacji, którą Jamie Susskind nazywa kontrolą percepcji. Kontrola percepcji to 

dosłownie próba wpłynięcia na sposób, w jaki postrzegamy świat. Filtrowanie jest filarem kontroli 

percepcji. Świat jest chaotyczny i oszałamiający, więc nasze transakcje z nim muszą być pośredniczone, 

aby uniknąć zasypania nas szczegółami. Albo sami dokonujemy tego przesiewania i sortowania, albo, 

co bardziej prawdopodobne, polegamy na innych, którzy zrobią to za nas, takich jak komercyjne 

serwisy informacyjne, media społecznościowe, wyszukiwarki i inne systemy rankingowe. W każdym 

przypadku ktoś (lub coś) dokonuje wyborów dotyczących tego, ile informacji jest dla nas istotnych, ile 

kontekstu jest potrzebne, aby było to zrozumiałe, i ile trzeba nam powiedzieć. Chociaż w przeszłości 

filtrowanie było wykonywane przez ludzi, coraz częściej jest to ułatwiane przez wyrafinowane 

algorytmy, które przemawiają do nas w oparciu o dogłębne zrozumienie naszych preferencji. Te 

preferencje są wiarygodnie przewidywane na podstawie naszej historii sprzedaży detalicznej, polubień 

i udostępnień na Facebooku, postów na Twitterze, wyświetleń w YouTube i tym podobnych. Na 

przykład Facebook najwyraźniej filtruje przekazywane wiadomości na podstawie około 100 000 

czynników, „w tym kliknięć, polubień, udostępnień [i] komentarzy”. W sferze demokratycznej 

technologia ta toruje drogę do aktywnej manipulacji poprzez ukierunkowane reklamy polityczne. 

„Ciemne” reklamy mogą być wysyłane do osób, które są na nie najbardziej podatne, bez korzyści – a 

nawet możliwości – otwartego obalenia i rywalizacji, od których funkcjonowanie rynku pomysłów 

zależy. Zakres kontroli postrzegania, który umożliwiają nowe platformy cyfrowe, jest naprawdę 

pierwszy w historii i prawdopodobnie spowoduje skoncentrowanie bezprecedensowej władzy w 

rękach kilku wielkich gigantów technologicznych i władz państwowych mających obsesję na punkcie 

prawa i porządku. Co więcej, powszechne stosowanie masowej inwigilacji zarówno przez rząd, jak i 

duże firmy technologiczne tworzy nową formę dominacji w naszym życiu. Jesteśmy obserwowani i 

monitorowani przez cały czas w cyfrowym panoptikonie i chociaż możemy nie być aktywnie ingerowani 

na bieżąco, zawsze istnieje możliwość, że możemy być, jeśli przekroczymy linię. Nasza pozycja staje się 

wówczas nieco podobna do sytuacji cyfrowego niewolnika żyjącego pod arbitralnym kaprysem naszych 

cyfrowych panów. Jest to zupełne przeciwieństwo republikańskiej koncepcji autonomii. Ale jest inna 

historia do opowiedzenia. Łatwo jest przecenić panikę na temat sztucznej inteligencji i utraty 

autonomii. Musimy spojrzeć na to z każdej strony. Istnieją sposoby, w jakie sztuczna inteligencja może 

promować i wzmacniać autonomię. Zarządzając informacjami i organizując je w przydatne pakiety, 

sztuczna inteligencja może pomóc nam uporządkować złożony bałagan rzeczywistości. To może 

promować racjonalność, a nie ją utrudniać. Podobnie, jak zauważono, filtrowanie i ograniczanie opcji, 

o ile nie posunie się za daleko, może w rzeczywistości promować autonomię, sprawiając, że problemy 

związane z podejmowaniem decyzji będą łatwiejsze do opanowania poznawczo. Przy zbyt wielu 

opcjach utkniemy i nie jesteśmy pewni, co robić. Zawężenie pola opcji ponownie nas uwalnia. Asystenci 

AI mogą również chronić nas przed zewnętrznymi formami ingerencji i manipulacji, działając na 

przykład jako wyrafinowane filtry spamu ideologicznego. Wreszcie, bardziej ogólnie, ważne jest, aby 

uznać, że technologie takie jak sztuczna inteligencja mają tendencję do zwiększania naszej władzy nad 

światem i umożliwiają nam robienie rzeczy, które wcześniej nie były możliwe. Google daje nam dostęp 

do bardziej użytecznych (i bezużytecznych!) informacji niż którykolwiek z naszych przodków; Netflix 

daje nam dostęp do większej ilości rozrywki; Asystenci AI, tacy jak Alexa i Siri, pozwalają nam 

efektywnie planować i zarządzać czasem. Umiejętne wykorzystanie sztucznej inteligencji może być 

wielkim dobrodziejstwem dla naszej autonomii. Należy również wziąć pod uwagę niebezpieczeństwo 

stronniczości status quo lub niechęci do strat. Często, gdy pojawia się nowa technologia, szybko 

zauważamy jej wady i identyfikujemy zagrożenia, jakie stwarza dla cenionych wartości, takich jak 



autonomia. Mniej szybko zauważamy, że te zagrożenia są już nieodłączną częścią status quo. Staliśmy 

się na nie niewrażliwi. Wydaje się, że dotyczy to zagrożeń, jakie sztuczna inteligencja stwarza dla naszej 

autonomii. Nie da się wyeliminować wszystkich możliwych zagrożeń dla autonomii. Ludzie nie są 

doskonale samo-tworzącymi się panami własnego losu. Jesteśmy zależni od naszego środowiska 

naturalnego i od siebie nawzajem. Co więcej, mamy długą i bogatą historię wzajemnego podważania 

autonomii. Od wieków podważamy racjonalność, ograniczamy opcje i ideologicznie manipulujemy 

sobą nawzajem. Zrobiliśmy to poprzez teksty religijne i dyktaty rządowe. Ale stworzyliśmy również dość 

solidne ramy konstytucyjne i prawne, które chronią przed najgorszym z tych zagrożeń. Czy jest jakiś 

powód, by sądzić, że jest coś szczególnego lub innego w zagrożeniach, jakie sztuczna inteligencja 

stwarza dla autonomii? Być może. Chociaż zagrożenia dla autonomii nie są niczym nowym, sztuczna 

inteligencja tworzy nowe sposoby realizacji tych zagrożeń. Na przykład jedną z ważnych obaw 

związanych ze sztuczną inteligencją jest to, w jaki sposób może ona skoncentrować władzę 

podważającą autonomię w obrębie kilku kluczowych podmiotów (np. rządów i dużych firm 

technologicznych). Historycznie władza podważająca autonomię była bardziej rozproszona. Nasi 

sąsiedzi, koledzy z pracy, przyjaciele, rodziny, stany i kościoły mogą próbować ingerować w 

podejmowanie przez nas decyzji i ideologicznie warunkować nasze zachowanie. Niektórzy z tych 

aktorów byli stosunkowo bezsilni, więc zagrożenie, jakie stanowili, można było zignorować na poziomie 

praktycznym. Zawsze istniała też nadzieja, że różne siły mogą się wzajemnie znosić lub stosunkowo 

łatwo je zignorować. To może już nie być prawda. Internet łączy nas wszystkich i tworzy środowisko, w 

którym kilka kluczowych firm (np. Facebook, Google, Amazon) i dobrze finansowane agencje rządowe 

mogą odegrać ogromną rolę w ograniczaniu naszej autonomii. Co więcej, po stronie korporacyjnej jest 

całkiem możliwe, że wszyscy kluczowi gracze mają silną motywację do ideologicznego uwarunkowania 

nas w tym samym kierunku. Psycholog społeczny i teoretyk społeczny Shoshana Zuboff w swojej 

książce The Age of Surveillance Capitalism twierdzi, że wszystkie dominujące platformy technologiczne 

mają motywację do promowania ideologii kapitalizmu nadzoru. Ta ideologia zachęca do wydobywania 

wartości z indywidualnych danych i działa poprzez nakłanianie ludzi do normalizacji i akceptacji 

masowej cyfrowej inwigilacji oraz powszechnego stosowania analiz predykcyjnych. Twierdzi, że można 

to zrobić w subtelny i ukryty sposób, gdy korzystamy z udogodnień usług cyfrowych i normalizujemy 

koszty, jakie nakładają one na prywatność i autonomię. To samo dotyczy sytuacji, gdy rządy 

wykorzystują sztuczną inteligencję. Na przykład chiński rząd, poprzez swój system kredytów 

społecznych (który jest ułatwiony dzięki partnerstwu z prywatnymi przedsiębiorstwami), wykorzystuje 

cyfrowy nadzór i algorytmiczne systemy oceniania, aby narzucić określony model tego, co to znaczy 

być dobrym obywatelem. Efektem netto powszechnego rozpowszechniania sztucznej inteligencji przez 

Internet jest to, że daje ona garstce aktorów ogromną władzę, by podważać autonomię. Może to być 

naprawdę bezprecedensowe zagrożenie dla autonomii. Sztuczna inteligencja może również osłabiać 

autonomię w sposób, któremu jednostkom znacznie trudniej jest się oprzeć i przeciwdziałać niż 

tradycyjnym zagrożeniom dla autonomii. Idea „szturchnięcia” rozpowszechniła się w kręgach 

politycznych w ostatnich dziesięcioleciach. Po raz pierwszy została wymyślona przez Cass Sunstein i 

Richarda Thalera w ich książce Nudge. Sunstein i Thaler byli zainteresowani wykorzystaniem 

spostrzeżeń z psychologii behawioralnej i poznawczej do poprawy porządku publicznego. Wiedzieli, że 

dziesięciolecia badań ujawniły, że ludzie są systematycznie stronniczy w podejmowaniu decyzji. Nie 

rozumują prawidłowo na temat prawdopodobieństwa i ryzyka; są niechętni stratom i krótkoterminowi 

w swoim myśleniu. W rezultacie często postępują wbrew swojemu długofalowemu samopoczuciu. 

Świadomość tego wszystkiego wydaje się uzasadnieniem dla paternalistycznej interwencji. Osobom 

nie można ufać, że postąpią właściwie, więc ktoś inny musi to zrobić za nich. Na przykład rządy muszą 

wkroczyć i skierować ludzi na właściwe tory. Pytanie postawione przez Sunsteina i Thalera brzmiało: 

„jak możemy to zrobić bez całkowitego podważenia autonomii?” Ich odpowiedzią było popychanie, a 

nie zmuszanie ludzi do robienia właściwych rzeczy. Innymi słowy, wykorzystanie spostrzeżeń z 



psychologii behawioralnej do delikatnego popychania lub zachęcania ludzi do robienia właściwych 

rzeczy, ale zawsze pozostawiania im opcji odrzucenia impulsu i korzystania z własnej autonomii. 

Wymaga to starannej inżynierii „architektur wyborów”, z którymi ludzie mają do czynienia na co dzień, 

tak aby pewne wybory były bardziej prawdopodobne. Klasyczne przykłady „szturchnięć” zalecanych 

przez Sunsteina i Thalera obejmują zmianę polityki opt-in na politykę opt-out (wykorzystując w ten 

sposób nasze naturalne lenistwo i lojalność wobec status quo), zmianę sposobu przedstawiania 

ludziom ryzyka w celu podkreślenia strat, a nie korzyści (wykorzystując w ten sposób naszą naturalną 

skłonność do niechęci do strat) oraz zmieniając sposób, w jaki informacje są przedstawiane ludziom, 

aby uczynić pewne opcje bardziej wyrazistymi lub atrakcyjnymi (w ten sposób wykorzystując naturalne 

dziwactwa i uprzedzenia w sposobie, w jaki postrzegamy świat). Przez lata toczyło się wiele dyskusji na 

temat tego, czy zachęty rzeczywiście chronią autonomię. Krytycy obawiają się, że niektórzy aktorzy 

mogą wykorzystywać ponaglenia w sposób manipulacyjny i nieprzejrzysty, a ich ostatecznym skutkiem 

jest osłabienie naszej zdolności do samodzielnego dokonywania wyborów (ponieważ popychanie 

działa najlepiej, gdy ludzie nie są ich świadomi). Sunstein utrzymuje, że ponaglenia mogą zachować 

autonomię, jeśli zostaną spełnione pewne wytyczne. Bez względu na zalety tych argumentów, teoretyk 

regulacji Karen Yeung twierdzi, że narzędzia sztucznej inteligencji ułatwiają nową i bardziej 

ekstremalną formę szturchania, coś, co nazywa „hipernaukami”. Jej argumentem jest to, że stały 

nadzór cyfrowy w połączeniu z analizą predykcyjną w czasie rzeczywistym umożliwia inżynierom 

oprogramowania tworzenie cyfrowych architektur wyborów, które stale dostosowują się i reagują na 

preferencje użytkownika, aby popchnąć go we właściwym kierunku. W rezultacie, gdy tylko dana osoba 

nauczy się odrzucać szturchnięcie, system sztucznej inteligencji może zaktualizować architekturę 

wyboru o nowe pchnięcie. Istnieje zatem znacznie ograniczona zdolność do opierania się naciskom i 

korzystania z autonomii. W podobnym duchu sztuczna inteligencja umożliwia znacznie bardziej 

wszechobecną i subtelną formę dominacji nad naszym życiem. Pisząc o tym w innym kontekście, filozof 

Tom O’Shea przekonuje, że istnieje coś takiego jak „mikrodominacja”. Dzieje się tak, gdy wiele 

codziennych decyzji na małą skalę można podejmować tylko pod kierunkiem i za zgodą innego aktora 

(„dominusa” lub mistrza). O’Shea podaje przykład osoby niepełnosprawnej mieszkającej w placówce 

instytucjonalnej, aby zilustrować tę ideę. Każda podejmowana przez nich decyzja – w tym kiedy wstać, 

kiedy pójść do łazienki, kiedy zjeść, kiedy wyjść na dwór itd. – podlega aprobacie opiekunów 

zatrudnionych w placówce. Jeśli osoba niepełnosprawna zgadza się z życzeniami opiekunów (i 

harmonogramem instytucjonalnym), to jest w porządku, ale jeśli chce od tego odstąpić, szybko okazuje 

się, że nie może robić tego, co chce. Decyzje te rozpatrywane indywidualnie nie są szczególnie znaczące 

– nie wiążą się z ważnymi prawami ani wyborami życiowymi – ale wszystkie te „mikro” przypadki 

dominacji razem wzięte stanowią istotną potencjalną ingerencję w autonomię jednostki.  

Wszechobecne wykorzystanie sztucznej inteligencji może doprowadzić do czegoś podobnego. 

Rozważmy hipotetyczny przykład: jeden dzień z życia Jermaine'a. Właśnie dziś rano Jermaine został 

obudzony przez swój system monitorowania snu. Używa go każdej nocy do rejestrowania swoich 

wzorców snu. Na podstawie swoich obserwacji ustawia alarm, który budzi go w optymalnym 

momencie. Kiedy Jermaine dociera do swojego biurka, szybko sprawdza swoje kanały w mediach 

społecznościowych, gdzie jest karmiony strumieniem informacji dostosowanych do jego preferencji i 

zainteresowań. Zachęca się go do publikowania aktualizacji dla osób, które śledzą jego pracę („tysiąc 

osób, które śledzą cię na Facebooku, od jakiegoś czasu nie ma od ciebie wiadomości”). Kiedy zabiera 

się do pracy, jego telefon brzęczy, przypominając mu z jednej z jego aplikacji zdrowotnych i 

fitnessowych, że czas pobiegać. Później tego dnia, jadąc na spotkanie po drugiej stronie miasta, 

korzysta z Map Google, aby wytyczyć trasę. Czasami, gdy zboczy z toru, przelicza to i wysyła go w 

nowym kierunku. Posłusznie stosuje się do jego zaleceń. Kiedy tylko jest to możliwe, korzysta z 

oprogramowania autopilota w swoim samochodzie, aby zaoszczędzić czas i wysiłek, ale od czasu do 

czasu podpowiada mu to, by przejąć kontrolę nad samochodem, ponieważ pojawia się jakaś 



przeszkoda, do pokonania której nie jest zaprogramowany. Moglibyśmy mnożyć przykłady, ale 

rozumiesz o co chodzi. Wiele drobnych, być może trywialnych wyborów w codziennym życiu 

Jermaine'a podlega teraz algorytmicznemu mistrzowi: jaką trasą jechać, z kim rozmawiać, kiedy 

ćwiczyć i tak dalej. Tak długo, jak działa w ramach preferencji i opcji nadanych mu przez sztuczną 

inteligencję, wszystko jest w porządku. Ale jeśli wyjdzie poza te preferencje, szybko zda sobie sprawę 

z zakresu swojej zależności i okaże się, że nie jest w stanie robić tego, co mu się podoba (przynajmniej 

dopóki nie będzie miał czasu na dostosowanie się do nowej normalności). Rzeczywiście, nie jest to 

czysto hipotetyczna obawa; już to widzimy. Socjolożka Janet Vertesi udokumentowała, jak ona i jej mąż 

zostali oznaczeni jako potencjalni przestępcy, gdy próbowali ukryć fakt, że jest w ciąży przed 

sprzedawcami internetowymi, którzy śledzą dane dotyczące zakupów, wyszukiwania słów kluczowych 

i rozmowy w mediach społecznościowych. 

Od miesięcy żartowałem rodzinie, że prawdopodobnie jestem na liście obserwacyjnej z powodu 

nadmiernego korzystania z Tora i wypłat gotówki. Ale potem mój mąż udał się do naszego lokalnego 

sklepu na rogu, aby kupić wystarczającą liczbę kart podarunkowych, aby pozwolić sobie na wózek 

wymieniony na Amazon. Tam tabliczka ostrzegawcza za kasjerem informowała go, że sklep „zastrzega 

sobie prawo do ograniczenia dziennej kwoty zakupów kartą przedpłaconą i ma obowiązek zgłaszania 

władzom nadmiernych transakcji. 

Zrobiła krok poza cyfrowym panoptikonem i wkrótce uświadomiła sobie jego moc. Efektem netto 

hipernaukowania i mikrodominacji za pośrednictwem sztucznej inteligencji będzie prawdopodobnie 

forma wyuczonej bezradności. Możemy chcieć uwolnić się od potęgi usług i narzędzi sztucznej 

inteligencji, ale pozbycie się ich wpływu jest zbyt trudne i zbyt przytłaczające. Nasze tradycyjne formy 

oporu już nie działają. Łatwiej jest po prostu przestrzegać. Wszystko to maluje dystopijny obraz i 

sugeruje, że może być coś naprawdę innego w zagrożeniu, jakie sztuczna inteligencja stanowi dla 

autonomii. Może nie stanowi nowej kategorii zagrożenia, ale zwiększa zakres i zakres skali tradycyjnych 

zagrożeń. Ale znowu, potrzebny jest pewien stopień sceptycyzmu, zanim przyjmiemy ten dystopijny 

pogląd. Wszystkie wymienione zagrożenia wywnioskowano z rozważań na temat natury sztucznej 

inteligencji i siły algorytmicznej. Nie opierają się one na dokładnym badaniu empirycznym ich 

rzeczywistych skutków. Niestety, nie ma jeszcze tak wielu badań empirycznych dotyczących tych 

skutków, ale garstka, które istnieją, sugeruje, że niektóre z przedstawionych powyżej zagrożeń nie 

urzeczywistniają się w praktyce. Na przykład etnografka Angèle Christin przeprowadziła dogłębne 

badania wpływu zarówno opisowych, jak i predykcyjnych narzędzi analitycznych w różnych 

środowiskach pracy. W szczególności przyjrzała się wpływowi analityki w czasie rzeczywistym na 

dziennikarstwo internetowe i algorytmiczne prognozy ryzyka w sądach karnych. Chociaż uważa, że 

wśród pracowników panuje znaczny szum i obawy związane z tymi technologiami, praktyczny wpływ 

technologii jest bardziej ograniczony. Odkrywa, że pracownicy w obu środowiskach często ignorują lub 

pomijają dane i zalecenia dostarczane im przez te narzędzia algorytmiczne. Jej odkrycia dotyczące 

przewidywania ryzyka w sądownictwie karnym są szczególnie uderzające i ważne, biorąc pod uwagę 

temat tej książki. Jak zauważono w poprzednich rozdziałach, istnieje wiele obaw związanych z 

potencjalnym uprzedzeniem i dyskryminacją nieodłącznie związanymi z tymi narzędziami. Jednak 

Christin stwierdza, że w praktyce poświęca się im bardzo mało uwagi. Większość prawników, sędziów 

i kuratorów albo całkowicie je ignoruje, albo aktywnie „gra” nimi w celu osiągnięcia własnych 

preferowanych rezultatów. Urzędnicy ci wyrażają również znaczny sceptycyzm co do wartości tych 

narzędzi, kwestionując metodologię leżącą u ich podstaw i zazwyczaj przedkładając własną opinię 

eksperta nad tę, którą zapewnia im technologia. Podobnie, niektóre wyrażane obawy dotyczące 

uwarunkowań ideologicznych, zwłaszcza w sferze politycznej, wydają się przesadzone. Z pewnością 

istnieją dowody sugerujące, że fałszywe wiadomości i dezinformacje są rozpowszechniane online przez 

różne grupy i państwa narodowe. Często robią to za pośrednictwem zespołów botów, a nie 



prawdziwych ludzi. Ale badania przeprowadzone przez politologów Andrew Guessa, Brendana Nyhana, 

Benjamina Lyonsa i Jasona Reiflera sugerują, że ludzie nie dają się uwięzić w cyfrowych komorach echa, 

których tak wielu z nas się obawia, że większość z nas nadal polega na tradycyjnych mediach głównego 

nurtu dla naszych wiadomości, a w rzeczywistości jest bardziej prawdopodobne, że wpadniemy do 

komór echa offline niż online! Takie ustalenia, w połączeniu z możliwymi efektami sztucznej inteligencji 

zwiększającymi autonomię, dają pewne uzasadnienie dla ostrożnego optymizmu. O ile i dopóki nie 

będziemy aktywnie zmuszani do korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji wbrew naszej woli, mamy 

więcej mocy, aby oprzeć się ich złym skutkom, niż moglibyśmy zdawać sobie sprawę. Ważne, żeby to 

podkreślać i nie dać się uwieść narracji o bezsilności i pesymistycznym fatalizmie. 

Wielka technologia czy wielki rząd? 

Z powyższej dyskusji wyłania się drobna zagadka. Przeanalizowaliśmy różne zagrożenia, jakie sztuczna 

inteligencja stwarza dla autonomii. Przedstawiliśmy argumenty za niuansami i trójwymiarowym 

myśleniem, jeśli chodzi o ocenę tych zagrożeń. Ale byliśmy masowi w sposobie, w jaki myśleliśmy o 

pochodzeniu tych zagrożeń. Czy to ze strony wielkiej technologii lub wielkiego rządu powinniśmy się 

najbardziej obawiać? A czy to ma znaczenie? Możesz twierdzić, że tak. Istnieje stare powiedzenie o 

zagorzałych libertarianach pro-biznesowych i antyrządowych (takich, jakich często można spotkać w 

Dolinie Krzemowej): obawiają się wszelkich zagrożeń dla wolności jednostki ze strony rządu, ale wydają 

się całkowicie obojętni na te, które nadchodzą. z prywatnych biznesów. Na pierwszy rzut oka wygląda 

to na zastanawiającą niekonsekwencję. Czy na pewno wszystkie zagrożenia dla autonomii należy 

traktować równie poważnie? Ale w tych podwójnych standardach jest pewna logika. Rządy mają 

zazwyczaj znacznie większą siłę przymusu niż przedsiębiorstwa. Chociaż możesz skorzystać z usług 

firmy, a często konkurencja między firmami daje ci inne opcje, musisz korzystać z usług rządowych: nie 

możesz dobrowolnie z nich zrezygnować (chyba że wyemigrujesz lub udasz się na wygnanie) . Jeśli 

zaakceptujemy to rozumowanie i przejrzymy argumenty przedstawione powyżej, być może będziemy 

musieli ponownie rozważyć, na ile poważnie traktujemy zagrożenia, jakie sztuczna inteligencja stwarza 

dla indywidualnej autonomii. Chociaż niektóre zagrożenia pochodzą z rządu i powinniśmy się ich 

obawiać, większość pochodzi z prywatnych przedsiębiorstw i może stanowić mniej powodów do 

niepokoju. 

Ale to nie jest szczególnie wiarygodne stanowisko w dzisiejszych czasach. Po pierwsze, często istnieje 

przyjazna relacja między rządem a prywatnym przedsiębiorstwem w odniesieniu do wykorzystania 

sztucznej inteligencji. Temat ten zostanie omówiony bardziej szczegółowo w następnym rozdziale, ale 

na razie możemy po prostu zauważyć, że rządy często korzystają z usług prywatnych przedsiębiorstw 

w celu wykonywania funkcji, które mają wpływ na prawa obywateli. Na przykład narzędzia analizy 

predykcyjnej, które są obecnie szeroko stosowane w policji i sądownictwie karnym, są ostatecznie 

własnością i są kontrolowane przez prywatne przedsiębiorstwa, które oferują te usługi organom 

publicznym po kosztach. Podobnie chiński System Kredytu Społecznego – który jest prawdopodobnie 

najbardziej inwazyjną i wszechobecną próbą wykorzystania cyfrowego nadzoru i algorytmicznej 

punktacji do regulowania zachowań obywateli – zrodził się z przytulnej relacji między rządem a 

sektorem prywatnym. Nie jest więc łatwo oddzielić wielki rząd od wielkich technologii w walce o 

ochronę autonomii. Co bardziej kontrowersyjne, można by argumentować, że przynajmniej niektóre 

duże firmy technologiczne przyjęły tak dużą rolę we współczesnym społeczeństwie, że muszą podlegać 

tym samym standardom (przynajmniej pod pewnymi względami) co organy publiczne. W końcu 

argument podwójnych standardów naprawdę działa tylko wtedy, gdy istnieje rozsądna konkurencja 

między prywatnymi usługami, a ludzie faktycznie mają wybór, czy chcą z tych usług korzystać, czy nie. 

Możemy kwestionować, czy to prawda, jeśli chodzi o towary i usługi oferowane przez gigantów 

technologicznych, takich jak Google, Amazon, Facebook i Apple. Nawet jeśli istnieje pewna 



konkurencja między tymi firmami, mają one tendencję do śpiewania z tego samego śpiewnika 

„kapitalistycznego nadzoru”. W prowokacyjnym artykule zatytułowanym „Jeśli dane to nowa ropa, 

kiedy wydobywanie wartości z danych jest niesprawiedliwe?” filozof Michele Loi i informatyk Paul 

Olivier DeHaye argumentowali, że „dominujące platformy technologiczne” powinny być postrzegane 

jako podstawowe struktury społeczne ze względu na ich wszechobecny wpływ na to, jak się 

zachowujemy i wchodzimy w interakcje. Najlepszym tego przykładem są duże platformy mediów 

społecznościowych, takie jak Facebook i Twitter. Wpływają na to, jak codziennie komunikujemy się i 

wchodzimy w interakcje ze sobą. Loi i DeHaye argumentują, że te dominujące platformy 

technologiczne, postrzegane jako podstawowe struktury społeczne, muszą być zobowiązane do 

przestrzegania podstawowych zasad sprawiedliwości społecznej i politycznej, które obejmują ochronę 

naszych podstawowych wolności, takich jak wolność słowa i wolność zrzeszania się. Wydaje się, że 

platformy takie jak Facebook budzą się nawet do odpowiedzialności w tym zakresie (chociaż dostępne 

są bardziej cyniczne interpretacje). W każdym razie rozróżnienie między wielką technologią a dużym 

rządem jest, przynajmniej w niektórych przypadkach, fałszywe. Wreszcie, nawet jeśli odrzucasz to i 

uważasz, że istnieją dobre podstawy do rozróżnienia zagrożeń ze strony wielkich technologii i wielkich 

rządów, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że tylko dlatego, że może być właściwe traktowanie 

zagrożeń ze strony rządu poważniej niż zagrożeń ze strony prywatnych przedsiębiorstw, nie oznacza 

to, że możemy zlekceważyć lub zignorować to drugie. Obywatele nadal mają interes w tym, aby 

prywatna przedsiębiorczość nie naruszała nadmiernie ich autonomii, a rządy mają obowiązek 

zapobiegać takim sytuacjom 

Co powinniśmy z tym zrobić? 

Teraz, gdy mamy jaśniejsze poczucie natury i wartości autonomii, a także potencjalnych zagrożeń, na 

jakie naraża ją sztuczna inteligencja, możemy przejść do pytania, co zrobić z tymi zagrożeniami. 

Zacznijmy od tego, że sposób, w jaki podejdziesz do tego pytania, będzie zależał od tego, jak cenisz 

sobie autonomię. Jeśli uważasz, że autonomia nie jest szczególnie cenna lub że jest cenna tylko w takim 

stopniu, w jakim poprawia indywidualne samopoczucie, możesz być stosunkowo optymistycznie 

nastawiony do naszej obecnej sytuacji. Możesz na przykład przyjąć paternalistyczny etos 

hipernauczania i mieć nadzieję, że dzięki pomocy sztucznej inteligencji możemy walczyć z naszymi 

uprzedzeniami i irracjonalnością oraz prowadzić dłuższe, zdrowsze i szczęśliwsze życie. Innymi słowy, 

możesz być skłonny zaakceptować społeczeństwo post-wolnościowe ze względu na korzyści, jakie 

przyniesie. Ale jeśli odrzucasz to i myślisz, że autonomia jest ważną, być może centralną wartością, 

będziesz chciał coś zrobić, aby ją promować i chronić. Istnieje stare powiedzenie powszechnie, ale 

prawdopodobnie fałszywie przypisywane Thomasowi Jeffersonowi, które mówi, że „wieczna czujność 

jest ceną, jaką płacimy za wolność”. Bez względu na pochodzenie wydaje się to dobrą zasadą do 

zabrania ze sobą, gdy maszerujemy do nowego wspaniałego świata, który jest możliwy dzięki 

wszechobecnej sztucznej inteligencji. Kompleksowe regulacje prawne dotyczące ochrony danych 

osobowych i prywatności – takie jak unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – są zatem 

dobrym początkiem walki o ochronę autonomii, ponieważ dają obywatelom kontrolę nad paliwem 

(danymi), które podsycają ogień sztucznej inteligencji. Posiadanie solidnych protokołów zgody, które 

zapobiegają ukrytemu lub nieznanemu wykorzystaniu danych, wraz z wymogami dotyczącymi 

przejrzystości oraz prawami do kontrolowania i usuwania danych, są cenne, jeśli chcemy chronić 

autonomię. Ale same w sobie mogą nie wystarczyć. Ostatecznie możemy wymagać określonych praw 

i ochrony przed podważającymi autonomię uprawnieniami sztucznej inteligencji. W tym względzie 

warto poważnie potraktować propozycję Bretta Frischmanna i Evana Selingera dotyczącą uznania 

dwóch nowych podstawowych praw i wolności30. Frischmann i Selinger argumentują, że aby 



aby sztuczna inteligencja i algorytmiczne systemy podejmowania decyzji nie zamieniły nas w proste, 

pozbawione wolności maszyny reagujące na bodźce, musimy uznać zarówno wolność bycia 

wyłączonym (tj. z determinizmu inżynieryjnego. Frischmann i Selinger uznają, że nie możemy być 

całkowicie wolni od wpływu i ingerencji innych. Z konieczności jesteśmy zależni od siebie nawzajem i 

od naszego otoczenia. Twierdzą jednak, że zależność od sztucznej inteligencji jest inna i powinna być 

traktowana inaczej z prawnego i politycznego punktu widzenia. Zbyt duża zależność od sztucznej 

inteligencji zniszczy naszą zdolność do refleksyjnej racjonalności i niezależnego myślenia. Rzeczywiście, 

w skrajnych przypadkach zależność od sztucznej inteligencji wyeliminuje potrzebę autonomicznego 

wyboru. Sztuczna inteligencja po prostu wykona za nas pracę. Dwie nowe swobody mają na celu 

powstrzymanie nas przed stoczeniem się po tym śliskim zboczu. Zgodnie z ich wyobrażeniami, te 

wolności wiązałyby się z pakietem praw pozytywnych i negatywnych. Pakiet ten mógłby obejmować 

prawa do pozostawienia w spokoju i odrzucenia korzystania z dominujących platform technologicznych 

– niezbędne, jeśli mamy zachować naszą zdolność do opierania się manipulacjom i ingerencjom – jak 

również pozytywne zobowiązania platform technologicznych i rządów do wzmocnienia tych zdolności 

do refleksyjnej racjonalności i niezależna myśl. Pełna karta odpowiednich praw i obowiązków pozostaje 

do wypracowania, ale jedno jest oczywiste: edukacja społeczeństwa na temat zagrożeń, jakie 

technologia stwarza dla autonomii, jest niezbędna. Jak zauważa Jamie Susskind w Future Politics, 

aktywny i świadomy obywatel jest ostatecznie najlepszym bastionem chroniącym przed utratą 

wolności. 

Podsumowując 

Co zatem można powiedzieć na zakończenie? Nic ostatecznego, niestety. Autonomia jest stosunkowo 

nowoczesnym ideałem. Jest ceniona i chroniona w liberalnych państwach demokratycznych, ale jest 

nieustannie oblegana. Rozwój sztucznej inteligencji wprowadza nowe potencjalne zagrożenia, które 

być może nie różnią się kategorycznie od starego rodzaju, ale różnią się zakresem i skalą. Jednocześnie 

sztuczna inteligencja, jeśli zostanie mądrze wdrożona, może być dobrodziejstwem dla autonomii, 

zwiększając naszą zdolność do racjonalnego, refleksyjnego wyboru. Ważne jest, aby zachować czujność 

i być może wprowadzić nowe prawa i zabezpieczenia prawne przed niewłaściwym wykorzystaniem 

sztucznej inteligencji, aby zagwarantować autonomię w przyszłości. Jakkolwiek by o tym nie myśleć, 

musimy pamiętać, że autonomia jest złożonym, wielowymiarowym ideałem. Można go promować i 

atakować na wiele różnych sposobów. Jeśli chcemy ją zachować, ważne jest, aby myśleć o niej 

wielowymiarowo. 



VIII. Algorytmy w rządzie 

Ta część dotyczy wykorzystania algorytmicznych narzędzi decyzyjnych przez rządy, w szczególności 

agencje rządowe. Oczywiście każda dotychczasowa część dotyczyła (w pewnym stopniu) rządowych 

zastosowań sztucznej inteligencji i algorytmicznych narzędzi decyzyjnych. W związku z tym można się 

zastanawiać, czy część poświęcona wyłącznie wykorzystaniu takich narzędzi przez agencje rządowe ma 

coś nowego do dodania do dyskusji. Uważamy, że tak. Kwestie poruszone wcześniej są istotne dla tego, 

jak oceniamy wykorzystanie algorytmicznych narzędzi decyzyjnych przez agencje rządowe, ale z tego 

użycia wynikają również szczególne problemy i warto dać im sprawiedliwe przesłuchanie. Pomocne 

będzie, jeśli zaczniemy od jaśniejszego scharakteryzowania tego, czym mogą być te problemy. W O 

bogactwie narodów Adam Smith argumentuje, że specjalizacja (lub to, co nazywa „podziałem pracy”) 

jest kluczowym motorem wzrostu gospodarczego. Ilustruje to na przykładzie fabryki szpilek, która 

wytwarza szpilki składające się z zaostrzonego metalowego trzonka i płaskiej metalowej nasadki. 

Zauważa, że „robotnik niewykształcony w tej branży” miałby trudności z zrobieniem więcej niż jednej 

takiej szpilki dziennie „a na pewno nie byłby w stanie zrobić dwudziestu”. Ale jeśli proces tworzenia 

szpilek zostanie podzielony na kilka odrębnych procesów, a poszczególni pracownicy zostaną 

przeszkoleni i wyspecjalizowani w wykonywaniu tych odrębnych procesów, zespół dziesięciu 

wytwórców szpilek może wykonać „ponad czterdzieści osiem tysięcy szpilek w jednym dzień." Tak więc 

dzięki specjalizacji można radykalnie zwiększyć produktywność pracy, a co za tym idzie, „bogactwo 

narodów”1. Specjalizacja tego typu Smitha od dawna jest stosowana w sektorze prywatnym. Jest w 

sercu większości przedsiębiorstw i firm, które istnieją dzisiaj. Znajduje to również odzwierciedlenie w 

sposobie, w jaki sektor prywatny wykorzystuje technologię. Tam, gdzie kiedyś były to zespoły ludzkich 

pracowników, które szkoliły się w wykonywaniu specjalistycznych zadań, teraz są to zespoły 

pracowników, maszyn i algorytmów, które specjalizują się w wykonywaniu zadań.  Ale wartość 

specjalizacji nie ogranicza się tylko do produktywności w sektorze prywatnym. To ogólna zasada 

organizacji społecznej. Jak zauważa Thomas Malone w swojej fascynującej książce Superminds, sukces 

ludzkiej cywilizacji w dużej mierze można przypisać naszej „zbiorowej inteligencji”, to znaczy temu, jak 

dobrze współpracujemy w grupach, aby rozwiązywać problemy. W miarę jak problemy, przed którymi 

stoimy, stają się coraz bardziej złożone, praktyczną zasadą jest próba podzielenia ich na łatwiejsze do 

opanowania podproblemy i pozyskanie określonych osób lub organizacji do specjalizacji w 

rozwiązywaniu tych podproblemów. Mogą wykorzystać swoją wyjątkową wiedzę do rozwiązania tych 

problemów. Ta praktyczna zasada została z wigorem zastosowana do zarządzania nowoczesnymi 

państwami narodowymi. Działalność rządu prawdopodobnie nigdy nie była prosta, ale dziś jest to 

niezwykle złożone zadanie. Rządy tworzą wyspecjalizowane agencje do rozwiązywania wszelkiego 

rodzaju problemów społecznych. Należą do nich agencje zajmujące się zarządzaniem i regulowaniem 

opieki zdrowotnej, płatnościami opieki społecznej, finansami, transportem publicznym i prywatnym, 

technologiami komunikacyjnymi, technologiami gromadzenia danych, zużyciem energii, ochroną 

środowiska, bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem leków i tak dalej. Wzrost zarówno liczby, 

jak i rozmiaru tych agencji jest jedną z cech charakterystycznych „państwa administracyjnego”, które 

od połowy XX wieku stało się normą w liberalnych reżimach demokratycznych. Agencje te są często 

tworzone w odpowiedzi na określone kryzysy iw dogodnych momentach politycznych. Niemniej jednak 

zalety specjalizacji są często bardzo realne i namacalne. Żaden polityk ani wybrany urzędnik nie mógłby 

rządzić zaawansowanym, wielokulturowym, uprzemysłowionym krajem bez pomocy 

wyspecjalizowanych agencji zajmujących się rozwiązywaniem problemów. Ale ta specjalizacja stwarza 

problem z demokratycznej perspektywy. Powstanie wyspecjalizowanych agencji zmienia relacje 

między obywatelami a instytucjami władzy. W szczególności grozi to osłabieniem stosunku prawnego 

między nimi. Co to znaczy? W ogólnym zarysie problem jest następujący: wyspecjalizowane agencje 

rządowe mają zwykle moc wpływania na poszczególnych obywateli w znaczący sposób. Mogą 



odmawiać im praw i przywilejów, nakładać kary i grzywny oraz w inny sposób zakłócać ich zdolność do 

życia w rozkwicie. Aby podać oczywisty przykład, a agencja rządowa, która odmawia wypłaty świadczeń 

socjalnych osobie bez innego źródła dochodu, robi coś, co może głęboko wpłynąć na zdolność tej osoby 

do dobrego życia. W państwach liberalno-demokratycznych podstawowym założeniem moralnym jest 

to, że władza tego rodzaju nie może być sprawowana, jeśli nie jest uprawniona. To, co to oznacza, 

zależy w pewnym stopniu od tego, z kim rozmawiasz. Filozofowie i teoretycy polityczni zidentyfikowali 

wiele różnych „warunków legalności”, które mogą wymagać spełnienia, aby władza była sprawowana 

zgodnie z prawem. Najbardziej oczywistym sposobem zapewnienia legalności jest uzyskanie zgody 

osoby, której może dotyczyć sprawowania władzy. Jest to droga preferowana przez prywatne 

przedsiębiorstwa, kiedy nakłaniają klientów do podpisywania umów (chociaż kwestia tego, czy 

spełniają ten ideał, została poruszona w poprzednim rozdziale). Ale agencje rządowe rzadko mogą 

polegać na takiej zgodzie w celu legitymizacji swojej władzy. Rządy nie zachowują się jak kupcy 

sprzedający towary przechodniom. Nie mogą realnie przeprowadzać transakcji z każdym obywatelem 

indywidualnie (w każdym razie nie z reguły). Zamiast tego, rządy prowadzą „biznes” dla swoich 

populacji jako zbiorowych całości. Ale to oczywiście wiąże się z ryzykiem działania wbrew wyraźnym 

życzeniom przynajmniej niektórych członków tych populacji. Zamiast tego polegają na dawaniu 

obywatelom znaczącego głosu w kształtowaniu instytucji władzy. Najbardziej oczywistym sposobem 

zapewnienia obywatelom znaczącego głosu w kształtowaniu instytucji władzy jest bezpośrednie 

konsultowanie się z obywatelami w sprawie budowy tych instytucji (np. i kształtować w ich imieniu 

instytucje władzy. Najbardziej okrojona wersja demokracji parlamentarnej jest najwyraźniejszą 

ilustracją tej metody legitymizacji. Pojedynczy obywatel głosuje na przedstawiciela, a następnie 

przedstawiciel głosuje nad konkretnymi propozycjami legislacyjnymi w parlamencie. Jeśli obywatelowi 

nie podoba się sposób, w jaki głosuje przedstawiciel, może go pociągnąć do odpowiedzialności na 

zgromadzeniach publicznych i klinikach lub wykorzystać moc urny do głosowania na niego w 

następnych wyborach. W praktyce jednak utworzenie wyspecjalizowanego rządu agencje często godzą 

się na te wzniosłe ideały. Ponieważ agencje te są zwykle tworzone przez parlamenty, a nie 

bezpośrednio przez obywateli w drodze plebiscytu, powstają one na jednym etapie, z dala od 

najpotężniejszego źródła legitymizacji: bezpośredniej woli ludu. Może to być do zaakceptowania, jeśli 

założymy, że (a) bezpośrednio wybrani przedstawiciele w zgromadzeniu ustawodawczym wykonują 

swoje uprawnienia do tworzenia takich agencji zgodnie z prawem oraz (b) zachowują kontrolę nad 

sposobem funkcjonowania tych agencji administracyjnych. Ale nie zawsze tak jest. Często 

wyspecjalizowane agencje są tworzone w taki sposób, że są bezpośrednio odizolowane od kaprysów i 

kaprysów polityki wyborczej. Jest to często celowe. Są zaprojektowane tak, aby miały pewną 

niezależność od rządu, a więc nie podlegały tym samym krótkoterminowym, kierowanym przez grupy 

interesu troskom wybranych urzędników. Klasycznym tego przykładem jest konfiguracja typowego 

banku centralnego. Chociaż forma jest różna, bank centralny zwykle sprawuje ostateczną kontrolę nad 

systemem finansowym kraju, działając zarówno jako pożyczkodawca ostatniej instancji dla banków 

prywatnych, jak i „prasa drukarska”, która kontroluje podaż pieniądza. Z długiego i niefortunnego 

doświadczenia nauczyliśmy się, że uprawnienia te mogą być nadużywane, jeśli są wykonywane przez 

wybrane rządy, dlatego teraz opowiadamy się za projektem instytucjonalnym, który izoluje banki 

centralne od bezpośredniej ingerencji rządu. Ale to oczywiście oznacza, że banki centralne mają 

znaczącą i szeroko zakrojoną „władzę niewybieralną”. Prowadzi to do tego, że wiele osób kwestionuje 

ich zasadność, szczególnie w czasach kryzysu finansowego. Ludzie narzekają na „technokratów” 

kierujących tymi instytucjami i na władzę, jaką mają nad naszym życiem. Ten przykład to oczywiście 

tylko wierzchołek góry lodowej. W miarę rozprzestrzeniania się wyspecjalizowanych agencji problem 

niewybieralnej władzy staje się coraz bardziej powszechny i może się nasilić, gdy agencjom przyznaje 

się znaczną swobodę decyzyjną w zakresie projektowania i egzekwowania polityki oraz pozwala się im 

na outsourcing lub podzlecanie swoich uprawnień innym. Rezultatem netto jest system rządów, w 



którym ci, którzy sprawują władzę, są coraz bardziej oddaleni od legitymizującego źródła tej władzy: 

obywateli, których ona dotyczy. Zyski w wydajności rozwiązywania problemów (zakładając, że są 

rzeczywiste) odbywają się kosztem legitymacji. To właśnie mieliśmy na myśli, gdy wcześniej mówiliśmy 

o „osłabianiu stosunku legitymacji”. Oczywiście nie jest to nowy problem. Rządy zajmują się tym od 

narodzin państwa administracyjnego. Próbują się przed tym zabezpieczyć poprzez różne polityki i 

doktryny prawne. Nazwy tych polityk i doktryn różnią się w zależności od kraju, ale ogólnie można 

wyróżnić trzy warunki, które muszą być spełnione, aby tworzenie i sprawowanie władzy przez 

wyspecjalizowane agencje było prawnie i politycznie uzasadnione.  

1. Rozsądne uzasadnienie polityczne: musi istnieć jakiś nieodparty interes publiczny, któremu służy 

agencja i jej użycie władzy, a jej polityka i praktyki muszą być ukierunkowane na ten interes publiczny. 

2. Odpowiednie delegowanie uprawnień: Agencja musi mieć swoje uprawnienia nadane jej w 

uzasadniony sposób przez jakiś prawnie uzasadniony organ. Zwykle odbywa się to poprzez akt prawny, 

który określa, co agencja ma robić i jak ma to robić. Ustawodawstwo może przyznawać agencji 

swobodę uznania, w tym prawo do subdelegowania uprawnień stronom trzecim (w tym firmom 

prywatnym), ale zazwyczaj jest to dopuszczalne tylko wtedy, gdy istnieją wyraźne ograniczenia 

swobody uznania. 

3. Zgodność z zasadami naturalnej sprawiedliwości/sprawiedliwych procedur: Agencja musi 

przestrzegać powszechnie uznanych zasad naturalnej sprawiedliwości, rzetelnego procesu lub 

uczciwych procedur (w różnych jurysdykcjach stosowane są różne terminy) podczas wykonywania 

swoich uprawnień wobec obywateli. Zazwyczaj oznacza to, że agencja powinna mieć jakiś wiarygodny 

powód lub wyjaśnienie, dlaczego wykonywała swoje uprawnienia w określony sposób, że nie wykonuje 

swoich uprawnień w sposób dyskryminujący i niesprawiedliwy oraz że osoba, której to dotyczy, ma 

prawo do bycia wysłuchaną, a prawo do odwołania się (lub rewizji) decyzji do bezstronnego sądu. (Zob. 

ramka 2.1 w rozdziale 2 dotycząca różnicy między „odwołaniem” a „przeglądem”). 

Praktyczne znaczenie każdego z tych warunków może być dość techniczne i złożone w określonych 

tradycjach prawnych. Poniżej napotkamy część tej złożoności, ale na razie liczy się tylko ogólne 

zrozumienie warunków. Daje nam to wszystko, czego potrzebujemy, aby zrozumieć problem, który 

może wyniknąć z zastosowania algorytmicznych narzędzi decyzyjnych przez agencje rządowe. Ogólnym 

problemem jest to, że mnożenie się wyspecjalizowanych agencji osłabia legitymację władzy; szczególną 

obawą jest to, że wykorzystanie narzędzi algorytmicznych przez te agencje może jeszcze bardziej 

pogorszyć to osłabienie legitymacji. Chociaż istnieją zabezpieczenia, które pozwalają radzić sobie z 

osłabianiem zasadności na poziomie ogólnym, możemy się zastanawiać, czy narzędzia algorytmiczne 

stwarzają nowe lub nieoczekiwane problemy, jeśli chodzi o osłabianie zasadności, którym nie można 

odpowiednio sprostać za pomocą tych tradycyjnych zabezpieczeń. Innymi słowy – kontynuując temat 

z poprzednich rozdziałów – można zapytać, czy jest coś innego, jeśli chodzi o wykorzystanie tej 

technologii? 

Studium przypadku 1: Automatyczne fotoradary Go Safe 

Zanim zbytnio pogrążymy się w prawnej i filozoficznej debacie, rozważmy studium przypadku. To 

studium przypadku ilustruje niektóre sposoby, w jakie wykorzystanie władzy przez wyspecjalizowane 

agencje może pójść nie tak, zwłaszcza gdy pomoc techniczna jest wykorzystywana do pomocy w 

wykonywaniu tej władzy. Studium przypadku pochodzi z Irlandii i dotyczy wykorzystania 

automatycznych fotoradarów do ścigania wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości. Irlandia, 

podobnie jak wiele krajów, traktuje przekroczenie prędkości jako drobne wykroczenie. Jeśli 

kiedykolwiek zostaniesz przyłapany na przekraczaniu prędkości na irlandzkiej drodze, 

najprawdopodobniej otrzymasz pocztą powiadomienie o ustalonej karze (lub obciążeniu). Karą będzie 



grzywna, naliczenie „punktów karnych” do prawa jazdy lub jedno i drugie. Jeśli uzbierasz zbyt wiele 

punktów karnych, możesz otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów na pewien czas. W większości 

przypadków, gdy ludzie otrzymują te mandaty karne, natychmiast płacą grzywnę i nie zastanawiają się 

więcej. Jeśli nie zapłacą grzywny w terminie, mogą zostać wezwani do sądu i spotkać się z nieco 

surowszym postępowaniem karnym. Zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem w Irlandii (ustawa o 

ruchu drogowym z 2010 r., z późniejszymi zmianami) irlandzka policja ma uprawnienia do wykrywania 

i ścigania wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości. Istnieje jednak paragraf tej ustawy, art. 

81 ust. 7, który umożliwia przekazanie tego uprawnienia osobie trzeciej (np. spółce prywatnej), o ile 

odbywa się to w drodze pisemnej umowy zawartej z irlandzki minister sprawiedliwości. W 2009 roku 

irlandzka policja, za zgodą rządu irlandzkiego, postanowiła zlecić wykrywanie i ściganie wykroczeń 

związanych z przekroczeniem prędkości prywatnej firmie o nazwie Go Safe. Zrobili to na podstawie 

umowy z Ministrem Sprawiedliwości, która dawała Go Safe prawo do robienia tego do 2015 roku, z 

możliwością przedłużenia do tego czasu. Firma obsługiwała flotę samochodów dostawczych z 

automatycznymi fotoradarami. Te samochody dostawcze zostały umieszczone w strategicznych 

miejscach na kilka godzin. Lokalizacje te musiały zostać zatwierdzone przez wysokich rangą członków 

irlandzkiej policji. Na miejscu kamery w furgonetkach automatycznie wykrywałyby naruszenia 

lokalnego ograniczenia prędkości i fotografowały pojazdy naruszające prawo. Ponadto 

zarejestrowanym właścicielom tych pojazdów wydawane byłyby mandaty karne. Większość tego 

procesu odbywałaby się automatycznie, przy minimalnym nadzorze ze strony operatorów. Jeśli 

zarejestrowany właściciel odmówiłby zapłaty ustalonej kary, mógłby zostać wezwany do sądu, a 

pracownicy Go Safe składaliby w sądzie zeznania na poparcie oskarżenia. Na pierwszy rzut oka wydaje 

się, że jest to podręcznikowy przykład efektywnego wykorzystania technologii do administrowania 

sprawami państwa. Istnieje jasny i oczywisty interes publiczny w tym, że przekroczenie prędkości jest 

czynnikiem przyczyniającym się do ofiar śmiertelnych na drogach, a ograniczenie go chroni 

bezpieczeństwo publiczne. Automatyczne fotoradary mogą dokładnie wykrywać przekroczenia 

prędkości bez potrzeby stałego nadzoru i ingerencji człowieka. Sama obecność tych kamer lub 

podejrzenie ich obecności ma działanie odstraszające i skłania kierowców do zmiany zachowania. 

Korzystanie z nich pozwala zaoszczędzić cenne zasoby policyjne i umożliwia sprawne wymierzanie 

sprawiedliwości. Co więcej, sposób, w jaki uprawnienia do wykrywania i ścigania zostały przyznane 

firmie Go Safe, nie wydaje się budzić żadnych oczywistych czerwonych flag, jeśli chodzi o osłabianie 

legitymacji. Istniał akt prawny zezwalający na przekazanie tej władzy stronie trzeciej; były ustawowo 

określone ograniczenia co do tego, ile władzy mogli mieć; i musiała istnieć pisemna umowa określająca 

warunki ich świadczenia. Ale w praktyce sprawy nie potoczyły się tak gładko. Wykroczenia drogowe są 

bardzo złożone. Istnieje szereg protokołów technicznych, których należy przestrzegać, aby prawnie 

udowodnić ich wystąpienie. Nierzadko obrońcy wykorzystują tę złożoność techniczną na korzyść 

swoich klientów, wskazując, że niektóre protokoły nie były przestrzegane, co powoduje unieważnienie 

oskarżenia. Kiedy obrońcy zaczęli pracować nad znalezieniem wad systemu Go Safe, sytuacja szybko 

się pogorszyła. Według jednego raportu,  ponad 1400 prób ścigania wykroczeń związanych z 

przekroczeniem prędkości przy użyciu systemu Go Safe zostało wyrzuconych z sądu. Podano różne 

przyczyny tych zwolnień. Jednym z największych problemów było to, że Go Safe nie było w stanie 

udowodnić, czy potencjalni sprawcy otrzymali mandaty karne lub czy zarejestrowani właściciele 

faktycznie prowadzili swoje pojazdy w odpowiednim czasie. Sygnalista z firmy skarżył się, że firma 

zażądała od swoich pracowników rejestrowania potencjalnych naruszeń prędkości, nawet jeśli nie byli 

w stanie odpowiednio skonfigurować sprzętu fotograficznego, co wiązałoby się z ryzykiem fałszywej 

identyfikacji. Sędziowie skarżyli się, że gdy urzędnicy firmy składali zeznania w sądzie, nie byli w stanie 

wyjaśnić, jak działał system kamer, jak daleko powyżej ograniczenia prędkości ktoś musiał jechać, 

zanim otrzymał mandat karny, ani w jaki sposób mandaty karne były generowane i wysyłane 

potencjalnym sprawcom. Ubolewali również nad brakiem odpowiedniego łańcucha dowodowego i 



udowodnieniem, że mają uprawnienia do składania zeznań w sądzie. Krótko mówiąc, praktyczne 

wdrożenie systemu Go Safe było bałaganem do tego stopnia, że jeden z irlandzkich sędziów nazwał to 

„skrajną porażką”, która została odnowiona w 2015 r. Niemniej jednak irlandzkie doświadczenia z 

systemem Go Safe stanowią dla nas przestrogę. Automatyczne fotoradary nie są zaawansowaną 

technologią. Wykorzystują proste odbicie radarowe do obliczania prędkości nadjeżdżających 

pojazdów, określania, czy przekracza ona lokalną ograniczenia prędkości, a następnie zrobić zdjęcie. 

Nie są nawet w przybliżeniu tak wyrafinowane, jak niektóre narzędzia algorytmiczne omówione u nas. 

Nie dokonują skomplikowanych prognoz ani ocen. Nie polegają na ezoterycznych technikach 

programowania ani zaawansowanej sztucznej inteligencji. Mimo to ich wykorzystanie w wymiarze 

sprawiedliwości przyprawiało o nieopisane bóle głowy. Nowy system technologiczny musiał 

zintegrować się ze starym systemem ładu prawnego, jak np. często aktualizować na starym 

komputerze. Aktualizacja nie poszła dobrze. Jego problemy były spotęgowane przez fakt, że dotyczyło 

to stosunku umownego między agencją rządową a osobą prywatną. Przy wdrażaniu systemu 

popełniano proste błędy i pominięcia, a osoby reprezentujące firmę nie potrafiły odpowiednio 

wytłumaczyć, jak działają ich systemy. Czasami zachęty były źle wyrównane, a rogi były skracane. W 

rezultacie nie osiągnięto kluczowego celu porządku publicznego i nie udało się zgodnie z prawem 

delegować uprawnień. Jeśli wszystkie te rzeczy mogą się zdarzyć przy stosunkowo prostej technologii, 

dobrze byłoby mieć się na baczności przy bardziej złożonej technologii. 

Czy stosowanie algorytmicznych narzędzi decyzyjnych stanowi zagrożenie dla legalności? 

Zakładając, że musimy być ostrożni w korzystaniu z algorytmicznych narzędzi decyzyjnych przez 

agencje rządowe, czy jest jakiś powód, by sądzić, że wymagana jest szczególna ostrożność? Albo, idąc 

jeszcze dalej, czy stosowanie algorytmicznych narzędzi decyzyjnych stwarza tak poważne zagrożenie 

dla zgodnego z prawem korzystania z władzy, że powinno istnieć ogólne domniemanie przeciwko ich 

użyciu? Kilku komentatorów wyraziło sceptycyzm co do potrzeby takiej nadmiernej ostrożności. 

Wskazują, że państwo administracyjne od dawna zmaga się z krytyką dotyczącą legalnego użycia 

władzy i przetrwało tę krytykę pomimo rosnącej specjalizacji i zwiększonego wykorzystania 

partnerstwa publiczno-prywatnego w sposobie wykonywania swoich kluczowych funkcji. Nawet fiasko 

systemu Go Safe w Irlandii nie wywołało większych wątpliwości co do wykorzystania technologii przez 

agencje rządowe czy zasadności partnerstwa publiczno-prywatnego. Doprowadziło to jedynie do 

zmian w polityce i praktyce. Wydaje się prawdopodobne, że podobny schemat będzie obowiązywał, 

jeśli chodzi o wykorzystanie narzędzi algorytmicznych przez agencje rządowe. Niemniej jednak warto 

przyjąć postawę hiperostrożności, choćby po to, aby zobaczyć, co może być z tym nie tak. W tym celu 

pomocne będzie dokładne wyjaśnienie, w jaki sposób narzędzia algorytmiczne mogą być i mogą być 

wykorzystywane przez agencje rządowe. Agencje rządowe pełnią dwie główne funkcje: (1) tworzą 

zasady i zasady (jeśli otrzymały do tego uprawnienia decyzyjne) oraz (2) wdrażają i egzekwują zasady i 

zasady (te, które same stworzyły lub te, które zostały dla nich przewidziane przez inne wybieralne 

władze). Narzędzia algorytmiczne mogą pomóc w obu zadaniach. Przykłady zostały podane w 

poprzednich rozdziałach. Narzędzia algorytmiczne są już wykorzystywane przez agencje rządowe do 

skutecznego zarządzania wdrażaniem i egzekwowaniem przepisów, na przykład w predykcyjnym 

oprogramowaniu policyjnym, które zapewnia wskazówki dotyczące rozmieszczania zasobów 

policyjnych oraz identyfikowania i naprawiania błędów w istniejących politykach lub ramach tworzenia 

przepisów , na przykład w inteligentnych systemach sieci energetycznych lub systemach sygnalizacji 

drogowej. Czasami narzędzia algorytmiczne będą używane jako zwykłe pomoce lub uzupełnienia w 

podejmowaniu decyzji przez ludzi w ramach odpowiednich agencji rządowych. W innych przypadkach 

narzędzia algorytmiczne będą działać autonomicznie przy minimalnym nadzorze i ingerencji człowieka. 

Omawiając ten problem, Cary Coglianese i David Lehr odnoszą się do możliwych autonomicznych 

zastosowań algorytmicznych narzędzi decyzyjnych odpowiednio jako „orzeczenie przez algorytm” i 



„regulacja przez robota”. Nazwy te zostały wybrane ze względu na ich aliteracyjny urok, a nie ich 

opisową dokładność. Na przykład, jak podkreślają autorzy, to, co nazywają „regulacją przez robota”, 

może nie dotyczyć robota; może to po prostu obejmować algorytmiczny system tworzący reguły bez 

bezpośredniego wkładu ze strony ludzkiego kontrolera. Jedynie wspomagające i uzupełniające 

wykorzystanie algorytmicznych narzędzi decyzyjnych wydaje się generować stosunkowo niewiele 

sygnałów ostrzegawczych, jeśli chodzi o uprawnione korzystanie z władzy. Jeśli narzędzia 

algorytmiczne są używane jako narzędzia, to ludzcy decydenci zachowują rzeczywistą władzę, a 

wszelkie problemy, jakie możemy mieć z tym, jak sprawują tę władzę, są ostatecznie nam znane. 

Istniejące ramy prawne i regulacyjne są zaprojektowane tak, aby współpracowały z decydentami 

ludzkimi. Z kolei prawdziwie „autonomiczne” zastosowania algorytmicznych narzędzi decyzyjnych 

mogą generować więcej sygnałów ostrzegawczych.* W zależności od tego, ile autonomii przyzna się 

narzędziu, istnieje ryzyko, że ludzie nie będą już decydowali (tj. w znaczącej/skutecznej kontroli). W 

takim przypadku mogą pojawić się pytania, czy istniejące ramy prawne i regulacyjne są adekwatne do 

celu. Ma to być rząd ludzi dla ludzi, a nie rząd maszyn dla ludzi. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że 

damy się ponieść emocjom, jeśli chodzi o ocenę potencjalnego zagrożenia, jakie autonomiczne 

algorytmy stanowią dla legitymizacji rządu. Pod tym względem łatwo dajemy się uwieść fikcyjnym 

motywom maszyn przejmujących stery władzy. Daleko nam do tego przy obecnych technologiach. 

Potrzebna jest bardziej trzeźwa analiza, biorąc pod uwagę trzy warunki legalnego użycia władzy przez 

agencje rządowe, które zostały nakreślone powyżej. Oceniając w świetle tych trzech warunków, czy 

zastosowanie autonomicznej decyzji algorytmicznej , narzędzia rzeczywiście stanowią poważne 

zagrożenie? Cóż, możemy szybko odłożyć na bok pierwszy warunek. To, czy istnieje rozsądne 

uzasadnienie polityki publicznej dla korzystania z narzędzia decyzyjnego, będzie się różnić w zależności 

od przypadku, ale łatwo możemy sobie wyobrazić, że często takie będzie. Na przykład moglibyśmy 

stworzyć algorytmiczne arbitry, które przeglądają dane dotyczące transakcji finansowych i 

automatycznie nakładają sankcje na podmioty naruszające zasady finansowe. Ci algorytmiczni 

sędziowie mogliby bardzo wiarygodnie wykonać lepszą robotę niż ludzcy sędziowie. Rynki finansowe 

są już przepełnione botami handlowymi i algorytmami, realizującymi tysiące transakcji w mgnieniu oka. 

Żaden ludzki sędzia nie może nad tym zapanować. Algorytmiczny sędzia może być właśnie tym, czego 

potrzebujemy, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu regulacyjnego. To pozostawia nam 

dwa pozostałe warunki: (1) czy władza została zgodnie z prawem przekazana narzędziu 

algorytmicznemu oraz (2) czy użycie narzędzia algorytmicznego jest zgodne z zasadami naturalnej 

sprawiedliwości/sprawiedliwych procedur. Kwestia legalnej delegacji jest skomplikowana. Jak 

zauważają Coglianese i Lehr, istnieje wiele różnych sposobów przekazywania władzy autonomicznemu 

algorytmowi. Pierwszym i najprostszym byłoby, gdyby akt prawny wyraźnie przewidywał użycie tego 

narzędzia. Wyobraźmy sobie na przykład ustawę o ruchu drogowym, która wyraźnie stwierdza, że 

policja jest uprawniona do korzystania z „argumentów algorytmicznych” w celu ustalenia, czy ktoś 

naruszył ograniczenie prędkości, i automatycznego nałożenia kary, jeśli to zrobi. Tak długo, jak przepisy 

prawne jasno to określają – i są poparte pewnymi zrozumiałymi przesłankami porządku publicznego – 

przekazanie uprawnień algorytmowi nie budziłoby kontrowersji z prawnego punktu widzenia. Nie 

oznacza to, że byłoby to rozsądne z punktu widzenia polityki lub porządku publicznego (punkt, do 

którego wracamy); należy tylko powiedzieć, że nie stwarza to specjalnych problemów z prawnego 

punktu widzenia. Jest to normalny i najbardziej odpowiedni pod względem prawnym sposób 

delegowania uprawnień. W Australii sekcja 495A Ustawy o migracji upoważnia ministra ds. imigracji 

do korzystania z programów komputerowych przy podejmowaniu pewnych decyzji, a decyzje 

podejmowane przez program komputerowy są następnie podejmowane jako decyzje ministra. Drugim 

sposobem przekazania uprawnień narzędziu algorytmicznemu jest dobrowolne subdelegowanie przez 

kogoś z agencji rządowej. Nie jest to rzadka praktyka. Wybrane rządy tworzą wyspecjalizowane agencje 

do zarządzania i regulowania kluczowych sektorów społeczeństwa, ponieważ zdają sobie sprawę, że 



same nie mają wymaganej wiedzy i doświadczenia. W związku z tym muszą pozostawić personelowi 

tych agencji pewną swobodę co do najlepszego sposobu tworzenia i wdrażania zasad i polityk. Na 

przykład może istnieć ustawa o ruchu drogowym, która daje policji uprawnienia do użycia „wszystkich 

środków, jakie uznają za stosowne” w celu egzekwowania przepisów dotyczących przekroczenia 

prędkości. Urzędnik pracujący w policji może przeczytać o nowym systemie „algorytmicznego 

orzekania”, który pozwoli im skuteczniej egzekwować przepisy dotyczące przekroczenia prędkości. Po 

odpowiednich konsultacjach i zamówieniach mogą zdecydować się na skorzystanie z tego narzędzia w 

celu skorzystania z uprawnień dyskrecjonalnych przekazanych im przez ustawę o ruchu drogowym. Ale 

to uznaniowe subdelegowanie do algorytmu może być prawnie problematyczne. Nieuchronnie 

pojawiłyby się pytania dotyczące tego, jak interpretować dokładny zakres dyskrecjonalnej władzy 

subdelegacji. Przepis, który pozwala agencji na stosowanie „wszystkich środków, jakie uznają za 

stosowne”, może zostać uznany za zbyt niejasny i otwarty, aby legitymizować tę formę delegowania. Z 

pewnością policja nie mogła użyć „żadnych środków”? Wyobraź sobie, że zaczęli używać inteligentnych 

min lądowych opartych na sztucznej inteligencji, które wybuchały pod samochodami przekraczającymi 

ograniczenie prędkości o 0,1 km/h? To z pewnością zostałoby zamknięte, głównie dlatego, że nie 

byłoby zgodne z innymi zasadami leżącymi u podstaw legalnego użycia władzy (np. zasadami 

sprawiedliwego i proporcjonalnego karania). To głupi przykład, ale ilustruje ważną kwestię. Nawet tam, 

gdzie swoboda decyzyjna przyznana agencji na mocy statutu wydaje się dość szeroka, muszą istnieć 

pewne ograniczenia. Uprawnienia dyskrecjonalne sformułowane w kategoriach stosowania 

„odpowiednich środków” lub „proporcjonalnych środków” spowodują podobne kwestie związane z 

niepewnością zakresu. Pisząc z perspektywy Stanów Zjednoczonych, Coglianese i Lehr argumentują, że 

chociaż subdelegacja uprawnień do narzędzia algorytmicznego rodzi pytania o to, jak najlepiej 

interpretować uprawnienia subdelegacji na mocy odpowiedniej ustawy, „w zasadzie” nie ma powodu, 

dla którego władza miałaby nie mogą być podporządkowane algorytmowi.16 Na poparcie tego 

argumentu podają dwa argumenty. Po pierwsze, argumentują, że agencje rządowe już bezproblemowo 

wykorzystują urządzenia pomiarowe, które wykonują funkcje, które można by przekazać algorytmowi. 

Nikt nie kwestionuje ich prawa do tego z powodu bezprawnego przekazania uprawnień. Po drugie, 

argumentują, że biorąc pod uwagę sposób, w jaki obecnie działają narzędzia algorytmiczne 

(koncentrują się one w szczególności na algorytmach uczenia maszynowego), ludzie zawsze zachowają 

nad nimi pewną kontrolę, czy to poprzez określanie celów/celów, które mają osiągnąć, czy też 

określanie, w jaki sposób i kiedy mają być używane. Nigdy nie nastąpi całkowite przekazanie uprawnień 

algorytmowi. Ale możemy kwestionować optymistyczne poglądy Coglianese i Lehra. W części 5 

rozważaliśmy kwestię kontroli w odniesieniu do wykorzystania algorytmicznych narzędzi decyzyjnych 

oraz mówiliśmy o ryzyku „błądu automatyzacji”. Jak argumentowaliśmy, istnieje bardzo realne ryzyko, 

że kiedy ludzie polegają na systemach algorytmicznych, mogą nadmiernie im ulegać i utracić znaczącą 

kontrolę nad swoimi wynikami. Może się to zdarzyć również w agencjach rządowych. Agencje rządowe, 

które polegają na autonomicznych narzędziach algorytmicznych, mogą przyjąć wobec nich 

bezkrytyczną postawę szacunku. W zasadzie mogą zachować pewną ostateczną kontrolę, ale w 

praktyce to algorytm sprawuje władzę. Brytyjski skecz komediowy Little Britain satyrował ten problem 

w jednym ze swoich powtarzających się szkiców z udziałem recepcjonistki, która mogła nigdy nie 

odpowiadać na pytanie klienta, ponieważ „komputer mówi „nie”. Podobna postawa może wkraść się 

do agencji rządowych. Ludzcy urzędnicy mogą nie być skłonni do wyrywania kontroli z narzędzi 

algorytmicznych, nie dlatego, że narzędzia te są mądrzejsze lub potężniejsze od nich samych, ale 

dlatego, że przyzwyczajenie i wygoda sprawiają, że nie chcą tego robić. Patrząc na ten temat z 

perspektywy brytyjskiego prawa administracyjnego, Marion Oswald przekonuje, że tego rodzaju 

szacunek dla maszyny byłby prawnie problematyczny, niezależnie od tego, czy algorytm został 

opracowany przez samą agencję, czy przez stronę trzecią. Organ publiczny, którego pracownicy 

bezmyślnie polegają na wynikach algorytmu przy wykonywaniu uprawnień dyskrecjonalnych, może 



bezprawnie „przykuwać swoją swobodę” do wewnętrznego „domowego” algorytmu lub być uznawany 

za podmiot, który nielegalnie przekazuje podejmowanie decyzji zewnętrznie opracowanemu 

algorytmowi. lub zewnętrznie uruchomionego algorytmu lub z góry określić swoją decyzję, rezygnując 

z własnej oceny. Zanim to nastąpi, możemy chcieć podjąć pewne działania naprawcze i upewnić się, że 

nie pozwolimy agencjom rządowym na ograniczanie ich uprawnień dyskrecjonalnych w takim stopniu. 

Chcielibyśmy stworzyć nową normę, zgodnie z którą każde przekazanie uprawnień autonomicznemu 

algorytmowi musi odbywać się na podstawie wyraźnego przepisu prawnego, a nie w drodze 

dyskrecjonalnej subdelegacji. Wreszcie, co z naturalną sprawiedliwością i sprawiedliwymi 

procedurami? Czy istnieje ryzyko, że wykorzystanie narzędzi algorytmicznych nastręczy szczególne 

problemy w tym zakresie? Pojęcie naturalnej sprawiedliwości lub sprawiedliwych procedur w 

znacznym stopniu pokrywa się z tematami omówionymi w poprzednich rozdziałach. Sprawiedliwa 

procedura, rozumiana szeroko, to taka, która jest względnie bezstronna, uwzględnia interesy 

zainteresowanych stron, daje im prawo do bycia wysłuchanymi lub konsultowanymi, uzasadnia 

podjęte decyzje, a poszkodowanemu przysługuje prawo do odwołania w przypadku, gdy nadal czują 

się urażeni. Z pewnością możliwe jest, że użycie narzędzia algorytmicznego naruszyłoby te wymagania. 

Problemy stronniczości i przejrzystości, omówione we wcześniejszych rozdziałach, byłyby istotne dla 

dojścia do takiego wniosku. Jeśli algorytmiczny sędzia podejmuje decyzje w sposób systematycznie 

stronniczy i nieprzejrzysty, może równie dobrze naruszyć wymóg uczciwej procedury. Ale, jak 

wskazano we wcześniejszych rozdziałach, istnieją pewne trudne kompromisy, jeśli chodzi o 

eliminowanie stronniczości, i istnieją sposoby, aby zapewnić, że decyzje algorytmiczne są możliwe do 

wyjaśnienia. Więc nawet jeśli sędzia algorytmiczny może naruszyć wymóg uczciwej procedury, nie 

musi. Nie ma kategorycznego powodu, aby z tych powodów sprzeciwiać się stosowaniu narzędzi 

algorytmicznych przez agencje rządowe. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. 

Chociaż istnieje wyidealizowana koncepcja tego, jak powinna wyglądać uczciwa procedura, wiele 

systemów prawnych nie wymaga, aby każda decyzja podjęta przez agencję rządową była zgodna z tym 

ideałem. Niektóre rogi można skrócić w interesie wydajności i opłacalności. To ma sens. Gdyby agencja 

musiała powoływać bezstronny trybunał i przedstawiać szczegółowe wyjaśnienia każdej podjętej 

decyzji, rzeczywista codzienna działalność tej agencji zostałaby zatrzymana. Sądy zazwyczaj to 

akceptują i stosują „testy wyważenia”, gdy ustalają, jak blisko ideału uczciwej procedury musi zbliżyć 

się dany proces decyzyjny. Na przykład sądy amerykańskie koncentrują się na trzech czynnikach: 

wpływie decyzji na stronę, której dotyczy, potencjalnym koszcie dla tej osoby w przypadku podjęcia 

błędnej decyzji oraz zysku netto (jeśli taki istnieje) z wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń 

proceduralnych w celu ochrony przed tym potencjalnym kosztem . Następnie ważą te trzy czynniki i 

decydują, czy dany proces decyzyjny jest akceptowalny, czy też należy go zreformować, aby przeszedł 

pozytywnie18. Biorąc pod uwagę tę wrażliwość na efektywność kosztową, jest całkiem 

prawdopodobne, że wiele zastosowań narzędzi algorytmicznych zostanie uznanych za prawnie 

uzasadnionych, nawet jeśli ich użycie uniemożliwia procedurze decyzyjnej sprostanie ideałom 

naturalnej sprawiedliwości. W końcu jednym z powodów, dla których agencje rządowe mogą ulec 

pokusie korzystania z tej technologii, jest pomoc w zarządzaniu złożonymi systemami w opłacalny 

sposób. Przypomnij sobie wcześniejszy przykład arbitra algorytmicznego, który egzekwuje regulacje 

finansowe przeciwko algorytmicznym botom handlowym. Nic z tego nie oznacza, że stosowanie 

algorytmicznych narzędzi decyzyjnych przez agencje rządowe zawsze będzie dobrym pomysłem. 

Pomoc technologiczna może być dobrym pomysłem w zasadzie, ale złym pomysłem w praktyce. Co 

więcej, nawet narzędzie, które umożliwia skuteczniejsze zarządzanie systemami społecznymi i jest 

technicznie uzasadnione prawnie, może nie być postrzegane jako uzasadnione. Administracja 

publiczna dotyczy zarówno dobrych relacji publicznych, jak i prawnych aspektów technicznych i 

efektywności ekonomicznej. Każdemu rządowi rozważającemu zastosowanie takiego systemu dobrze 

byłoby przeprowadzić szerokie konsultacje w sprawie jego wprowadzenia, wysłuchać obaw 



kluczowych interesariuszy i stale przeglądać praktyczne działanie systemu, gdy już zostanie 

uruchomiony. Są to i tak standardowe praktyki w agencjach rządowych na całym świecie, ale ważne 

jest, aby te praktyki były utrzymywane i podkreślane. Nie można też powiedzieć, że stosowanie 

algorytmicznych narzędzi decyzyjnych nie stwarza nowych wyzwań dla legitymizacji administracji 

publicznej. robią. Narzędzia algorytmiczne działają w oparciu o precyzyjnie skwantyfikowaną logikę. 

Ludzcy decydenci często działają w oparciu o rozumowanie jakościowe i intuicję. Oznacza to, że jeśli 

takim narzędziom zostanie przekazana jakaś władza, pojawi się potrzeba przełożenia tego, co kiedyś 

było jakościowym procesem decyzyjnym, na jawnie ilościowy. Ten proces tłumaczenia może 

spowodować pojawienie się nowych problemów. Nie da się stworzyć bezbłędnego procesu 

decyzyjnego. Zawsze istnieje pewne ryzyko błędu. Na przykład zautomatyzowany system fotoradarów 

może czasami (nawet jeśli rzadko) nie rejestrować samochodu przekraczającego dozwoloną prędkość 

lub omyłkowo rejestrować samochód, który nie jechał. Ten pierwszy byłby błędem fałszywie ujemnym; 

to drugie byłoby fałszywie pozytywne. Cały czas żyjemy z ryzykiem obu błędów, ale często nie myślimy 

o nich w kategoriach ilościowych. Innymi słowy, nie decydujemy wprost, że nie przeszkadza nam 

system, który popełnia błędy fałszywie dodatnie (lub fałszywie ujemne) w 5% lub 10% przypadków. 

Często żyjemy w złudzeniu, że dążymy do perfekcji. Zastosowanie algorytmicznych narzędzi 

decyzyjnych zmusi nas do odrzucenia tej iluzji. Chociaż niektóre agencje rządowe są już wygodne w 

dokonywaniu wyraźnych wyborów dotyczących poziomu błędu, inne mogą nie być. Fakt, że być może 

będą musieli to zrobić, może również wywołać kryzys postrzeganej legitymacji, ponieważ opinia 

publiczna musi stawić czoła ilościowym realiom ryzyka. Jeśli departament rządowy zamierza korzystać 

z autonomicznego narzędzia decyzyjnego, powinien być w stanie poprzeć ten wybór, udostępniając 

publicznie oceny wykazujące, że decyzje podejmowane przez to narzędzie są równoważne lub lepsze 

niż decyzje podejmowane przez odpowiedni personel ludzki. Wymaga to jednak delikatna obsługa. Jest 

jeszcze inny, bardziej filozoficzny problem z ilościową logiką algorytmicznych narzędzi decyzyjnych. Ma 

to związek z tym, jak te narzędzia traktują poszczególne istoty ludzkie (patrz poprzedni rozdział). Jak 

zauważono wcześniej, w państwach liberalno-demokratycznych legitymizacja władzy publicznej opiera 

się na szacunku dla poszczególnych obywateli. Są autonomicznymi, godnymi istotami, których życie 

musi być brane pod uwagę. Parafrazując filozofa Immanuela Kanta, należy ich traktować jako całe, 

zintegrowane osoby – jako cel sam w sobie – a nie jako środek. Długotrwałym problemem związanym 

ze specjalizacją i biurokratyzacją administracji publicznej jest to, że nie spełnia ona kantowskiego 

ideału. Godność jednostki jest podważana przez złożone, zmechanizowane zarządzanie. Jednostki są 

trybikami w maszynerii państwa. Mają do czynienia z labiryntowymi procesami i bezimiennymi 

urzędnikami. Są to wiązki statystyk, a nie w pełni zaokrąglone znaki. Są to „sprawy”, którymi należy 

zarządzać, a nie osoby, które należy szanować. Chociaż ten problem dehumanizacji istnieje od dawna, 

jest to problem, który może zostać zaostrzony przez użycie algorytmicznych narzędzi decyzyjnych. 

Narzędzia te z konieczności redukują osoby do wiązek danych. Muszą kwantyfikować i dezagregować 

życie ludzi w zestawy danych, które można analizować matematycznie. Nie „widzą” ludzi; widzą liczby. 

Biorąc pod uwagę tę konieczność, konieczne może być wprowadzenie specjalnych zabezpieczeń w celu 

zachowania ludzkiego kontaktu i zapewnienia poszanowania godności obywatela. 

Studium przypadku 2: Narzędzie do badania rodzin hrabstwa Allegheny 

Rozważmy teraz inne studium przypadku dotyczące wykorzystania technologii przez agencje rządowe. 

W przeciwieństwie do irlandzkiego studium przypadku, ten dotyczy bardziej złożonego 

algorytmicznego narzędzia decyzyjnego. Studium przypadku dotyczy Allegheny County Family 

Screening Tool (w skrócie AFST).19 Wspomnieliśmy już o tym krótko w rozdziale 5. Powrócimy do tego 

tutaj, aby zobaczyć, czy zawiera jakieś lekcje dotyczące uprawnionego użycia władzy przez agencje 

rządowe. AFST jest, jak sama nazwa wskazuje, narzędziem przesiewowym służącym do identyfikacji 

dzieci, które mogą być narażone na wykorzystywanie i zaniedbywanie. Został stworzony przez grupę 



naukowców, kierowaną przez Rhemę Vaithianathan i Emily Putnam-Hornstein. Grupa została 

pierwotnie zlecona przez Ministerstwo Rozwoju Społecznego Nowej Zelandii w celu stworzenia 

narzędzia do prognozowania ryzyka, które mogłoby sortować informacje o interakcjach rodzin z 

usługami publicznymi i systemami wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, aby przewidzieć, 

które dzieci są najbardziej narażone na wykorzystywanie lub zaniedbanie. Narzędzie ma 

wykorzystywać te informacje do generowania oceny ryzyka dla każdego dziecka, która może być 

następnie wykorzystana przez pracowników ochrony dzieci do badania przypadków wykorzystywania 

i zaniedbywania oraz zapobiegania im. Pod tym względem narzędzie to nie różni się od predykcyjnych 

narzędzi policyjnych, które generują mapy cieplne, aby pomóc wydziałom policji w efektywnej 

dystrybucji zasobów policyjnych. Rzeczywiście, wizualny obraz używany przez narzędzie do 

przeszukiwania rodzin jest dość podobny do tego używanego w prognostycznych mapach ciepła policji. 

Przyjmuje system ostrzegania o sygnalizacji świetlnej, który identyfikuje przypadki wysokiego ryzyka za 

pomocą czerwonego światła, a przypadki niskiego ryzyka za pomocą zielonego światła. Zespół 

kierowany przez Vaithianathana i Putnama-Hornsteina w końcu opracował model predykcyjny, który 

opierał się na 132 różnych zmiennych – w tym na informacjach o wieku matki, czy dziecko urodziło się 

w rodzinie samotnie wychowujące dzieci, historia zdrowia psychicznego, rejestr karny itd. - w celu 

wygenerowania ocen ryzyka. Twierdzili, że system był dość dokładny w przewidywaniu nadużyć i 

zaniedbań. Ale napotkali problemy podczas próby wdrożenia go w Nowej Zelandii. Rola rządu w 

ochronie dzieci zawsze była politycznie kontrowersyjna. W skrajnych przypadkach prawo ochrony 

dzieci upoważnia agentów rządowych do odbierania dzieci prawowitym rodzicom. Często jest to 

przykre doświadczenie zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Zwykle jest to ostatni krok. W większości 

krajów pracownicy socjalni zajmujący się ochroną dzieci eskalują do tego etapu tylko wtedy, gdy inne 

interwencje zawiodły, ale doświadczenie historyczne sprawiło, że niektórzy ludzie są bardzo 

podejrzliwi wobec tego procesu. Często panuje przekonanie, że agenci rządowi niesprawiedliwie biorą 

na celownik biednych rodziców pochodzących z mniejszości lub tych, którzy prowadzą 

niekonwencjonalny tryb życia, i istnieje obrzydliwa historia dzieci z rodzin rdzennych mniejszości 

etnicznych (np. rodzin w nieproporcjonalnym tempie21. Nic więc dziwnego, że rząd Nowej Zelandii 

wstrzymał eksperymentalne wykorzystanie narzędzia Vaithianathana i Putnama-Hornsteina w 2015 

roku.22 (Ściśle mówiąc, eksperyment został przerwany, ponieważ minister nie chciał wykorzystywać 

dzieci jako perliczek świnie, a nie dlatego, że przyznała, że narzędzie to będzie dyskryminujące, ale 

często trudno jest rozwikłać problemy.) Departament Opieki Społecznej hrabstwa Allegheny (DHS) z 

siedzibą w Pensylwanii przyznał jednak grupie kontrakt na stworzenie AFST. Korzystają z systemu od 

sierpnia 2016 r. Oczywiste jest, że podczas projektowania i wdrażania AFST zarówno zespół akademicki, 

jak i DHS hrabstwa Allegheny byli bardzo wyczuleni na obawy lokalnych mieszkańców dotyczące tego 

narzędzia. Odbyli szereg spotkań z kluczowymi interesariuszami w hrabstwie, aby ustalić, jak najlepiej 

stworzyć i wdrożyć system. Zatrudnili również zewnętrzny, niezależny zespół do przeprowadzenia 

analizy etycznej AFST. Zespół ten doszedł do wniosku, że użycie narzędzia było etycznie właściwe, 

ponieważ było dokładniejsze niż istniejące wcześniej systemy do badań przesiewowych przypadków. 

Ponadto grupa stojąca za AFST starała się zapewnić, aby system działał w wysoce przejrzysty sposób, 

udostępniając informacje o używanych zmiennych i udostępniając społeczeństwu szczegółowe i 

aktualne często zadawane pytania dotyczące jego działania. Doprowadziło to do pewnych publicznych 

pochwał. Na przykład, pisząc w New York Times, dziennikarz Dan Hurley był w dużej mierze pozytywnie 

nastawiony do wpływu AFST i uznał go za ważny postęp w walce z wykorzystywaniem i 

zaniedbywaniem dzieci. Ale inni byli bardziej krytyczni. Politolog Wirginia Eubanks w swojej książce 

Automating Inequality argumentuje, że AFST nadal niesprawiedliwie atakuje dzieci z rodzin biednych i 

należących do mniejszości oraz niesprawiedliwie koreluje ubóstwo i korzystanie z usług publicznych ze 

zwiększonym ryzykiem nadużyć. Argumentowała również, że twórcy systemu nie byli wystarczająco 

transparentni w ujawnianiu informacji o tym, jak działa AFST. Opublikowali szczegółowe informacje na 



temat zmiennych, których używają, ale nie wagi, jakie przypisują tym zmiennym. Argumentuje również, 

że system może mieć niedopuszczalnie wysoki poziom błędów, zauważając, że urzędnicy DHS hrabstwa 

Allegheny twierdzą, że 30 procent przypadków oznaczonych przez AFST jest ostatecznie odrzucanych 

jako bezpodstawne, ale ponadto zauważa, że nie można tego właściwie ocenić, dopóki informacje jest 

publikowany na temat wskaźnika błędów. Debata na temat AFST doskonale ilustruje tematykę tego 

rozdziału. AFST został stworzony, aby umożliwić agencji rządowej dokładniejsze i wydajniejsze 

prowadzenie działalności. Ale sposób, w jaki działa, budzi obawy co do legalnego użycia władzy. Jest to 

prawdą, mimo że przestrzegano wielu kroków w celu zapewnienia legalności. Krytycy wciąż martwią 

się nieprzejrzystością i złożonością systemu: obawiają się, że może on być niesprawiedliwy lub 

stronniczy; chcą bardziej zaangażować się w jego realizację; i domagają się większej przejrzystości i 

otwartości, jeśli są. To cykl, który tak naprawdę nigdy się nie kończy. Prawowitość władzy zawsze może 

zostać poddana w wątpliwość. Obowiązkiem zarówno obywateli, jak i osób pracujących w agencjach 

rządowych jest gotowość do bieżącego kontrolowania sposobu sprawowania władzy w celu 

zapewnienia jej legitymizacji. Wykorzystanie algorytmicznych narzędzi decyzyjnych nadaje tej 

nieustannej dynamice nowy technologiczny smaczek. Ze studium przypadku AFST można wyciągnąć 

jeszcze jedną lekcję. Jednym z głównych zarzutów, jakie Virginia Eubanks wysuwa przeciwko AFST i 

innym podobnym systemom, jest to, że są one przykładami praktycznego rozwiązania 

technologicznego. Obecnie dysponujemy wyrafinowanymi, algorytmicznymi narzędziami do 

przewidywania ryzyka. Wiemy, że w niektórych przypadkach są one dokładniejsze niż ludzie 

podejmujący decyzje, dlatego rozglądamy się za problemami, do rozwiązania których można by ich 

użyć. Ale nie myślimy o tym do końca. Bardzo zależy nam na znalezieniu kilku  aplikacji, że nie myślimy 

o skutkach ubocznych lub pośrednich konsekwencjach tej aplikacji. Nie uważamy też, że mogą istnieć 

inne problemy - być może nie tak łatwe do rozwiązania za pomocą oprogramowania do przewidywania 

ryzyka - które bardziej zasługują na naszą uwagę. Na przykład Eubanks martwi się, że AFST interweniuje 

w grze zbyt późno, to znaczy, gdy dziecko dzwoni z prośbą o pomoc. Na tym etapie gry systematyczne 

uprzedzenia i nierówności strukturalne w społeczeństwie odbiły się na rodzinach dotkniętych chorobą. 

Jest to coś, co zauważyli sami niezależni recenzenci etyczni z AFST, zauważając, że predykcyjne 

modelowanie ryzyka może opierać się na istniejących uprzedzeniach rasowych i w konsekwencji 

pomagać je wzmacniać. To jest punkt, o którym mówiliśmy w części 3. Nierealistyczne jest oczekiwanie, 

że narzędzie takie jak AFST całkowicie skoryguje takie nierówności strukturalne, biorąc pod uwagę jego 

przeznaczenie. Musi pracować nad rzeczywistością społeczną, w której członkowie uboższych grup i 

mniejszości rasowych rzeczywiście cierpią z powodu niedogodności, które mogą narazić ich na większe 

ryzyko jakiegoś negatywnego wyniku. Ale w takim przypadku użycie narzędzia może poszerzyć 

postrzeganą lukę w legitymacji, przynajmniej jeśli chodzi o członków tych populacji. Być może 

powinniśmy wykorzystać tę świadomość jako okazję do zastanowienia się, w jaki sposób chcemy, aby 

agencje rządowe korzystały z algorytmicznych narzędzi decyzyjnych. Być może istnieją inne problemy, 

które mogliby nam pomóc rozwiązać, a które mogłyby następnie zmniejszyć lukę w legitymizacji tych 

grup. Będzie to oczywiście wymagało bardziej kreatywnego, nieszablonowego myślenia o tym, jak 

najlepiej wykorzystać algorytmiczne narzędzia decyzyjne. 

Konieczność stosowania algorytmicznych narzędzi decyzyjnych? 

Rozpoczęliśmy ten rozdział od stwierdzenia, że mnogość wyspecjalizowanych agencji rządowych ma 

zalety, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów społecznych, ale ta przewaga wiąże się z ryzykiem 

osłabienia legitymacji. Wykorzystanie algorytmicznych narzędzi decyzyjnych przez te agencje należy 

interpretować i rozumieć w świetle tej długotrwałej dynamiki. Na szczęście opracowaliśmy 

zabezpieczenia polityczne i prawne chroniące przed osłabieniem legitymacji, które można wykorzystać 

do oceny i ograniczenia publicznego wykorzystania algorytmicznych narzędzi decyzyjnych. Oznacza to, 

że chociaż nie ma niemożliwych do pokonania prawnych lub politycznych przeszkód w korzystaniu z 



algorytmicznych narzędzi decyzyjnych, należy je wdrażać ostrożnie i w sposób przemyślany, a ich 

wykorzystanie powinno podlegać publicznej kontroli i nadzorowi. Przedstawiając ten argument, w 

różnych momentach sugerowaliśmy, że wykorzystanie algorytmicznych narzędzi decyzyjnych może być 

dobrodziejstwem dla agencji rządowych. W miarę jak świat staje się coraz bardziej złożony, a narzędzia 

algorytmiczne są wykorzystywane przez osoby prywatne i korporacje, stosowanie podobnych narzędzi 

przez agencje rządowe może stopniowo zmieniać się z praktycznego pożądanego w praktycznie 

konieczne. To może być jedyny sposób, aby nadążyć. Na pierwszy rzut oka wydaje się jednak, że jest to 

argument, który można wysunąć tylko w indywidualnych przypadkach. Czy jest coś bardziej ogólnego, 

co można powiedzieć na korzyść wykorzystania algorytmicznych narzędzi decyzyjnych? Być może. 

Zastanów się, jakie wnioski można wyciągnąć z historii upadku społeczeństwa. W swojej wpływowej 

książce The Collapse of Complex Societies archeolog Joseph Tainter próbuje przedstawić ogólne 

wyjaśnienie upadku złożonych społeczeństw. Patrzy na wszystkie słynne przykłady: egipskie Stare 

Królestwo, imperium hetyckie, zachodnie imperium rzymskie, klasyczna Maja Nizinna i nie tylko. 

Chociaż niektórzy archeolodzy i historycy spierają się, czy te społeczeństwa rzeczywiście upadły – 

niektórzy twierdzą, że po prostu przystosowały się i zmieniły32 – wydaje się stosunkowo 

niekontrowersyjne stwierdzenie, że przeszły one pewien spadek ich społecznej złożoności (tj. artefakty 

kulturowe i instytucjonalne). Tainter zastanawia się, czy istnieje jakaś wspólna przyczyna tych 

spadków. Po przejrzeniu i odrzuceniu kilku najpopularniejszych wyjaśnień, Tainter przedstawia własne 

wyjaśnienie upadku społecznego. Jego wyjaśnienie składa się z czterech kluczowych twierdzeń. 

Pierwsza propozycja jest taka, że złożone społeczeństwa są maszynami do rozwiązywania problemów. 

Innymi słowy, utrzymują się, zaspokajając fizyczne i psychiczne potrzeby swoich członków. Jeśli tego 

nie robią, tracą legitymację i ostatecznie upadają (lub ulegają znacznemu upadkowi). Druga propozycja 

jest taka, że aby rozwiązać problemy, społeczeństwa muszą pozyskiwać i wydatkować energię. 

Klasycznie, społeczeństwa robiły to poprzez żerowanie i rolnictwo; obecnie robimy to poprzez spalanie 

paliw kopalnych i wykorzystywanie innych źródeł energii. Ogólna zasada jest taka, że aby rozwiązać 

więcej problemów i utrzymać większą złożoność, społeczeństwa muszą zwiększyć wydatki na energię 

(lub przynajmniej bardziej efektywnie wykorzystać dostępną im energię). Prowadzi to do trzeciej tezy 

— że przetrwanie złożonych społeczeństw zależy od podstawowego równania kosztów i korzyści. Jeśli 

korzyści płynące z rozwiązywania problemów społecznych przewyższają koszty, społeczeństwo będzie 

nadal przetrwać; jeśli tego nie robią, społeczeństwo ma kłopoty. Czwarta propozycja głosi, że 

zwiększone inwestycje w złożoność społeczną (np. zwiększone inwestycje w wyspecjalizowane agencje 

administracyjne) przynoszą więcej korzyści, ale tylko do pewnego stopnia. Zwiększona złożoność wiąże 

się ze zwiększonym kosztem energii, tak że ostatecznie koszt krańcowy zwiększonej złożoności 

przeważy nad korzyścią krańcową. Jeśli tak się stanie, a nierówności będą wystarczająco duże, 

społeczeństwo upadnie. Ten problem malejących krańcowych zwrotów stanowi sedno wyjaśnienia 

Taintera. Twierdzi, że wszystkie złożone społeczeństwa, które upadały na przestrzeni dziejów, stanęły 

przed podstawowym problemem malejących korzyści krańcowych i rosnących kosztów krańcowych. 

Tainter podaje kilka przykładów tego, jak społeczeństwa musiały radzić sobie z tym problemem. 

Niektóre z najlepiej udokumentowanych przykładów dotyczą biurokratycznej władzy i kontroli. Tainter 

pokazuje, jak wiele agencji rządowych ulega administracyjnemu rozdęciu i pełzaniu misji. Agencje te, 

często kluczowe dla rozwiązywania problemów społecznych, mnożą się i powiększają, aby sprostać 

nowym wyzwaniom. Jest to początkowo korzystne, ponieważ pozwala społeczeństwu rozwiązywać 

bardziej złożone problemy, ale ostatecznie skutkuje spadkiem zwrotów, ponieważ trzeba zatrudniać 

kosztownych pracowników administracyjnych do zarządzania samymi organizacjami. Takich 

administratorów jest coraz więcej w porównaniu ze stosunkowo mniejszą liczbą pracowników 

socjalnych pierwszej linii, którzy faktycznie zajmują się problemami, które te organizacje mają 

rozwiązywać. Teoria Taintera skłania do refleksji nad rolą technologii w zapobieganiu zapaści 

społecznej. Być może jednym ze sposobów skutecznego rozwiązywania problemów bez radykalnego 



zwiększania kosztów administracyjnych jest podwojenie wykorzystania algorytmicznych narzędzi 

decyzyjnych i innych form sztucznej inteligencji. 

Według niektórych jej zwolenników znaczącym przełomem w sztucznej inteligencji może być deus ex 

machina, którego potrzebujemy, aby rozwiązać nasze narastające problemy społeczne. Zamiast 

polegać na niedoskonałych, kłótliwych ludzkich inteligencjach przy rozwiązywaniu naszych problemów 

społecznych, moglibyśmy polegać na bardziej udoskonalonej sztucznej formie. Jest to argument, który 

Miles Brundage wyjaśnia w swoim artykule na temat „warunkowego optymizmu” w sprawie sztucznej 

inteligencji w globalnym zarządzaniu. To podwojenie liczby algorytmicznych narzędzi decyzyjnych i 

sztucznej inteligencji może kosztować niektórych postrzeganie legitymacji, ale być może jest to cena, 

jaką jako obywatele musimy płacić za utrzymanie naszego złożonego porządku społecznego. Jest to 

prowokacyjna i niepokojąca sugestia, która może oznaczać, że powinniśmy być bardziej otwarci na 

powszechne stosowanie algorytmicznych narzędzi decyzyjnych. Ich zasadność może być większa, niż 

chcielibyśmy myśleć. 

Podsumowując 

Korzystanie z wyspecjalizowanych agencji i specjalistycznych narzędzi ma zasadnicze znaczenie dla 

nowoczesnej działalności rządu. Nie można rządzić złożonym, przemysłowym społeczeństwem bez 

polegania na agencjach eksperckich dysponujących wyspecjalizowanymi umiejętnościami 

rozwiązywania problemów. Agencje te wydają wyroki i ustalają polityki, które mają znaczący wpływ na 

życie obywateli i muszą wykonywać tę władzę zgodnie z prawem. Problem polega na tym, że rosnąca 

różnorodność i głębia organizacyjna takich agencji osłabia ich legitymację. Zastosowanie 

autonomicznych algorytmicznych narzędzi decyzyjnych może zaostrzyć ten problem. Niemniej jednak 

nie powinniśmy wyolbrzymiać problemu. Wiele krajów rozwinęło doktryny prawne i polityczne, które 

mogą określać, kiedy i czy sprawowanie władzy przez agencję rządową jest zgodne z prawem. Nie ma 

mocnych powodów, by sądzić, że te doktryny nie nadają się już do celu. Być może będziemy musieli je 

po prostu zmodyfikować i zachować ostrożność, jeśli chodzi o zapewnienie, że uprawnienia są zgodnie 

z prawem przekazywane algorytmicznym narzędziom decyzyjnym i że ich użycie nie podważa potrzeby 

uczciwych procedur. W ten czy inny sposób sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej niezbędna, jeśli 

nasze coraz bardziej złożone społeczeństwa mają uniknąć upadku pod własnym ciężarem. 



IX. Zatrudnienie 

Każdy widział konfrontujące się wiadomości o robotach zastępujących ludzką siłę roboczą i 

pogrążających miliony ludzi w bezrobociu i ubóstwie. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych ostrzeżeń, 

że prawdopodobnie nie zastanawiamy się wystarczająco długo nad ich logiką i traktujemy „koniec 

pracy” jako coś w rodzaju faktu dokonanego. To prawda, że po raz pierwszy w historii nadejście 

zaawansowanego uczenia maszynowego i robotyki mobilnej wkroczy do pracy zawodowej i 

kierowniczej, a nie tylko (jak do tej pory) do nisko wykwalifikowanych „fizycznych” prac. Ale fakt 

pozostaje faktem: nie ma dowodów potwierdzających prognozy bezrobocia hurtowego w krótkim lub 

średnim okresie spowodowanego sztuczną inteligencją. Pisarz science fiction William Gibson lubił 

mówić: „Przyszłość już tu jest – po prostu nie jest zbyt równomiernie rozłożona”. I rzeczywiście, za 

wszystkimi tragicznymi scenariuszami masowych wysiedleń robotników kryją się przewidywania 

dotyczące nierównego podziału zysków z rewolucji AI. Pisarze techniczni dokonujący ponurych prognoz 

mogą łatwo znaleźć wsparcie w ponurych statystykach gospodarczych z ostatnich dziesięcioleci. Od lat 

70. w wielu krajach płace zwykłych pracowników stoją w miejscu lub spadają. Płace pracowników 

produkcyjnych i nienadzorujących w Stanach Zjednoczonych osiągnęły swój zenit w 1973 roku. W 

ujęciu realnym tacy pracownicy zarabiają teraz 87 procent tego, co zarabiali wtedy. Jednocześnie 

produktywność nadal rosła. W Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w wielu innych krajach, zależność 

między produktywnością a zarobkami pracowników uległa spektakularnemu zerwaniu w połowie lat 

siedemdziesiątych i nie wykazuje oznak ożywienia. W miarę jak część dochodu narodowego, która 

trafia do pracowników najemnych, nadal maleje, pozornie nieubłagany wzrost nierówności wywołał 

wezwania do wprowadzenia nowych mechanizmów redystrybucji bogactwa z dala od superbogaczy. 

Ale obawy związane z automatyzacją są tak stare jak automatyzacja i nie ma zgody co do tego, ile 

ostatnich złych wiadomości ekonomicznych można przypisać sztucznej inteligencji i robotyce. Z jednej 

strony automatyzacja często przynosiła znaczne korzyści, w tym wzrost produktywności, 

demokratyzację towarów i usług, które wcześniej były dostępne tylko dla bogatych, oraz zwiększoną 

autonomię i mobilność społeczną, które były możliwe dzięki urządzeniom oszczędzającym pracę. 

Autorzy tacy jak Erik Brynjolfsson i Andrew McAfee przekonują, że sztuczna inteligencja wywoła nową 

rewolucję przemysłową, obiecując ogromne korzyści tym, którym uda się wykorzystać boom na nowe 

technologie5. Z drugiej strony warto pamiętać, że większość ludzi w pierwszej rewolucja przemysłowa 

nie trwała wystarczająco długo, aby czerpać z niej korzyści. Pierwsza rewolucja przemysłowa trwała w 

XVIII i przez większą część XIX wieku, ale przez większość tego czasu przynosiła niewielkie korzyści 

zwykłym robotnikom, którzy cierpieli z powodu wysiedleń i nędznych warunków życia. Średni wzrost 

Anglików zmniejszał się o 1,6 centymetra na dekadę w ciągu XVIII wieku6. Mimo wszystkich 

ekscytujących postępów technologicznych realne płace po prostu nie nadążały za cenami żywności. 

Pomimo rosnącej produkcji na pracownika, siła nabywcza ich płac pozostawała w stagnacji. 

Rzeczywiście, dopiero w połowie XIX wieku płace realne zaczęły w końcu nadążać za produktywnością. 

Co wiemy o przyszłości pracy? 

Debata na temat wpływu automatyzacji na ludzkie społeczeństwo zawsze miała dwa tony. Optymiści 

twierdzą, że automatyzacja zwiększa wzrost gospodarczy, co jest korzystne dla całego społeczeństwa. 

Niektórzy nawet sugerują, że w końcu uwolni ludzkość od kajdan konieczności wytwarzania artykułów 

pierwszej potrzeby do życia. Wśród optymistów znajdujemy jednego z najsłynniejszych ekonomistów 

wszechczasów – Johna Maynarda Keynesa. W swoim eseju z 1930 r. „Ekonomiczne możliwości dla 

naszych wnuków” argumentował, że automatyzacja i bardziej ogólnie uprzemysłowienie rozwiązałyby 

„problem ekonomiczny” „walki o przetrwanie”. Na drugim końcu spektrum znajduje się książka 

ekonomisty Jeremy’ego Rifkina „Koniec pracy” przedstawiająca zupełnie inny obraz masowego 

bezrobocia technologicznego i trudności. Te wypowiedzi na temat skutków automatyzacji nie są nowe. 



Odzwierciedlają osiemnastowieczne debaty na temat prawdopodobnego wyniku pierwszej rewolucji 

przemysłowej między pisarzami takimi jak David Ricardo i William Mildmay. Czy jesteśmy więc choć 

trochę bliżej przewidywania, co przyniesie obecna rewolucja technologiczna? Wiele ostatnich debat 

na temat wpływu sztucznej inteligencji i robotyki na miejsca pracy było odpowiedzią na badanie 

przeprowadzone w 2013 roku przez Carla Freya i Michaela Osborne’a z University of Oxford. Odkryli, 

że 47 procent całkowitego zatrudnienia w USA ma wysokie prawdopodobieństwo komputeryzacji 

dzięki uczeniu maszynowemu i robotyce mobilnej. Wynik ten był kontrowersyjny, zwłaszcza jako 

kolejne badania dały radykalnie różne wyniki. Od początku było całkiem jasne, że wielkość 

przewidywanych skutków dla przyszłości pracy zależała silnie od metodologicznych wyborów autorów. 

Frey i Osborne stworzyli modele całych zawodów, czyli kategorii zawodów. Ściśle mówiąc, odkryli, że 

spośród 702 precyzyjnie zdefiniowanych kategorii stanowisk 47 procent dojrzało do automatyzacji w 

krótkim czasie. Ale zauważ, co to oznacza: jeśli uznano, że jakiś element pracy jest zagrożony 

automatyzacją, zakłada się, że zagrożona jest cała praca. Wydaje się to sprzeczne z intuicją. Fakt, że 

dzisiejszy opis stanowiska typowego urzędnika bankowego może tylko nieznacznie przypominać ten, 

który był, powiedzmy, w 1980 r., nie oznacza, że nie ma już urzędników bankowych. Mówiąc bardziej 

ogólnie, automatyzacja ma sposób na przerysowanie granic wokół tradycyjnych kategorii zawodów. 

Być może typowa sekretarka lub osobista asystentka nie musi już być wyposażona w stenografię 

Pitmana, ale teraz można oczekiwać, że będzie wykonywać funkcje, które nie były historycznie typowe, 

na przykład monitorowanie aktywności firmy w mediach społecznościowych lub uczęszczanie na więcej 

spotkań na wysokim szczeblu niż było normalne we wcześniejszych dniach. Zrozumiałe jest, że wiele 

badań przeprowadzonych po badaniach Freya i Osborne’a skupiało się mniej na zadaniach, a bardziej 

na zadaniach. Badanie zadaniowe OECD z 2016 r. wykazało, że tylko 10 procent wszystkich miejsc pracy 

w Wielkiej Brytanii i 9 procent w Stanach Zjednoczonych można w pełni zautomatyzować. Inne czynniki 

metodologiczne, które wpływają na wyniki takich badań, to sposób interpretacji automatyzacji i 

komputeryzacji; skala czasu; osądy dotyczące prawdopodobnych postępów naukowych; oraz różne 

założenia społeczne, ekonomiczne i demograficzne (np. dotyczące poziomów migracji, gospodarki 

światowej itp.). Tego ostatniego zestawu założeń nie można tak po prostu zamieść pod dywan. 

Rzeczywiście, tym, co prawdopodobnie sprawia, że wszelkie prognozy tutaj są nieco amatorskie, jest 

fakt, że kształt przyszłej siły roboczej będzie w dużej mierze zależał od tego, czy pozostałe stanowiska 

pracy (lub zadania) wymogą ponowną ocenę umiejętności, które zostały tradycyjnie niedoceniane. Na 

przykład wiemy, że kobiety są nadreprezentowane w zawodach związanych z opieką — na 

stanowiskach takich jak pielęgniarstwo, nauczanie i doradztwo. Te zawody wymagają empatii i 

umiejętności interpersonalnych, co często nazywa się „inteligencją emocjonalną”. Ale te prace dają 

również ogólnie niższe pensje w porównaniu z miejscami pracy w branżach takich jak finanse, 

bankowość, informatyka i inżynieria. Rzeczywiście, wiele prac związanych z opieką jest nie tylko nisko 

opłacanych, ale często jest nieodpłatnych i niewidocznych. Istnieje wiele socjologicznych, kulturowych 

i historycznych powodów, dla których kobiety skupiają się w takich zawodach, ale wynik netto w 

połączeniu z faktem, że kobiety są również głównymi opiekunami swoich dzieci, co zmniejsza 

prawdopodobieństwo, że osiągną wyższe stanowiska niż kobiety. mężczyzn – to niesławna różnica w 

wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Ale czy można przygotować scenę na odwrócenie losu kobiet? 

Istnieją badania sugerujące, że kobiety mogą w rzeczywistości radzić sobie z automatyzacją znacznie 

lepiej niż mężczyźni. Wynika to z powszechnej zgody, że prace wymagające umiejętności czytania i 

pisania, umiejętności społecznych i empatii są mniej narażone na automatyzację niż prace wymagające 

umiejętności liczenia, kalkulacji i brutalnej siły fizycznej. Nawet zadania takie jak diagnoza medyczna i 

sporządzanie umów — które obejmują wykrywanie wzorców w informacjach oraz mechanistyczne lub 

oparte na procesach rozwiązywanie problemów — są znacznie bardziej podatne na automatyzację i 

uczenie maszynowe niż zadania związane z budowaniem relacji oraz „pracą emocjonalną i duchową”.  

Oczywiście można powiedzieć, że może być więcej płatnej pracy opiekuńczej i więcej miejsc pracy 



dostępnych dla kobiet niż dla mężczyzn; co innego powiedzieć, że praca opiekuńcza będzie wreszcie 

dobrze płatna. Płace są prawie zawsze określane przez niedostatek, a czasami niebezpieczeństwo i 

trudności. Empatia po prostu nie jest wystarczająco rzadka w naszym gatunku ani wystarczająco trudna 

do wykonania. To prawda, że system gospodarczy, w którym współczucie i dobrobyt byłyby tak 

fundamentalne dla jego perspektywy, jak niedostatek i niedostatek, wyglądałby zupełnie inaczej. I być 

może więcej pracy opiekuńczej w społeczeństwie oznaczałoby różnicę między agresywnie 

konkurencyjną kulturą biznesową a bardziej wyluzowaną i kooperatywną kulturą. Ale nie ma dowodów 

na to, że mając więcej pracy opiekuńczej w gospodarce lub bardziej ją szanując, przestaniemy płacić 

ludziom w oparciu o to, jak trudno jest robić to, co robią i ile osób chce i jest w stanie to zrobić . Jest 

również równie prawdopodobne, że mężczyźni będą wykonywać znacznie więcej prac opiekuńczych 

niż dotychczas. 

Natura pracy 

Chociaż badania modelujące przyszły wpływ sztucznej inteligencji na miejsca pracy okazały się 

niejednoznaczne, badania dotyczące obecnych skutków takich technologii przynoszą bardziej 

konkretne wyniki. Wiemy na przykład, że w wielu krajach rośnie polaryzacja pracy. radykalne prace o 

średnich dochodach ustępują miejsca wysokowartościowej nierutynowej pracy kognitywnej i 

niskowartościowej pracy fizycznej. Niepokojące jest to, że istnieją pewne dowody sugerujące, że 

pracownicy o średnich dochodach wyparci przez automatyzację nie przechodzą do 

wysokowartościowej, nierutynowej pracy kognitywnej. Innym podejściem empirycznym jest 

przyjrzenie się dochodom w obszarach, w których wdrożono nowe technologie. Nie mamy jeszcze 

dowodów skupionych bezpośrednio na skutkach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, ale 

mamy je, jeśli chodzi o roboty. W tym przypadku dowody sugerują, że coraz częstsze stosowanie 

robotów ma negatywny wpływ zarówno na zatrudnienie, jak i na płace. Wyniki te są solidne i wydają 

się utrzymywać nawet przy uwzględnieniu takich czynników, jak dostępność tanich towarów 

importowanych, offshoring i inne czynniki wpływające na spadek liczby rutynowych miejsc pracy. Mniej 

znanym skutkiem rosnącego wykorzystania sztucznej inteligencji jest jej wpływ na warunki pracy. To, 

co wiemy, nie maluje różowego obrazu. Weźmy pod uwagę osoby zatrudnione w tzw. gig economy. Są 

zatrudniani na bardzo krótkoterminowe umowy („koncerty”) ściśle według potrzeb za pośrednictwem 

platform takich jak Uber, Deliveroo, TaskRabbit i Mechanical Turk. Chociaż niektórzy z tych 

pracowników są wysoko wykwalifikowani i korzystają z elastyczności takiej organizacji pracy, 

nieproporcjonalnie duża ich liczba jest biedna, ma niewielki wybór co do wykonywanej pracy i 

niewielkie możliwości negocjowania lepszych płac i warunków. Wielu z nich pracuje w samym sektorze 

technologicznym (na wypadek gdybyś pomyślał, że wszyscy pracownicy techniczni to dobrze opłacani 

dwudziestokilkulatkowie pracujący dla Apple, Facebooka i Google). Realizują zamówienia online w 

ogromnych magazynach. Kategoryzują aktualizacje statusu na Instagramie, filmy, zdjęcia i historie. 

Oznaczają obrazy, aby pomóc samojezdnym samochodom nauczyć się wykrywać rowerzystów i 

pieszych. Fotografują ulice, wykrywają homonimy, skanują fizyczne książki i klasyfikują brutalne i 

obsceniczne posty w mediach społecznościowych. Powtarzalny i potencjalnie przygnębiający charakter 

wielu z tych prac przeczy wyobrażeniu wielu z nas o tych „uprzywilejowanych”, którzy mogą pracować 

w gospodarce cyfrowej. Sztuczna inteligencja stoi również za wieloma rodzajami algorytmicznego 

zarządzania, w którym codzienna praca pracowników i kontrahentów jest przypisywana i oceniana 

przez algorytmy. Jest to dyscyplinarne zastosowanie nowych technologii, w którym monitorowanie o 

wysokiej rozdzielczości i kalibracja wydajności pracowników osłabia tę niewielką sprawczość, dyskrecję 

i autonomię, jaką pracownik ma w innym przypadku. Amazon stał się dzieckiem z plakatu tego reżimu. 

Jej magazyny zostały opisane jako „linie montażowe do pakowania mięsa w naszych czasach, gdzie 

postęp technologiczny łączy się z potrzebą kapitału, aby wydobyć każdą cząstkę wydajności z siły 

roboczej”. obarczone są absurdalnie nierealistycznymi celami w zakresie wydajności. W Stanach 



Zjednoczonych firmie przyznano patenty na „ultradźwiękowe opaski na rękę”, które są wrażliwe na 

gesty i wibracje (zapewniają „haptyczne sprzężenie zwrotne”) w celu monitorowania nieoptymalnej 

wydajności. Dusząca atmosfera stworzona przez ten poziom nadzoru byłaby dystopijną rozrywką, 

gdyby tak naprawdę się nie działo lub było na horyzoncie. Nie chodzi o to, że systemy monitorowania 

wydajności są koniecznie niezawodne — nie muszą być, aby uczynić czyjeś życie nieszczęśliwym. Jak 

zauważa Adam Greenfield, „istotne jest nie tyle to, czy te narzędzia rzeczywiście działają tak, jak 

reklamowano, ale to, czy można skłonić użytkowników, by w to uwierzyli. Szkodliwe ustalenia takiej 

„analizy HR”… można podjąć działania, nawet jeśli algorytm, który je wygenerował, jest śmieciem, a 

dane niewiele lepsze niż szum”. Jeśli chodzi o gospodarkę koncertową, nawet jeśli pracownicy 

otrzymują pozytywne oceny od swoich algorytmicznych szefów, mogą one skutecznie zablokować ich 

na jednej platformie koncertowej, ponieważ oceny zazwyczaj nie są przenoszone z jednej platformy na 

drugą. Z drugiej strony, przynajmniej w gospodarce koncertowej, druga strona kontrolowania siły 

roboczej całkowicie za pomocą aplikacji — a więc na odległość fizyczną — oznacza, że odpowiednio 

mniej można zrobić, aby zapobiec zorganizowanemu oporowi (jak odkryli Uber i Deliveroo ich 

konsternację w coraz większej liczbie krajów). 

Dlaczego praca? 

Załóżmy, że charakter pracy nadal ewoluuje, z większą dorywczością, większym „gigowaniem” oraz 

wyższymi poziomami nadzoru i kontroli. Być może te zawody reprezentują ostatni rodzaj pracy w 

dojrzałej, rozwijającej się gospodarce cyfrowej, zwiastując świat, w którym będzie albo znacznie mniej 

pracy, bardzo inna praca, albo może w ogóle nie będzie prawdziwej pracy. Jak powinniśmy się z tym 

czuć? Zanim pospieszymy się, by zachować obecne miejsca pracy lub wymyślić nowe, dobrze zrobimy, 

jeśli zatrzymamy się i zastanowimy, co takiego jest w pracy, którą cenimy i jaki jest udział każdego z 

nas w ratowaniu świata, w którym praca jest głównym środkiem utrzymania. Oczywiście powinniśmy 

witać z radością każdą technologię, która uwalnia nas od uciążliwej, niebezpiecznej i poniżającej pracy. 

Ale co z pracą, która nie jest uciążliwa, niebezpieczna i poniżająca? Czy moglibyśmy obejść się bez 

pracy? Czy praca w inny sposób jest korzystna? Czy jest to cnotliwe lub w jakimkolwiek sensie godne? 

Pomysł, że moglibyśmy dobrze żyć, pracując znacznie mniej, istnieje już od dawna, ale najbardziej 

znanym orędownikiem był filozof Bertrand Russell w swoim eseju z 1932 r. „Pochwała bezczynności”. 

Twierdzenie Russella, że życie byłoby lepsze, gdyby większość ludzi pracowała przez cztery godziny 

dziennie, opiera się na trzech koncepcjach. Po pierwsze, praca ta jest na ogół uciążliwa. Mając taką 

możliwość, większość z nas zrobiłaby mniej. Po drugie, że do niedawna większość Europejczyków była 

rolnikami produkującymi na własne potrzeby. Pogląd, że praca jest cnotą i źródłem godności, wywodzi 

się z epoki, w której praktycznie jedynym imperatywem ludzkości było zapewnienie fizycznego 

utrzymania poprzez osobisty trud - zasadniczo uprawę ziemi i uprawę żywności na wspólnej ziemi. 

Jednak po pierwszej rewolucji przemysłowej ten sposób utrzymania przestał charakteryzować ogólny 

los ludzkości, a dzięki innowacyjnym metodom rolniczym produkcja osiągnęła poziom nieosiągalny 

wyłącznie dzięki ręcznemu wysiłkowi. Jak to ujął Russell, godność pracy była ważną ideą przed 

rewolucją przemysłową, ale stała się „pustym fałszem” głoszonym przez bogatych, którzy „dbają o to, 

by pod tym względem pozostać niegodnymi”. Ostatnia część argumentacji Russella jest taka, że 

podczas pierwszej wojny światowej większość populacji angielskiej została wycofana z produktywnych 

zawodów i zaangażowana w taki czy inny sposób w podtrzymywanie działań wojennych. Pomimo ich 

zaangażowania w to wyjątkowo marnotrawne i bezproduktywne przedsięwzięcie, zauważa, że ogólny 

poziom dobrostanu fizycznego wśród niewykwalifikowanych pracowników najemnych po stronie 

aliantów był wyższy niż przedtem lub później. Russell konkluduje: „Wojna niezbicie pokazała, że dzięki 

naukowej organizacji produkcji możliwe jest utrzymanie współczesnej populacji w zadowalającym 

komforcie przy niewielkiej części zdolności produkcyjnej współczesnego świata. Gdyby pod koniec 

wojny… skrócić godziny pracy do czterech, wszystko byłoby dobrze. Zamiast tego przywrócono stary 



chaos”. Rolnictwo i produkcja reszty tego, co Russell nazywa artykułami pierwszej potrzeby życia, stały 

się oczywiście znacznie bardziej uprzemysłowione od 1932 roku, a sztuczna inteligencja i robotyka 

obiecują znacznie większą wydajność w najbliższej przyszłości. Rzeczywistość globalnego ocieplenia 

podaje w wątpliwość również długo utrzymywane założenie, że podstawą sukcesu narodów musi być 

produkcja coraz większej ilości towarów i usług o wyższej wartości, co znajduje odzwierciedlenie w 

wyższym PKB. Obecnie istnieje odwrotna zależność między bogactwem krajów OECD i średniej liczby 

godzin przepracowanych przez ich obywateli. Największą średnią liczbę godzin przepracowanych 

rocznie na obywatela mają Meksyk (2250), Korea Południowa (2070), Grecja (2035), Indie (1980) i Chile 

(1970), a najmniej Francja (1472), Holandia (1430), Norwegia (1424), Dania (1410) i Niemcy (0,1363). 

Oczywiście, ponieważ większość gospodarek jest zorganizowana, recepta Russella nie jest receptą, 

którą większość z nas mogłaby dziś bezpiecznie stosować. Ale na poziomie krajowym sugeruje to, że 

reglamentacja pracy, być może poprzez skrócenie tygodnia pracy, może być korzystna w krajach 

stosunkowo zamożnych. Ale czy świat, w którym jest znacznie mniej pracy, byłby dla nas dobry? 

Pomimo średniowiecznych korzeni poglądu, że praca jest cnotą, czy naprawdę nie ma w niej nic 

cnotliwego, godnego, a nawet budującego? Prawdopodobnie część rezydualnej wartości związanej z 

płatną pracą odnosi się również do wielu form generowania prywatnego dochodu, nawet jeśli nie wiążą 

się one z rzeczywistą pracą fizyczną lub umysłową (jak dochód pasywny - czynsze, dywidendy, odsetki 

i tym podobne). Cnota może tutaj wynikać z przekonania, że zarabiając na życie i układając sobie życie 

– jakkolwiek się to udaje, czy to za pomocą pracy, czy czynszu – posiada się niezależność i dojrzałość, 

które kojarzą nam się z w pełni rozwiniętą dorosłością, w przynajmniej w kulturach zachodnich. Jeśli 

jednak to prawda, ocena moralna oczywiście nie musi być współmierna do rzeczywistego wysiłku ze 

strony zarabiającego. Inną częścią tego, co mogłoby nas skłonić do myślenia o pracy jako cnotliwej, 

może być to, że często wymaga ona pewnego stopnia pracowitości, poświęcenia, dyscypliny lub 

przynajmniej uporządkowanego życia – cech, które mogą być postrzegane jako cnotliwe, o ile 

przeciwieństwa tych cech wskazują brak charakteru, niezawodności, stabilności lub dojrzałości. Ale 

takie cechy nie zależą od umowy o pracę dla ich istnienia. Każdy, kto poważnie zainwestował w osobisty 

projekt — poezja, grafika, budowa lub renowacja domu — wymaga pewnej staranności i dyscypliny. 

Rzeczywiście, każdy bezrobotny, który szuka pracy, prawdopodobnie musi czerpać z większych rezerw 

takich cech niż ktoś na stałe, bezpiecznie, długoterminowo zatrudniony. Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy 

sporządzić listę cech osobistych, które powinien posiadać każdy pracownik, i przypisać każdemu z nich 

cnotę lub godność zatrudnienia. Wątpimy jednak, czy ćwiczenie okaże się skuteczne w wyodrębnieniu 

jednej cechy płatnej pracy, która jednoznacznie wyjaśnia jej godność lub cnotę. Prawda jest taka, że to 

nie zatrudnienie samo w sobie jest godne, cnotliwe czy budujące. Jeśli te etykiety można przyczepić do 

czegokolwiek, to do cech, o których już wspomnieliśmy – pracowitości, poświęcenia itp. – gdziekolwiek 

i kiedykolwiek się przejawiają, niezależnie od istnienia formalnej umowy o pracę. Mimo to nie można 

zaprzeczyć, że dla większości ludzi umowa o pracę zapewni zwykłe forum, na którym można ćwiczyć, 

rozwijać i pielęgnować takie cechy. Niezwykle cenną szansą, którą dość łatwo daje formalne 

zatrudnienie, są kontakty towarzyskie z kolegami. . Oczywiście, poza pracą (oczywiście!) można znaleźć 

znaczące związki międzyludzkie i tak, można dołączyć do organizacji społecznej, aby doświadczyć 

radości i smutków wspólnego przedsięwzięcia i wspólnej tożsamości. Jeśli o to chodzi (i powtórzę), nie 

potrzeba formalnej pracy, aby realizować osobiste projekty, tworzyć plany pięcioletnie lub ustalać 

długoterminowe cele życiowe. Życie w wolnym czasie nie musi być zgodne ze stereotypem stada, takim 

jak polowanie rano i łowienie ryb po południu (jak to ujął Karol Marks). Jednak sposób, w jaki spędzasz 

czas, gdy spełnione są wymogi przetrwania, jest tak naprawdę odpowiedzią na pytanie, po co jest życie. 

I to jest pytanie, które może wymagać przynajmniej odrobiny osobistej refleksji. Podobnie jak 

pieniądze, czas wolny musi być wydawany w sposób przemyślany. Russell potępił pasywny charakter 

wielu popularnych rozrywek (chodzenie do kina, oglądanie sportów widowiskowych itp.). Złożył to 

częściowo na karb wyczerpania — ludzie są tak zmęczeni codziennymi wysiłkami, że pod koniec dnia 



pracy nie mają energii na nic bardziej męczącego - ale także braku odpowiedniego przeszkolenia w 

zakresie wykorzystywania czasu mądrze. Na przykład czerpanie „wyróżniającej przyjemności z 

literatury” wymaga kultywacji, praktyki i wytrwałości. Oczywiście nie mówi, że mądre spędzanie 

wolnego czasu w jakikolwiek sposób nas przerasta. Ale dobrej jakości wypoczynek też nie jest dany, 

tylko dlatego, że akurat masz na to czas. Jak to ujął, wymaga to „dobrze ukierunkowanego wysiłku”. 

Więzy pracy pozwalają wielu z nas odłożyć te pytania lub przynajmniej nie musieć codziennie na nowo 

zastanawiać się, co chcemy zrobić ze swoim życiem. W tym sensie zatrudnienie jest tak samo cenne, 

jak posiadanie jednego lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego, pocztowego czy kolejowego – 

uwalnia nas od niepokoju związanego z wyborem. Ani przez chwilę nie chcielibyśmy romantyzować, 

neutralizować ani usprawiedliwiać zła najemnego niewolnictwa. Ale humanitarna umowa o pracę (z 

godzinami zgodnymi z potrzebą snu, rekreacji i życia rodzinnego, z hojnymi świadczeniami, płatnymi 

urlopami oraz zapewnieniem psychicznego i duchowego dobrostanu) przynajmniej zapewnia wielu z 

nas struktury, których w przeciwnym razie musielibyśmy ustanowić dla siebie, w tym więzy solidarności 

wykute w tyglu wspólnych wysiłków. 



10. Nadzór i regulacje 

Jakie zasady powinny rządzić sztuczną inteligencją? Nic dziwnego, że jest to pytanie, które przyciągnęło 

wiele odpowiedzi. Jednak w ostatnich latach wydaje się, że wyłania się ogólny konsensus co do tego, 

że powinny istnieć zasady. Konsensus obejmuje nie tylko zwykłych podejrzanych – naukowców, 

aktywistów i polityków. W 2014 roku przedsiębiorca technologiczny i celebryta Elon Musk zaskoczył 

wielu, wzywając do „pewnego nadzoru regulacyjnego” nad sztuczną inteligencją, „tylko po to, by 

upewnić się, że nie zrobimy czegoś bardzo głupiego”. z różnych powodów).2 Ale jaką formę powinien 

przyjąć ten nadzór regulacyjny? Co powinno być jego celem? Kto powinien sprawować nadzór? I 

jakiego rodzaju wartości lub standardy powinni starać się egzekwować? Nie jest to oryginalne 

spostrzeżenie, że nowe technologie stanowią wyzwanie dla prawodawców i organów regulacyjnych. 

Kiedy nie wiemy na pewno, jaką formę przybierze technologia, w jaki sposób będzie wykorzystywana 

lub jakie będzie stwarzać ryzyko, może być trudno stwierdzić, czy istniejące przepisy będą 

odpowiednie, czy zamiast tego wymagany będzie nowy system regulacyjny. Wyzwanie jest szczególnie 

trudne, gdy dana technologia jest czymś w rodzaju sztucznej inteligencji, która w rzeczywistości 

bardziej przypomina rodzinę różnorodnych, ale powiązanych technologii z niemal nieograniczonym 

zakresem zastosowań w niemal nieograniczonym zakresie sytuacji. Jakiego rodzaju zasady lub prawa, 

możemy się zastanawiać, mają zarządzać czymś takim? Reguły są przecież – właściwie z definicji – 

względnie pewne i przewidywalne. Zasada, która starała się nadążyć za szybko rozwijającą się 

technologią poprzez ciągłe zmiany? Można by pomyśleć, że w ogóle nie kwalifikuje się to jako reguła. 

Na szczęście sztuczna inteligencja nie jest bynajmniej pierwszą wschodzącą technologią, która stawia 

te wyzwania. Decyzje o właściwych zasadach można podejmować na podstawie znacznego 

doświadczenia – dobrego i złego – w reagowaniu na poprzednie technologie: na przykład technologie 

informacyjne i komunikacyjne, a także technologie genetyczne i reprodukcyjne. 

Co rozumiemy przez „zasady”? 

Do tej pory używaliśmy terminów „reguły”, „regulacja” i „prawa” zamiennie i dość luźno. Ale o czym 

dokładnie mówimy? W rzeczywistości istnieje dość szeroki zakres dostępnych opcji regulacji sztucznej 

inteligencji. Na jednym końcu spektrum istnieją stosunkowo „twarde” opcje regulacyjne. Przede 

wszystkim mówimy o regulacji przez przepisy prawne. Kiedy większość ludzi myśli o „przepisach 

prawnych”, prawdopodobnie myśli w kategoriach ustawodawstwa, „ustawy o księgach ustaw”. Mogą 

również brać pod uwagę orzeczenia sądów. Oba są ważnymi źródłami przepisów prawnych (naprawdę 

najważniejszymi). Ale przepisy prawne mogą przybierać różne formy. Mogą na przykład być 

dokonywane przez agencje regulacyjne z delegowanymi obowiązkami. W dziedzinie technologii 

wspomaganego rozrodu organizacje takie jak brytyjski Urząd ds. Płodności i Embriologii oraz 

Nowozelandzki Komitet Doradczy ds. Technologii Wspomaganego Rozrodu (ACART) są upoważnione 

ustawowo do ustalania ograniczeń i warunków ich stosowania, przynajmniej do pewnego stopnia. 

„Regulacja” to jeszcze szersze pojęcie. Jest to szeroko dyskutowany i nieco kwestionowany termin w 

akademii, ale nadal często uważa się, że jest to szersze pojęcie niż tylko „prawo”. Na potrzeby tej książki 

przyjęliśmy dość otwarte podejście do tego, co liczy się jako „regulacja”. Pytań związanych z 

pojawieniem się sztucznej inteligencji jest tak wiele i tak różnorodnych, że pochopnie byłoby wykluczyć 

wszelkie możliwe odpowiedzi, zanim jeszcze zaczniemy. Zatem dla naszych celów „regulacja” oznacza 

prawa i orzeczenia sądowe, ale nie tylko to oznacza. Podobnie jak sama sztuczna inteligencja, zasady, 

które do niej stosujemy, mogą przybierać różnorodne formy. 

Kto ustala zasady? 

Regulacje nie muszą zatem ograniczać się do prawnych zakazów i nakazów, ani też nie ograniczają się 

do zasad wydanych przez ustawodawców, sądy lub agencje regulacyjne. Jakie inne formy może 



przybierać? Powszechnie proponowaną alternatywą w kontekście sztucznej inteligencji jest 

samoregulacja. Firmy mogą ustalać zasady dla siebie lub organizacje branżowe mogą zdecydować się 

na narzucenie pewnych zasad swoim członkom. Dlaczego firma lub cała branża miałaby się na to 

zdecydować, związać sobie ręce w taki sposób? Cynicznie możemy postrzegać to jako samolubną 

alternatywę dla narzucania tego z zewnątrz. W innych przypadkach rolę mogą odgrywać inne motywy. 

Może to być na przykład zapewnienie klientom i klientom pewności lub ustanowienie i utrzymanie 

reputacji tej branży jako bezpiecznej i odpowiedzialnej. Niektórzy krytycy adekwatności samoregulacji 

są bardziej otwarcie sceptyczni wobec motywacji korporacyjnych. Cathy Cobey, pisząc w magazynie 

Forbes, sugeruje, że nawet gdy firmy domagają się regulacji narzuconych z zewnątrz, prawdziwym 

powodem jest obawa, że „jeśli decyzje dotyczące zarządzania sztuczną inteligencją pozostawiono im, 

opinia publiczna lub system sądowy mogą cofnąć się w nadchodzących latach, pozostawiając 

korporacje z nieznaną przyszłą odpowiedzialnością”. W jakim stopniu samoregulacja może 

odpowiednio chronić społeczeństwo przed najgorszymi zagrożeniami związanymi ze sztuczną 

inteligencją? Dla wielu komentatorów to po prostu nie daje wystarczających gwarancji. James 

Arvanitakis argumentował, że „w przypadku firm technologicznych może istnieć kompromis między 

etycznym traktowaniem danych a tym, ile pieniędzy mogą zarobić na tych danych”. Doprowadziło go 

to do wniosku, że „w celu ochrony społeczeństwa potrzebne są zewnętrzne wskazówki i nadzór”. Jacob 

Turner zwrócił na to uwagę, wyjaśniając, że „czynienie dobra jest często drugorzędne lub co najmniej 

sprzeczne z wymogiem tworzenia wartości dla akcjonariuszy”. Według Turnera kolejną słabością 

narzuconych sobie zasad jest brak wiążącego charakteru rzeczywistego prawa. „Jeżeli normy etyczne 

są tylko dobrowolne”, sugeruje, „firmy mogą decydować, których zasad przestrzegać, dając niektórym 

organizacjom przewagę nad innymi”. Ostatnio wydaje się, że nawet niektórzy główni gracze z branży 

dochodzą do przekonania, że chociaż samoregulacja będzie miała do odegrania główną rolę, istnieje 

również rola dla rządów, organów ustawodawczych i „społeczeństwa obywatelskiego” w ustalaniu 

zasad. W swojej „białej księdze” z 2019 r. Google połączył dość przewidywalną preferencję dla podejść 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych, które, jak twierdził, byłyby „najskuteczniejszym praktycznym 

sposobem rozwiązywania problemów związanych ze sztuczną inteligencją i zapobiegania im w 

zdecydowanej większości przypadków”, z potwierdzenie, że „istnieją przypadki, w których dodatkowe 

zasady byłyby korzystne”. Co ciekawe, stanowisko Google było takie, że korzyść ta wynikała „nie z tego, 

że firmom nie można ufać, że są bezstronne i odpowiedzialne, ale dlatego, że delegowanie takich 

decyzji do zastosowań firmowych byłoby niedemokratyczne”. Odnosi się to do tego, co niektórzy 

komentatorzy wschodzących technologii nazywają „legitymacją regulacyjną”. Zostało to wyjaśnione w 

ten sposób, że „w miarę dojrzewania technologii organy regulacyjne muszą utrzymać pozycję 

regulacyjną zgodną z poglądami społeczności na jej dopuszczalne wykorzystanie”. Samo pozostawienie 

zasad do ustalenia przemysłowi raczej nie zaspokoi tego zapotrzebowania, przynajmniej w obszarach, 

w których technologia może mieć istotny wpływ na jednostkę lub społeczeństwo. Preferowane przez 

Google rozwiązanie wydaje się obejmować „model mieszany”, łączący samoregulację z narzuconymi z 

zewnątrz przepisami prawnymi. Istnieje wiele precedensów dla takiej hybrydy. W wielu krajach media 

informacyjne są zarządzane przez mechanizmy samoregulacyjne, takie jak brytyjska Press Complaints 

Commission, australijska Rada Prasowa lub Rada ds. Mediów w Nowej Zelandii. Ale media 

informacyjne podlegają również „prawu kraju”, jeśli chodzi o kwestie takie jak prawo dotyczące 

zniesławienia, prywatność i tajemnice urzędowe. Zawód lekarza jest kolejnym przykładem modelu 

mieszanego, podlegającego pod wieloma względami „prawu ziemi”, ale także etyce zawodowej i 

wewnętrznym strukturom dyscyplinarnym. Lekarze, którzy łamią zasady zawodu, mogą zostać 

zawieszeni, ograniczeni, a nawet „skreśleni”, ale lekarze, którzy łamią prawa społeczne, mogą również 

zostać pozwani, a czasami nawet uwięzieni. To, czy uważamy, że byłby to pożądany model dla sztucznej 

inteligencji, może zależeć od tego, jak dobrze naszym zdaniem funkcjonował on w innych branżach. 

Większość podejrzeń pojawia się prawdopodobnie wtedy, gdy samoregulacja funkcjonuje jako 



alternatywa dla regulacji prawnych, a nie jako dodatek do nich. I oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, 

aby firma lub cała branża zdecydowała się na ustanowienie zasad wykraczających poza obowiązujące 

prawo. 

Elastyczność 

Regulacja może również przybierać zarówno bardziej, jak i mniej elastyczne formy. Bardzo szczegółowe 

przepisy pozostawią niewiele miejsca na interpretację. Wracając do obszaru technologii 

reprodukcyjnych, zarówno prawo brytyjskie, jak i nowozelandzkie zawierają szereg całkowitych 

zakazów niektórych praktyk, na przykład tworzenia hybryd zwierzęco-ludzkich lub klonowania ludzi. W 

kontekście sztucznej inteligencji pojawiło się kilka wezwań do całkowitego zakazu niektórych rodzajów 

aplikacji. Na przykład w lipcu 2018 r. Future of Life Institute opublikował list otwarty dotyczący 

możliwości „[a]autonomicznej broni [która] wybiera i atakuje cele bez interwencji człowieka”. W liście 

otwartym, który podpisało już ponad 30 000 osób, w tym 4500 naukowców zajmujących się sztuczną 

inteligencją i robotyką, stwierdzono, że „rozpoczęcie wojskowego wyścigu zbrojeń AI to zły pomysł i 

należy temu zapobiec poprzez wprowadzenie zakazu ofensywnej autonomicznej broni poza znaczącą 

ludzką kontrolą. ” Rzeczywiste lub sugerowane zakazy dotyczyły również innych konkretnych 

zastosowań technologii sztucznej inteligencji. Czasami są one zależne od kontekstu. Na przykład 

Kalifornia wprowadziła (tymczasowy) zakaz rozpoznawania twarzy w policyjnych kamerach ciała, 

podczas gdy San Francisco poszło dalej, zakazując używania tej technologii przez wszystkie agencje 

miejskie. Są to przykłady negatywnych zobowiązań, zasad, które mówią tym, którzy im podlegają, że 

muszą unikać działania w określony sposób. Zasady mogą również nakładać obowiązki pozytywne. 

Kalifornia ponownie stanowi dobry przykład. Ustawa Bolstering Online Transparency Bill (w wygodnym 

skrócie „BOT”), która weszła w życie w lipcu 2019 r., „wymaga, aby wszystkie boty, które próbują 

wpłynąć na głosowanie lub zachowania zakupowe mieszkańców Kalifornii, wyraźnie się 

zadeklarowały”. Jak skuteczne okaże się którekolwiek z tych nowych praw w osiąganiu swoich celów, 

dopiero się okaże, ale cele te są dość jasne i konkretne. Przepisy nie zawsze muszą być tak 

jednoznaczne. Może również przybrać formę wytycznych lub zasad wyższego poziomu. Są one nadal 

ważne, ale charakteryzują się pewną elastycznością, ponieważ muszą być interpretowane w świetle 

konkretnych okoliczności. Istnieje wiele przykładów tego rodzaju „miękkiego prawa” dla sztucznej 

inteligencji. Ostatnie zasady Komisji Europejskiej dotyczące sztucznej inteligencji są tego rodzaju, ale 

widzieliśmy również wytyczne wydane przez OECD, Pekińską Akademię Sztucznej Inteligencji, brytyjską 

Komisję Specjalną ds. Sztucznej Inteligencji Izby Lordów, Japońskie Towarzystwo Sztucznej Inteligencji 

oraz Asilomar Zasady Instytutu Przyszłości Życia. Google i Microsoft również wydały zasady. Jedno, co 

możemy śmiało powiedzieć, to to, że jeśli coś pójdzie nie tak z AI, prawdopodobnie nie będzie to 

spowodowane brakiem wytycznych lub zasad! Analiza tych różnych dokumentów i oświadczeń ujawnia 

spory stopień porozumienia. Niemal wszystkie z nich uznają za ważne takie zasady, jak uczciwość i 

przejrzystość, a większość nalega, aby sztuczna inteligencja była wykorzystywana do promowania 

dobrobytu lub rozkwitu człowieka. Może się to wydawać obiecującym znakiem międzynarodowego 

konsensusu. Z drugiej strony można powiedzieć, że zasady i umowa są na bardzo wysokim poziomie 

ogólności. Czy ktokolwiek nie zgodziłby się, że sztuczna inteligencja powinna być wykorzystywana dla 

dobra ludzi, lub twierdziłby, że powinno to być niesprawiedliwe? Dla prawników i organów 

regulacyjnych diabeł tkwi w szczegółach, zamieniając te godne pochwały, ale bardzo ogólne aspiracje 

w konkretne zasady i stosując je w rzeczywistych decyzjach życiowych. Będą też chcieli wiedzieć, co 

powinno się stać, gdy te zasady są ze sobą sprzeczne, kiedy przejrzystość koliduje z prywatnością, a 

uczciwość z bezpieczeństwem. Czasami mocniejsze i bardziej elastyczne zasady działają razem. Oprócz 

jasnych i konkretnych zakazów takich rzeczy, jak klonowanie ludzi, nowozelandzka ustawa o 

technologiach wspomaganego rozrodu zawiera ogólne zasady przewodnie i cele, o których organy 

regulacyjne muszą pamiętać przy podejmowaniu decyzji. Należą do nich takie kwestie, jak „ochrona i 



promowanie ludzkiego zdrowia, bezpieczeństwa i godności obecnych i przyszłych pokoleń” oraz 

„należy brać pod uwagę i traktować różne perspektywy etyczne, duchowe i kulturowe w 

społeczeństwie i traktować je z szacunkiem”. Zasady te muszą informować o sposobie działania 

regulatorów, ale są otwarte na szereg interpretacji w kontekście konkretnych decyzji. Zasady mogą być 

wiążące. Prawdopodobnie dotyczy to większości zasad, które od razu przychodzą na myśl. Przepisy 

dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu, włamań i oszustw podatkowych nie są uznaniowe. Ale zasady 

mogą mieć również charakter doradczy, być może określając standardy „najlepszych praktyk”. 

Klasyfikacja wiążąca i niewiążąca różni się od klasyfikacji specyficznej i ogólnej. Reguła może być 

specyficzna (powiedzmy, jak używać określonego typu oprogramowania), ale jedynie doradcza. 

Programiści pracujący nad tym konkretnym oprogramowaniem mogliby zignorować zalecenie bez 

kary. Z drugiej strony zasady mogą być dość ogólne lub niejasne (jak zasady, o których właśnie 

wspomnieliśmy), a mimo to są obowiązkowe. Programiści musieliby podążać za nimi (nawet jeśli jest 

miejsce na interpretację). Widzimy więc, że „regulacja” to dość szerokie pojęcie. Może pochodzić z 

wielu źródeł – z pewnością od rządów, organów ustawodawczych i sądów, ale także od agencji 

delegowanych do regulowania określonych obszarów, a nawet od samych branż lub firm. Jego forma 

może wahać się od bardzo szczegółowych (zakaz określonych zastosowań lub praktyk) do bardziej 

ogólnych zasad. Wreszcie, jego efekt może wahać się od wiążącego, z sankcjami prawnymi za 

nieprzestrzeganie, po doradczy i jedynie dobrowolny. Każde z tych podejść – lub ich kombinacja – może 

być wykorzystane do regulacji sztucznej inteligencji. Następne pytanie dotyczy tego, co dokładnie 

próbujemy uregulować w pierwszej kolejności. 

Problem z definicją: o czym w ogóle rozmawiamy? 

Pierwszym zadaniem każdego, kto proponuje regulacje, jest prawdopodobnie zdefiniowanie, co 

dokładnie chcą uregulować. Nie jest to duże wyzwanie, gdy celem jest coś w rodzaju „skuterów Lime” 

lub „wskaźników laserowych”, ale gdy celem jest coś tak szerokiego, jak „AI”, zadanie może być 

zniechęcające. Ten brak „powszechnie akceptowanej definicji sztucznej inteligencji” był powracającym 

tematem w literaturze i na pierwszy rzut oka wygląda na poważną przeszkodę. W końcu sądy muszą 

wiedzieć, jak stosować nowe przepisy, organy regulacyjne muszą znać granice swoich kompetencji, a 

zainteresowane strony muszą być w stanie przewidzieć, w jaki sposób i do czego przepisy będą miały 

zastosowanie. Czy rzeczywiście konieczne jest posiadanie definicji „AI”, zanim zaczniemy oceniać 

potrzebę regulacji? Może to zależeć od kilku czynników. Po pierwsze, potrzeba precyzyjnej definicji 

może w dużej mierze zależeć od tego, czy próbujemy stworzyć zasady lub struktury regulacyjne 

specyficzne dla sztucznej inteligencji. Jeśli w tym kontekście odpowiednie byłyby prawa o szerszym 

zastosowaniu, wówczas wyzwanie definicyjne staje się mniej palące, ponieważ to, czy coś kwalifikuje 

się jako „AI”, będzie miało niewielki wpływ na jego status prawny. Ale jeśli uważamy, że potrzebujemy 

przepisów i regulacji dotyczących sztucznej inteligencji, z pewnością potrzebowalibyśmy definicji tego, 

do czego się one odnoszą. Inną możliwą odpowiedzią na wyzwanie definicyjne jest odrzucenie 

uniwersalnej definicji i przyjęcie definicji dostosowanej do konkretnego ryzyka lub problemu. Można 

by wprowadzić zasady dotyczące algorytmów predykcyjnych, rozpoznawania twarzy lub samochodów 

bez kierowcy bez nadmiernego martwienia się o ogólną definicję „AI”. 

Faza regulacyjna: Upstream czy Downstream? 

Jeśli uda nam się uzgodnić, co i jak chcą regulować, organy regulacyjne muszą zdecydować, kiedy. W 

niektórych przypadkach korzyści płynące z bardzo wczesnego uregulowania – zanim technologia 

zostanie wprowadzona na rynek lub w ogóle istnieje – mogą być oczywiste. Jeśli technologia jest 

postrzegana jako szczególnie niebezpieczna lub moralnie niedopuszczalna, sensowne może być 

zasygnalizowanie tego, gdy jest jeszcze na hipotetycznym etapie. W mniej ekstremalnych przypadkach 

korzystna może być również wczesna interwencja, kształtująca kierunek badań i inwestycji. Gregory 



Mandel argumentował, że interwencja na wczesnym etapie może napotkać mniejszy opór 

interesariuszy, ponieważ można przewidzieć, że będzie ich mniej żywotne interesy i koszty utopione, 

„a przemysł i społeczeństwo są mniej związane ze status quo”. Alternatywnie, może zaistnieć sytuacja, 

w której lepiej jest poczekać i zobaczyć, radząc sobie z problemami, jeśli i kiedy się pojawią, zamiast 

próbować je przewidywać. Internet jest często przedstawiany jako przykład technologii, która 

skorzystała na takim podejściu. Cass Sunstein argumentował za ostrożnością przed przystąpieniem do 

regulacji, wskazując, że na wczesnym, „wyprzedzającym” etapie trudniej jest dokonać dokładnych 

prognoz i prognoz dotyczących kosztów i korzyści. „Jeśli będziemy w stanie zrobić to dokładniej później, 

odłożenie decyzji na późniejszy termin ma (ograniczoną) wartość”. Prawie nie ma prostej odpowiedzi 

na pytanie, czy lepiej regulować wcześnie, czy późno. Wszystko zależy od szczegółów dotyczących 

technologii. Na szczęście nie stajemy przed binarnym wyborem. Decyzja nie brzmi „wszystko teraz” ani 

„nic do później”. Całkowicie możliwe jest podjęcie kroków regulacyjnych w celu wczesnego zaradzenia 

niektórym zagrożeniom, na przykład tym, które są szczególnie poważne, natychmiastowe lub 

oczywiste, oraz odroczenie decyzji dotyczących tych, które są bardziej spekulacyjne lub odległe, na 

później, kiedy będziemy lepiej poinformowani. 

Pochylenie regulacyjne i błądzenie po bezpiecznej stronie 

Jednak w wielu przypadkach po prostu nie ma możliwości odłożenia wszystkich decyzji na później. 

Kiedy technologia istnieje tu i teraz i jest albo używana, albo jest przedmiotem wniosku o użytkowanie, 

regulacyjna opcja odroczenia decyzji po prostu nie wchodzi w grę. Jakie podejście powinni przyjąć 

regulatorzy przy podejmowaniu decyzji w obliczu niepewności? Idea „nachylenia regulacyjnego” 

opisuje punkt początkowy lub domyślne ustawienie, które powinni przyjąć. Jeśli nie mogą być pewni, 

że zrobią to dobrze (a często będą mieli wątpliwości), w którym kierunku powinni się pomylić? Jednym 

z oczywistych podejść do tego pytania jest to, że organy regulacyjne w obliczu niepewności powinny 

błądzić po stronie ostrożności lub bezpieczeństwa. Czasami wyraża się to w kategoriach zasady 

ostrożności. Kiedy w 2017 r. Parlament Europejski przedstawiał Komisji Europejskiej swoje zalecenia 

dotyczące robotyki, proponował, aby działania badawcze były prowadzone zgodnie z zasadą 

ostrożności, przewidując potencjalny wpływ na bezpieczeństwo i podejmując odpowiednie środki 

ostrożności. Kiedy pojawiająca się technologia wiąże się z niepewnym profilem ryzyka, wydaje się, że 

jest coś pociągającego w stosowaniu podejścia zapobiegawczego. Oczekiwanie na rozstrzygające 

dowody na temat niebezpieczeństw, jakie stwarza, może spowodować, że wiele z tych zagrożeń się 

zmaterializuje, powodując szkodę lub stratę, której można było uniknąć. W niektórych przypadkach 

strata może mieć charakter, którego nie da się łatwo naprawić, nie tylko w odniesieniu do 

pojedynczych osób poszkodowanych, ale w tym sensie, że włożenie dżina z powrotem do butelki może 

być niemożliwe. Pomyśl o genetycznie zmodyfikowanej bakterii lub uciekającym nanobocie 

wypuszczonym na wolność. Niektóre obawy związane z uciekającą superinteligentną sztuczną 

inteligencją mają właśnie taki charakter. Jeśli obawy są w ogóle wiarygodne, to dotyczą odmiany drzwi 

stajni; nie ma wiele do zrobienia, gdy przysłowiowy koń rzuci się. Nick Bostrom jest prawdopodobnie 

najbardziej znanym głosem ostrzegającym przed takim ryzykiem. „Nasze podejście do zagrożeń 

egzystencjalnych” - ostrzega - „nie może polegać na próbach i błędach. Nie ma możliwości uczenia się 

na błędach”. Bostrom zaproponował coś, co nazywa podejściem „maxipok” do takich zagrożeń, co 

oznacza, że działamy tak, aby „zmaksymalizować prawdopodobieństwo pomyślnego wyniku, przy czym 

„dobry wynik” to każdy wynik, który pozwala uniknąć egzystencjalnej katastrofy”. Kiedy zagrożenia 

mają charakter egzystencjalny – jak niektórzy komentatorzy naprawdę sądzą, że są tam, gdzie chodzi 

o sztuczną inteligencję – argument za ostrożnością wydaje się całkiem przekonujący. Wyzwaniem jest 

oczywiście ustalenie, kiedy takie ryzyko ma jakiekolwiek wiarygodne podstawy w rzeczywistości. Nasze 

prawne i regulacyjne reakcje prawdopodobnie nie powinny być odpowiedziami na najstraszniejsze 

dystopijne wizje futurystów i pisarzy science fiction. Ale w jaki sposób organy regulacyjne mają 



odróżnić rzeczywistość od fikcji? Historia - rzeczywiście present! - jest pełen horrorów o poważnych 

zagrożeniach, które zostały przeoczone, zignorowane lub zamaskowane, od azbestu przez talidomid 

po antropogeniczne zmiany klimatu i globalne pandemie. Być może mniej znany jest fakt, że historia 

jest również pełna przykładów zmartwień związanych z nowymi technologiami, które nie miały 

żadnego znaczenia – co dla współczesnych oczu wygląda dość śmiesznie. Antropolożka kultury 

Genevieve Bell opowiadała, że w początkach kolei krytycy obawiali się, że „ciała kobiet nie są 

zaprojektowane do poruszania się z prędkością pięćdziesięciu mil na godzinę”, więc „macice 

[pasażerek] wylatują z [ich] ciał, gdy zostały przyspieszone do tej prędkości”! Niektóre przypadki są 

naprawdę bardzo trudne dla organów regulacyjnych, ponieważ zaangażowana nauka jest zarówno 

wymagająca, jak i kwestionowana. Krótko przed uruchomieniem Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) 

w CERN, kilku bardzo zaniepokojonych naukowców podjęło próbę uzyskania nakazu sądowego 

uniemożliwiającego jego uruchomienie. Podstawą ich twierdzenia była obawa, że LHC może stworzyć 

czarną dziurę, stanowiącą egzystencjalne zagrożenie dla planety. Trudno zazdrościć sędziemu, 

próbującemu zważyć konkurujące twierdzenia fizyków teoretyków, z których większość uważała 

operację za bezpieczną, ale mniejszość z nich wierzyła, że może oznaczać koniec świata. W przypadku, 

gdy sąd zdecydował się zaufać poglądowi większości, superzderzacz został włączony i (o ile nam 

wiadomo) nie wydarzyło się nic katastrofalnego. Jednak podejście, które na pierwszym miejscu 

stawiałoby minimalizację ryzyka egzystencjalnego, prawdopodobnie prowadziłoby do błędu w innym 

kierunku. Nawet jeśli mamy dobry powód, aby poważnie potraktować poważne ostrzeżenie, nie 

zawsze będzie tak, że „moralna matematyka” da oczywistą odpowiedź na pytanie, jak zareagować. 

Często decyzje mające na celu uniknięcie pewnych zagrożeń oznaczają rezygnację z pewnych rodzajów 

korzyści. W przypadku niektórych form AI korzyści te mogą być bardzo duże. Na przykład 

zapobiegawcze podejście do samochodów bez kierowców z pewnością wyeliminowałoby ryzyko 

śmierci przez samochody bez kierowców. Szacuje się jednak, że co roku na drogach ginie około 1,2 

miliona ludzi. Jeśli samochody bez kierowcy miałyby potencjał do radykalnego zmniejszenia tej liczby, 

pominięcie tej szansy samo w sobie stanowiłoby spore ryzyko. Łatwo jest wymyślić inne potencjalne 

zastosowania sztucznej inteligencji, które mogą stanowić ten sam rodzaj kompromisu. Na przykład w 

diagnostyce medycznej istnieje możliwość, że sztuczna inteligencja poradziłaby sobie znacznie lepiej 

niż ludzie i że lepsze wyniki mogłyby przełożyć się na wydłużenie lub poprawę życia. A co z rodzajem 

superinteligentnej sztucznej inteligencji, która wydaje się niepokoić Bostroma i Muska? Być może 

istnieje argument za zapobiegawczym zakazem nawet prowadzenia badań tego rodzaju. Ale znowu 

matematyka moralna nakazuje nam rozważyć, co możemy pominąć, robiąc to. Jakie kierunki badań 

musiałyby zostać zamknięte, aby nikt nawet przypadkowo nie zabrał nas w sferę superinteligencji? Czy 

to może oznaczać, że musieliśmy zrezygnować z potencjalnych rozwiązań AI w przypadku dotychczas 

nierozwiązywalnych problemów, może nawet czegoś tak poważnego jak zmiana klimatu? Czy groźba 

uciekającej superinteligencji jest naprawdę bardziej egzystencjalna niż to? Prosta zasada, która mówi 

„zawsze unikaj najgorszego wyniku” może na pierwszy rzut oka wydawać się atrakcyjna, ale nie jest 

jasne, jak błądzić po stronie bezpieczeństwa, gdy egzystencjalne zagrożenia mogą istnieć we wszystkich 

kierunkach lub gdy alternatywa wydaje się mniej zła, ale bardziej prawdopodobne. Patrząc w ten 

sposób, wydaje się, że tak naprawdę nie ma prostej heurystyki, która zagwarantuje uniknięcie 

najgorszego scenariusza. 

FDA dla sztucznej inteligencji? 

Ważnym źródłem prawa są z pewnością ustawy stanowione przez ciała ustawodawcze. Oferują 

określone korzyści. Mają legitymację demokratyczną, ponieważ są uchwalane przez wybranych 

przedstawicieli tego społeczeństwa. Prawdopodobnie będą one bardzo przejrzyste (trudno uchwalić 

prawo tak, aby nikt tego nie zauważył), co oznacza, że w idealnym przypadku ich skutki powinny być 

przewidywalne. Ale po stronie deficytu ustawodawstwo jest notorycznie wolno dostosowywane. 



Uzyskanie nowego prawa przez ustawodawcę może zająć dużo czasu. A ponieważ próba przewidzenia 

każdej możliwej sytuacji na kilku stronach jest niezwykle trudna, znaczna część skutków nowego prawa 

zostanie rozstrzygnięta dopiero wtedy, gdy sądy zastosują je w określonych sytuacjach. Alternatywną 

– lub uzupełniającą – opcją mogłaby być wyspecjalizowana agencja regulacyjna. Matthew Scherer 

argumentował, że agencje regulacyjne mają kilka zalet w kontaktach z pojawiającą się technologią. po 

pierwsze, agencje „mogą być dostosowane do potrzeb regulacji określonej branży lub rozwiązania 

konkretnego problemu społecznego”. Chociaż ciała ustawodawcze będą zaludnione przez 

generalistów, członków agencji można mianować na podstawie ich specjalistycznej wiedzy w 

określonej dziedzinie. Na przykład nowozelandzki regulator ds. wspomaganego rozrodu, ACART, jest 

ustawowo zobowiązany do posiadania co najmniej jednego członka posiadającego wiedzę 

specjalistyczną w zakresie procedur wspomaganego rozrodu i co najmniej jednego eksperta w 

dziedzinie badań nad reprodukcją człowieka. Agencje regulacyjne, argumentuje Scherer, również mają 

przewagę nad przepisami sądowymi. Sędziowie mają znacznie ograniczone kompetencje, ograniczając 

się do podejmowania decyzji w sprawach, które faktycznie się im toczą. Agencje regulacyjne nie są 

podobnie ograniczone. Agencje regulacyjne występują w wielu różnych formach i mają szeroki zakres 

kompetencji i obowiązków. Podobnie jak w przypadku ustawodawstwa, mogą one dotyczyć konkretnej 

technologii lub rodziny technologii — na przykład ACART i brytyjska HFEA koncentrują się na 

technologiach reprodukcyjnych. Mogą też zostać stworzone z myślą o konkretnym celu lub wartości 

polityki — brytyjskie Biuro Komisarza ds. Informacji i Biuro Komisarza ds. Prywatności w Nowej Zelandii 

zostały utworzone w celu skupienia się w szczególności na ochronie prywatności i danych. Agencje 

regulacyjne mogą również otrzymać szeroki wachlarz uprawnień. Niektóre pełnią obowiązkowe 

funkcje inspektoratu; inni są w stanie nakładać kary i sankcje. Niektóre mogą tworzyć reguły, podczas 

gdy inne istnieją po to, aby egzekwować lub monitorować zgodność z regułami stworzonymi przez 

innych. Często będą działać na „miękkim” poziomie, na przykład wydając wytyczne dotyczące 

najlepszych praktyk lub kodeksy postępowania lub po prostu udzielając porad na żądanie. Który z tych 

modeli najlepiej pasowałby do kontekstu sztucznej inteligencji, będzie oczywiście ważną kwestią do 

rozważenia. Przykład istniejącej konfiguracji regulacyjnej, która ostatnio wzbudziła zainteresowanie 

jako możliwy model sztucznej inteligencji i algorytmów, znajduje się w przemyśle farmaceutycznym. 

Chociaż szczegóły różnią się w zależności od jurysdykcji, większość krajów ma jakąś agencję 

regulacyjną. Być może najbardziej znanym jest Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA). Kilku 

autorów zaproponowało pomysł stworzenia czegoś w rodzaju FDA dla sztucznej inteligencji. Jak 

zauważają Olaf Groth i jego współpracownicy, nie każde zastosowanie technologii AI musiałoby zostać 

zbadane przez agencję regulacyjną. Zamiast tego agencja „potrzebowałaby wyraźnych punktów 

spustowych, kiedy należy dokonać przeglądu i na jakim poziomie kontroli, podobnie jak w przypadku 

sposobów, w jakie uprawnienia FDA rozciągają się lub cofają w przypadku farmaceutyków w 

porównaniu z suplementami diety. 

Ale Andrea Coravos i jej współpracownicy są sceptyczni co do koncepcji jednego regulatora AI, który 

mógłby działać we wszystkich dyscyplinach i przypadkach użycia. Zamiast tego sugerują, że „nadzór 

może i powinien być dostosowany do każdego obszaru zastosowania”. Twierdzą, że dziedzina opieki 

zdrowotnej byłaby jedną z dziedzin „już dobrze przygotowanych do regulowania algorytmów w swojej 

dziedzinie”, podczas gdy „inne branże z organami regulacyjnymi, takie jak edukacja i finanse, mogłyby 

być również odpowiedzialne za wyrażanie najlepszych praktyk poprzez wytyczne lub nawet formalne 

regulacje”. Coravos i jej współpracownicy mogą mieć rację, ale nie jest jasne, jak dobrze ich modułowa 

struktura instytucjonalna poradziłaby sobie z niektórymi nowatorskimi zagadkami rzucanymi przez 

radykalnie innowacyjny sektor technologiczny. Mówiliśmy na przykład o ryzyku, że „boty” lub 

algorytmy rekomendujące w mediach społecznościowych mogą wpływać na wyniki wyborów lub 

potencjalnie prowadzić ludzi do coraz bardziej skrajnych stanowisk politycznych. Nie są to obszary 



życia, które do tej pory były przedmiotem wielu kontroli regulacyjnych. W 2019 roku naukowcy z 

nowozelandzkiego Uniwersytetu Otago (w tym niektórzy autorzy tej książki) zaproponowali 

utworzenie specjalistycznego regulatora, który zająłby się wykorzystaniem algorytmów predykcyjnych 

w agencjach rządowych. Jak taka agencja miałaby funkcjonować? W artykule, który również 

przedstawił argumenty za modelem opartym na FDA, Andrew Tutt rozważał szereg możliwych funkcji. 

Zajmują one różne miejsca w skali od „lekkiego w dotyku” do „twardego”. Agencja może np 

* pełnić funkcję organu wyznaczającego standardy, 

* wymagają ujawnienia szczegółów technicznych w imię bezpieczeństwa publicznego, 

oraz 

* wymagają, aby niektóre otrzymały zgodę agencji przed wdrożeniem. 

Według analizy Tutta ostatnia z tych sugestii byłaby ograniczona do najbardziej „nieprzejrzystych, 

złożonych i niebezpiecznych” zastosowań. Mogłoby to „zapewnić agencji możliwość wymogu, aby 

firmy uzasadniały działanie swoich algorytmów w zakresie bezpieczeństwa”. Tutt sugeruje również, że 

zatwierdzenie przed wprowadzeniem na rynek może podlegać ograniczeniom użytkowania; podobnie 

jak w przypadku narkotyków, dystrybucja bez zezwolenia lub stosowanie sztucznej inteligencji „poza 

wskazaniami” może pociągać za sobą sankcje prawne. Zatwierdzenie przed wdrożeniem jest warte 

poważnego potraktowania. Regulacja na poziomie poszczególnych algorytmów czy programów AI 

wydaje się pomijać fakt, że są to w wielu przypadkach bardzo elastyczne narzędzia. Sztuczna 

inteligencja zatwierdzona do nieszkodliwego użytku może zostać zmieniona na znacznie bardziej 

wrażliwą lub niebezpieczną. 

Zasady dla AI? 

Zasady, które omówiliśmy do tej pory, dotyczą sztucznej inteligencji, ale są to zasady, które będą miały 

zastosowanie do ludzi, którzy wytwarzają, sprzedają lub używają produktów AI. A co z regułami 

zaprogramowanymi w AI? Czy istnieje powód, aby wymagać lub zabraniać pewnych rzeczy? Ponownie, 

większość uwagi do tej pory skupiała się na ucieleśnionych AI, takich jak samochody bez kierowcy i 

różnego rodzaju roboty, w przypadku których ryzyko szkód jest najbardziej oczywiste. W kontekście 

samochodów bez kierowcy wiele uwagi przykuło oczywiste przyznanie się przez Mercedes-Benz, że 

zaprogramują swoje samochody tak, aby życie pasażerów było priorytetem w stosunku do innych 

niebezpiecznych stron. Logika wyrażona w wywiadzie przez Christopha von Hugo, kierownika ds. 

systemów wspomagania kierowcy i bezpieczeństwa czynnego, była rzekomo oparta na 

prawdopodobieństwie. „Jeśli wiesz, że możesz uratować przynajmniej jedną osobę, przynajmniej 

uratuj to” – powiedział. „Ocal tego w samochodzie”. Może początkowo być coś atrakcyjnego w tej 

logice ptaka w garści, ale matematyka moralna może nie tak łatwo to wspierać. Co jeśli kosztem 

uratowania „jednego w samochodzie” jest prawdopodobna śmierć dziesięciu na chodniku? Albo 

trzydziestka w szkolnym autobusie? O ile bardziej SI musiałaby być pewna, że ocali okupanta, żeby taki 

osąd był uzasadniony? Bardziej cynicznie, możemy się zastanawiać, ile samochodów bez kierowcy 

Mercedes lub jakikolwiek inny producent sprzedałby, gdyby obiecywał coś innego. Badanie 

opublikowane w Science kilka miesięcy wcześniej wykazało, że chociaż znaczna liczba osób uznała 

moralność poświęcania jednego pasażera za dziesięciu pieszych, znacznie mniej chciało tego we 

własnym samochodzie. Ten wynik może nie być dla ciebie całkowicie zaskakujący. Priorytetowe 

traktowanie własnego dobrostanu i dobra osób nam bliskich jest wspólną cechą z oczywistymi 

korzyściami ewolucyjnymi. Autorzy z pewnością nie byli zaskoczeni. „To klasyczny znak dylematu 

społecznego”, napisali, „w którym każdy ma pokusę jazdy na gapę zamiast przyjęcia zachowania, które 

prowadziłoby do najlepszego globalnego wyniku. Zasugerowali, że typowym rozwiązaniem jest 



„egzekwowanie przez organy regulacyjne zachowania prowadzącego do najlepszego globalnego 

wyniku”. Czy powinniśmy ustanowić zasady zapobiegające swobodnej jeździe w takich przypadkach? 

Pomysł dzielenia drogi z pojazdami zaprogramowanymi tak, by stawiać na pierwszym miejscu życie 

swoich klientów ponad wszystkimi innymi, wydaje się uderzać w sedno kilku naszych wartości 

moralnych — egalitarną troskę o równą wartość życia, a także utylitarną troskę o minimalizowanie 

szkód. Może również naruszać silne zasady etyczne (i prawne) dotyczące aktywnego zagrożenia. 

Samochód, który skręca, by uderzyć rowerzystę lub pieszego, aby uratować pasażera, nie tylko nie 

byłby szlachetnym poświęceniem; stanowiłoby to aktywne narażanie na niebezpieczeństwo kogoś, kto 

w przeciwnym razie mógłby nie być w niebezpieczeństwie. Chociaż prawo karne zwykle nie jest w 

stanie obwiniać ludzkich kierowców, którzy w nagłych wypadkach unikają altruistycznego poświęcenia, 

może przyjąć inny pogląd na kogoś, kto dokonuje takich wyborów w spokojnym otoczeniu 

laboratorium komputerowego lub salonu samochodowego. Inne priorytety przetrwania, choć w 

mniejszym stopniu egoistyczne, mogą być równie trudne, jak nasze wspólne wartości. Badanie 

przeprowadzone w 2018 r. („maszyna moralna”) wykazało intrygujący zakres różnic regionalnych i 

kulturowych dotyczących dylematów związanych z pojazdami bez kierowcy w różnych krajach. 

Niektóre wspólne preferencje (na przykład oszczędzanie młodych ludzi zamiast starszych) są 

zrozumiałe, jeśli kontrowersyjne. Niektóre (preferencja przedkładania życia kobiet nad życie mężczyzn) 

mogą wydawać się archaiczne. A niektóre (pomijając osoby o wyższym niż niższym statusie 

społecznym) mogą wydawać się wielu osobom po prostu okropne.  Badania te, choć nieco sztuczne, 

mogą sugerować potrzebę wprowadzenia zasad zapewniających, że kiedy trzeba dokonywać wyborów, 

nie będą one dokonywane w sposób odzwierciedlający wątpliwe preferencje. Rzeczywiście, Niemcy 

podjęły już kroki w tym kierunku. W 2017 r. Komisja Etyki Federalnego Ministerstwa Transportu i 

Infrastruktury opublikowała raport na temat zautomatyzowanej i połączonej z siecią jazdy. Raport w 

szczególności dotyczył przypadków dylematów i rodzajów zasad, które można zaprogramować na takie 

ewentualności: „W przypadku nieuniknionych sytuacji wypadkowych wszelkie rozróżnienia oparte na 

cechach osobistych (wiek, płeć, kondycja fizyczna lub psychiczna) są surowo zabronione”. W raporcie 

stwierdzono również, że chociaż „ogólne programowanie mające na celu zmniejszenie liczby obrażeń 

ciała może być uzasadnione”, niedopuszczalne byłoby poświęcanie stron, które nie są „zaangażowane 

w generowanie zagrożeń związanych z mobilnością”, zamiast tych, które są tak zaangażowane. Innymi 

słowy, nie należy poświęcać niewinnych pieszych, przechodniów, rowerzystów itd., aby ratować 

pasażerów pojazdów autonomicznych. Pojazdy autonomiczne mogą być obecnie najbardziej 

oczywistym przykładem tego rodzaju wyzwania, ale jest mało prawdopodobne, aby były ostatnimi. 

Decyzje, które do tej pory były zbyt rzadkie lub zbyt instynktowne, by zasługiwały na reakcję prawną, 

będą teraz podejmowane w okolicznościach, w których można sensownie zastosować zasady. Ale jak 

pokazuje badanie „machiny moralnej”, organy regulacyjne mogą mieć trudności ze znalezieniem 

etycznego konsensusu co do tego, jakie zasady powinniśmy uzgodnić, a dotychczasowe badania 

sugerują, że pozostawienie tych decyzji siłom rynkowym nie zagwarantuje wyniku, który byłby 

satysfakcjonujący dla większości nas. 

Podsumowując 

Potrzebujemy nowych zasad dotyczących sztucznej inteligencji, ale nie zawsze będą one musiały być 

specyficzne dla sztucznej inteligencji. W miarę jak sztuczna inteligencja wkracza w niemal każdą 

dziedzinę naszego życia, zetknie się z bardziej ogólnymi zasadami, które mają zastosowanie w handlu, 

transporcie, zatrudnieniu, opiece zdrowotnej i wszystkim innym. Nie zawsze też będziemy 

potrzebować nowych zasad. Niektóre istniejące prawa i regulacje będą miały dość proste zastosowanie 

do sztucznej inteligencji (chociaż tu i tam mogą wymagać odrobiny poprawek). Zanim pośpieszymy do 

zbudowania od podstaw nowego systemu regulacyjnego, musimy podsumować to, co już mamy. 

Sztuczna inteligencja będzie oczywiście wymagać nowych zasad specyficznych dla sztucznej 



inteligencji. Niektóre aplikacje w naszych istniejących przepisach będą łatwe do wypełnienia. Inne 

zmuszą nas do ponownego przyjrzenia się wartościom i założeniom stojącym za tymi prawami. 

Kluczowym wyzwaniem w kształtowaniu jakiejkolwiek nowej reakcji regulacyjnej na technologię jest 

zapewnienie, że służy ona potrzebom wszystkich członków społeczeństwa, nie tylko potrzebom 

przedsiębiorców technologicznych i ich klientów, czy też jakiejkolwiek innej wpływowej kohorty 

społeczeństwa. 


