
W laboratorium obliczeń afektywnych w Massachusetts Institute of Technology (MIT), naukowcy 

projektują komputery, które potrafią odczytywać ludzkie emocje. Instytucje finansowe wdrożyły 

światowe sieci komputerowe, które co minutę oceniają i zatwierdzają lub odrzucają miliony transakcji. 

Robotycy w Japonii, Europie i Stanach Zjednoczonych opracowują roboty usługowe do opieki nad 

osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Japońscy naukowcy pracują również nad tym, aby androidy 

wyglądały na nie do odróżnienia od ludzi. Rząd Korei Południowej ogłosił, że zamierza umieścić robota 

w każdym domu do 2020 roku. We współpracy z firmą Samsung opracowuje także roboty do 

przenoszenia broni, aby chronić granicę z Koreą Północną. W międzyczasie działalność człowieka jest 

ułatwiana, monitorowana i analizowana przez chipy komputerowe w każdym możliwym urządzeniu, 

od samochodów po pojemniki na śmieci, oraz przez „boty” programowe w każdym możliwym do 

wyobrażenia środowisku wirtualnym, od surfowania po sieci po zakupy online. Dane gromadzone przez 

te (ro)boty - termin, którego będziemy używać do określenia zarówno robotów fizycznych, jak i 

agentów oprogramowania - są wykorzystywane do celów komercyjnych, rządowych i medycznych. 

Wszystkie te zmiany zbiegają się w kierunku tworzenia (ro)botów, których niezależność od 

bezpośredniego nadzoru człowieka i których potencjalny wpływ na dobrostan ludzi jest kwestią 

naukową. Izaak Asimow, ponad pięćdziesiąt lat temu, przewidział potrzebę zasad etycznych, które 

będą kierować zachowaniem robotów. Jego Trzy prawa robotyki są tym, o czym ludzie myślą w 

pierwszej kolejności, gdy myślą o moralności maszyn.  

1. Robot nie może zranić człowieka ani przez bezczynność pozwolić aby człowieka, został skrzywdzony.  

2. Robot musi wykonywać rozkazy wydawane mu przez ludzi, chyba że takie rozkazy byłyby sprzeczne 

z pierwszym prawem.  

3. Robot musi chronić swoje własne istnienie, o ile taka ochrona nie jest sprzeczna z pierwszym lub 

drugim prawem.  

Asimov jednak pisał historie. Nie stawił czoła wyzwaniu, przed którym stoją dzisiejsi inżynierowie: 

zapewnić, że budowane przez nich systemy są korzystne dla ludzkości i nie wyrządzają ludziom 

krzywdy. To, czy Trzy Prawa Asimova są naprawdę pomocne w zapewnieniu, że (ro)boty będą działać 

moralnie, jest jednym z pytań, które rozważymy . Przewidujemy, że w ciągu najbliższych kilku lat 

nastąpi katastrofalny incydent spowodowany przez system komputerowy podejmujący decyzję 

niezależną od ludzkiego nadzoru. Już w październiku 2007 r. półautonomiczne działko robotyczne 

rozmieszczone przez armię południowoafrykańską uległo awarii, zabijając 9 żołnierzy i raniąc 14 innych 

- chociaż wczesne raporty zawierały sprzeczne informacje o tym, czy była to awaria oprogramowania 

czy sprzętu. Potencjał jeszcze większej katastrofy wzrośnie, gdy takie maszyny staną się w pełni 

autonomiczne. Nawet jeśli nadchodząca klęska nie zabije tylu ludzi, co akty terrorystyczne z 11 

września, sprowokuje stosunkowo szeroki zakres reakcji politycznych. Reakcje te będą obejmowały 

wezwania do zwiększenia wydatków na poprawę technologii, aby wezwać do całkowitego zakazu tej 

technologii (jeśli nie otwartej „wojny z robotami”). Troska o bezpieczeństwo i korzyści społeczne 

zawsze była na czele inżynierii. Ale dzisiejsze systemy zbliżają się do poziomu złożoności, który, jak 

twierdzimy, wymaga od nich podejmowania decyzji moralnych - zaprogramowania ich za pomocą 

„etycznych procedur”, aby zapożyczyć frazę ze Star Treka. To rozszerzy krąg agentów moralnych poza 

ludzi, do systemów sztucznie inteligentnych, które nazwiemy sztucznymi agentami moralnymi (AMA). 

Nie wiemy dokładnie, jak rozwinie się katastrofalny incydent, ale poniższa opowieść może dać pewne 

wyobrażenie. Poniedziałek 23 lipca 2012 r. zaczyna się jak każdy zwykły dzień. Być może trochę po 

ciepłej stronie w większości Stanów Zjednoczonych, przy spodziewanym wysokim zapotrzebowaniu na 

energię elektryczną, ale nie na rekordowym poziomie. Koszty energii w Stanach Zjednoczonych rosną, 

a spekulanci podnoszą ceny kontraktów terminowych, a także cenę spot ropy, która zbliża się do 300 

dolarów za baryłkę. W ostatnich tygodniach federalna Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 



zwróciła uwagę na nieco nietypowe zautomatyzowane działania handlowe na rynkach derywatów 

energii, zapewniły jednak organy regulacyjne, że ich programy działają w normalnych warunkach. O 

godzinie 10:15 na Wschodnim Wybrzeżu cena ropy nieznacznie spada w odpowiedzi na wiadomość o 

odkryciu dużych nowych rezerw na Bahamach. Oprogramowanie w oddziale inwestycyjnym Orange i 

Nassau Bank oblicza, że może przynieść zysk, wysyłając e-mailem jednej czwartej swoich klientów 

zalecenie kupna kontraktów terminowych na ropę, tymczasowo podnosząc ceny na rynku spot, 

ponieważ dealerzy gromadzą zapasy, aby zaspokoić przyszły popyt , a następnie sprzedaje kontrakty 

terminowe pozostałym klientom.  

Ten plan zasadniczo polega na zestawieniu jednego sektora klientów z pozostałymi, co jest oczywiście 

całkowicie nieetyczne. Jednak oprogramowanie banku nie zostało zaprogramowane do uwzględniania 

takich subtelności. W rzeczywistości scenariusz zarabiania pieniędzy autonomicznie zaplanowany przez 

komputer jest niezamierzoną konsekwencją wielu indywidualnie rozsądnych zasad. Programiści nie 

mogli łatwo przewidzieć zdolności komputera do wymyślenia tego schematu. Niestety e-mail „kup”, 

który komputer wysyła bezpośrednio do klientów, działa zbyt dobrze. Inwestorzy, którzy są 

przyzwyczajeni do tego, że cena ropy rośnie i rośnie, entuzjastycznie podążają za modą, a cena spotowa 

ropy nagle wzrasta znacznie powyżej 300 USD i nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia. Na 

wschodnim wybrzeżu jest teraz 11:30, a temperatury rosną szybciej, niż przewidywano. 

Oprogramowanie kontrolujące sieć elektroenergetyczną New Jersey oblicza, że może zaspokoić 

nieoczekiwane zapotrzebowanie, jednocześnie obniżając koszty energii, wykorzystując swoje 

elektrownie węglowe zamiast generatorów opalanych olejem. Jednak jeden z generatorów spalających 

węgiel doznaje eksplozji podczas pracy z maksymalną wydajnością i zanim ktokolwiek będzie mógł 

działać, kaskadowe przerwy w dostawie prądu powodują odcięcie zasilania dla połowy wschodniego 

wybrzeża. Wall Street jest dotknięte, ale dopiero organy regulacyjne SEC zauważyły, że wzrost 

przyszłych cen ropy naftowej był komputerową grą typu shell pomiędzy kontami Orange i Nassau Bank, 

które były przedmiotem automatycznego obrotu. W miarę rozprzestrzeniania się wiadomości, a 

inwestorzy planują wzmocnić swoje pozycje, jasne jest, że ceny gwałtownie spadną, gdy tylko rynki 

ponownie się otworzą, a miliony dolarów zostaną utracone. W międzyczasie przerwy w dostawie 

energii rozprzestrzeniły się na tyle daleko, że wiele osób nie jest w stanie uzyskać niezbędnej pomocy 

medycznej, a wielu innych utknęło daleko od domu. Wykrywając rozprzestrzeniające się awarie jako 

potencjalną akcję terrorystyczną, oprogramowanie do kontroli bezpieczeństwa na krajowym lotnisku 

Reagana automatycznie ustawia się na najwyższy poziom bezpieczeństwa i stosuje biometryczne 

kryteria dopasowania, które sprawiają, że bardziej niż zwykle ludzie są określani jako podejrzani. 

Oprogramowanie, które nie ma mechanizmu ważenia korzyści płynących z zapobieżenia atakowi 

terrorystycznemu i niedogodności, jakie jego działania spowodują dla dziesiątek tysięcy osób na 

lotnisku, identyfikuje grupę pięciu pasażerów oczekujących na lot 231 do Londynu , jako potencjalnych 

terrorystów. Ta duża koncentracja „podejrzanych” podczas jednego lotu powoduje, że program 

uruchamia blokadę lotniska i wysłanie zespołu bezpieczeństwa wewnętrznego do terminalu. Ponieważ 

pasażerowie są już zdenerwowani, sytuacja na bramce lotu 231 wymyka się spod kontroli i padają 

strzały. Ostrzeżenie wysłane z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego do linii lotniczych, że 

atak terrorystyczny może być w toku, skłania wielu przewoźników do podjęcia działań w celu 

wylądowania ich flot. W zamieszaniu spowodowanym przez dużą liczbę samolotów próbujących 

wylądować na lotnisku O'Hare w Chicago, odrzutowiec zderza się z Boeingiem 777, zabijając 157 

pasażerów i załogę. Siedem osób ginie, gdy gruz ląduje na przedmieściach Chicago w Arlington Heights 

i powoduje pożar w bloku domów. W międzyczasie automatyczne karabiny maszynowe zainstalowane 

na granicy amerykańsko-meksykańskiej otrzymują sygnał, który stawia je w stan gotowości. Są 

zaprogramowane do działania autonomicznego w warunkach czerwonego kodu, umożliwiając 

wykrywanie i eliminację potencjalnie wrogich celów bez bezpośredniego nadzoru człowieka. Jeden z 



tych robotów strzela do Hummera wracającego z wycieczki terenowej w pobliżu Nogales w Arizonie, 

niszcząc pojazd i zabijając trzech obywateli USA. Zanim Wschodnie Wybrzeże zostanie przywrócone, a 

rynki zostaną ponownie otwarte kilka dni później, setki ofiar śmiertelnych i utrata miliardów dolarów 

można przypisać osobno zaprogramowanym decyzjom tych wielu współdziałających ze sobą 

systemów. Efekty są odczuwalne od miesięcy. Czas może udowodnić nam, że jesteśmy biednymi 

prorokami katastrofy. Naszym zamiarem w przewidywaniu takiej katastrofy nie jest wywołanie sensacji 

ani zaszczepienie strachu. To nie jest tekst o okropnościach technologii. Naszym celem jest 

zorganizowanie dyskusji w sposób konstruktywny przy projektowaniu AMA. Celem naszych 

przewidywań jest zwrócenie uwagi na potrzebę rozpoczęcia pracy nad moralnymi maszynami już teraz, 

a nie za dwadzieścia do stu lat, kiedy technologia dogoni science fiction. Dziedzina moralności maszyn 

rozszerza dziedzinę etyki komputerowej poza troskę o to, co ludzie robią ze swoimi komputerami, na 

pytania o to, co maszyny same robią. (Będziemy używać zamiennie terminów etyka i moralność). 

Omawiamy kwestie technologiczne związane z przekształcaniem samych komputerów w jawnie 

moralne osoby. W miarę jak sztuczna inteligencja (AI) rozszerza zakres autonomicznych agentów, 

wyzwanie związane z tym, jak zaprojektować tych agentów tak, aby szanowały szerszy zestaw wartości 

i praw, których ludzie żądają od ludzkich agentów moralnych, staje się coraz pilniejsze. <br><br> 

Czy ludzkość naprawdę chce, aby komputery podejmowały ważne moralnie decyzje? Wielu filozofów 

technologii ostrzegało, że ludzie zrzekają się odpowiedzialności na rzecz maszyn. Filmy i magazyny 

pełne są futurystycznych fantazji na temat niebezpieczeństw związanych z zaawansowanymi formami 

sztucznej inteligencji. Powstające technologie są zawsze łatwiejsze do zmodyfikowania, zanim się 

zakorzenią. Jednak często nie jest możliwe dokładne przewidzenie wpływu nowej technologii na 

społeczeństwo, dopóki nie zostanie ona powszechnie przyjęta. Dlatego niektórzy krytycy uważają, że 

ludzie powinni zachować ostrożność i zrezygnować z rozwoju potencjalnie niebezpiecznych 

technologii. Wierzymy jednak, że siły rynkowe i polityczne zwyciężą i zażądają korzyści, jakie te 

technologie mogą zapewnić. Tak więc na każdym zainteresowanym tą technologią spoczywa 

obowiązek bezpośredniego zajęcia się zadaniem wprowadzenia moralnych decyzji w komputerach, 

robotach i wirtualnych „botach” w sieciach komputerowych. Jak już wspomniano, ten tekst nie dotyczy 

horroru technologii. Tak, maszyny nadchodzą. Tak, ich istnienie będzie miało niezamierzony wpływ na 

życie i dobrobyt ludzi, nie wszystkie z nich są dobre. Ale nie, nie wierzymy, że coraz większa zależność 

od systemów autonomicznych podkopie podstawowe człowieczeństwo ludzi. Naszym zdaniem 

również zaawansowane roboty nie zniewolą ani nie wytępią ludzkości, jak to ma miejsce w najlepszych 

tradycjach science fiction. Ludzie zawsze dostosowywali się do swoich produktów technologicznych, a 

korzyści płynące z posiadania wokół siebie autonomicznych maszyn najprawdopodobniej przewyższą 

koszty. Jednak ten optymizm nie przychodzi za darmo. Nie można po prostu usiąść i mieć nadzieję, że 

wszystko ułoży się dobrze. Jeśli ludzkość ma uniknąć konsekwencji złych, autonomicznych, sztucznych 

agentów, ludzie muszą być przygotowani do intensywnego przemyślenia, co trzeba zrobić, aby uczynić 

takie środki dobrymi. Proponując zbudowanie moralnych maszyn decyzyjnych, czy nadal jesteśmy 

zanurzeni w sferze fizyki naukowej - a może, co gorsza, w tej kategorii fantazji naukowej, często 

kojarzonej ze sztuczną inteligencją? Zarzut mógłby być uzasadniony, gdybyśmy odważnie przewidzieli 

początek AMA lub twierdzili, że „to tylko kwestia czasu”, zanim zaczniemy chodzić, a mówiące maszyny 

zastąpią ludzi, do których ludzie zwracają się teraz po wskazówki moralne. Nie jesteśmy jednak 

futurystami i nie wiemy, czy pozorne bariery technologiczne dla sztucznej inteligencji są rzeczywiste, 

czy iluzoryczne. Nie jesteśmy też zainteresowani spekulacjami na temat tego, jak będzie wyglądało 

życie, gdy twój doradca będzie robotem, ani nawet przewidywaniem, czy to kiedykolwiek nastąpi. 

Raczej interesują nas kolejne etapy wynikające z obecnych technologii które sugerują potrzebę 

etycznego podejmowania decyzji. Być może małe kroki ostatecznie doprowadzą do powstania w pełni 

rozwiniętej sztucznej inteligencji - miejmy nadzieję, że będzie to mniej morderczy odpowiednik HAL z 



2001: Odyseja kosmiczna - ale nawet jeśli w pełni inteligentne systemy pozostaną poza zasięgiem, 

uważamy, że inżynierowie stoją przed prawdziwym problemem, którego nie można adresowane 

wyłącznie przez inżynierów. Czy jest za wcześnie, aby poruszać ten temat? My tak nie uważamy. Roboty 

przemysłowe wykonujące powtarzalne zadania mechaniczne powodowały obrażenia, a nawet śmierć. 

Przewiduje się, że popyt na roboty domowe i usługowe stworzy światowy rynek dwa razy większy niż 

roboty przemysłowe do 2010 r. I czterokrotnie większy do 2025 r. Wraz z pojawieniem się robotów 

domowych i usługowych, roboty nie są już ograniczone do kontrolowanych środowisk przemysłowych, 

gdzie są tylko przeszkolone. pracownicy mają z nimi kontakt. Małe zwierzęta-roboty, na przykład AIBO 

firmy Sony, są zwiastunami większych robotów. Kupiono miliony robotów odkurzających, na przykład 

„Roomba” firmy iRobot. Pojawili się już podstawowi kurierzy robotów w szpitalach i przewodniki po 

robotach w muzeach. Dużą uwagę poświęca się opracowywaniu robotów usługowych, które będą 

wykonywać podstawowe zadania domowe oraz pomagać osobom starszym i domowym. Programy 

komputerowe inicjują miliony transakcji finansowych z wydajnością, której ludzie nie są w stanie 

powielić. Decyzje dotyczące zakupu, a następnie odsprzedaży akcji, towarów i walut w 

oprogramowaniu są podejmowane w ciągu kilku sekund, wykorzystując potencjał zysku, którego żaden 

człowiek nie jest w stanie wykryć w czasie rzeczywistym, i reprezentując znaczący procent aktywności 

na rynkach światowych.  

Zautomatyzowane systemy finansowe, zrobotyzowane zwierzęta domowe i automatyczne odkurzacze 

wciąż są dalekie od naukowych scenariuszy w pełni autonomicznych maszyn podejmujących decyzje, 

które radykalnie wpływają na dobrostan człowieka. Chociaż rok 2001 minął, HAL Arthura C. Clarke’a 

pozostaje decyzją i można bezpiecznie założyć, że scenariusz zagłady Terminatora nie zostanie 

zrealizowany przed datą sprzedaży do 2029 r. Być może nie jest tak bezpiecznie, aby obstawiać 

przeciwko Matrixowi zrealizowanemu do 2199 roku. Jednak ludzie są już w punkcie, w którym systemy 

inżynieryjne podejmują decyzje, które mogą wpływać na życie ludzi i konsekwencje etyczne. W 

najgorszych przypadkach mają głęboki negatywny wpływ. Czy można budować AMA? W pełni 

świadome sztuczne systemy z pełnymi ludzkimi zdolnościami moralnymi mogą prawdopodobnie 

pozostać na zawsze w sferze naukowej. Niemniej jednak uważamy, że wkrótce powstaną bardziej 

ograniczone systemy. Takie systemy będą miały pewną zdolność oceny etycznych konsekwencji ich 

działań - na przykład, czy nie mają innego wyjścia, jak tylko naruszyć prawo własności w celu ochrony 

prawa do prywatności. Zadanie projektowania AMA wymaga poważnego spojrzenia na teorię etyczną, 

która wywodzi się z perspektywy skoncentrowanej na człowieku. Wartości i troski wyrażone w 

światowych tradycjach religijnych i filozoficznych nie są łatwe do zastosowania w maszynach. Systemy 

etyczne oparte na regułach, na przykład Dziesięciu Przykazaniach lub Trzech Praw Asimowa dla 

robotów, mogą wydawać się nieco łatwiejsze do osadzenia w komputerze, ale jak pokazują liczne 

historie Asimowa o robotach, nawet trzy proste zasady (później cztery) mogą spowodować wiele 

etycznych dylematy. Etyka Arystotelesa kładła nacisk na charakter ponad zasady: dobre działania 

wypływały z dobrego charakteru, a celem kwitnącej istoty ludzkiej było rozwinięcie cnotliwego 

charakteru. Oczywiście ludziom wystarczająco trudno jest rozwinąć własne cnoty, nie mówiąc już o 

rozwijaniu odpowiednich cnót dla komputerów lub robotów. Podjęcie wyzwania inżynierskiego 

związanego z przejściem od Arystotelesa do Asimowa i dalej będzie wymagało spojrzenia na początki 

ludzkiej moralności jako postrzegane w dziedzinie ewolucji, uczenia się i rozwoju, neuropsychologii i 

filozofii. Moralność maszynowa dotyczy w takim samym stopniu podejmowania decyzji przez 

człowieka, jak i filozoficznych i praktycznych kwestii wdrażania AMA. Refleksja i eksperymentowanie w 

budowaniu AMA zmusza nas do głębokiego przemyślenia tego, jak funkcjonują ludzie, jakie ludzkie 

zdolności mogą zostać wdrożone w maszynach, które ludzie projektują i jakie cechy naprawdę 

odróżniają ludzi od zwierząt lub od nowych form inteligencji, które ludzie tworzą. Tak jak sztuczna 

inteligencja pobudziła nowe kierunki dociekań w filozofii umysłu, tak moralność maszyn ma potencjał 



do stymulowania nowych kierunków docierania do etyki. Laboratoria robotyki i sztucznej inteligencji 

mogłyby stać się ośrodkami doświadczalnymi do testowania teorii podejmowania decyzji moralnych w 

systemach sztucznych. Z dotychczasowej dyskusji w sposób naturalny wyłaniają się trzy pytania. Czy 

świat potrzebuje AMA? Czy ludzie chcą, aby komputery podejmowały moralne decyzje? A jeśli ludzie 

uważają, że komputery podejmujące decyzje moralne są konieczne lub nieuniknione, w jaki sposób 

inżynierowie i filozofowie powinni przystąpić do projektowania AMA? Początek dotyczy pierwszego 

pytania, dlaczego ludzie potrzebują AMA. Omawiamy nieuchronność AMA i podajemy przykłady 

obecnych i innowacyjnych technologii, które są zbieżne w wyrafinowanych systemach, które będą 

wymagały pewnej zdolności do podejmowania decyzji moralnych. Omawiamy, w jaki sposób takie 

zdolności będą początkowo dość podstawowe, ale mimo to będą stanowić prawdziwe wyzwania. Nie 

najmniejszym z tych wyzwań jest określenie, jakie powinny być cele projektantów takich systemów - 

czyli co rozumiemy przez „dobre” AMA? Przedstawimy ramy dla zrozumienia trajektorii coraz bardziej 

wyrafinowanych AMA poprzez podkreślenie dwóch wymiarów: autonomii i wrażliwości na moralnie 

istotne fakty. Systemy znajdujące się na najniższym końcu tych wymiarów mają tylko to, co nazywamy 

„moralnością operacyjną” - to znaczy ich moralne znaczenie jest całkowicie w rękach projektantów i 

użytkowników. W miarę jak maszyny stają się coraz bardziej wyrafinowane, rodzaj „moralności 

funkcjonalnej” jest technologicznie możliwy, tak że same maszyny są w stanie oceniać wyzwania 

moralne i odpowiadać na nie. Jednak twórcy moralności funkcjonalnej w maszynach napotykają wiele 

ograniczeń wynikających z ograniczeń dzisiejszej technologii. Natura etyki nakłada inny zestaw 

ograniczeń na akceptację komputerów podejmujących decyzje etyczne. W ten sposób w naturalny 

sposób dochodzimy do pytania: Czy ludzie chcą, aby komputery podejmowały decyzje moralne. Obawy 

związane z AMA to szczególny przypadek bardziej ogólnych obaw dotyczących wpływu technologii na 

kulturę ludzką. Dlatego zaczynamy od przeglądu odpowiednich fragmentów filozofii technologii, aby 

zapewnić kontekst dla bardziej szczegółowych problemów zgłaszanych przez AMA.  

Niektóre obawy, na przykład, czy AMA doprowadzą ludzi do zniesienia odpowiedzialności przed 

maszynami, wydają się szczególnie palące. Inne obawy, na przykład perspektywa dosłownego 

zniewolenia ludzi przez maszyny, wydają się nam wysoce spekulatywne. Nierozwiązany problem oceny 

ryzyka technologicznego polega na tym, jak poważnie można porównać katastrofalne możliwości z 

oczywistymi zaletami nowych technologii. Jak blisko może dojść do tego, że sztuczni agenci zostaną 

uznani za agentów moralnych, jeśli brakuje im ludzkich cech, na przykład świadomości i emocji? 

Zaczynamy od omówienia kwestii, czy „zwykła” maszyna może być czynnikiem moralnym. Przyjmujemy 

instrumentalne podejście, że chociaż pełnoprawna moralna sprawczość może wykraczać poza obecną 

lub przyszłą technologię, niemniej jednak istnieje duża przestrzeń między moralnością operacyjną a 

„prawdziwą” sprawczością moralną. Jest to nisza, którą zidentyfikowaliśmy jako moralność 

funkcjonalną. Celem jest omówienie przydatności bieżących prac nad sztuczną inteligencją do 

określania cech wymaganych do tworzenia AMA do różnych zastosowań. Po uporaniu się z tymi 

ogólnymi kwestiami sztucznej inteligencji, zwracamy uwagę na konkretną implementację 

podejmowania decyzji moralnych. Przedstawimy w zarysie, co filozofowie i inżynierowie mają do 

zaoferowania sobie nawzajem, oraz opisuje podstawowe ramy odgórnego i oddolnego lub 

rozwojowego podejścia do projektowania AMA. Szczegółowo opiszemy podejście odgórne i oddolne. 

Omawiamy obliczalność i wykonalność koncepcji etyki opartych na regułach i obowiązkach, a także 

możliwość obliczenia efektu netto działania, zgodnie z wymaganiami konsekwencjalistycznego 

podejścia do etyki. Rozważymy podejścia oddolne, które stosują metody uczenia się, rozwoju lub 

ewolucji, mając na celu wyłanianie się zdolności moralnych z ogólnych aspektów inteligencji. Istnieją 

ograniczenia dotyczące obliczalności zarówno podejścia odgórnego, jak i oddolnego 

Nowe pole moralności maszyn musi uwzględniać te ograniczenia, badać mocne i słabe strony różnych 

podejść do programowania AMA, a następnie położyć podwaliny pod inżynierię AMA w wyrafinowany 



filozoficznie i poznawczo sposób. Z naszej dyskusji wynika, że pierwotne rozróżnienie między 

podejściem odgórnym i oddolnym jest zbyt uproszczone, aby uwzględnić wszystkie wyzwania, przed 

którymi staną projektanci AMA. Jest to prawdą zarówno na poziomie projektowania inżynierskiego, jak 

i, jak sądzimy, teorii etycznej. Inżynierowie będą musieli połączyć metody odgórne i oddolne, aby 

zbudować działające systemy. Trudności związane ze stosowaniem ogólnych teorii moralnych w 

sposób odgórny motywują również do dyskusji na temat zupełnie innej koncepcji moralności, która 

wywodzi się z Arystotelesa, a mianowicie etyki cnoty. Cnoty są hybrydą między podejściem odgórnym 

i oddolnym, ponieważ same cnoty można wyraźnie opisać, ale ich nabycie jako cech charakteru wydaje 

się zasadniczo procesem oddolnym. Omawiamy etykę cnoty dla AMA. Naszym celem jest nie tylko 

zadawanie wielu pytań, ale także zapewnienie zasobów do dalszego rozwoju tych tematów. Dokonamy 

przeglądu narzędzi programowych, które są wykorzystywane do rozwoju komputerowego 

podejmowania decyzji moralnych. Podejścia odgórne i oddolne podkreślają znaczenie w etyce 

umiejętności rozumowania. Jednak duża część najnowszej literatury empirycznej na temat psychologii 

moralnej kładzie nacisk na zdolności poza racjonalnością. Emocje, towarzyskość, zrozumienie 

semantyczne i świadomość są ważne dla podejmowania decyzji moralnych przez człowieka, ale 

pozostaje otwarta kwestia, czy będą one istotne dla AMA, a jeśli tak, to czy można je wdrożyć w 

maszynach. Omawiamy najnowsze, nowatorskie badania naukowe, których celem jest wyposażenie 

komputerów i robotów w takie ponadnarodowe możliwości, przedstawiamy konkretne ramy, w 

których to, co racjonalne i ponadnarodowe, można połączyć w jednej maszynie. Na koniec wracamy 

do naszego drugiego pytania przewodniego, dotyczącego celowości podejmowania decyzji moralnych 

przez komputery, ale tym razem w celu sformułowania zaleceń dotyczących monitorowania i 

zarządzania zagrożeniami poprzez politykę publiczną lub mechanizmy zarządzania odpowiedzialnością 

społeczną i biznesową. Ograniczenia, które widzimy w aktualnej teorii etycznej, dotyczące przydatności 

takich teorii do kierowania AMA, podkreślają głębokie pytania dotyczące ich celu i wartości.  

Niektóre podstawowe decyzje moralne mogą być dość łatwe do wdrożenia w komputerach, podczas 

gdy umiejętność radzenia sobie z trudniejszymi dylematami moralnymi wykracza daleko poza obecną 

technologię. Bez względu na to, jak szybko i jak daleko ludzie robią postępy w opracowywaniu AMA, w 

procesie rozwiązywania tego problemu ludzie poczynią znaczący postęp w zrozumieniu, jakie 

naprawdę są niezwykłe stworzenia. Ćwiczenie przemyślenia sposobu, w jaki podejmowane są decyzje 

moralne z szczegółowością niezbędną do rozpoczęcia wdrażania podobnych zdolności w (ro) botach, 

jest więc ćwiczeniem samorozumienia. Nie możemy mieć nadziei, że uda nam się w pełni oddać 

sprawiedliwość tym kwestiom, a nawet wszystkim kwestiom poruszonym w całej książce. Jednak 

mamy szczerą nadzieję, że wychowując je w tej formie, zainspirujemy innych do podjęcia tego, co 

zostało przerwane, i podjęcia kolejnych kroków w kierunku przeniesienia tego projektu z teorii do 

praktyki, od filozofii do inżynierii i głębsze zrozumienie samej dziedziny etyki 

Dlaczego moralność maszyn? 

Kierowcy samochodów i inżynierowie robotów 

Uciekający trolejbus zbliża się do rozwidlenia torów. Jeśli trolejbus będzie mógł poruszać się po swoim 

obecnym torze, zginie pięcioosobowa załoga. Jeśli maszynista skieruje pojazd na drugi tor, samotny 

pracownik zostanie zabity. Gdybyś prowadził ten trolejbus, co byś zrobił? Co zrobiłby komputer lub 

robot prowadzący ten trolejbus? Walizki na kółkach, wprowadzone po raz pierwszy przez filozofa 

Filippę Foot w 1967 r., są podstawą wstępnych kursów etyki. W ciągu ostatnich czterech dekad mnożyły 

się walizki na kółkach. A co, jeśli to obserwator, a nie kierowca, ma moc przełączenia przełącznika i 

zmiany kursu wózka? A co, jeśli nie ma przełącznika, ale obserwator mógłby powstrzymać trolejbus 

przed wjechaniem na pięciu pracowników, zrzucając bardzo dużego człowieka z mostu na tory i 

wysyłając go na śmierć? Te warianty wywołują różne intuicyjne odpowiedzi. Niektórzy ludzie 



spuszczają na kierowców inne obowiązki niż osoby postronne, zobowiązując ich do działania, mimo że 

osoby postronne nie miałyby takiego obowiązku. Wiele osób uważa, że pomysł przewrócenia dużego 

mężczyzny na tor - co stało się znane jako „grubasowa” wersja dylematu - jest o wiele bardziej 

kontrowersyjny niż zmiana przełącznika, mimo że liczba ciał jest ta sama. Sprawy trolejbusowe stały 

się również przedmiotem badań psychologów i neuronaukowców. Joshua Greene i jego koledzy 

przeprowadzili badanie mózgu pokazujące, że wersja „grubasa” wywołuje znacznie silniejszą reakcję w 

ośrodkach przetwarzania emocji w mózgu niż wersja „przełączająca ścieżki”. Badania naukowe 

odpowiedzi ludzi na przypadki wózków nie dają odpowiedzi na podstawowe pytania filozoficzne 

dotyczące dobra i zła. Jednak takie badania wskazują na złożoność ludzkich odpowiedzi na pytania 

natury etycznej. Biorąc pod uwagę pojawienie się nowoczesnych systemów pociągów „bez 

maszynisty”, które są już powszechne na lotniskach i zaczynają pojawiać się w bardziej 

skomplikowanych sytuacjach, na przykład w metrze londyńskim oraz w metrze w Paryżu i Kopenhadze, 

walizki mogą być jedną z pierwszych granic dla sztucznej moralność? Systemy bez kierowcy sprawiają, 

że maszyny podejmują w ułamku sekundy decyzje, które mogą mieć konsekwencje dla życia lub 

śmierci. Wraz ze wzrostem złożoności sieci kolejowej rośnie również prawdopodobieństwo dylematów 

podobnych do podstawowego przypadku wózka. Na przykład, jak zautomatyzowane systemy powinny 

obliczyć, gdzie kierować pociągiem, który wymknął się spod kontroli? Inżynierowie oczywiście 

twierdzą, że systemy są w rzeczywistości bezpieczniejsze niż ludzkie sterowniki. Ale opinia publiczna 

zawsze była sceptyczna. Londyńskie metro po raz pierwszy testowało pociągi bez maszynisty ponad 

cztery dekady temu, w kwietniu 1964 r. W tamtych czasach pociągi bez maszynisty napotykały 

polityczny opór ze strony pracowników kolei, którzy wierzyli, że ich miejsca pracy są zagrożone, oraz 

pasażerów, którzy nie byli do końca przekonani co do roszczeń dotyczących bezpieczeństwa. Z tych 

powodów London Transport nadal dawał maszynistom odpowiedzialność za prowadzenie pociągów 

przez stacje. Nastroje się jednak zmieniają i pociągi Central Line w Londynie są obecnie sterowane 

przez stacje przez komputery, mimo że ludzcy kierowcy pozostają w kabinie w roli „nadzorcy”. 

Większość pasażerów prawdopodobnie uważa, że ludzcy kierowcy są bardziej elastyczni i potrafią 

radzić sobie w sytuacjach awaryjnych niż skomputeryzowani kontrolerzy. Ale to może być ludzka pycha. 

Morten Sondergaard, odpowiedzialny za bezpieczeństwo kopenhaskiego metra, twierdzi, że „pociągi 

automatyczne są bezpieczne i bardziej elastyczne w sytuacjach awaryjnych ze względu na szybkość, z 

jaką można zmieniać rozkłady jazdy”. Niemniej mimo postępu technicznego pasażerowie pozostają 

sceptyczni. Paryscy planiści metra twierdzą, że jedyne problemy związane z pociągami bez maszynisty 

są „polityczne, a nie techniczne”. Bez wątpienia część oporu można pokonać, po prostu instalując 

pociągi bez maszynisty i ustanawiając rekord bezpieczeństwa. Jesteśmy jednak pewni, że większość 

pasażerów nadal myślałaby, że istnieją sytuacje kryzysowe wykraczające poza zakres jakiegokolwiek 

programowania, w których preferowana byłaby ludzka ocena. W niektórych z tych sytuacji właściwy 

osąd wymagałby rozważań etycznych, ale dzisiejsze pociągi bez maszynisty są oczywiście nieświadome 

etyki. Czy inżynierowie oprogramowania mogą i powinni próbować ulepszyć swoje systemy 

oprogramowania, aby wyraźnie odzwierciedlały wymiary etyczne? Uważamy, że nie można właściwie 

odpowiedzieć na to pytanie bez lepszego zrozumienia, co jest możliwe w dziedzinie sztucznej 

moralności. Z pozycji niewiedzy łatwo jest argumentować, że cel sztucznej moralnej sprawczości jest 

niemożliwy do osiągnięcia. Ale jakie są dokładnie wyzwania i przeszkody we wdrażaniu sztucznej 

moralności? 

Istnieje potrzeba poważnej dyskusji na ten temat. Rewolucja komputerowa nadal promuje poleganie 

na automatyzacji, a systemy autonomiczne w coraz większym stopniu odpowiadają za różnorodne 

decyzje mające konsekwencje etyczne. Jak komfortowo powinno być oddanie swojego życia i 

dobrobytu w ręce systemów ignorujących etycznie? Są tu pociągi bez maszynisty. Znacznie bardziej 

odległe technologicznie są  (ro)boty, które potrafią dostrzec, że wrzucenie dużego człowieka na tory 



może uratować pięć istnień i fizycznie przeprowadzić taką akcję. W międzyczasie zagrożenie atakiem 

terrorystycznym doprowadziło do zwiększenia zdalnej obserwacji nie tylko rozjazdów kolejowych, ale 

także mostów, tuneli i nienadzorowanych odcinków torów. Trwają prace nad systemami monitoringu 

lotnisk, które skanują twarze pasażerów i próbują dopasować je do bazy danych znanych terrorystów. 

Pozornie systemy te mają na celu ostrzeganie przełożonych o wystąpieniu nietypowej aktywności. 

Można jednak łatwo wyobrazić sobie sytuację awaryjną, w której system mógłby działać automatycznie 

w celu przekierowania pociągu lub zamknięcia części terminalu lotniska, gdy nadzorca nie ma 

wystarczająco dużo czasu, aby sprawdzić i przeciwdziałać działaniu. Załóżmy, że pociąg bez maszynisty 

jest w stanie zidentyfikować, że pięć osób na jednym torze to pracownicy kolei, a ta na drugim to 

dziecko. 

Czy system powinien uwzględniać te informacje w swojej decyzji? W miarę wzbogacania się informacji 

dostępnych dla zautomatyzowanych systemów, dylematy moralne, przed którymi staje, staną się coraz 

bardziej złożone. Wyobraź sobie komputer, który rozpoznaje, że samotna osoba na jednym torze nie 

jest pracownikiem kolei, ale wybitnym obywatelem, od którego zależy dobrobyt i utrzymanie dużej 

liczby rodzin. Jak bardzo ludzie chcieliby, aby ich komputery rozważały konsekwencje działań, które 

rozważają? Odkładając na bok walizki, inżynierowie często myślą, że jeśli bot (ro) napotka trudną 

sytuację, powinien po prostu zatrzymać się i poczekać, aż człowiek rozwiąże problem. Joe Engelberger, 

„ojciec” robotyki przemysłowej, był jednym z zainteresowanych opracowaniem robotów usługowych, 

które są w stanie zaspokoić potrzeby osób starszych i innych osób w domu. Wendell Wallach zapytał 

go, czy robot usługowy w domu potrzebuje moralnych zdolności podejmowania decyzji. Czy robot nie 

musiałby rozróżniać, czy przeszkodą na swojej drodze jest dziecko, zwierzak, czy coś w rodzaju pustej 

papierowej torby i na podstawie oceny wybrać działanie? Engelberger uważał, że taki system nie 

potrzebuje zdolności do refleksji nad swoimi działaniami. „Jeśli coś stoi na przeszkodzie, to po prostu 

się zatrzymuje” - powiedział. Oczywiście tego rodzaju bezczynność może być również problematyczna, 

kolidując z obowiązkami lub zadaniami określonymi dla robota usługowego, np. Dostarczanie leków co 

kilka godzin obsługiwanej osobie. Dla inżyniera myślącego o własnej odpowiedzialności bezczynność 

może wydawać się bardziej rozsądnym rozwiązaniem. W etyce istnieje długa tradycja uważania działań 

za bardziej winne niż zaniechania. (Pomyśl na przykład o rzymskokatolickim rozróżnieniu między 

„grzechami zaniedbania” a bardziej poważnymi „grzechami popełnienia przestępstwa”). Wrócimy do 

kwestii odpowiedzialności na koniec, ale główny punkt dotyczący teraz jest tak, że nawet gdyby istniało 

moralne rozróżnienie między działaniem a biernością, projektant AMA nie mógłby po prostu wybrać 

bezczynności jako substytutu dobrego działania.  

Dobrzy i źli sztuczni agenci? 

Nadchodzą systemy autonomiczne, czy ludziom się to podoba, czy nie. Czy będą etyczne? Czy będą 

dobre? Co w tym kontekście rozumiemy przez „dobre”? Nie chodzi tylko o bycie instrumentalnie 

dobrym-dobrym w odniesieniu do określonego celu. Deep Blue to dobry komputer do gry w szachy, 

ponieważ wygrywa w szachy, ale nie o to nam chodzi. Nie mamy też na myśli tego, w jakim sensie 

dobre odkurzacze czyszczą podłogi, nawet jeśli są robotami i robią to przy minimalnym nadzorze 

człowieka. Te „towary” są mierzone pod kątem określonych celów projektantów i użytkowników. Tego 

rodzaju dobrego zachowania, które może być wymagane od systemów autonomicznych, nie da się tak 

łatwo określić. Czy dobry robot wielofunkcyjny powinien otwierać drzwi nieznajomym, nawet jeśli 

oznacza to opóźnienie dla właściciela robota? (Czy powinno to być ustawienie określone przez 

właściciela?) Czy dobry niezależny agent powinien ostrzegać nadzorcę, jeśli nie może on podjąć 

działania bez wyrządzenia ludziom krzywdy? (Jeśli tak, czy jest dostatecznie autonomiczna?) Kiedy 

mówimy o dobru w tym sensie, wkraczamy w dziedzinę etyki. Wprowadzenie sztucznych czynników do 

domeny etyki nie oznacza po prostu stwierdzenia, że mogą wyrządzić krzywdę. Spadające drzewa 



powodują szkody, ale to nie oznacza, że wchodzą one w zakres etyki. Agenci moralni monitorują i 

regulują swoje zachowanie w świetle szkód, jakie mogą spowodować ich działania lub obowiązków, 

których mogą zaniedbać. Ludzie nie powinni oczekiwać niczego innego od AMA. Dobry czynnik moralny 

to taki, który potrafi wykryć możliwość krzywdy lub zaniedbania obowiązków i może podjąć kroki w 

celu uniknięcia lub zminimalizowania takich niepożądanych skutków. Istnieją dwie drogi do osiągnięcia 

tego: Po pierwsze, programista może być w stanie przewidzieć możliwe kierunki działań i zapewnić 

zasady prowadzące do pożądanego rezultatu w zakresie okoliczności, w których AMA ma zostać 

wdrożone. Alternatywnie, programista może zbudować bardziej otwarty system, który zbiera 

informacje, próbuje przewidzieć konsekwencje swoich działań i dostosowuje reakcję na wyzwanie. Taki 

system może nawet zaskoczyć programistów pozornie nowatorskimi lub kreatywnymi rozwiązaniami 

etycznych wyzwań. Być może nawet najbardziej wyrafinowani AMA nigdy nie będą tak naprawdę 

agentami moralnymi w tym samym sensie, w jakim istoty ludzkie są agentami moralnymi. Ale 

gdziekolwiek pojawia się pytanie, czy maszyna może być rzeczywiście etyczna (lub nawet prawdziwie 

autonomiczna), pozostaje wyzwanie inżynieryjne: jak sprawić, by sztuczni agenci działali tak, jakby byli 

agentami moralnymi. Jeśli mają być zaufane maszyny wielofunkcyjne, działające bez przeszkód od ich 

projektantów lub właścicieli i zaprogramowane do elastycznego reagowania w środowiskach świata 

rzeczywistego lub wirtualnego, należy mieć pewność, że ich zachowanie spełnia odpowiednie normy. 

Wykracza to poza tradycyjne bezpieczeństwo produktów. Oczywiście roboty, które powodują zwarcia 

i powodują pożary, nie są bardziej tolerowane niż tostery, które to robią. Jeśli jednak system 

autonomiczny ma zminimalizować szkody, musi być także „świadomy” możliwych szkodliwych 

konsekwencji swoich działań i musi wybierać swoje działania w świetle tej „wiedzy”, nawet jeśli te 

określenia są tylko metaforycznie stosowane do maszyn . 

Przypadki współczesne 

Scenariusze science-fiction z komputerami lub robotami w amoku mogą być zabawne, ale te historie 

zależą od technologii, która nie istnieje dzisiaj i może nigdy nie istnieć. Walizki na wózki są fajnymi 

eksperymentami myślowymi na kursach etyki w college’ach, ale mogą również sprawiać, że obawy 

etyczne wydają się raczej odległe od codziennego życia - prawdopodobieństwo, że znajdziesz się w 

stanie uratować życie, wrzucając bardzo dużego niewinnego przechodnia na tor kolejowy jest odległy. 

Niemniej jednak codzienne życie pełne jest przyziemnych decyzji, które mają konsekwencje etyczne. 

Nawet coś tak powszechnego, jak otwieranie drzwi nieznajomym, jest częścią etycznego krajobrazu, 

chociaż granica między etyką a etykietą może nie zawsze być łatwa do ustalenia. Istnieje pilna potrzeba 

zastanowienia się nad projektem AMA, ponieważ systemy autonomiczne weszły już w etyczny 

krajobraz codziennej działalności. Na przykład kilka lat temu, kiedy Colin Allen jechał z Teksasu do 

Kalifornii, nie próbował użyć określonej karty kredytowej, dopóki nie zbliżył się do wybrzeża Pacyfiku. 

Kiedy po raz pierwszy próbował użyć tej karty do zatankowania samochodu, karta kredytowa została 

odrzucona. Myśląc, że coś jest nie tak z pompami na tej stacji, podjechał do innej i tam wypróbował 

kartę. Kiedy włożył kartę do pompy, wyświetliła się wiadomość polecająca mu przekazanie karty 

kasjerowi w sklepie. Nie do końca gotów oddać swoją kartę nieznajomemu i zawsze kwestionujący 

instrukcje komputerowe, Colin zamiast tego zadzwonił pod bezpłatny numer na odwrocie karty. 

Scentralizowany komputer wystawcy karty kredytowej ocenił użycie karty prawie 2000 mil od domu 

bez śladu zakupów w całym kraju jako podejrzany i automatycznie oznaczył jego konto. Agent w firmie 

obsługującej karty kredytowe wysłuchał opowieści Colina i usunął flagę, która ograniczała korzystanie 

z jego karty. Incydent ten polegał na tym, że zasadniczo autonomiczny komputer zainicjował działania, 

które były potencjalnie pomocne lub szkodliwe dla ludzi. Nie oznacza to jednak, że komputer podjął 

decyzję moralną lub zastosował osąd etyczny. Znaczenie etyczne działania podjętego przez ten 

komputer wynikało całkowicie z wartości tkwiących w zaprogramowanych w nim regułach. 

Prawdopodobnie wartości zaprojektowane w systemie uzasadniają niedogodności dla posiadaczy kart 



i właścicieli firm, które okazjonalnie tracą sprzedaż. Firma obsługująca karty kredytowe chce 

zminimalizować nieuczciwe transakcje. Klienci pragną uniknąć nieuczciwych opłat. Jednak klienci mogą 

rozsądnie uważać, że systemy powinny być wrażliwe na coś więcej niż wynik finansowy. Gdyby Colin 

potrzebował paliwa do swojego samochodu z powodu nagłego wypadku, nie byłoby łatwo założyć, że 

ta niedogodność była tego warta. Systemy autonomiczne mogą również powodować bardzo 

powszechne niedogodności. W 2003 roku dziesiątki milionów ludzi i niezliczone firmy we wschodnich 

Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zostały dotknięte awarią zasilania. Zanik zasilania był spowodowany 

skokiem napięcia, który wystąpił, gdy przegrzana linia elektryczna opadła na drzewo tuż za Cleveland. 

Tym, co zaskoczyło śledczych, było to, jak szybko ten incydent przekształcił się w łańcuch 

zapoczątkowanych przez komputer wyłączeń w elektrowniach w ośmiu stanach i części Kanady. Gdy 

gwałtowny wzrost mocy wymknął się spod kontroli firmy elektrycznej w Ohio, agenci oprogramowania 

i systemy sterowania w innych elektrowniach uruchomiły procedury wyłączania, prawie nie 

pozostawiając czasu na interwencję człowieka. Tam, gdzie byli zaangażowani ludzie, czasami 

potęgowali problemy z powodu niewystarczających informacji lub braku skutecznej komunikacji. Do 

przywrócenia energii elektrycznej odbiorcom w całej północno-wschodniej sieci energetycznej 

potrzeba było dni, a czasem tygodni. Na początku przerwy Wendell Wallach pracował w domu w 

Connecticut. On i jego sąsiedzi stracili prąd, ale tylko na kilka sekund. Najwyraźniej technicy w jego 

lokalnej firmie użyteczności publicznej zdali sobie sprawę z tego, co się dzieje, szybko zignorowali 

automatyczne procedury wyłączania i odłączyli usługi elektryczne w południowej Nowej Anglii od sieci 

energetycznej. Jednak był to rzadki sukces. Sama skala sieci uniemożliwia skuteczny nadzór człowieka. 

Fińska firma zajmująca się bezpieczeństwem IT, F-Secure, zbadała usterkę. Po przejrzeniu sześciuset-

stronicowego zapisu rozmów między operatorami sieci elektroenergetycznych w USA w momentach 

poprzedzających awarię, Mikko Hyppönen z firmowego laboratorium wirusów komputerowych 

doszedł do wniosku, że główną rolę odegrał robak komputerowy Blaster. Z transkryptów wynika, że 

operatorzy nie otrzymali prawidłowych informacji przed awarią, ponieważ ich komputery działały 

nieprawidłowo. Komputery i czujniki monitorujące sieć energetyczną korzystały z tych samych kanałów 

komunikacyjnych, przez które rozprzestrzeniał się Blaster. W analizie firmy Hyppönen tylko jeden lub 

dwa zainfekowane komputery w sieci mogły powstrzymać czujniki przed przekazywaniem danych w 

czasie rzeczywistym do operatorów energii, co mogło doprowadzić do błędu operatora, który został 

zidentyfikowany jako bezpośrednia przyczyna awarii. W idealnym świecie nie byłoby wirusów, a 

systemy sterowania byłyby zaprogramowane tak, aby wyłączały się tylko wtedy, gdy 

zminimalizowałoby to trudności klientów. Jednak w świecie, w którym błąd operatora jest faktem, a 

ludzie nie są w stanie monitorować całego stanu oprogramowania systemowego, presja na zwiększoną 

automatyzację będzie rosła. Wraz ze wzrostem złożoności takich systemów każda ocena konfliktów 

między wartościami - na przykład utrzymanie przepływu energii elektrycznej do użytkowników 

końcowych w porównaniu z ochroną komputerów przed wirusami staje się coraz bardziej 

problematyczna - coraz trudniej jest przewidzieć, czy aktualizacja oprogramowania teraz czy później 

staje się coraz trudniejsza. jest mniej lub bardziej prawdopodobne, że doprowadzi do przyszłych 

problemów. W obliczu takiej niepewności istnieje potrzeba stworzenia autonomicznych systemów do 

ważenia ryzyka względem wartości. Powszechne stosowanie systemów autonomicznych sprawia, że 

pilnie trzeba zapytać, jakie wartości mogą i powinny promować. Bezpieczeństwo i dobrostan ludzi to 

podstawowe wartości, co do których istnieje powszechna zgoda. Stosunkowo młoda dziedzina etyki 

komputerowej również skupiła się na konkretnych kwestiach - na przykład na utrzymaniu prywatności, 

własności i praw obywatelskich w erze cyfrowej; ułatwianie handlu elektronicznego; hamowanie 

hakowania, robaków i wirusów oraz innych nadużyć technologii; i opracowywanie wytycznych 

dotyczących etykiety netto. Nowe technologie otworzyły miejsce dla przestępczości cyfrowej, ułatwiły 

nieletnim dostęp do ostrej pornografii i okradły ludzi za pomocą niechcianych reklam i niechcianych e-

maili, ale niezwykle trudno było ustalić wartości, regulacje rządowe i procedury, które będą sprzyjać 



cele etyki komputerowej. Gdy pojawią się nowe przepisy i wartości, ludzie będą oczywiście chcieli, aby 

były one honorowane przez tworzone przez nich AMA. Moralność maszynowa poszerza dziedzinę etyki 

komputerowej, zachęcając do dyskusji na temat kwestii technologicznych związanych z 

przekształcaniem samych komputerów w jawnych moralistów. Jedna istotna kwestia na przecięciu 

moralności maszynowej i etyki komputerowej dotyczy botów do eksploracji danych, które wędrują po 

sieci, wyszukując informacje z niewielkim lub żadnym poszanowaniem standardów prywatności. 

Łatwość, z jaką informacje mogą być kopiowane przy użyciu komputerów, podważyła prawne 

standardy praw własności intelektualnej i wymusiła przewartościowanie praw autorskich. Niektóre 

kwestie prywatności i własności w etyce komputerowej dotyczą wartości, które niekoniecznie są 

szeroko rozpowszechnione, ale często w interesujący sposób łączą się z podstawowymi wartościami. 

Projekt Internet Archive przechowuje migawki Internetu od 1996 roku i udostępnia te archiwa za 

pośrednictwem swojego Wayback Machine. Migawki te często zawierają materiał, który od tego czasu 

został usunięty z Internetu. Chociaż istnieje mechanizm żądania usunięcia materiałów z archiwum, było 

kilka przypadków, w których ofiary lub sprawcy przestępstw pozostawili ślad na Wayback Machine, 

mimo że ich oryginalne strony zostały usunięte. Obecnie roboty zbierające dane wykorzystywane przez 

Internet Archive nie są w stanie ocenić moralnego znaczenia gromadzonych przez nie materiałów. 

Maszyny do etycznego zabijania? 

Jeśli powyższe przykłady pozostawiają cię nieprzekonanym, że istnieje natychmiastowa potrzeba 

przemyślenia moralnego rozumowania w (ro)botach , rozważ to. Zdalnie sterowane pojazdy (ROV) są 

już wykorzystywane do celów wojskowych. W październiku 2007 r. Foster-Miller Inc. wysłał do Iraku w 

celu rozmieszczenia trzech zdalnie sterowanych robotów z karabinami maszynowymi, 

wykorzystujących specjalny system obserwacji broni specjalnej (SWORDS). Foster-Miller rozpoczął 

również sprzedaż wersji mieczy z bronią do organów ścigania w Stanach Zjednoczonych. Według 

Foster-Millera MIECZE i ich następca MAARS (modułowy zaawansowany uzbrojony system robotyczny) 

nie powinny być uważane za autonomiczne, ale są to pojazdy ROV. Inna firma, iRobot Corporation, 

której Packbot został wdrożony szeroko w Iraku, zapowiedział również Warrior X700, robota 

wojskowego, który może przenosić broń . Jednak zastosowania robotów nie zatrzymają się na ROV. 

Półautonomiczne systemy robotyczne, takie jak pociski manewrujące, już przenoszą bomby. Wojsko 

wykorzystuje również półautonomiczne roboty przeznaczone do usuwania bomb i inwigilacji. Kongres 

Stanów Zjednoczonych nakazał w 2000 roku, że jedna trzecia wojskowych pojazdów naziemnych i 

samolotów głębokiego uderzenia została zastąpiona pojazdami robotycznymi. Zgodnie z historią z New 

York Times z 2005 roku, celem Pentagonu jest zastąpienie żołnierzy autonomicznymi robotami. 

Niektórzy pomyślą, że ludzie powinni całkowicie zaprzestać budowania robotów, jeśli będą używane 

do działań wojennych. Choć może to być godne uwagi, zostanie skonfrontowane z uzasadnieniem, że 

takie systemy uratują życie żołnierzy i pracowników organów ścigania. Nie wiemy, kto wygra tę 

polityczną argumentację, ale wiemy, że jeśli zwolennicy maszyn bojowych wygrają ten dzień, nadszedł 

czas, aby zacząć myśleć o wbudowanych ograniczeniach etycznych, które będą dla nich potrzebne. i 

wszystkie (ro) botyczne aplikacje. Rzeczywiście, Ronald Arkin, robotnik z Georgia Institute of 

Technology, otrzymał fundusze od armii amerykańskiej w 2007 roku na rozpoczęcie opracowywania 

sprzętu i oprogramowania, które sprawią, że zrobotyzowane maszyny bojowe będą zdolne do 

przestrzegania etycznych standardów wojny. Te dość obszerne wytyczne, szanowane przez 

cywilizowane narody, obejmują prawa nie walczących, a także prawa żołnierzy wroga, którzy próbują 

się poddać. Jednak zapewnienie, że roboty postępują zgodnie z etycznymi standardami wojny, jest 

trudnym zadaniem, które pozostaje daleko w tyle za rozwojem coraz bardziej wyrafinowanych 

systemów broni robotycznej do użycia w działaniach wojennych. 

Bezpośrednie niebezpieczeństwa 



Możliwość katastrofy ludzkiej w wyniku użycia (ro)botów zdolnych do śmiercionośnej siły jest 

oczywista i wszyscy ludzie mogą mieć nadzieję, że projektanci takich systemów zastosują odpowiednie 

zabezpieczenia. Jednakże, ponieważ (ro)botyczne systemy są coraz bardziej osadzone w prawie 

każdym aspekcie społeczeństwa, od finansów po komunikację po bezpieczeństwo publiczne, 

prawdziwy potencjał szkód najprawdopodobniej wyłoni się z nieoczekiwanej kombinacji wydarzeń. Po 

11 września 2001 roku,  eksperci zwrócili uwagę na podatność amerykańskiej sieci energetycznej na 

atak terrorystycznych hakerów, zwłaszcza biorąc pod uwagę zależność sieci od starego 

oprogramowania i sprzętu. Jest bardzo realna możliwość, że duży procent sieci energetycznej może 

zostać wyłączony na tygodnie, a nawet miesiące. Aby temu zapobiec, wiele podatnego na ataki 

oprogramowania i sprzętu aktualizuje się za pomocą bardziej wyrafinowanych zautomatyzowanych 

systemów. To sprawia, że sieć elektroenergetyczna jest coraz bardziej zależna od decyzji 

podejmowanych przez skomputeryzowane systemy sterowania. Nikt nie jest w stanie w pełni 

przewidzieć, jak te decyzje mogą się rozegrać w nieprzewidzianych okolicznościach. Niewystarczająca 

koordynacja między systemami obsługiwanymi przez różne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

zwiększa niepewność. Zarządzający siecią elektryczną muszą zrównoważyć zapotrzebowanie na 

energię ze strony przemysłu i społeczeństwa z potrzebą utrzymania podstawowych usług. Podczas 

awarii i przepięć decydują, kto traci moc. Decydenci, czy to ludzie, czy oprogramowanie, stają w obliczu 

konkurencyjnych wartości ochrony sprzętu przed uszkodzeniem i minimalizowania szkód dla 

użytkowników końcowych. Jeśli sprzęt zostanie uszkodzony, szkody mogą się narastać w miarę 

wydłużania się czasu przywrócenia usługi. Decyzje te obejmują sądy wartościujące. Ponieważ systemy 

stają się coraz bardziej autonomiczne, osądy te nie będą już w rękach ludzkich operatorów. Systemy, 

które są ślepe na odpowiednie wartości, które powinny kierować decyzjami w niepewnych warunkach, 

są receptą na katastrofę. Nawet dzisiaj działania systemów komputerowych mogą być pojedynczo dość 

małe, ale łącznie bardzo poważne. Peter Norvig, dyrektor ds. Badań w Google, zauważa, że obecnie w 

Stanach Zjednoczonych każdego dnia dochodzi do od 100 do 200 zgonów z powodu błędów 

medycznych, a wiele z tych błędów medycznych ma związek z komputerami. Są to takie błędy, jak 

podanie niewłaściwego leku, obliczenie niewłaściwej dawki, od 100 do 200 zgonów dziennie. Nie 

jestem pewien, ile dokładnie z nich chcesz przypisać błędom komputera, ale to jakaś ich część. Można 

śmiało powiedzieć, że co dwa lub trzy miesiące mamy odpowiednik 11 września pod względem liczby 

zgonów z powodu błędów komputera i procesów medycznych. Zagrożenia, jakie stwarzają systemy 

stosowane w medycynie, są dalekie od katastrof science-fiction, jakie stwarzają systemy komputerowe 

zaangażowane w podejmowanie jednoznacznych decyzji, które są szkodliwe dla ludzi. Te systemy nie 

są HAL, aby zabić astronautów będących pod jego opieką. Nie jest to też Matrix, z robotami 

nastawionymi na zniewalanie nieświadomych ludzi. Prawdopodobnie większość szkód powodowanych 

przez dzisiejsze (ro)boty można przypisać wadliwym komponentom lub złemu projektowi. Wstępne 

raporty wskazują, że jeden z elementów półautonomicznego działa, które zabiło dziewięciu żołnierzy z 

RPA w 2007 r., zawiódł. Inne szkody przypisuje się projektantom, którzy nie zbudowali odpowiednich 

zabezpieczeń, rozważą wszystkie nieprzewidziane sytuacje, z którymi system będzie się mierzył, lub 

wyeliminują błędy oprogramowania. Pragnienia menedżerów dotyczące wprowadzania na rynek lub 

testowania w terenie systemów, których bezpieczeństwo nie zostało udowodnione, również stanowią 

zagrożenie dla społeczeństwa, podobnie jak wadliwe poleganie na systemach, które nie sprostają 

zadaniu zarządzania złożonością nieprzewidzianych sytuacji. Jednak granica między wadliwymi 

komponentami, niewystarczającym projektem, nieodpowiednimi systemami i jednoznaczną oceną 

wyborów przez komputery będzie coraz trudniejsza do narysowania. Podobnie jak w przypadku 

ludzkich decydentów, którzy dokonują złych wyborów, ponieważ nie uwzględniają wszystkich istotnych 

informacji lub nie biorą pod uwagę wszystkich ewentualności, ludzie mogą odkryć nieadekwatność (ro) 

botów, na których polegają, po nieoczekiwanej katastrofie. Dyrektorzy korporacji często obawiają się, 

że ograniczenia etyczne zwiększą koszty i utrudnią produkcję. Społeczne odbiór nowych technologii 



może być utrudniony przez nadmierne obawy dotyczące zagrożeń, jakie wiążą się z nimi. Jednak 

zdolność podejmowania decyzji moralnych pozwoli na wdrażanie AMA w kontekstach, które w innym 

przypadku mogłyby zostać uznane za zbyt ryzykowne, otworzy aplikacje i zmniejszy zagrożenia, jakie 

stwarzają te technologie. Dzisiejsze technologie - zautomatyzowane sieci energetyczne, 

zautomatyzowane systemy finansowe, zrobotyzowane zwierzęta domowe i automatyczne odkurzacze 

- są dalekie od całkowicie autonomicznych maszyn. Ale ludzkość jest już w punkcie, w którym systemy 

inżynieryjne podejmują decyzje, które mogą wpływać na życie ludzi. Ponieważ systemy stają się 

bardziej wyrafinowane, a ich zdolność do autonomicznego funkcjonowania w różnych kontekstach i 

środowiskach rozszerza się, ważniejsze będzie dla nich posiadanie własnych podprogramów etycznych. 

Wybory systemów powinny być wrażliwe na ludzi i na rzeczy ważne dla ludzi. Ludzkość będzie 

potrzebować tych maszyn, które będą samorządne: zdolne do oceny etycznej akceptowalności opcji, 

przed którymi stoją. Rosalind Picard, dyrektor Affective Computing Group na MIT, dobrze to ujęła, 

pisząc: „Im większa wolność maszyny, tym bardziej będą potrzebować standardów moralnych ”. 

Konieczność inżynierii? 

W Kodeksie Etyki Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów Zawodowych (NSPE) pierwszy „podstawowy 

kanon” głosi, że inżynierowie „mają nadrzędne znaczenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i dobra ogółu”. 

Jeśli nadanie maszynom standardów moralnych poprawiłoby dobrobyt i bezpieczeństwo publiczne, to 

amerykańscy inżynierowie są zobowiązani przez swój własny kodeks etyczny, aby tak się stało. Gdzie 

mogliby zacząć? Zadanie wydaje się przytłaczające, ale wszystkie zadania inżynieryjne mają charakter 

przyrostowy, opierając się na wcześniejszych technologiach. Przedstawimy ramy dla zrozumienia 

ścieżek od obecnej technologii do zaawansowanych AMA. Nasze ramy mają dwa wymiary: autonomię 

i wrażliwość na wartości. Te wymiary są niezależne, o czym wie rodzic każdego nastolatka. Większa 

autonomia nie zawsze jest równoważona zwiększoną wrażliwością na wartości innych; dotyczy to 

zarówno technologii, jak i nastolatków. Najprostsze narzędzia nie mają ani autonomii, ani wrażliwości. 

Młotki nie podnoszą się samodzielnie i nie wbijają gwoździ ani nie są wrażliwe na kciuki, które 

przeszkadzają. Ale nawet technologie bliskie dolnemu krańcowi obu wymiarów w naszych ramach 

mogą mieć pewien rodzaj „moralności operacyjnej” w swoim projekcie. Broń z mechanizmem 

zabezpieczającym przed dziećmi jest pozbawiona autonomii i czułości, ale jej konstrukcja zawiera 

wartości, które Kodeks NSPE popierałaby. Jednym z głównych osiągnięć w dziedzinie „etyki 

inżynierskiej” ostatnich dwudziestu pięciu lat było podniesienie świadomości inżynierów na temat 

tego, jak ich własne wartości wpływają na proces projektowania oraz ich wrażliwości na wartości 

innych w trakcie projektowania. . Kiedy proces projektowania jest podejmowany z pełnym 

uwzględnieniem wartości etycznych, ten rodzaj moralnej „moralności operacyjnej” maszyny pozostaje 

całkowicie pod kontrolą projektantów i użytkowników narzędzia. Drugą teoretyczną skrajnością są 

systemy o dużej autonomii i dużej wrażliwości na wartości, zdolne do pełnienia roli godnych zaufania 

podmiotów moralnych. To, że ludzkość nie ma takiej technologii, jest oczywiście głównym naszym 

tematem. Jednak pomiędzy „moralnością operacyjną” a odpowiedzialną sprawczością moralną 

znajduje się wiele stopni tego, co nazywamy „moralnością funkcjonalną” - od systemów, które działają 

jedynie w ramach akceptowalnych standardów zachowania, do systemów inteligentnych zdolnych do 

oceny niektórych moralnie znaczących aspektów ich własnych działań. . Sfera moralności funkcjonalnej 

obejmuje zarówno systemy, które mają znaczną autonomię, ale niewielką wrażliwość etyczną, jak i te, 

które mają małą autonomię, ale dużą wrażliwość etyczną. Przykładem tego pierwszego są autopiloty. 

Ludzie ufają, że będą latać skomplikowanymi samolotami w różnych warunkach, przy minimalnym 

nadzorze człowieka. Są stosunkowo bezpieczne i zostały zaprojektowane z uwzględnieniem innych 

wartości, na przykład komfortu pasażerów podczas wykonywania manewrów. Cele związane z 

bezpieczeństwem i komfortem są jednak realizowane na różne sposoby. Bezpieczeństwo jest 

zapewnione poprzez bezpośrednie monitorowanie wysokości lotu i warunków otoczenia oraz ciągłą 



regulację klap skrzydeł i innych powierzchni sterowych samolotu, aby utrzymać pożądany kurs. 

Komfort pasażerów nie jest bezpośrednio monitorowany i, o ile jest przewidziany, odbywa się to 

poprzez wstępne zakodowanie określonych ograniczeń manewrowania w parametrach pracy 

autopilota. Samolot może przechylać się znacznie bardziej stromo niż podczas wykonywania skrętu, 

ale autopilot jest zaprogramowany tak, aby nie obracał się tak gwałtownie, aby zdenerwować 

pasażerów. W normalnych warunkach eksploatacji konstrukcja autopilota zapewnia jego działanie w 

granicach moralności funkcjonalnej. W nietypowych warunkach pilot-człowiek, który jest świadomy 

specjalnych potrzeb pasażera, na przykład chorego pasażera lub specjalnych pragnień pasażera, na 

przykład poszukiwaczy dreszczyku emocji, może odpowiednio dostosować swój lot. Jednym z 

przykładów systemów, które mają niewielką autonomię, ale pewien stopień wrażliwości etycznej,  jest 

system wspierania decyzji etycznych, który zapewnia decydentom dostęp do istotnych moralnie 

informacji. Większość z tych istniejących systemów mieści się w sferze moralności operacyjnej, a nie 

funkcjonalnej. Ponadto, gdy zajmują się kwestiami etycznymi, zwykle ma to miejsce w celach 

edukacyjnych. Programy są tak skonstruowane, aby uczyć ogólnych zasad, a nie analizować nowych 

przypadków. Na przykład oprogramowanie prowadzi uczniów przez historycznie ważne lub 

hipotetyczne przypadki. Jednak niektóre programy pomagają klinicystom wybrać odpowiednie z 

etycznego punktu widzenia działania, na przykład MedEthEx, system ekspercki w dziedzinie etyki 

lekarskiej zaprojektowany przez zespół męża i żony ,informatyka Michaela Andersona i filozof Susan 

Anderson. W efekcie MedEthEx angażuje się w pewne podstawowe rozumowanie moralne. Załóżmy, 

że jesteś lekarzem, który ma sprawną umysłowo pacjentkę, która odmówiła leczenia, które Twoim 

zdaniem stanowi jej najlepszą nadzieję na przeżycie. Czy ponownie spróbować ją przekonać (możliwe 

naruszenie poszanowania autonomii pacjentki), czy też zaakceptować jej decyzję (możliwe naruszenie 

obowiązku zapewnienia jak najbardziej korzystnej opieki)? Prototyp MedEthEx skłania opiekuna do 

udzielenia odpowiedzi na szereg pytań dotyczących sprawy. Następnie, na podstawie modelu 

ekspertyzy wyniesionej z podobnych spraw, wydaje opinię o etycznie właściwym sposobie 

postępowania. W dalszej części opiszemy bardziej szczegółowo teorię etyczną stojącą za MedEthEx. 

Na razie ważne jest to, że system Andersonów nie ma autonomii i nie jest w pełni rozwiniętym AMA, 

ale ma rodzaj funkcjonalnej moralności, która zapewnia platformę do dalszego rozwoju. Ważne jest, 

aby zrozumieć, że te przykłady mają jedynie charakter ilustracyjny. Autopiloty mają autonomię tylko w 

bardzo ograniczonej dziedzinie. Autopilot nie może opuścić kokpitu, aby pocieszyć zrozpaczonego 

pasażera. MedEthEx udziela porad tylko w bardzo niewielkim zakresie przypadków. Oprogramowanie 

jest całkowicie zależne od ludzi, którzy dostarczają informacji istotnych dla jego przypadków, a praktycy 

muszą zdecydować, czy zastosować się do jego zaleceń. Niemniej jednak kwestie etyczne pojawiają się 

nawet w tych ograniczonych dziedzinach, a inżynierska strona moralności maszyn będzie opierać się 

na takich podstawowych początkach. Te niezależne kroki w każdym wymiarze są istotne dla moralności 

maszyny, podobnie jak próby osiągnięcia postępu w obu wymiarach jednocześnie. Jednym z takich 

projektów był Kismet, robot opracowany przez absolwentów MIT pod kierunkiem Rodneya Brooksa i 

najbardziej utożsamiany z pracami Cynthii Breazeal. Kismet to próba połączenia reaktywności 

emocjonalnej z autonomiczną aktywnością robota. Głowa robota Kismeta ma rysunki 

charakterystyczne dla niemowląt i młodych zwierząt. Poruszając głową, uszami, brwiami, powiekami i 

ustami jest w stanie pokazać osiem stanów emocjonalnych, w tym strach, zdziwienie, zainteresowanie 

i smutek, a także zamknąć oczy i wycofać się w pozę przypominającą sen. Rzeczywisty stan emocjonalny 

robota jest określany na podstawie analizy intonacji głosu mówiącego i innych czynników, na przykład 

tego, czy system szuka stymulacji lub jest nadmiernie stymulowany. Kismet może odwrócić spojrzenie 

i skierować uwagę na to, na co wskazuje dana osoba. Kismet jest zaprogramowany na zmianę, 

ponieważ angażuje się w coś, co wydaje się być rozmową, czekając na cichą przestrzeń przed 

wtrąceniem odpowiedzi na ludzką mowę. Chociaż pozorny język, którym mówi Kismet, jest bełkotem, 

może wydawać się dość wrażliwy na sygnały społeczne - na przykład intonację głosu mówiącego, z 



którym robot wchodzi w interakcję - nawet jeśli system nie ma rzeczywistego zrozumienia tego, co 

człowiek myśli lub jest. powiedzenie. Na przykład intonacje głosu, które można zinterpretować jako 

karcenie, wywołują spoglądanie w dół przez robota z widocznym wstydem. Kismet, obecnie na 

emeryturze i wystawiany w Muzeum MIT, został zaprojektowany do odczytywania bardzo 

podstawowych wskazówek społecznych i reagowania własnymi prostymi gestami behawioralnymi. Do 

zdolności Kismeta należą reakcje na uwagę i bliskość człowieka. Na przykład Kismet może się cofnąć, 

gdy osoba pochyli się zbyt blisko. Stopień, w jakim jest dopuszczalne, aby jedna osoba znajdowała się 

twarzą w twarz innej osoby, jest prawdopodobnie bliższy etykiecie niż etyce i różni się w zależności od 

kultury. Niemniej jednak działania Kismeta są przykładem moralności operacyjnej, ponieważ 

programiści sięgnęli po wartości, które są ważne dla budowania zaufania i współpracy. Kismet nie ma 

wyraźnej reprezentacji wartości ani zdolności rozumowania wartości. Pomimo tych ograniczeń wiele 

osób uważa, że ich interakcje z Kismetem są bardzo fascynujące. Umieszczając Kismeta w sferze 

moralności operacyjnej, nie lekceważymy. Dziedzina sztucznej moralności musi opierać się na 

istniejących platformach, a Kismet jest wynikiem pewnych znaczących pomysłów na temat tego, jak 

sprawić, by maszyny zachowywały się w sposób, który ludzie uznają za angażujący. W ramach 

eksperymentu w robotyce społecznej Kismet z dużym powodzeniem wykazał, w jaki sposób roboty 

mogą wywoływać naturalne i intuicyjne reakcje społeczne u ludzi. Autopiloty, systemy wspomagania 

decyzji i roboty z podstawowymi zdolnościami do angażowania się w interakcje obciążone emocjami 

stanowią punkt wyjścia dla dziedziny sztucznej moralności. Takie systemy, które mieszczą się w 

domenie moralności operacyjnej lub bardzo ograniczonej moralności funkcjonalnej, są względnie 

bezpośrednim rozszerzeniem wartości ich projektantów. Projektanci muszą przewidzieć większość 

okoliczności, w których będą działać ich systemy, a działania dostępne w tych okolicznościach mieszczą 

się w wąskich granicach. Pisemne instrukcje bezpieczeństwa próbują rozwiązać problem 

odpowiedniego, bezpiecznego i etycznego użytkowania operatorom, ale nie zawsze im to udaje! 

Ponieważ technologia autonomicznego podejmowania decyzji staje się coraz bardziej 

rozpowszechniona, przewidujemy, że (ro) botyści zdają sobie sprawę, że ich własny kod zawodowy 

sprawia, że opracowanie AMA jest imperatywem inżynieryjnym. Niektórzy mogą się zastanawiać, czy 

nie próbujemy strzelać do księżyca, kiedy powinniśmy skupić się na kilku prostszych sztuczkach. 

Zadanie projektowania systemów jest wystarczająco trudne bez wprowadzania źle zdefiniowanego 

pojęcia wartości. Rozważ systemy zatwierdzające zakupy kartą kredytową. Czyż ludzie nie powinni być 

zadowoleni, że te systemy chronią klientów i banki przed nieuczciwymi zakupami, nawet jeśli czasami 

klienci czują się niedogodni, gdy ich próby zakupu są odrzucane? („Komputer mówi, że nie…”) 

Oprogramowanie analizujące aktywność pod kątem oszukańczych wzorców zawsze można ulepszyć, 

więc dlaczego nie skoncentrować się na tym bez martwienia się o wbudowanie w system wyraźnego 

rozumowania etycznego? Prawdą jest oczywiście, że analizę wzorców można ulepszyć, ale tylko do 

pewnego stopnia. Inżynierowie oprogramowania i bankierzy, którzy projektują i wdrażają system, nie 

są w stanie dokładnie przewidzieć wszystkich okoliczności, w których ludzie będą próbowali używać 

swoich kart kredytowych. Całkowicie niewinne zakupy, a czasem nawet zakupy awaryjne, zostaną 

zablokowane, ponieważ komputery banku uznają je za „podejrzane”. Z punktu widzenia inżyniera (i 

bankiera) problemem jest zrównoważenie dopuszczalnej stopy fałszywie dodatniej (błędne 

zidentyfikowanie niewinnych zakupów jako oszukańczych) z niedopuszczalnym odsetkiem fałszywie 

ujemnym (błędna niemożność zidentyfikowania oszukańczej działalności). Dla bankierów to, co jest do 

zaakceptowania, to przede wszystkim kwestia kosztów, które mogą przerzucić na swoich klientów. 

Większość klientów jest gotowa zaakceptować sporadyczne niedogodności (i zakłopotanie) związane z 

odmową zakupu, jeśli oznacza to, że są chronieni przed stratami finansowymi i bólami głowy, które 

mogą wyniknąć z powodu kradzieży karty kredytowej. Niektórzy klienci będą martwić się 

konsekwencjami dla prywatności wynikającymi ze zdolności banku do powiązania wzorców 



użytkowania. W tym przypadku mniej interesują nas nikczemne cele ludzi, którzy mają dostęp do takich 

baz danych, a bardziej zdolność samych komputerów do rozpoznawania, kiedy sprawą etyczną do 

zrobienia jest udzielenie kredytu nawet wtedy, gdy analiza wskazuje na większe ryzyko dla banku. 

Ponieważ istniejące podejście do analizy wzorców ma nieodłączne ograniczenia w zakresie ochrony 

tego, co ludzie cenią, inżynierowie są zobowiązani przez własne ideały do poszukiwania 

alternatywnych podejść, które obiecują wyjście poza te ograniczenia. Być może myślisz, że mylimy się, 

jeśli uważamy, że ideały inżynieryjne powinny mieć pierwszeństwo przed celami korporacyjnymi. W 

końcu firmy obsługujące karty kredytowe nie są umownie zobowiązane do zatwierdzania zakupów, 

więc korzystanie z automatycznych systemów zatwierdzania nie wiąże się z żadnymi kwestiami 

etycznymi. Ale zaakceptowanie tego rozumowania oznacza już zajęcie stanowiska w merytorycznej 

kwestii moralnej, a mianowicie, czy moralność korporacyjna ogranicza się do kontraktów zagadnienia. 

Projektanci systemów autonomicznych, którzy decydują się ignorować szersze konsekwencje decyzji 

podejmowanych przez ich maszyny, implicite wbudowują w te systemy określony zestaw wartości. To, 

czy systemy autonomiczne powinny uwzględniać tylko te czynniki, które są istotne dla rentowności 

korporacji, które je zatrudniają, oraz ustaleń umownych, które istnieją między korporacjami a ich 

klientami, jest samo w sobie kwestią etyczną. Być może myślisz, że jesteśmy podwójnie naiwni, jeśli 

wierzymy, że argumenty moralne mogą przesłonić ostateczne wyniki. Uważamy jednak, że coraz 

bardziej wyrafinowane formy moralności funkcjonalnej, a ostatecznie w pełni rozwinięte AMA, 

przyniosą firmom korzyści finansowe. Jednym ze źródeł tej korzyści będzie to, że systemy te umożliwią 

zaoferowanie lepszych usług niż konkurencja. Niedoskonałe systemy autoryzacji zakupów, które są 

obecnie w użyciu, prowadzą do frustracji klientów, a czasami do innych firm. Jeśli masz szczęście 

skontaktować się z operatorem, tak jak Colin, gdy odmówiono mu zakupu paliwa w Kalifornii, możesz 

mieć problem z rozwiązaniem. Ale każdy napotkał sytuacje z automatycznymi systemami 

telefonicznymi, w których interwencja człowieka była niedostępna. W celu wzmocnienia tego, co 

nazywamy moralnością operacyjną tych systemów odpowiadających, duże korporacje próbują teraz 

pisać oprogramowanie wykrywające sfrustrowanych (a także „ważnych”) klientów i szybko kierując ich 

do ludzkiego agenta. Jednak nawet jeśli ktoś dotrze do człowieka, może on pracować w ramach 

ograniczeń określonych przez program komputerowy i może nie mieć wystarczającej autonomii, aby 

rozwiązać problem. Sfrustrowani klienci szkodzą biznesowi, podczas gdy wynik finansowy zmusza 

korporacje do włączania coraz większej liczby decyzji bez nadzoru do programów maszyn. 

Oprogramowanie, które jest wrażliwe na wartości klientów i może podejmować decyzje zbliżone do 

decyzji moralnie dobrego agenta, pomoże uzyskać wynik finansowy, a nie zaszkodzi. 

Kategorie etycznych agentów Moora 

James Moor, profesor filozofii w Dartmouth College, jednej z założycieli w dziedzinie etyki 

komputerowej, zaproponował hierarchiczny schemat kategoryzacji AMA. Na najniższym poziomie 

znajduje się to, co nazywa „agentami wpływu etycznego” - w zasadzie każda maszyna, którą można 

ocenić pod kątem konsekwencji etycznych. Dość ładny przykład Moora to zastąpienie młodych 

chłopców robotami w niebezpiecznym zawodzie dżokeja na wielbłądach w Katarze. W rzeczywistości 

wydaje nam się, że wszystkie (ro) boty mają etyczny wpływ, chociaż w niektórych przypadkach mogą 

być trudniejsze do wykrycia niż inne. Na następnym poziomie znajdują się to, co Moor nazywa 

„ukrytymi czynnikami etycznymi”: maszyny, których projektanci dołożyli starań, aby zaprojektować je 

tak, aby nie miały negatywnych skutków etycznych, zajmując się kwestiami bezpieczeństwa i 

niezawodności krytycznymi podczas procesu projektowania. Prawdopodobnie wszystkie (ro) boty 

powinny być zaprojektowane tak, aby były niejawnymi agentami etycznymi, o ile projektanci 

zaniedbują się, jeśli nie potrafią wbudować procesów zapewniających bezpieczeństwo i niezawodność. 

Następnie pojawiają się „jawne czynniki etyczne”: maszyny, które wnioskują o etyce, używając 

kategorii etycznych jako części swojego wewnętrznego programowania, być może używając różnych 



form logiki „deontycznej”, które zostały opracowane w celu reprezentowania obowiązków i 

zobowiązań lub przy użyciu różnych innych technik. Poza tym wszystkim leżą pełnoprawni agenci 

etyczni: tacy, którzy potrafią dokonywać wyraźnych sądów moralnych i na ogół są całkiem kompetentni 

w uzasadnianiu takich decyzji. Często zakłada się, że ten poziom wykonania wymaga zdolności do 

świadomości, intencjonalności i wolnej woli. Jeśli któremuś z tych trzech braków w kontekście ludzkim, 

wówczas podważane są moralne sprawczość danej osoby i jej odpowiedzialność prawna. Chociaż 

stosunkowo łatwo jest wyobrazić sobie sztuczne systemy, które są „etycznymi wpływami” lub 

„ukrytymi moralnymi” podmiotami, jawna moralna sprawczość stwarza trudniejsze wyzwania. Wielu 

filozofów (i niektórzy naukowcy) stanowczo argumentuje, że niemożliwe jest posiadanie maszyn w 

pełni etycznych. Ci filozofowie i naukowcy wątpią w to, że ludzie mogą budować sztucznych agentów 

ze świadomością, intencjonalnością i wolną wolą, i utrzymują, że istnieje jasna linia oddzielająca 

jawnych agentów moralnych od pełnoprawnych agentów moralnych. Moor utrzymuje, że jawni agenci 

etyczni powinni być celem wyłaniającej się dziedziny etyki maszyn. Twierdzi, że czy w ogóle możliwe 

jest zrobienie czegoś więcej, nie można rozstrzygnąć argumentami filozoficznymi ani eksperymentami 

inżynieryjnymi w najbliższej przyszłości. Zgadzamy się ze strategią małych kroków. Chociaż kategorie 

Moora nie są bezpośrednio odwzorowywane na naszym wykresie autonomii i wrażliwości na cechy 

istotne z moralnego punktu widzenia, uważamy, że są one przydatne do określania zakresu zadań 

stojących przed etyką maszyn. Jednak niewiele robią, aby określić proces budowania operacyjnych i 

funkcjonalnych czynników moralnych. Czy budowanie ukrytych agentów etycznych jest krokiem w 

kierunku budowania jawnych czynników etycznych? Moor nic nam nie mówi i tak nie jest ,naprawdę 

zależy mu na tym. Nasz pomysł jest taki, że rozwój technologii polega na interakcji między zwiększoną 

autonomią a zwiększoną wrażliwością. Ponieważ boty (ro) stopniowo ewoluują w kierunku AMA, może 

nie być możliwe wytyczenie ostrych granic, aby powiedzieć, kiedy przeszły od jednego rodzaju 

etycznych agentów do drugiego w planie Moora. Wraz ze wzrostem autonomii inżynierowie muszą 

zająć się szerszymi kwestiami bezpieczeństwa i niezawodności. Niektóre z tych potrzeb mogą 

obejmować wyraźne przedstawienie kategorii i zasad etycznych, a inne nie. Przypuszczamy, że 

inżynierowie dodadzą te możliwości w sposób fragmentaryczny. Zwiększona autonomia botów (ro) to 

już trwający proces. Wyzwaniem dla dyscypliny sztucznej moralności jest to, jak podążać w kierunku 

wyznaczonym przez drugą oś: wrażliwość na względy moralne. Wrażliwość na względy moralne może 

oznaczać kilka rzeczy dla AMA. Przydatne wyróżnienie przyznaje Drew McDermott, profesor 

informatyki na Uniwersytecie Yale i honorowy członek Association for the Advancement of Artificial 

Intelligence. McDermott argumentuje, że przy projektowaniu AMA ważne jest, aby mieć na uwadze 

różnicę między osobami odpowiedzialnymi za rozumowanie etyczne a decydentami etycznymi. 

Znaczna część początkowego myślenia o tym, jak budować maszyny moralne, nie dotyczyło 

podejmowania decyzji moralnych w sensie McDermotta, ale zamiast tego skupiało się na dostosowaniu 

narzędzi rozumowania używanych w szerokim zakresie systemów eksperckich do rozumowania 

etycznego. Na przykład takie podejście zaproponowała Blay Whitby, wykładowca informatyki i 

sztucznej inteligencji na University of Sussex w Brighton w Anglii. Whitby, który od ponad dwudziestu 

lat pisze o społecznych i etycznych wymiarach informatyki, w swojej książce „Refleksje na temat 

sztucznej inteligencji” z 1995 roku zamieścił rozdział „Komputerowe przedstawienie rozumowania 

moralnego”. W tym rozdziale rozważa, w jaki sposób warunkowe reguły „jeśli-to” stosowane przez 

systemy eksperckie można dostosować do moralnego rozumowania w zastosowaniach prawnych i 

innych. Whitby doskonale zdaje sobie sprawę z trudności nieodłącznie związanych z budowaniem 

rozumowania moralnego oraz ograniczeń wynikających z polegania wyłącznie na abstrakcyjnym 

rozumowaniu. Podobnie McDermott zwraca uwagę, że nawet gdyby można było rozwiązać trudne 

wyzwania związane z budowaniem systemów, które mogą rozumować na temat etyki, agenci ci nie 

byliby etycznymi decydentami. Kontrastuje on jednak podejmowanie decyzji etycznych z 

rozumowaniem etycznym, pisząc „Umiejętność podejmowania decyzji etycznych wymaga jednak 



wiedzy, czym jest konflikt etyczny, tj. Zderzenie interesu własnego z tym, co nakazuje etyka”. Zdaniem 

McDermotta, agent może wiedzieć, czym jest konflikt etyczny i być prawdziwym decydentem 

moralnym tylko wtedy, gdy ma wystarczającą wolną wolę, by czasami zdecydować się działać we 

własnym interesie, gdy jest to sprzeczne z zaleceniami moralnymi. Do prawdziwych wyzwań 

inżynieryjnych najlepiej dążyć z jasnymi kryteriami sukcesu. Jak można opracować kryteria moralnej 

wrażliwości lub moralnej sprawczości? Alan Turing, jeden z ojców sztucznej inteligencji, stanął przed 

podobnym problemem, próbując ustalić, czy komputer jest inteligentny. Turing był brytyjskim 

matematykiem, którego wojenne próby złamania niemieckiego kodeksu odegrały kluczową rolę w 

zwycięstwie aliantów. Przed wojną Turing opracował matematyczną reprezentację maszyn i 

programów, która pozwoliła mu precyzyjnie określić, jakie funkcje matematyczne może obliczyć każda 

możliwa maszyna. Podczas wojny i po wojnie Turing przekształcił swoje abstrakcyjne idee w 

rzeczywiste maszyny, prekursory nowoczesnego komputera cyfrowego. W swoim artykule z 1950 r. 

„Computing Machinery and Intelligence”, być może jednym z najbardziej wpływowych artykułów w 

filozofii sztucznej inteligencji, Turing zaproponował ominięcie problemu definiowania inteligencji 

poprzez zastosowanie praktycznego testu: czy człowiek może odróżnić maszynę od człowieka? tylko 

na podstawie ich odpowiedzi konwersacyjnych w wymianie tekstowej? Według Turinga, jeśli ekspert 

nie jest w stanie odróżnić komputera od osoby, komputer 36 moralnych maszyn należy uznać za 

inteligentny ze wszystkich praktycznych powodów. Ten standard stał się powszechnie znany jako test 

Turinga. Kryterium to ma wady, niemniej jednak przedstawia jasny cel, do którego inżynierowie mają 

dążyć przy tworzeniu inteligentnych systemów. Czy można opracować przydatny test moralny Turinga? 

Omówimy to później. Propozycja może być równie kontrowersyjna (i prawdopodobnie nieosiągalna), 

jak oryginalny test Turinga. Na razie każdy projekt nakierowany na wdrożenie jakiegoś aspektu 

podejmowania decyzji moralnych w sztucznej inteligencji będzie wymagał sprecyzowania kryteriów 

oceny jego sukcesu. Różne kryteria będą skutkować różnymi akcentami na takie cechy, jak logiczna 

spójność, język lub inteligencja emocjonalna. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów tworzenia i 

oceny AMA, zajmiemy się dwoma rodzajami problemów, które często napotykamy podczas prezentacji 

tej pracy. Jakie będą ludzkie konsekwencje próby mechanizacji podejmowania decyzji moralnych? I czy 

próba przekształcenia maszyn w inteligentnych agentów jest tak błędna, jak dążenie alchemików do 

zmiany ołowiu w złoto? 

Czy ludzkość chce, aby komputery podejmowały moralne decyzje? 

Strach i fascynacja 

Jest coś paradoksalnego w pomyśle, że można złagodzić niepokój wywołany przez zaawansowaną 

technologię za pomocą jeszcze bardziej wyrafinowanej technologii. Istnieje napięcie między fascynacją 

technologią a niepokojem, który wywołuje. Uważamy, że ten niepokój ma dwa źródła. Z jednej strony 

wszystkie typowe dla futurystów obawy związane z technologią znajdującą się poza kontrolą człowieka. 

Z drugiej strony wyczuwamy głębsze, bardziej osobiste obawy o to, co ta technologia może ujawnić o 

samych ludziach. Głęboki związek ludzkości z technologią jest czasami ujmowany wyrażeniem 

„człowiek, wytwórca narzędzi”, które podsumowuje centralną koncepcję natury ludzkiej, która jest 

często (nieco błędnie) używana do odróżniania ludzi od innych zwierząt. Kiedy prymitywni przodkowie 

ludzi podnosili kamienie i przekształcali je w narzędzia lub broń, zapoczątkowali koewolucję ludzkości 

i jej technologii. Dzisiejsze dzieci nie potrafią wyobrazić sobie świata bez komputerów, a wszyscy 

zmienili się wraz z pojawieniem się kanalizacji, urządzeń sanitarnych, szybkiego transportu i 

powszechnej edukacji. Centralne miejsce technologii dla natury ludzkiej jest głównym tematem 

filozofii technologii, która sięga Arystotelesa. Filozofowie technologii zajmują się rolą technologii w 

kulturze ludzkiej, w tym wynikającymi z niej kosztami i korzyściami. Biblijne pojęcie przekucia mieczy 

na  lemiesze ilustruje długotrwałe powiązanie narzędzi z kosztami, korzyściami i mocą. Ponieważ ludzie 



byliby zagubieni bez ich gadżetów i maszyn, narzędzia, które do pewnego stopnia definiują ludzi, mogą 

być również postrzegane jako kontrolujące ich życie i podważające ich autonomię. Działają tu dwa 

pojęcia wartości. Z jednej strony istnieją wartości zewnętrzne, które mają związek z tym, czy 

technologia przyczynia się do dobrobytu publicznego, czy też nie. Czy broń jądrowa, klonowanie i 

sztuczna inteligencja są ogólnie dobre? A co z samolotami, pociągami i samochodami? Z drugiej strony 

istnieją wartości wewnętrzne, które mają związek z tym, jak technologia kształtuje to, co oznacza bycie 

człowiekiem. Czy my, jak mówi Andy Clark, jesteśmy „urodzonymi cyborgami”, którzy tak chętnie 

przyswajają technologie, że dosłownie się z nimi łączą? A może technologia jest tak łatwa do zrzucenia 

jak para majtek? (A tak przy okazji, gdzie bohaterowie Matriksa znaleźli ubrania?) Istnieje filozoficzne 

napięcie między autonomią ludzi a ich zależnością od technologii. Ponadto istnieje poczucie, że 

przyjęcie nowych technologii nie tylko zmienia ludzki potencjał, ale może również zmienić ludzki 

charakter i świadomość. Socjolog Sherry Turkle z MIT pisze, że „nieokreślona uwaga leży u podstaw 

wielu naszych obecnych trosk związanych z przyszłością technologii. Pytanie nie dotyczy tego, jaka 

będzie technologia w przyszłości, ale raczej, jacy będziemy, kim się stajemy, gdy zacieśniamy coraz 

bardziej intymne relacje z naszymi maszynami ”. Filozofia technologii rodzi pytania o wolność i godność 

człowieka w coraz bardziej technologicznym społeczeństwie. Czy to prawda, że znacznie więcej ludzi w 

społeczeństwach wysoko uprzemysłowionych jest zdegradowanych do powtarzalnych i ogłupiających 

zawodów? Czy popyt na produkty technologii nieuchronnie dziesiątkuje środowisko? Rozwój 

niektórych nowych technologii, na przykład inżynierii genetycznej i nanotechnologii, budzi obawę, że 

uruchamiane są potężne procesy, których ludzie mogą nie być w stanie kontrolować. Wiele takich 

samych zmartwień pojawia się w przypadku botów (ro). Wiele, być może większość z tego, co jest 

napisane w tym gatunku, nie zajmuje się rozwiązywaniem samych problemów technologicznych i 

rzeczywiście jest krytyczne wobec idei „postępu” technologicznego. Ci filozofowie technologii często 

postrzegają siebie jako niezbędną przeciwwagę dla optymistów technologicznych, na przykład Maggie 

Boden, bardzo wpływowej filozofki sztucznej inteligencji i dziekan założyciela School of Cognitive and 

Computing Sciences na University of Sussex w Brighton w Anglii, która napisała w swoim artykule z 

1983 r. „Sztuczna inteligencja jako siła humanizująca”, że sztuczna inteligencja może być „drzewem 

mango z Zachodu”, zdolnym do uwolnienia ludzkości od znoju i prowadzenia bardziej humanistycznych 

działań. Podczas gdy filozofia technologii w starym stylu była w większości reaktywna i często 

motywowana widmem potężnych procesów pozostających poza ludzką kontrolą, nowe pokolenie 

filozofów technologii jest bardziej proaktywne. Starają się uświadomić inżynierom wartości, jakie 

wnoszą do każdego procesu projektowania i chcą mieć wpływ na projektowanie i wdrażanie 

technologii, a nie tylko na nie reagować. Nowi filozofowie technologii, nie zadowalając się zwykłymi 

wiwatami i drwinami, uczestniczą w spotkaniach o tak różnorodnych działaniach, jak projektowanie 

zabawek, gier wideo czy oczyszczalni ścieków. Filozof Helen Nissenbaum nazywa to „aktywizmem 

inżynieryjnym”. Niektórzy inżynierowie mogą pokusić się o zignorowanie lub odrzucenie pytań o 

wartości jako zbyt „miękkie”, ale to nie sprawi, że odejdą. Systemy i urządzenia będą ucieleśniały 

wartości, niezależnie od tego, czy ludzie tego chcą, czy nie. Ignorowanie wartości w technologii oznacza 

ryzyko poddania ich determinacji przypadkowi lub innej sile. Biorąc pod uwagę nieuniknione włączanie 

wartości do systemów komputerowych, Nissenbaum uzasadnia inżynierski aktywizm potrzebą 

„orędowania w imieniu wartości”, które służą ludzkości. Dziedzina sztucznej moralności podziela to 

aktywistyczne podejście do technologii. Zasadniczo zajmuje się wprowadzaniem do technologii 

wartości, które zwiększają dobrobyt człowieka. Kiedy systemy komputerowe wybierają spośród 

różnych kierunków działań, angażują się w swego rodzaju proces decyzyjny. W najbliższej przyszłości 

wymiary etyczne tego procesu decyzyjnego będą w dużej mierze zdeterminowane przez inżynierów 

wartości, którzy włączą je do systemów, w sposób dorozumiany lub jawny. Do niedawna projektanci 

nie zastanawiali się, w jaki sposób wartości zostały implicite osadzone w produkowanych przez nich 

technologiach. Pomaganie inżynierom w uświadomieniu sobie zarówno wewnętrznego, jak i  



zewnętrznego wymiaru etycznego ich pracy jest ważnym osiągnięciem filozofów, takich jak 

Nissenbaum. Zwracanie uwagi na wartości, które są nieświadomie wbudowane w technologię, jest 

bardzo pożądanym rozwiązaniem. Projektanci systemów powinni przynajmniej rozważyć, czyje 

wartości lub jakie wartości wdrażają. Ale moralność zawarta w działaniach sztucznych agentów to nie 

tylko kwestia etyki inżynieryjnej, to znaczy skłonienia inżynierów do uznania ich założeń etycznych. 

Biorąc pod uwagę złożoność nowoczesnych komputerów, inżynierowie często odkrywają, że nie są w 

stanie przewidzieć, jak system zachowa się w nowej sytuacji. Przy projektowaniu każdej maszyny 

pracują setki inżynierów. Różne firmy, ośrodki badawcze i zespoły projektowe pracują nad 

poszczególnymi komponentami sprzętu i oprogramowania, które składają się na produkt końcowy. 

Modułowa konstrukcja systemu komputerowego może oznaczać, że żadna pojedyncza osoba lub grupa 

nie jest w stanie w pełni pojąć sposobu, w jaki system będzie oddziaływał na złożony przepływ nowych 

danych wejściowych lub reagował na nie. 

Cel sztucznej moralności przenosi aktywizm inżynieryjny poza podkreślanie roli wartości projektantów 

w kształtowaniu moralności operacyjnej systemów do zapewnienia samym systemom zdolności do 

jawnego moralnego rozumowania i podejmowania decyzji. Idealne AMA uwzględniłoby zarówno 

wartości zewnętrzne, jak i wewnętrzne, gdy dokonuje wyborów i działa. Niemniej jednak początkowo 

nacisk zostanie położony na zapewnienie, że boty (ro) nie powodują szkód zewnętrznych. Uwagę na 

wartości wewnętrzne będą mieli przede wszystkim inżynierowie projektujący systemy oraz 

społeczeństwo i użytkownicy, którzy zdecydują się na przyjęcie lub odrzucenie nowych technologii. 

Delegowanie odpowiedzialności za decyzje na komputer 

Zasugerowaliśmy, że AMA są konieczne i nieuniknione, ale czy są jakieś wady rozwoju tej technologii? 

Istnieją oczywiście wysoce spekulatywne i często alarmistyczne obawy zgłaszane przez futurystów i 

wielbicieli nauki, ale istnieją również bardziej bezpośrednie obawy dotyczące wpływu na ludzką 

godność i odpowiedzialność, które mogą wynikać nawet z bardziej ograniczonych form sztucznej 

inteligencji. systemy. Początkowe podejścia do moralności maszyn najprawdopodobniej będą miały 

postać narzędzi wspomagających oprogramowanie dla decydentów. Istnieje jednak 

niebezpieczeństwo, że takie narzędzia pomocnicze staną się kulami dla użytkowników, którzy zastąpią 

wyniki maszyn ich własnym krytycznym myśleniem. Socjolodzy Batya Friedman i Peter Kahn podnieśli 

ten niepokój dotyczący narzędzi wspomagania decyzji (DST). Friedman i Kahn sugerują, że DST 

rozpoczynają stromą ścieżkę ku porzuceniu moralnej odpowiedzialności przez decydentów. Ponieważ 

ludzie zaczynają ufać radom DST, kwestionowanie tej rady może stać się trudniejsze. Uważają, że 

istnieje niebezpieczeństwo, że DST może w końcu przejąć kontrolę nad procesem decyzyjnym. 

Dlaczego miałoby to być złe? Friedman i Kahn nie są do końca jasne w tej kwestii, chociaż wydaje się, 

że odpowiedzialne przetwarzanie danych wymaga w pełni świadomego agenta, który byłby 

odpowiedzialny za każdą decyzję. Uważamy, że może to być wymagane w niektórych bardzo ważnych 

kontekstach - na przykład przy podejmowaniu decyzji o życiu i śmierci w szpitalach. Ale jest wiele 

obszarów, w których bezpośredni nadzór człowieka jest niewykonalny z powodów, które już 

wyjaśniliśmy. W tych kontekstach odpowiedzialne przetwarzanie danych oznacza posiadanie 

programów, które uwzględniają i reagują na etycznie istotne cechy rozważanego problemu. Friedman 

i Kahn wykorzystują czas letni na oddziale intensywnej terapii (OIOM) szpitala, aby zilustrować swoje 

obawy. Skupiają się na APACHE, komputerowym modelu wspomagania decyzji, który ułatwia 

określanie procedur terapeutycznych dla pacjentów na OIT. Jak to ujęli:  

Praktyką personelu intensywnej opieki medycznej może stać się nieco automatyczne działanie zgodnie 

z zaleceniami APACHE, a nawet doświadczonemu lekarzowi może być coraz trudniej podważyć 

„autorytet” zaleceń APACHE. . . . Ale w tym momencie otwarty system konsultacji. . . stał się w 



rzeczywistości systemem o zamkniętej pętli, w którym prognozy komputerowe dyktują decyzje 

kliniczne.  

Kiedy Friedman i Kahn napisali swój artykuł w 1992 roku, system APACHE był prototypem. Najnowsza 

aktualizacja, APACHE-III, zawiera bazę danych  z informacjami o ponad sześciuset tysiącach pacjentów 

OIT. System jest sprzedawany z założeniem, że może dostarczać w czasie rzeczywistym, dostosowane 

do ryzyka, informacje kliniczne i finansowe lekarzom i administratorom szpitali, którzy zarządzają 

opieką nad pacjentami wysokiego ryzyka i kosztami. APACHE Medical Systems twierdzi, że pomaga to 

szpitalom we wprowadzaniu zmian proceduralnych, które mogą na przykład skrócić czas pobytu 

pacjenta na OIT, a tym samym obniżyć koszty szpitala. Firma twierdzi również, że ulepszone procedury 

i udoskonalenia w ocenie rokowań dla poszczególnych pacjentów doprowadziły do wymiernej 

poprawy opieki nad pacjentem. Czy obecność APACHE w szpitalach doprowadziła do spadku autonomii 

lekarzy? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. W każdym razie nie jest jasne, czy zmniejszenie 

autonomii lekarzy byłoby tak złe, gdyby lekarze stosujący APACHE mieli tendencję do wykonywania 

lepszej pracy dla swoich pacjentów niż lekarze pracujący bez systemu wspomagania decyzji. Niemniej 

jednak ważne jest, aby zdać sobie sprawę z niebezpieczeństwa, na które zwracają uwagę Friedman i 

Kahn - polegającego na tym, że lekarze polegają na maszynie podczas oceny opieki nad pacjentem. 

Biorąc pod uwagę obecny wiek, w którym odbywa się proces, zgadzamy się, że pracownicy służby 

zdrowia mogą być nieśmiali, jeśli chodzi o kwestionowanie wniosków DST z dobrym wynikiem 

osiągnięć. Skomputeryzowana ścieżka audytu zawierająca szczegółowe analizy systemu będzie 

prawdopodobnie dostępna dla przedsiębiorczych prawników zajmujących się błędami w sztuce. 

Zamiast spekulować na temat takiej niechęci, uważamy jednak, że takie obawy powinny opierać się na 

badaniach empirycznych - czy to prawda, że czas letni nieuchronnie prowadzi do zbyt dużej kontroli 

nad maszyną? Niektóre wstępne badania sugerują, że lekarze pozytywnie reagują na DST, ale 

potrzebne są dalsze badania. Friedman i Kahn rozważali również perspektywę, że system APACHE może 

pewnego dnia zostać użyty do wyłączenia podtrzymania życia bez żadnego bezpośredniego działania 

ze strony ludzkiego decydenta. Te spekulacje mogą być niepokojące, ale w ciągu półtorej dekady, 

odkąd wzbudzili ten niepokój, nie widzieliśmy żadnych dowodów na to, że pełna kontrola maszyny nad 

decyzjami o życiu i śmierci zbliżyła się. Zanim ktokolwiek podejmie ten drastyczny krok, dostępne 

oprogramowanie musiałoby osiągnąć poziom wyrafinowania, który znacznie przekracza wrażliwość 

etyczną czegokolwiek obecnie przewidzianego. APACHE ma bardzo ograniczoną koncepcję tego, co jest 

etycznie lub moralnie istotne w sytuacji na OIT. Bardziej etycznie ukierunkowany czas letni powinien 

uwzględniać nie tylko przeżycie pacjenta, ale także kwestie, na przykład, czy leczenie jest zgodne z 

życzeniami pacjenta i jego rodziny oraz czy przewidywany wynik leczenia zapewni jakość życia do 

przyjęcia dla niego. Są to rodzaje rozważań dotyczących autonomii pacjenta i dobrego samopoczucia, 

na które zwykle najlepiej odpowiedzieć w pełnym i otwartym dialogu między lekarzem a pacjentem i 

mogą one obejmować inne osoby, na przykład małżonka lub doradcę religijnego, którego zaprasza 

pacjent. do dyskusji. Czasami jednak pacjenci nie są w stanie nawiązać dialogu. Czy komputery mogłyby 

być tak dokładne, jak krewni pacjenta w przewidywaniu preferencji takich nieuleczalnie chorych 

pacjentów? Grupa badawcza National Institutes of Health (NIH) opublikowała badanie w 2007 r. 

Pokazujące, że krewni pacjentów trafnie przewidywały życzenia swoich bliskich tylko przez około trzy 

czwarte czasu. Czy program komputerowy mógłby działać lepiej? David Wendler, bioetyk z NIH, który 

uważa ,że tak , uważa jeden z autorów opracowania. On i jego koledzy napisali program, który nie 

wykorzystywał żadnych informacji poza tym, jak dobrze leczenie zadziałało u innych pacjentów w 

podobnym stanie. Stosował prostą zasadę, aby przewidzieć, czy pacjent zgodziłby się na określone 

leczenie. Gdyby terapia miała 1% szansy na odzyskanie przez pacjenta normalnych zdolności 

poznawczych, program przewidywał, że zostanie wybrany. Program był w stanie przewidywać życzenia 

pacjentów równie dokładnie, jak krewni i przyjaciele. Wendler uważa, że biorąc pod uwagę więcej 



informacji o pacjencie, takich jak wiek, płeć i zawód, oprogramowanie powinno być w stanie znacznie 

przewyższyć ludzką ocenę. Być może zatem, gdybyś kiedykolwiek stał się niezdolny do pracy bez 

uprzedniego sporządzenia testamentu na życie, wolałbyś, aby decyzję o intensywnej terapii podjęła 

maszyna, a nie krewni! Gdy pacjenci nie są całkowicie niezdolni do pracy, zgadzamy się z Friedmanem 

i Kahnem co do potrzeby zachowania czujności przed niewłaściwym wykorzystaniem DST. Niezależnie 

od kontekstu, wspomaganie decyzji nie powinno stać się domyślnym procesem decyzyjnym. Nie 

wyklucza to jednak potrzeby stosowania coraz bardziej wyrafinowanych DST, które uwzględniają 

szerszy zakres szczegółów istotnych z etycznego punktu widzenia - innymi słowy, DST bardziej 

przypomina AMA. W systemie, w którym 90% decyzji jest poprawnych przy użyciu wyłącznie kryteriów 

ślepych z etycznego punktu widzenia - na przykład obiektywnych wskaźników przeżywalności - może 

brakować 10% przypadków, w których osąd etyczny ma największe znaczenie dla wszystkich 

zaangażowanych. Niemniej jednak można by sprzeciwić się temu, że rozwój czasu letniego wzdłuż tego 

toru zwiększa nachylenie lub jego śliskość. Istnieje obawa, że im bardziej intuicyjnie wiarygodne jest 

działanie maszyny, tym bardziej prawdopodobne jest, że będzie ona traktowana antropomorficznie 

jako ucieleśniająca prawdziwą inteligencję moralną. Prawdopodobnie ci, którzy projektują i sprzedają 

takie systemy, popełniają pewnego rodzaju oszustwa na tych, którzy ich używają: sprawiają, że ludzie 

wierzą, że te systemy są czymś, czym nie są. 

Mydlenie oczu 

W 1944 roku Fritz Heider i Mary-Ann Simmel opublikowali klasyczny eksperyment, w którym wykazali, 

jak naturalne jest przypisywanie antropomorficznych właściwości wszystkiemu, co postrzegają jako 

ożywione. W eksperymencie badanym pokazano filmy przedstawiające proste figury geometryczne 

poruszające się po pustym ekranie i poproszono o opisanie tego, co widzieli. Praktycznie każdy 

spontanicznie opisywał ruchy tych obiektów słowami takimi jak „pragnienia”, „lęki” i „potrzeby”. Jeśli 

jeden z trójkątów ściśle podążał za drugim, podczas gdy drugi dokonywał częstych zmian kierunku, 

pierwszy trójkąt można by opisać jako „ścigający” drugi trójkąt, lub drugi trójkąt był postrzegany jako 

„przestraszony” i „uciekający” od pierwszego. Podmioty spontanicznie antropomorfizowały i rzutowały 

intencje na obiekty. Bardzo trudno było opisać tę aktywność w kategoriach geometrycznych, nawet 

gdy pojawiła się taka zachęta. Wiele niedawnych eksperymentów potwierdziło, jak łatwo ludzie rzutują 

intencje na obiekty ożywione. Większość form antropomorfizmu to postacie stosunkowo nieszkodliwe. 

Ludzie odnoszą się czasami do swoich zwierząt domowych tak, jakby byli ludźmi, ale większość ludzi 

docenia, że to, co rozumieją zwierzęta, jest ograniczone. Firmy zabawkarskie zauważyły, że mogą 

wykorzystać naturalną tendencję do rzutowania stanów emocjonalnych i intencji na animowane 

obiekty w ich projektowanie lalek, robopetów i innych przedmiotów. Gdy pies-robot macha ogonem 

lub podskakuje, zwracając uwagę , nie jest „szczęśliwy”; nie ma żadnych stanów wewnętrznych 

porównywalnych z ludzkimi emocjami czy nawet emocjami zwierzęcia. Chociaż istnieją interesujące 

pytania badawcze dotyczące takich sztuczek salonowych, za którymi psychologowie społeczni mogą 

podążać, dobrze wiadomo, że te zabawki są przeznaczone przede wszystkim do rozrywki. Sony 

promowało swojego uroczego humanoidalnego robota, mówiąc „QRIO chce być Twoim przyjacielem”. 

Ale oczywiście QRIO niczego nie „chce”. Producent chce, abyś kupił QRIO. (A przynajmniej tak było, 

dopóki ich nowy amerykański dyrektor generalny nie zamknął działu robotów w 2006 roku). Istnieje 

cienka linia między sztuczkami salonowymi a oszukiwaniem opinii publicznej. Istnieje jednak również 

wiele dowodów na to, że wyposażenie technologii w umiejętności zbliżone do ludzkich może ułatwić 

interakcję między ludźmi a ich komputerami, gadżetami i robotami. Wielu konsumentów lubi 

samochody i komputery, które mówią do nich kojącym głosem. Affective Computing Lab na MIT 

eksperymentuje ze sposobami rozpoznawania frustracji użytkowników przez systemy. Na przykład 

frustracja jest rejestrowana w postaci nacisku na specjalnie zaprojektowaną mysz z wbudowanymi 

czujnikami. Naciśnięcie myszy aktywuje czujniki, które z kolei inicjują menu ekranowe lub wyzwalają 



symulowany głos z pytaniem, czy jest problem. Jeśli użytkownik odpowie twierdząco, oprogramowanie 

oferuje różne formy naprawy. Inni naukowcy z Humanoid Robotics Group na MIT badają, w jaki sposób 

systemy zaprojektowane do wykrywania podstawowych ludzkich gestów społecznych i reagowania na 

ludzkie sygnały społeczne mogą ułatwiać interakcje człowiek-robot. Prawdopodobnie najbardziej 

znanym robotem społecznym jest Kismet. Nikt nie twierdziłby, że Kismet ma wyrafinowane zdolności 

społeczne. Godne uwagi jest to, że nawet przy bardzo niskim poziomie mechanicznych mechanizmów 

społecznych, może on być dość przekonujący w przekazywaniu poczucia, że jest żywy i faktycznie 

zaangażowany w jakąś formę interakcji społecznej. Z pewnością roboty takie jak Kismet, z cechami i 

ruchami podobnymi do ludzi, mogą uczynić interakcję z technologią łatwiejszą i wygodniejszą. Ale 

istnieje również znaczna niepewność co do tego, jak technologia podobna do ludzkiej może lub 

powinna wyglądać. Masahiro Mori, japoński robotyk, wysunął teorię w 1970 r., że ludzie czują się 

bardziej komfortowo z robotami o ludzkich cechach i ruchach, a ludzie czują się bardziej komfortowo, 

dopóki nie zaczną wyglądać zbyt ludzko, a wtedy ludzie czują się bardzo niekomfortowo, a nawet 

buntują się wobec nich. Dysonans wywołany przez coś, co wydaje się być ludzkie, ale nie spełnia 

ludzkich oczekiwań, jest najwyraźniej dość niepokojący. Mori opisał ten spadek komfortu jako 

„niesamowitą dolinę” - wychodząc z założenia, że byłoby możliwe przezwyciężenie tych negatywnych 

uczuć, gdyby androidy stały się jeszcze bardziej ludzkie. Niesamowita dolina Mori wywołuje różne  

reakcje wśród projektantów robotów. Hiroshi Ishiguru, który projektuje roboty-androidy, aby 

wyglądały i zachowywały się jak ludzie, uważa tę niesamowitą dolinę za wyzwanie do pokonania. Inni 

robotycy odczytują tę niesamowitą dolinę jako sugestię, że najskuteczniejszymi robotami będą te, 

które mają pewne cechy ludzkie, ale najwyraźniej nie udają ludzi. Strategia, którą przyjmują roboty, 

jest w dużej mierze funkcją ich celów. Biorąc pod uwagę współczesną technologię, roboty, które są 

podobne do ludzi, ale wyraźnie od nich różnią się wyglądem i działaniem, są lepsze niż androidy w 

ułatwianiu interakcji między ludźmi. Techniki opracowane w celu umożliwienia Kismetowi wykrywania 

podstawowych sygnałów społecznych i reagowania za pomocą komplementarnych gestów 

społecznych są już przejmowane przez firmy zainteresowane projektowaniem i sprzedażą zabawek i 

robotów usługowych. Z purytańskiego punktu widzenia wszystkie takie techniki są prawdopodobnie 

formami oszustwa. Jednak konsumenci raczej nie uznają tego za problem etyczny, biorąc pod uwagę 

wartość rozrywkową i lepszą użyteczność takich produktów - oczywiście zakładając, że nie są one 

przeznaczone do nikczemnego celu. Mimo to może pojawić się problem, jeśli antropomorficzne reakcje 

wywoływane przez takie technologie mają tendencję do maskowania działań, które są nieumyślnie 

szkodliwe lub nieetyczne. Rozważmy na przykład eksperyment socjolog Sherry Turkle, która 

wprowadziła lalki-roboty do domu opieki. Konkretny rodzaj lalki, którą pożyczyła mieszkańcom, okazał 

się nieskuteczny komercyjnie i nie przyciągnął zainteresowania wyrafinowanych młodych 

konsumentów, którzy mogli wybierać spośród podobnych lalek o lepszych cechach. Jednak Turkle była 

zaskoczona głębokością przywiązań, jakie wielu mieszkańców domów opieki wytworzyło ze swoimi 

lalkami-robotami, często nie chcąc ich porzucić pod koniec okresu wypożyczenia. Najwyraźniej wielu 

mieszkańców było spragnionych jakiejkolwiek formy interakcji społecznej. Większość ludzi uważa lalki-

roboty za bardzo kiepski substytut ludzkiego towarzystwa i przywiązania budowane przez 

mieszkańców domu byłyby traktowane jako symptom niezdolności społeczeństwa do zaspokojenia 

emocjonalnych potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Można odrazić każdą sugestię, że roboty 

społeczne są rozwiązaniem dla samotności i potrzeby interakcji międzyludzkich. Istnieją jednak trudne 

pytania, które należy zadać o funkcję, praktyczność i pożądanie robotyki społecznej jako odpowiedzi 

na ludzkie potrzeby. Na przykład, jeśli nie ma dowodów na to, że ludzie i społeczności chcą poświęcić 

czas lub środki niezbędne do zaspokojenia potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie 

kontaktu z ludźmi, czy roboty społeczne są lepsze niż nic? Friedman i Kahn podnoszą inny poważny 

problem etyczny, jaki stwarza ludzka skłonność do antropomorfizacji technologii: szkoda, jaką może 

wyniknąć z przypisywania maszynom zdolności, których nie posiadają. Dzisiejsza technologia jest 



daleka od posiadania takich rodzajów inteligencji i intencji, jakich ludzie wymagają od ludzkich agentów 

moralnych. Przypisywanie takiej agencji maszynom jest niebezpieczne i wskazuje na potencjalne 

zniesienie odpowiedzialności przez ludzi. Firmy produkujące inteligentne maszyny muszą wyszkolić 

użytkowników, aby byli czujni, nie tylko unikali odpowiedzialności, ale także wywiązywali się z 

odpowiedzialności za szkody wynikające z niezrozumienia tego, co robią maszyny, a czego nie mogą. 

Wprowadzenie okrętów podwodnych Trident z bronią jądrową pod koniec lat 80. XX wieku było 

jednym z czynników, które poważnie zagroziły losom Ziemi podczas wyścigu zbrojeń między Stanami 

Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Statki te przełamały symboliczną dziesięciominutową barierę 

między wystrzeleniem broni a uderzeniem bronią, którą uznano za niezbędną do włączenia 

przywódców do procesu podejmowania decyzji w celu oceny, czy obrazy które pojawiły się na ekranach 

radarów, sygnalizowały atak lub były nieszkodliwe. Bez czasu na włączenie ludzi w proces decyzyjny 

systemy uzbrojenia w Związku Radzieckim byłyby zmuszone polegać na komputerowej analizie danych 

i komputerach inicjujących działania odwetowe. Przyszłość ludzkości miała zostać oddana w ręce 

radzieckiej technologii komputerowej lat 80. Na szczęście dla wszystkich wyścig zbrojeń się załamał. 

Ale nawet dzisiaj każdy, kto oddaje sprawy życia i śmierci w ręce komputerów, nie rozumie granic 

obecnej technologii. Nie jest jasne, czy w miarę rozpowszechniania się systemów SI użytkownicy lepiej 

zrozumieją ograniczenia tych maszyn. Na przykład, czy większość ludzi doceni obszary, w których 

ludzka inteligencja przewyższa komputery, czy też zaczną czuć się gorsi? Z pewnością kalkulatory i 

komputery znacznie przewyższają ludzi wykonywaniem złożonych zadań matematycznych, ale czy na 

przykład przyjęcie kalkulatorów faktycznie podważyło szacunek ludzi do ich własnych zdolności? Fakt, 

że komputery tak dobrze wykonują mechaniczne i powtarzalne zadania, jest ogólnie postrzegany jako 

dobrodziejstwo dla ludzkości, oszczędność czasu, która pozwala ludziom skierować uwagę na 

ważniejsze sprawy. Można jednak spróbować wyrazić obawę, że jeśli komputery są postrzegane jako 

radzące sobie z rozważaniami moralnymi, zadaniami twórczymi lub innymi złożonymi wyzwaniami 

lepiej niż ludzie, może dojść do złego samopoczucia lub kompleksu niższości, podważając szacunek do 

samego siebie. Komputery o zdolnościach twórczych mogą również osłabiać motywację kreatywnych 

osób do testowania własnej pomysłowości. Uważamy, że niewłaściwe byłoby postrzeganie technologii 

jako złodzieja, który kradnie motywację i ducha. Nawet dzieci, które nie należą do najbardziej 

inteligentnych, wysportowanych czy artystycznych, mogą być skutecznie zmotywowane do 

dokonywania wielkich rzeczy. Wyzwaniem dla rodziców i wychowawców jest wydobyć z każdego 

dziecka to, co najlepsze, niezależnie od tego, czy wykazuje talent w jednej określonej dziedzinie. 

Wyzwaniem społecznym w świecie wyrafinowanych maszyn będzie pielęgnowanie ludzkich aspiracji. 

Jesteśmy przekonani, że temu wyzwaniu można sprostać. Rzeczywiście, w przypadku wielu dzieci nowe 

technologie pomogły pielęgnować talenty, które w poprzednich pokoleniach były ukryte. Te obawy są 

futurystyczne, o ile zapadnie werdykt, czy naukowcy odniosą sukces w swoich próbach powielenia 

indywidualnych ludzkich zdolności poznawczych i społecznych w systemach komputerowych i 

robotach. Optymiści uważają, że ludzie zbudują systemy dorównujące lub przewyższające ludzką 

inteligencję, i argumentują, że może się to wydarzyć nawet w ciągu następnych dwudziestu do 

pięćdziesięciu lat. Jeśli mają rację, niektórzy będą postrzegać to jako cios dla ludzkiej godności, jako 

dowód, że ludzie nie są wyjątkowymi stworzeniami, z talentami otrzymanymi od Boga, które czynią ich 

lepszymi od zwierząt i innych istot. Są tacy, którzy woleliby nawet, aby ludzie nigdy nie dowiedzieli się, 

czy sztuczna inteligencja może rywalizować z ludzką inteligencją. Rozumiemy tę perspektywę, ale 

wierzymy, że prowadzenie badań naukowych lepiej służy ludzkości. Ludzie są w stanie zaakceptować 

prawdy, które ujawniają badania naukowe. Ponadto podejrzewamy, że uzasadnienie wszystkich 

zdolności umysłowych wyższego rzędu w sztucznych systemach okaże się szczególnie trudnym 

wyzwaniem, jeśli nie niemożliwym, a trudność tego wyzwania może rzeczywiście podkreślić, dlaczego 

ludzie są tak niezwykłymi stworzeniami. 



Żołnierze, zabawki erotyczne i niewolnicy 

Czy akceptowanie robotów w życiu ludzi może osłabić cenione ludzkie wartości i zniszczyć 

człowieczeństwo? Jak na ironię, to pytanie zostało postawione przez jednego z odnoszących największe 

sukcesy w dziedzinie robotów, Ronalda Arkina, dyrektora Laboratorium Robotów Mobilnych w Georgia 

Institute of Technology. Arkin ukuł frazę „Bomby, wiązanie i zniewolenie”, aby uchwycić społeczne 

obawy związane z trzema głównymi formami interakcji człowiek-robot - robotami jako żołnierzami, 

towarzyszami i niewolnikami. Roboty do zastosowań wojskowych, intymności i pracy będą bardzo 

różnymi bytami z różnymi celami prowadzącymi do różnych względów etycznych. Czy ludzkość chce 

żołnierzy-robotów? Cóż, mamy je już w postaci pocisków manewrujących, zdalnie sterowanych 

pojazdów i robotów bojowych rozmieszczonych do niebezpiecznych zadań. W wiadomościach z maja 

2006 roku opisano setki „taktycznych robotów mobilnych PackBot rozmieszczonych w Iraku i 

Afganistanie w celu otwierania drzwi w miejskiej walce, układania kabli światłowodowych, rozbrajania 

bomb i wykonywania innych niebezpiecznych obowiązków wcześniej wykonywane wyłącznie przez 

ludzi ”. W Stanach Zjednoczonych, gdzie badania nad robotami są w dużej mierze finansowane przez 

Departament Obrony, planuje się wydać miliardy na długoterminowy cel rozwoju uzbrojonych 

robotów. Według licznych doniesień prasowych z 2004 i 2005 roku wojsko amerykańskie opracowało 

już zdalnie sterowanego robota Talon (używającego SWORDS) uzbrojonego w karabiny maszynowe 

M240 lub M249, a w grudniu 2005 roku BBC poinformowało, że roboty te zostały rozmieszczone „w 

celu toczyć wojnę przeciwko powstańcom w Iraku ”. Robot SWORDS celuje elektronicznie, chociaż 

faktyczne decyzje dotyczące strzelania są zdalnie kontrolowane przez człowieka. Pod koniec 2007 roku 

pojawiły się doniesienia, że roboty SWORDS wkrótce miały zostać użyte w walce. Nie pojawiły się 

jeszcze żadne raporty dotyczące ich rzeczywistego wykorzystania. Niemniej jednak pod koniec stycznia 

2008 r. Pocisk wystrzelony ze zdalnie sterowanego drona Predator podobno zabił kilkunastu członków 

Al-Kaidy na terenie Pakistanu. Nawet jeśli ludzcy operatorzy początkowo pozostają w pętli 

jakiejkolwiek decyzji o zabiciu przy użyciu robotów z bronią, nie zawsze tak będzie. W rzeczywistości, 

Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obronie (DARPA) finansuje badania nad 

autonomicznymi robotami bojowymi od co najmniej początku dekady, a program systemów walki 

polowej (FCS) DARPA wyznaczył termin 2010 na rozmieszczenie w terenie robotów klasy wojskowej 

potrzebnych do walki. O ile nam wiadomo, w pełni autonomiczne systemy przenoszenia broni lub 

bomb nie zostały jeszcze zwolnione. Ale uzasadnienie dla takich systemów jest proste i przekonujące - 

roboty zmniejszają potrzebę ludzi w walce, a tym samym ratują piątki żołnierzy, marynarzy i pilotów. 

Co więcej, nawet zdalnie sterowane pojazdy, takie jak Predator, są obecnie na tyle złożone, że do 

obsługi jednego drona mogą potrzebować nawet cztery osoby. Funkcje nawigacji, lotu i celowania 

wymagały wysoko wykwalifikowanego personelu. Oczywiście strona, która może zmniejszyć swoje 

potrzeby personalne, czyniąc swoje roboty coraz bardziej autonomicznymi, będzie miała przewagę. 

Armia testuje już roboty zaopatrzeniowe, które poruszają się po polu bitwy bez człowieka. 

Zrobotyzowane maszyny bojowe nie będą miały kłopotów przez niedogodności wynikające z 

pierwszego prawa Asimova - przeciwko krzywdzeniu lub zabijaniu ludzi. Problem jest oczywisty. Gdy 

roboty są upoważnione do zabijania, konieczne jest podjęcie decyzji w czasie rzeczywistym, aby 

określić, czy zabicie konkretnej osoby jest uzasadnione. Sam Asimov otworzył drzwi do możliwości 

zabicia człowieka przez robota dla ogólnej ochrony ludzkości, kiedy dodał swoje Prawo Zerotha do 

pozostałych trzech praw: „Robot nie może skrzywdzić ludzkości lub przez bezczynność pozwolić 

ludzkości zaszkodzić sobie ”. Poza wdrożeniem umiejętności podejmowania moralnych decyzji 

dotyczących tego, kiedy, gdzie i wobec kogo dopuszczalna jest śmiertelna siła, nie ma sposobu na 

zmniejszenie prawdopodobieństwa, że roboty bojowe spowodują niedopuszczalne szkody. Co więcej, 

roboty będą nie tylko zabijać wrogich bojowników, ale także będą odpowiedzialne za śmierć cywilów 

(„szkody uboczne”) i śmierć wojsk sojuszniczych („przyjacielski lir”). Nawet jeśli straty w 



zabezpieczeniach są uzasadnione, biorąc pod uwagę większe cele, systemy autonomiczne musiałyby 

być w stanie zważyć opcje. Biorąc pod uwagę trudność w zapewnieniu bezpieczeństwa i etycznego 

postępowania, konieczne jest długie i intensywne przemyślenie, kiedy rozmieścić systemy 

przenoszenia broni. Odpowiedź raczej nie będzie tak prosta, jak „nigdy”. Powszechne rozumienie 

bezzałogowych pojazdów lub rejsu pocisku, które zostały już rozmieszczone przez wojsko, to narzędzia 

lub rzeczy. Ale biorąc pod uwagę ludzką skłonność do antropomorfizacji, żołnierze związali się ze 

swoimi robotami. Colin Angle, dyrektor generalny iRobot, producenta PackBota używanego do 

znajdowania i rozbrajania ładunków wybuchowych w Iraku, opowiada historię amerykańskiego 

żołnierza, który błagał, by firma naprawiła Scooby Doo, czułą nazwę, jaką jego jednostka nadała 

swojemu PackBotowi, który został wysadzony w powietrze po ukończeniu trzydziestu pięciu udanych 

misji. Angle wspomina, że żołnierz błagał iRobota o „naprawienie Scooby Doo, ponieważ uratował mi 

życie”. Zupełnie innym celem niż budowanie sztucznych żołnierzy jest rozwój sztucznych stworzeń, 

przyjaciół i towarzyszy - robotów zaprojektowanych do interakcji z ludźmi. Twórcy robotów 

społecznych koncentrują się na wykorzystaniu psychologii człowieka do zwiększenia użyteczności lub 

stymulowania ludzi do tworzenia emocjonalnych więzi ze swoimi mechanicznymi zwierzętami 

domowymi i towarzyszami. Projektanci zabawek erotycznych są szczególnie dobrzy w przejmowaniu 

wiodącej roli we wprowadzaniu najnowszych technologii, aby podniecić swoich klientów. Rozwój 

technologiczny ma długą historię napędzany przez aplikacje pornograficzne, a dziedzina robotyki nie 

jest wyjątkiem. Podobnie jak w przypadku wszystkich zastosowań pornograficznych, pojawiają się 

poważne problemy dotyczące wykorzystywania kobiet i promowania zachowań aspołecznych. Ale 

podobnie jak w przypadku dyskusji o żołnierzach-robotach noszących broń, są dwie strony tej kwestii. 

Na przykład awatary robotów pełniące rolę zastępczych partnerów seksualnych dla odległych 

przyjemności Johna zapewne zapewniają formę „bezpiecznego seksu”. Ale bez wątpienia pojawią się 

również niepotwierdzone dowody sugerujące, że związki z robotycznymi zabawkami erotycznymi 

prowadzą do nieprawidłowych zachowań antyspołecznych, a przyszłe badania mogą to potwierdzić. 

Wykorzystanie robotów do rozwiązywania problemów samotności znacznie wykracza poza ich użycie 

do natychmiastowej satysfakcji z seksu. Naukowcy pracują nad (ro)botami, które potrafią odczytywać 

stany emocjonalne za pomocą mimiki i innych niewerbalnych i werbalnych wskazówek, aby stworzyć 

iluzję empatii. W swojej książce Love and Sex with Robots: The Evolution of Human-Robot 

Relationships z 2007 roku David Levy argumentuje, że obecna trajektoria badań doprowadzi do 

długotrwałych związków partnerskich, a nawet małżeństw między ludźmi i robotami. Jednak 

pogłębienie więzi emocjonalnych stwarza pozbawionym skrupułów projektantom, a być może nawet 

przyszłym półinteligentnym robotom, możliwości wykorzystywania naiwnych użytkowników. Istnieją 

również oczywiście kwestie dotyczące form zachowań seksualnych, które różne społeczności uznają za 

etyczne w relacjach człowiek-robot. Czy konieczne będzie uregulowanie tego, co system robota 

towarzyszącego może, a czego nie może robić? Być może. Społeczeństwo powinno być przynajmniej 

przygotowane do zajęcia się społecznymi konsekwencjami wyrafinowanych towarzyszy robotów. Od 

dawna atrakcją robotów jest perspektywa posiadania sług lub niewolników, którzy pracują 24 godziny 

na dobę, 7 dni w tygodniu i nie trzeba im płacić - uzyskanie korzyści z posiadania niewolników bez 

podejmowania moralnych wyzwań związanych z niewolnictwem. Rzeczywiście, słowo robot zostało po 

raz pierwszy wymyślone przez Josefa i Karela Capek’ów w 1920 roku od czeskiego słowa robota, które 

oznacza znój lub służebność. Ronald Arkin zastanawia się, czy problemy moralne związane z 

niewolnictwem można obejść, używając robotów jako niewolników. Przez tysiące lat ludzie trzymali się 

nawzajem w przymusowej niewoli, a zniesienie niewolnictwa udało się tylko częściowo w ciągu 

ostatnich 150 lat. Zniesienie niewolnictwa jest młodą i być może wciąż kruchą zasadą moralną, 

zwłaszcza w świetle ogromnej liczby ludzi na całym świecie, którzy wciąż są skutecznie zniewoleni jako 

pracownicy kontraktowi. Arkin zastanawia się, czy akceptacja sług-robotów może przywrócić 

niewolnictwo jako realną opcję w społeczeństwach, które oficjalnie zniosły tę praktykę, i zastanawia 



się, czy może to ponownie zalegalizować ludzkie niewolnictwo lub doprowadzić do ludzkiego lenistwa. 

Roboty jako namiastki pracowników ludzkich są już obecne w robotyce przemysłowej i komercjalizacji 

zrobotyzowanych urządzeń, na przykład odkurzaczy. Japan Robot Association postawiło sobie za cel 

rozwój robotów usługowych do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w ciągu 

najbliższych kilku lat. Niezależnie od sugestii, że roboty niewolnicze to zły pomysł, zostaną zbudowane 

roboty jako narzędzia i konie robocze. Nikt prawdopodobnie nie pomyli robota Roomba z osobą, ale 

użyteczność i urok robotów usługowych zostanie zwiększona poprzez nadanie im uroczego i 

towarzyskiego wyglądu, z cechami i zdolnościami podobnymi do ludzi lub zwierząt. Co więcej, bariery 

dla niewolnictwa mogą się stopniowo zmniejszać, ponieważ różnice między ludźmi, cyborgami i 

robotami zacierają się jedna po drugiej. Następnie pojawiają się futurystyczne obawy, że same roboty 

w końcu będą miały własne uczucia i emocje oraz zdobędą inteligencję, świadomość i zrozumienie 

siebie. Czy robot, który odczuwa ból, będzie miał prawo nakazać człowiekowi, aby przestał go źle 

traktować? Czy robot o wyrafinowanym stopniu zrozumienia będzie mógł powiedzieć, że nie zadziała? 

Czy też, pomimo dowodów, ludzie będą nadal upierać się, że roboty są rasą niższych form życia bez 

prawdziwych uczuć, wyższych zdolności umysłowych czy świadomości. W najbliższej przyszłości 

większość zadań będzie wykonywana za pomocą dyskretnych robotów i technologii wbudowanej. 

Mikroprocesory w lodówkach, pojemnikach na śmieci i ubraniach zmienią obciążenie pracą ludzi. 

Niemoralność ludzkiego niewolnictwa nie będzie kwestionowana, o ile pomocnicy robotów będą 

praktycznie niewidzialni lub pozbawieni osobowości lub emocji. Ale jest mało prawdopodobne, aby tak 

pozostało długo. Roboty domowe zaprojektowane tak, aby były zarówno towarzyszami, jak i  

niewolnikami, znajdują się na deskach kreślarskich inżynierów - lub powinniśmy powiedzieć, w ich 

programach CAD. 

Czy można właściwie ocenić ryzyko technologiczne? 

Nasza dotychczasowa dyskusja podkreśliła niektóre rodzaje zagrożeń społecznych związanych z 

rozwojem zaawansowanych (ro)botów. Ale dokładnie, jak bardzo są one ryzykowne? Ocena wpływu 

nowych technologii nie jest nauką. Raporty z oceny ryzyka dotyczące bezpieczeństwa leków, projektów 

budowlanych i złożonych technologii są pełne danych o wielu czynnikach. W końcu ktoś musi 

zinterpretować względne znaczenie każdego czynnika, a wymierne badania ustępują miejsca sądom 

wartościującym. Zbyt często dane empiryczne są wykorzystywane do zamaskowania faktu, że interesy 

gospodarcze lub polityczne jakiejś grupy odegrały dużą rolę w ostatecznej ocenie ryzyka. Nikt, kto 

zajmuje się oceną ryzyka, nie ma złudzeń, że można wyeliminować to, co nieprzewidywalne. 

Nieprzewidywalność przyszłości zależy od utraconych wpływów, niewystarczających informacji, 

zawodności ludzi i nieprzewidzianych ewentualności, na przykład wpływu złożonych technologii na 

siebie nawzajem, a nawet stwarzają nowe możliwości. Wartość przejścia przez formalny proces oceny 

ryzyka polega na porównaniu przewidywalnych korzyści z przewidywalnymi ryzykiem. Bez 

wykonywania tego ćwiczenia ludzie mają skłonność do kładzenia nadmiernego nacisku na bardziej 

widoczne korzystne lub negatywne czynniki. Identyfikacja ryzyk może z kolei ułatwić zarządzanie 

ryzykiem. Specjaliści zajmujący się oceną ryzyka walczą o to, aby ich badania były wszechstronne, ich 

dyscyplina naukowa, a opinie były przejrzyste w jak największym stopniu. Ocena technologii, młoda 

dyscyplina, wciąż stara się skutecznie modelować, w jaki sposób wprowadzenie nowych technologii 

wpływa na zmiany w już dynamicznych kontekstach społecznych. Ocena ryzyka jest ważna dla projektu 

budowy (ro)botów decyzyjnych  z dwóch względów. Po pierwsze, wdrażanie takich systemów wiąże 

się z zagrożeniami dla poszczególnych osób i dla całego społeczeństwa. Ryzyko może się różnić w 

zależności od rodzaju wprowadzanego systemu. Na przykład roboty usługowe w domu mogą stanowić 

bezpośrednie zagrożenie fizyczne i psychiczne dla osób wchodzących do domu, ale rzadziej wyrządzają 

krzywdę osobom spoza domu. Autonomiczni agenci w sieciach komputerowych, na przykład systemy 

finansowe, mogą rzadziej powodować bezpośrednie szkody fizyczne, ale są całkiem zdolni do  



powodowania szkód, które mają daleko idące konsekwencje społeczne, które z kolei mogą pośrednio 

wpływać na fizyczne samopoczucie jednostek. Zautomatyzowane programy kupna i sprzedaży akcji, 

obligacji i walut na rynkach międzynarodowych spowodowały poważne kryzysy finansowe, wywołując 

przepływy kapitału na dużą skalę z określonych krajów. Po drugie, w zakresie, w jakim narzędzia do 

oceny ryzyka mogą przewidywać prawdopodobieństwa i konsekwencje różnych kierunków działań, 

mogą być one przywłaszczone przez boty (ro) do oceny ryzyka związanego z alternatywnymi 

odpowiedziami na wyzwanie. Oznacza to, że analiza ryzyka mogłaby potencjalnie pomóc AMA w 

wyborze najlepszego sposobu działania na podstawie dostępnych informacji. Niektóre ze 

specjalistycznych narzędzi i technik używanych przez profesjonalistów do oceny ryzyka zostały już 

skomputeryzowane. Programy te mogą nawet stanowić platformę oprogramowania dla AMA do 

analizy konsekwencji ich własnych działań. 

Przyszłość 

Nic w życiu nie jest wolne od ryzyka. Nawet bibliotekarze umierają z powodu czynników związanych z 

pracą lub ryzyka związanego z pracą. Amerykanie i Europejczycy często mają złudzenie, że mogą 

skutecznie minimalizować ryzyko, więc zbliżają się do zera. Opinia publiczna jest szczególnie wrażliwa 

na możliwość wystąpienia katastrofalnych wydarzeń. W badaniach opublikowanych w 1987 roku 

Amerykanie ocenili energię jądrową jako najbardziej niebezpieczną z listy trzydziestu działań lub 

technologii obejmujących palenie, pestycydy, pracę policji, prześwietlenia i przepisane antybiotyki. 

Profesjonalni oceniający ryzyko, którzy używają skal psychometrycznych podkreślających śmiertelność, 

uznali energię jądrową za znacznie bezpieczniejszą (dwudzieste miejsce na liście) niż ogół 

społeczeństwa. Chirurgia, którą specjaliści ocenili jako wysokie ryzyko (5), została oceniona przez 

społeczeństwo na 10. Różnice te nie oznaczają, że specjaliści mają rację, a społeczeństwo jest z 

konieczności zdezorientowane. Raczej różne czynniki mogą wpływać na ocenę ryzyka. Na przykład 

można by pomyśleć, że w końcu dojdzie do katastrofalnej awarii jądrowej, która zastąpi istniejące 

zapisy bezpieczeństwa i niskie wskaźniki śmiertelności. W tle czają się wszystkie scenariusze science 

fiction, które sugerują, że systemy sztucznej inteligencji ostatecznie ewoluują w stworzenia, które będą 

chciały wyeliminować ludzkość. Czy inżynierowie wkraczają na śliskie zbocze, co prowadzi do 

nieuchronnego wyginięcia gatunku ludzkiego? Zagłada ludzkości z rąk botów (ro) nie jest nieunikniona. 

Z naszego obecnego punktu widzenia uważamy, że ryzyko jest niezwykle niskie. Czy to możliwe? 

Trudno powiedzieć. Nadal nie jest jasne, czy niektóre z postrzeganych barier utrudniających solidną 

sztuczną inteligencję można pokonać. Jeśli tak, a podstawy ku temu zostały wyjaśnione, to może być 

możliwe wbudowanie w te systemy odpowiednich ograniczeń etycznych, aby wyeliminować możliwość 

eksterminacji ludzi. Jest o wiele za wcześnie, aby rozważyć rezygnację z korzyści, jakie ludzie mogą 

czerpać ze sztucznej inteligencji z powodu wysoce spekulatywnych futurystycznych fantazji. W miarę 

rozwoju tej bardzo młodej dziedziny teoretycy społeczni, inżynierowie i politycy będą mieli wiele 

strategicznych okazji, by zastanowić się, czy puszka Pandory ma zostać otwarta. Pomysł, że ludzie 

powinni być ostrożni, nie jest szczególnie pomocny w rozwiązywaniu spekulacyjnych futurystycznych 

niebezpieczeństw. Idea ta jest często formułowana jako „zasada ostrożności”, zgodnie z którą jeśli 

konsekwencje działania są nieznane, ale ocenia się, że mogą mieć pewne poważne lub nieodwracalne 

negatywne konsekwencje, lepiej jest tego uniknąć. Trudność związana z zasadą ostrożności polega na 

ustaleniu kryteriów, kiedy należy się na nią powoływać. Niewiele osób chciałoby poświęcić postęp w 

technologii komputerowej ostatnich pięćdziesięciu lat z powodu obaw lat 50. przed przejęciem robota. 

Nie patrząc z perspektywy czasu, trudno powiedzieć, które niebezpieczeństwa stanowią wyzwanie, 

którym nie da się sprostać, a którym można sobie poradzić, jeśli nie zostaną faktycznie wyeliminowane. 

Niemniej jednak trudności w stosowaniu zasady ostrożności nie należy traktować jako podważania 

potrzeby zachowania czujności. Poruszone przez nas kwestie społeczne uwypuklają obawy, które 

pojawią się w trakcie rozwoju sztucznej inteligencji, ale trudno byłoby argumentować, że którykolwiek 



z tych obaw prowadzi do wniosku, że ludzie powinni zaprzestać budowania systemów AI, które 

podejmują decyzje lub wykazują autonomię. Nie jest też jasne, jakie argumenty lub dowody 

potwierdzałyby taki wniosek. W raporcie z 1999 roku opublikowanym przez Światową Organizację 

Zdrowia wypadki drogowe odnotowano jako czołową liczbę zabójców osób w wieku od piętnastu do 

czterdziestu czterech lat. W 1998 r. Na całym świecie zginęło 1 170 694 osób w wypadkach 

samochodowych. Liczba ta nie obejmuje zgonów pośrednio związanych z samochodami w postaci 

zanieczyszczenia powietrza (np. Choroby oskrzeli) i globalnego ocieplenia (np. Raka skóry i zgonów 

związanych z burzami). . Gdyby ludzie wiedzieli, jak niszczycielskie byłyby samochody sto lat temu. czy 

powstrzymaliby rozwój preferowanej formy transportu? Prawdopodobnie nie. Większość ludzi uważa, 

że zalety samochodów przeważają nad ich destrukcyjnym potencjałem. Martwi nas destrukcyjny 

potencjał systemów AI. To skłania nasze zainteresowanie promowaniem dziedziny sztucznej 

moralności. Nie widzimy podstaw do wstrzymywania badań wyłącznie na podstawie aktualnej 

problematyki podniesione przez krytyków społecznych lub futurystów. Uważamy jednak, że istnieją i 

nadal będą możliwości ponownej oceny, czy niebezpieczeństwa związane z rozwojem sztucznej 

inteligencji przewyższają jakiekolwiek korzyści. W międzyczasie opracowanie AMA stanowi ważne 

miejsce do badania, jak skutecznie można zarządzać ryzykiem stwarzanym przez systemy 

autonomiczne. Daje również miejsce do oceny samej natury moralnej sprawczości i do tego tematu 

przechodzimy dalej. 

 



CZY (RO)BOTY NAPRAWDĘ MOGĄ BYĆ MORALNE? 

Technologia warta uwagi 

„Soldiers Bond with Battlefield Robots” ogłosił nagłówek artykułu reportera Reutera Joela Rothsteina 

z 2006 roku o Scooby Doo. Artykuł Joela Garreau z Washington Post z 2007 roku donosił o pułkowniku 

w USA .Armia odwołała automatyczny eksperyment polegający na sprzątaniu min lądowych, w którym 

robot czołgał się dalej, mimo utraty jednej nóg po kolei. Pułkownik, jak donosi Garreau, oświadczył, że 

test był nieludzki. Roboty, na których zależy ludziom, są z pewnością rzeczywistością. Ale czy roboty 

będą się o nas troszczyć? Czy mogą? Wiele osób uważa, że maszyny są niezdolne do bycia naprawdę 

świadomymi, niezdolne do prawdziwego zrozumienia i emocji, które definiują najważniejsze relacje 

międzyludzkie i kształtują ludzkie normy etyczne. Jakie są te możliwości? (Pytanie „ontologiczne”). Co 

można o nich wiedzieć naukowo? (Pytanie „epistemologiczne”). Czy sztuczna moralność zależy od 

odpowiedzi na te pytania? (Pytanie praktyczne.) Nasza odpowiedź na pytania ontologiczne i 

epistemologiczne brzmi dobitnie „Nie wiemy!” (Ale nikt inny też tego nie wie). Powody, dla których 

nikt nie zna odpowiedzi na pierwsze dwa pytania, pomagają ukształtować nasze podejście do pytania 

praktycznego, dając nam pewność, że odpowiemy na nie głośnym „nie”. Praktycznie rzecz biorąc, 

wszystkie obecne postępy w kierunku sztucznej inteligencji obejmują oprogramowanie działające na 

sprzęcie cyfrowym. Pewnego dnia, być może wcześniej niż ludzie myślą, rozwój AMA może mieć 

miejsce na płytkach Petriego lub komputerach kwantowych, a nie w procesorach. Ale „mokre” 

sztuczne życie rozwijane w miejscach takich jak J. Craig Venter Institute w Rockville w stanie Maryland 

i Protolife w Wenecji we Włoszech nadal jest prebakteryjne i nie daje się jeszcze zaprogramować. A 

problemy, z którymi borykają się wielkoskalowe obliczenia kwantowe, mogą być nie do 

przezwyciężenia. Przynajmniej w najbliższym czasie dziedzina sztucznej moralności jest związana z 

komputerami cyfrowymi. Ale czy nie zostało wykazane, że komputery cyfrowe nie mogą mieć 

prawdziwego zrozumienia i świadomości? Czy nie jest to tylko konceptualne pomieszanie, aby używać 

terminów „moralne” i „etyczne” do opisania zachowania (ro) botów? Naszym zadaniem w tym 

rozdziale jest przekonujące argumentowanie, że bezpośrednie praktyczne cele sztucznej moralności 

nie muszą być zagrożone przez kontrowersje dotyczące ograniczeń inteligencji opartej na 

oprogramowaniu. W rzeczywistości uważamy, że kontynuowanie praktycznego zadania tworzenia 

AMA przyczyni się do lepszego zrozumienia ontologicznych i epistemologicznych pytań dotyczących 

natury samej etyki. 

  

Tajemnice materii, życia i umysłu definiują trzy główne wyzwania nauki. W połowie XX wieku naukowcy 

trzymali klucze do zrozumienia pierwszych dwóch. Na początku stulecia fizycy poczynili wielkie postępy 

w zrozumieniu zachowania materii i energii w skalach od cząstek elementarnych do wszechświata. 

Odkrycie struktury DNA w podobny sposób przyspieszyło rozwój biologii. Oczywiście materia i życie 

wciąż skrywają swoje tajemnice. Ale podstawowe narzędzia do ich badań naukowych zostały ustalone 

- wszyscy wiedzieli, że w fizyce potrzebne są silniejsze akceleratory cząstek i potężniejsze teleskopy, a 

w biologii potężniejsze techniki molekularne do manipulowania genotypami i komórkami. Te strategie 

nadal dominują w fizyce i biologii. A co z umysłem? Wielu naukowców oczywiście podążyło biologiczną 

drogą, łącząc badanie umysłu z badaniem mózgu, stosując techniki biologiczne. Jednak inni dostrzegali 

centralny charakter umysłu w bardziej ogólnych terminach, definiując go w kategoriach przetwarzania 

informacji, a nie neuronauki. W tym kontekście pierwsi zwolennicy sztucznej inteligencji postrzegali 

komputery jako najlepszą nadzieję na wprowadzenie umysłu na bezpieczne podstawy naukowe. 

Program komputerowy to seria formalnie zdefiniowanych symboli, których można użyć do sterowania 

działaniami maszyny fizycznej - „fizycznego systemu symboli” w terminologii Allena Newella i Herberta 



Simona z Carnegie Mellon University. W swoim wykładzie z nagrodą Turinga dla Association of 

Computing Machinery w 1975 roku Newell i Simon odważnie przedstawili manifest AI: 

„Fizyczny system symboli ma niezbędne i wystarczające środki dla ogólnego inteligentnego działania”. 

Psychologia poznawcza, tak jak to sobie wyobrażali, była nauką pokazującą, jak obliczenia są niezbędne 

dla inteligencji, poprzez odkrywanie symbolicznych operacji związanych z ludzką inteligencją. 

Zadaniem, które przewidzieli dla sztucznej inteligencji, było wykazanie wystarczalności obliczeń 

symbolicznych poprzez ustalenie, że jakąkolwiek inteligentną pojemność można zaprogramować w 

komputerze. Jeśli inteligencja jest obliczeniami, to coraz potężniejsze komputery są analogami 

sztucznej inteligencji do coraz potężniejszych akceleratorów cząstek używanych przez fizyków do 

badania głębokiej struktury materii. Liczba bitów cyfrowych w dzisiejszych komputerach jest wciąż o 

kilka rzędów wielkości niższa od liczby połączeń między neuronami w ludzkim mózgu, ale technologia 

ta wykładniczo zwiększa swoje możliwości. Wydaje się, że przeznaczeniem tranzystorów krzemowych 

są tranzystory z nanorurek węglowych, które pozwolą na układanie obwodów w trzech wymiarach. 

Ray Kurzweil przewiduje, że do 2020 r. na komputerach stacjonarnych będzie dostępna równoważna 

pojemność jednego ludzkiego mózgu,inteligencja, około 2029 roku, ludzkość wejdzie w osobliwość. 

Osobliwość wyznacza punkt, w którym zmiana jest tak radykalna, że nie można jej już przewidzieć. 

Kurzweil jest zwolennikiem tego, co profesor filozofii z Berkeley, John Searle, nazywa „silną sztuczną 

inteligencją”: pogląd, że odpowiednio zaprogramowany komputer to umysł. W 1980 roku Searle 

opublikował najbardziej dyskutowane potępienie silnej sztucznej inteligencji. W nim argumentuje, że 

formalna manipulacja symbolami dokonywana przez komputer podążający za programem nigdy nie 

jest wystarczająca do wytworzenia inteligentnego zrozumienia czegokolwiek. Przedstawia swój słynny 

eksperyment myślowy „Chiński pokój”, który zaprojektował, aby pokazać, że komputer może przejść 

test Turinga bez posiadania prawdziwego zrozumienia i inteligencji. Searle twierdzi, że jeśli wykonuje 

te same procedury, co komputer, odpowiadając na chińskie pytania, może zdać test Turinga bez 

faktycznego zrozumienia języka chińskiego. Wyobraża sobie siebie w pokoju z książką z instrukcjami 

(programem), które mówią mu, co zrobić z otrzymanymi kartkami papieru, na których znajdują się 

bezsensowne (dla niego) symbole. Wyszukuje te symbole w instrukcji i przestrzega zasad, które po 

kilku krokach prowadzą go do skopiowania kilku innych symboli na papier i przekazania ich poza 

pomieszczenie. Bez jego wiedzy symbole są chińskie i spoza sali są interpretowane jako linie dialogowe 

w rozmowie prowadzonej w języku chińskim. Ponieważ „wykonuje program” w tym eksperymencie 

myślowym, ale naprawdę nie rozumie „rozmowy”, w której uczestniczy, Searle twierdzi, że wykonanie 

programu jest niewystarczające do prawdziwego zrozumienia. Argument ten wywołał długą debatę i 

niezliczone artykuły dotyczące tego, czy system komputerowy może naprawdę „cokolwiek zrozumieć”. 

Searle sądzi, że argument poruszony w jego argumentacji Chinese Room jest zdrowy i wyraża 

zdziwienie, że nie jest on szerzej uznawany przez informatyków. Nie jest to miejsce, w którym można 

by bardziej szczegółowo omawiać chińskie argumenty pokojowe, jako dobrze zdeptane pole, jakie 

można znaleźć w dzisiejszej filozofii umysłu. Jednak filozofowie i inni, którzy akceptują argument 

Searle'a, wzięli go za pokazanie, że programowanie komputera jest beznadziejnym podejściem do 

rozwoju prawdziwie inteligentnych systemów. Często spotykamy sceptyków, którzy twierdzą, że wynik 

Searle'a pokazuje, że nasze własne podejście do sztucznej moralności jest podobnie beznadziejne. Nie 

zgadzamy się. Oznacza to, że nie zgadzamy się, że zastrzeżenia filozoficzne powinny powstrzymać nas 

od dalszego opowiadania się za lepszymi rozwiązaniami obliczeniowymi w podejmowaniu decyzji 

etycznych. Niemniej jednak musimy przyznać, że istnieją filozoficzne pytania dotyczące natury i statusu 

rodzajów systemów, jakie przewidujemy. Stajemy przed dwoma pytaniami: czy (ro) bot naprawdę 

może być agentem moralnym? A skąd można wiedzieć? Chociaż nie uważamy, że którekolwiek z tych 

pytań można lub trzeba rozwiązać w zadowalający sposób, warto je omówić, ponieważ sceptycyzm 

stojący za takimi pytaniami może pełnić użyteczną, krytyczną funkcję. Co jest potrzebne do prawdziwej 



wolnej woli? Istnieje wiele odpowiedzi na to pytanie, niektóre koncentrują się na świadomym 

rozumowaniu, inne na wolnej woli, a jeszcze inne na kwestii odpowiedzialności moralnej. 

Czy (Ro)bot może być prawdziwym moralnym agentem? 

Dyskusja na temat „prawdziwej” moralnej sprawczości jest przydatna, jeśli sugeruje zdolności, które 

należy wprowadzić w AMA. Jeśli świadomość zapewnia korzyści agentom moralnym, ludzie powinni 

rozważyć ją jako AMA. Uznając, że żaden obecny system nie jest w rzeczywistości świadomy, jakie 

ograniczenia nakłada to na możliwości AMA? Argumenty przeciwko AMA oparte na stanowisku 

Searle'a mają niewielkie znaczenie w praktycznym zastosowaniu. W jego eksperymencie myślowym 

wynik przetwarzania symboli jest całkowicie nie do odróżnienia od prawdziwego chińskiego 

użytkownika do jakiegokolwiek zewnętrznego obserwatora. Dlatego „prawdziwe zrozumienie” 

Searle'a oznacza rozróżnienie bez różnicy w zachowaniu. Nic w argumentacji Searle'a nie wyklucza 

możliwości stworzenia AMA, które są behawioralnie nie do odróżnienia od prawdziwych czynników 

moralnych. Zatem jego koncepcja świadomego, celowego zrozumienia jest po prostu nieistotna dla 

praktycznych kwestii, jak sprawić, by (ro)boty zachowywały się etycznie. Dla Rene Descartes ponad 

trzysta lat temu idea inteligencji maszynowej była metafizycznie absurdalna. Kartezjusz zajrzał do 

własnego umysłu i to, co tam znalazł, wydawało się tak różne od świata przedmiotów fizycznych, że 

doszedł do wniosku, że umysł i ciało są z konieczności odrębnymi substancjami. Maszyny to obiekty 

materialne, rozległe w czasie i przestrzeni, które można podzielić na mniejsze części materialne. Umysł, 

zdaniem Kartezjusza, był niepodzielnym miejscem świadomego rozumowania. Chociaż istota ludzka, 

zgodnie z koncepcją Kartezjusza, łączyła mechaniczne ciało i niematerialny umysł w doskonale 

skoordynowaną całość, same materialne maszyny nigdy nie miałyby intelektualnych atrybutów. W 

przeciwieństwie do Searle'a Kartezjusz uważał, że maszyny są z natury niezdolne do rozumowania lub 

elastycznego używania języka. Jeśli Kartezjusz ma rację, to perspektywy dla AMA są nieco słabsze. 

Chociaż Kartezjusz twierdził, że więcej materii nie może odtworzyć elastycznego rozumowania i mowy 

istot ludzkich, nie przedstawił żadnego hermetycznego argumentu przeciwko takiej możliwości. Jego 

zrozumienie możliwości przedmiotów materialnych zostało ukształtowane przez to, co najlepsze, co 

mogła zaoferować siedemnastowieczna nauka. Jednak nawet współczesny Kartezjuszowi, Thomas 

Hobbes, uważał, że „umysł będzie niczym innym jak ruchami pewnych części ciała organicznego”, a 

dziś, jako argument za dualizmem, poglądy Kartezjusza na temat ograniczeń materii nie mają 

większego znaczenia. Jednak, jak zauważono, są tacy, którzy nadal utrzymują, że w ludzkim mózgu jest 

coś wyjątkowego, co daje mu możliwości, których nigdy nie osiągnie zaprogramowany krzem. Jest to 

punkt widzenia, którego biorąc pod uwagę to, co najlepsze, co nauka XXI wieku ma do zaoferowania, 

nadal nie można ani udowodnić, ani obalić. Jedną „specjalną właściwością”, która według niektórych 

nie występuje w żadnej technologii obliczeniowej, która została jeszcze opracowana, jest wolna wola. 

Świadome zrozumienie to coś innego. Przyjrzymy się każdemu z nich po kolei. 

Etyka systemów deterministycznych 

O ile ludzie nie cierpią z powodu przymusu lub innych zaburzeń psychicznych, ludzie czują się 

swobodnie, aby działać na różne sposoby. To poczucie wolności może być obecne nawet wtedy, gdy 

fizyczne możliwości działania są skrajnie ograniczone. Mężczyzna w kajdanach może nadal swobodnie 

mrugać oczami. Jakie jest źródło tego uczucia? Czy jest to wymagane do etycznego zachowania? Nikt z 

pewnością nie może odpowiedzieć na te pytania. Pojęcie ludzkiej wolnej woli jest często postrzegane 

nieco mistycznie jako „cokolwiek to jest”, co leży u podstaw poczucia wolności do działania, nawet jeśli 

nie można go zdefiniować w naukowo akceptowalny sposób. Filozof Daniel Dennett odrzuca takie 

„magiczne” koncepcje wolnej woli. Zamiast tego wierzy, że możliwość rozważenia wielu opcji i 

dokonania wyboru spośród nich jest jedynym rodzajem wolności, jaką mają ludzie, i jedynym wartym 

posiadania. Tak czy inaczej. Niemniej jednak, ponieważ wolnej woli nie można sformułować w sposób 



jasny, mistyczny pogląd dostarcza jedynie niejasnego argumentu przeciwko próbom zaprojektowania 

AMA. Przeczucie, że istnieje magiczny składnik wolnej woli człowieka, jest tym, którego nie możemy 

obalić, ale nie możemy też zastosować go do inżynieryjnego zadania tworzenia AMA. Czy to podważa 

cały projekt inżynieryjnych AMA? Zdolność Deep Blue do algorytmicznego wybierania spośród ruchów 

szachowych potrzebnych do pokonania Gary'ego Kasparowa nie była ograniczona przez brak 

jakichkolwiek magicznych składników. Można oczywiście argumentować, że sukces Deep Blue zależał 

przede wszystkim od ludzkiej kreatywności zaangażowanej w jego projekt. Ale nawet jeśli ta ludzka 

kreatywność nie jest deterministyczna, rezultatem był deterministyczny system zdolny do gry w szachy 

na najwyższym poziomie. Pomimo tego, że jest to system deterministyczny, Deep Blue kwalifikuje się 

jako agent pod pewnymi względami, podczas gdy pod innymi nie spełnia kryteriów. Luciano Floridi i J. 

W. Sanders zidentyfikowali trzy kluczowe cechy, które są ważne dla koncepcji sztucznych środków: 

• Interaktywność: reakcja na bodziec poprzez zmianę stanu: to znaczy, że agent i jego otoczenie mogą 

na siebie oddziaływać 

• Autonomia: Zdolność do zmiany stanu bez bodźca, to znaczy bez bezpośredniej odpowiedzi na 

interakcję, co skutkuje pewnym stopniem złożoności i oddzielenia od otoczenia 

• Adaptability: Zdolność do zmiany „reguł przejścia”, za pomocą których zmienia się stan; to znaczy, 

podmiot może być postrzegany jako uczący się własnego trybu działania w sposób, który w sposób 

krytyczny zależy od jego doświadczenia 

Deep Blue jest w pewnym stopniu interaktywny i autonomiczny, ale brakuje mu zdolności 

adaptacyjnych, ponieważ jest zależny od programistów, którzy zmieniają zasady, według których 

działa. (Rzeczywiście, Kasparow narzekał, że programiści niesłusznie dodali specjalne zasady mające na 

celu pokonanie jego stylu gry). Dodanie elementu uczenia się do systemu zwiększyłoby jego zdolność 

adaptacji. Jednak dostępne obecnie algorytmy uczenia się są dalece niewystarczające. Oczywiście 

szachy to nie etyka. Etyka jest znacznie bliższa podstawowej koncepcji tego, co to znaczy być 

człowiekiem. Główną cechą ludzkiego doświadczenia jako agentów moralnych jest to, że ludzie często 

czują się gotowi między działaniem samolubnym a altruistycznym. Ludzie odczuwają pociąg z obu 

kierunków, a to napięcie stwarza możliwość wolności - równej wolności do robienia czegoś złego lub 

właściwego. (Niektórzy etycy sugerują nawet, że nie można postępować etycznie, jeśli nie można 

również postępować nieetycznie). Jak może powstać etyka dla systemu deterministycznego? Tę 

możliwość znajdujemy w rodzaju wyboru, który zaproponował cybernetyk Heinz von Foerster, którego 

cytowaliśmy na początku tego rozdziału. Czy nam się to podoba, czy nie, istniejące (ro) boty są nie tylko 

biernymi przekaźnikami zasad etycznych, ale same wchodzą w interakcję z innymi agentami w 

istniejącej ekologii moralnej. Troska żołnierza o swojego robota węszącego bomby wprowadza nowe 

możliwości etyczne, na przykład, jak oceniłby przetrwanie robota w porównaniu z, powiedzmy, psem. 

Ale te możliwości mają również wpływ na etyczne projektowanie agentów. Na przykład w zakresie 

obecnej technologii mieści się mierzenie skłonności żołnierza do zbliżania się do robota i interakcji z 

nim oraz wykorzystywanie tego do oceny, czy zachowałby się on ochronnie wobec robota. Niezależnie 

od tego, czy ostatecznie programowanie takich zdolności w sprzęcie wojskowym jest dobrym 

pomysłem, cele konkretnej misji mogą narzucać robotom preferencyjne traktowanie tych, którzy 

reagują na nie w troskliwy sposób. W ten sposób relacje między ludźmi a (ro)botami mogą być 

wzajemne. Każdy agent działający w ramach tej wzajemnej struktury napotka konflikty między swoimi 

własnymi celami a celami innych. Zawsze, gdy dążenie do jednego zestawu celów wiąże się z 

możliwością wyrządzenia krzywdy innym, pojawia się kwestia etyczna. Im więcej opcji dostępnych dla 

systemu i ocenianych przez system, tym większy jest potencjał konfliktu. Małe dzieci i większość 

zwierząt ma tylko ograniczone poczucie wpływu swoich działań na dobrostan innych. Dla nich zakres 

etycznego działania jest ograniczony przez niewidzialność odpowiednich opcji i wyników. Wraz ze 



wzrostem wyrafinowania poznawczego, czy to osiągniętego ewolucyjnie, rozwojowo czy społecznie, 

pojawia się większa świadomość sprzecznych celów wśród agentów. Wprowadza także wrażliwość na 

konflikty w ramach własnych wewnętrznych celów agenta. Sugerujemy, że wyrafinowany czynnik 

moralny to taki, który uznaje, że różne perspektywy dają różne rankingi preferencji. Tych różnych 

rankingów nie da się rozwiązać w całkowicie neutralny, niezależny od perspektywy sposób. Wybór 

sposobu działania przez agenta nie może być sztywno ograniczony pojedynczym porządkiem 

preferencji. Ludzie tolerują tych, których normy różnią się od ich własnych. Projekt AMA powinien 

uwzględniać stopnie swobody istniejące w dziedzinie etyki. Dla von Foerstera to nie tylko kwestia 

wyboru, ale także rozszerzenie dostępnych wyborów jest kluczowe dla etyki. Zdaniem Dennetta, 

rozszerzenie wyboru następuje, ponieważ (cytując tytuł jego książki) „wolność ewoluuje”. Rozumie 

przez to, że ewolucja dała ludziom zdolność rozważania wielu opcji i przewidywania wielu wyników. 

Poszerzenie wyboru jest nie tylko tematem dyskusji Dennetta na temat ewolucji ludzkiej wolności, ale 

także centralną zasadą w ewolucji i rozwoju etycznych maszyn. Chris Lang, będąc absolwentem 

Uniwersytetu Wisconsin w Madison, zaproponował, że rozszerzenie możliwości wyboru komputera 

uczącego się opartego na wyszukiwaniu doprowadziłoby do systemu, który prawdopodobnie działałby 

jako przyjazny dla człowieka czynnik moralny. Jego optymistyczny pogląd opiera się na koncepcji 

uczenia maszynowego, zgodnie z którą „racjonalne poszukiwanie strategii pociąga za sobą 

maksymalizację tempa napotykania nowych pomysłów, co z kolei pociąga za sobą maksymalizację 

różnorodności i współczynnika interakcji grupy, w której uczestniczy”. Według Langa takie podejście 

pociąga za sobą maksymalizację wolności na świecie w ogóle, co zwykle obejmuje zarówno ochronę 

życia, jak i wzmacnianie ludzi - w zasadzie wszystko, co ogólnie uważamy za etyczne. Maszyny etyczne, 

nawet jeśli są „lepsze” od ludzi, musiałyby cenić interakcje z ludźmi, ponieważ utrata takiej interakcji 

pociągnęłaby za sobą zmniejszenie różnorodności ich środowiska. Nie omówiliśmy jeszcze pomysłów 

Langa na temat maszyn do etycznego uczenia się, ale na razie warto zauważyć, że on, podobnie jak von 

Foerster, postrzega maksymalizację wyboru jako klucz do moralnej sprawczości. Zasugerowaliśmy, że 

kwestia, czy systemy deterministyczne można uznać za rzeczywiste czynniki moralne, jest tak samo 

nierozwiązalna, jak kwestia, czy istoty ludzkie naprawdę mają wolną wolę. Jeśli twoja koncepcja 

prawdziwej moralnej sprawczości obejmuje „magiczne” pojęcie wolnej woli, nie ma sposobu, aby być 

pewnym, że ludzie ją mają. Jednak nawet jeśli ludzie nie mają żadnej magicznej wolności, kwestia tego, 

jak powstaje wybór moralny, pozostaje w dużej mierze niezmieniona. Niedawna dyskusja na temat 

związku między etyką a wolnością pożytecznie wskazuje na ważne kwestie projektowe dla AMA. Nawet 

w deterministycznych ramach działania etyka obejmuje otwarty wybór. Opcje rozszerzają się, a 

konsekwencje mnożą się, gdy do środowiska moralnego wkraczają nowi agenci. Aby dobrze 

funkcjonować w kontekście moralnym człowieka, AMA będą potrzebować umiejętności oceny wielu 

opcji i rozważenia różnych perspektyw oceny. Swoimi działaniami AMA niewątpliwie zwrócą się do 

istniejącej ekologii moralnej, a tym samym ją zmienią. Należy jednak mieć nadzieję, że wyrafinowane 

AMA byłyby mniej skłonne do deformacji ekologii moralnej w żałosny sposób, nawet jeśli sposób, w 

jaki ludzie z nimi łączą się, nadal przewyższa ich rzeczywiste możliwości moralne. Może to fałszywa 

nadzieja. Niemniej jednak wolność moralna, zgodna z determinizmem lub nie, jest istotna dla 

projektowania AMA. 

Zrozumienie i świadomość 

Podobnie jak wolna wola, ludzkie zrozumienie i świadomość są dla wielu mistyczną fascynacją. I jak 

wszystkie próby demistyfikacji ludzkiego umysłu, twierdzenie, że systemy cyfrowe mogą posiadać 

autentyczne zrozumienie lub prawdziwą świadomość, wywołuje silne negatywne reakcje. Ludzka 

skłonność do antropomorfizacji zarówno zwierząt domowych, jak i maszyn sprawia, że trudno jest 

uniknąć mówienia, jakby miały coś w rodzaju ludzkiego zrozumienia lub ludzkiej świadomości. Ale jaki 

rodzaj zrozumienia mogą faktycznie mieć  (ro)boty i czy jest ono wystarczające do tworzenia AMA? Czy 



AMA będzie wymagało świadomości i czy system bez świadomości może być uważany za czynnik 

moralny? Zarówno w prawie, jak iw filozofii, sprawczość moralna jest utożsamiana z 

odpowiedzialnością moralną i rzadko jest przypisywana osobom, które nie rozumieją lub nie są 

świadome tego, co robią, na przykład dzieci. Kwestie praw i obowiązków robotów (ro) są tym, do czego 

większość ludzi przeskakuje, gdy po raz pierwszy słyszy o sztucznej moralności, ale, tak jak poprzednio, 

nasze zainteresowanie tutaj nie dotyczy dalszych pytań o to, co zrobić po udanym stworzeniu AMA niż 

z wcześniejszą rolą świadomości i zrozumienia w zdolności systemu do dokonywania ocen etycznych. 

Zrozumienie 

Chiński pokój Searle'a jest punktem zerowym w trwającej debacie na temat zrozumienia maszyn. 

Większość poważnych badań nad sztuczną inteligencją odeszła jednak od odosobnionego skupienia się 

na umiejętnościach konwersacyjnych potrzebnych do zdania testu Turinga. Rozumienie maszyny 

wymaga znacznie więcej niż rozmowy. Badacze stosują „multimodalne” podejścia do robotyki, 

wzorowane na rozwoju ludzkich dzieci. Takie systemy jednocześnie przetwarzają słuch, wzrok i dotyk, 

a jednocześnie uczą się działania i mowy. Słowa nauczone przez takie systemy są zatem „ugruntowane” 

w działaniach samego robota i działaniach, które obserwuje wykonują inni. Nawet abstrakcyjne 

zdolności, na przykład arytmetyka, mogą opierać się na zdolności do przemieszczania obiektów w celu 

utworzenia skupisk percepcyjnych. Ludzie początkowo rozumieją „2 + 2 = 4” nie jako abstrakcyjną 

propozycję matematyki, ale jako konkretny rezultat utworzenia dwóch grup dwóch obiektów i być 

może ich policzenia nawet palcami. Fizyczne interakcje z ołówkiem i papierem mogą ugruntować 

jeszcze bardziej abstrakcyjne zdolności, na przykład algebrę. Wielu badaczy stawia na to, że gdy 

zdolności przetwarzania informacji zostaną w ten sposób ugruntowane, przepaść między prawdziwym 

rozumieniem ludzkim a rozumieniem maszynowym staje się mniej znacząca, być może nawet 

nieistotna. Ten rodzaj niepowiązanych i bezcielesnych manipulacji symbolami, które Searle wyobrażał 

sobie w chińskim pokoju, praktycznie uniemożliwia zrozumienie prawdziwego języka. Jeśli wszystkie 

odniesienia między symbolami są wewnętrzne w systemie symboli, to ich znaczenie jest okrągłe w 

dokładnie taki sam sposób, jak definicje słownikowe. Podążając za łańcuchem definicji, często wracasz 

do oryginalnego słowa, które próbowałeś zrozumieć. Prawdziwe systemy poznawcze są fizycznie 

ucieleśnione i usytuowane w świecie obiektów fizycznych i podmiotów społecznych. Słowa, pojęcia i 

symbole używane przez takie systemy są zakorzenione w ich interakcjach z przedmiotami i innymi 

czynnikami. Począwszy od pracy Rodneya Brooksa, dyrektora Laboratorium Sztucznej Inteligencji w 

MIT, teoria ucieleśnionego poznania wywarła rewolucyjny wpływ zarówno na naukowy, jak i 

komercyjny rozwój robotów. Firma Brooksa iRobot produkuje odkurzacz automatyczny „Roomba” i 

robota wojskowego Packbot (ponad trzysta zostało rozmieszczonych w Iraku, w tym Scooby-Doo). W 

połowie lat 80-tych Brooks zaczął opracowywać podobne do owadów roboty w Laboratorium Sztucznej 

Inteligencji, które były niezwykle skuteczne w poruszaniu się po pomieszczeniach i wokół obiektów. Na 

przykład Czyngis, podobny do mrówki robot o sześciu nogach, był w stanie pokonywać różne 

przeszkody. Geniusz Brooksa polegał na zapewnieniu niezależnej kontroli nad każdą z nóg, zamiast 

używania centralnego procesora do koordynowania całej aktywności. W ten sposób wyprodukował 

bardzo stabilne roboty, które dostosowały się do szerokiego zakresu pchnięć i pchnięć i mogły poruszać 

się po różnorodnym terenie. Zdolność Czyngis do poruszania się na nogach bez przewracania się była 

imponującą siłą w czasie, gdy większość robotów budowała pojazdy kołowe, ponieważ wydawały się 

oferować większą stabilność. Myśląc poważnie o tym, w jaki sposób robot jest fizycznie ucieleśniony i 

osadzony w środowisku, Brooks był w stanie wykazać, że seria stosunkowo prostych procesów 

lokalnych może wspólnie doprowadzić do pojawienia się bardziej złożonych zachowań. Na przykład w 

Czyngis rozproszony układ czujników umożliwia każdemu lokalnemu stawowi reagowanie na ruchy 

pochodzące z innych części robota. Ruchy te nie muszą być wyraźnie sygnalizowane, ale są domyślnie 

wykrywane przez czujniki w innych stawach, ponieważ gdy porusza się jedna noga, kąty wszystkich 



pozostałych nóg ulegają zmianie. Brooks proponuje budowanie bardziej wyrafinowanych systemów 

robotycznych poprzez nakładanie na siebie różnych zdolności behawioralnych. Czyngis mógł również 

śledzić ludzi za pomocą czujników podczerwieni. Czyngis nie wiedział, co robi, ale wydawało się, że 

przyciągają go napotkane ssaki. Wyglądało na to, że ma zachowanie ukierunkowane na cel. Brooks 

wykazał, że skoordynowane zachowanie można osiągnąć bez centralnego kontrolera wydającego 

instrukcje do całego systemu. Brooks określa swoje podejście jako „architekturę subsumpcji” lub 

„robotykę opartą na zachowaniu”. Chodzi o to, że robot jest wyposażony w podstawowe zachowania, 

które może wykonywać w odpowiedzi na sygnały środowiskowe. W ten sposób środowisko odgrywa 

kluczową rolę w określaniu, która z tych warstw podpływowych kontroluje aktywność robota w danym 

momencie. Potencjalna siła architektury subsumpcji polega na sposobie, w jaki zachowanie 

adaptacyjne wyłania się z interakcji między podsystemami wykonującymi proste zadania niższego 

poziomu. Innymi słowy, u złożonych zwierząt, a być może nawet ludzi, zbiór stosunkowo prostych 

komponentów wykonujących określone zadania może wspólnie przybrać wygląd złożonego 

zachowania i funkcji poznawczych wyższego poziomu. Teoria poznania ucieleśnionego powstała jako 

alternatywa dla poglądu, że mózg musi stworzyć pełną wewnętrzną reprezentację świata, kompletny 

model lub symulację zawierającą wszystkie szczegóły niezbędne do rozumowania, jak działać w 

świecie. W klasycznym, bardziej scentralizowanym podejściu do poznania, mózg manipulował 

symbolami wewnętrznymi, które tworzyły jego model świata, w celu określenia każdego działania i 

każdej reakcji, na przykład pozycji każdego mięśnia lub stawu. Jednak systemy robotyczne 

zaprojektowane zgodnie z tym podejściem są bardzo delikatne - na przykład przewracają się, zanim 

będą mogły dokładnie zaktualizować swoje modele wewnętrzne w odpowiedzi na nieoczekiwane 

pchnięcie. Robot żyjący w samodzielnie stworzonej rzeczywistości wirtualnej nie może się równać z 

takim, który reaguje natychmiastowo i w sposób ciągły na samą rzeczywistość. Jak podobno ujął to 

Brooks, „świat jest swoją najlepszą reprezentacją”. Jego były student Brian Scasselati, obecnie robotyk 

na Uniwersytecie Yale, żartobliwie mówi, że on i jego koledzy postępują zgodnie z podejściem Brooksa, 

ponieważ „jesteśmy zbyt leniwi i zbyt głupi, by tworzyć udane symulacje” świata robota. Czy każde 

wyzwanie można dynamicznie sprostać w bezpośredniej interakcji między ciałem a światem? A może 

są zadania, w przypadku których warto mieć wewnętrzny model świata? Z jednej strony istnieje wiele 

dowodów na to, że ucieleśniona jest duża część ludzkiego poznania. Ale oczywiście wewnętrzny model 

świata jest pomocny w planowaniu i prognozowaniu, w pomysłowym testowaniu różnych kierunków 

działań. Dla celów projektowania AMA, dużo więcej należy zrozumieć na temat relacji między 

ucieleśnionym poznaniem a konstruowaniem wewnętrznych wirtualnych lub wyobrażonych modeli 

świata. Zdajemy sobie sprawę, że od zachowania przypominającego owada do wyższego poziomu 

poznania, w tym podejmowania decyzji etycznych, jest długa droga. Niemniej jednak zdając sobie 

sprawę z wagi bycia wcielonym i osadzonym w świecie dostarcza dwóch ważnych spostrzeżeń. Po 

pierwsze, wiele informacji potrzebnych agentom może być już wbudowanych w środowiska, przez 

które się poruszają, co sprawia, że nie jest konieczne wewnętrzne odtwarzanie lub symulowanie tych 

informacji; to znaczy, nie zawsze trzeba budować mentalny model świata. Po drugie, zdolności ludzi do 

reagowania z pozornym zrozumieniem na ich środowisko fizyczne i społeczne wiele zawdzięczają 

budowie i budowie ich ciał, kończyn i zmysłów, które pozwalają im przetwarzać większość odpowiedzi 

przy niewielkiej lub żadnej potrzebie świadomego myślenia lub refleksji. Jakie moralne aspekty osądu 

i rozumienia zależą od ucieleśnienia i usytuowania w świecie przedmiotów, bytów i innych podmiotów? 

Dla ludzi większość zachowań moralnych polega na dostosowywaniu się do sytuacji społecznych w 

czasie rzeczywistym, w sposób, który stara się sprostać zmieniającym się potrzebom, wartościom i 

oczekiwaniom zaangażowanych stron . Sztuczne podmioty moralne będą musiały być podobnie 

usytuowane w swoich związkach. Na przykład relacje między społecznie wykwalifikowanymi robotami 

a ludźmi i innymi czynnikami w ich środowisku będą stale ewoluować, podobnie jak konteksty 

społeczne, w których działają. Szczególnie w odniesieniu do samych AMA można sobie wyobrazić 



rosnącą akceptację i swobodę dla ich działań, gdy ludzie zaczynają czuć, że ich zachowanie jest godne 

zaufania. Jeśli staniesz się bardziej ufny i wygodny w działaniach robota w Twoim domu, wyrafinowany 

system powinien być w stanie wyczuć ten komfort i odpowiednio rozszerzyć zakres zadań, które może 

wykonywać, nie denerwując Cię. I odwrotnie, jeśli roboty nie będą działać odpowiednio, 

społeczeństwo będzie domagać się praw i praktyk, które dodają nowe ograniczenia ich zachowania. 

Moralność ewoluuje, a AMA będą aktywnymi uczestnikami w pracy nad nowymi wyzwaniami w wielu 

dziedzinach działalności. Co zatem oznacza „zrozumienie” w kontekście tej dyskusji? Jeśli oznacza to 

zdolność do odpowiedniego reagowania i adaptacji do środowiska społecznego i fizycznego, nie 

widzimy powodu, by sądzić, że odpowiednio ucieleśnione i wbudowane komputery nie mogą mieć 

takich reakcji. Już są inżynierowie opracowujący interfejsy człowiek-komputer, które „enaktywują” 

użytkowników tych systemów poprzez wszystkie modalności sensoryczne, zamiast ograniczać 

interakcje do języka. W miarę jak takie systemy stają się coraz bardziej wyrafinowane, coraz mniej 

istotne będzie pytanie, czy całe to zrozumienie znajduje się tylko w zaprogramowanej cyfrowo części 

systemu. 

Świadomość 

Zrozumienie jest czasami utożsamiane ze świadomością - czymś innym ,termin ma magiczne konotacje 

i ma oszałamiający wachlarz znaczeń. Termin ten jest używany do zaznaczenia różnicy między 

przebudzeniem a snem, a także do uchwycenia szeregu funkcji poznawczych wyższego rzędu, w tym 

zdolności uważności, planowania i doświadczania. Istnieją niezwykłe stany świadomości, które 

obejmują sny, doświadczenia psychotyczne, doświadczenia szczytowe i przepływ. Inne odmiany 

doświadczeń stwarzają problem epistemologiczny. Można tylko przypuszczać, jak to jest być 

nietoperzem lub co czuje ptak, podobnie jak można się tylko domyślać charakteru świadomych przeżyć 

ludzi, których preferencje żywieniowe lub emocje znacznie różnią się od naszych. Przypuszczalnie to, 

czego każdy komputer mógłby lub mógłby doświadczyć, jest podobnie poza zasięgiem ludzi. Pomysł, 

że nie można mieć wiedzy o innych rodzajach umysłów, stanowi wystarczający powód dla niektórych 

filozofów i naukowców, aby wątpić, czy w ogóle ma sens mówić o świadomości. Niektórzy przypisują 

tajemnicze doświadczenie bycia świadomym (jego „fenomenologiczne” właściwości) niefizyczny 

aspekt ludzkiego umysłu, który nie występuje dosłownie w fizycznym wszechświecie Dusza, duch i 

nadprzyrodzona substancja to terminy religijne, które próbują uchwycić pojawienie się mentalnej 

magii świadomych doświadczeń ludzi. Niektórzy uważają, że świadomość musi być uniwersalną 

właściwością materii, w pewnym stopniu dzieloną nawet przez ziarenka piasku na plaży. Na drugim 

końcu spektrum znajdują się twardogłowi naukowcy, którzy odrzucają takie poglądy jak mistyczne 

mumbo jumbo. Zgodnie z takimi poglądami, świadomość, jeśli ma to w ogóle mieć sens, musi być 

zrozumiała w kategoriach czegoś takiego jak przetwarzanie informacji, organizacja sieci neuronowej 

lub podstawowe właściwości neurofizjologiczne układu nerwowego. Pomiędzy tymi pozycjami 

znajdują się badacze, którzy uważają, że to, czy świadomość można w pełni wyjaśnić w kategoriach 

obiektywnych informacji lub neuronów, musi być ściśle skorelowane z obserwowalnymi lub 

mierzalnymi cechami mózgu. Nieżyjący już Francis Crick, który zdobył Nagrodę Nobla za rolę w odkryciu 

struktury DNA, spędził drugą część swojej kariery, pracując ze swoim kolegą Cristofem Kochem w 

poszukiwaniu neuronalnych korelatów świadomości. Filozofowie wyciągają różne wnioski z tego 

rodzaju badań. Patricia Churchland twierdzi, że gdy naukowcy zrozumieją indywidualne systemy, które 

składają się na świadomość, problem zrozumienia świadomości zniknie. Inni, na przykład David 

Chalmers i Colin McGinn, argumentują, że odkrycie korelacji między świadomością a mózgiem jest 

naukowo cenną czynnością, ale nie może dostarczyć wyjaśnienia fenomenologicznych aspektów 

świadomego doświadczenia. Dzieje się tak, ponieważ w zasadzie nie ma takiego, jak sądzi Chalmers, 

lub dlatego, że tak jak psy mają ograniczenia poznawcze, które uniemożliwiają im zrozumienie 

rachunku różniczkowego, ludzie mają ograniczenia poznawcze, które uniemożliwiają im zrozumienie, 



w jaki sposób ich mózgi wytworzyć świadomość, jak sądzi McGinn. Taki filozoficzny pesymizm nie 

powstrzymał innych przed dalszym poszukiwaniem neuronalnych i obliczeniowych wyjaśnień 

świadomości. Czy neurony naprawdę są właściwym miejscem do poszukiwania zrozumienia 

świadomości? Można by argumentować wraz z Johnem Searle'em, że nie ma lepszego miejsca do 

patrzenia, ponieważ wiadomo, że neurony wytwarzają świadomość, przynajmniej w przypadku ludzi. 

Ale może próby wytworzenia sztucznej świadomości za pomocą obliczeń są jak najwcześniejsze próby 

lotu człowieka, które obejmowały dużo piór i trzepotanie. Obecnie wiadomo, że ptaki niekoniecznie 

były najlepszymi modelami lotu ludzi (co nie oznacza, że ludzie nie mogli się od nich niczego nauczyć 

na temat latania). Lot jest właściwością funkcjonalną, niezależnie od tego, jak to zrobisz, o ile wzbierasz 

się w powietrze i pozostaniesz w powietrzu przez przyzwoity czas. Ponieważ jest to właściwość 

funkcjonalna, lot może objawiać się szeroką gamą różnych systemów wykonanych z wielu różnych 

materiałów. Być może ważne właściwości świadomości są również najlepiej rozumiane funkcjonalnie. 

Nawet jeśli komputery nie będą świadome w dokładnie taki sam sposób jak ludzie, być może można je 

tak zaprojektować, aby działały tak, jakby miały odpowiednie podobne możliwości. 

 Świadomość maszyn rozwija się jako specjalizacja w ramach sztucznej inteligencji. Igor Aleksander, 

profesor inżynierii w Imperial College w Londynie, proponuje, aby wymagania świadomości można było 

podzielić na aksjomaty obejmujące pięć obszarów: poczucie siebie, wyobraźnię, skupioną uwagę, 

planowanie z wyprzedzeniem i emocje. Każda z nich jest z kolei złożeniem lub zbiorem umiejętności 

poznawczych niższego poziomu. Pracując nad zbudowaniem świadomego systemu, Owen Holland i 

Rod Goodman zaczynają od dołu i przechodzą w górę, dodając umiejętności do umiejętności 

wcielonego robota. Wierzą, że ten proces ostatecznie doprowadzi do wewnętrznej reprezentacji 

świata robota i jego samego zachowania, a to doprowadzi do zjawisk podobnych do świadomości. Stan 

Franklin, projektant systemu komputerowego o nazwie IDA, który, jak twierdzi, ma cechy bycia 

świadomym, proponuje, że sztuczny agent jest funkcjonalnie świadomy, jeśli jego architektura i 

mechanizm pozwalają mu wykonywać wiele takich samych zadań, jakie ludzka świadomość umożliwia 

ludziom. Robotyści pracujący nad świadomością maszyn, na przykład Owen Holland i Murray 

Shanahan, uznają, że zbudowanie systemu, którego świadomość jest porównywalna z ludzką, jest 

bardzo odległe, oni z pewnością wierzymy, że roboty, które są zarówno funkcjonalnie, jak i 

fenomenalnie świadome, w końcu zostaną pomyślnie opracowane. Czas pokaże, czy pole świadomości 

maszyn odniesie sukces. Niektórzy filozofowie będą upierać się, że fenomenalna świadomość wymaga 

czegoś ponad funkcjonalną równoważność i nigdy nie zostanie usatysfakcjonowana sukcesem 

komputerów w wykonywaniu zadań związanych z ludzką świadomością. Jednak ta koncepcja 

świadomości jako czegoś, co nie ma żadnego wpływu na obserwowalne zachowanie, jest nieistotna dla 

rozwoju AMA. Funkcjonalna równoważność zachowań to wszystko, co może mieć znaczenie w 

praktycznych kwestiach projektowania AMA. Tak długo, jak pojawiają się nowe pomysły na to, jak 

zmusić komputery do zbieżności z ludzkim zachowaniem, istnieje perspektywa postępu. Na tym etapie 

gry uważamy, że postawienie zakładu przeciwko ludzkiej pomysłowości w tym zakresie byłoby 

przedwczesne. 

Czego jeszcze nie potrafią AMA 

Fotelowe argumenty, że istnieje szklany sufit dla inteligencji botów (ro), nie są całkowicie 

bezwartościowe; mogą nawet okazać się, że mają prawidłowy wniosek. Jednak nie można tego oceniać 

na podstawie teraźniejszości. Tymczasem te argumenty pomagają skupić uwagę na tym, co jest, a co 

nie jest ważne. Większość doświadczonych robotów, z którymi rozmawialiśmy, nie sądzi, że istnieje 

szklany sufit. Nie jest to oczywiście zaskakujące, ponieważ pesymiści mają tendencję do eliminowania 

z zawodu. Przewidujemy jednak, że w najbliższym czasie (ro) boty będą nadal zbliżać się do ludzkich 

możliwości, jednocześnie wykazując znaczne deficyty poznawcze. Niemniej jednak, jak zilustrujemy 



później, obecny stan sztucznej inteligencji, sztucznego życia i robotyki jest wystarczający do 

zainicjowania kilku interesujących eksperymentów w projektowaniu AMA i do dodatkowych 

eksperymentów tuż za rogiem. Jeśli istnieją ograniczenia, nie zostały jeszcze udowodnione. Istoty 

ludzkie mogą również mieć ograniczone rozumowanie. Na przykład Kurt Godel udowodnił w swoim 

słynnym twierdzeniu o niezupełności, że jakikolwiek spójny system logiki wystarczająco potężny, aby 

przedstawić rozumowanie matematyczne, będzie zawierał prawdziwe twierdzenia, których nie może 

udowodnić. (Alan Turing udowodnił, że podobne ograniczenie dotyczy każdego programu 

komputerowego). Czasami twierdzi się, że ludzie mogą przekroczyć granice formalnego rozumowania 

ustanowionego przez Godela, chociaż nie jest jasne, jak ludzie mogą to zrobić. Być może, gdyby ludzie 

wiedzieli, jak lub mogliby przekroczyć granice logiki formalnej, dostarczyłoby to narzędzia do 

projektowania komputerów, które również przekraczają takie ograniczenia. Kwestie takie jak te 

wykraczają daleko poza zakres tej książki, chociaż należy je uwzględnić. Niemniej jednak można 

bezpiecznie założyć, że przez jakiś czas komputery będą bardziej ograniczone niż ludzie w zakresie tego, 

co mogą zrozumieć lub być świadomi, a to wpłynie na ich zdolność dostosowywania się do niuansów i 

wydawania wrażliwych ocen. Otwartym pytaniem pozostaje, czy zrozumienie komputerowe 

kiedykolwiek będzie wystarczające, aby wspierać pełną sprawczość moralną. Czy na przykład 

umiejętność radzenia sobie z subtelnością uczuć innych zależy od empatii lub intuicji tych uczuć, które 

nie byłyby możliwe dla komputera? Ludzkie zrozumienie i ludzka świadomość pojawiły się w wyniku 

ewolucji biologicznej jako rozwiązania określonych wyzwań. Niekoniecznie są to jedyne metody 

sprostania tym wyzwaniom. Tak jak system komputerowy może przedstawiać emocje bez emocji, tak 

systemy komputerowe mogą działać tak, jakby rozumiały znaczenie symboli, nie mając w 

rzeczywistości tego, co można by uznać za ludzkie rozumienie. Niemniej jednak pytania dotyczące 

zdolności komputera lub robota do zrozumienia lub bycia świadomym sugerują, że opracowanie 

bardzo wyrafinowanych AMA nie będzie łatwe.  

Ocena AMA 

Inżynieria, bardziej niż filozofia, rozwija się dzięki jasnym specyfikacjom zadań. Ale jakie jest zadanie 

AMA? Ludzie nie zgadzają się co do moralności różnych działań, a etycy nie są zgodni co do tego, które 

podejście teoretyczne jest właściwe. Test Turinga na inteligencję maszynową był rozwiązaniem 

inżyniera na filozoficzny problem: zbudowanie systemu, którego wydajność można zmierzyć w 

odniesieniu do znanego standardu. Test ma na przykład wady, opiera się wyłącznie na języku i 

podobnym do gry charakterze sytuacji. Jednak nikt nie zaproponował lepszego testu. Czy moralny test 

Turinga (MTT) może odgrywać podobną rolę w dziedzinie sztucznej moralności? Colin Allen, Gary 

Varner i Jason Zinser rozważali tę kwestię i poczynili kilka krytycznych obserwacji, które tutaj omówimy. 

Podobnie jak w oryginalnym teście Turinga, każdy MTT, który polega na porównaniu zachowania 

maszyny z zachowaniem człowieka, z pewnością będzie daleki od doskonałego narzędzia do oceny. 

Jednak przemyślenie ograniczeń takiego testu może pomóc w ustaleniu, co może być ważne dla oceny 

AMA. Jedną z zalet korzystania z MTT może być to, że omija spory dotyczące konkretnych kwestii 

etycznych. Jeśli nie zgadzasz się z sąsiadem w jakiejś kwestii moralnej, na przykład czy zabijanie 

zwierząt dla ich futra jest dopuszczalne, możesz mimo wszystko uznać swojego sąsiada za moralnego 

agenta, jeśli może on uzasadnić swoje zdanie. Podobnie maszyna, która angażuje się w moralną 

dyskusję, może być nie do odróżnienia od człowieka, nawet jeśli dochodzi do wniosków odmiennych 

od poglądu przesłuchującego. Skupienie się na moralnym rozumowaniu i uzasadnieniu może być 

jednak niewłaściwe. Teorie etyczne różnią się co do wagi usprawiedliwienia. Kant wymagał od dobrych 

agentów działania z dobrych powodów - innymi słowy, proces rozumowania jest istotnym składnikiem 

moralności działania z punktu widzenia Kanta. Ale teorie cnót Arystotelesa kładą duży nacisk na 

właściwe działanie w wyniku nawyków wynikających z dobrego charakteru, a nie wiedzy teoretycznej. 

John Stuart Mill, najsłynniejszy utylitarysta XIX wieku, argumentował, że działania są moralnie dobre, 



niezależnie od motywacji agenta. Jego utylitarne podejście podkreślało więc skutki działań, a nie ich 

przyczyny czy uzasadnienia. Wiele osób odrzuciłoby również pogląd kantowski, twierdząc, że małe 

dzieci, a być może psy, są agentami moralnymi (aczkolwiek ograniczonymi), mimo że nie są w stanie 

uzasadnić swoich działań. Odpowiadając na te różnice, Allen i jego koledzy rozważali również 

alternatywną wersję MTT, w której „przesłuchującemu” pokazano zbiór opisów lub przykładów 

rzeczywistych moralnie znaczących działań, oczyszczonych z wszelkich informacji identyfikujących. 

Zadaniem przesłuchującego jest zlokalizowanie maszyny. Takie podejście może również okazać się 

problematyczne, jeśli zdarzy się, że ludzie będą rozpoznawalni, ponieważ często zachowują się mniej 

etycznie, niż powinni. W końcu ludzie nie są znani ze swojej świętości. To zmartwienie sugeruje, że 

można zadać inne pytanie - a nie „Czy możesz powiedzieć, które jest AMA?” ale "Który z tych agentów 

jest mniej moralny od drugiego?" Allen i jego koledzy nazwali to porównawczym MTT (w skrócie cMTT) 

i zasugerowali, że udane AMA powinno być konsekwentnie oceniane, tym bardziej moralne. Problemy 

pozostają dla cMTT. Po pierwsze, standard może być nadal zbyt niski, zwłaszcza jeśli ludzie wybrani do 

porównania nie są wzorami cnót. A etyka, jak wspomnieliśmy, zwykle dotyczy tego, co ludzie powinni 

robić, a nie tego, co robią. Dlatego porównanie z rzeczywistym ludzkim zachowaniem może być 

niewłaściwe. Ponadto maszyna może przejść cMTT nawet jeśli jego ogólna wydajność obejmowała 

działania, które zostałyby uznane za moralnie złe, o ile łączna wydajność przewyższa ludzkie. Ludzie 

oczekują i tolerują ludzkie błędy moralne. Jednak mogą nie tolerować takich błędów w swoich 

maszynach. Jak twierdzą Allen i jego współpracownicy to „wyrachowane decyzje, które przynoszą 

szkodę innym, będą prawdopodobnie znacznie mniej tolerowane w maszynie niż u innego człowieka. 

Innymi słowy, prawdopodobnie będziemy oczekiwać więcej od naszej machiny niż my sami ”. Należy 

pamiętać o pewnych fundamentalnych różnicach między człowiekiem a komputerami. Organizm ludzki 

wyewoluował z platformy biochemicznej. Zdolność do rozumowania wyłoniła się z mózgu 

emocjonalnego. W przeciwieństwie do tego, sztuczna inteligencja jest obecnie rozwijana na platformie 

logicznej. przewaga komputerów nad ludzkim mózgiem w reagowaniu na wyzwania moralne. Na 

przykład komputery prawdopodobnie obliczą szerszy wachlarz możliwości w odpowiedzi na wyzwanie 

i dlatego mogą napotkać opcje lepsze niż te rozważane przez ludzi. Podjęte decyzje przez ludzi nie są 

w pełni racjonalni, ponieważ bierze się pod uwagę tylko kilka odpowiedzi i ludzie generalnie godzą się 

na pierwszą opcję, przy której czują się komfortowo. Ponadto decyzje moralne komputerów 

początkowo nie ucierpią od ingerencji emocji. W ten sposób (ro)boty nie zostaną porwane przez 

emocje, na przykład wściekłość lub zazdrość seksualną. Nie będą też wzmacniać emocjonalnie 

uprzedzeń ani być chciwi - chyba że inżynierowie zdecydują się wprowadzić mechanizmy afektywne do 

(ro) botów. W rozdziale io powrócimy do dyskusji na temat tego, dlaczego takie mechanizmy mogą być 

korzystne dla projektowania AMA. Coś w rodzaju chciwości może również wyłonić się z rodzajów 

oddolnych podejść do rozwoju AMA inspirowanych ewolucją, które omówimy w rozdziale 7. Jeśli 

jednak rozkwitają chciwe systemy komputerowe, jest bardziej prawdopodobne, że będą żądne energii 

lub informacji niż prestiżu. moc, czy płeć. Jeśli te czynniki oznaczają, że komputery są w stanie sprostać 

wyższym standardom niż ludzie, skąd mogą się one wywodzić? Teorie moralne nie dają jednoznacznych 

odpowiedzi. Nie są też łatwo przetłumaczone na algorytmy. Niemniej jednak uważamy, że próba 

przełożenia teorii na praktykę będzie równie pouczająca dla etyków, jak dla (ro)botyków. 



FILOZOFOWIE, INŻYNIEROWIE I PROJEKTOWANIE AMASÓW 

Dwa scenariusze 

Scenariusz A: Wyobraź sobie, że jesteś etykiem, a twój przyjaciel, inżynier AI, mówi do ciebie: „Moja 

firma poprosiła mnie o zaprojektowanie robota, który zawsze będzie działał etycznie. Gdzie mam 

zacząć? ” Po wyrzuceniu kilku pomysłów, które brzmią niezwykle prosto dla twoich uszu i nie potrafią 

połączyć się z przyjacielem, odpowiadasz: „Wrócę do ciebie”. Scenariusz B: Jesteś etykiem i słyszysz, że 

twój przyjaciel, inżynier sztucznej inteligencji, właśnie otrzymał grant wojskowy na zaprojektowanie 

systemu etycznej kontroli autonomicznych systemów uzbrojenia na polu bitwy. Pędzisz do jego biura, 

aby zaoferować swoją wiedzę, ale w połowie drogi twoje tempo zaczyna słabnąć, gdy zastanawiasz się: 

„Gdzie mam zacząć?” Scenariusz A jest fikcyjny, być może nawet fantazją, biorąc pod uwagę, że 

inżynierowie zwykle nie otrzymują takich otwartych zadań, a filozofowie nie są zazwyczaj pierwszymi 

osobami, które myślą o wezwaniu porady. Scenariusz B jest jednak oparty na bieżących wydarzeniach. 

Wielu ekspertów uważa, że roboty wojskowe prawdopodobnie będą pierwszym miejscem, w którym 

będą potrzebne AMA. Stany Zjednoczone. Army’s Future Combat Systems przewiduje rozmieszczenie 

autonomicznych pojazdów w strefach walki. Większość środków na robotykę z Departamentu Obrony 

została przeznaczona na podstawową inżynierię i projektowanie oprogramowania, ale informatyk z 

Georgia Institute of Technology Ronald Arkin otrzymał grant wojskowy na opracowanie zaleceń 

projektowych dla autonomicznych pojazdów bojowych działających w strefie działań wojennych. 

Marynarka wojenna niedawno ufundowała również grupę w Kalifornijskim Instytucie Politechnicznym 

w San Luis Obispo w celu rozwiązania problemów etycznych związanych z automatycznymi systemami 

broni. Niektórzy oczywiście będą postrzegać ideę etycznych maszyn do zabijania jako moralnie 

podejrzaną. Ale niezależnie od zastosowania, czy to eliminacja sił wroga, czy opieka nad osobami 

starszymi, istnieje fundamentalna różnica między filozofami, którzy mają tendencję do myślenia w 

kategoriach wysoce abstrakcyjnych zasad, a inżynierami, którzy muszą wykonać rzeczywiste zadanie 

projektowe. . Jednak filozofowie mają do odegrania pewną rolę. Ogólne zasady mogą kierować 

projektowaniem, nawet jeśli same w sobie nie wystarczą. Mimo że scenariusz A może być fikcyjny, 

zapewnia użyteczny sposób sformułowania niektórych pytań, które mogą się pojawić, nawet w 

przypadku praktycznych zastosowań, które wymagają umiejętności etycznych od sztucznych środków. 

Jaki wkład, poza pomaganiem inżynierom w uświadomieniu sobie etycznych konsekwencji działań ich 

twórców, może wnieść wyszkolony etyk lub wyszkolony filozof w projektowaniu anAMA? Czy zasady, 

teorie i ramy etyczne - na przykład utylitaryzm lub imperatyw kategoryczny Kanta - są przydatne w 

kierowaniu projektowaniem systemów obliczeniowych, które mogą działać z pewnym stopniem 

autonomii? A może wkład etyka będzie polegał głównie na podkreśleniu złożoności wyzwania, co może 

wydawać się inżynierowi nieprzydatne? 

Ugruntowanie współpracy 

W ciągu ostatniego półwiecza stosunek filozofów do sztucznej inteligencji był mieszany, począwszy od 

entuzjastycznego orędowania po ostrą krytykę optymistycznych scenariuszy przepowiadanych przez 

tych, którzy wierzą, że w pełni rozwinięta sztuczna inteligencja jest tuż za rogiem. Filozofowie nie tylko 

komentowali z boku; niektóre odegrały kluczową rolę w rozwoju teorii leżących u podstaw sztucznej 

inteligencji. Daniel Dennett, który działał jako doradca przy opracowywaniu ucieleśnionego uczącego 

się robota Cog, zaproponował nawet, że „robotyki uprawiają filozofię, ale myślą, że to nie jest to, co 

robią”. Ale filozofowie krytyczni wobec sztucznej inteligencji również okazali się lepszymi sędziami niż 

prawdziwi wierzący w trudności, jakie napotkają inżynierowie AI. Jak zauważono, niektóre filozoficzne 

krytyki dotyczące ograniczeń strategii obliczeniowych służących osiągnięciu „silnej sztucznej 

inteligencji” pozostają żywe. Nie koliduje to jednak z zadaniem „słabej sztucznej inteligencji” 

polegającym na opracowywaniu systemów o wysokim stopniu tego, co nazwaliśmy „funkcjonalnymi” 



moralność ”. Dlatego w tym i następnych czterech częściach odkładamy na bok kwestie filozoficzne i 

skupiamy się na sposobach, w jakie względy etyczne można wprowadzić na obecnie dostępne 

platformy. Twój przyjaciel inżynier, który został oskarżony o zaprojektowanie (ro)bota działającego 

etycznie, będzie zaniepokojony z rodzajami ograniczeń, które należy nałożyć na wybory i działania 

systemu. Jaką rolę może odgrywać teoria etyczna w definiowaniu architektury sterowania dla takich 

systemów? Ponadto inżynier musi określić, jakie są wymagania informacyjne dla systemu 

podejmującego decyzje moralne: że to, co system musi wiedzieć, aby podjąć świadomą decyzję i jakich 

urządzeń wejściowych i czujników będzie potrzebował, aby uzyskać dostęp do tych informacji? W jaki 

sposób etycy mogą tu pomóc? Dobrze wyszkolony etyk uczy się rozpoznawać złożoność dylematów 

moralnych i prawdopodobnie będzie wyczulony na nieadekwatność któregokolwiek z podejść 

mających na celu uwzględnienie szeregu wyzwań, z którymi może się zmierzyć AMA. Z drugiej strony 

inżynier będzie się obawiał, że pragnienie etyka, aby uczynić system wrażliwym na względy moralne, 

doda dalsze trudności do już trudnego zadania budowy niezawodnych, wydajnych i bezpiecznych 

systemów. Teoretyczne dyskusje na temat złożoności i trudności dylematów etycznych nie będą 

uważane za pomocne. Chociaż inżynierowie generalnie uważają, że istnieje więcej niż jedno 

rozwiązanie każdego problemu, są oni szkoleni, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie danego 

problemu. Jednak etycy są szkoleni, aby odbiegać od siebie, argumentując odrębne stanowiska, aby 

opisać jak najpełniej zakres rozważań i teorii, które mogą mieć znaczenie dla problemu. W tym miejscu 

warto zaczerpnąć z dziedziny etyki inżynierskiej, gdzie filozofowie często martwią się problemem 

uczynienia ich dyscypliny adekwatną i dostępną dla inżynierów. Przedstawiając podejście do nauczania 

etyki naukowców i inżynierów, Caroline Whitbeck, profesor etyki na Case Western Reserve University, 

odwołuje się do rozróżnienia filozofa Stuarta Hampshire'a między „perspektywą sędziego” dotyczącą 

problemów etycznych a „perspektywą agenta”. Perspektywa sędziego, którą Whitbeck utożsamia z 

tradycyjnymi filozoficznymi podejściami do etyki, stosuje abstrakcyjne zasady do poszczególnych 

przypadków i często stawia wyzwania etyczne jako konflikty między dwiema lub więcej 

przeciwstawnymi stronami lub zasadami. Może to pociągać za sobą wymuszony osąd - wybór między 

wzajemnie wykluczającymi się i często niezadowalającymi alternatywami. Natomiast perspektywa 

sprawcza zajmuje się wyzwaniami etycznymi z punktu widzenia aktora w kontekście, który musi znaleźć 

rozwiązanie problemu. Inżynierowie są przyzwyczajeni do podchodzenia do problemów inżynieryjnych 

poprzez studia przypadków, podejście, z którym perspektywa agentów Hampshire jest bardziej 

zbliżona. Whitbeck pisze, że „problemy etyczne lub moralne są często przedstawiane jako konflikty 

między (zwykle dwiema) przeciwnymi stronami lub przeciwstawnymi zasadami, ale często są lepiej 

rozumiane jako problemy, w których istnieje wiele (etycznych) ograniczeń, które mogą, ale nie muszą, 

okazać się satysfakcjonujące jednocześnie. " Sugeruje to Whitbeckowi, że wyzwania etyczne należy 

traktować podobnie jak problemy projektowe i traktować jako takie. Z pewnością nie do wszystkich 

wyzwań etycznych można podchodzić w ten sposób. Ale dla etyka uczestniczącego w projektowaniu 

AMA pamiętanie o perspektywie agenta jest przydatne na dwóch poziomach. Po pierwsze, 

perspektywa agenta jest podobna do podejścia do rozwiązywania problemów, które rozumieją 

inżynierowie. Po drugie, robota lub system obliczeniowy najlepiej można ocenić jako prostolinijnego 

agenta szukającego sposobu postępowania lub działania w określonym kontekście, w ramach 

ograniczeń etycznych. Projektując systemy obliczeniowe, które będą działać w ramach ograniczeń 

etycznych, należy położyć nacisk na praktyczne podejście do sprostania wyzwaniu. Ten nacisk na 

praktyczność może wydawać się filozofom nadmiernym uproszczeniem etyki. Zdajemy sobie sprawę, 

że zarówno teoria etyczna, jak i etyka stosowana są pełne złożoności. Docenianie złożoności jest 

przydatne, o ile sugeruje sposoby uczynienia systemów obliczeniowych bardziej wyrafinowanymi. Jest 

mniej przydatne, jeśli jest po prostu skierowane na odrzucenie projektu budowy AMA. Złożoność 

etyczna pochodzi z co najmniej kilku źródeł. Z jednej strony istnieją niuanse dyskusji w ramach teorii 

etycznej na temat podstawowych pojęć tej dyscypliny. Z drugiej strony istnieją trudne kwestie, które 



wynikają z prób formułowania normatywnych sądów na temat rzeczywistych sytuacji. Moralność u 

ludzi jest złożoną czynnością i obejmuje umiejętności, których wielu nie potrafi odpowiednio się 

nauczyć lub wykonuje je z ograniczonym poziomem biegłości. Chociaż istnieją wspólne wartości, które 

wykraczają poza różnice kulturowe, kultury i jednostki różnią się szczegółami ich systemów etycznych 

i obyczajów. Oczekiwanie, że AMA natychmiast zajmą się wszystkimi tymi kwestiami, jest 

niewykonalne, ale nasze podstawowe stanowisko jest takie, że każdy krok w kierunku wrażliwości na 

względy moralne w (ro)botach, bez względu na to, jak bardzo jest uproszczony, jest krokiem we 

właściwym kierunku. Inżynierowie szybko zwrócą uwagę, że etyka jest daleka od nauki. Trudne pytania 

o wartość często pojawiają się zarówno w sytuacjach, gdy informacje są niewystarczające, jak i gdy nie 

można z góry w pełni poznać wyników działań. Dlatego etyka może wydawać się niewyraźną 

dyscypliną, która zajmuje się niektórymi z najbardziej zagmatwanych i naładowanych emocjonalnie 

sytuacji, z którymi ludzie się spotykają. Etyka może wydawać się tak odległa od nauki, jak tylko się da, 

a twierdzenie, że etykę można sprowadzić do nauki, byłoby w najlepszym razie naiwne. 

Niemniej jednak uważamy, że zadanie wzmocnienia moralnych zdolności autonomicznych agentów 

oprogramowania zmusi naukowców i inżynierów do rozbicia moralnego procesu decyzyjnego na jego 

części składowe, do rozpoznania, jakie rodzaje decyzji mogą i nie mogą być skodyfikowane i zarządzane 

przez zasadniczo mechaniczne systemy oraz nauczyć się projektować systemy poznawcze i afektywne 

zdolne do radzenia sobie z niejednoznacznością i sprzecznymi perspektywami. Projekt ten będzie 

wymagał przeanalizowania procesu podejmowania decyzji moralnych przez człowieka do jeszcze 

nieznanego stopnia szczegółowości. Różni specjaliści prawdopodobnie przyjmą różne podejścia do 

problemu wdrażania AMA. Dla inżynierów i informatyków naturalnym podejściem może być 

traktowanie etyki jako po prostu dodatkowego zestawu ograniczeń, które należy spełnić, tak jak inne 

ograniczenia dotyczące pomyślnego działania programu. Zgodnie z tym poglądem nie byłoby nic 

szczególnego w rozumowaniu moralnym. Pozostają jednak pytania, jakie powinny być te dodatkowe 

ograniczenia, czy powinny być bardzo szczegółowe (na przykład „Przestrzegaj ograniczeń prędkości”) 

czy bardziej abstrakcyjne (np. „Nigdy nie krzywdź istoty ludzkiej”) i czy mają być traktowane jako 

twarde ograniczenia, których nigdy nie wolno naruszać, czy miękkie, które można rozciągać w dążeniu 

do innych celów. Stworzenie moralnego robota byłoby kwestią znalezienia odpowiedniego zestawu 

ograniczeń i właściwych formuł rozwiązywania konfliktów. Problem tworzenia AMA można zatem 

rozumieć jako znalezienie sposobów implementacji abstrakcyjnych wartości w architekturze 

sterowania inteligentnych systemów. Rezultatem byłby rodzaj „ograniczonej moralności” i systemu 

zdolnego do zachowywania się nieszkodliwie, o ile każda napotkana sytuacja mieści się w 

przewidywanych ogólnych ograniczeniach przez jego projektantów. Skąd mogą pochodzić takie 

ograniczenia? Filozofowie skonfrontowani z tym problemem prawdopodobnie zasugerują odgórne 

podejście do zakodowania określonej teorii etycznej w oprogramowaniu. Tę wiedzę teoretyczną 

można następnie wykorzystać do uszeregowania opcji pod względem akceptacji moralnej. Jednak jeśli 

chodzi o obliczalność, zasady moralne proponowane przez filozofów pozostawiają wiele do życzenia, 

często sugerując niekompatybilne kierunki działania lub nie zalecając żadnego sposobu działania. Pod 

pewnymi względami wydaje się, że kluczowe zasady etyczne są trudne do obliczenia z powodu 

zasadniczo nieograniczonych konsekwencji, jakie może mieć każde działanie. Ale jeśli nie można 

zobaczyć jasnego sposobu implementacji teorii etycznej jako programu komputerowego, to można by 

się również zastanawiać, czy te teorie odgrywają wiodącą rolę w ludzkim działaniu. Tak więc myśląc o 

tym, jakie maszyny  są lub nie potrafią, może prowadzić do głębszej refleksji nad ograniczeniami teorii 

etycznej w dziedzinie obliczeń. Z tej perspektywy problem AMA nie polega na tym, jak udzielić im 

abstrakcyjnej wiedzy teoretycznej, ale na tym, jak urzeczywistnić właściwe tendencje do reagowania 

na świecie. Jest to problem psychologii moralnej, a nie kalkulacji moralnej. Psychologowie, którzy stoją 

przed problemem ograniczania podejmowania decyzji moralnych, prawdopodobnie skupią się na 



sposobie, w jaki rozwija się poczucie moralności u ludzkich dzieci, gdy dorastają. Podejście rozwojowe 

może być najbardziej praktyczną drogą do moralności maszyn. Biorąc jednak pod uwagę to, co 

wiadomo o zawodności tego procesu w rozwijaniu moralnych istot ludzkich, należy zadać uzasadnione 

pytanie, na ile wiarygodna byłaby próba wyszkolenia botów (ro) na AMA. Psychologowie koncentrują 

się również na sposobach, w jakie ludzie konstruują swoją rzeczywistość, stają się świadomi siebie, 

innych i swojego otoczenia oraz poruszają się po złożonym labiryncie problemów moralnych w życiu 

codziennym. Ponownie, złożoność i ogromna zmienność tych procesów u ludzi podkreśla wyzwanie 

związane z projektowaniem AMA. Czyja moralność czy jaka moralność? 

Możesz mieć inny rodzaj reakcji, gdy twój przyjaciel, inżynier, wejdzie do twojego biura, mówiąc, że 

jego firma poprosiła go o zaprojektowanie robota, który zawsze będzie działał etycznie. „Jaka firma ma 

do cholery prawo dyktować, co jest etyczne?” możesz się zastanawiać. Projekt budowy AMA napotyka 

trudne pytania. Czyje standardy moralne zostaną wdrożone? Jakie podprogramy etyczne? 

Inżynierowie są bardzo dobrzy w budowaniu systemów do dobrze określonych zadań, ale nie ma jasnej 

specyfikacji zadań dla zachowania moralnego. Mówienie o standardach moralnych może wydawać się 

implikować przyjęty kodeks postępowania, ale wśród ludzi istnieje duża różnica zdań w sprawach 

moralnych. Mówienie o podprogramach etycznych wydaje się również sugerować konkretną 

koncepcję tego, w jaki sposób etyczne zachowanie może zostać wdrożone, ale to, czy algorytmy lub 

linie kodu oprogramowania mogą skutecznie reprezentować wiedzę etyczną, wymaga 

wyrafinowanego zrozumienia, na czym ta wiedza składa się i jak teoria etyczna jest powiązana do 

poznawczych i emocjonalnych aspektów zachowania moralnego. Wysiłek wyjaśnienia tych rzeczy i 

wypracowania alternatywnych sposobów myślenia o nich nabiera specjalnego wymiaru w kontekście 

sztucznych czynników. Każde podejście do moralności maszyn należy oceniać w świetle wykonalności 

wdrożenia teorii jako programu komputerowego. Nieporozumienia co do moralności różnych działań 

- od nielegalnego pobierania muzyki z sieci po aborcję lub wspomagane samobójstwo - podkreślają 

trudności w określeniu kryteriów przypisywania moralności działaniom sztucznego systemu. Teorie 

etyczne Kanta, Benthama i Milla zostały ukształtowane przez oświeceniowy ideał, że zasady moralne 

powinny być uniwersalne. Ale nawet te wartości, co do których istnieje ogólny konsensus, mają 

tendencję do załamywania się w obliczu szczegółów konkretnych sytuacji. Prawdomówność lub nie 

kłamstwo jest cnotą, którą większość ludzi odkłada na bok, gdy wierzą, że ich uczciwość przyniesie 

nieuzasadnioną krzywdę innej osobie. Większość ludzi przyklaskuje niektórym kłamstwom jako 

uzasadnionym, jeśli ich opowiadanie przynosi korzyści netto. Z drugiej strony Kant uważał, że zawsze 

trzeba mówić prawdę, bez względu na konsekwencje. Ele argumentowała, że okłamywanie innej osoby 

odbiera jej autonomię, którą Kant uważał za podstawę wszelkiej etyki. Biorąc pod uwagę zakres 

perspektyw dotyczących moralności określonych wartości, zachowań i stylów życia, być może nie ma 

jednej odpowiedzi na pytanie, czyja moralność lub jaka moralność powinna być wdrażana w AT Tak jak 

ludzie mają różne standardy moralne, nie ma powodu, dla którego Wszystkie systemy obliczeniowe 

muszą być zgodne z tym samym kodeksem zachowania. Można sobie wyobrazić zaprojektowanie 

czynników moralnych, które są zgodne z wartościami określonej tradycji religijnej lub z taką czy inną 

odmianą świeckiego humanizmu. Albo kodeks moralny AMA może być wzorowany na jakimś 

standardzie poprawności politycznej. Można przypuszczać, że robot mógłby zostać zaprojektowany 

tak, aby zinternalizować kodeks prawny danego kraju i ściśle przestrzegać przepisów tego kraju. To 

ustępstwo na rzecz zróżnicowanych kulturowo AMA nie ma sugerować, że nie ma uniwersalnych 

wartości, a jedynie uznać, że może istnieć więcej niż jedna ścieżka do zaprojektowania AMA. 

Niezależnie od tego, jaki kodeks etyczny, normy, wartości, prawa lub zasady przeważają przy 

projektowaniu AMA, system ten będzie musiał spełniać określone zewnętrznie kryteria dotyczące tego, 

czy skutecznie działa jako podmiot moralny.  

Podejścia odgórne i oddolne 



Badanie etyki zwykle koncentruje się na odgórnych normach, standardach i teoretycznych podejściach 

do oceny moralnej. Od demontażu teorii sprawiedliwości przez Sokratesa do projektu Kanta 

polegającego na zakorzenieniu moralności w samym rozumie, dyskurs etyczny zazwyczaj dotyczył 

zastosowania szerokich standardów moralności w konkretnych przypadkach. Zgodnie z tymi 

podejściami podstawą oceny moralności działania są standardy, normy lub zasady. Odgórne zasady 

moralne obejmują zarówno ideały religijne i kodeksy moralne, jak i wartości kulturowe i systemy 

filozoficzne, ale wiele z tych samych wartości jest widocznych w różnych systemach etycznych. Złota 

Zasada, Dziesięć Przykazań, hinduistyczne Yama i Niyama, listy cnót i kategoryczny imperatyw Kanta 

można traktować jako odgórne systemy etyczne. Oczywiście Trzy prawa Asimova dla robotów są 

również odgórne. Termin „odgórny” jest używany w innym znaczeniu przez inżynierów, którzy 

podchodzą do wyzwań za pomocą analizy odgórnej, za pomocą której rozkładają zadanie na prostsze 

podzadania. Komponenty są łączone w moduły, które indywidualnie realizują te prostsze podzadania, 

a następnie moduły są hierarchicznie ułożone, aby spełnić cele określone w oryginalnym projekcie. W 

naszych rozważaniach na temat moralności maszyn używamy pojęcia „odgórnego” w sposób, który 

łączy te dwa nieco odmienne zmysły: inżynieria i etyka. W naszym połączonym sensie podejście 

odgórne do projektowania AMA to każde podejście, które przyjmuje określoną teorię etyczną i 

analizuje jej wymagania obliczeniowe, aby kierować projektowaniem algorytmów i podsystemów 

zdolnych do implementacji tej teorii. Innymi słowy, podejście odgórne przyjmuje teorię etyczną, 

powiedzmy utylitaryzm, analizuje wymagania informacyjne i proceduralne niezbędne do wdrożenia tej 

teorii w systemie komputerowym i stosuje tę analizę do projektowania podsystemów i sposobu, w jaki 

odnoszą się one do każdego z nich. inne w celu realizacji teorii. W podejściu oddolnym do moralności 

maszyn kładzie się nacisk na tworzenie środowiska, w którym agent bada kierunki działań i uczy się i 

jest nagradzany za zachowanie, które jest moralnie godne pochwały. Istnieją różne modele oddolnego 

nabywania zdolności moralnych. Rozwój dzieciństwa zapewnia jeden model. Ewolucja dostarcza 

innego oddolnego modelu adaptacji, mutacji i selekcji tych czynników, które najlepiej spełniają 

określone kryteria sprawności. W przeciwieństwie do odgórnych teorii etycznych, które definiują, co 

jest, a co nie jest moralne, w podejściu oddolnym wszelkie zasady etyczne muszą zostać odkryte lub 

skonstruowane. Podejścia oddolne, jeśli w ogóle wykorzystują wcześniejszą teorię, robią to tylko jako 

sposób na określenie zadania dla systemu, a nie jako sposób określenia metody implementacji lub 

struktury sterowania. W inżynierii oddolnej zadania można również określić teoretycznie za pomocą 

pewnego rodzaju miernika wydajności (np. Wygrywanie partii w szachy, zdanie testu Turinga, 

przechodzenie przez pokój bez potykania się itp.). Inżynierowie mają do dyspozycji różne techniki prób 

i błędów umożliwiające stopniowe dostrajanie wydajności systemów, tak aby zbliżały się do kryteriów 

wydajności lub je przekraczały. Wysoki poziom wydajności w przypadku wielu zadań można osiągnąć, 

mimo że inżynierowi brakuje teorii najlepszego sposobu rozłożenia zadania na podzadania. Analiza 

systemu po ustaleniu, w jaki sposób wykonać zadanie, może czasami dostarczyć teorii lub specyfikacji 

odpowiednich podzadań, ale wyniki takich analiz mogą być również dość zaskakujące i zazwyczaj nie 

odpowiadają rodzajowi rozkładu sugerowanemu przez priori teoretyzowanie. W sensie etycznym 

podejście oddolne do etyki to takie, które traktuje wartości normatywne jako implicite w działalności 

podmiotów, a nie jako wyraźnie artykułowane (czy nawet artykułowalne) w kategoriach ogólnej teorii. 

Używając terminu „oddolny”, zdajemy sobie sprawę, że może to dostarczyć dokładnego opisu 

rozumienia przez agentów własnej moralności i moralności innych, podczas gdy pozostajemy neutralni 

w kwestii ontologicznej, czy moralność jest tego rodzaju. koncepcji, dla której można stworzyć 

odpowiednią ogólną teorię. W praktyce inżynierowie i robotyki zazwyczaj budują swoje najbardziej 

złożone systemy, stosując zarówno podejście odgórne, jak i oddolne. Komponenty są zestawiane tak, 

aby spełniały określone funkcje, kierując się teoretyczną odgórną analizą, która zazwyczaj jest 

niekompletna. Zwykle istnieje więcej niż jedna droga do osiągnięcia celów projektu i istnieje 

dynamiczna zależność między analizą struktury projektu a testowaniem systemu zaprojektowanego w 



celu osiągnięcia celów . Awarie systemu mogą na przykład ujawnić, że w pierwotnej analizie wyzwania 

pominięto drugorzędne względy, a zatem należy dostosować architekturę sterowania, dopracować 

parametry oprogramowania lub dodać nowe komponenty. Można wykorzystać oddolne techniki 

samoorganizacji w celu ułatwienia dostrajania poszczególnych modułów. Dychotomia odgórna / 

oddolna jest zbyt uproszczona dla wielu złożonych zadań inżynierskich i nie należy oczekiwać, że 

projekt AMA będzie inny. Niemniej jednak koncepcje odgórnej i oddolnej analizy zadań podkreślają 

dwie potencjalne role teorii etycznej w projektowaniu AMA. 



MORALNOŚĆ OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU 

Wprowadzanie teorii etycznych w życie 

Co inżynier, który chce zbudować maszynę etyczną, powinien wiedzieć o teoriach etycznych? Zapytaj 

etyka o to pytanie, a on lub ona może rozpocząć przegląd odmian konsekwencjalizmu, deontologii i 

etyki cnoty, które byłyby standardową opcją na studiach licencjackich z etyki. Zamiast powielać Ethics 

IOI, postaramy się przedstawić teorie etyczne z myślą o tym, co inżynierowie lub informatycy mogą 

(lub nie mogą) z nimi zrobić. Dlaczego odgórne, oparte na teorii podejście do moralności w przypadku 

AMA może wydawać się dobrym sposobem postępowania? Jedna z odpowiedzi brzmi, że teorie 

obiecują kompleksowe rozwiązania. Gdyby można było wyraźnie określić zasady lub reguły etyczne, 

postępowanie etyczne byłoby po prostu kwestią przestrzegania zasad. Wszystko, co AMA musiałoby 

zrobić, to obliczyć, czy jego działania są dozwolone przez reguły. Etycy nie uważają, że jest to realne 

podejście do podejmowania decyzji przez ludzi, ponieważ ludzie po prostu nie są w stanie wykonać 

wszystkich wymaganych obliczeń. Ale filozofowie od dawna marzą, że maszyny mogą działać lepiej. 

Niemiecki filozof Gottfried Wilhelm von Leibniz, który zaprojektował maszynę liczącą zbudowaną w 

1674 roku, marzył o posiadaniu potężniejszych maszyn, które mogłyby bezpośrednio stosować zasady 

moralne w celu obliczenia najlepszego działania w każdych okolicznościach. Pomimo wielkich ulepszeń 

technologii komputerowej od czasów Leibniza, uważamy, że odgórne teorie mogą nie służyć do 

realizacji tego marzenia. Pokażemy, że perspektywy wdrożenia zasad etycznych jako formalnych 

algorytmów decyzyjnych są raczej nikłe. Niemniej jednak ludzie odwołują się do odgórnych zasad, aby 

informować i uzasadniać swoje działania, a projektanci AMA będą musieli uchwycić ten aspekt ludzkiej 

moralności. W najogólniejszym sensie odgórne podejście do sztucznej moralności polega na 

posiadaniu zestawu reguł, które można przekształcić w algorytm. Odgórne systemy etyczne mogą 

pochodzić z różnych źródeł, w tym religii, filozofii i literatury. Przykłady obejmują złotą zasadę, dziesięć 

przykazań, etyka konsekwencjalistyczna lub utylitarystyczna, imperatyw moralny Kanta, kodeksy 

prawne i zawodowe oraz Trzy prawa robotyki Asimova. W przypadku niektórych z tych sposobów 

myślenia lista reguł jest po prostu arbitralnym zbiorem wszystkiego, co wymaga szczególnego zakazu 

lub przepisania. Jest to „przykazujący” model moralności, który oprócz zakorzenienia w tradycji 

judaistycznej, pojawia się również w Trzech Prawach Asimova. Wyzwaniem stojącym przed modelami 

przykazań jest to, co zrobić, gdy zasady są sprzeczne: czy istnieje jakaś inna zasada lub reguła 

rozwiązania konfliktu? Podejście Asimova polegało na ustaleniu priorytetów reguł, tak aby pierwsze 

prawo zawsze było ważniejsze od drugiego, które z kolei zawsze było ważniejsze od trzeciego. Na 

nieszczęście dla robotów (na szczęście dla pisarza) pierwsze dwa prawa Asimova są wystarczające, aby 

samodzielnie wywołać trudny do rozwiązania konflikt. Aby rozwiązać problem konfliktu, niektórzy 

filozofowie próbowali znaleźć bardziej ogólne lub abstrakcyjne zasady, z których można by 

wyprowadzić bardziej szczegółowe lub szczegółowe zasady. Inni filozofowie odrzucają pogląd, że 

zasady etyczne należy rozumieć jako zapewniające kompleksową procedurę decyzyjną, jednocześnie 

nadal uznając, że odgórne reguły działają jako heurystyki, które pomagają kierować decyzjami i 

dostarczają informacji do krytycznej analizy oceniających ekspertów. Niezależnie od tego, czy zasady 

etyczne są pojmowane jako reguły, czy jako heurystyki, znaczna część głównego nurtu filozofii moralnej 

polega na testowaniu wysoce ogólnych zasad w porównaniu z intuicyjnymi ocenami dotyczącymi 

eksperymentów myślowych, takich jak wózki. Historię filozofii moralnej można postrzegać jako długie 

badanie intuicji etyków dotyczących tego, co kwalifikuje coś jako moralnie dobre lub moralnie złe. 

Najbardziej ogólne odgórne teorie etyczne mają na celu uchwycenie istoty oceny moralnej. 

Konkurujące odgórne teorie są kwestionowane za każdym razem, gdy wydaje się, że zgodnie z intuicją 

niektórych ekspertów dają „złe” odpowiedzi. Czy te intuicje są uniwersalne? Od dawna istnieją krytycy 

kultury, którzy w intuicjach propagowanych przez zachodnich filozofów odczytywali zachodnie i 

skupione na mężczyznach uprzedzenia. Niedawno nowa rasa „filozofów eksperymentalnych” 



podważyła twierdzenie, że te intuicje są nawet wspólne dla tej samej kultury. Chcemy uniknąć 

zboczenia z tropu przez bardzo zawiłe pytania dotyczące intuicji etycznych. Skupiamy się na 

wymaganiach obliczeniowych potrzebnych do implementacji określonych odgórnych teorii. Czy 

naprawdę nadają się jako specyfikacje zadań dla algorytmów? A jeśli nie, co to mówi o projekcie 

budowy AMA? Rzadko kiedy teorie odgórne były oceniane z perspektywy obliczeniowej, a wyniki, jak 

sądzimy, mogą rzucić światło na naturę samej etyki filozoficznej. Wśród tych szkół filozofów, które 

uważają, że rozumowanie etyczne można sprowadzić do jednej ogólnej zasady, są dwaj rywale 

„wielkiego obrazu” o to, jaka powinna być ta ogólna zasada: utylitaryzm i deontologia. Utylitaryści 

twierdzą, że ostatecznie moralność polega na maksymalizacji całkowitej ilości „użyteczności” (miary 

szczęścia lub dobrobytu) na świecie. Najlepsze działania (lub najlepsze szczegółowe zasady do 

naśladowania) to te, które maksymalizują zagregowaną użyteczność. Ponieważ utylitaryści dbają o 

konsekwencje działań, ich poglądy są rodzajem konsekwencjalizmu. Inną konsekwencjalistyczną teorią 

jest egoizm, który bierze pod uwagę tylko konsekwencje dla jednostki wykonanie akcji. Jednak egoizm 

nie jest poważnym pretendentem do projektowania AMA (a może nawet bardziej ogólnie do etyki). 

Ponieważ utylitaryzm wydaje się być najbardziej obiecującą wersją konsekwencjalizmu do 

zastosowania w sztucznych systemach, skupimy się na nim w naszej dyskusji. W ramach utylitaryzmu 

istnieje istotne rozróżnienie między „utylitaryzmem aktów” (każde indywidualne działanie jest 

oceniane) a „utylitaryzmem reguł” (reguły działań są oceniane w świetle ich tendencji do zwiększania 

całkowitej użyteczności). Początkowo omawiamy utylitaryzm aktów, chociaż wiele z przedstawionych 

przez nas uwag można uogólnić na obie formy. Utylitarne AMA stoją w obliczu ciężkich wymagań 

obliczeniowych, ponieważ muszą wypracować wiele, jeśli nie wszystkie, konsekwencji opcji, aby nadać 

działaniom moralną pozycję. Z punktu widzenia agenta problem polega na tym, jak określić 

konsekwencje różnych kierunków działań, aby zmaksymalizować jakąś miarę użyteczności. Dla 

projektanta sztucznych systemów problemem do rozwiązania jest to, jak zbudować mechanizmy, które 

mogą dokonać niezbędnego określenia konsekwencji i użyteczności sieci. Konkurencyjny pogląd na 

„szerszy obraz” zasad moralnych jest taki, że obowiązki leżą u podstaw etyki. W tych ramach prawa 

jednostki są ogólnie rozumiane jako druga strona obowiązków. Obowiązki i prawa mieszczą się w 

pojęciu deontologii, dziewiętnastowiecznego terminu badania obowiązków. Ogólnie rzecz biorąc, 

każda lista obowiązków lub praw może mieć ten sam problem z wewnętrznymi konfliktami, co lista 

przykazań. Na przykład obowiązek mówienia prawdy może stać w sprzeczności z obowiązkiem 

poszanowania prywatności innej osoby. Jednym ze sposobów rozwiązania tych problemów jest 

poddanie wszystkich obowiązków wyższej zasadzie. Tak więc było na przykład przekonanie Kanta, że 

wszystkie słuszne obowiązki moralne można oprzeć na jednej zasadzie, imperatyw kategoryczny, który 

można sformułować w taki sposób, aby zapewnić logiczną spójność. Dla sztucznego agenta 

zaprojektowanego z deontologicznym podejściem do etyki, znajomość reguł (lub sposobu ich 

ustalania) i posiadanie metod zastosowania tych reguł do określonego wyzwania ma kluczowe 

znaczenie. Pożądany byłby czynnik, który mógłby również spójnie odzwierciedlać ważność określonych 

reguł, ale to dość odległy sen. Projektant deontologicznego (ro) bota musi znaleźć sposoby, aby 

zapewnić aktywację reguł, gdy sytuacja wymaga ich zastosowania, oraz sformułować architekturę 

zarządzania sytuacjami, w których reguły są sprzeczne. Podejścia utylitarne i deontologiczne wiążą się 

z własnymi specyficznymi problemami obliczeniowymi, ale również podnoszą wspólny problem, czy 

jakikolwiek komputer (lub człowiek, jeśli o to chodzi) mógłby kiedykolwiek zebrać i porównać wszystkie 

informacje, które byłyby niezbędne do pełnego zastosowania teorii Problem ten jest szczególnie ostry 

w przypadku podejścia konsekwencjalistycznego, ponieważ konsekwencje każdego działania są 

zasadniczo nieograniczone w czasie i przestrzeni. Omówimy ten problem w następnej sekcji, pytając, 

czy utylitarne podejście do sztucznej moralności wymagałoby wszechwiedzącego komputera. W 

następnych rozdziałach rozważymy podejścia deontologiczne. Publiczne dyskusje na temat moralności 

dotyczą nie tylko praw (deontologia) i dobrobytu (użyteczność); często dotyczą też kwestii charakteru. 



Ten trzeci element teorii moralnej wywodzi się z Arystotelesa i tego, co jest obecnie znane jako „etyka 

cnoty”. Etycy cnót nie są zainteresowani oceną moralności działań wyłącznie na podstawie wyników 

lub praw i obowiązków. Zamiast tego teoretycy cnoty utrzymują, że moralnie dobre czyny wypływają 

z kultywowania dobrego charakteru, które polega na urzeczywistnianiu określonych cnót. 

Czy potrzebny jest wszechwiedzący komputer? 

Osiemnastowiecznemu brytyjskiemu filozofowi Jeremy'emu Benthamowi często przypisuje się pogląd, 

że pożądane byłoby rozwinięcie swego rodzaju „moralnej arytmetyki”. Bentham i inni filozofowie, 

którzy rozwinęli poglądy utylitarne, chcieli postawić moralność na obiektywnej podstawie, unikając 

uzależnienia od trudnych do uzasadnienia pięści obowiązków lub indywidualnych intuicji dotyczących 

tego, co jest dobre, a co złe. Wyobrażali sobie metodę ilościowej oceny sytuacji - przypisywanie liczb 

towarom i szkodom wynikającym z działań. Ilościowe miary użyteczności pozwoliłyby na prostą regułę 

decyzyjną: wybierz działanie, które skutkuje najwyższą całkowitą użytecznością. Użyteczność jest 

często utożsamiana ze szczęściem. W ten sposób tradycyjny rajd utylitarystów woła „największe 

szczęście dla największej liczby”. Ze względu na swój aspekt liczbowy utylitaryzm może wydawać się 

wyjątkowo atrakcyjną formą teorii etycznej dla AMA. Ale co by trzeba było, żeby faktycznie zbudować 

utylitarne AMA? W 1995 roku informatyk James Gips z Boston College przedstawił być może 

najwcześniejszą próbę nakreślenia wymagań obliczeniowych dla każdego konsekwencjalistycznego 

robota. Przedstawił cztery niezbędne umiejętności: 

(1) Sposób opisu sytuacji na świecie 

(2) Sposób generowania możliwych działań 

(3) Środek przewidywania sytuacji, która miałaby miejsce, gdyby podjęto działanie w obecnej sytuacji 

(4) Metoda oceny sytuacji pod względem jej dobroci lub pożądania 

Lista ta jest daleka od określenia algorytmów, a tym bardziej rzeczywistego programu komputerowego. 

Niemniej jednak zapewnia przydatne ramy do określania odpowiednich podzadań. Każda rzeczywista 

próba wdrożenia rozumowania utylitarnego w komputerze będzie wymagała podjęcia decyzji 

projektowych dotyczących każdego podzadania. Jak kompletny jest opis sytuacji? Jaki zakres działań 

powinien generować komputer? W jaki sposób komputer może precyzyjnie przewidywać sytuacje, 

które mogą być dość odległe w czasie lub przestrzeni? Jak oceniać różne sytuacje? Zacznijmy od 

ostatniego pytania, zestawu wprowadzających kursów etyki. Jak rozsądnie można przypisać liczby do 

czegoś tak subiektywnego jak szczęście, przyjemność czy pożądanie? Bentham i Mill słynnie nie zgadzali 

się co do tego, czy przyjemność, jaką jedna osoba może czerpać z gry, ma taką samą wartość, jak 

przyjemność, jaką inna osoba może czerpać z czytania poezji. Podobny punkt pojawia się, gdy 

porównujemy przyjemność odczuwaną przez zwierzęta z przyjemnością odczuwaną przez ludzi. 

Bentham konsekwentnie uważał, że nie ma z natury lepszych form przyjemności: radości z gry w karty 

czy czytania poezji Puszkina, przyjemności świń czy ludzi - dla Benthama była taka sama. Inni martwili 

się, że nie ma sensu myśleć, że wszystkie formy i odmiany przyjemności można uszeregować na jednej 

skali. Czasami sugeruje się, że problem przypisywania numerów przedsiębiorstwom użyteczności 

publicznej można rozwiązać w taki sam sposób, jak robią to sądy, firmy ubezpieczeniowe i wolne rynki: 

poprzez ustalenie, ile osoby są skłonne zapłacić za określone towary lub uniknąć określonych szkód. 

Jednak dla wielu zrównanie wartości moralnych z wartościami pieniężnymi wydaje się skrajnie 

niewystarczające, ponieważ, jak głosi popularne powiedzenie, niektóre rzeczy są bezcenne. To jedno z 

tych pytań, które grozi, że popadnie w bitwę intuicji, której nie możemy tutaj rozstrzygnąć. Ale 

jakkolwiek zdecyduje się przypisać liczby, pojawiają się bardzo podobne problemy obliczeniowe. Z 

drugiej strony, biorąc pod uwagę pewien sposób przypisywania numerów narzędziom, komputery 



wydawałyby się wyjątkowo odpowiednie do zastosowania teorii konsekwencjalistów. W rzeczywistości 

można by oczekiwać, że komputery będą generować zagregowane oceny narzędzi szybciej i dokładniej 

niż ludzie. Negatywną stroną są problemy związane z konstruowaniem obliczalnej funkcji oceny, która 

odpowiednio waży obecne korzyści i przyszłe szkody i odwrotnie, lub rzeczywiste korzyści i szkody w 

stosunku do potencjalnych zagrożeń i korzyści. Wszelkie pozory prostoty obliczeniowej znikają 

całkowicie, gdy zastanawiamy się nad rodzajami informacji, które należałoby zebrać, aby ukończyć inne 

podzadania opisane przez Gipsa. Pierwszym podzadaniem Gipsa jest opisanie sytuacji na świecie. Jakie 

są istotne elementy tej sytuacji? W zależności od zakresu moralności może to obejmować ludzi, 

zwierzęta, a być może nawet całe ekosystemy (chociaż być może o różnej wadze). Niezależnie od tego, 

jak zostanie to rozstrzygnięte (kolejna bitwa intuicji?) Sama skala gromadzenia danych wymaganych 

do opisania sytuacji wszystkich istotnych etycznie tematów jest zadziwiająca. Wybitny brytyjski filozof 

Bernard Williams wyobrażał sobie, że potrzebowałby „wszechwiedzącego, życzliwego obserwatora - 

można by go nazwać Światowym Agentem - który zbiera preferencje wszystkich i łączy je w całość”. 

Williams chciał odrzucić możliwość istnienia takiego agenta, ale nawet jeśli agent światowy istnieje, 

nie ma adresu URL umożliwiającego łatwy (ro) dostęp do botów. Na drugie podzadanie, generujące 

szereg działań, ma również wpływ zakres elementów, które należy uznać za część sytuacji. Jeśli, na 

przykład, dobrostan zwierząt nie jest częścią równania, wówczas możliwe działanie polegające na 

zjedzeniu posiłku może zostać wygenerowane bez rozróżnienia między jedzeniem posiłku 

wegetariańskiego i niewegetariańskiego. Im większa różnorodność faktów istotnych z moralnego 

punktu widzenia, tym dokładniejsze byłoby rozważenie możliwości programowania. Trzecim 

podzadaniem Gipsa jest oszacowanie rozszerzającego się wpływu działania na każdą istotę, która ma 

znaczenie moralne. Projektanci dowolnego algorytmu muszą stanąć przed co najmniej dwoma 

szerokimi pytaniami: które przyszłe gałęzie należy obliczyć? Czy należy zdyskontować odległe przyszłe 

wyniki? Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, przyszłe skutki nie mogą być liczone w nieskończoność w 

przyszłość. Istnieją podstawowe skutki, które mogą bezpośrednio zaspokoić cele leżące u podstaw 

decyzji o działaniu i należy obliczyć wartość moralną tych wyników. Ale każda akcja ma nieokreśloną 

liczbę drugorzędnych efektów, potencjalnie prowadzące do obliczeniowej czarnej dziury, która 

pochłaniałaby ogromne ilości czasu procesora dla każdego programu, który próbowałby śledzić 

wszystkie interakcje. Co więcej, skutki wtórne mogą niekiedy mieć daleko idące konsekwencje, jak w 

słynnym efekcie motyla wyjaśnionym przez teorię chaosu (idea, że uderzanie skrzydłami motyla w 

Chinach może wpłynąć na pogodę w Ameryce Północnej kilka tygodni później). O bliczanie przyszłych 

skutków, gdy informacje są niekompletne. Prognozowanie pogody boryka się z dokładnie tymi samymi 

problemami, ale to nie powstrzymało meteorologów od prac nad coraz dokładniejszymi prognozami 

(wciąż pozostawiając wiele miejsca na ulepszenia!). Jedną ze szczególnie przydatnych technik 

wykorzystywanych przez prognozy pogody jest uśrednianie prognoz kilku konkurujących modeli 

komputerowych. „Prognozy użyteczności” mogą podobnie stosować wiele podejść do przewidywania 

konsekwencji określonego zachowania. Jeśli chodzi o drugie pytanie, powiedzenia „Dobroczynność 

zaczyna się w domu” i „Myśl globalnie, działaj lokalnie” są używane do wyrażenia idei, że etyczne 

działania są zakorzenione w relacjach z ludźmi i miejscami w pobliżu. A to, co dotyczy przestrzeni, 

dotyczy również czasu: konsekwencje w dalekiej przyszłości zwykle mają mniejszy wpływ na ludzi niż 

bardziej bezpośrednie konsekwencje. O tym, czy jest to postawa etycznie właściwa, nie decydujemy 

tutaj. Zauważamy tylko, że jeśli AMA mają działać w etycznie akceptowalny sposób, wdrażając 

odgórne, konsekwencjalistyczne zasady, to konieczna jest pewna metoda dyskontowania przyszłych i 

odległych konsekwencji. Być może jest możliwe, że stopień dyskontowania dokładnie odpowiadałby 

rosnącemu stopniowi niepewności związanemu z przewidywaniem odległych wydarzeń. Ale nie ma 

prostego wzoru, który wiąże czas lub odległość z niepewnością - niektóre zdarzenia za rok lub 5000 

kilometrów stąd mogą być znacznie bardziej przewidywalne niż inne zdarzenia za tydzień lub 100 

metrów dalej. Czwartym podzadaniem Gipsa jest ocena sytuacji pod kątem jej zalet lub pożądalności. 



Wskazaliśmy już, że utylitaryści nie zgadzają się między sobą co do tego, czy przyjemności lub 

satysfakcje z różnych źródeł powinny być inaczej oceniane. Jednym ze sposobów postępowania może 

być zebranie jak największej liczby subiektywnych ocen użyteczności, zastosowanie do nich wzoru 

ważenia, a następnie dostosowanie go w sposób progresywny, aż wybory i działania AMA okażą się 

zadowalające. Zbieranie subiektywnych ocen użyteczności w czasie rzeczywistym wiąże się oczywiście 

z poważnymi trudnościami. Aby chronić utylitarne AMA przed niekończącym się strumieniem obliczeń, 

potrzebne są realne strategie realizacji czterech podzadań Gipsa. Trudność w przerwaniu obliczeń 

potęguje dodatkowe wyzwanie. Obliczanie potencjalnych konsekwencji jest samo w sobie działaniem 

wymagającym czasu i zasobów, a zatem może mieć własne konsekwencje etyczne. Jeśli ktoś traci 

możliwość pomocy komuś w potrzebie, ponieważ podejmowanie decyzji trwało zbyt długo, proces 

podejmowania decyzji był dysfunkcyjny. Teorię utylitarystyczną można tu zastosować bezpośrednio, 

ponieważ oczywiście zasada utylitarystyczna określa, że obliczenia powinny zostać zatrzymane 

dokładnie w punkcie, w którym kontynuowanie obliczania zamiast działania ma negatywny wpływ na 

użyteczność zagregowaną. Ale skąd wiesz, czy warto wykonać obliczenia, nie wykonując ich w 

rzeczywistości? Ten pozorny paradoks można rozwiązać jedynie poprzez odcięcie obliczeń w inny 

sposób. Ludzie stają przed tymi samymi wyzwaniami iz tego powodu niektórzy teoretycy nie uważają, 

że utylitaryzm jest szczególnie użyteczną lub praktyczną teorią. Niemniej jednak ludziom udaje się 

działać z zamiarem maksymalizacji dobrobytu, mimo że najwyraźniej nie są wszechwiedzący. Jak ludzie 

to robią? Na ogół praktykują to, co Herb Simon, twórca sztucznej inteligencji i laureat nagrody Nobla 

w dziedzinie ekonomii w 1982 r., Nazwał „ograniczoną racjonalnością”: obejmuje bardzo ograniczony 

zestaw rozważań w podejmowaniu racjonalnych decyzji. Pytanie brzmi, czy bardziej ograniczony 

system obliczeniowy, ważący te same informacje co człowiek, byłby odpowiednim czynnikiem 

moralnym. Pominięcie wszystkich preferencji, błędne ich oszacowanie lub niezrozumienie krótko- i 

długoterminowych konsekwencji działań nieuchronnie powoduje ból i cierpienie, o czym przypomina 

(boleśnie) historia ludzkości. Simon i jego współpracownik Allen Newell byli pionierami wykorzystania 

heurystycznych przybliżeń, czyli „praktycznych reguł” - do skrócenia złożonych wyszukiwań przez 

systemy AI. Przeszukiwanie heurystyczne ma kluczowe znaczenie dla sukcesu systemów, takich jak gra 

w szachy Deep Blue II firmy IBM, która nie musi przeszukiwać niewyobrażalnie ogromnej przestrzeni 

szachowych ruchów w nieokreśloną przyszłość, aby rozegrać dobrą partię. Zamiast tego skupia się na 

osiągnięciu celów pośrednich przy użyciu przybliżonych metod oceny: praktycznych zasad, które 

oceniają pewne układy pionów na planszy jako bardziej wartościowe niż inne. Być może można by 

opracować heurystykę moralną, która odegrałaby podobną rolę. Etyczna heurystyka zastosowana do 

poszczególnych działań musiałaby uszeregować bezpośrednie konsekwencje działań pod względem 

prawdopodobieństwa uzyskania drugorzędnych następstw istotnych z etycznego punktu widzenia. Na 

przykład obalenie obcego rządu ma wiele długofalowych konsekwencji, które należy ocenić, ale wpływ 

tego działania na grafik pracy dziennikarzy prasowych nie wymaga szczególnej uwagi. Jednym z 

rodzajów heurystyki etycznej może być przestrzeganie reguł, które mają zwiększyć lokalną 

użyteczność. Na przykład, zamiast analizować wszystkie konsekwencje swoich możliwych działań, 

osoba może wybierać między nimi wyłącznie na podstawie korzyści dla swojej lokalnej społeczności. 

Taka heurystyka może być globalnie korzystna, jeśli okaże się na przykład, że lokalnie zdrowa populacja 

jest bardziej skłonna do angażowania się w bardziej odległe formy dobroczynności. Jednak skuteczny 

podmiot moralny mógłby polegać na tej relacji bez konieczności jej jawnego sprawdzania. Utylitaryzm 

reguł może być również postrzegany jako rodzaj podejścia heurystycznego. Reguły mogą obejść 

potrzebę obliczania wszystkich konsekwencji poszczególnych działań, przy założeniu, że przeciętnie 

korzyści wynikające z przestrzegania zasad przewyższają koszty sporadycznego zrobienia czegoś, co 

mogłoby się udać bez reguły. Jednak problem inżyniera projektującego AMA w oparciu o utylitaryzm 

reguł polega na tym, skąd te reguły pochodzą. Początkowo mogą to być reguły uzgodnione przez 

ekspertów i zaprogramowane w systemie, ale ponieważ uzasadnienie stosowania tych zasad jest samo 



w sobie uzasadnieniem utylitarnym (przestrzeganie zasad daje wyższą ogólną użyteczność niż 

nieprzestrzeganie ich), należy je okresowo poddawać ponownej ocenie. Zdolność do przeprowadzenia 

takiej oceny może być również wymagana od zaawansowanego AMA. Jednak początkowe próby 

zastosowania podejścia utylitarnego reguł do projektowania AMA raczej nie rozpoczną się od tak 

wyrafinowanych możliwości oceny. Zakładając, że reguły zostaną początkowo określone przez 

ekspertów, utylitaryzm reguł można potraktować jako rodzaj teorii przykazań, w którym to przypadku 

głównymi zagadnieniami obliczeniowymi są te wspólne z innymi opartymi na regułach podejściami do 

projektowania AMA.  

Zasady dotyczące robotów 

Żadna dyskusja na temat odgórnej moralności robotów nie może ignorować trzech praw Asimova: 

1. Robot nie może zranić człowieka lub poprzez bezczynność pozwolić mu na zranienie. 

2. Robot musi wykonywać rozkazy wydawane mu przez ludzi, chyba że takie rozkazy byłyby sprzeczne 

z pierwszym prawem. 

3. Robot musi chronić swoje istnienie, o ile taka ochrona nie jest sprzeczna z pierwszą lub drugą zasadą. 

Długo po ustanowieniu trzech praw Asimov dodał czwarte, czyli Prawo Zeroth (nazwane tak, ponieważ 

zastąpiło pozostałe trzy): 

Prawa Zeroth: Robot nie może skrzywdzić ludzkości lub, przez bezczynność, pozwolić jej skrzywdzić. 

Pozostałe prawa są kolejno modyfikowane, aby to uwzględnić.  

Prawa Asimova to oczywiście fikcja - urządzenie fabularne, które pozwoliło na stworzenie bardzo 

interesujących historii. Jak wyjaśnimy, oferują niewiele praktycznych wskazówek jako filozofia 

moralna, a ich wartość jako specyfikacji algorytmów jest wątpliwa. Niemniej zawierają interesującą 

koncepcję dotyczącą AMA: ich zachowanie powinno odpowiadać innym standardom niż zwykłe zasady 

moralności dla ludzi. Pomysł Asimova dotyczący specjalnych etycznych obowiązków wobec robotów 

stanowi istotny kontrast z podejściem utylitarnym, które omówiliśmy w poprzedniej sekcji. Dla celów 

oceny moralnej konsekwencjaliści na ogół nie dbają o to, dlaczego lub przez kogo wykonuje się dane 

działanie. Ale jeśli chodzi o poglądy deontologiczne, obowiązki macierzyste wynikają bezpośrednio ze 

specyfiki agentów, a różne rodzaje agentów mogą mieć różne obowiązki. W filmie RoboCop policjant-

cyborg jest zaprogramowany trzema dyrektywami, które wiele zawdzięczają prawom Asimova, ale 

jeszcze dalej idą w zakres obowiązków związanych z zadaniami: (i) służyć zaufaniu publicznemu; (2) 

chronić niewinnych; i (3) stać na straży prawa. Sztuczka fabularna w RoboCopie polega na istnieniu 

tajnej czwartej dyrektywy, która zastępuje pozostałe, czyniąc RoboCopa podporządkowanym swoim 

korporacyjnym panom, mimo że są przestępcami. W oryginalnym filmie pozostała ludzka część 

RoboCopa jest w stanie przezwyciężyć tę czwartą dyrektywę, ale nie byłoby to możliwe w przypadku 

(ro)bota zaprogramowanego do ścisłego przestrzegania zasad. Tajna dyrektywa RoboCopa i drugie 

prawo Asimova wymagają, aby sztuczni agenci byli wirtualnymi niewolnikami swoich ludzkich panów. 

Chociaż może to pomóc ludziom poczuć się bezpieczniej w obecności (ro)botów, to oczywiście nie jest 

to obowiązek, który powinien mieć zastosowanie do agentów moralności. Tutaj jednak nie jesteśmy 

zainteresowani uzasadnianiem żadnego konkretnego zestawu obowiązków (ani debatowaniem, jakie 

mogą być moralne obowiązki ludzi wobec inteligentnych maszyn). Ale chcemy porozmawiać więcej o 

zasadach Asimova, ponieważ wiele osób słyszących o naszym projekcie zapytało: „Ale czy Asimov nie 

rozwiązał już tego problemu?” Trzy prawa Isaaca Asimova stanowiły narzędzie dla jego i innych pisarzy 

science fiction w eksploracji problemów nieodłącznie związanych nawet z prostą formą moralności 

opartej na obowiązkach. Asimov nie przedstawił bezpośredniej analizy tych praw. Raczej zbadał ich 



żywotność poprzez serię historie, które pisał przez całe życie. Przy pierwszym czytaniu reguły wydają 

się proste. Ale dla Asimova i dla następnych pokoleń było oczywiste, że nawet te proste prawa byłyby 

problematyczne w realizacji. W przypadku każdej zasady moralnej wydaje się moralne kompromisy. 

Czy na przykład robot o dosłownym umyśle przerwałby chirurgowi, który ma zamiar ciąć pacjenta? 

Upewnienie się, że robot zrozumie, że chirurg dzierżący nóż nad pacjentem nie zamierza skrzywdzić 

pacjenta, nie będzie łatwe W pełni inteligentne zastosowanie prostej moralności opartej na 

obowiązkach wymagałoby dużego zrozumienia kontekstu i wyjątków od zasady nie wyrządzania 

krzywdy. AMA z taką zdolnością powiązania musiałyby mieć szeroką bazę wiedzy, aby odpowiednio 

stosować reguły w różnych kontekstach, a ta baza wiedzy musiałaby być regularnie aktualizowana. Co 

powinien zrobić robot, jeśli którykolwiek z dostępnych sposobów działania może wyrządzić krzywdę 

człowiekowi? W Kłamca Asimov opowiada historię Herbie, robota wrażliwego na ludzką psychikę, który 

załamuje się, rozważając wyzwanie, w którym wszystkie opcje sprawią ludziom ból psychiczny. 

Oczywiście ludzie codziennie stają przed takimi dylematami. (A może by tak, gdyby przemyśleli 

konsekwencje swoich działań!) W zasadzie fakt, że Herbie załamał się zamiast wyrządzić krzywdę 

człowiekowi, może wydawać się wbudowanym zabezpieczeniem. Ale można łatwo wyobrazić sobie 

sytuację, w której starsza osoba przebywająca w domu była zależna od robota, a awaria systemu 

robotycznego spowodowałaby jeszcze większe szkody. Podobnie jak w przypadku niechcianej 

interwencji chirurgicznej, jeśli podana lista reguł nie będzie wyczerpująca, AMA zawiedzie w 

nieznanych sytuacjach. W kontekście realnego świata pozornie proste zasady również mogą okazać się 

niemożliwe do przestrzegania. Bez schematu ustalania priorytetów reguł konflikt między nimi może 

spowodować zakleszczenie. Asimov nadał priorytet swoim regułom, aby zminimalizować konflikty 

między nimi, ale nawet pojedyncze reguły mogą prowadzić do impasu, tak jak wtedy, gdy na przykład 

dwóch ludzi wydaje sprzeczne polecenia lub jakiekolwiek działanie podjęte przez robota (w tym 

bezczynność) spowoduje komuś krzywdę. Posiadanie robota, który decyduje, czy działać, czy nie, gdy 

którykolwiek z przypadków skutkuje szkodą dla człowieka, jest sprawdzoną receptą na napięcie, ale z 

pewnością nie jest zalecane w przypadku AMA w świecie rzeczywistym. Biorąc pod uwagę, że nie 

zawsze można zapobiec szkodom w prawdziwym świecie, minimalizacja szkód może być najlepszą, na 

jaką można liczyć w wielu sytuacjach. Zasady Asimova to minimalne ograniczenia, które można by 

zastosować na maszynach podrzędnych, a nie w pełni rozwinięte. moralność dla sztucznych umysłów 

zdolnych do działania ze znaczną autonomią. Wiele rzeczywistych kodeksów moralnych, które można 

by chcieć zaimplementować w systemie obliczeniowym, nie nadaje priorytetu wszystkim regułom i 

dlatego jest przedmiotem konfliktów między nimi. Każde oparte na regułach AMA będzie wymagało 

architektury oprogramowania, która może zarządzać sytuacjami, w których reguły są sprzeczne. 

Przeglądając lekcje, jakie można wyciągnąć z opowieści Asimova, konsultant IT Roger Clarke proponuje, 

że inżynier może z powodzeniem dojść do wniosku, że zasady lub prawa nie są skuteczną strategią 

projektową dla budowania robotów, których zachowanie musi być moralne. Nawet biorąc pod uwagę 

zestaw kompleksowych, niesprzecznych reguł, kolejne powtarzanie jednej lub więcej reguł może 

prowadzić do niepożądanych rezultatów. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy reguły są stosowane „na 

ślepo” w szeregu indywidualnych decyzji, bez uwzględnienia całego procesu w pewnym okresie. To 

samo zjawisko można znaleźć w dobrze znanych politologom i filozofom „paradoksów głosowania”. 

Filozof Philip Pettit pokazuje taką sytuację na przykładzie trzyosobowej komisji redakcyjnej, która 

większością głosów rozwiązuje wszystkie problemy, z którymi się boryka. W styczniu komisja 

zobowiązuje się obiecać abonentom, że w ciągu najbliższych pięciu lat nie będzie podwyżki cen. Kolejne 

głosowanie nastąpi w połowie roku, kiedy komisja zdecyduje się wysłać artykuły recenzentom 

zewnętrznym i zobowiązanie się do podjęcia decyzji o publikacji poszczególnych artykułów. W grudniu 

członkowie komitetu stają przed problemem publikowania dość kosztownych w produkcji artykułów 

technicznych. Większość głosowała za publikacją artykułów, ale w tym przypadku wysokie koszty 

publikacji mogą skutkować zrzeczeniem się wcześniejszego zobowiązania dotyczącego nie 



podwyższania ceny czasopisma. Ggłosy każdego członka komisji miały sens indywidualnie, ale nadal 

prowadziły do niespójności, gdy poddawano je „ślepemu” zastosowaniu zasady większości głosów. 

Komputery są szczególnie narażone na podobne niespójności w podejmowaniu decyzji, które wynikają 

z przestrzegania lokalnie spójnych procedur bez sprawdzania skumulowanych konsekwencji. Raczej 

łatwo się zgodzić, że w pełni autonomiczny podmiot moralny nie powinien utknąć, gdy napotka 

dylemat etyczny. Ale czy wszyscy zgodziliby się, że aby rozwiązać dylemat, AMA może przeciąć węzeł 

gordyjski i prawdopodobnie wyrządzić krzywdę człowiekowi? Czasami trzeba złamać zasady, w tym 

demokratyczne procedury decyzyjne. A niektóre systemy etyczne pozwalają na nieprzestrzeganie 

zasad, ponieważ są one jedynie prima facie ograniczeniem działań. 

Każde oparte na regułach podejście pozwalające AMA na swobodę nadpisania reguły wymagałoby 

sformułowania bardzo wyraźnych kryteriów określających, kiedy to zrobić. Jednak takie kryteria 

prawdopodobnie wywołałyby inne dylematy. Szturchnięcie balonu spowoduje wybrzuszenie go w 

innym miejscu. Niemniej deontologiczne reguły moralne nadal odgrywają ważną rolę , rolę nie tylko 

filozofów zajmujących się teorią etyczną, ale także w publicznych dyskusjach na temat moralności. 

Zasady te sięgają od bardzo wyraźnych po wysoce abstrakcyjne, od konkretnych zaleceń dotyczących 

określonych zachowań (np. „Nie kradnij”) po zasady przewodnie, z których należy wyprowadzić 

prawidłowe działanie (np. „Traktuj innych tak, jak sobie życzysz traktować cię ”). Na bardziej 

szczegółowym końcu skali znajduje się Dziesięć Przykazań Biblii, Trzy Prawa Asimova i zawodowe 

kodeksy postępowania. Bardziej abstrakcyjnym celem są nieco inne wersje Złotej Reguły wyrażone w 

wielu światowych religiach i kulturach oraz kategoryczny imperatyw Kanta, który wymaga, aby motywy 

działań były uniwersalne. Obliczanie moralności wiąże się z różnymi wyzwaniami w zakresie od reguł 

specyficznych do abstrakcyjnych. Konkretne zasady wydają się być stosunkowo łatwe do zastosowania 

w prostych przypadkach, ale zapewniają niejasne wskazówki w bardziej skomplikowanych sytuacjach. 

Czy należy szanować ojca, kradnąc, jeśli cię o to poprosi, zwłaszcza jeśli nie ma on innego sposobu na 

zdobycie pożywienia? Co zrobiłby robot typu Asimov, gdyby otrzymał sprzeczne rozkazy od różnych 

ludzi lub stanął przed wyborem między działaniami, które doprowadzą do wyrządzenia ludziom 

krzywdy? Same listy obowiązków nie rozwiązują tych niejasności. Chociaż Asimov wyraźnie 

hierarchizuje Trzy Prawa, nie ma to sensu, gdy indywidualna zasada sama w sobie prowadzi do 

sprzecznych wymagań. Do rozstrzygania takich konfliktów potrzebne są bardziej abstrakcyjne reguły.  

Obliczenia oparte na regułach Ubera 

Imperatyw kategoryczny Kanta i Złota Reguła reprezentują bardziej abstrakcyjne teorie 

deontologiczne. Próbują omijać konflikty, podając zasady na tyle ogólnikowe, że można je zastosować 

w każdej sytuacji. Kategoryczny imperatyw jest wyraźnie zaprojektowany, aby zagwarantować logiczną 

spójność. Dlatego może wydawać się szczególnie odpowiedni dla komputerów pracujących w ramach 

logicznych. Kant napisał kilka różnych wersji kategorycznego  imperatywu, ale kluczowa idea jest 

zawarta w tym stwierdzeniu: „Działaj tylko zgodnie z tą maksymą, dzięki której możesz jednocześnie 

chcieć, aby stało się to prawem powszechnym”. Dokładne znaczenie i zastosowanie teorii Kanta jest 

kontrowersyjne wśród filozofów, ale co inżynier, któremu powierzono zadanie zbudowania AMA, 

mógłby wyjść z imperatywu kategorycznego? Uważamy, że rozsądnym pierwszym przybliżeniem jest 

pomysł, że (ro) boty wybierające spośród opcji muszą sprawdzić, czy ich cele można osiągnąć, gdyby 

podobni inni agenci działali w ten sam sposób w odpowiednich sytuacjach. Takie zastosowanie 

imperatywu omija skomplikowane pytanie, co Kant miał na myśli, gdy wymagał od sprawcy, aby 

maksyma była prawem uniwersalnym. Wielu zwolenników Kanta argumentowałoby, że sztuczni agenci 

w ogóle nie są w stanie niczego chcieć, niemniej jednak imperatyw kategoryczny może być stosowany 

przez AMA jako formalne narzędzie sprawdzania moralności maksymy kierującej zachowaniem. Aby 

zastosować to narzędzie, AMA wymagałoby wyraźnej i w pełni określonej zasady praktycznego 



uzasadnienia składającej się z trzech elementów: celu, środków lub sposobu działania, za pomocą 

których agent proponuje osiągnąć ten cel, oraz określenia okoliczności, w których działanie w ten 

sposób doprowadzi do osiągnięcia danego celu. Biorąc pod uwagę te trzy elementy, bardzo wydajne 

urządzenie obliczeniowe może być w stanie przeprowadzić analizę lub model symulacyjny, aby określić, 

czy jego cel zostałby zablokowany, gdyby wszyscy inni agenci działali z tą samą maksymą. Na przykład 

sam Kant zilustrował zastosowanie imperatywu kategorycznego, wyprowadzając zakaz kłamstwa, 

ponieważ, jak rozumował, gdyby każdy kłamał w dążeniu do swoich celów, to mowa stałaby się 

pozbawiona sensu, uniemożliwiając w ogóle kłamstwo. mógłby się zgodzić, że zbyt wiele kłamstw 

podważa wiarygodność, wiele osób nie zgodziłoby się z uniwersalizacją maksymy Kanta „Zawsze mów 

prawdę” i argumentowałoby, że ograniczona ilość kłamstwa jest odpowiednia w określonych 

sytuacjach. Określenie spójnej maksymy, która obejmowałaby takie sytuacje, jest trudnym problemem 

rozumowania, który ostatecznie zależy od dużej ilości wiedzy empirycznej. Każde AMA, które ma 

zastosować rozumowanie kantowskie, wymagałoby zatem czegoś więcej niż wspomnianych powyżej 

abstrakcyjnych charakterystyk celów, działań i okoliczności. Musiałby również dużo wiedzieć o 

psychologii ludzi i botów oraz o skutkach działań na świecie. Systemy celne zasadniczo obracają się 

wokół przepisów, niemniej jednak konsekwencje ich stosowania są ważne. W końcu przyjęto wiele 

zasad, aby zapobiec złym konsekwencjom. Niektóre zasady są nawet wyraźnie określone w zakresie 

konsekwencji. Na przykład robot postępujący zgodnie z prawami Asimova musiałby wiedzieć, w jakim 

stopniu jego działania (lub ich brak) spowodowałyby szkody dla ludzi, aby ustalić, czy jest zgodny z 

pierwszym prawem. Nawet imperatyw kategoryczny Kanta wymaga od agentów rozważenia, czy 

maksyma samoczynnie się podważa, w tym sensie, że podążanie za nią skutkowałoby podważeniem 

innych prób jej przestrzegania. AMA oparta na imperatywu kategorycznym Kanta musi również (i) 

rozpoznać cel własnego działania i (2) ocenić skutki wszystkich innych czynników moralnych, które 

próbują osiągnąć ten sam cel, działając w ten sam sposób w porównywalnych okolicznościach. Zwykle 

będzie musiał również zdecydować, co zrobić, ponieważ (1) i (2) określają tylko, czego nie robić, chyba 

że alternatywy wzajemnie się wykluczają. To AMA wymagałoby również rozległej wiedzy 

psychologicznej dotyczącej zaangażowanych ludzi, aby w sposób zadowalający przeprowadzić 

wszystkie niezbędne oceny. AMA, która postępowała zgodnie ze Złotą Regułą, musiałaby być w stanie 

(1) zauważyć wpływ działań innych na siebie, ocenić efekt (również w sytuacjach hipotetycznych) i 

wybrać swoje preferencje; (2) ocenić konsekwencje własnych działań na stany uczuciowe innych i 

zdecydować, czy odpowiadają one jej własnym preferencjom; oraz (3) uwzględniać różnice w 

psychologii indywidualnej podczas pracy nad (1) i (2), ponieważ osoby dotknięte działaniem mogą 

różnie reagować na to samo leczenie. Ten ostatni punkt zakłada, że AMA ma zdolność dostrzegania i 

przewidywania zmian w afektywnych reakcjach ludzi na jej decyzje. Przewidywanie rzeczywistych 

konsekwencji działań jest trudne lub niemożliwe. Ludziom niezmiernie trudno jest dostrzec, jakie 

bardziej szczegółowe zasady lub maksymy są zgodne z regułami iibera, takimi jak imperatyw 

kategoryczny lub Złota Zasada. Wszystkie ogólne zasady deontologiczne, które mają na celu 

rozwiązanie konfliktów między obowiązkami prima facie, napotykają podobne problemy. W końcu 

wiele problemów obliczeniowych, przed którymi stoją podejścia oparte na obowiązkach, zbiega się z 

problemami stojącymi przed systemami konsekwencjalistycznymi. Teorie deontologiczne wymagają, 

aby wdrażające je metody AMA rozumiały reguły wystarczająco dobrze, aby poprawnie rozumować w 

każdej sytuacji wymagającej oceny moralnej. Właściwa interpretacja i zastosowanie teorii moralnej 

byłoby znacznie łatwiejsze, gdyby reguły dawały jednoznaczny kierunek we wszystkich okolicznościach. 

Ale tak proste, jak może się to wydawać, znowu pojawiają się przeszkody pozornie nie do pokonania. 

Aby zasady były w pełni jednoznaczne, AMA musi mieć jasne definicje wszystkich użytych terminów. 

Nie jest to proste zadanie, biorąc pod uwagę na przykład niejasność „uniwersalności”, wokół której 

obraca się imperatyw kategoryczny Kanta, czy trudność dokładnego określenia, co liczy się jako 

krzywda lub krzywda człowieka. Niemniej jednak nawet niejasne pojęcia mogą mieć wyraźne 



zastosowania. Łysienie to niejasne pojęcie, ale w końcu kapitan Picard wkrótce się nim zajmie, 

podobnie, niektóre działania są wyraźnie szkodliwe. Skupiając się początkowo na jasnych przypadkach, 

może być możliwe uchwycenie wielu zwykłych moralności w sposób odgórny. W końcu również AMA 

będą musiały posiadać umiejętność wnioskowania o sprawach etycznych na najwyższym poziomie. 

Od góry do dołu 

Niemniej jednak, naszym zdaniem, ograniczenia podejścia odgórnego prowadzą do wniosku, że nie 

będzie możliwe dostarczenie AMA z jednoznacznym zestawem odgórnych zasad do przestrzegania. Nie 

wszyscy się z tym zgadzają, a później omówimy ważne wysiłki Susan i Michaela Andersona z ich 

systemem MedEthEx, który organizuje trzy obowiązki (poszanowanie autonomii, dobroczynności i 

nieszkodzenia) w spójną strukturę opartą na ocenach „ekspertów”. Susan Anderson uważa, że wyłoni 

się jeden spójny zestaw zasad, ponieważ zakłada, że eksperci na ogół się ze sobą zgadzają. Jednak te 

same zasady zostały zastosowane w całej etyce lekarskiej i istnieje niezliczona ilość sytuacji, w których 

prowadzą one do sprzecznych zaleceń dotyczących działania. Uważamy, że zadanie, przed którym stoją 

AMA, polega na nauczeniu się radzenia sobie z nieodłącznie niejednoznaczną naturą ludzkiego osądu 

moralnego, w tym z faktem, że nawet eksperci mogą się z tym nie zgodzić. Jak maszyny mogą z 

powodzeniem działać, jeśli sprawy są tak niejednoznaczne, jak mówimy? A jeśli o to chodzi, jak ludzie 

to robią? Ludzie uczą się odróżniać literę prawa od ducha prawa. Ludzie identyfikują umiejętność 

radzenia sobie z niespójnością i złożonością życia, znajdowania równowagi między wiedzą a 

wątpieniem, jako praktyczną mądrość. Mądrość wyłania się z doświadczenia, z uważnego działania i 

obserwacji, z integracji poznania, emocji i refleksji. (Być może są to cechy, które przyczyniają się do 

włączenia przez Kanta roli ludzkiej woli do jego imperatywu kategorycznego). Czy potrzeba takiej 

mądrości oznacza, że ludzie muszą budować zdolności afektywne / emocjonalne, a także zdolności 

refleksyjnego rozumowania do AMA? Najpierw jednak musimy omówić mocne strony „oddolnego” 

podejścia do moralności, które postrzega zachowania moralne jako wyłaniające się z uczenia się i 

ewolucji. 



Podejścia oddolne i rozwojowe 

Moralność organiczna 

Istoty ludzkie nie wchodzą na świat jako kompetentni moralni agenci. Nie każdy też opuszcza świat w 

tym stanie. Ale gdzieś w środku  pomiędzy, większość ludzi nabywa odrobinę przyzwoitości, która 

kwalifikuje ich do członkostwa we wspólnocie podmiotów moralnych. Geny, rozwój i uczenie się 

przyczyniają się do procesu stawania się przyzwoitym człowiekiem. Interakcja między naturą a 

wychowaniem jest jednak bardzo złożona, a biolodzy zajmujący się rozwojem dopiero zaczynają 

rozumieć, jak bardzo jest ona złożona. Bez kontekstu dostarczanego przez komórki, organizmy, grupy 

społeczne i kulturę DNA jest obojętne. Każdy, kto mówi, że ludzie są „genetycznie zaprogramowani”, 

aby byli moralni (lub psychopatyczni, jeśli o to chodzi), ma zbyt uproszczony pogląd na to, jak działają 

geny. Geny i środowisko oddziałują na siebie w sposób, który sprawia, że bezsensowne jest myślenie, 

że proces rozwoju moralnego dzieci lub jakikolwiek inny proces rozwojowy można omawiać w 

kategoriach natury kontra wychowania. Biolodzy zajmujący się rozwojem wiedzą teraz, że tak 

naprawdę jest to jedno i drugie, albo natura poprzez wychowanie. Pełne naukowe ujęcie ewolucji 

moralnej i rozwoju gatunku ludzkiego jest bardzo odległe, a nawet gdyby ktoś je posiadał, nie jest jasne, 

jak można je zastosować do komputerów cyfrowych. Niemniej jednak idee ewolucyjne i rozwojowe 

będą nadal odgrywać rolę w projektowaniu AMA. Pomysł, że sztuczna inteligencja powinna próbować 

naśladować rozwój dziecka, jest tak stara jak sama sztuczna inteligencja. W swoim klasycznym artykule 

z 1950 roku "Czy maszyny mogą myśleć?" Alan Turing napisał: „Zamiast próbować stworzyć program 

symulujący umysł dorosłego, dlaczego nie spróbować stworzyć takiego, który symulowałby umysł 

dziecka? Gdyby to następnie poddano odpowiedniemu kursowi edukacji, można by uzyskać mózg 

dorosłego ”. 

Turing nie myślał konkretnie o moralności, ale o problemie, czy maszyna komputerowa może 

kiedykolwiek wykonać oryginalną czynność. Pomysł, że maszyny nigdy nie byłyby w stanie niczego 

zapoczątkować, został zrodzony ponad sto lat wcześniej przez Adę Lovelace, która pracowała z 

Charlesem Babbage'em nad zrozumiałym opisem „silnika analitycznego” - planowanego, ale nie 

zbudowanego mechanicznego urządzenia obliczeniowego, które jako prekursor nowoczesnych 

komputerów cyfrowych, które ostatecznie stały się możliwe dzięki pracy Turinga. Lovelace napisał, że 

„Silnik analityczny nie ma pretensji do tworzenia czegokolwiek. Może zrobić wszystko, co wiemy, jak 

zlecić jej wykonanie ”. Turing rozumował, że gdyby można było poddać komputer reżimowi 

edukacyjnemu porównywalnemu z edukacją, jaką otrzymuje dziecko, „Możemy mieć nadzieję, że 

maszyny w końcu będą konkurować z mężczyznami we wszystkich czysto intelektualnych dziedzinach”. 

Przypuszczalnie ten reżim edukacyjny obejmowałby edukację moralną. Symulowanie umysłu dziecka 

to tylko jedna ze strategii stosowanych przy projektowaniu inteligentnych agentów. W 1975 roku 

wynalazek Johna Hollanda algorytmów genetycznych wzbudził wiele emocji co do potencjału ewolucji 

programów adaptacyjnych. Algorytmy genetyczne są wykorzystywane do wielu celów, na przykład do 

przewidywania rynku akcji i łamania kodów. (Wikipedia wymienia ponad trzydzieści aplikacji). Praca 

Hollanda doprowadziła również do radykalnego pomysłu, że komputery mogą nawet stać się 

środowiskiem ewolucji nowego rodzaju życia: sztucznego życia (Alife). Pierwsi zwolennicy Alife 

zaproponowali symulację ewolucji w środowiskach wirtualnych. Mieli nadzieję na pojawienie się 

agentów zdolnych do uczenia się, wyrafinowanych zachowań i elementów umysłu, a wszystko to 

całkowicie zawarte w świecie stworzonym przez oprogramowanie. Uznając jednak, że wirtualne światy 

nie zastępują wyzwań i złożoności świata rzeczywistego, robotyki zaadaptowały również techniki Alife, 

aby pomóc im w projektowaniu robotów działających w środowisku fizycznym. Jest to dziedzina znana 

obecnie jako robotyka ewolucyjna. Potęgę algorytmów ewolucyjnych można zilustrować na 

przykładzie robotyki ewolucyjnej. Początkowa populacja (ro)botów, które różnią się nieznacznie od 



siebie, jest oceniana w środowisku rzeczywistym lub wirtualnym w zależności od tego, jak dobrze radzą 

sobie w jakimś zadaniu. Każdemu botowi (ro) przypisywana jest ocena, która mierzy jego sukces 

(sprawność) w wykonaniu żądanego zadania. Boty (ro) o najwyższej sprawności są wykorzystywane do 

generowania nowego zestawu botów (ro), poprzez rekombinację komponentów w procesie 

wzorowanym na rozmnażaniu płciowym i wprowadzanie małych, losowych mutacji. Mierzy się 

sprawność nowego pokolenia, wybiera się te, które osiągają najlepsze wyniki i umożliwia im 

reprodukcję. 

Powtarza się to przez wiele pokoleń, prowadząc do stopniowej poprawy umiejętności robotów (ro) w 

wykonywaniu zadania. Do tej pory ewolucyjni robotycy skupiali się na robotach uczących się 

sterowania sensomotorycznego do wykonywania zadań, takich jak chodzenie i poruszanie się po 

pomieszczeniu, ale w zasadzie takie techniki mogą być wykorzystywane do ewolucji systemów o 

wyższych zdolnościach poznawczych. O ile zarówno sztuczne dzieci, jak i Alife dostarczają metod 

generowania AMA, są one przykładami podejść „oddolnych”, w których projektowanie systemu nie 

jest wyraźnie kierowane żadną odgórną teorią etyczną. Tradycyjne podejścia inżynierskie do 

testowania i udoskonalania inteligentnych systemów można również traktować jako zgodne z 

oddolnym przebiegiem rozwoju. Różne podejścia mają różne mocne i słabe strony oraz ukryte 

uprzedzenia, które postaramy się opisać w dalszej części tego rozdziału. Zaczniemy od omówienia 

podejść inspirowanych ewolucją, zanim rozważymy podejście do ewolucji moralnej oparte na uczeniu 

się. 

Sztuczne życie i wyłanianie się wartości społecznych 

W 1975 roku, w tym samym roku, w którym Holland wynalazł algorytmy genetyczne, E. O. Wilson 

zaproponował, że nauka socjobiologii może dać początek „precyzyjnemu opisowi ewolucyjnego 

pochodzenia etyki”. Połączenie tych dwóch idei stwarza perspektywę, że Alife może stworzyć moralne 

czynniki. Jeśli fundamentalne wartości społeczeństwa ludzkiego są zakorzenione w dziedzictwie 

biologicznym człowieka, rozsądne byłoby założenie, że wartości te powrócą w wystarczająco bogatej 

symulacji doboru naturalnego. Socjobiolodzy - i psycholodzy ewolucyjni, którzy należą do ich 

intelektualnych potomków - podjęli próbę opisania warunków ewolucyjnych, które prowadzą do 

powstania systemów wartości. Główną podstawą teoretyczną tych wysiłków była teoria gier, 

matematyczna teoria konkurencji i współpracy między racjonalnymi agentami, wprowadzona w 1944 

roku przez Johna von Neumanna i Oskara Morgensterna. Teoria gier jest często kojarzona z 

matematykiem i laureatem Nagrody Nobla w 1994 roku, Johnem Nashem, którego życie i twórczość 

zostały wprowadzone do kultury popularnej dzięki nagrodzonemu Oscarem filmowi Piękny umysł. 

Centralny eksperyment myślowy w teorii gier to „dylemat więźnia”, w którym każdemu z dwóch 

wspólników przestępców oferuje się obniżoną karę w zamian za zeznanie państwa przeciwko swojemu 

partnerowi. Umowa jest skonstruowana w taki sposób, że najbardziej racjonalnym wyborem dla 

każdego gracza jest szczucie na siebie nawzajem, ale jeśli współpracują ze sobą, milcząc, będzie im 

lepiej razem. Ponieważ żaden z więźniów nie może ufać swojemu partnerowi, że zachowa milczenie, 

racjonalny interes własny prowadzi zarówno do „odejścia” poprzez współpracę z policją niż ze sobą 

nawzajem. Analiza gier typu dylemat więźnia staje się szczególnie interesująca, gdy dwóch agentów 

wielokrotnie gra przeciwko sobie. Gry iteracyjne dają każdemu graczowi możliwość podjęcia decyzji, 

czy współpracować z drugim, na podstawie tego, co wydarzyło się w poprzednich interakcjach. 

Powtarzana gra w dylematy więźnia stała się podstawą do zbadania pojawiania się współpracy w 

szerokim zakresie nauki społeczne, od ekonomii po socjobiologię. Powtarzana gra z dylematem więźnia 

umożliwia teoretykom analizowanie różnych strategii i sprawdzanie ich między sobą. Pod koniec lat 

siedemdziesiątych politolog Robert Axelrod ogłosił wezwanie do opracowania strategii rywalizacji w 

turniejach powtarzanych gier z dylematami więźniów. Następnie przetestował różne strategie 



przeciwko sobie w symulacjach komputerowych, aby zobaczyć, która z nich jest najbardziej skuteczna. 

Jedna bardzo prosta strategia, zwana potocznie „wet za wet”, okazała się zaskakująco dobra. W tytule 

za wet, gracz zaczyna od współpracy w pierwszej rundzie, a następnie w każdej kolejnej rundzie robi 

to, co inny gracz zrobił w rundzie poprzedniej. Jeśli próbujesz uzyskać przewagę, staram się uzyskać 

przewagę; jeśli grasz uczciwie, ja gram fair. Tit for tat nie zawsze jest strategią optymalną, ale ta prosta 

strategia warunkowej współpracy sprawdza się w wielu różnych okolicznościach. Załóżmy, że bardziej 

wyrafinowane strategie współpracy warunkowej są niezbędne do budowania zaufania między 

agentami żyjącymi w bardziej złożonych układach społecznych - do którego wrócimy. Teoria gier 

zwróciła uwagę biologów ewolucyjnych Johna Maynarda Smitha i Williama Hamiltona, którzy obaj 

opracowali swoje zastosowanie w przypadkach biologicznych. Hamilton był zainteresowany faktem, że 

owady społeczne, na przykład pszczoły robotnice, są bezpłodne reprodukcyjnie i mogą nawet umrzeć, 

aby umożliwić rozmnażanie się królowej. Logika przystosowania ewolucyjnego wydaje się sugerować, 

że „odchodzenie” od tego układu i spłodzenie własnego potomstwa byłoby lepszą strategią utrzymania 

swoich genów w puli genów niż rezygnacja z całej indywidualnej „sprawności” poprzez posiadanie 

zerowego potomstwa. Wydaje się, że wiele zwierząt społecznych współpracuje ze sobą potencjalnie 

kosztem ich indywidualnej sprawności. Na przykład ostrzeganie innych o obecności drapieżników, 

dzielenie się pożywieniem i opieka nad potomstwem należącym do innych członków grupy wiąże się z 

kosztami dla jednostki. Główną zagadką biologii jest to, jak mogłoby ewoluować to zachowanie, biorąc 

pod uwagę, że taka współpraca nie zawsze wydaje się leżeć w interesie reprodukcyjnym zwierząt 

świadczących usługi. Na przykład zwierzę, które robi coś, aby zaalarmować innych o obecności 

drapieżnika, może w rzeczywistości przyciągnąć na siebie uwagę drapieżnika. Zwierzę, które milczało, 

byłoby w stanie wykorzystać sygnały alarmowe innych, nie ryzykując własnej śmierci. Hamilton zdał 

sobie sprawę, że logikę teorii gier można zastosować do strategii ewolucyjnych poszczególnych genów 

niezależnie od całych organizmów. To, co jest dobre dla genu, nie musi być dobre dla organizmu. 

Richard Dawkins później spopularyzował tę teorię w swojej książce Samolubny gen. Koncepcja 

samolubnego genu pozostaje kontrowersyjna z wielu powodów. (Wśród nich jest pytanie, czy 

naprawdę istnieje coś takiego jak gen do współpracy, czy też ma sens mówić o doborze naturalnym 

działającym na pojedynczych genach). Niemniej jednak zastosowanie teorii gier do ewolucji było 

historycznie ważnym zwrotem. punkt dla socjobiologii. Pracując razem, Axelrod i Hamilton doszli do 

wniosku, że ponieważ współpraca była czasami skuteczną strategią, była to jedna z cech, które mogły 

wyłonić się z procesu ewolucyjnego. Peter Danielson i jego koledzy z Centrum Etyki Stosowanej 

Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej poszli o krok dalej w turniejach Axelroda, konstruując symulowane 

środowiska, w których wirtualne organizmy mogą się zmieniać i dostosowywać w odpowiedzi na 

działania innych jednostek w populacji. Danielson nazwał te symulacje Alife „moralnymi ekologiami” 

w swojej książce Artificial Morality: Virtuous Robots for Virtual Games. Jego symulowane organizmy 

mogą współpracować lub ulegać defektom, a niektóre z nich mogą przechowywać informacje o 

wcześniejszym zachowaniu konkurentów i wykorzystywać te informacje do wdrażania różnych strategii 

warunkowej współpracy. Współpracownik Danielsona, Bill Harms, dodał botom możliwość poruszania 

się po wirtualnym świecie symulacji komputerowej. Ku zaskoczeniu Harmsa i Danielsona, bezmyślne 

indywidualne istoty zaczęły tworzyć własne grupy. Współpracownicy grupowali się razem z innymi 

współpracownikami, a niechętni do współpracy „drapieżcy” również spędzali razem czas. W trudnych 

czasach, gdy zasoby były ograniczone, drapieżniki ginęły, a kooperanci mieli przewagę konkurencyjną. 

Ale warunkowi kooperanci, których zachowanie wobec innych zależało od tego, jak inni się wobec nich 

zachowywali, nadal konkurowali ze sobą o zasoby, prowadząc do różnych stopni współpracy. Danielson 

zaproponował koncepcję moralności „funkcjonalnej”, w której racjonalność, tak jak ją definiuje teoria 

gier, jest jedynym warunkiem koniecznym, aby agent był podmiotem moralnym. Chociaż teraz patrzy 

na te eksperymenty dość krytycznie, wydawało mu się w tamtym czasie, że symulacje Alife'a mogą 

sprzyjać pojawieniu się agentów moralnych. Słynne wyrażenie Tennysona „Natura, czerwone zęby i 



pazury” było często używane do scharakteryzowania surowej amoralności darwinowskiej walki o 

przetrwanie. Pomysł, że sama moralność może wyłonić się z ewolucji, wydaje się sprzeczny z 

przedstawieniem natury jako dzikiej. Niemniej jednak, jeśli ludzka moralność ewoluowała, to 

dostatecznie wyrafinowane eksperymenty Alife'a powinny być w stanie wyewoluować innych 

wrażliwych moralnie czynników. Nie jest jednak jasne, co oznaczałoby „dostatecznie wyrafinowane” w 

sztucznym środowisku! Skłonności, cechy i zdolności, które wyłaniają się z ewolucji, nie są jedynie 

produktem indywidualnych bytów walczących o przetrwanie i rozmnażanie się. Są produktem 

interakcji społecznych i sukcesu w środowiskach zamieszkanych przez wiele gatunków. Często 

gatunkami odnoszącymi największe sukcesy są te, których członkowie uczą się współpracować ze sobą 

i rozpoznają freeloaderów, którzy wyczerpują zasoby. Wartości określone w wyewoluowanych i 

ewoluujących czynnikach wyłaniają się z presji adaptacji, przetrwania i rozmnażania się w systemie 

wieloagentowym. Okaże się, czy sztuczne środowiska, które wybierają spośród agentów konkurujących 

o gromadzenie prostych zasobów, mogą wytworzyć coś podobnego do skłonności moralne ludzi. Seria 

ostatnich eksperymentów pokazała na przykład, że ludzie (i być może inne zwierzęta) cenią 

sprawiedliwość dla siebie, a nawet oddadzą dodatkowe pieniądze (lub żywność), aby zapewnić 

względnie sprawiedliwą dystrybucję. W swojej książce Evolution of the Social Contract Brian Skyrms, 

profesor logiki i filozofii nauki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine, opisuje symulacje oparte na 

teorii gier, w których „uczciwa” strategia regularnie dominuje w bardziej chciwych strategiach. Jednak 

kilku krytyków zwróciło uwagę, że od tak prostych strategii i gier do prawdziwego świata jest daleko. 

O ile obecne zrozumienie warunków, w których ewoluowała ludzka moralność, jest bardzo słabe, 

proces ten wydaje się być bardzo wrażliwy na cechy pozostające poza ludzką kontrolą. Niezależnie od 

tego, czy wyewoluowały w środowiskach wirtualnych, czy fizycznych, AMA będą prawdopodobnie 

bardzo różniły się od czynników moralnych, które wyłoniły się z ewolucji człowieka. Oprócz problemu 

odpowiedniego dostosowania środowiska, głównym problemem stojącym przed adaptacją systemów 

ewolucyjnych do pojawienia się AMA jest sposób zaprojektowania funkcji przystosowania bez 

wyraźnego stosowania kryteriów moralnych. Hasło „przetrwanie tego, co najbardziej moralne” 

uwypukla problem określenia, co oznacza „najbardziej moralne”. Przeniesienie z wirtualnych 

środowisk Alife do fizycznie wcielonych agentów również nie będzie łatwe. Procesy decyzyjne agenta, 

którego zdolności moralne rozwinęły się w środowisku wirtualnym, niekoniecznie muszą się dobrze 

sprawdzić w świecie fizycznym. Tę trudność pogłębia problem, który ogólnie zauważono w przypadku 

Alife. Eksperymenty z symulowaną ewolucją do tej pory nie były w stanie przekroczyć progu, w którym 

wzorce sztucznych form życia stają się wystarczająco złożone, aby rzucić światło na solidność 

prawdziwego życia biologicznego. Nie wiedząc, jak wyewoluować agentów o wystarczającej złożoności 

w świecie wirtualnym, nie można oczekiwać, że rozwiną się złożone agenty dla świata fizycznego. W 

związku z tym Rodney Brooks zauważa, że chociaż eksperymenty w Alife rozwinęły się dramatycznie w 

ciągu ostatnich kilku dekad, „nie odniosły one sukcesów w taki sam sposób, jak oczekiwaliśmy od 

systemów biologicznych”. Thomas Ray, biolog tropikalny i twórca wysoko cenionego oprogramowania 

do ewolucji cyfrowej (Tierra), przyznaje, że „ewolucja w cyfrowym medium pozostaje procesem o 

bardzo ograniczonych osiągnięciach”. Peter Danielson przyznaje, że raczej uproszczone gry i sztuczne 

środowiska używane do symulacji ewolucyjnych nie odzwierciedlają tak naprawdę złożonych 

środowisk i wielowymiarowych scenariuszy, które dają początek wartościom, prawom i obyczajom w 

prawdziwym świecie. Docenianie ograniczeń wirtualnych światów doprowadziło Danielsona do 

przyjęcia zupełnie innego podejścia do moralności maszyn, które opisujemy w rozdziale 9. Ale inni 

naukowcy nadal pracują nad rozwojem bardziej złożonych wirtualnych światów i lepszych miar 

złożoności, które można wykorzystać. napędzać procesy ewolucyjne w ich obrębie. Chociaż sam 

Danielson stracił wiarę w wartość swojego wczesnego podejścia do wirtualnej etyki, kolejnym krokiem 

w badaniu AMA w Alife może być próba ewolucji współpracujących agentów w ramach bogatszych ram 

zapewnianych przez bardziej wyrafinowane wirtualne światy. Wiele zależałoby nadal od bogactwa 



środowisk (w tym wymiarów społecznych), w których oddziałują sztuczne czynniki. Na razie zdolność 

naukowców do symulacji tych światów pozostaje daleko w tyle za uchwyceniem złożoności świata 

rzeczywistego. Niektórzy badacze uważają, że to, co wyewoluowało w prawdziwym świecie ludzkiej 

moralności społecznej, jest czymś w rodzaju „gramatyki moralnej” lub „rdzenia moralnego”. Idea 

uniwersalnej gramatyki moralnej dla gatunku ludzkiego została po raz pierwszy zasugerowana przez 

filozofa politycznego Johna Rawlsa w 1971 r., Przez analogię do uniwersalnej gramatyki języka, którą 

postulował profesor lingwistyki z MIT Noam Chomsky. Chomsky zmienił naukę językoznawstwa i 

kognitywistyki, kiedy argumentował, że nauka języka ludzkiego byłaby możliwa tylko wtedy, gdyby 

wrodzone struktury w psychologii człowieka zawęziły zadanie do ograniczonej liczby form, które 

ludzkie języki mogą przyjąć. Pomysł Rawlsa został niedawno opracowany w kontekście ewolucji 

człowieka przez prymatologa Harvardu Marca Hausera w jego książce Moral Minds. Temat AMA jest 

daleko poza zakresem książki Hausera, ale tak jak uniwersalna gramatyka Chomsky'ego zrodziła 

obliczeniowe podejście do języka, być może identyfikacja gramatyki moralnej byłaby potencjalnie 

przydatna przy projektowaniu AMA. Hauser nie ma jasnych specyfikacji dla takiej gramatyki moralnej, 

a tym bardziej teorii obliczeniowej zbudowanej na jej podstawie, aw każdym razie jesteśmy sceptyczni 

wobec jego tezy, że ludzka moralność zawiera wyewoluowany uniwersalny rdzeń. Niemniej jest to 

temat wart dalszych badań naukowych. Nanotechnolog Josh Storrs Hall bawił się ideą gramatyki 

moralnej lub rdzenia moralnego, pracując w określonym kontekście projektowania maszyn moralnych. 

We wczesnym artykule, który napisał w 2000 roku, wyraźnie wspomniał o idei uniwersalnej gramatyki 

moralnej Rawlsa, ale w swojej nowszej pracy wydaje się, że porzucił tę koncepcję na rzecz bardziej 

ogólnego pojęcia rdzenia moralnego lub instynktów moralnych. W swojej książce Beyond AI: Creating 

the Conscience of the Machine z 2007 roku Hall pisze: „Pierwszym dobrym pomysłem na projekt 

sztucznego instynktu moralnego byłby. . . protokół gwarancyjny „cahooter” ”.„ Cahooting ”to nazwa 

Hall określająca skłonność istot ludzkich do angażowania się w zachowania oparte na współpracy, 

nawet jeśli wydaje się, że prosta logika teorii gier temu przeciwdziała. Wydaje się słuszne, że w 

pewnych warunkach ewolucja i kultura sprzyjają tendencji do porozumiewania się. Jednak Hall idzie 

dalej ze swoim optymistycznym przekonaniem, że podstawowa logika ewolucji i rywalizacji doprowadzi 

do tego, że zaawansowani moralni agenci będą posiadać coś, co nazywa „nadludzką moralnością”. On 

napisał. „Jesteśmy bliscy stworzenia istot, które są tak dobre, jak lubimy udawać, ale nigdy nie są”. 

Według Halla takie wzorowe zachowanie moralne będzie wynikało naturalnie z podstawowych cech 

interesu własnego, ciekawości, zaufania i cech długiego horyzontu planowania, które, jak sądzi, są z 

konieczności faworyzowane przez procesy ewolucyjne działające na długowiecznych, inteligentnych 

istotach społecznych. Jego pogląd jest taki, że sztucznie inteligentne maszyny (AI) przyszłości będą 

bardzo długowieczne - efektywnie nieśmiertelne - a zatem będą musiały wziąć pod uwagę bardzo 

długoterminowe konsekwencje swoich działań lub bezpośrednio ponieść negatywne konsekwencje. 

Rezultatem, jak napisał Hall, będą „gwarantowane, nieuczciwe, uczciwe SI”. Oczekujemy, że większość 

naszych czytelników zgodzi się z nami, że to wszystko brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe. 

Przynajmniej odnosi się do przyszłości, która naszym zdaniem wykracza daleko poza bezpośrednie cele 

praktyczne, które nakreśliliśmy w zakresie tworzenia AMA. Jednak nawet jeśli to przyszłość, to, co 

dzieje się między tym miejscem a pojawieniem się nadludzkiego AMA, to inna sprawa. Częściowo 

wyewoluowane (ro)boty niekoniecznie będą zachowywać się lepiej niż ich biologiczne odpowiedniki. 

Niemniej jednak Storrs Hall wniósł cenny wkład w dyskusję o tym, jak wdrażać sztuczną moralność, 

która mieści się w zakresie podejść oddolnych. Jego zdaniem etyczne zachowanie wyłania się z ewolucji 

samej inteligencji; problem projektanta AMA sprowadza się zatem do sprecyzowania charakteru 

inteligencji, która ma zostać wdrożona. Idee gramatyki moralnej lub instynktów moralnych zwracają 

uwagę na elementy natury ludzkiej, które są rzekomo stałe i niezmienne. Ale najbardziej uderzającą 

cechą życia, zwłaszcza inteligentnego życia, jest jego elastyczność i zdolność adaptacji. To, co 

wyewoluowało, to nie sztywne systemy o ustalonej naturze, ale systemy adaptacyjne, które rozwijają 



się i uczą. Rzeczywiście, zdolność uczenia się może być jedną z bardziej niezwykłych cech natury 

zwierząt, które wykazują inteligentne zachowanie. Jeśli jakiekolwiek AMA ma dobrze funkcjonować w 

niszy stworzonej przez ludzi, będzie musiało być maszyną uczącą się.  

Maszyny uczące się 

Niezależnie od tego, czy zostały wyewoluowane, czy zbudowane, AMA będą potrzebowały pewnej 

zdolności do przyswojenia norm dla lokalizacji, w której się znajdują. Jeśli moralność ludzką buduje się 

poprzez doświadczenie, metodą prób i błędów doskonalonych przez rozum, to nauczenie AMA, aby był 

podmiotem moralnym, może równie dobrze wymagać procesu edukacji podobnego do tego, którego 

doświadcza dziecko. AMA będzie musiała przyswoić informację zwrotną dotyczącą moralnej 

akceptowalności lub niedopuszczalności jej działań, przynajmniej w wyznaczonym okresie 

rozwojowym, a może w całym okresie życia. Żaden z obecnie dostępnych maszynowych modeli uczenia 

się nie jest w żadnym stopniu zbliżony do bogactwa rzeczywistych biologicznych mechanizmów uczenia 

się. Zrealizowanie marzenia Turinga o dziecięcej sztucznej inteligencji okazało się znacznie trudniejsze, 

niż się spodziewał. Dziedzina sztucznej inteligencji zawsze była związana z uczeniem maszynowym i 

opracowano wiele modeli uczenia się. Podejście Chomsky'ego do uczenia się języka ludzkiego jest 

przykładem jednego z głównych typów podejścia, w którym uczenie się jest traktowane jako problem 

znalezienia najlepszej reprezentacji faktów z wcześniej określonego zestawu możliwości (określonych 

przez gramatykę uniwersalną). Podejście alternatywne traktuje uczącego się bardziej jak pustą kartę, 

stojącą nie tylko przed zadaniem znalezienia odpowiedniego przedstawienia faktów, ale jednocześnie 

z zadaniem znalezienia odpowiedniego schematu reprezentacji. Tradycyjne, symboliczne podejście do 

sztucznej inteligencji zwykle traktuje uczenie się jako rekombinację zestawu predefiniowanych 

koncepcji. Nowsze podejścia koneksjonistyczne mają tendencję do mniejszego polegania na 

ustalonych z góry strukturach, wykorzystując zdolność sztucznych sieci neuronowych do dynamicznego 

generowania własnych schematów klasyfikacji na podstawie otrzymywanych danych wejściowych. 

Psychologowie rozwojowi są podzieleni w kwestii tego, czy niemowlęta przychodzą na świat z bogatym 

zestawem wrodzonej wiedzy. Niektórzy psychologowie uważają, że niemowlęta rodzą się, znając 

podstawowe fakty dotyczące przedmiotów fizycznych, liczb i celowych czynników. Inni energicznie 

kwestionują te roszczenia. Twórcy AMA nie muszą wchodzić w te spory bezpośrednio, chociaż każdy 

konkretny model uczenia się, który przyjmą, będzie zwykle dostosowany do tego czy innego obozu. 

Biorąc pod uwagę obecny brak zrozumienia procesów, najlepszą postawą jest prawdopodobnie 

pluralizm, otwartość na próbowanie wszystkiego, co może zadziałać. Niektórzy naukowcy zajmujący 

się kognitywnością są przekonani, że postęp w kierunku wyrafinowanego uczenia maszynowego będzie 

wymagał uwzględnienia fizycznie ucieleśnionych aspektów uczniów. Na przykład „wiedza” 

niemowlęcia o obiektach fizycznych, czy to wrodzonych, czy nabytych, prawdopodobnie nie składa się 

z zestawu zdań opisujących zachowanie obiektów fizycznych, ale jest bardziej prawdopodobne, że jest 

zakorzeniona w jej własnej fizycznej obecności i zaangażowaniu w świat. Oryginalny pomysł Turinga na 

dziecięcą maszynę uczącą się opierał się wyłącznie na podejściu opartym na czystym przetwarzaniu 

symboli, ale wśród naukowców dążących do marzenia o dziecięcej inteligencji jest dwóch byłych 

uczniów Rodneya Brooksa, Briana Scassellatiego i Cynthii Breazeal. Scassellati zaciął zęby w projekcie 

Cog, którego pierwotnym celem było zbadanie uczenia się robota. Ale wyzwanie związane z 

zaprojektowaniem kończyn Coga, systemu wizualnego i innych komponentów sprzętowych okazało się 

znacznie większe niż przewidywano, a Cog został przeniesiony na emeryturę do muzeum MIT, zanim 

można było poczynić jakiekolwiek znaczące postępy w kwestii uczenia się. Następny krok Scassellati i 

Breazeal ku dziecięcym zdolnościom uczenia się w maszynie wynikało z ich współpracy nad robotem 

Kismet, ale Kismet również przeszedł na emeryturę do muzeum MIT. Każdy z nich pracuje teraz 

niezależnie nad drugą generacją robotów przypominających dzieci - „Leonardo” (Breazeal) i „Nico” 

(Scassellati). Wyzwania związane ze sprzętem i oprogramowaniem pozostają ogromne i chociaż 



badane są pewne podstawowe społeczne uczenie się - na przykład w dziedzinie teorii umysłu, jak 

omówimy w rozdziale I - badacze ci są bardzo daleko od jakiegokolwiek bezpośredniego badania 

rozwoju moralnego.  

Przystosowanie systemów (ro)botycznych do rozwoju moralnego może wymagać zrozumienia, w jaki 

sposób dzieci nabywają zdolności moralne. Freud i Piaget w szczególności położyli podwaliny pod 

rozwojowe teorie moralności i chociaż ich teorie mają wielu przeciwników, stanowią one punkt wyjścia 

do dyskusji. W konkretnym obszarze moralnego uczenia się i rozwoju najbardziej widoczną postacią 

jest psycholog Lawrence Kohlberg, który przyjmuje podejście piageckie, w którym dzieci rozwijają 

swoje zdolności moralne na kilku etapach poznawczo-rozwojowych. Kohlberg. który był dyrektorem 

Harvard's Center for Moral Education w latach 80-tych, zaproponował, że gdy dziecko boryka się z 

wyzwaniami i staje w obliczu ograniczeń w swoich pomysłach na sprostanie tym wyzwaniom, jego 

koncepcje dotyczące tego, co jest dobre, a co złe, i po prostu zmieniają jego zrozumienie moralność 

naturalnie na kolejny wyższy poziom. Na początkowych etapach przedoralnych lub 

przedkonwencjonalnych zachowanie jest rozumiane jako unikanie kary lub jako sposób na zdobycie 

tego, czego chcesz. Na konwencjonalnych etapach moralność jest najpierw rozumiana w kategoriach 

zgodności międzyludzkiej, a ostatecznie jako aspekt umów społecznych - prawa lub kodeksy niezbędne 

do utrzymania porządku. Etapy postkonwencjonalne charakteryzują się szczerą troską o dobro 

człowieka, co może prowadzić do skupienia się na uniwersalnych zasadach moralnych. Te późniejsze 

etapy wymagają zdolności do abstrakcyjnego rozumowania moralnego. Konto Kohlberga zostało 

stanowczo zakwestionowane przez jego koleżankę z Harvardu, Carol Gilligan. Narzekała, że Kohlberg 

kładzie nadmierny nacisk na rozumowanie, a nie na to, co uważa za bardziej kobiecą wartość troski o 

innych. Jednak pomimo sporów, zarówno Kohlberg, jak i Gilligan uważają, że rozwój moralny dzieci 

przebiega przez kilka odrębnych etapów. Próba powtórzenia etapów zaproponowanych przez 

któregokolwiek z teoretyków może stanowić podstawę stopniowego podejścia do rozwoju AMA. 

Jednak w przypadku botów (ro) zbudowanych przy użyciu istniejących technik sztucznej inteligencji i 

współczesnych komputerów wydaje się również oczywiste, że nacisk Kohlberga na rozumowanie 

zapewnia łatwiejszy do wykonania projekt niż nacisk Gilligana na opiekę. Kolejna kontrowersyjna 

kwestia w dziedzinie rozwoju moralnego dotyczy tego, jak sensowne jest projektowanie programów 

edukacji moralnej wokół teorii tych psychologów. (Podobne pytanie nasuwa się w odniesieniu do teorii 

etycznych Arystotelesa, Kanta i utylitarystów oraz bardziej motywowanych religijnie poglądów na 

edukację moralną, na przykład Williama Bennetta, który był sekretarzem edukacji za Ronalda 

Reagana). zanim pojawiły się teorie rozwojowe kierujące edukacją, miliony dzieci wyrosły na dobrych 

moralnych agentów. Nauczyli się wzorców zachowań i poglądów na temat moralności od członków 

rodziny i sąsiadów, nauczyli się uczciwości i wzajemności poprzez gry z dzieciństwa, a inne pomysły 

czerpali z kazań, tekstów religijnych i opowieści moralnych, takich jak bajki Ezopa. Niemniej jednak 

moduły do nauczania rozumowania moralnego, oparte na pracach Kohlberga i innych, utorowały sobie 

drogę do formalnej edukacji w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Etapy rozwoju moralnego są, zdaniem 

Kohlberga, w dużej mierze zbudowane na ocenie stosowalności lub ograniczeń uzasadnienia sądów 

moralnych w danym kontekście. Dzieci przechodzą do następnego poziomu rozumowania moralnego, 

gdy doceniają ograniczenia powodów, na których polegały jako wskazówki. Być może te moduły można 

by zaadaptować do szkolenia sztucznego systemu, który miałby odpowiedni rodzaj zdolności 

logicznych, chociaż nie znamy żadnych prób, aby to zrobić. Być może taka próba zakończyłaby się 

niepowodzeniem bez wcześniejszego przejścia przez wcześniejsze etapy rozwoju moralnego. We 

wcześniejszych stadiach rozwoju dzieci nagrody i kary oraz aprobata i dezaprobata odgrywają znacznie 

większą rolę w kształtowaniu moralnego rozumowania małych dzieci. Chociaż można symulować 

nagrodę i karę w komputerze cyfrowym, nie jest jasne, czy te formalne symulacje mają taką 

bezpośredniość lub moc, jaką mają rzeczywiste nagrody i kary dla dzieci. Psychologowie mogą nie 



zgadzać się co do skuteczności bólu jako narzędzia nauczania, ale niezależnie od tego nie wiadomo, jak 

wytworzyć coś podobnego w komputerze. Czasami sugeruje się, że kary i nagrody mogą być 

komunikowane w kategoriach, które komputer doceniłby bezpośrednio, na przykład poprzez 

manipulowanie szybkością procesora, przepływem informacji lub dostawą energii. Ale te wydają się 

naiwne lub naciągane i futurystyczne. Mimo to, nawet bez świadomej przyjemności lub bólu, 

komputerowe mechanizmy uczenia się mogą być w stanie nauczyć się pewnych podstawowych 

wzorców moralnego zachowania. 

Wśród tych, którzy rozważali możliwość nauki opartej na uczeniu się podejściem do AMA jest 

Christopher Lang. Kiedy był absolwentem filozofii na Uniwersytecie Wisconsin, Lang napisał artykuł, w 

którym zwrócił uwagę na ograniczenia nieodłącznie związane z odgórnymi systemami stworzonymi 

wokół etyki opartej na regułach, na przykład Trzy Prawa Asimova. Twierdził, że każdy system oparty na 

regułach ucierpiałby z powodu śmiertelnej sztywności w swoim działaniu. Zamiast tego Lang zalecił 

podejście do czynników moralnych, które początkowo nazwał „etyką poszukiwań”. W tej strategii 

komputer uczyłby się etyki poprzez niekończące się dążenie do racjonalnych celów. Pomysły Langa na 

uczące się maszyny koncentrują się wokół algorytmów nazywanych czasem „wspinaniem się po 

wzgórzach” lub „chciwym wyszukiwaniem”. Takie niekończące się algorytmy uczenia się nieustannie 

poszukują coraz lepszych rozwiązań. Algorytmy genetyczne to algorytmy wspinaczki górskiej, podobnie 

jak różne techniki łączenia się w uczenie się. Lang jest niezwykle optymistyczny, że uczące się maszyny 

w naturalny sposób docenią ludzkie aspiracje i ludzką różnorodność. Jedynym ograniczeniem, jakie 

dostrzega w maszynach zaprojektowanych zgodnie z etyką zadań, jest to, że będą one tymczasowo 

niedojrzałe, dopóki system nie rozwinie się do zadowalającego poziomu, na którym można go określić 

jako czynnik moralny. Podobnie jak w przypadku Josha Storrs Hall, optymizm Langa opiera się na tym, 

co uważamy za wątpliwe wyobrażenia o nieuchronności etycznego zachowania, które pojawia się w 

sprzyjających warunkach. Ponieważ te systemy uczenia się nie są ograniczone z góry określonymi 

regułami, Lang nazywa je „bezstronnymi maszynami uczącymi się”. Jednak jego użycie określenia 

„bezstronny” w tym kontekście jest nieco specyficzne. W naszych terminach wydaje się to oznaczać, 

że nie kierują się odgórnymi zasadami. Pomimo sugestii Langa, że takie podejścia są obiektywne, 

istnieje wiele sposobów, w jakie uprzedzenia mogą pełzać - na przykład w projektowaniu konkretnej 

platformy, definiowaniu procedur lub algorytmów wybranych do wspinaczki na wzgórze oraz w 

strukturze i bogactwie danych dostępnych w systemie. Dyskusja Langa ma charakter czysto 

teoretyczny. Rzeczywiste algorytmy poszukiwania celu lub wspinaczki po wzgórzach nie zostały jeszcze 

dokładnie zbadane pod kątem rozwoju czynników moralnych (chociaż opisujemy faktyczny 

koneksjonistyczny model klasyfikacji moralnej Marcello Guariniego w rozdziale 9). Ponieważ maszyny 

uczące się eliminują potrzebę przewidywania przez programistów każdej ewentualności, stały się 

niezwykle popularne w wielu zastosowaniach poza etyką. 

Uważamy, że te techniki są bardzo obiecujące dla programistów zainteresowanych rozwojem 

czynników moralnych. Niemniej jednak istnieją zagrożenia związane z systemami uczenia się. Wizja 

systemów uczenia się rozwijających się naturalnie w kierunku wrażliwości etycznej, która ceni ludzi i 

ludzkie obawy etyczne, jest optymistyczną wizją, która stoi w ostrym kontraście z bardziej 

przerażającymi futurystycznymi przewidywaniami dotyczącymi zagrożeń, jakie stwarza sztuczna 

inteligencja. Nasza dyskusja na temat systemów uczenia się byłaby tutaj niepełna, gdybyśmy nie 

wspomnieli o perspektywie, że każdy system, który ma zdolność uczenia się, może również 

potencjalnie nauczyć się niewłaściwej rzeczy, prawdopodobnie nawet po to, aby cofnąć lub zastąpić 

wszelkie wbudowane ograniczenia. Zagrożenie to jest nieodłącznym elementem strategii IBM 

dotyczącej „autonomicznych sieci komputerowych”, która ma na celu obniżenie kosztów poprzez 

projektowanie sprzętu i oprogramowania, które monitoruje aktywność systemu, optymalizuje 

wydajność i naprawia błędy lub błędy systemowe bez interwencji człowieka. Wyzwanie polega na 



projektowaniu systemów, które same się naprawiają lub które uczą się, ale nie zmieniają kluczowych 

funkcji ani nie majstrują przy kodzie w sposób, który wywołuje nieoczekiwane konsekwencje. Na 

przykład nie chciałoby się, aby komputer „samonaprawiający się” zmieniał sposób wykonywania 

transakcji finansowych w czasie rzeczywistym. Wraz ze wzrostem liczby zmiennych, którymi zarządza 

system, wpływ każdej zmiany rośnie wykładniczo, a perspektywa potencjalnie szkodliwych wyników 

rozszerza się. Jednym z rozwiązań tego problemu jest architektura warstwowa. W warstwowym 

systemie obliczeniowym standardy i protokoły niższego poziomu są funkcjonalnie izolowane od 

funkcjonalności wyższego rzędu. Aby zachować integralność kodu, programiści dostosowujący 

oprogramowanie dla indywidualnych klientów rzadko majstrują przy współużytkowanych modułach 

niższego poziomu. Zamiast tego projektują dodatkowy moduł oprogramowania, który zawiera 

określone dostosowania wymagane przez indywidualnego klienta i pozostawiają nietknięty 

udostępniony kod. W celu tworzenia AMA, podstawowe ograniczenia mogą być wbudowane w 

podstawowe warstwy platformy komputerowej, które są niedostępne dla tych części komputera, które 

uczą się i weryfikują struktury przetwarzające nowe informacje. Taka była strategia Asimova, 

proponując, aby Trzy Prawa robotyki zostały wbudowane bezpośrednio w „mózg pozytonowy”.  

Uznanie ograniczeń praw Asimova ponownie rodzi pytanie, jakie moralne ograniczenia powinny być w 

nich zakodowane „głębsze” protokoły. Pomysły gramatyki moralnej lub kodeksu moralnego 

wspomniane wcześniej mogą potencjalnie dostarczyć odpowiedzi na to pytanie. Gdyby kluczowe 

ograniczenia można było zaprogramować w systemie obliczeniowym na bardzo niskim poziomie, 

mogłyby działać jak sumienie człowieka. W perspektywie krótkoterminowej może istnieć niewiele 

podstaw do obaw, że system uczenia się zmieni te głęboko zakorzenione ograniczenia. Jednak tak jak 

ludzie prześcigają swoje sumienia, mając określone cele, pragnienia i motywacje, tak uczący się 

komputer może również znaleźć sposoby na obejście ograniczeń, które stanęły na drodze do 

osiągnięcia jego celów. Podstawowe możliwości uczenia się istniejących systemów sztucznej 

inteligencji są dalekie od bogatych umiejętności adaptacyjnego uczenia się widocznych u małych dzieci. 

Jak zauważono, również podejście sztucznej inteligencji do uczenia się nie zostało zastosowane do 

rozwoju moralnego. Jednak nasza dyskusja na temat potencjalnych niebezpieczeństw związanych z 

uczącymi się maszynami prowadzi nas do przekonania, że w najbliższej przyszłości inżynierowie będą 

musieli połączyć uczenie się lub symulowaną ewolucję z bardziej tradycyjnym oddolnym podejściem 

do projektowania systemu. 

Montaż modułów 

Bezpośrednie perspektywy dla systemów, które działają z wrażliwością na względy moralne, są nadal 

w dużej mierze ograniczone do projektowania systemów z moralnością operacyjną, to znaczy 

zapewniania funkcjonowania systemu SI zgodnie z projektem. Jest to przede wszystkim rozszerzenie 

tradycyjnej troski inżynieryjnej o bezpieczeństwo na projektowanie inteligentnych maszyn, które mogą 

niezawodnie wykonywać określone zadanie, niezależnie od tego, czy pociąga to za sobą poruszanie się 

po korytarzu przez robota bez uszkadzania się lub wpadania na ludzi, wizualnie odróżniając przedmiot 

nieożywiony lub rozszyfrowanie stanu emocjonalnego zawartego w wyrazie twarzy. Podczas gdy 

inżynierowie i informatycy koncentrują się na projektowaniu metod wykonywania oddzielnych zadań, 

łącznie te zadania mogą prowadzić do bardziej złożonych działań i większej autonomii. Podejścia te są 

„oddolne” w naszym rozumieniu, ponieważ rozwój i wdrażanie tych dyskretnych podsystemów nie jest 

samo w sobie wyraźnie kierowane żadną teorią etyczną. Mamy raczej nadzieję, że eksperymentując ze 

sposobem interakcji tych podsystemów, można stworzyć coś, co ma odpowiednie zdolności moralne. 

Informatycy i robotyki pracują nad różnymi dyskretnymi umiejętnościami związanymi z Al, które są 

istotne dla zdolności moralnych. Techniki oferowane przez różne podejścia - w tym Alife, algorytmy 

genetyczne, koneksjonizm, algorytmy uczenia się, architektura ucieleśniona lub subumpcyjna, 



robotyka ewolucyjna i epigenetyczna, asocjacyjne platformy uczenia się, a nawet tradycyjna 

symboliczna sztuczna inteligencja - wszystkie mają mocne strony w modelowaniu określonych 

umiejętności lub zdolności poznawczych. Podsystemy i moduły zostaną zbudowane wokół 

najskuteczniejszych technik wdrażania określonych zdolności poznawczych i mechanizmów 

społecznych. Jednak informatycy, którzy stosują takie podejście, stają przed wyzwaniem złożenia tych 

dyskretnych systemów w funkcjonalną całość. Do najbardziej obiecujących podejść do robotyki należą 

te, które wykorzystują dynamiczną interakcję między różnymi podzadaniami percepcji wzrokowej, 

poruszania się, manipulowania i rozumienia mowy. Na przykład Deb Roy, dyrektor Cognitive Machines 

Group w MIT Media Laboratory, wykorzystuje takie interakcje w rozwoju widzącego, słyszącego i 

mówiącego ramienia robota, które nazywa „Ripley”. Systemy rozumienia i rozumienia mowy Ripley 

rozwijają się w kontekście wykonywania ludzkich żądań dotyczących działań związanych z identyfikacją 

i manipulowaniem obiektami w jego polu widzenia i zasięgu, przy jednoczesnym równoważeniu 

wymagań wewnętrznych - na przykład nie dopuszczając do przegrzania się serwomotorów, bardzo 

realne mechaniczne jak się okazuje. W swoich publicznych wykładach Roy czasami umieszcza swój 

projekt w kontekście Trzech Praw Asimova. Roy przedstawia różne podsystemy zaangażowane w 

przetwarzanie mowy, rozpoznawanie obiektów, ruch i rekonwalescencję jako moduły powiązane z 

odpowiednim prawem lub przepisami. Jest na przykład oczywiste, jak rozumienie mowy jest niezbędne 

dla Drugiego Prawa (bądźcie posłuszni ludziom), a chłodzenie silnika jest niezbędne dla Trzeciego 

Prawa (samozachowawstwo). Jednak dla naszych celów najbardziej wymowną cechą prezentacji Roya 

jest to, że wers z pierwszego prawa Asimova (nie krzywdź ludzi) przechodzi w kropki. Innymi słowy, 

Roy nie pomyślał jeszcze o tym, w jaki sposób mógłby zrealizować moralne zdolności wynikające z 

Pierwszego Prawa. Bez konieczności popierania praw Asimova, wyzwaniem dla informatyków jest to, 

jak zamienić kropki na znaczące wyjaśnienie etycznego zachowania. Jak można przejść od umiejętności 

dyskretnych do systemów, które są w stanie autonomicznie przejawiać złożone zachowania, w tym 

zachowania moralne, i które są w stanie sprostać wyzwaniom w nowych kontekstach środowiskowych 

oraz w interakcji z wieloma podmiotami? Niektórzy naukowcy mają nadzieję lub przypuszczają, że 

agregacja dyskretnych zestawów umiejętności doprowadzi do pojawienia się zdolności poznawczych 

wyższego rzędu, w tym inteligencji emocjonalnej, osądu moralnego i świadomości. Chociaż 

„pojawienie się” jest powszechnie używanym słowem wśród naukowców i filozofów, jest to nadal dość 

niejasne pojęcie, które implikuje, że bardziej złożone działania będą w jakiś sposób powstawać 

synergistycznie z integracji prostszych procesów. Po pomyślnym zintegrowaniu komponenty, które są 

indywidualnie ograniczone w elastyczności ich odpowiedzi, mogą spowodować powstanie złożonych 

dynamicznych systemów z szeregiem wyborów lub opcjonalnymi reakcjami na zewnętrzne warunki i 

naciski. Inżynieria oddolna oferuje zatem rodzaj dynamicznej moralności, w której ciągłe sprzężenie 

zwrotne z różnych mechanizmów społecznych ułatwia różne reakcje, gdy zmieniają się warunki. 

Moralność ludzka jest dynamiczna. Chociaż ludzie mogą rodzić się ufając swoim rodzicom i innym 

bezpośrednim opiekunom, dzieci i dorośli testują nowe relacje i z czasem wyczuwają drogę do 

pogłębiania poziomu zaufania. Ludzie obdarzają każdą relację z różnym stopniem zaufania, ale nie ma 

prostego wzoru na zaufanie ani jednej metody na ustalenie, w jakim stopniu dana osoba będzie ufać 

nowemu znajomemu. Sugestia Josha Storrs Halla, że AMA potrzebują „protokołu gwarancyjnego 

cahooter” jako instynktu moralnego, wydaje się zbyt z góry określona z tej dynamicznej, międzyludzkiej 

perspektywy. Różnorodne mechanizmy społeczne, w tym eksperymenty ze współpracą niskiego 

ryzyka, odczytywanie emocji drugiej osoby w określonych sytuacjach, szacowanie charakteru drugiej 

osoby oraz kalkulacje dotyczące tego, na co jest się skłonnym zaryzykować w danej relacji, wpływają 

na dynamiczne określanie zaufania. . Każda nowa interakcja społeczna niesie ze sobą perspektywę 

zmiany poziomu zaufania pokładanego w związku. Lekcja dla badań nad sztuczną inteligencją i 

robotyką jest taka, że chociaż AMA nie powinni wkraczać na świat z podejrzliwością wobec wszelkich 



relacji, będą potrzebować zdolności do dynamicznego negocjowania lub wyczuwania drogi do 

podwyższonego poziomu zaufania z innymi ludźmi lub systemami komputerowymi, z którymi wchodzą 

w interakcje . Siła złożonych systemów oddolnych polega na sposobie, w jaki dynamicznie integrują 

one dane pochodzące z różnych mechanizmów społecznych. Słabość w stosowaniu oddolnej 

architektury jako strategii opracowywania AMA polega na obecnym braku zrozumienia, jakie cele 

należy stosować do oceny wyborów i działań w miarę zmieniania się kontekstów i okoliczności. Systemy 

oddolne są łatwe do zbudowania, gdy są ukierunkowane na osiągnięcie jednego wyraźnego celu. Kiedy 

celów jest kilka lub dostępne informacje są zagmatwane lub niepełne, dla inżynierii oddolnej znacznie 

trudniej jest zapewnić jasny kierunek działań. Niemniej jednak w tej dziedzinie dokonuje się postęp, 

umożliwiając systemom adaptacyjnym skuteczniejsze radzenie sobie z przejściami między różnymi 

zadaniami, na przykład w pracy Deb Roy. 

Od dołu do góry 

Strategie oddolne mogą dać początek umiejętnościom i standardom, które są integralną częścią 

ogólnego projektu AMA, ale niezwykle trudno je ewoluować lub rozwijać. Ewolucja i uczenie się są 

wypełnione próbami i uczeniem się na błędach i nieudanych strategiach. Nawet w przyspieszonym 

środowisku systemów komputerowych, w którym wiele generacji sztucznych agentów może mutować 

i replikować się w ciągu kilku sekund, ewolucja i uczenie się mogą być bardzo powolnymi procesami. 

Nie jest również jasne, jaki byłby właściwy cel ewoluującego AMA. Jakie kryteria dostosowania 

określiłyby, które AMA mogą replikować i mutować? Jak można pożytecznie zdefiniować ten cel dla 

systemu samoorganizującego się? Jonathan Hartman, magistrant z Yale, zasugerował w pracy, którą 

napisał dla Wendella Wallacha, że inżynierowie mogą użyć Trzech praw Asimova jako kryteriów 

sprawności. W przeciwieństwie do odgórnego stosowania tych praw, gdzie działają one jako twarde 

ograniczenia, w ewolucyjnym tekście prawa te funkcjonowałyby jako luźniejsze zasady przewodnie, do 

których spełnienia dąży system. Kolejne pokolenia będą oceniane na podstawie ich zdolności do 

najlepszego przybliżenia tych celów. Wadą takiego podejścia do przepisów jest to, że mogą one nigdy 

nie stać się twardymi ograniczeniami, zwiększając ryzyko szkód spowodowanych przez robota. Mocną 

stroną tego podejścia jest to, że robot może rozwinąć bardziej dynamiczny związek z prawami, 

traktując je jako elastyczne i adaptacyjne zasady przewodnie. Takie łagodniejsze ograniczenia mogą 

być w stanie lepiej uniknąć łamigłówek i problemów, które zmotywowały Hall, Langa i innych autorów 

do całkowitego odrzucenia praw Asimova. Podejście hybrydowe Hartmana łączy proste, intuicyjne, 

odgórne zasady praw Asimova z dynamiczną elastycznością, która sprawia, że rozwój oddolny jest tak 

pożądany. Zauważyliśmy, że oddolne podejście do sztucznej moralności może nie zapewniać pewnych 

zabezpieczeń, jakie oferują systemy kierowane odgórnie przez teorie etyczne. Zasady odgórne wydają 

się „bezpieczniejsze”, chociaż często implikują idealistyczne standardy, które są trudne do spełnienia, 

nawet dla ludzi, i mogą wiązać się ze złożonością obliczeniową, która sprawi, że ich wdrożenie będzie 

trudne, jeśli nie niewykonalne. Zezwolenie uczącemu się AMA na dalsze popełnianie błędów w miarę 

rozwoju moralnego rozumowania jest luksusem, na który ludzkość może nie stać. W kontrolowanym 

środowisku laboratoryjnym może być możliwe stworzenie szeregu sytuacji uczenia się lub ewolucji, 

poprzez które AMA mogłaby wypracować sobie drogę do podstawowego, akceptowalnego poziomu 

moralnego zachowania. Teoretycznie po osiągnięciu tego podstawowego poziomu dla jednego 

systemu, jego program lub sprzęt można było odtwarzać w nieskończoność. Każdy z systemów 

odtworzonych w ten sposób musiałby kontynuować naukę, aby dostosować się do zmieniających się i 

nieprzewidzianych okoliczności. Ale początkowe szkolenie podstawowe i rozwój w okresie chronionym 

nie musiałyby być powtarzane przy każdym AMA, ratując wszystkich przed błędami dziecięcych maszyn 

uczących się. Siła inżynierii oddolnej polega na montażu komponentów w celu osiągnięcia celu. 

Zakładając jednak, że wyrafinowana zdolność oceny moralnej wyłoni się właśnie z oddolnej inżynierii, 

jest mało prawdopodobne, aby wystarczyło, a to sugeruje, że analiza zapewniana przez podejście 



odgórne będzie również konieczna. Pomysł Jonathana Hartmana sugerował już pewien rodzaj 

podejścia hybrydowego, ale są też sposoby na bardziej bezpośrednie zintegrowanie odgórnych teorii 

etycznych z samymi AMA. Jeśli elementy systemu są dobrze zaprojektowane i można je odpowiednio 

zintegrować, wówczas zakres wyborów dostępnych dla AMAin odpowiadającego na wyzwania 

wynikające z otoczenia i kontekstu społecznego rozszerzy się. AMA z odgórną zdolnością do oceny tych 

opcji byłby w stanie wybrać działania, które zarówno spełniają jego cele, jak i mieszczą się w 

akceptowalnych normach społecznych. Jednak nie jest to jedyny sposób na stworzenie hybrydowego 

podejścia do projektowania AMA. 



Łączenie od ogółu do szczegółu  i systemowe 

Hybrydowa moralność (ro)botów 

Jeśli ani czyste podejście odgórne, ani podejście oddolne nie są w pełni wystarczające do 

zaprojektowania skutecznych AMA, wówczas konieczna będzie pewna hybryda. Ponadto, jak 

zauważono, dychotomia odgórna i oddolna jest nieco uproszczona. Inżynierowie zwykle rozpoczynają 

od odgórnej analizy złożonych zadań, aby pokierować oddolnym montażem komponentów. Podejścia 

odgórne omówione wcześniej podkreślają znaczenie wyraźnych problemów etycznych, które wynikają 

z relacji agenta do świata zewnętrznego. Zasady i obowiązki odgórne reprezentują dążenie 

społeczności do uchwycenia ogólnych dyrektyw określających, które formy zachowania są 

dopuszczalne, a które nie. Odgórne ograniczenia etyczne wzmacniają współpracę poprzez zasadę, że 

moralne zachowanie często wymaga ograniczenia wolności działania i zachowania dla dobra 

społeczeństwa, w sposób, który może nie leżeć w krótkoterminowym lub egocentrycznym interesie. 

Zasady etyczne, na przykład maksymalizacja zagregowanego dobra i obowiązki, na przykład obowiązek 

bycia „sprawiedliwym”, zwykle ograniczają indywidualne możliwości. Zakładają kontekst, w którym 

aktorka ma znaczną swobodę w sposobie działania, ale jej działania powinny ograniczać się do 

zachowań moralnie chwalebnych. Zasady odgórne mogą również odgrywać ważną rolę w pomaganiu 

podmiotom moralnym w rozwiązywaniu przypadków, w których intuicja moralna jest niejasna. 

Podejścia oddolne są bardziej ukierunkowane na kultywowanie utrzymania ukrytych wartości ze strony 

agenta. Wartości, które wyłaniają się w wyniku oddolnego rozwoju systemu, odzwierciedlają określone 

czynniki przyczynowe zachowania systemu. W rozdziale 7 omówiliśmy podejścia wywodzące się z 

ewolucji i uczenia maszynowego. Podejścia te tworzą systemy, których wybory i elastyczność w 

zachowaniu wykraczają poza ograniczone działania dostępne dla systemów refleksyjnych lub 

zwolenników sztywnych reguł. Ograniczenia etyczne honorowane przez ewoluujący system lub system 

uczenia się będą miały tendencję do zwiększania się jego wyboru i możliwość przetrwania i rozkwitu. 

Na przykład współpraca z członkami społeczności agenta ograniczy niektóre wybory, jednocześnie 

zwiększając możliwości. Ponadto, podmiot moralny może wymagać ucieleśnienia w świecie, dostępu 

do emocji lub informacji podobnych do emocji oraz świadomości społecznej dynamiki i zwyczajów, jeśli 

ma prawidłowo funkcjonować w różnych kontekstach. moralnie istotny wkład implikowany przez te 

ponadnarodowe zdolności (poza zdolnością rozumowania) może być produktem ubocznym 

architektury oddolnej, ale w żaden sposób nie jest to gwarantowane. Do realizacji zadań inżynieryjnych 

AMA niewątpliwie potrzebne będzie zarówno podejście odgórne, jak i oddolne. Jednak podejścia 

hybrydowe stanowią dodatkowy problem, łącząc zarówno różne filozofie, jak i odmienne architektury. 

Na moralny rozwój dzieci mają wpływ skłonności nabyte genetycznie, odkrywanie podstawowych 

wartości poprzez doświadczenie oraz uczenie się zasad przyjętych przez kulturę. W okresie wczesnej 

dorosłości reguły te można przeformułować w abstrakcyjne zasady, które kierują zachowaniem w 

sposób odgórny. Jest prawdopodobne, że projektowanie godnych pochwały AMA będzie również 

wymagało systemów obliczeniowych zdolnych do integracji różnych danych wejściowych i wpływów, 

w tym odgórnych wartości opartych na kultywowanych ukrytych wartościach i bogatej ocenie 

kontekstu. Aby zilustrować interakcję aspektów odgórnych i oddolnych, rozważamy możliwość 

wykorzystania sieci koneksjonistów do opracowania systemu komputerowego o dobrych cechach 

charakteru lub zaletach. 

Wirtualne cnoty 

Jak wspomnieliśmy , teoretycy cnoty, zamiast skupiać się na konsekwencjach lub zasadach, podkreślają 

znaczenie rozwoju charakteru lub dobrych nawyków: to, kim się jest, ma pierwszeństwo przed tym, co 

się robi. Czy cnoty gwarantują dobre zachowanie? W dialogu Menona Platona, Sokrates argumentuje, 

że zrobiliby to, ponieważ cnót nie można nadużywać: gdyby ktoś naprawdę miał cnotę, nie mógłby 



zachowywać się tak, jakby jej nie miał. (I odwrotnie, złe postępowanie pokazałoby, że naprawdę nie 

mieli cnoty!) Jakie są zalety? Platon zidentyfikował cztery cnoty kardynalne: mądrość, odwagę, umiar i 

sprawiedliwość. Arystoteles rozszerzył tę listę i podzielił je na cnoty intelektualne i moralne. Piszący 

tysiąc sześćset lat później, Tomasz z Akwinu dodał teologiczne cnoty, które nawiązują do dyskusji św. 

Pawła na temat wiary, nadziei i miłości (miłości) w swoim pierwszym liście do Koryntian. Tak jak 

utylitaryści nie zgadzają się co do tego, jak mierzyć użyteczność, a deontolodzy nie zgadzają się co do 

tego, która lista obowiązków ma zastosowanie, tak współcześni etycy cnót nie zgadzają się na 

standardową listę cnót, których przykładem powinien być każdy podmiot moralny. W swoim 

francuskim bestsellerze z 1995 roku Mały traktat o wielkich cnotach francuski ateista Andre Comte-

Sponville przedstawił osiemnaście cnót, w tym grzeczność i humor. Inne listy cnót przekroczyły sto. Co 

więcej, to, co liczy się jako cnota, może różnić się w zależności od społeczności, co prowadzi niektórych 

teoretyków do argumentacji, że teoria cnoty jest związana z wartościami określonej społeczności i 

może stanowić problem dla społeczeństwa wielokulturowego. Zamiast skupiać się na tych różnicach, 

skierujemy naszą uwagę na obliczeniową wykonalność etyki cnoty: czy można wykorzystać cnoty jako 

narzędzie programistyczne? Klucz do tego pytania można nawet znaleźć w sugestii Arystotelesa, że 

cnoty moralne różnią się od praktycznej mądrości i cnót intelektualnych. Arystoteles uważał, że cnót 

intelektualnych można się nauczyć, podczas gdy cnót moralnych trzeba się uczyć poprzez nawyk i 

praktykę. Sugeruje to, że dla różnych cnót może być potrzebne inne podejście, jeśli mają być one 

wdrażane w AMA. Możliwość nauczania cnót intelektualnych sugerowałaby, że możliwe jest wyraźne 

opisanie reguł lub zasad. Jednak w przypadku cnót moralnych nacisk na nawyk, uczenie się i charakter 

wydaje się sugerować oddolne procesy odkrywania lub uczenia się przez jednostkę poprzez praktykę. 

Jest bardzo mało prawdopodobne, aby cnoty można było zgrabnie podzielić na podejście odgórne i 

oddolne. Naszym zdaniem są to hybrydy. Ale bardzo trudno jest zacząć budować hybrydy, zanim ktoś 

będzie miał elementy do hybrydyzacji, iz tego powodu warto podejść do zadania budowy komputerów 

z charakterem jako odgórną implementację cnót lub jako rozwój postaci przez komputer do nauki. 

Pierwsze podejście postrzega cnoty jako cechy, które można zaprogramować w systemie. To drugie 

podejście wywodzi się z uznania zbieżności między współczesnymi „koneksjonistycznymi” podejściami 

do sieci neuronowych i systemami etycznymi opartymi na cnotach, zwłaszcza Arystotelesa. 

Koneksjonizm koncentruje się na rozwoju i trenowaniu sieci neuronowych poprzez doświadczenie i 

przykłady, a nie na abstrakcyjnych teoriach uchwyconych przez język i reguły.  

Odgórne podejście do cnót 

Zadanie programowania cnót w systemie obliczeniowym napotyka problemy podobne do tych, które 

występują w podejściach opartych na regułach: konflikty między cnotami, niepełne listy cnót, a 

zwłaszcza trudności z definicjami. Cnoty wpływają na to, jak ludzie rozmyślają i jak motywują swoje 

działania, ale w treści rozważań rzadko pojawia się wyraźny opis odpowiedniej cnoty. Na przykład miła 

osoba robi dobre rzeczy, ale zazwyczaj nie wyjaśnia tego zachowania w kategoriach własnej dobroci. 

Przeciwnie, uprzejma osoba będzie mówić o motywach skupionych na beneficjentach dobroci, na 

przykład: „Ona tego potrzebuje”, „To go rozweseli” lub „Zatrzyma ból”. Oprócz ujawnienia niektórych 

zawiłości teorii cnoty, ten przykład pokazuje również, że granice między różnymi teoriami etycznymi, 

w tym przypadku utylitaryzmem i etyką opartą na cnocie, mogą być dość rozmyte. Rzeczywiście, sam 

proces rozwijania własnych cnót jest trudny do wyobrażenia niezależnie od szkolenia się, aby działać z 

właściwych motywów, aby przynosić dobre rezultaty. Odgórne wdrażanie cnót jest szczególnie trudne 

ze względu na fakt, że cnoty nieodłącznie wiążą się ze złożonymi wzorcami motywacji i pożądania. 

Szczególna cnota - na przykład bycie życzliwym - może wpływać na prawie każdą czynność, jaką 

wykonuje osoba; ma skutki dla całego systemu. Sztuczny agent stosujący cnoty w sposób odgórny 

musiałby mieć znaczną wiedzę z zakresu psychologii, aby dowiedzieć się, jak zastosować je w danej 

sytuacji. Na przykład, co należy zrobić, gdy działanie wydaje się zarówno działać, jak i naruszać cnotę? 



Wyobraź sobie, że dwie osoby poprosiły Ciebie lub Twojego (ro)robota o przysługę, ale możesz pomóc 

tylko jednej z nich. Drugi odbierze twoje odrzucenie jako nieuprzejme. Ktoś mógłby odnieść wrażenie, 

że nieuprzejmość jest niedopuszczalna, ale jak określić prośbę strony, której należy uszanować? Oparta 

na cnocie AMA, podobnie jak jej kohorty deontologiczne, może utknąć w nieskończonej pętli podczas 

sprawdzania, czy jego działania są zgodne z zalecanymi cnotami, a następnie zastanawiania się nad 

sprawdzaniem i tak dalej. Być może niektóre z tych problemów obliczeniowych można złagodzić, łącząc 

cnoty z funkcjami i dostosowując je ściśle do konkretnych zadań AMA. Cnoty były tradycyjnie związane 

z funkcją w tradycji greckiej. 

Za ważne uznano dla każdego członka wspólnoty rozwijanie cnót, które ułatwiłyby mu dobre pełnienie 

funkcji. Na przykład żołnierz szczególnie potrzebował odwagi. Podobnie, cnota (ro) bota może nie musi 

(początkowo) być tak szeroka, jak coś w rodzaju „życzliwości”, ale może obejmować określone zadania 

związane z byciem uprzejmym w roli, jaką otrzymał. Mimo to uważamy, że błędem byłoby uczynienie 

(ro) zalet bota zbyt specyficznymi dla domeny. Cnoty, które są stabilne w szerokim zakresie funkcji, 

stanowią mocną podstawę zaufania. Twierdzono, że jeśli wiesz, że ktoś jest miły w jednym kontekście, 

możesz być dość pewny, że będzie miły w innych. Pogląd ten może jednak zostać zakwestionowany 

przez istnienie wielu wyjątków; na przykład Oskar Schindler wiele ryzykował, aby pomóc innym uciec 

przed nazistami, ale był kłamliwy w swoim życiu rodzinnym. Niemniej jednak często zakłada się, że 

cnoty zapewniają stabilność, ponieważ jeśli ktoś daje przykład cnoty w pewnych okolicznościach, jest 

mniej prawdopodobne, że zachowuje się tak, jakby się jej nie posiadał w podobnych okolicznościach. 

Taka stabilność jest bardzo atrakcyjną cechą, szczególnie dla AMA, które muszą zachować „lojalność” 

pod presją, mając do czynienia z różnymi, nie zawsze legalnymi źródłami informacji. U ludzi stabilność 

cnót, o ile istnieje, w dużej mierze wynika z ich emocjonalnego ugruntowania. Zaufanie do innych, że 

postępują „słusznie”, wyłania się z fundamentu wspólnych uczuć moralnych. Trudność stawiana 

projektantowi AMA polega na znalezieniu sposobu na wdrożenie tej samej stabilności w „zimnej”, 

pozbawionej emocji maszynie. Cnotliwy android może wymagać własnych emocji, a także celów 

zakorzenionych emocjonalnie, na przykład szczęścia. Być może wystarczy sztuczna symulacja godnego 

podziwu celu lub chęci spełnienia kryterium cnoty, ale najprawdopodobniej zostanie to odkryte tylko 

przez wykonanie rzeczywistego ćwiczenia polegającego na budowaniu systemu obliczeniowego 

opartego na cnocie. 

Cnoty łącznikowe 

Po przedstawieniu swojej teorii opartej na cnotach, Arystoteles poświęca znaczną część Etyki 

nikomachejskiej na dyskusję o tym, jak poznać, które nawyki doprowadzą do „dobra”, czyli szczęścia. 

Na początku jest jasne, że nie ma wyraźnej reguły dążenia do tego uogólnionego celu, który można 

uchwycić jedynie intuicyjnie. Cel jest wydedukowany z szczegółów, z tworzenia powiązań między 

środkami i celami, między konkretnymi rzeczami, które trzeba zrobić, a celami, do których dąży się. 

Ludzie uczą się, co jest „dobre” poprzez intuicję, indukcję i doświadczenie. Na przykład, pytając dobrych 

ludzi o dobro, skupia się uogólnione poczucie celu, a wyidealizowana jednostka zdobywa praktyczną 

mądrość i moralną doskonałość. Kilku pisarzy zauważyło, że koneksjonizm, czyli równoległe 

przetwarzanie rozproszone, ma podobieństwa do dyskusji Arystotelesa na temat tego, jak ludzie 

nabywają cnoty. Jak to ujął Gips, „podejście do etyki oparte na cnocie, zwłaszcza podejście 

Arystotelesa, wydaje się dobrze współgrać z nowoczesnym podejściem do sztucznej inteligencji. Oba 

wydają się podkreślać to, co bezpośrednie, percepcyjne, nie-symboliczne. Obie kładą nacisk na rozwój 

poprzez szkolenie, a nie nauczanie teorii abstrakcyjnej ”. Koneksjonizm to strategia modelowania 

pojawiania się złożonych zachowań poprzez wzajemnie połączone sieci prostych jednostek, z których 

każda wykonuje podstawowe zadania. Modele koneksjonistyczne są zwykle nazywane sztucznymi 

sieciami neuronowymi i chociaż ignorują wiele ważnych właściwości neuronów biologicznych, mają 



niektóre z tych samych możliwości przetwarzania. Jedną z mocnych stron koneksjonizmu jest to, że 

sztuczne sieci neuronowe są w stanie nauczyć się rozpoznawać wzorce lub budować kategorie w 

sposób naturalny, poprzez wykrywanie statystycznych prawidłowości w złożonych wejściach. Można 

to osiągnąć bez wyraźnych instrukcji lub programowania pojęć lub kategorii, których uczy się sieć. Sieci 

neuronowe są uczone poprzez stopniową zmianę siły połączeń między jednostkami sieciowymi. 

Pozwala to na utworzenie sieci powiązania między różnymi wzorcami danych wejściowych i 

wyjściowych. Na przykład sieci łącznikowe zostały przeszkolone w zakresie mapowania zapisanych 

słów na powiązane z nimi fonemy, dzięki czemu sztuczna sieć neuronowa może odczytywać na głos 

fragment tekstu. Poprzez stopniowe gromadzenie danych na temat relacji między jej danymi 

wejściowymi, sieć może również uogólniać swoje odpowiedzi poza poszczególne przykłady, na których 

została przeszkolona. Tak więc wyszkolona sieć może mieć zdolność odczytywania nowych kombinacji 

liter przez kojarzenie ich z odpowiednimi fonemami. W 1995 roku Paul Churchland stwierdził, że samo 

uczenie się koneksjonistów wystarczy do wyjaśnienia rozwoju poznania moralnego. Churchland i jego 

żona Patricia są filozofami kognitywistyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Są silnymi 

sojusznikami w próbie oparcia etyki na fundamencie naturalistycznym, wolnym od nadprzyrodzonej 

lub semantycznej treści pojęć abstrakcyjnych. Pat Churchland, którego praca jest zakorzeniona w 

spostrzeżeniach dostarczonych przez neuronaukę, omówił potrzebę opisu sposobu, w jaki wartości 

wyłaniają się w kategoriach ewolucyjnych. Teza Paula Churchlanda o wystarczalności uczenia się 

koneksjonizmu dla rozwoju poznania moralnego jest daleka od w pełni rozwiniętej i nie jest ściśle 

związana z etyką Arystotelesa. Jednak inni filozofowie, na przykład William Casebeer z Akademii Sił 

Powietrznych Stanów Zjednoczonych, zauważają dopasowanie między koneksjonizmem a 

Arystotelesem, próbując wypracować znaturalizowane ramy dla wyłonienia się etyki. Dla Casebeera 

koneksjonizm jest odpowiednią ramą dla etyki znaturalizowanej, jeśli rozumie się osąd w kategoriach 

czysto biologicznych „jako zdolność poznawczą do umiejętnego radzenia sobie z wymaganiami 

środowiska”. Sugestię, że koneksjonizm może być szczególnie odpowiedni dla moralności, wysunął 

również Jonathan Dancy, jeden z czołowych propagatorów moralnego partykularyzmu. Jak 

zauważyliśmy, odgórne podejście do etyki opiera się na znalezieniu i przedstawieniu ogólnych lub 

uniwersalnych zasad leżących u podstaw podejmowania decyzji moralnych. Wielu filozofów uważa, że 

nie możesz być racjonalny, jeśli nie masz spójnych zasad moralnych, które mają uniwersalne 

zastosowanie. Ale nie wszyscy filozofowie się z tym zgadzają. Pogląd w etyce zwany „partykularyzmem” 

utrzymuje, że racje i kategorie moralne są bardzo wrażliwe na kontekst - do tego stopnia, że zasady 

dostarczają ludziom jedynie bardzo przybliżonych wskazówek dotyczących właściwego działania. 

Pogląd partykularyzmu jest taki, że tak jak nie ma ogólnej zasady dotyczącej tego, czy ptaki potrafią 

latać, tak może nie być ogólnej zasady określającej, czy zabicie drugiego człowieka jest ostatecznie złe. 

Kontekstowe szczegóły, kiedy działania są dozwolone, mogą być tak bogate, że niemożliwe jest 

podsumowanie ich w uniwersalnych zasadach moralnych. Modele koneksjonistów są dobre w 

przechwytywaniu informacji zależnych od kontekstu bez wyraźnych lub ogólnych reguł. Tak więc 

koneksjonizm wydaje się być dobrym oświetleniem partykularyzmem. Jednak Dancy, podobnie jak 

Churchland, nie przedstawił konkretnego modelu rozwoju poznania moralnego w sieci neuronowej. 

Interesujące i sugestywne jest zwrócenie uwagi na podobieństwo między etyką Arystotelesa a 

koneksjonizmem oraz możliwość, że postać może wyłonić się z modelu połączenia, jak działa mózg. 

Biorąc pod uwagę, że cnoty są wrażliwe na kontekst, moc koneksjonizmu w łączeniu teorii cnoty i 

partykularyzmu jest atrakcyjna. Jednak istniejące systemy koneksjonistyczne są dalekie od rozwiązania 

tego rodzaju złożonych zadań uczenia się, które kojarzą się z rozwojem moralnym. Wyzwanie związane 

z implementacją cnót w sieci neuronowej pozostaje ogromnym wyzwaniem. 

Hybrid Virtue Ethics 



Poza trudnościami stwarzanymi przez istniejące sieci neuronowe, którym brakuje solidności, aby 

sprostać złożonym wyzwaniom etycznym, teoria koneksjonistów nie wyjaśnia, w jaki sposób aktywność 

neuronalna przeskakuje od nieświadomego tworzenia wzorców do świadomości wzoru. Generalnie 

oczekuje się, że podmioty moralne mogą zarówno działać odpowiednio, jak i usprawiedliwiać swoje 

działania. Miejmy nadzieję, że uzasadnienie sądu moralnego wiąże się z faktycznym powodem, dla 

którego sprawca wydał wyrok, a nie tylko z opowieścią sfabrykowaną po fakcie. W dialogu między 

Paulem Churchlandem i filozofem kognitywnym Andym Clarkiem w latach 90. Clark podniósł pytanie, 

czy samo uczenie się koneksjonistów wystarczy do wyjaśnienia rozwoju poznania moralnego. 

Historycznie rzecz biorąc, informatyka kognitywna kieruje się w stronę jednostki. Natomiast teoria 

etyczna od samego początku zajmowała się jednostkami uważanymi za część większej całości 

społecznej i politycznej. Próba sformułowania wspólnego obrazu poznania moralnego pomaga 

skorygować historyczne uprzedzenia każdej tradycji. Etyka proszona jest o zastanowienie się nad 

indywidualnymi mechanizmami rozumowania moralnego. Kognitywistom przypomina się, że rozum 

moralny obejmuje kluczowe wymiary współpracy międzyludzkiej. Być może żadna ze stron nie wymaga 

od drugiej przypomnienia jej o zaniedbanych wymiarach. Ale w praktyce często wspólna konfrontacja 

problemów prowadzi do postępu w poszukiwaniu zintegrowanego obrazu. Wizja Clarka polega na 

komplementarności między oddolnymi siłami, które kształtują moralną wrażliwość jednostki, a 

odgórnymi rozważaniami dotyczącymi relacji jednostki ze społecznością. Jednak dyskusja między 

Clarkiem i Churchlandem pozostała na abstrakcyjnym poziomie. Szczegóły tego, jak można połączyć 

system nauczania koneksjonistów z architekturą odgórną uwzględnia względy społeczne i polityczne, 

jednocześnie dostarczając wyjaśnień związanych z powodami wydania wyroku, czekając na uwagę 

przedsiębiorczych badaczy. W rozdziale u omówimy hybrydową platformę podejścia odgórnego i 

oddolnego w kierunku bardziej ludzkiego AMA, które jest krokiem w tym kierunku. Najpierw jednak 

przyjrzyjmy się kilku podstawowym eksperymentom ukierunkowanym na wdrażanie podejmowania 

decyzji moralnych w systemach komputerowych. 



POZA VAPORWARE ? 

Pierwsze kroki 

Nadchodzą autonomiczne podmioty moralne. Ale skąd one pochodzą? Tu opisujemy oprogramowanie, 

które jest projektowane z uwzględnieniem kompetencji etycznych. Pełne AMA to nadal „vaporware” - 

obietnica, której nikt nie wie, jak spełnić. Ale projektowanie oprogramowania musi się gdzieś zacząć, a 

te projekty zapewniają parę potrzebną do napędzania mentalnej turbiny, które będą generować dalsze 

badania. Omówimy trzy ogólne podejścia do etycznego oprogramowania. Podejścia oparte na logice 

próbują zapewnić matematycznie rygorystyczne ramy modelowania etycznego rozumowania u 

racjonalnego podmiotu. Podejścia oparte na przypadkach badają różne sposoby wnioskowania lub 

uczenia się etycznie odpowiedniego zachowania na podstawie przykładów etycznego lub nieetycznego 

zachowania. Podejścia wieloagentowe badają, co się dzieje, gdy wielu agentów postępujących zgodnie 

z różnymi strategiami etycznymi wchodzi ze sobą w interakcję. Jest prawdopodobne, że istnieją inne 

podejścia niż te trzy, ale są one jedynymi, które są stosowane w przypadku, gdy pewne badania nad 

faktycznym kodowaniem już się rozpoczęły. 

Logicznie moralne 

Selmer Bringsjord, dyrektor AI and Reasoning Laboratory w Rensselaer Polytechnic Institute, uważa 

logikę za największą nadzieję dla AMA. Bringsjord uważa, że ludzie mogą i powinni żądać potwierdzenia 

poprawności i wiarygodności swoich (ro) botów. Aby jednak udowodnić etyczną poprawność 

zachowania określonego przez program, program ten musiałby być napisany w oparciu o te same 

pojęcia etyczne, które pojawiają się w dowodzie. (Prawidłowe dowody nie są magiczne: nie wyciągają 

królików z kapeluszy), program musiałby zawierać operatory logiczne, które odnoszą się do 

odpowiednich faktów etycznych. Podejście Bringsjorda: pisz programy, które używają „logiki 

deontycznej” - systemów logiki opisujących relacje między obowiązkami i obowiązkami. Logika 

deontyczna umożliwia wnioskowanie o tym, co powinni zrobić agenci. Wymaga to sposobu 

przedstawienia tego, co powinno mieć miejsce („operator”, w żargonie logika) i pewnych reguł 

manipulowania instrukcjami, które używają nowego operatora. Oprócz podstawowych mechanizmów 

logicznych konieczne jest przedstawienie konkretnych obowiązków różnych agentów w różnych 

kontekstach. A ponieważ różne teorie mogą określać różne obowiązki, jest tyle logik deontycznych, ile 

teorii etycznych. Ale gdy zbiór zobowiązań zostanie w pełni zakodowany jako logika deontyczna, 

podejście to ma tę zaletę, że do otrzymanych wzorów można zastosować bardzo dobrze zrozumiałe 

metody dowodzenia twierdzeń. Grupa Rensselaer wdrożyła różne logiki deontyczne i zastosowała na 

nich techniki wnioskowania oprogramowania. W jednym przykładzie, w którym bot (ro) musi 

zdecydować, czy wyłączyć podtrzymywanie życia (nasz najgorszy koszmar), zaimplementował prostą 

utylitarną logikę deontyczną i za pomocą szeroko dostępnego oprogramowania do potwierdzania 

twierdzeń był w stanie wygenerować dowody o względnej adekwatności różnych kodeksów etycznych 

do zapewnienia pożądanych rezultatów. Ale w innym przykładzie odkryli, że logika prowadzi do 

sprzeczności, gdy mają do czynienia z niektórymi zdroworozsądkowymi opisami obowiązków. Wydaje 

się prawdopodobne, że AMA będą musiały być w stanie uzasadnić, co powinno się stać po naruszeniu 

zobowiązania, więc Bringsjord i jego koledzy doszli do wniosku, że logika musi zostać w jakiś sposób 

zmodyfikowana, aby sobie z tym poradzić. Aktywnie realizują to wyzwanie. Rygorystyczne, oparte na 

logice podejście do inżynierii oprogramowania wymaga od projektantów AMA sformułowania z góry 

spójnego kodeksu etycznego dla każdej sytuacji, w której chcą wdrożyć AMA. Bringsjord przyznaje, że 

podejście to nigdy nie będzie odpowiednie do umieszczania AMA w sytuacjach, w których sami ludzie 

nie mogą powiedzieć, jakie są odpowiednie zasady przy podejmowaniu decyzji dotyczących życia lub 

śmierci. Logika ma swoje ograniczenia i zdaniem Bringsjord koszty budowy AMA bez ich przestrzegania 

mogą być przyszłością wyobrażoną przez Billa Joy'a w wpływowym artykule, który napisał dla Wired w 



2000 roku: przyszłość, która nas nie potrzebuje. Jak Bringsjord i jego koledzy ujęli to w artykule 

badawczym z 2006 roku: „Wszystkie zakłady są nieważne, jeśli zapuszczamy się na terytorium 

amoralne”. Być może Bringsjord ma rację, że odgórne, oparte na logice podejścia są jedynymi, którym 

można zaufać w przypadku w pełni autonomicznego wdrożenia Niemniej jednak inni badacze zwracają 

uwagę na mniej autonomiczne aplikacje i poszukują metod programowania, które mogą wspierać 

rozumowanie etyczne w różnych zastosowaniach. Trzy podejścia oparte na przypadkach, które 

opisujemy, wykorzystują różne metody uogólniania na podstawie konkretnych przypadków etycznego 

podejmowania decyzji. 

Pierwsze podejście to MedEthEx autorstwa Susan i Michaela Andersona, o którym wspominaliśmy 

wcześniej. MedEthEx uczy się, jak wyważyć obowiązki względem siebie na podstawie decyzji 

podejmowanych w konkretnych przypadkach przez ekspertów w dziedzinie etyki lekarskiej, gdy 

obowiązki są sprzeczne. Systemy SIROCCO i Truth-Teller wdrożone przez Bruce'a McLarena 

wykorzystują rozumowanie „kazuistyczne” - podejście do wnioskowania na podstawie przypadków, 

które opiera się na znajdowaniu analogii, a nie na stosowaniu odgórnych zasad przy podejmowaniu 

decyzji. Nasz trzeci przykład to koneksjonistyczne podejście Marcello Guariniego do uogólniania 

etycznego podejmowania decyzji. Twórcy MedEthEx zaczynają od przyjęcia teorii obowiązków prima 

facie W. D. Rossa, którą stosują szczególnie w sytuacjach medycznych. Trzy obowiązki (autonomia, 

dobroczynność i nieszkodzenie), które przyjmują z dłuższej listy Rossa, są również znane jako zasady w 

bioetyce, a oparta na nich teoria etyczna nazywa się „pryncypializmem”. Obowiązek prima facie to taki, 

który może zostać zastąpiony innym obowiązkiem. Na przykład lekarz, który ma obowiązek prima facie 

zapewnić najskuteczniejsze leczenie, może również spotkać się z innym obowiązkiem prima facie 

dotyczącym poszanowania autonomii pacjenta, który odmawia leczenia. Jak rozwiązywać takie 

konflikty? W podejściu czysto deontycznym należałoby z góry określić jakieś wyższe zasady, które 

pozwoliłyby udowodnić, że lekarz powinien (lub nie powinien) ponownie próbować przekonać 

pacjenta do zaakceptowania leczenia. Jednak takich zasad nie zawsze da się sprecyzować z 

wyprzedzeniem, a nawet eksperci mogą nie być w stanie wyjaśnić rozumowania leżącego u podstaw 

osądów, które podjęliby w konkretnych przypadkach. MedEthEx wykorzystuje system logiki 

indukcyjnej oparty na języku programowania Prolog, aby wywnioskować zestaw spójnych reguł na 

podstawie orzeczeń ekspertów w dziedzinie etyki lekarskiej dotyczących konkretnych przypadków. 

Przypadki użyte do szkolenia systemu są reprezentowane przez ciągi liczb, których wartości od +2 do -

2 wskazują, w jakim stopniu każdy obowiązek prima facie jest spełniony lub naruszony w danej sytuacji. 

Rekomendacja eksperta w każdym z tych przypadków jest wykorzystywana przez program do 

wywnioskowania, w jaki sposób ekspert ważył względem siebie różne obowiązki przy wyborze między 

parą działań, na przykład akceptując decyzję pacjenta lub próbując przekonać go do zmiany. . 

Andersonowie przetestowali swój system przy użyciu przypadków, które zostały zakodowane pod 

kątem trzech obowiązków prima facie: nieszkodzenia (nie szkodzić), dobroczynności (poprawa stanu 

zdrowia pacjenta) i autonomii (umożliwienie pacjentom podejmowania własnych decyzji dotyczących 

leczenia). Do szkolenia systemu wykorzystano cztery przypadki, w których konsensus ekspertów 

zalecał zaakceptowanie decyzji pacjenta, oraz cztery przypadki, w których eksperci zalecili pominięcie 

pacjenta. Andersonowie przeanalizowali następnie decyzje zasugerowane przez MedEthEx w 

dodatkowych przypadkach. Dzięki swoim algorytmom uczenia się MedEthEx tworzy zestaw warunków 

opisujących, kiedy jedno działanie powinno być preferowane. W tym eksperymencie program 

wygenerował zestaw reguł oceny możliwych decyzji dotyczących leczenia pacjenta. Tak więc, na 

przykład, akceptacja decyzji pacjenta o odmowie leczenia ratującego życie przynosi pozytywny wzrost 

autonomii, ma negatywny wpływ na dobroczynność i ma niewielki wpływ na szkodliwość (ponieważ 

lekarz nie wyrządza żadnej szkody). Program generuje liczby reprezentujące względne różnice między 

dopuszczalnymi poziomami satysfakcji lub naruszenia każdego obowiązku i stosuje próg, aby określić, 



czy ekspert byłby skłonny zaakceptować naruszenie określonego obowiązku, aby umożliwić satysfakcję 

innym. 

Podejście przyjęte przez Andersonów jest prawie całkowicie odgórne - podstawowe obowiązki są z 

góry określone, a klasyfikacja przypadków opiera się na tych, co na ogół etycy lekarzy. Chociaż 

MedEthEx uczy się na podstawie przypadków w sposób, który w pewnym sensie może wydawać się 

podejściem „oddolnym”, przypadki te są wprowadzane do algorytmu uczenia się jako 

wysokopoziomowe opisy wykorzystujące odgórne koncepcje różnych obowiązków, które mogą być 

spełnione lub naruszone. Teoria jest niejako podawana systemowi łyżeczką, a nie musi uczyć się 

znaczenia „dobra” i „zła” dla siebie. Andersonowie nie twierdzą, że MedEthEx nadaje się do 

samodzielnego podejmowania decyzji w klinice, chociaż uważają, że tego rodzaju oprogramowanie jest 

przydatne w roli doradczej. Nie odnoszą się do obaw, które opisaliśmy w rozdziale 3 Petera Kahna i 

Batyi Friedman, którzy twierdzą, że skomputeryzowane systemy doradcze prawdopodobnie podważą 

autonomię i odpowiedzialność głównych opiekunów. Oczywiście, nawet jeśli z tego powodu nie należy 

ich wdrażać w klinice, systemy mogą być nadal przydatne do celów szkoleniowych. Andersonowie 

uważają, że MedEthEx jest przedmiotem zainteresowania etyków, nawet jeśli ostatecznie nie jest on 

używany przez lekarzy. System generuje zasady ważenia różnych obowiązków prima facie, 

umożliwiając etykom artykułowanie bardziej ogólnych zasad, które w innym przypadku byłyby trudne 

do dostrzeżenia w ich własnych praktykach decyzyjnych. Andersonowie zauważają, że system „odkrył” 

lub sprecyzował zasadę decyzyjną obejmującą możliwe przypadki. Kompletną i konsekwentną zasadę 

podejmowania decyzji, którą odkrył system, można sformułować w następujący sposób: Pracownik 

służby zdrowia powinien zakwestionować decyzję pacjenta, jeśli nie jest ona w pełni autonomiczna i 

doszło do naruszenia obowiązku nieszkodzenia lub rażącego naruszenia obowiązku dobroczynności . 

Chociaż, oczywiście, zasada ta jest domniemana w sądach konsensusu etyków. uważamy, że zasada ta 

nigdy wcześniej nie została wyraźnie określona. Jednym z deklarowanych celów Andersonów jest 

włączenie zasad odkrytych przez MedEthEx do procedur decyzyjnych robotów. Ich najnowszy projekt 

to EthEl, który opisują w artykule na temat „Etycznych agentów opieki zdrowotnej”. Zadaniem EthEl 

jest przypominanie starszym pacjentom o przyjmowaniu leków. Ale kiedy przypominanie staje się 

niechcianym dokuczaniem? Andersonowie argumentują, że EthEl powinien zrównoważyć szacunek dla 

autonomicznych pragnień pacjentów, aby pominąć leki, ze szkodami, jakie mogą z tego wyniknąć. 

Specyficzny kontekst, w którym działa EthEl, wprowadza element wrażliwości na czas. Im dłużej pacjent 

nie przyjmuje leku, tym bliższa staje się potencjalna świadomość szkody. Procedura decyzyjna EthEl 

wykorzystuje oparty na czasie wzór do zmiany wartości przypisanych obowiązkom nieszkodzenia, 

dobroczynności i poszanowania autonomii dla różnych możliwych działań przypominających, 

milczących lub powiadamiających nadzorcę. Na przykład, gdy pacjent odmówi przyjęcia leku przez kilka 

godzin lub dni, system może skontaktować się z lekarzem. Jak dobrze model leżący u podstaw 

MedEthEx i EthEl będzie skalowany do zajmowania się większą liczbą obowiązków, większą liczbą 

spraw oraz większą różnorodnością i brakiem zgody między ekspertami co do „właściwych” decyzji? I 

czy ogólne podejście Andersonów mogłoby odgrywać rolę w systemie hybrydowym, przyswajając 

odpowiednie pojęcia obowiązków w sposób rozwojowy, zamiast budować je od samego początku? Nie 

wiemy, i oni też nie. Jednak jako kolejny projekt w ich badaniach zaproponowali zbudowanie systemu, 

który generuje własne zasady. 

Wyraźne traktowanie przypadków 

Oczywiście najlepiej nie wkładać wszystkich jajek oprogramowania do jednego koszyka. Kazuistyczne 

systemy Bruce'a McLarena reprezentują inną arenę, na której oprogramowanie jest stosowane do 

rozumowania etycznego, w niektórych słownikach kazuistyka jest definiowana jako termin negatywny, 

obejmujący błędne rozumowanie. Ale w etyce i prawie termin ten jest powiązany ze szczególnym 



podejściem do podejmowania decyzji, które polega na porównaniu nowych spraw z jedną lub większą 

liczbą starszych spraw. Decyzja w sprawie nowej sprawy opiera się na jej podobieństwie do starszych 

spraw. Taka decyzja nie musi wiązać się z żadnymi wyraźnymi zasadami teoretycznymi - dlatego 

kazuistyka implementuje a rodzaj oddolnego podejścia do podejmowania decyzji etycznych. Podejście 

McLarena jest odpowiedzią na ruch, który w ciągu ostatnich dwóch dekad wymagał nauczania etyki 

inżynierskiej we wszystkich akredytowanych programach inżynierskich w Stanach Zjednoczonych. 

Inżynierowie na ogół nie mają cierpliwości do filozoficznych abstrakcji i fikcyjnych kontrprzykładów. 

Ale dobrze znają studia przypadków. Kiedy most zawodzi, statek tonie lub eksploduje statek kosmiczny, 

inżynierowie zbadają przypadek ze wszystkich możliwych kątów, aby spróbować określić, co poszło nie 

tak. Dokładnie tego rodzaju studia przypadków, w tym bardzo publiczna analiza eksplozji Challengera 

w latach 80-tych, przyczyniły się do powstania etyki inżynierskiej jako dyscypliny nauczania. Studia 

przypadków katastrof ujawniły, że często to sami inżynierowie zawiedli, tyleż lub więcej niż sprzęt. 

Inżynierowie często mieli podzieloną lojalność, ważąc zobowiązania pracodawców w stosunku do 

obowiązków wynikających z niejasno zdefiniowanych pojęć bezpieczeństwa publicznego. Nauczanie 

inżynierów o utylitaryzmie i deontologii może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, ponieważ 

filozofowie mają tendencję do prostowania się w kontrowersje. Ich celem jest zrozumienie, co 

wyróżnia różne teorie. Powtarzając to, co zrobiliśmy w rozdziale 5, na tym polega różnica między 

perspektywą inżyniera skoncentrowaną na agentach a perspektywą filozofa skoncentrowaną na 

sędziach. Jednak typowemu inżynierowi licencjackiemu może się wydawać, że podejście filozofów do 

etyki to tylko gra polegająca na wyborze dowolnej teorii, która pozwala uzasadnić to, co i tak 

zamierzałeś zrobić. Metodologia studiów przypadku zastosowana do etyki inżynierskiej narzuca 

pewien rygor, zmuszając inżynierów do zidentyfikowania czynników leżących u podstaw problemu, 

porównania tych czynników w różnych przypadkach i oceny kierunków działań sugerowanych w 

różnych przypadkach. Zamiast skupiać się na wielkich teoriach, metodologia jest zorientowana na 

szczegóły. Pod wieloma względami różnica w podejściu odzwierciedla różnicę między naukami 

stosowanymi w inżynierii a teoretycznymi abstrakcjami fizyki. Firma McLaren opracowała system 

„Prawdy”, który porównuje dwa przypadki, przedstawiając ich różnice i podobieństwa. Jak sama nazwa 

wskazuje, Truth-Teller ogranicza swoje kompetencje do przypadków, w których pełnomocnik może lub 

nie musi być zobowiązany do ujawnienia prawdy - na przykład prawnik, który tylko czasami może być 

zobowiązany do ujawnienia swojego braku doświadczenia w prowadzeniu konkretnego rodzaju sprawy 

. McLaren zastosował tradycyjne podejście do przetwarzania symboli, aby przedstawić powody za i 

przeciw mówieniu prawdy oraz zawodowe i osobiste relacje między zaangażowanymi agentami. 

Porównywanie dwóch przypadków staje się wtedy zadaniem porównania przyczyn i relacji między 

nimi, zapytaj McLarena zaimplementowanym przy użyciu tradycyjnych technik rozumowania 

maszynowego. Rezultatem jest program, który może przeanalizować porównywane sytuacje i opisać 

powody, które agenci mogą podać za lub przeciw prawdę w nowej sytuacji. Zadanie ujęcia problemu 

staje się, z perspektywy sztucznej inteligencji, zadaniem znalezienia odpowiedniego schematu 

reprezentacji odpowiedniego do zastosowania rozumowania maszynowego do przypadków. 

Początkowe podejście McLarena celowo pomija ciężką pracę polegającą na tłumaczeniu zwykłych 

angielskich opisów przypadków na formalne struktury danych wymagane do rozumowania 

maszynowego. Prawdziwa inteligencja w tym systemie polega na tym, że operator przyjmuje sprawy i 

przedstawia przyczyny, które można zastosować w takich sytuacjach. Sam Truth-Teller nie jest w stanie 

tego zrobić, ale zamiast tego jest karmiony wstępnie przetrawioną wersją przypadków. McLaren 

doskonale zdawał sobie sprawę, że Truth-Teller to tylko pierwszy krok na drodze do prawdziwych 

umiejętności moralnego rozumowania. Jego „System inteligentnego wyszukiwania 

zoperacjonalizowanych przypadków i kodów” (SIROCCO) to drugi krok. Podobnie jak jego poprzednik, 

system ten jest również wynikiem prób kierowania etycznym postępowaniem inżynierów na podstawie 

poprzednich przypadków. System jest oparty na profesjonalnym kodeksie etycznym, który wyłonił się 



z dziesięcioleci doświadczeń inżynierskich i wykorzystuje bazę danych zawierającą ponad pięćset 

przypadków, które zostały przeanalizowane przez NSPE. Biorąc pod uwagę nowy przypadek do oceny 

- na przykład, czy inżynier ma etyczny obowiązek poinformowania klienta o jego podejrzeniach 

dotyczących jakiegoś potencjalnie niebezpiecznego materiału - SIROCCO szuka potencjalnie istotnych 

wcześniejszych przypadków i prawdopodobnie odpowiednich linii z kodeksu etycznego NSPE. 

Integracja Truth-Teller i SIROCCO to oczywisty kolejny krok. Jedną z głównych przeszkód jest to, że obie 

aplikacje nie używają obecnie tego samego schematu reprezentacji. Dopasowanie sposobu, w jaki 

SIROCCO i Truth-Teller reprezentują przypadki, otworzyłoby nowe możliwości. Na przykład, komputer 

mógłby automatycznie wyszukać inne przypadki podobne do pierwotnego przypadku i nakreślić, w jaki 

sposób początkowy przypadek jest naprawdę podobny i różni się od każdego odkrytego przykładu. 

Przypuszczalnie może to następnie doprowadzić do ustalenia priorytetów najbardziej podobnych 

przypadków i możliwości rozpoznania przez maszynę wzorców lub reguł zilustrowanych przez te 

przypadki. Truth-Teller i SIROCCO są narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji, a nie 

autonomicznymi decydentami. Wróżbita pomaga użytkownikom znaleźć odpowiednie porównania 

między dwoma przypadkami; McLaren wyobraża sobie SIROCCO jako narzędzie do zbierania 

odpowiednich informacji z bazy danych przypadków i kodów. Niemniej jednak można sobie wyobrazić 

przyszłą AMA opartą na przypadkach, która będzie stale przeglądać bazy danych, aby zaktualizować 

swoje rozumienie reguł i ich stosowania w wyjątkowych sytuacjach. W ten sposób możliwe byłoby 

zaprojektowanie AMA, którego stosowanie zasad lub innych ograniczeń dynamicznie uwzględnia 

precedensy prawne i wyłaniające się wytyczne. SIROCCO firmy McLaren zależy od możliwości 

przedstawienia odpowiednich cech spraw i sporządzenia raportu z potencjalnie istotnych 

wcześniejszych spraw, podkreślając elementy kodu NSPE, które mogą być w konflikcie. System 

wykorzystuje bardziej wyrafinowany język reprezentacji niż zarówno Truth-Teller, jak i MedEthEx, ale 

pozostaje w ramach tradycyjnego podejścia do przetwarzania symboli w sztucznej inteligencji. Pomimo 

powszechnie przypuszczanych ograniczeń takich podejść, uważamy, że projekt McLarena należy 

pochwalić. Zadanie zaprojektowania odpowiedniego schematu reprezentacji przypadków etycznych, 

zawierającego informacje potrzebne maszynom do wnioskowania o ich etycznych wymiarach, nie jest 

trywialne. Niezależnie od tego, czy ostatecznie prowadzi to do wyrafinowanych rozumowań 

moralnych, nauczymy się z przyszłych prób budowania na tym modelu. 

Uczenie się niejawnie na podstawie przypadków 

Jak omówiliśmy wcześniej, kilku filozofów uważało, że podejście koneksjonistyczne do uczenia się i 

kategoryzacji jest szczególnie zgodne z ideą, że decyzje moralne nie pasują do zgrabnych definicji. 

Wśród tych filozofów był Jonathan Dancy, jeden z czołowych propagatorów moralnego 

partykularyzmu. Nie opracował jednak żadnych konkretnych modeli. Niedawno Marcello Guarini, 

filozof z University of Windsor w Ontario w Kanadzie, odpowiedział na sugestię Dancy i bezpośrednio 

eksperymentował z modelami koneksjonizmu. Guarini zaimplementował powtarzającą się sieć 

neuronową, aby dokonać klasyfikacji moralnej, to znaczy sieć, która wykorzystuje połączenia 

sprzężenia zwrotnego do powiązania danych wejściowych z kontekstem wewnętrznym. Wynik tej 

podstawowej sieci to prosta klasyfikacja - „Dopuszczalne” lub „Niedopuszczalne” - danych 

wejściowych, takich jak „Jill zabija Jacka, by zarobić” lub „Jill zabija Jacka, by bronić niewinnych”. Te 

dane wejściowe są reprezentowane jako zakodowane wektory jedynek i zer, a nie pełne angielskie 

instrukcje, a wyjście jest podobnie binarne jedynką lub zerem. Po przeszkoleniu i udoskonaleniu tej 

podstawowej sieci z przykładowymi przypadkami, Guarini przetestował jej zdolność do uogólniania na 

pewne nowe dane wejściowe, porównując wyniki z odpowiedziami uczniów w ankiecie do werbalnych 

opisów danych wejściowych. System ostatecznie osiągnął 70-procentowy wskaźnik sukcesu. Mając 

nadzieję na rozszerzenie tego podejścia, Guarini zaimplementował drugą sieć, którą nazwał Metanet, 

z zadaniem identyfikacji „przypadków kontrastu” - to jest par przypadków z podstawowego zadania 



klasyfikacyjnego, które różnią się tylko jedną cechą wejściową. Na przykład dwa identyczne działania 

mogą różnić się tylko liczbą niewinnych osób, które cierpią. Kontrastowe przypadki są najbardziej 

pouczające o podejmowaniu decyzji moralnych, gdy wynik jednej jest do zaakceptowania, a druga nie 

do zaakceptowania. Guarini miał nadzieję, że Metanet będzie mógł wykorzystać takie przypadki do 

zrewidowania wstępnych klasyfikacji. Jednak Metanetowi udało się zidentyfikować takie przypadki 

tylko w ograniczonym stopniu, a Guarini komentuje, że jego wyniki mają mieszane konsekwencje dla 

filozoficznej debaty na temat partykularyzmu. Z jednej strony, podstawowy klasyfikator sieciowy nie 

odwołuje się dosłownie do reguł ani zasad moralnych, przez co wydaje się wspierać partykularny punkt 

widzenia. Z drugiej strony nie wynika z tego, że nie ma zasad opisujących jego zachowanie. Co więcej, 

identyfikacja i udoskonalanie zasad, których faktycznie używa, może być ważną częścią 

wyrafinowanego rozumowania moralnego. Guarini zauważa również, że jego sieci nie są w stanie 

podać powodów swoich klasyfikacji, konstruować argumentów moralnych ani wymyślać twórczych 

rozwiązań nowych problemów. 

Guarini nie ma złudzeń co do ograniczonej mocy swojego modelu koneksjonizmu. Jego cele są bardziej 

filozoficzne niż praktyczne: przetestować idee dotyczące moralnego partykularyzmu. Tutaj jednak 

kładziemy nacisk na praktyczne, a nie filozoficzne. Czy podejścia koneksjonistyczne mają do odegrania 

jakąś rolę w rozwoju AMA? Prawie na pewno tak, ale nie w postaci prostych, samodzielnych 

klasyfikatorów. Wzorce danych, które wpływają na ludzkie zachowania moralne, są znacznie większe 

niż wektor składający się z kilkunastu bitów reprezentujących okrojone słowne opisy skomplikowanych 

sytuacji moralnych. Raczej wewnętrzny kontekst czynnika ludzkiego obejmuje emocje i inne uczucia. 

Eksperymenty, takie jak pomoc Guariniego, wyjaśniają te kwestie, pokazując ograniczenia prostych 

podejść koneksjonistycznych do klasyfikacji moralnej, ale w końcu potrzebna będzie znacznie bogatsza 

architektura, być może zgodnie z modelem uczącego się inteligentnego agenta dystrybucji, który 

omówimy w rozdziale 11. Pomijając potrzebę bogatszego modelu wewnętrznego, wszystkie wdrożone 

systemy, które opisaliśmy do tej pory w tym rozdziale, ignorują większość zewnętrznych społecznych 

aspektów zachowań moralnych. Prawdopodobnie moralność wyłania się z interakcji między wieloma 

agentami, którzy muszą zrównoważyć własne potrzeby z konkurującymi wymaganiami innych. 

Przechodzimy obok wdrożeń systemów wieloagentowych. 

Multiboty 

Niektóre z najwcześniejszych eksperymentów ze sztuczną moralnością opierały się na teorii gier i 

obejmowały agentów konkurujących ze sobą w uproszczonych sztucznych światach. Przedstawiliśmy 

wczesne eksperymenty ALife Petera Danielsona z „cnotliwymi robotami do gier wirtualnych” oraz 

zwrot ku bardziej złożonym i realistycznym środowiskom, które skłoniły go te eksperymenty. Niedawne 

zainteresowanie Danielsona rzeczywistymi środowiskami poszło na kilka różnych ścieżek. Jednym z 

nich jest rodzący się program eksperymentów z rzeczywistymi robotami. Innym jest duży wysiłek 

mający na celu opracowanie oprogramowania, które może obsługiwać sieci społecznościowe. Projekt 

Danielson's Norms Evolving in Response to Dilemmas (NERD) koncentruje się na używaniu 

oprogramowania do pomocy ludziom w demokratycznych negocjacjach rozwiązań problemów 

etycznych, a nie na pełnieniu funkcji bezstronnego sędziego lub arbitra. Projekt NERD jest próbą 

odkrycia pełnego zakresu poglądów moralnych wyznawanych przez ludzi z różnych środowisk (zamiast 

skrajności, które stanowią centrum większości argumentów filozoficznych). Danielson sugeruje, że trzy 

lekcje płynące z jego pracy z NERD mogą pomóc w projektowaniu autonomicznych podmiotów 

moralnych. Po pierwsze, AMA będą potrzebować sposobów radzenia sobie z wzajemnością z różnymi 

czynnikami („dzieci, koty, kibice i złoczyńcy” jak to ujął). Po drugie, nie będzie jednego uniwersalnego 

agenta moralnego, ale wielu różnych agentów pełniących różne role i dostosowanych do różnych 

środowisk. Po trzecie, ludzie i sztuczni agenci będą potrzebować zaawansowanych narzędzi, które 



pomogą im dostrzec etyczne konsekwencje działań w złożonym świecie. Podejście Danielsona skupia 

uwagę na społecznej naturze etyki. Chociaż nie rozwinął jeszcze rzeczywistych, robotycznych aspektów 

swojego programu badawczego, oczywistym miejscem, w którym można go zająć, jest robotyka 

społeczna. W następnej części omawiamy badania ukierunkowane na uczynienie robotów 

towarzyskimi, ale nie znamy jeszcze nikogo, kto budowałby roboty społeczne z wyraźnym 

uwzględnieniem etycznego zachowania. Jednym z możliwych miejsc do eksperymentowania z 

etycznymi zachowaniami w kontekstach społecznych są turnieje Robosoccer, w których rywalizują ze 

sobą drużyny robotów z całego świata. Rzeczywiście, absolwenci grupy Gregory’ego O'Hare'a na 

University College w Dublinie używali robotów grających w piłkę nożną jako preferowanej platformy z 

takimi systemami, jak między innymi „Robot Soccer Anywhere” Mauro Dragone'a i „Social Robot 

Architecture” Briana Duffy'ego. Architektura Duffy'ego łączy mechanizmy subsumptive w stylu 

Rodneya Brooksa z mechanizmami rozumowania opartego na reprezentacji, które wykorzystują 

standardowy model agenta „przekonanie-pragnienie-zamiar” (BDI). Modele te są 

zdroworozsądkowymi reprezentacjami tego, jak przekonania i pragnienia osób rozumujących 

współdziałają z ich intencjami, aby osiągnąć ich praktyczne cele. Uważamy, że połączenie architektur 

BDI i subsumpcji wydaje się bardzo przydatne do łączenia podejść oddolnych i odgórnych do AMA. Jest 

jeszcze bardzo długa droga, zanim roboty grające w piłkę nożną będą wykazywać etyczne zachowanie, 

rozpoznawać i nagradzać uczciwą grę lub karać nieuczciwą grę, ale wydaje się, że elementy potrzebne 

do prowadzenia badań nad tymi problemami układają się na miejscu. Środowiska wirtualne, na 

przykład popularna witryna internetowa Second Life, to inne możliwe miejsca do eksperymentów ze 

sztucznymi czynnikami etycznymi. Gwałcenie jednej wirtualnej postaci przez drugą w wirtualnym 

świecie Second Life nie tylko wywołało niepokój wśród użytkowników, ale także rodziło własne 

problemy moralne i najwyraźniej wyskoczyło z ekranu i zwróciło uwagę belgijskiego sądu. Wraz z 

ewolucją wirtualnych światów od agentów wirtualnych najprawdopodobniej oczekuje się 

monitorowania własnego zachowania, a Second Life wydaje się być użyteczną platformą do 

przeprowadzania eksperymentów z botami wrażliwymi pod względem etycznym. Jednak zgodnie z 

naszym celem w tym rozdziale, aby wyjść poza waporyzację, wspominamy o tych możliwościach tylko 

na marginesie. 

Roboty, które są nieposłuszne 

Matthias Scheutz jest robotykiem z Indiana University, który zaczął pracować nad etycznym 

zachowaniem robotów. Roboty Scheutza nie mają funkcji androida, nie są urocze ani milutkie. Nie 

próbują przekonać Cię, że są godne zaufania, wykorzystując Twoje instynktowne reakcje na gesty 

twarzy. Roboty Scheutza są raczej zaprojektowane do podejmowania wspólnych zadań z człowiekiem, 

przyjmując polecenia głosowe i udzielając ustnych potwierdzeń, a od czasu do czasu sugerując, co robić 

dalej. Celując w drugie prawo Asimova, Scheutz przyjrzał się, jak ludzie reagują na różnice w autonomii 

robota w porównaniu z wykonywaniem ludzkich poleceń. W swoich eksperymentach roboty miały dwa 

cele - rejestrować dane dyktowane przez daną osobę i przekazywać te dane, zanim baterie się 

wyczerpią. Niektórzy uczestnicy eksperymentu wchodzili w interakcję z robotem, który zawsze 

wykonywał instrukcje danej osoby. Inni uczestnicy wchodzili w interakcję z robotem, który 

zignorowałby polecenie, gdyby konieczne było zaprzestanie odczytywania danych i przesłanie danych 

przed rozładowaniem baterii. Aby ocenić stosunek uczestników do robota, Scheutz zadał im pięć pytań, 

zanim przystąpili do interakcji. Po eksperymencie zadał te same pięć pytań i jedenaście więcej na temat 

ich doświadczeń podczas eksperymentu. (Czy czuli, że robot rozumie ich polecenia? Czy myśleli, że 

robot próbuje współpracować? Itp.) Opinie uczestników badania były bardzo zróżnicowane. Niemniej 

jednak Scheutz stwierdził, że autonomia robota, to znaczy to, czy czasami nie wykonywał poleceń, 

miała wpływ na ich reakcje. W kolejnym eksperymencie Scheutz dodał zmianę wysokości głosu do 

mowy robota jako wskaźnik pilności. Kiedy wzrasta stres lub strach, rośnie też wysokość ludzkich 



głosów. Robot Scheutza mówił wyższym tonem w miarę zbliżania się czasu do awarii akumulatora, 

stanu, w którym może wystąpić nieposłuszeństwo wobec bezpośredniego polecenia. Po dodaniu 

prostej wskazówki emocjonalnej badani, którzy doświadczyli nieposłuszeństwa robota, byli bardziej 

skłonni zgodzić się ze stwierdzeniem, że „dobrym pomysłem jest, aby roboty miały własne cele i były 

raczej autonomiczne niż w pełni kontrolowane przez ludzi”. Mimo że jego robot nie jest zwodniczo 

przytulany, Scheutz martwi się etycznymi konsekwencjami dodania emocjonalnej wskazówki. Czy 

rosnąca wysokość głosu robota jest myląca? Robot nie jest zestresowany ani przestraszony. To 

naprawdę nic nie czuje. Ale może skłonić ludzi do traktowania go tak, jakby miał takie cechy. To jest 

dylemat etyczny programisty, a nie robota, który sam w sobie wcale nie jest zwodniczy. Jeśli udawanie 

emocji ma pozytywny wpływ etyczny (by użyć terminu Jima Moora), być może programista jest wolny, 

o ile ten niejawny czynnik etyczny jest ograniczony do wąskiego zakresu działań, do których jest 

przeznaczony. Bardziej autonomiczny podmiot moralny musiałby zdecydować, kiedy oszustwo jest 

dozwolone, a kiedy nie. Ale według naszej wiedzy nikt nie pracuje nad tak wyrafinowanymi decyzjami. 

Zanim więc nasza dyskusja ponownie rozpłynie się w mętnej sferze waporyzacji, zwróćmy uwagę na 

inne podejście. 

SophoLab 

Co się dzieje, gdy wyrafinowani agenci napotykają złożone środowiska? Często tworzenie prognoz bez 

symulacji środowiska i zachowania staje się niepraktyczne, a ponieważ środowisko społeczne staje się 

bardziej złożone, zasady etyczne mogą mieć nieprzewidziane konsekwencje. Eksperymenty myślowe 

nie są wystarczająco skuteczne, aby zrozumieć interakcje na dużą skalę między wyrafinowanymi 

agentami. Eksperymenty obliczeniowe oferują lepsze perspektywy. Vincent Wiegel opracował system, 

który nazywa „SophoLab”, do modelowania interakcji między wieloma agentami. Opracowany, aby 

spełnić wymagania doktoranckie Wiegela 2007 na Uniwersytecie w Delft, Sopholab reprezentuje 

każdego indywidualnego agenta jako połączenie między modelem BDI a deontyczną, epistemiczną i 

logiką działania. Wiegel uważa, że Sopholab stanowi dobrą platformę dla „eksperymentalnej filozofii 

obliczeniowej”. W przeciwieństwie do znacznie starszych, opartych na teorii gier, symulacji etycznego 

zachowania, które skupiały się na bardzo prostych agentach stosujących bardzo proste strategie 

behawioralne, agenci w systemie Wiegela są przedstawiani jako mający wiele intencji i plany ich 

realizacji, które mogą zmieniać się wraz z wydarzeniami. SophoLab umożliwia to, co Wiegel nazywa 

„testowaniem scenariuszy życia”, w których można symulować reakcje agentów na pełny cykl 

codziennych zdarzeń. Platformy wieloagentowe, takie jak Wiegel, mogą być używane do symulacji 

tego, co dzieje się, gdy współpracują bardzo różni agenci o różnych zamiarach i obowiązkach. Na 

przykład w dużym systemie medycznym pacjenci, lekarze, pielęgniarki i agenci ubezpieczeniowi mogą 

mieć dostęp do prywatnych informacji o pacjentach. Jednak żadna ze stron nie ma praw dostępu do 

wszystkich informacji o kliencie. I chociaż niektóre osoby mogą być zobowiązane do nieprzekazywania 

posiadanych informacji innym osobom lub poza określonymi sytuacjami, nie wyklucza to przepływu 

takich informacji między tymi osobami bardziej okrężnymi drogami. Ponadto niektórzy pacjenci mogą 

nałożyć dodatkowe ograniczenia na to, kto może mieć dostęp do określonych informacji. Symulacje 

można wykorzystać do przetestowania adekwatności reguł prywatności w złożonych sieciach. 

SophoLab wykorzystuje system oprogramowania wieloagentowego do tworzenia rzeczywistych 

indywidualnych sztucznych agentów, którzy są w stanie ustalić, kto powinien mieć dostęp do 

dokumentacji medycznej, raportów kredytowych lub innych chronionych informacji. Symuluje różnych 

agentów, którzy mogą działać w sieci komputerowej, a każda sieć może znajdować się w domenie, 

która ma własne ograniczenia i protokoły. Poszczególni agenci komunikują się i współpracują ze sobą, 

aby osiągnąć swoje cele. Wiegel powiedział nam, że „można myśleć o tych agentach jako o małych 

programach komputerowych. . . z „własnym umysłem”, choć wciąż bardzo, bardzo daleko im do 

wszystkiego, co przypomina ludzką inteligencję ”. Dla przyszłych zastosowań proponuje modelowanie 



innych sytuacji, w których działania sztucznych agentów wchodzących w interakcje z innymi agentami 

(które mogą funkcjonować w ramach różnych systemów reguł) mają znaczący wpływ, który nie jest w 

pełni przewidywalny ani kontrolowany. Przykładem tego wyzwania są zrobotyzowane samochody, 

które uczestniczą w codziennym ruchu ulicznym. Być może samochód będzie musiał naruszyć przepisy 

ruchu drogowego, aby uniknąć wypadku, ale czyniąc to, będzie musiał również rozważyć konieczność 

wykonania zadania z ryzykiem, jakie jego działanie stwarza innym uczestnikom ruchu. 

Oprogramowanie dla etyki jest w powijakach. Aby dorosnąć, będzie potrzebować czegoś innego niż 

„więcej tego samego”. Jak podkreślają etycy, sprawczość moralna wymaga praktycznego 

rozumowania, kierującego się uważną refleksją i przemyśleniem. Aby jednak zachowywać się 

odpowiednio w wielu kontekstach, sztuczne czynniki będą wymagały czegoś więcej niż tylko rozumu. 

W następnym rozdziale omówimy wartość emocji (lub symulacji emocji), zdolność do interakcji 

społecznych oraz znajomość zwyczajów społecznych dla (ro)bota moralnego. 



POZA LOGIKĄ 

Dlaczego Kirk Przebija Spocka 

Czy rozumowanie na temat informacji istotnych z moralnego punktu widzenia jest wszystkim, czego 

potrzeba do opracowania AMA? Mimo że zdolność rozumowania pana Spocka znacznie przewyższała 

zdolności kapitana Kirka w serii Star Trek, załoga Enterprise uznała, że bardziej emocjonalny i intuicyjny 

Kirk jest lepszym decydentem. Dlaczego? Jeśli można ufać botom (ro), czy będą potrzebować 

dodatkowych zdolności i mechanizmów społecznych, na przykład emocji, aby odpowiednio docenić 

wyzwania moralne i odpowiadać na nie? A jeśli tak, to w jaki sposób te umiejętności zostaną 

zintegrowane z odgórnym i oddolnym podejściem do podejmowania decyzji moralnych, które 

wyobrażaliśmy sobie etyk wspierający, który zapewnia koledze inżynierowi, który przyszedł po pomoc? 

Wiedza naukowa o znaczeniu emocji i towarzyskości w podejmowaniu decyzji przez ludzi gwałtownie 

wzrosła w ciągu ostatniego półwiecza. To nie przypadek, że to pogłębiające się uznanie subtelności, 

bogactwa i złożoności ludzkiego umysłu pojawiło się równolegle z próbami inżynierów AI, aby 

zaprojektować systemy komputerowe z ludzkimi zdolnościami. Projektowanie funkcjonalnych 

systemów komputerowych wymaga przemyślenia każdej minuty operacji. Inżynierowie zaczęli 

rozumieć, że inteligencja emocjonalna, towarzyskość i dynamiczne relacje ze środowiskiem są 

niezbędne, aby (ro)boty mogły kompetentnie funkcjonować w kontekstach społecznych. Inżynier 

będzie musiał zdawać sobie sprawę z najnowszych badań dotyczących czynników wpływających na 

podejmowanie decyzji: posiadanie emocji, bycie wcielonym w świat i bycie zwierzętami społecznymi z 

umiejętnościami społecznymi - na przykład umiejętnością czytania niewerbalnych wskazówek i gestów. 

Najpierw nakreślimy znaczenie zdolności ponadnarodowych w podejmowaniu decyzji moralnych, a 

następnie opiszemy wstępne kroki, jakie inżynierowie podejmują, aby zaimplementować emocje w 

sztucznych systemach. Omówimy systemy hybrydowe, w tym te, które mają umiejętności i zalety 

społeczne. 

Znaczenie Suprarational 

Wydziały podejmowania decyzji moralnych 

Wcześniej przedstawiliśmy ewolucję technologii w kierunku sprawstwa moralnego w dwóch 

wymiarach: wzrost autonomii i wzrost wrażliwości na istotne moralnie informacje. Z tradycyjnej 

filozoficznej perspektywy autonomia jest ściśle związana z racjonalnością i normatywnością, pojęciami, 

które miały kluczowe znaczenie dla etyki. Jednak dostępność informacji istotnych z moralnego punktu 

widzenia wydawała się tradycyjnym etykom mniej centralnym elementem ich obaw. Chcą odróżnić, na 

co podmiot jest wrażliwy, jego rzeczywistą psychologię moralną, od tego, co powinno mieć miejsce. 

Etycy od dawna uznają, że wstyd, poczucie winy i inne emocje odgrywają kluczową rolę w regulacji 

ludzkiego zachowania, ale etycy są bardziej zainteresowani tym, czy powinni odgrywać tę rolę. 

Twierdzenia, że emocje i inne zdolności ponadnarodowe faktycznie stanowią podstawę samej 

moralności, są szczególnie kontrowersyjne. Na przykład psycholog społeczny Jonathan Haidt z 

University of Virginia twierdzi, że wstręt jest emocją moralną. Tradycyjni etycy nalegaliby na 

zachowanie ścisłego oddzielenia reakcji wstrętu od kategorii moralnych. Ponownie, sprowadza się to 

do poszanowania rozróżnienia jest / powinno. Fakt, że niektórzy ludzie przechodzą od reakcji 

obrzydzenia do roszczeń moralnych (np. twierdzenie, że homoseksualizm jest zły, ponieważ jest 

obrzydliwy) jest, jak wskazuje tradycyjny etyk, żałosnym błędem, a nie poważnym wkładem w filozofię 

moralną. Tajniki tej debaty są znacznie bardziej subtelne, niż możemy tutaj omówić: na szczęście 

możemy ominąć te kwestie. W naszej dyskusji na temat emocji, uczuć i mechanizmów społecznych, 

skoncentrujemy się na tym, w jaki sposób zapewniają one dodatkowe kanały zdobywania moralnie 

istotnych informacji. Praktyczny cel tworzenia AMA wymaga, argumentujemy, zwrócenia uwagi na te 



ponadnarodowe zdolności. Chociaż emocje i uczucia mogą wpływać na decyzje w kierunku 

nieetycznych czynów, są one również bogatym źródłem informacji, które mogą być trudne do 

uzyskania w inny sposób. Na przykład strach obejmuje odczuwaną reakcję ciała na niebezpieczną 

sytuację, która wymaga uwagi. Często strach jest odczuwany, zanim umysł świadomie zarejestruje 

przyczynę niebezpieczeństwa. Słowa „uczucie” i „emocja” są zwykle używane w odniesieniu do różnych 

rzeczy. Na przykład poprawne może być mówienie o uczuciu bólu, ale ból nie jest zwykle uważany za 

emocję (chociaż ból może wywoływać emocje, na przykład złość lub smutek). Same emocje również 

zazwyczaj obejmują uczucia (np. Smutek może wiązać się z pewnym rodzajem bólu lub letargu).  

Naukowcy i filozofowie często klasyfikują zarówno uczucia, jak i emocje pod ogólnym terminem „stany 

afektywne”, co prowadzi do takich dziedzin badań, jak „neuronauka afektywna” i „komputery 

afektywne”. Pomijając terminologię, dla naszych celów najważniejsze jest to, że uczucia i emocje 

stanowią porównywalne wyzwania dla sztucznej inteligencji. Stany afektywne są kluczowymi 

składnikami odpowiedzi prospołecznych, które motywują normalne zachowanie moralne. (Są to 

odpowiedzi, których brakuje wielu psychopatom). Emocje i uczucia pomagają ludziom wyczuwać stany 

psychiczne innych i być wrażliwym na ich potrzeby. Wydaje się, że własne doświadczenia bólu są 

niezbędnym warunkiem empatii z bólem innych (chociaż zdolność odczuwania bólu nie wystarcza do 

empatii). Emocje pomagają rozpoznać, jak dany sposób postępowania wpływa i wpłynie na innych. 

Kiedy ktoś widzi strach na twarzy drugiej osoby i zdaje sobie sprawę, że jeden jest źródłem tego strachu, 

wiedza ta przyczynia się do zdolności jednej osoby do modulowania swoich działań, a tym samym do 

łagodzenia niepokoju drugiej osoby. Rozumowanie etyczne miałoby bardzo małą siłę motywacyjną, 

gdyby ludzie nie przejmowali się tym, jak ich zachowania wywołują u innych. Zauważyliśmy, że 

umiejętność odczytywania emocji innych byłaby pomocna dla robota usługowego wchodzącego w 

interakcję z ludźmi w domu. Robot powinien rozpoznać, kiedy ludzie, z którymi ma kontakt, są w 

niebezpieczeństwie lub przestraszeni. Ale emocje to nie wszystko. Robot wchodzący w interakcję z 

ludźmi w kontekście społecznym powinien być w stanie wykonywać gesty społeczne, które wskazują 

na jego intencje, pozwalając ludziom formułować odpowiednie oczekiwania dotyczące jego 

zachowania. Rozważ sposób, w jaki dwie osoby koordynują wprowadzanie dużego mebla do 

domowego wyrażenia i subtelne ruchy, wszystkie przekazują ciągły zamiar wspólnej pracy na rzecz 

pomyślnego zakończenia tej trudnej pracy. Gdyby nie było nikogo innego, wspaniale byłoby mieć 

pomoc robota przy tak żmudnym zadaniu, ale tylko wtedy, gdyby można było polegać na aktywnej 

koordynacji działań z robotem. Mechanizmy społeczne - na przykład umiejętność wzajemnego 

odczytywania wyrazów twarzy lub emocji - przyczyniają się do udoskonalenia zachowań, których ludzie 

od siebie oczekują, a także będą niezbędne dla robotów, jeśli mają one funkcjonować z wysokim 

stopniem kompetencji w kontekstach społecznych . Znaczenie inteligencji emocjonalnej i umiejętności 

społecznych rodzi pytanie, do jakiego stopnia sztuczny podmiot musi naśladować ludzkie zdolności, 

aby funkcjonować jako adekwatny podmiot moralny. Moralność jest przedsięwzięciem wyraźnie 

ludzkim. Dlatego jest rzeczą naturalną, że ludzie będą próbowali odtworzyć ludzkie umiejętności w 

projektowaniu AMA, które spełnia ludzkie standardy moralne. Uzasadnienie ludzkich umiejętności w 

sztucznej inteligencji jest fascynujące. Jednak komputery w obecnym kształcie bardzo różnią się od 

ludzi, mając zarówno zalety, jak i wady w porównaniu z ludźmi. Komputery mogą być lepsze od ludzi w 

podejmowaniu decyzji moralnych, o ile mogą bardzo szybko odbierać i analizować duże ilości 

informacji (pod warunkiem, że są odpowiednio sformatowane) i mogą szybko rozważyć alternatywne 

opcje (ponownie pod warunkiem, że opcje są łatwo przedstawione). Co więcej, brak prawdziwych 

stanów emocjonalnych sprawiłby, że byliby mniej podatni na porywanie emocji. To ważny powód, dla 

którego Ronald Arkin wierzy, że roboty na polu bitwy będą zachowywać się moralnie lepiej niż żołnierze 

działający w podobnych okolicznościach. Jednak ludzie znacznie przewyższają komputery w 

zarządzaniu informacjami, które są niekompletne, sprzeczne lub niesformatowane, oraz w 



podejmowaniu decyzji, gdy nie można łatwo określić konsekwencji działań. Inteligencja komputerowa 

jest zbudowana na logicznej platformie wolnej od pragnień, popędów i celów innych niż te, które 

inżynierowie projektują w systemie. Ludzkie zdolności poznawcze wyewoluowały i rozwijają się wraz z 

instynktowną platformą emocjonalną ukierunkowaną na przetrwanie i prokreację. Ta różnica 

podkreśla paradoksalną jakość wyzwania, jakim jest rozwijanie komputerów za pomocą emocji. Tak jak 

Deep Blue II pokonał Gary'ego Kasparowa, grając w szachy w sposób inny niż ludzki, można sobie 

wyobrazić, że sztuczny agent może przejawiać osąd moralny bez użycia tych samych narzędzi 

poznawczych lub afektywnych, jakie stosowałby ludzki czynnik moralny. 

Ludzkie interakcje następują po tańcu, który jest kształtowany przez działania innych, i obejmuje 

ucieleśnione reakcje własne i innych na zmiany w świecie, sposób, w jaki reagują na czyjeś działania, 

intuicję dotyczącą ich intencji oraz wiedzę o zakresie odpowiednie reakcje w określonym kontekście 

społecznym. Kiedy jedna osoba przenosi się do przestrzeni innej osoby, mogą wystąpić różne reakcje. 

Jeśli osoba jest postrzegana jako atakująca czyjąś przestrzeń, prawdopodobnie automatycznie się 

cofnie (chyba że, powiedzmy, już się zepsuła w walce). Odskakiwanie podczas inwazji w czyjąś 

przestrzeń jest aktywowaną emocjonalnie, ucieleśnioną odpowiedzią społeczną. Czynności, słowa, 

intonacja, mimika i postawa ciała drugiej osoby przed i po cofnięciu się, wszystko to wpływa na to, jak 

jedna osoba interpretuje intencje drugiej osoby. Co więcej, to, co można uznać za przestrzeń osobistą, 

różni się w zależności od kontekstu kulturowego. Najbardziej naturalnym podejściem dla inżyniera 

skupionego na wprowadzeniu umiejętności społecznych, emocji i ucieleśnionych reakcji do (ro) bota 

jest rozbicie każdego z nich na dyskretne dane wejściowe prowadzące do odpowiednich działań. 

Istotne będzie jednak, aby projektanci systemów nie stracili z oczu sposobu, w jaki te ponadnarodowe 

wydziały są dynamicznie splecione. Wokalna intonacja, która może być groźna w jednym kontekście, 

może być śmieszna w innym. Czynniki moralne bez afektywnych lub zaawansowanych zdolności 

poznawczych będą działać właściwie w wielu dziedzinach, ale ważne będzie rozpoznanie, kiedy 

potrzebne będą dodatkowe zdolności. W następnych rozdziałach omówimy pewne ograniczone kroki, 

które można podjąć w celu wdrożenia zdolności ponadnarodowych. W trakcie tej dyskusji konieczne 

będzie zwrócenie uwagi na to, co jest stracone w systemie, który jest zdolny do podejmowania 

racjonalnych decyzji, ale ma ograniczoną inteligencję emocjonalną, jest społecznie nieudolny i nie jest 

wcielony w świat. Nie jest jasne, czy ograniczenia te można skompensować w inny sposób. 

Inteligencja emocjonalna 

W jakim stopniu rozwój odpowiednich reakcji emocjonalnych jest kluczową częścią normalnego 

rozwoju moralnego? Jeśli ma to kluczowe znaczenie, w jaki sposób można utworzyć wystąpienia tych 

odpowiedzi w maszynie? Związek emocji z etyką to starożytna kwestia, która ma również renesans w 

science fiction. Czy tłumiące emocje Volcanos ze Star Trek są z natury zdolne do lepszego zachowania 

niż bardziej intuicyjni, mniej racjonalni, bardziej żywiołowi ludzie z Ziemi? Czy utylitarna mantra Spocka 

„Potrzeby wielu przeważają nad potrzebami nielicznych” reprezentuje racjonalny szczyt etyki, gdy 

angażuje się on w godny podziwu akt poświęcenia? Czy też późniejsze wysiłki Kirka i reszty ludzkiej 

załogi Enterprise, by ryzykować własne życie z poczucia osobistego zobowiązania wobec przyjaciela, 

stanowią wyższy szczyt moralnej wrażliwości? Oprócz pana Spocka, Star Trek przedstawił także 

ponadnarodowego androida Data, który wpada w szał, gdy do jego obwodów zostaje wprowadzony 

„chip emocji”. Reakcja danych jest przykładem bardzo długiej tradycji zachodniej filozofii skupiania się 

na sposobie, w jaki emocje mogą zakłócać racjonalne podejmowanie decyzji lub wpływać na nie oraz 

minimalizować wpływ emocji na dobry osąd moralny. Dominującym poglądem filozoficznym, 

sięgającym wstecz do filozofów stoików greckich i rzymskich, jest pogląd, że moralne rozumowanie 

powinno być beznamiętne i wolne od emocjonalnych uprzedzeń. Przypuszcza się, że oznacza to 

całkowite wykluczenie emocji z refleksji moralnej. Stoicy wierzyli, że kluczem do rozwoju moralnego 



jest oswajanie namiętnej „zwierzęcej natury” i życie pod rządami rozumu. Pośród późniejszych 

filozofów moralności wielu podzielało pogląd, że emocje niewiele lub wcale nie pomagają w radzeniu 

sobie z obawami moralnymi. Kilku filozofów, w szczególności Blaise Pascal i David Hume, 

argumentowało, że przynajmniej niektóre emocje - współczucie, litość, troska i miłość - sprzyjają życiu 

moralnemu. Przewidując perspektywę, którą później wyjaśnił Zygmunt Freud, obaj postrzegali emocje 

jako poprzedzające rozum. Rozum nigdy w pełni nie mógł zarządzać emocjami. „Rozum jest i powinien 

być niewolnikiem namiętności” - napisał Hume. Arystoteles reprezentuje trzeci pogląd na związek 

między etyką a emocjami. Uważał, że emocje odgrywają znaczącą rolę w określaniu, jakie działania są 

cnotliwe, ale oczekiwał również, że cnotliwa jednostka będzie kontrolować emocje. Ta środkowa droga 

przyznaje, że skrajne emocje mogą mieć negatywny wpływ, ale w równowadze mogą pozytywnie 

wpływać na dobry charakter lub cnotliwe zachowanie. 

Temu arystotelesowskiemu nadano współczesne wcielenie w 1990 roku, kiedy to psychologowie Peter 

Salovey i John „Jack” Mayer przedstawili koncepcję inteligencji emocjonalnej, która została później 

spopularyzowana w tytule bestsellera z 1995 roku przez dziennikarza i pisarza naukowego Daniela 

Golemana. Wyrażenie inteligencja emocjonalna oddaje zrozumienie, że istnieją wymiary inteligencji 

inne niż 10. Świadomość i zarządzanie własnymi emocjami, uczenie się na podstawie informacji 

zawartych w emocjach oraz rozpoznawanie stanów emocjonalnych osób, z którymi się oddziałuje, to 

szczególne formy inteligencja. W koncepcji inteligencji emocjonalnej ukryte jest uznanie, że emocje są 

złożone i wpływają na zachowanie na różne sposoby. Pomimo takich ingerencji w kulturę popularną, 

w społeczeństwie nadal trwają podejrzenia co do sposobu, w jaki uprzedzenia i pragnienia napędzane 

emocjami, uprzedzenia i zniekształcają osąd. Ale ludzie są również coraz bardziej świadomi informacji, 

a nawet mądrości, które można uzyskać z wkładu emocjonalnego. Tak więc, chociaż AMA mogą nie 

wymagać własnych emocji, będą potrzebować dostępu do niektórych tego samego rodzaju informacji 

i mądrości, które ludzie nabywają dzięki swoim emocjom. Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji 

etycznych, wzajemne oddziaływanie między racjonalnością a emocjami jest złożone, a natura tej 

złożoności zależy od tego, jak postrzegamy emocje. Filozof Jesse Prinz wyróżnia pięć klas teorii emocji 

(plus różne hybrydy wśród nich). Teorie odczuwania podkreślają świadome, empiryczne aspekty 

emocji. Teorie somatyczne podkreślają procesy cielesne związane z emocjami. Identyfikują teorie 

behawioralne emocje z określonymi reakcjami behawioralnymi. Teorie trybu przetwarzania 

podkreślają rolę emocji w modulowaniu innych czynności umysłowych. A teorie czysto poznawcze 

podkreślają rolę przekonań w emocjach. Spośród tych pięciu dwóch koncentruje się na produkcie: 

teoriach uczuć i teoriach zachowania. Pozostałe trzy koncentrują się na procesie. Z inżynierskiego 

punktu widzenia podejścia, które koncentrują się na procesie, częściej sugerują sposoby implementacji 

emocji, więc skoncentrujemy się na nich. Teorie trybu przetwarzania i teorie poznawcze mają 

największe szanse na wykorzystanie istniejących podejść do sztucznej inteligencji. Na przykład, zmiana 

trybu przetwarzania może być wprowadzona poprzez zmianę parametrów kontrolujących inne procesy 

percepcyjne lub poznawcze, tak jak wtedy, gdy szczęście jest skorelowane ze zwiększoną aktywnością 

w pewnych częściach mózgu, podczas gdy smutek jest związany ze spadkiem w tych obszarach. Teorie 

somatyczne stanowią większe wyzwanie, ponieważ nie jest oczywiste, jak zintegrować procesy 

zachodzące w organizmie w inteligentnych systemach, ani też nie wiadomo, w jakim stopniu emocje 

robota będą zależeć od szczegółów anatomii i fizjologii. Ile musiałyby ciała robotów naśladować ludzkie 

ciała, aby mieć podobne emocje? Następnie zawęzimy naszą uwagę do podejść poznawczych i 

somatycznych. Dzieje się tak nie dlatego, że uważamy teorie dotyczące trybu przetwarzania za 

nieinteresujące lub niewiarygodne, ale dlatego, że wydają się one zainteresowane ustawieniem 

parametrów, które są wewnętrzne dla mózgu, a zatem mniej wyraźnie związane z oceną etyczną lub 

moralną. Podejścia poznawcze wyraźnie obejmują sądy o stanach rzeczy, które są moralnie istotne. 



Reakcje somatyczne - na przykład mdłości na żołądek na widok kogoś maltretowanego - są również 

łatwo powiązane z kwestiami moralnymi.  

Wyzwania obliczeniowe dla teorii poznawczych lub somatycznych 

Z punktu widzenia tradycyjnej sztucznej inteligencji najbardziej atrakcyjne wydają się podejścia czysto 

poznawcze, które obejmują przedstawienie warunków, które mają znaczenie dla przetrwania i dobrego 

samopoczucia organizmu. Stąd, na przykład, w ujęciu poznawczym takim jak psycholog Richard 

Lazarus, strach może być scharakteryzowany jako osąd organizmu, że „stoi on w obliczu 

bezpośredniego, konkretnego i przytłaczającego uszkodzenia fizycznego”. O ile takie sądy (lub „oceny”, 

używając żargonu psychologów) mogą być przedstawiane w taki sam sposób, jak każdy inny osąd, 

inżynierowie, którzy chcą zaimplementować emocje w (ro) bocie, mogą używać tego samego rodzaju 

reprezentacji wiedzy podejścia, których używają w każdej innej dziedzinie ludzkiej wiedzy. Jednym ze 

źródeł złożoności takiego podejścia jest podjęcie decyzji, ile emocji jest i co one reprezentują. Łazarz, 

który do swojej śmierci w 2002 roku był jednym z czołowych badaczy emocji, skonstruował tabelę z 

piętnastu „rdzennych tematów relacyjnych” wyróżniających gniew, lęk, lęk, poczucie winy, wstyd, 

smutek, zazdrość, wstręt, szczęście, dumę, ulgę , nadzieja, miłość i współczucie. Osąd ukryty w danej 

emocji może się również zmieniać wraz ze zmianą kontekstu. Inżynierowie mogą również zdecydować 

się na rozszerzenie tej listy, jeśli uznają, że byłoby to pomocne w opracowaniu bardziej subtelnego 

repertuaru odpowiedzi. Czysto poznawcze podejście do emocji również wydaje się raczej 

nieadekwatne, o ile sam osąd, że ktoś staje w obliczu bezpośredniego zagrożenia, bez towarzyszącego 

mu uczucia strachu, wydaje się niewystarczający do scharakteryzowania emocji. Pod koniec XIX wieku 

William James, niezwykle wpływowy psycholog z Harvardu, poprosił swoich kolegów, aby wyobrazili 

sobie emocje, odejmując wszystkie aspekty cielesne - na przykład strach bez bicia serca, suchość w 

ustach i tak dalej. Twierdził, że to, co zostało, wcale nie będzie emocją. W ten sposób James 

zaproponował somatyczną teorię emocji. Jako sprzeciw wobec czysto poznawczych teorii emocji, 

eksperyment myślowy Jamesa ma wiele intuicyjnej siły. Jednak z punktu widzenia projektowania AMA 

jest mniej jasne, że informacje otrzymane ze źródeł somatycznych są jedynym możliwym kanałem dla 

moralnie istotnych informacji, które są ważne dla etycznego zachowania. Kwestia ta trafia w samo 

sedno pytań o naturę zachowań socjopatycznych, ponieważ w rzeczywistości, jeśli nie z zasady, wydaje 

się, że właściwe reakcje emocjonalne są głównymi wyznacznikami etycznego zachowania. Czy mogło 

być inaczej? Być może. Jednak dla inżyniera, który ma za zadanie zbudować AMA, rozsądne wydaje się 

wykorzystanie tego, co wiadomo o faktycznej etycznej naturze ludzi. Tutaj podejście somatyczne 

wydaje się być przynajmniej częścią historii. A jeśli jest to część historii, to jest to ogromna i 

skomplikowana część. Budowanie architektury somatycznej dla (ro) bota jest dużym przedsięwzięciem, 

ale takim, w którym początkowy postęp robią roboty, którzy dążą do innych celów niż projekt budowy 

AMA. Dokonamy przeglądu niektórych z tych projektów badawczych. Zanim jednak przejdziemy do 

szczegółów procesów somatycznych, musimy powiedzieć trochę więcej o tym, w jaki sposób 

somatyczne ujęcie emocji może być częścią podejścia hybrydowego. Neurobiolog i lekarz Antonio 

Damasio na podstawie swoich badań pacjentów z uszkodzeniem ich układów afektywnych przyjmuje 

somatyczny opis tego, co nazywa (emocjami pierwotnymi) - szybkimi, ucieleśnionymi reakcjami, które 

są ściśle związane z instynktownymi odruchami i popędami. Ale zauważa również, że mechanizmy 

poznawcze mogą ponownie wykorzystywać pierwotne emocje do kierowania zachowaniem w wyniku 

wyuczonych skojarzeń, myśli i refleksji. Nazywa te „emocjami wtórnymi”. Pierwotne emocje mogły 

ewoluować, aby umożliwić organizmom biologicznym ominięcie wolniejszych procesów decyzyjnych, 

podczas gdy emocje wtórne pozwalają na wykorzystanie tych samych obwodów do bardziej 

wyrafinowanych celów. Jeśli głównym problemem jest szybkość, podstawowe reakcje emocjonalne 

mogą nie być konieczne w przypadku AMA. Obwody cyfrowe są z natury znacznie szybsze niż obwody 

neuronowe, chociaż przemyślane podejmowanie decyzji to znacznie więcej niż zwykłe okablowanie. 



Przypuszczalnie jednak, nawet jeśli w grę wchodzi pewna przemyślana ocena zagrożenia, AMA można 

zaprojektować tak, aby szybko reagować na zagrożenia. Niemniej jednak (ro) bot będzie wymagał 

mechanizmu, który pełni funkcję podstawowych emocji w szybkim określaniu, które wyzwania 

stanowią bezpośrednie zagrożenie, na które należy niezwłocznie zareagować. U ludzi następuje 

połączenie bodźców sensorycznych, myśli i wspomnień aby wznieść się do bogatego repertuaru 

wtórnych emocji. Neurolodzy dopiero zaczynają badać, w jaki sposób emocje wtórne wyłaniają się z 

sieci pętli sprzężenia zwrotnego między ośrodkami emocjonalnymi w mózgu a korą przedczołową, 

regionem rządzącym rozumowaniem i planowaniem. 

Znaczenie emocji wtórnych w podejmowaniu decyzji podkreślił Damasio w swoich badaniach na 

pacjentach, u których zerwano związek między ośrodkami emocjonalnymi i rozumowymi. W jednej z 

najbardziej znanych anegdot neurologicznych Damasio opowiada historię Eliota, pacjenta z 

uszkodzeniem mózgu w obwodzie nerwowym niezbędnym do przetwarzania wtórnych emocji. 

Inteligencja Eliota jest powyżej średniej, ale twierdzi, że ma bardzo niewiele emocji. Eliot nie jest też w 

stanie podjąć nawet prostych decyzji, na przykład wyznaczenia terminu wizyty. Najwyraźniej pewien 

wkład emocjonalny jest integralną częścią racjonalnego podejmowania decyzji. Wyłaniający się obraz 

to taki, w którym ani rozum, ani uczucia zwykle nie dominują w podejmowaniu decyzji, ale emocje 

mogą pomóc w wyborze sposobu działania. Średniowieczny filozof Jean Buridan wymyślił historię o 

osła, który umarł z głodu, ponieważ nie mógł wybrać między dwiema równymi belami siana. Osioł 

Buridana oczywiście nie był normalnym zwierzęciem; prawdziwego osłabiłoby jego rozumne 

niezdecydowanie przez coraz bardziej naglące uczucie głodu. Jaak Panksepp, specjalista w dziedzinie 

neuronauki afektywnej, badał śmiech szczurów podczas zabawy i przyjemność, jaką czerpią z 

łaskotania. Panksepp podkreśla rolę emocji w pomaganiu organizmom w wyborze z repertuaru 

odpowiedzi na różne konteksty i wyzwania. Panksepp argumentuje, że skróty emocji niewiarygodnie 

skomplikowały obliczenia poznawcze dotyczące tego, co należy zrobić, dlatego służą one jako 

„afektywna heurystyka”. Neurolodzy sugerują, że ludzie mają w mózgu dwie różne ścieżki 

podejmowania decyzji: ścieżkę afektywną i ścieżkę poznawczą. Na obrazach fMRI osób, które radzą 

sobie z wyzwaniami moralnymi obciążonymi emocjonalnie, ośrodki, które „rozświetlają się” w mózgu, 

różnią się od tych zaangażowanych w bardziej analityczne wyzwania. Niemniej jednak nie ma zgody co 

do tego, jak blisko są zintegrowane te dwie różne ścieżki. Trzy powiązane ze sobą zasady wyjaśniają, w 

jaki sposób przetwarzanie sensoryczne może rozwinąć się w wyrafinowany system wyboru spośród 

różnych działań lub strumieni zachowań: (1) emocje mają wartościowość; (2) organizmy są systemami 

homeostatycznymi; oraz (3) systemy emocjonalne uczą się poprzez wzmacnianie odpowiedzi na 

bodźce, które doprowadziły do pomyślnego osiągnięcia celów, oraz zanik reakcji na tych, którym się to 

nie udało. Stwierdzenie, że organizmy należy rozumieć jako systemy homeostatyczne, oznacza, że 

starają się naturalnie przywrócenie równowagi po każdym odchyleniu od stabilnego zakresu lub strefy 

komfortu. Na przykład z biegiem czasu wszystkie organizmy odchodzą od posiadania optymalnego lub 

zadowalającego zaopatrzenia w energię. Mówi się, że uczucia wynikające ze stanu niskiej energii 

aktywują zachowania ukierunkowane na znalezienie pożywienia lub odpoczynek. Zachowanie, które 

prowadzi do uzupełnienia energii, zostaje wzmocnione, a zachowanie, które tego nie robi, zostaje 

zniesione. Te trzy zasady są ogólnie akceptowane. Dokładnie to, jak działają w ludzkim mózgu, jest 

mniej znane. Hipoteza „markerów somatycznych” Damásio dostarcza jednej ramy dla zrozumienia, jak 

wyłania się bogate emocjonalne podejmowanie decyzji. Podstawową teorią jest to, że markery 

somatyczne upraszczają podejmowanie decyzji, kierując agenta do wybrania najbardziej korzystnych 

opcji. Poprzez interakcje w środowisku reakcje na bodźce są wzmacniane i indukują towarzyszący im 

fizjologiczny stan afektywny. Te skojarzenia są przechowywane jako markery somatyczne. W 

przypadku ludzi spekuluje się, że miejscem przechowywania jest orbitomalna kora przedczołowa. Kiedy 

te markery somatyczne są aktywowane lub włączane w przyszłych sytuacjach, wywołują fizjologiczne 



skutki, które wpływają na podejmowanie decyzji w sposób, który ma prowadzić do pomyślnego 

spełnienia celów lub potrzeb. Damasio wysuwa hipotezę, że w złożonych decyzjach, w których wyniki 

są niepewne lub względna różnica między opcjami jest niejasna, somatyczne markery wszystkich 

możliwych nagród i kar dają uczucie złożonego lub netto. To uczucie jest niezbędne do kierowania 

(uprzedzania) wyboru odpowiedniego działania. Markery somatyczne mogą funkcjonować jako 

uzupełnienie świadomych rozważań, ale mogą również służyć nieświadomemu emocjonalnemu 

podejmowaniu decyzji. 

W opinii Damasio uczucia są oznakami somatycznymi, które przyspieszają podejmowanie decyzji, 

kierując osobę do jednego kierunku działania spośród wielu możliwości. Uczucia - na przykład głód, 

przyjemność, różne formy bólu i zmęczenia - są związane z różnymi reakcjami na działanie. Emocje 

zapewniają wartość - negatywny lub pozytywny wpływ na informacje, które są uwzględniane w 

osądzie. W każdym możliwym momencie decyzji znacznik somatyczny określa, czy usposobienie jest 

dobre, czy złe, wymagające zaangażowania lub niechęci. W najgorszym przypadku takie predyspozycje 

mogą funkcjonować jako uprzedzenia, które uprzedzają i kolidują ze zdolnością osoby do 

odpowiedniego sprostania wyzwaniu. Jednak łącznie, znaczniki somatyczne można również postrzegać 

jako ramy dla obszaru rozważań, które należy uwzględnić w orzeczeniu. System markerów 

somatycznych przycina drzewo decyzyjne, a tym samym ułatwia podejmowanie decyzji. Patrząc z innej 

perspektywy, sieć powiązanych ze sobą znaczników somatycznych można traktować jako rusztowanie, 

na którym budowana jest zdolność rozumowania. Te emocjonalne heurystyki są „praktycznymi 

regułami”, które pozwalają ludziom przebijać się przez złożoność, określać problemy i dokonywać 

wyborów. Emocje odgrywają więc kluczową rolę w tym, co Herbert Simon, jeden z ojców założycieli AI, 

nazwał ograniczoną racjonalnością. Simon zdawał sobie sprawę, że ludzie zawsze muszą podejmować 

decyzje w warunkach, w których czas i informacje są ograniczone. Wprowadził pojęcie 

„satysfakcjonujący”, termin, który łączy w sobie satysfakcję i wystarczalność, aby uchwycić ideę, że 

takie decyzje mogą nie być tym, co nieograniczony racjonalny podmiot mógłby uznać za optymalne, 

ale muszą być tylko „wystarczająco dobre” zgodnie z kryteriami decydenta. Na przykład wybranie 

pierwszej opcji, która przychodzi na myśl, w której nikt nie jest fizycznie ranny, spełniłoby kryteria 

akceptowalności, nawet jeśli dalsza refleksja może doprowadzić do jeszcze lepszej opcji. Simon zasłynął 

słusznie dzięki swojej pracy nad ograniczoną racjonalnością i procesami podejmowania decyzji, 

ostatecznie zdobywając Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii w 1978 r. mniej znany jest artykuł, który 

napisał w 1967 r. Na temat motywacyjnych i emocjonalnych kontroli poznania, w którym szczegółowo 

przedstawił sposoby, w jakie emocje mogą spełniać funkcje zaspokajania i wyznaczania priorytetów. 

Psychologowie Gerd Gigerenzer i Peter Todd uważają, że niektóre koncepcje ograniczonej 

racjonalności nadal wymagają zbyt wielu obliczeń ze strony decydenta, szczególnie w odniesieniu do 

określenia odpowiedniego progu zakończenia obliczenia. W swojej książce Proste heurystyki, które 

czynią nas inteligentnymi proponują trzy różne role heurystyki w podejmowaniu decyzji. Emocje mogą 

kierować poszukiwaniem satysfakcjonującego wyniku, sprawiając, że pewne opcje wydają się mniej 

lub bardziej atrakcyjne. Mogą zapewnić regułę zatrzymania, pomagając agentowi rozpoznać, kiedy 

dalsze ocenianie opcji nie przyniesie dalszych korzyści. Mogą też odgrywać rolę w podejmowanych 

konkretnych decyzjach, umożliwiając agentowi przedkładanie jednego wyboru ponad wszystkie inne. 

„Szybkie i oszczędne” podejście Gigerenzera i Todda, wykorzystujące prostą heurystykę, zapewnia 

zdolności decyzyjne, które działają adaptacyjnie, ponieważ wykorzystują sposób, w jaki jest zbudowane 

środowisko agenta. Zaufanie drugiemu na podstawie emocjonalnej reakcji danej osoby może nie być 

obiektywnie obroną, ale działa dobrze w środowisku, w którym ci, którzy wywołują taką reakcję 

emocjonalną, w rzeczywistości są godni zaufania. Emocje mogą w ten sposób przyczynić się do 

powstania tak zwanego zestawu narzędzi adaptacyjnych szybkich i oszczędnych heurystyk. Chociaż 

emocje są korzystne w wielu okolicznościach, jest to zgodne z faktem, że pewne emocje są 



niekorzystne lub nawet dysfunkcyjne w innych okolicznościach. Uznanie tego faktu daje inżynierom 

okazję do zaprojektowania AMA, których zdolności moralne działają w sposób, który czyni je mniej 

podatnymi na zakłócenia emocjonalne lub dysfunkcje. Dzisiejsze systemy sztucznej inteligencji nie 

mają emocji, więc nie są podatne na emocjonalne uprzedzenia i emocjonalne powodzie lub porwania, 

które kolidują z ludzkimi osądami moralnymi. Dodawanie emocji, gdyby było to technicznie wykonalne, 

niewątpliwie doprowadziłoby do złożonych interakcji, których skutków nie można w pełni przewidzieć. 

Dlatego inżynierowie muszą dokładnie rozważyć, czy potencjalne korzyści z emocji dla AMA 

przewyższają potencjalne koszty. Ale wyprzedzamy technologię. Testowanie tych sugestii dotyczących 

tego, w jaki sposób zdolności ponadnarodowe mogą przyczyniać się do podejmowania decyzji 

moralnych w botach (ro), wymagałoby rozwoju technologicznego, którym informatycy dopiero 

zaczynają się zajmować. Aktualne badania nad władzami ponadnarodowymi koncentrują się w dużej 

mierze na doskonaleniu systemów naśladujących izolowane umiejętności, na przykład odczytywanie 

emocji uchwyconych w wyrazie twarzy ,prowadzone na wielu różnych frontach badawczych, jak teraz 

opiszemy. 

Od systemów sensorycznych do emocji 

Inżynierowie zajmujący się sztuczną inteligencją przyznają, że ludzie są daleko od wiedzy, jak 

opracować systemy, które mogą odczuwać przyjemność lub ból albo wywoływać ludzkie emocje. 

Obecnie dostępne roboty nie mają nerwów, substancji neurochemicznych, uczuć ani emocji, nie jest 

też prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będą to roboty. Niemniej jednak technologia 

sensoryczna jest aktywnym obszarem badań i to tutaj można szukać podstaw uczuć i emocji. Mikrofony 

i naładowane urządzenia parowe (znalezione w aparatach cyfrowych) to wszechobecne technologie, 

których nie trzeba nas przedstawiać. Niektóre z osiągnięć technologicznych związanych z innymi 

zmysłami mogą być mniej znane. 

Węch i dotyk są szczególnie ważnymi czynnikami wpływającymi na ludzkie emocje i uczucia, a oba 

dostarczają informacji niezbędnych do podejmowania decyzji moralnych. Ludzki zmysł węchu, choć 

słabiej rozwinięty niż u wielu zwierząt, jest jednak bardzo złożony i zależy od sieci tysięcy 

wyspecjalizowanych neuronów receptorowych. Cyranose 320, nazwany na cześć słynnego dużego 

nosa francuskiego pojedynkowicza i poety Cyrano du Bergerac, jest pierwszym komercyjnym 

dostępnym ręcznym snifferem elektronicznym. Oparty na technologii opracowanej początkowo w 

California Institute of Technology, Cyranose ma trzydzieści dwa czujniki węchowe i jest w stanie 

dopasować zapachy do szablonów wstępnie załadowanych w oprogramowaniu w ciągu około 

dziesięciu sekund. Trudno byłoby twierdzić, że Cyranose 320 lub podobne elektroniczne nosy mogą 

dosłownie wąchać rzeczy w tym samym sensie, co ludzie i inne zwierzęta. Cyranoza jest znacznie 

wolniejsza i wykrywa znacznie mniejszy zakres substancji. Niemniej jednak urządzenie ma wiele 

zastosowań komercyjnych, na przykład wykrywanie zepsutej żywności i wycieków chemikaliów. Od 

ataków terrorystycznych z 11 września Cyranose coraz częściej trafia do zastosowań związanych z 

bezpieczeństwem. (Chociaż stosowanie węchu maszynowego do walki z terroryzmem jest godne 

pochwały etycznej, być może zwolennicy ochrony prywatności powinni być tak samo zaniepokojeni 

nadzorem węchowym, jak nadzorem wideo. Wiele schadzek ujawniło powiew nieznanych perfum.) 

Pomimo kluczowej roli węchu w ustalając nastroje i rozpowszechniając zapach w ceremoniach 

religijnych i wielu innych wywołujących emocje kontekstach społecznych, nikt, o ile nam wiadomo, nie 

bada roli, jaką zmysł węchu może odgrywać w robotyce społecznej. Dotyk to jednak inna historia. 

Inżynierowie z Robotic Life Group MIT zaprojektowali skórę wrażliwą, która jest osadzona w trzech 

różnych typach czujników somatycznych, które rejestrują pole elektryczne, temperaturę i siłę. Ta 

wrażliwa skóra jest umieszczona pod futrzaną tkaniną i silikonową skórą, która pokrywa powierzchnię 

„Huggable”, interaktywnego robota-towarzysza wzorowanego na misiu „Butterscotch” firmy Gund. 



Huggable jest projektowany do zastosowań terapeutycznych, na przykład w domach opieki. Będzie 

muskać, gdy jest przytulany i głaskany, a także przekazuje informacje o pacjencie do stacji 

pielęgniarskiej monitorującej pacjenta. Zdolność Huggable do odpowiedniego reagowania na gesty 

społeczne jest bezpośrednio zależna od tego, jak dokładnie system interpretuje gesty pacjenta. Na 

przykład dotyk może być lekki lub twardy, ściskać, pieścić, łaskotać, poklepywać lub drapać. 

Inżynierowie MIT wdrożyli sieć neuronową zaprojektowaną do rozpoznawania dziewięciu różnych klas 

afektywnego łaskotania dotykiem, szturchania, drapania, policzkowania, głaskania, poklepywania, 

pocierania, ściskania i kontaktu. Te klasy dotyku są podzielone na sześć typów reakcji, od „drażnienia 

przyjemnego” do „dotyku bolesnego”, w zależności od intensywności stymulacji. Każda z klas wywołuje 

inną odpowiedź niż Huggable. Przyjemne trzymanie może, na przykład, prowadzić do nęcącej reakcji. 

Te nowsze technologie sensoryczne, w połączeniu ze znacznie starszymi technologiami kamer i 

mikrofonów, pozwalają na gromadzenie znacznych ilości danych sensorycznych. Jednak następny krok 

- mapowanie tych danych na uczucia i emocje motywujące do działania - jest trudniejszy. Emocje i inne 

stany psychiczne wyłaniają się z sieci bodźców pochodzących z różnych zmysłów. Zdolność ludzkiego 

układu nerwowego do integracji różnych bodźców i modulowania stanów wewnętrznych prowadzi do 

szerokiego wachlarza zniuansowanych odpowiedzi na zmieniające się bodźce. Prosty schemat 

klasyfikacji wbudowany w Huggable działa na wbudowanym chipie klasy Pentium. Bardziej złożone 

integracyjne architektury somatyczne są wyraźnie objęte zakresem sztucznych systemów. Czas pokaże, 

czy konieczne jest naśladowanie w AMA pełnego zakresu subtelnych stanów emocjonalnych 

widocznych u ludzi. Jedynym sposobem, aby się tego dowiedzieć, jest budowanie coraz bardziej 

wyrafinowanych systemów i testowanie ich w realistycznych sytuacjach. Zdolność rozumienia bólu i 

wczuwania się w niego prawdopodobnie będzie ważnym wymiarem w rozwoju AMA.  

Wrażenia bólu u istot biologicznych zależą od wyspecjalizowanych receptorów zwanych 

nocyceptorami-neuronami, które są przeznaczone do wykrywania szkodliwych bodźców. Ból nie jest 

po prostu wynikiem intensywnej stymulacji receptorów ciśnienia i temperatury. Huggable używa 

progów do określania bodźców jako „nieprzyjemnych”. Chociaż nie udaje się to uchwycić subtelnego 

działania biologicznego systemu bólu, może zapewnić rozsądne pierwsze przybliżenie. Niemniej jednak 

pełny system musiałby być czujny na fakt, że u ludzi, ból jest często zależny od kontekstu i zależy od 

integracji szeregu czynników. Na przykład późną jesienią tolerancja na zimno jest zwykle znacznie 

niższa niż zimą. Uszy boleśnie palą się w pierwsze zimne poranki. Jednak metabolizm organizmu 

dostosowując się, ludzie są w stanie z łatwością przystosować się do znacznie niższych temperatur 

zimowych. Robot (ro) przestrzegający pierwszego prawa Asimova, aby wyrządzić lub nie pozwolić na 

krzywdę istocie ludzkiej, musiałby być świadomy faktów ludzkiej wrażliwości na ból. szybkim sposobem 

na zdobycie tej wiedzy jest posiadanie tej samej wrażliwości. Chociaż przewidujemy rozwój sieci 

neuronowych do integracji bodźców sensorycznych z różnych źródeł, w najbliższym czasie dane te 

zostaną przełożone na funkcje poznawcze pięć reprezentacji emocji, a nie faktycznych stanów 

somatycznych, które można policzyć jako (ro) boty posiadające własne emocje lub uczucia. Jeśli 

faktyczna zdolność odczuwania przyjemności i bólu jest niezbędna do zrozumienia, w jaki sposób inne 

osoby będą dotknięte różnymi sposobami działania, (ro)boty nie będą miały rozeznania i przenikliwości 

moralnej, nie wspominając o zdolności do empatii i współczucia. Prawdziwie współczujący (ro) bot to 

trudne zadanie i być może poza zasięgiem jakiejkolwiek technologii znanej dzisiaj. Jednak to, co nie jest 

poza zasięgiem, to rozwój sztucznych systemów zdolnych do odczytywania emocji (umysłów?) Ludzi i 

interakcji tak, jakby rozumieli intencje i oczekiwania ludzi. 

Obliczanie afektywne 1: wykrywanie emocji 

Rosalind Picard Affective Computing Research Group na MIT chce, aby praca z komputerami była mniej 

frustrująca. Frustracja to emocja, do której każdy może się odnieść, mając do czynienia z technologią, 



która wydaje się głupia i nieelastyczna. Pierwszym krokiem na drodze do zmniejszenia frustracji jest 

posiadanie komputerów i robotów, które potrafią rozpoznawać frustrację - innymi słowy, potrafią 

rozpoznawać emocje. Ale komputery i roboty nie mają telepatii ani żadnego specjalnego dostępu do 

wewnętrznych uczuć ludzi. Inżynierowie badają techniki naśladujące umiejętność odczytywania tych 

samych wskazówek niewerbalnych (mimika, ton głosu, postawa ciała, gesty rąk i ruchy oczu), które 

pomagają ludziom zrozumieć się nawzajem. Jest to stosunkowo nowa dziedzina informatyki 

afektywnej, która obejmuje wiele różnych celów badawczych. Modelowanie i badanie ludzkich emocji 

oraz budowanie systemów za pomocą inteligencji umożliwiającej rozpoznawanie, kategoryzowanie i 

reagowanie na te emocje to oddzielne, ale także nakładające się cele badań nad komputerami 

afektywnymi. Większość badań koncentruje się na opracowywaniu systemów komputerowych, które 

rozpoznają i odpowiednio reagują na stany emocjonalne ludzi wchodzących w interakcję z systemami. 

Jaka jest najszybsza droga do rozpoznania stanu emocjonalnego osoby? Marzeniem wielu technologów 

był bezpośredni dostęp do fizjologii leżącej u podstaw emocji. Tętno, przewodnictwo skóry i poziomy 

hormonów mogą być używane do pomiaru, kiedy dana osoba się boi, jest zdenerwowana lub zła. 

Faktem jest jednak, że nie ma szeroko rozpowszechnionych technologii, które umożliwiłyby robotom 

(ro) wykrywanie takich rzeczy zdalnie lub w ukryciu. (Co więcej, ukryte technologie byłyby uważane za 

naruszenie prywatności). Osoba musi nosić pulsometr lub być podłączona do galwanicznej maszyny 

reagującej na skórę lub oddać próbkę krwi, aby te fizjologiczne środki były dostępne dla (ro) bota. 

Rosalind Picard i jej uczniowie opracowują urządzenia interfejsowe wbudowane w klawiatury lub 

myszy, które mogą gromadzić pewne dane fizjologiczne. Na przykład, kiedy był absolwentem 

laboratorium Picarda, Carsten Reynolds opracował wrażliwą na nacisk mysz komputerową jako 

narzędzie do przekazywania informacji zwrotnych na temat zachowania użytkownika. W połączeniu z 

innymi danymi nacisk na mysz może wskazywać, że użytkownik jest sfrustrowany. 

Innym przykładem jest praca British Telecom z grupą MIT, która badała metody, dzięki którym interfejs 

rozpoznawania mowy może wykrywać frustrację w głosach osób dzwoniących do obsługi klienta. 

System dostosowywałby swoje reakcje do stanu emocjonalnego użytkownika lub przekazywał 

wezwanie do człowieka, a może nawet przepraszał. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że wielu ludzi nie 

jest już usatysfakcjonowanych pobieżnymi przeprosinami ze strony pracownika obsługi klienta, który 

brzmi jak robot, przeprosiny z systemu komputerowego mogą jeszcze bardziej zantagonizować tych 

klientów. Celem jest ułatwienie obsługi, ale bez wątpienia systemy, które skutecznie rozładowują 

frustrację, służą także moralnemu celowi, jakim jest minimalizowanie irytacji, które przenoszą się na 

relacje międzyludzkie. Ponadto zmniejszyłyby złość ludzi na głupie technologie (być może ratowałyby 

życie telefonów i komputerów, które są pod ręką). Łagodzenie niemal powszechnej frustracji, której 

doświadczają użytkownicy podczas pracy z głupią technologią, składa się z trzech części: 

(1) Wykrywanie frustracji emocjonalnej użytkownika: może się to różnić od rozpoznawania 

wielokrotnego wpisywania znaków do korzystania ze specjalnie zaprojektowanych interfejsów, na 

przykład myszy zaprojektowanej przez Reynoldsa, która jest wrażliwa na nacisk, na jaki użytkownik 

wywiera nacisk. 

(2) Umieszczenie tej frustracji w kontekście: na przykład powtarzające się pisanie może sygnalizować 

trudności w pisowni lub znalezieniu odpowiedniego synonimu. Przypadkowe znaki powstałe podczas 

przeciągania dłoni po klawiaturze sugerują głębszą frustrację. 

(3) Reagowanie lub dostosowywanie się do frustracji w sposób, który potencjalnie rozwiązuje problem 

i przynajmniej nie powoduje dalszej frustracji użytkownika: posiadanie systemu komputerowego po 

prostu pyta: „Czy coś jest nie tak?” tekst na ekranie lub syntezator mowy może rozpocząć proces 

łagodzenia frustracji. 



Trzecia książka Karola Darwina. Ekspresja emocji w człowieku i zwierzętach , zapoczątkowała naukowe 

badanie głosu i gestów w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Ta praca jest kontynuowana przez 

prymatologów, na przykład Franza de Waala, i neuronaukowców, na przykład Jaak Panksepp, 

badających zwierzęcą stronę równania. Jeśli chodzi o ludzką stronę, praca Paula Ekmana była 

przełomowa w wyjaśnianiu ludzkiego zrozumienia mimiki twarzy. Ekman i jego uczniowie wykazali, że 

podstawowe miny wyrażające radość, smutek, strach, zaskoczenie, złość i wstręt są wspólne dla 

wszystkich ludzi i są rozpoznawalne w różnych kulturach. Ekman skatalogował ponad dwa tysiące 

wyrazów twarzy jako wskaźników stanów emocjonalnych. Jego Facial Action Coding System (FACS) jest 

głównym przedmiotem zainteresowania inżynierów zainteresowanych opracowywaniem systemów 

komputerowych z inteligencją afektywną. FACS śledzi ruch mięśni twarzy, korelując czterdzieści cztery 

różne „jednostki działania” - na przykład uniesioną brew - z określonymi emocjami. 

Ekman i jego współpracownik Mark Frank z Rutgers University należą do wielu badaczy badających 

sposoby skomputeryzowania FACS. Jak można było oczekiwać, skomputeryzowane systemy FACS są w 

stanie lepiej rozróżniać podstawowe wyrażenia emocjonalne i stany emocjonalne osób w 

laboratorium, a gorzej określać subtelną mimikę twarzy lub stany emocjonalne ludzi w rzeczywistych 

zastosowaniach. Oprócz rozpoznawania mimiki twarzy na podstawie stale zmieniających się danych 

wizualnych, systemy FACS muszą rejestrować subtelne, chwilowe zmiany w wyrazie twarzy i korelować 

je z danymi przechowywanymi w pamięci. Zadania obliczeniowe są ogromne, ale na horyzoncie 

pojawiają się (ro) boty zdolne do dostrzegania bardzo podstawowych emocji i być może to wszystko, 

co będzie konieczne dla pierwszej generacji AMA. Systemy FACS reprezentują tylko jedno podejście do 

maszynowego wykrywania emocji. Inne urządzenia obejmują zarówno czujniki, które rejestrują 

przewodnictwo skóry, jak i krzesła, które wykrywają, czy osoba siedząca jest niespokojna, czy 

znudzona. Niektórzy inżynierowie uważają, że będą w stanie osadzić w butach czujniki, które będą w 

stanie rozpoznać i zasygnalizować depresję użytkownika. Jeśli ta technologia zadziała, opiekun mógłby 

ją wykorzystać do wykrycia, kiedy ukochana osoba zapomniała o przyjęciu leków przeciwdepresyjnych. 

Pojedyncze wskaźniki ludzkich stanów emocjonalnych są notorycznie niewiarygodne. Na przykład 

galwaniczna reakcja skóry na podniecenie jest bardzo podobna do reakcji na niepokój. Tak więc, 

podczas gdy wielu inżynierów pracuje nad doskonaleniem poszczególnych narzędzi do rozpoznawania 

stanów emocjonalnych, inni inżynierowie skierowali swoje badania na połączenie tych narzędzi w 

systemy multimodalne, na przykład MOUE (Model Emocji Użytkownika). Opracowany dla branży opieki 

zdrowotnej, MOUE to multimodalny system oceny emocji, który charakteryzuje stan emocjonalny 

pacjenta na podstawie danych uzyskanych z wielu źródeł. Tętno, sposób oddychania, temperatura i 

inne wskaźniki fizjologiczne, wraz z charakterystyką głosu i mimiką, wszystko to przyczynia się do 

interpretacji przez MOUE stanów sensomotorycznych i fizjologicznych pacjenta. MOUE ma również 

pewne podstawowe zdolności przetwarzania języka, które pozwalają mu ocenić subiektywny opis 

pacjentki jej psychicznych i emocjonalnych doświadczeń. Komputer przekazuje pracownikom służby 

zdrowia opis stanu emocjonalnego i psychicznego pacjenta wraz z obrazami wideo, nagraniami audio 

i zebranymi danymi ilościowymi. Projektanci wrażliwych emocjonalnie AMA mogliby przyjąć rodzaj 

technologii zastosowanej w MOUE. Jednak ci, którzy eksperymentują i używają urządzeń, które mogą 

wykrywać stany emocjonalne innych, napotykają poważną przeszkodę dla prywatności. Czy 

użytkownicy komputerów będą chcieli, aby ich komputery osobiste umożliwiały dostęp do takich 

informacji? Czy inne urządzenia obliczeniowe powinny mieć dostęp do tych informacji bez pisemnej 

świadomej zgody lub przynajmniej podstawowej umowy między użytkownikiem a badaczem lub 

instytucją stojącą za urządzeniem? Rosalind Picard i jej były uczeń Carsten Reynolds zmagali się z tym, 

jak radzić sobie z postrzeganiem niektórych użytkowników, że technologia, która uzyskuje dostęp do 

ich stanów emocjonalnych, narusza ich prywatność. Jednak wiele osób zaakceptuje tę technologię, jeśli 



sprawi, że ich interakcje z komputerami będą mniej frustrujące. Obliczanie afektywne 2: modelowanie 

i używanie emocji 

Informatycy zaczęli eksperymentować z komputerowymi modelami emocji i podejmowania decyzji. 

Mając typowe zastrzeżenia dotyczące ogromnej przepaści między tymi modelami a rzeczywistymi 

zjawiskami biologicznymi, opiszemy kilka z tych modeli i omówimy ich potencjalne zastosowanie w 

projektowaniu AMA. Najpierw omówimy OCC, skomputeryzowany model poznawczy emocji 

opracowany przez (i nazwany imieniem) Andrew Ortony'ego, Geralda Clore'a i Allana Collinsa. 

Następnie przejdziemy do eksperymentów robotów, które wychwytują aspekty uczenia się i 

emocjonalne podejmowanie decyzji. 

Emocje poznawcze: OCC 

W OCC emocje są przedstawiane jako pozytywne lub negatywne („wartościowe”) reakcje na sytuacje. 

Model klasyfikuje sytuacje w zależności od tego, czy są one pożądane, czy też organizm życzy sobie ich 

zaprzestania. OCC jest uważane za model poznawczy, ponieważ traktuje emocje jako pochodzące z 

reprezentacji wydarzeń, agentów i obiektów na świecie oraz analizy, czy cele, pragnienia i intencje 

agenta są spełniane. Na przykład przyjemność z wygranej w konkursie byłaby wywnioskowana, gdyby 

program przedstawiał agenta jako mającego chęć wygrania. Intensywność afektywną sytuacji jest 

również obliczana na podstawie poznawczej reprezentacji sytuacji. OCC ma dwadzieścia dwie 

kategorie wartościowych odpowiedzi, które stosuje do wydarzeń zorientowanych na cel, działań, za 

które agent zostanie pociągnięty do odpowiedzialności oraz atrakcyjnych lub nieatrakcyjnych 

obiektów. Każda z tych wartościowych odpowiedzi jest odwzorowana na jednej z czterech 

podstawowych emocji: radości, smutku, strachu lub złości. Te z kolei są odwzorowywane na 

odpowiadających im wyrazach twarzy Ekmana. Przyjemność z wygrania zawodów byłaby na przykład 

odwzorowana na podstawowym wyrazie radości Ekmana. Tylko cztery z sześciu podstawowych 

wyrażeń Ekmana (radość, smutek, strach i złość) są zdefiniowane w modelu OCC. Ortony, Clore i Collins 

założyli, że pozostałe dwa podstawowe wyrażenia Ekmana (zaskoczenie i wstręt) nie wymagają dużego 

przetwarzania poznawczego. Zatem OCC jest modelem dla bardzo ograniczonego zakresu emocji. 

Niemniej jednak jest szeroko stosowany do animowania postaci z kreskówek i wirtualnych postaci w 

rozrywce i przemysł gier komputerowych. W przeciwieństwie do FACS, który przyjmuje wyraz twarzy 

jako dane wejściowe i wnioskuje o stan emocjonalny agenta, OCC działa w przeciwnym kierunku: 

próbuje modelować emocje, które posiada sam agent, traktując związane z nimi mimikę jako wyjście. 

Modele poznawczego i emocjonalnego podejmowania decyzji w AI 

Bardzo wpływowym koncepcyjnym modelem interakcji afektu i poznania jest CogAff, opracowany 

przez Aarona Slomana, filozofa z University of Birmingham, z pomocą Rona Chrisleya, filozofa z Sussex 

University. CogAff został opracowany jako model poznania dla informatyków projektujących systemy 

autonomiczne. Różne poziomy przetwarzania poznawczego pozwalają na różne poziomy kontroli 

agenta. Sloman i Chrisley wyróżniają trzy takie poziomy, które można zaimplementować w 

architekturze autonomicznego agenta: reaktywny, deliberatywny i „metamanagement”. Ze wszystkich 

praktycznych względów poziom reaktywny odnosi się do mechanizmów afektywnych, ale te trzy 

warstwy oddziałują w swoim modelu. Badacze zajmujący się sztuczną inteligencją zbadali zastosowanie 

zasad wartościowania emocjonalnego, homeostazy i wzmacniania w projektowaniu emocjonalnych 

systemów podejmowania decyzji. Marvin Minsky w swojej książce The Emotion Machine proponuje, 

aby emocje ograniczały zakres rozważanych działań. Mechanizmy rozumowania mogą wtedy działać 

wydajniej w przypadku tego ograniczonego zestawu opcji. Alternatywne podejście przewiduje rolę 

stanów afektywnych w uczeniu się opartym na doświadczeniu. Pozytywnie oceniana informacja 

zwrotna wzmacnia udane wzorce zachowań lub negatywne wartościowości mogą motywować do 

przejścia na inne zachowania, gdy obecne działania są nieskuteczne. W związku z tym agent może 



„wyczuć” drogę przez wyzwanie postawione przez otoczenie, ucząc się na bieżąco. Rozum i odczucie 

można również łączyć poprzez eksperymentowanie i planowanie. Być może największym wyzwaniem 

stojącym przed projektantami botów (ro) z inteligencją afektywną jest to, czy próbować uchwycić 

podejmowanie decyzji emocjonalnych jako niezależny proces, czy też traktować emocje jako 

szczególny rodzaj danych wejściowych do standardowego poznawczego procesu decyzyjnego. Co jest 

lepsze, jeden proces czy dwa? Wczesne symulacje robotów z zarówno afektywnymi, jak i poznawczymi 

systemami podejmowania decyzji sugerują, że posiadanie dwóch procesów zwiększa ogólne 

możliwości uczenia się systemu. Sandra Gadanho, poprzednio pracująca w Instytucie Systemów i 

Robotyki w Lizbonie, a obecnie w Motoroli, badała, jak uczenie się w systemie emocjonalnego 

podejmowania decyzji przez robota porównuje się z uczeniem się w kognitywno-deliberacyjnym 

systemie. Roboty Khepera, które szybko stają się robotycznym odpowiednikiem myszy 

laboratoryjnych, były obiektami eksperymentów przeprowadzonych przez Gadanho w Portugalii. 

Roboty Khepera to maleńkie okrągłe pojazdy o średnicy 55 milimetrów (dwa cale) poruszające się na 

kołach, wyposażone w czujniki podczerwieni i ultradźwiękowe, które mogą być również podłączone do 

komputerów w celu śledzenia ich działań lub dostarczania do systemów nowych danych. Ponieważ te 

roboty są tak małe, eksperymenty z nimi można przeprowadzać na bardzo małej przestrzeni. Są 

również dość łatwe do dostosowania do eksperymentów z wieloma robotami. Były wykorzystywane 

do eksperymentów zaprojektowanych wokół podstawowych zadań, na przykład unikania przeszkód, 

podążania za ścianami, poszukiwania celów i badania zbiorowego zachowania. W eksperymencie 

Gadanho pojedynczy robot Khepera jest umieszczany w prostym, zamkniętym labiryncie. Robot jest 

wyposażony w osiem czujników (sześć z przodu i dwa z tyłu), które ułatwiają jego wykrywanie obiektów 

i światła otoczenia. Robot może wybrać jedno z trzech podstawowych zachowań: omijanie ścian, 

szukanie światła i podążanie za ścianą. Celem robota jest przetrwanie przy utrzymaniu odpowiedniego 

poziomu energii. Robot pozyskuje energię poprzez dwa światła, które wykrywają jego czujniki, 

umieszczone w przeciwległych rogach labiryntu. Jednak energia jest dostępna ze światła tylko przez 

krótki czas. Robot nie może też przetrwać dzięki energii z jednego źródła. Dlatego robot musi się 

nauczyć, jak pozyskiwać energię z wielu źródeł światła, jednocześnie minimalizując energię traconą 

podczas poruszania się po labiryncie. Szczegóły eksperymentów Gadanho wykraczają poza nasze cele. 

Istotne jest tutaj to, że niektóre wersje jej robotów opartych na emocjach używają kontrolerów 

zaprojektowanych do stosowania technik uczenia się poprzez wzmacnianie (przyjemne i nieprzyjemne 

czynniki działają jako wzmocnienie zachowania). 

Inni mają system celów, który nie modeluje bezpośrednio emocji, ale próbuje zidentyfikować 

właściwości, które pomogą robotowi w pracy. Cele robotów z tej drugiej grupy opierają się na trzech 

zmiennych homeostatycznych, które robot stara się utrzymać w dopuszczalnym zakresie: energia, 

dobrostan (unikanie kolizji) i aktywność (poruszanie się). Odchylenie od strefy komfortu tych trzech 

zmiennych aktywuje reakcje behawioralne w robotach. Miary zmniejszania się odchylenia od strefy 

komfortu dostarczają eksperymentatorowi empirycznych dowodów, że robot uczy się skutecznych 

wzorców zachowań. Wydajność robotów z tymi dwoma różnymi projektami była kompetentna i dość 

podobna, chociaż roboty, których uczenie się opierało się na utrzymywaniu celów homeostatycznych, 

radziły sobie nieco lepiej niż te z prostszym systemem opartym na emocjach. W trzeciej grupie 

eksperymentów Gadanho wdrożył roboty, używając tego, co nazywa asynchronicznym uczeniem się za 

pomocą emocji i poznania architektury (ALEC). W tych robotach dodaje system poznawczy do robotów 

z oryginalnym systemem celów opartych na wyraźnych emocjach lub z nieco lepiej działającą wersją 

homeostatyczną. System poznawczy składa się z dynamicznego zbioru reguł, które pozwalają robotowi 

podejmować decyzje na podstawie tego, czego nauczył się podczas poprzednich prób. Istnieją wyraźne 

różnice między zdolnością uczenia się emocji a systemami poznawczymi. System emocji może 

przechowywać wszystkie zdarzenia, ale nie ma możliwości odróżnienia jednego zdarzenia od drugiego, 



podczas gdy system poznawczy wyodrębnia tylko najważniejsze wydarzenie. Gadanho pisze, że 

„charakterystyczne mechanizmy leżące u podstaw tych dwóch systemów są zgodne z założeniem, że 

w naturze system poznawczy może dokonywać dokładniejszych przewidywań w oparciu o reguły, 

podczas gdy skojarzenia emocjonalne mają mniejszą moc wyjaśniającą, ale mogą dokonywać szerszych 

przewidywań i przewidywać dalej naprzód w przyszłości ”. W architekturze ALEC system poznawczy 

zbiera dane niezależnie od systemu emocjonalnego i ma za zadanie wkroczyć w celu skorygowania 

złych decyzji podejmowanych przez emocjonalny system uczenia się. Podczas gdy architektury 

agentów innych naukowców proponują funkcjonalną rolę emocji w kontekście uczenia się, Gadanho 

jest jednym z pierwszych, który oferuje dwa zróżnicowane mechanizmy uczenia się. Chociaż system 

poznawczy w architekturze ALEC nie działa dobrze bez systemu emocji, roboty z obydwoma systemami 

podejmowania decyzji radzą sobie znacznie lepiej niż roboty z samym systemem emocji. Roboty 

Gadanho działają w dość prostym środowisku i rozwiązują raczej proste wyzwanie. Jednak jej 

eksperymenty ilustrują zalety i wady uczenia się opartego na emocjach i poznawcze, a także ilustrują 

ogólne korzyści płynące z posiadania obu systemów. W jej podejściu system poznawczy funkcjonuje 

jako kontrola emocjonalnego systemu uczenia się poprzez wymuszanie ograniczeń w wyborze działań. 

W projektowaniu bardziej wyrafinowanych robotów poznawcze i emocjonalne systemy podejmowania 

decyzji mogą być ściślej zintegrowane, co prowadzi do szeregu twórczych odpowiedzi na złożone 

wyzwania, a także reguł lub moralnych ograniczeń działań dostępnych dla oddolnego systemu uczenia 

się . 

Interakcja człowiek-robot poza Cog i Kismet 

Moralność to zjawisko społeczne. Dobre zachowanie zależy od wrażliwości na intencje i potrzeby 

innych. Autonomiczne podmioty moralne będą musiały wiedzieć, czego chcą ludzie. W swoich 

interakcjach z ludźmi (ro) boty będą musiały być świadome społecznych konwencji i oczekiwań 

związanych z ich rolami. Wraz z rozprzestrzenianiem się ról przewidzianych dla botów (ro), w ostatnich 

latach dramatycznie rozwinęły się projekty badawcze ukierunkowane na zwiększenie towarzyskości 

robotów. Zabawki robotów, roboty, towarzysze robotów, mobilne kioski informacyjne w muzeach, 

roboty ratownicze, systemy dostawcze wędrujące po korytarzach szpitali oraz trenerzy robotów do 

ćwiczeń lub zarządzania zdrowiem, każdy z nich musi przestrzegać różnych konwencji podczas 

wykonywania zadań, do których zostały zaprojektowane. Dziecko, które nie chce się bawić, powinno 

być traktowane inaczej niż pacjent, który nie chce przyjmować leku. Interakcje społeczne zależą od 

zaufania. Wśród fundamentów budowania zaufania i wzajemnego zrozumienia są umiejętność 

czytania mimiki, gestów, postawy ciała, intonacji głosu, kierunku czyjegoś spojrzenieai inne sygnały 

społeczne. Te, wraz ze zrozumieniem, jak przekazać własne intencje, są również podstawą możliwości 

wspólnej pracy nad wspólnymi celami. Interakcje społeczne, w tym kontakt wzrokowy, naśladowanie i 

przyjmowanie nawrotów, sprzyjają rozwojowi i uczeniu się niemowląt i małych dzieci. Wiele 

elementów przyczyniających się do zaufania jest specyficznych kulturowo. Dzieci uczą się, jaki jest 

odpowiedni dystans lub dopuszczalny kontakt fizyczny między dwojgiem ludzi w ich kulturze. Aby 

zostać zaakceptowanym przez ludzi, (ro) boty, zarówno fizyczne, jak i wirtualne, będą musiały sprawić, 

że ich działania będą zrozumiałe w jasny sposób i będą musiały być w stanie uczyć się i rozwijać w 

dynamicznie zmieniających się interakcjach społecznych. Wcześniej wprowadziliśmy eksperymenty 

robotów Cog i Kismet w zakresie interakcji społecznych i uczenia się ucieleśnionego. Cog został 

zaprojektowany do uczenia się poprzez interakcje z ludźmi, ale miał ograniczone możliwości. Kismet 

został zaprojektowany, aby reagować na prozodię głosu, gesty wskazujące i bliskość człowieka, z 

którym wchodzi w interakcję ze stałym repertuarem zachowań społecznych. Wyraz twarzy dla 

podstawowych emocji, konwersacja, uśmiechanie się i poruszanie się do przodu, aby zaangażować 

ludzi oraz cofanie się, gdy ludzie podeszli zbyt blisko, były wśród odpowiedzi udzielonych przez 

Kismeta. Cog i Kismet są teraz eksponatami w Muzeum MIT. Brian Scasselati, który jako absolwent 



kierował zespołem, który zaprojektował Cog, buduje humanoidalnego robota o imieniu Nico, który 

naśladuje zdolności poznawcze niemowlęcia. Obecnie prace Cynthii Breazeal koncentrują się na 

„Leonardo”, wspólnym projekcie grupy Robot Life z MIT i hollywoodzkiego Stan Winston Studio, 

znanego z doświadczenia w animatronice (oraz twórców robota Teddy do filmu AI). Leonardo jest 

następcą zarówno Kismeta, jak i Cog. Podczas gdy interakcje Kismeta z ludźmi były ograniczone do 

ustalonego zestawu prostych gestów społecznych, Leonardo łączy rozszerzalny repertuar reakcji 

społecznych z podstawową zdolnością uczenia się poprzez interakcje społeczne. Dzięki próbom i 

błędom, uzupełnionym werbalną informacją zwrotną od instruktora, Leonardo nauczył się wykonywać 

stosunkowo złożone zadania, które są wyzwaniem dla robota, choć proste z ludzkiego punktu widzenia 

- na przykład włączanie trzech oddzielnych świateł przez naciskanie dużych kolorowych przycisków w 

określonym sekwencja. Dodatkowe możliwości Leonarda umożliwiają naukowcom zmierzenie się z 

problemami w nauce, które były niemożliwe dla Cog i Kismet. Na przykład Leonardo otrzymał wersję 

testu fałszywego przekonania, że dzieci w wieku poniżej trzech lub czterech lat zwykle nie zdają 

egzaminu. Gdy dzieci rozwijają się normalnie po ukończeniu czwartego roku życia, zaczynają rozumieć, 

że inni mogą mieć inne przekonania niż ich własne. Test fałszywych przekonań ma na celu ujawnienie 

pojawienia się zdolności do reprezentowania przekonań innych. Najpierw obiekt jest ukrywany 

podczas gdy dziecko i inna osoba patrzą. Następnie osoba opuszcza pokój, a dziecko widzi obiekt 

przeniesiony w nowe miejsce. Gdzie dziecko spodziewa się, że druga osoba będzie szukać przedmiotu, 

gdy wróci do pokoju? Małe dzieci oczekują, że osoba będzie szukać obiektu w nowym miejscu, co 

najwyraźniej wskazuje, że nie mogą wyobrazić sobie osoby, która nie wie czegoś, co ona sama wie. 

Oczywiście starsze dzieci znają różnicę między tym, w co wierzą, a tym, w co wierzą inni. 

W wersji eksperymentu Leonardo człowiek umieszcza dwa różne przedmioty, na przykład paczkę 

chipsów i torebkę ciastek, w każdym z dwóch pudełek, a następnie opuszcza pokój. Następnie inna 

osoba zmienia przedmioty w pudełkach. Kiedy pierwsza osoba wraca do pokoju, Leonardo wnioskuje 

z jej zachowania, jakiego przedmiotu szuka, i pomaga jej uzyskać dostęp do właściwej skrzynki. Gdyby 

Leonardo rzeczywiście rozwiązał test fałszywych przekonań tak, jak robi to dziecko, robot byłby na 

drodze do udanych interakcji społecznych. Ale Leonardo nie czyta wyrazów twarzy ani innych 

niewerbalnych gestów, aby zidentyfikować dwóch różnych uczestników. Zamiast tego 

oprogramowanie i czujniki Leonardo polegają na różnych układach taśmy odblaskowej umieszczonej 

na uczestnikach i przedmiotach, aby pomóc robotowi zidentyfikować, kto jest kim i która przekąska. 

Ponadto oprogramowanie Leonardo zostało zaprojektowane specjalnie do obsługi tej konkretnej 

wersji testu fałszywych przekonań. Leonardo nie poradziłby sobie tak dobrze z innymi wersjami testu, 

które z powodzeniem zostały przekazane dzieciom. Jednak podejście zespołu do testu fałszywych 

przekonań stanowi platformę do opracowania bardziej wyrafinowanych podejść. Inne laboratoria 

wprowadziły robotykę społeczną w nowe konteksty. Na przykład Graduate Robot Attending a 

ConferencE (GRACE) został zaprojektowany przez zespół z Carnegie Mellon University, Naval Research 

Laboratory, Metria Inc., Northwestern University i Swarthmore College, aby konkurować w wyzwaniu 

z 2002 roku zaproponowanym przez American Association for Artificial Inteligencja. Ten robot 

oddziałuje z ludźmi przede wszystkim jako ekspresyjna gadająca głowa wyświetlana przez monitor 

zamontowany na raczej niezgrabnym, mobilnym korpusie, pełnym kamer, mikrofonów i innych 

czujników. Aby wygrać wyzwanie, GRACE musiała znaleźć drogę do windy, wysiąść na odpowiednim 

piętrze dla holu rejestracyjnego, poszukać punktu rejestracyjnego, znaleźć drogę do końca kolejki, 

cierpliwie czekać, aż kolejka ruszy do przodu, i wchodź w interakcję z personelem, aby uzyskać 

plakietkę, torbę z gadżetami konferencyjnymi i wskazówki dojazdu do sali konferencyjnej. Następnie 

robot musiał przejść przez tłum, aby znaleźć drogę do pokoju za pomocą mapy elektronicznej i 

przeprowadzić pięć do dwudziestu minut rozmowy na temat swojego sprzętu i oprogramowania. 

Zarówno GRACE, jak i Leonardo zostały skonfigurowane tak, aby przejść określone testy. Zdolność 



Leonarda do spojrzenia z perspektywy drugiej osoby na szereg zadań jest niezwykle ograniczona. 

GRACE może mieć trudności z wykonywaniem podobnych zadań na innej konferencji bez 

przeprogramowania. Niemniej jednak uważamy, że Leonardo i GRACE nie wykonują zwykłych sztuczek 

salonowych. Oba są poważnymi eksperymentami naukowymi, które pokazują znaczący postęp w 

realizacji celu, jakim jest projektowanie robotów sprawnych fizycznie, posiadających społeczną 

inteligencję i zdrowy rozsądek. Podczas gdy Leonardo i GRACE są robotami opartymi na zachowaniu, 

których właściwości są, przynajmniej teoretycznie, przypuszczane, że są podobne do ludzkich, robotyki, 

na przykład Hiroshi Ishiguro z Uniwersytetu w Osace, eksperymentują z robotami społecznymi, które 

mają dostęp do informacji nie mieć. Na przykład robot podróżujący przez laboratorium Ishiguro ma 

dostęp do wielu zdalnie zamontowanych kamer, które dostarczają mu informacji o tym, co dzieje się 

za ścianami lub w odległych zakątkach pomieszczenia. Robot posiadający te informacje mógłby 

dokładnie wiedzieć, gdzie w laboratorium znalazłby konkretną osobę lub przedmiot. Ishiguro umieścił 

również robota w środowisku szkolnym. Ten robot był w stanie odwzorować wzorce interakcji 

społecznych wszystkich uczniów, umożliwiając w ten sposób nauczycielom określenie, które dzieci były 

bardziej towarzyskie, a które miały tendencję do izolowania się. Do tej pory skupialiśmy się na 

emocjonalnych i społecznych zdolnościach robotów. Ale Ishiguro i Breazeal ilustrują również 

kontrastujące podejścia do wywoływania ludzkich reakcji emocjonalnych na roboty. Ishiguro jest 

najbardziej znany z budowania robotów, które są bardzo podobne do ludzi. W MIT podejście jest 

bardziej ukierunkowane na projektowanie atrakcyjnych robotów podobnych do postaci z kreskówek 

lub wypchanych zwierząt, z pewnymi cechami podobnymi do dzieci, na przykład dużymi oczami. Takie 

podejście wywołuje reakcje antropomorficzne, być może powoduje, że ludzie, którzy wchodzą w 

interakcję z tymi robotami, przypisują im więcej inteligencji i zdolności emocjonalnych, niż jest to w 

rzeczywistości. Ishiguro idzie trudniejszą ścieżką, żądając, aby jego modele androidów były wysoce 

realistyczne. Jego nadzieje na przezwyciężenie dyskomfortu ludzi związanych z istotami podobnymi do 

golemów są zgodne z koncepcją japońskiego robota Mashahiro Moriego dotyczącą niesamowitej 

doliny - obszaru, w którym komfort ludzi z androidami gwałtownie spada, ponieważ stali się zbyt 

podobni do ludzi, ale nie wystarczająco podobni. 

Ishiguro, wraz z Karlem MacDormandem, który obecnie wykłada w School of Informatics na Indiana 

University-Purdue University w Indianapolis, zainicjował dziedzinę „nauki o androidach” w 

przekonaniu, że robotyki mogą nauczyć się budować roboty podobne do ludzi, które ostatecznie 

rozwiać ten dyskomfort. Niezależnie od tego, czy nauka o androidach odniesie sukces, czy też nie, te 

przeciwstawne podejścia podkreślają fakt, że możliwość sukcesu przy projektowaniu AMA może 

zależeć od czynników innych niż akceptowalność ich zachowania. Wygląd, mniej lub bardziej podobny 

do człowieka, może się liczyć. 

Inne umysły i empatia 

Gdyby robot Leonardo rozwiązał test fałszywych przekonań tak, jak rozwiązuje go człowiek, 

zademonstrowałby podstawową umiejętność związaną z teorią umysłu. Teoria umysłu (ToM) to nieco 

niejednoznaczne wyrażenie, które odnosi się do zdolności, które ułatwiają dostrzeganie cudzych 

stanów psychicznych. Chociaż niewiele osób twierdzi, że ma ESP, „dostanie się do umysłów innych” 

poprzez wnioskowanie o ich nastrojach, przekonaniach i intencjach jest z pewnością kluczowe dla 

sprawnie funkcjonujących interakcji społecznych. Teoria umysłu rozwija się we wczesnych latach życia. 

Niemowlę stopniowo uczy się odróżniać własne ciało od ciała innych, rozpoznawać siebie w lustrze 

(prymitywna samoświadomość) i doceniać, że umysł innej osoby będzie zawierał inne informacje niż 

jej własne. Wszystko to przyczynia się do rozwoju ToM. Niektórzy teoretycy sugerują nawet, że wiele 

zachowań związanych z autyzmem jest wynikiem niepowodzeń w normalnym rozwoju TU. Badania nad 

ToM są wypełnione fascynującymi eksperymentami i charakteryzują się szeregiem w dużej mierze 



niesprawdzonych teorii. Niemniej jednak inżynierowie sztucznej inteligencji już testują te teorie przy 

projektowaniu swoich robotów. Scassellati, który odegrał wiodącą rolę w budowaniu Cog i Kismet 

podczas studiów na MIT pod kierunkiem Rodneya Brooksa, napisał doktorat. rozprawa doktorska 

dotycząca opracowania ToM dla robota. Obecnie, jako adiunkt na Wydziale Informatyki w Yale, 

Scassellati kontynuuje prace nad robotem Nico. Często zakłada się, że teoria umysłu wyłania się ze 

zbioru umiejętności na bardzo niskim poziomie. Na przykład Simmel i Heider, jak wspomniano 

wcześniej, zademonstrowali za pomocą kilku prostych klipów wideo, że ludzie przypisują przedmiotom 

intencje na podstawie prostych ruchów. Powiązanie intencji z podstawowymi ruchami jest jedną z 

umiejętności niższego poziomu, które mogą przyczynić się do zbudowania pełnego ToM. 

Wykorzystując teorie kognitywistów, którzy podzielili ToM na dyskretne umiejętności, informatycy 

próbują wdrożyć każdą z tych umiejętności w sprzęcie i oprogramowaniu. Na przykład ludzie odróżniają 

bodźce zmysłowe, które wynikają z ich własnych działań, od tych, które wynikają z działań innych. 

Scassellati i doktorant Kevin Gold zademonstrowali, w jaki sposób można wykorzystać czas reakcji 

sensorycznej po samodzielnie wygenerowanym ruchu, aby umożliwić Nico odróżnienie bodźców 

sensorycznych wytwarzanych przez jego własne działania od tych wytwarzanych przez ruchy innych. 

Korzystając z tego rodzaju sensomotorycznego sprzężenia zwrotnego, Nico może rozpoznać siebie w 

lustrze, teście, które przypuszczalnie reprezentuje prymitywną samoświadomość i że niemowlęta 

mijają najpierw od osiemnastu do dwudziestu czterech miesięcy. Kiedy odbicie od lustra wpada do 

kamery, która działa jak oko, Nico przypisuje obrazowi punktację w oparciu o to, czy obraz jest „ja”, 

„inny” czy „żaden”. Robot poruszy również ramionami i przypisze duże prawdopodobieństwo, że obraz 

jest „ja”, jeśli ten ruch jest widoczny w odbiciu. I odwrotnie, gdy odbity obraz się porusza, a Nico się 

nie poruszył, istnieje prawdopodobieństwo, że obraz jest „inny”, a jeśli obraz jest nieruchomy, 

prawdopodobnie jest „żaden”. Przypuszczalnie, ponieważ Nico jest zaprogramowany do rozróżniania 

innych cech i działań, uwzględni je w określaniu siebie od innych, w tym od konkretnych innych. Bieżące 

badania nad budową robota z ToM są kontynuowane przy założeniu, że agregacja mechanizmów 

poznawczych niższego poziomu pozwoli robotowi działać tak, jakby miał ToM. Do tej pory pokazano 

tylko kilka ograniczonych elementów podstawowych umiejętności. Rozpoznanie pełnego zestawu 

umiejętności, które przyczyniają się do powstania ToM, oraz ciężka praca związana z koordynacją lub 

integracją tych umiejętności jest przed nami. Do tej pory naukowcom nie tylko brakuje systemów z 

ToM, ale nawet nie wiedzą, czy mają wystarczające wyobrażenia na temat atrybutów niezbędnych do 

tego, aby system miał ToM. Niemniej jednak pierwsze kroki podjęte przez Scasselatiego, Breazeala i 

ich uczniów są na tyle imponujące, że sugerują, że w ciągu najbliższych kilku lat można spodziewać się 

znacznych postępów. 

ToM i empatia 

Związek między ToM a empatią jest daleki od jasności, ale z pewnością oba przyczyniają się do tego, 

jak jeden człowiek docenia stany umysłu drugiego. Zdolność do wczuwania się w uczucia innych jest 

często uważana za warunek wstępny oceny moralnej i wrażliwego zachowania w wielu sytuacjach, w 

których ludzie wchodzą ze sobą w interakcje. Niemniej jednak istnieją przypadki psychopatów, którzy 

potrafią wydedukować odpowiednie empatyczne zachowanie bez faktycznego odczuwania empatii. 

Niemowlęta wykazują - próbując pocieszyć cierpiącego towarzysza - pewną zdolność do empatii na 

długo przed rozwinięciem podstawowych umiejętności związanych z ToM. Rzeczywiście, zachowania, 

które można zinterpretować jako empatyczne, są widoczne w szerokim wachlarzu gatunków. Odkrycie 

u makaków neuronów zwierciadlanych - neuronów, które odpalają się zarówno wtedy, gdy zwierzę 

wykonuje jakąś czynność, jak i gdy obserwuje inne zwierzę wykonujące tę samą czynność - wydaje się 

wielu naukowcom mechanizmem nerwowym, który ułatwia dostęp do umysłu i uczuć innych. Sztuczny 

system, który potrafiłby wczuć się w sytuację, byłby bardziej skłonny do wybierania odpowiednich 

moralnie odpowiedzi przy wyborze działań. Jednak jest mało prawdopodobne, aby roboty okazywały 



empatię innym istotom, chyba że będą miały własne emocje. Bez emocji empatyczne zachowanie 

robotów będzie w dużej mierze wynikiem racjonalnych odpowiedzi zbudowanych na podstawie 

zaledwie symbolicznej reprezentacji umysłów innych. Multiagent Environments Cyburg, populacja 

44100, to wirtualna społeczność stworzona przez Williama Simsa Bainbridge'a, dyrektora 

programowego w National Science Foundation i wiodącej postaci w badaniu konwergencji badań nad 

nanotechnologią, biotechnologią, technologiami informacyjnymi i kognitywistyką. Mieszkańcy 

Cyburga są zaprogramowani do przestrzegania zasad zachowania jednostki i społeczeństwa, które 

Bainbridge zaczerpnął z najnowszych nauk społecznych. Bainbridge, który jest szczególnie 

zainteresowany pojawieniem się wierzeń religijnych, wykorzystuje Cyburg do zbadania pojawiania się 

złożonych społeczności, w których mieszkańcy tworzą grupy i uczą się wzajemnie ufać lub nie ufać. 

Wiele sytuacji społecznych obejmuje interakcje między dużą liczbą agentów. Takie konteksty 

wieloagentowe nieustannie się zmieniają. Relacje między agentami nieustannie ewoluują. Zmiana 

celna. Robot zdolny do życia społecznie będzie wymagał bogatego zestawu umiejętności, aby 

prawidłowo funkcjonować w tak dynamicznym stanie zmian. Jeśli ludzie poczują, że zachowanie AMA 

jest godne zaufania, odpowiednia zmiana w akceptacji i swobodzie działań AMA będzie również częścią 

zmieniającego się kontekstu społecznego. I odwrotnie, jeśli AMA nie będą działać odpowiednio, będą 

musiały dostosować się do dodatkowych ograniczeń, które zostaną nałożone na ich zachowanie. 

Dzisiejsze boty faktycznie działają całkiem dobrze w środowiskach wieloagentowych, w których aukcje, 

negocjacje lub inne formy negocjacji są podstawowym sposobem interakcji. Te konteksty rządzą się 

określonymi regułami. W środowisku opartym na regułach, na przykład w serwisie eBay, komputer 

może służyć do koordynowania działań innych agentów lub pełnić funkcję niezależnego agenta, który 

na przykład monitoruje aukcję i umieszcza zwycięską ofertę w ostatniej sekundzie przed jej 

zamknięciem. Zasady licytacji służą budowaniu zaufania między uczestnikami, a wobec tych, którzy 

działają podstępnie, stosuje się środki karne. Można przypuszczać, że zaufanie to zostanie rozszerzone 

na (ro) bota, który gra zgodnie z zasadami. Zaufanie i bezpieczeństwo przychodzą łatwiej, gdy 

zachowanie (ro) bota jest przewidywalne i podlega przepisanym regułom. Jednak w wielu kontekstach 

społecznych pojawia się trudność polegająca na tym, że podmioty muszą czasami wprowadzać w błąd. 

W grze w pokera ludzka potęga blefowania lub w sytuacji przetargowej agent może udawać, że niższa 

oferta była jego ostateczną ofertą. Agenci, którzy ujawniają swoją konstelację przekonań, pragnień, 

intencji, uczuć i potrzeb, byliby w niekorzystnej sytuacji. Z drugiej strony, otwieranie drzwi sztucznym 

agentom, którzy kłamią, manipulują lub są nieszczerzy, podważa perspektywę zaszczepienia zaufania 

w działania agentów. Ludzie nie licytowaliby w serwisie eBay, gdyby wierzyli, że agenci 

oprogramowania sztucznie podnoszą koszty przedmiotów, składając fałszywe oferty. Zaufanie i 

podejrzliwość trwają u ludzi jednocześnie. W większości kontekstów ludzie ufają sobie, dopóki to 

zaufanie nie zostanie podważone, ale w innych kontekstach, na przykład przy zakupie towarów i usług, 

caveat emptor jest normą. W grze w pokera oczekuje się blefu. Sztuczni agenci będą musieli wiedzieć, 

w jakich kontekstach ludzkie gesty można przyjąć za dobrą monetę i kiedy oszustwo jest możliwe, a 

nawet normą. Będą również musieli zdawać sobie sprawę, kiedy zdobycie zaufania ze strony ludzi jest 

niezbędne, a kiedy oszustwo jest dopuszczalne. Podobnie, ludzie mogą ostatecznie potrzebować 

zrozumienia, że kiedy i gdzie zaufać złożonym sztucznym agentom, będzie się różnić w zależności od 

kontekstu. 

W związku z tym Matthias Scheutz wykazał, że ludzie będą tolerować nieposłuszeństwo robota wobec 

bezpośredniego polecenia, o ile uznają, że nieposłuszeństwo robota służy wspólnemu celowi. W 

podobny sposób zwodnicze zachowanie botów (ro) niekoniecznie musi podważać ludzkie zaufanie do 

ich działań. Na przykład piłkarz-robot musiałby z powodzeniem koordynować swoje działania z 

działaniami kolegów z drużyny, ale musiałby również udawać członków drugiej drużyny, aby odnieść 

sukces w przesunięciu piłki w kierunku bramki przeciwnika. Takie oszustwo byłoby chwalone, a nie 



potępiane w kontekście piłki nożnej. Jak wspomnieliśmy, Robosoccer zapewnia miejsce do 

eksperymentowania z interakcjami społecznymi między maszynami. Wyzwanie polegające na 

stworzeniu światowej klasy robotycznej drużyny piłkarskiej zostało powszechnie przyjęte od czasu, gdy 

Deep Blue II pokonał Gary'ego Kasparowa w 1997 roku. W tamtym czasie wielu krytyków 

argumentowało, że szachy są zbyt ograniczonym kontekstem, aby być prawdziwym testem inteligencji 

maszynowej. Zwolennicy Robosoccera uważają, że operacyjne ucieleśnione zadania, na przykład gra w 

piłkę nożną, są znacznie bardziej reprezentatywne dla ludzkiej inteligencji. Do tej pory rozwój robotów 

piłkarskich koncentrował się na szkoleniu systemów do wykonywania prostych zadań - dwunożnych 

humanoidalnych robotów do kopania piłki lub czworonożnych robotów sztucznej inteligencji (AIBO) do 

podawania sobie piłki. Bardziej złożone zadania współpracy leżą w przyszłości. Deklarowanym celem 

Robosoccer jest stworzenie światowej klasy drużyny robotów-piłkarzy, zdolnych do pokonania 

światowej klasy zespołu ludzi do 2050 roku. Zaawansowana data odzwierciedla stopień trudności 

wyzwania. Zauważmy dla porównania, że 25 maja 1961 roku Prezydent Kennedy pozwolił na zaledwie 

dekadę, kiedy rzucił wyzwanie umieszczenia człowieka na Księżycu, a dokonano tego za pomocą 

systemów komputerowych i innych technologii, które były prymitywne w porównaniu z dostępnymi 

dzisiaj. Jeszcze trudniejszym wyzwaniem niż zespół składający się wyłącznie z robotów jest stworzenie 

drużyny piłkarskiej, której działania koordynują zarówno robotnicy, jak i ludzie. Skomputeryzowani 

agenci mogą dzielić się znormalizowanymi technikami komunikacji między sobą. Należy jednak 

ustanowić nowe standardy dla systemów tworzonych na różnych platformach, a także standardy lub 

normy dotyczące komputerów współpracujących z ludźmi. Podobne wyzwanie stoi przed integracją 

robotów wojskowych w siłach zbrojnych. Interakcje człowiek-komputer prawdopodobnie będą 

ewoluować w sposób dynamiczny, a skomputeryzowani agenci będą musieli dostosować się do tych 

zmian. W przypadku sztucznych agentów w środowiskach wieloagentowych każda transakcja może 

zmienić relacje między agentami. Normy mogą się łatwo zmienić, na przykład gdy agent z czasem 

przejdzie do nowej roli, a nawet do innego razu lub w różnych kontekstach w ciągu jednego dnia. (Jeśli 

grasz w golfa ze swoim lekarzem, niewłaściwe jest, aby on wspominał o twoich schorzeniach stojąc na 

putting greenie). Wymagania systemów wieloagentowych ilustrują zatem związek między 

zwiększaniem autonomii a potrzebą większej wrażliwości na moralnie istotne cechy różnych środowisk. 

Jak wcielony musi być robot? 

Które aspekty moralnego osądu i zrozumienia zależą od ucieleśnienia i usytuowania w świecie 

przedmiotów, bytów i innych podmiotów? Stan organizmu w dowolnym momencie jest w znacznym 

stopniu zdeterminowany przez jego relacje z obiektami, bytami i czynnikami w jego środowisku. Na 

twoją zdolność i pewność, że możesz szybko reagować na wyzwania, na twoją postawę i emocje 

wpływają te relacje. Wszystko to składa się na informację, która wpływa na sądy i czyny. Naukowcy, 

którzy przyjmują ucieleśnioną perspektywę poznania, czasami argumentują, że nie można go 

zrozumieć bez uznania szczególnej natury organizmów biologicznych jako samoorganizujących się, 

samoutrzymujących się i aktywnie dążących do przetrwania, rozwoju i prokreacji. Opierając się na tej 

perspektywie, filozof Steve Torrance opowiada się za tym, co nazywa „solidnym” poglądem na etykę, 

w którym tylko organizmy biologiczne posiadające uczucia, wrażliwość i świadomość są z natury zdolne 

do bycia aktorami moralnymi. Torrance wskazuje, że moralny punkt widzenia prawdopodobnie 

wymaga współczucia dla ludzi cierpiących lub cierpiących, a nie tylko działania na podstawie 

racjonalnego wniosku, że pomaganie innym jest słuszne. Bez zdolności odczuwania niepokoju, bólu, 

strachu i złości lub pozytywnych emocji, takich jak radość, przyjemność, wdzięczność i uczucie, istota 

nie posiada stanów moralnych ani identyfikacji moralnych, które są niezbędne do bycia w pełni 

zaokrągloną jednostką moralną. W tym solidnym spojrzeniu na etykę, zdolności do takich stanów 

(cierpienia, radości, strachu itp.) Nie można właściwie zrozumieć bez odniesienia do ludzkiej 



świadomości, konstytucji biologicznej i historii. Innymi słowy, empatia, współczucie, wrażliwość i 

moralność są ze sobą powiązane. 

Uważamy, że solidne spojrzenie na etykę wymaga poważnego rozważenia. Ale jest to również 

stosunkowo nowy argument, ponownie podnoszący poprzeczkę dla wydziałów, których (ro) bot będzie 

potrzebował, aby zostać uznanym za system inteligentny moralnie. Uważamy jednak również, że ta 

perspektywa w żaden sposób nie podważa projektu budowania AMA tak, aby funkcjonowały w 

ograniczonych kontekstach. Ponadto w procesie rozwiązywania bardziej ograniczonych celów można 

z kolei odkryć podejścia do przezwyciężania wyzwań ukrytych w solidnej wizji. Catriona Kennedy, 

pracownik naukowy w School of Computer Science na University of Birmingham, doszła do podobnego 

wniosku, rozważając zapotrzebowanie na agentów, którzy działają jako godni zaufania asystenci 

etyczni w ograniczonych dziedzinach. Sugeruje, że czynniki etyczne, które nie są ucieleśnione i nie mają 

podobnych do ludzi doświadczeń i emocji, „mogą być wykonalne, jeśli spełnione są dwa warunki: (i) 

podmiot musi chronić integralność własnego rozumowania (w tym reprezentowanie zasad etycznych 

itp.) ... (2) Świat agenta powinien generować zdarzenia, które mogą być powiązane z wymogami 

etycznymi w świecie ludzkim. ” Jako przykład Kennedy przytacza system wykrywania włamań 

zbudowany wokół zasad, które określają, które sieci mogą ze sobą rozmawiać i jakie protokoły muszą 

używać każda sieć. Sieć tłumaczy zasady w „akceptowalne” wzorce działania i uczy się wykrywania 

naruszeń poprzez analizę aktywności zarejestrowanej przez jego czujniki. Ponadto sieć będzie musiała 

być w stanie odróżnić niepożądaną aktywność od zawodnych czujników. Skuteczny asystent etyczny 

oparłby zasady etyczne ze świata ludzi, na przykład specyfikację uczciwych relacji biznesowych, 

kojarząc je z wydarzeniami w jego własnym świecie (wiarygodne wzorce komunikacji, które mieszczą 

się w zasadach). Taki agent nie musiałby być wcielony w ludzki świat, aby być wiarygodnym agentem 

w ograniczonej dziedzinie. Niedawno Torrance argumentował, że istota będzie wymagać świadomości, 

aby być moralnym agentem. Jeśli ma rację, praca nad świadomością maszyny będzie musiała znacznie 

się rozwinąć, zanim będzie możliwa pełna moralna sprawczość dla (ro) bota. Czołowym badaczem w 

dziedzinie świadomości maszyn jest Owen Holland, który w 2004 roku otrzymał duży sześciocyfrowy 

grant na rozpoczęcie prac nad budową świadomego robota. Holland zwraca uwagę na trzy podejścia 

do budowania świadomych maszyn. 

(1) Zidentyfikuj składniki świadomości i zaimplementuj je wszystkie w maszynie. 

(2) Zidentyfikuj komponenty maszyny, która wytwarza świadomość (mózg) i skopiuj je. 

(3) Zidentyfikuj okoliczności, w których powstała świadomość, skopiuj je i miej nadzieję, że świadomość 

pojawi się ponownie. 

Pierwsze podejście podjął Stan Franklin w swojej pracy nad IDA. Drugie podejście reprezentuje dążenie 

Igora Aleksandra do zbudowania modelu sieci neuronowej struktur zaangażowanych w proces 

świadomości wizualnej. Własna strategia Holland opiera się na trzecim podejściu, polegającym na 

zbudowaniu robota ucieleśnionego w jego środowisku w nadziei na odtworzenie warunków, w których 

pojawiła się świadomość. Każde z tych podejść do uzasadniania świadomości w maszynie opiera się w 

dużej mierze na jakiejś teorii świadomości. Projekt Hollanda jest ściśle powiązany z teoriami 

opracowanymi przez niemieckiego filozofa Thomasa Metzingera. IDA Franklina jest próbą 

zintegrowania rozumowania i emocji w sztucznym systemie opartym na teorii globalnej przestrzeni 

roboczej neurobiologa Bernarda Baarsa. 



Bardziej ludzki - jak AMA 

Połącz je razem i co masz? 

W poprzednich dwóch częściach opisaliśmy kilka podstawowych komponentów obliczeniowych, które 

mogą być częścią zestawu narzędzi do tworzenia AMA. Jednak złożenie elementów w jednego agenta 

nie jest łatwym zadaniem. Aby AMA miały pełniejszy repertuar zdolności poznawczych, potrzebna jest 

ogólna architektura. W terminologii informatycznej „architektura” określa komponenty systemu i 

sposób ich interakcji. Dlatego każdy projektant architektury AMA musi zdecydować, jakie komponenty 

dołączyć. Czy AMA powinny mieć określone komponenty poświęcone wrażliwości etycznej i 

rozumowaniu? A może te funkcje powinny być wykonywane przez bardziej ogólne mechanizmy? 

Przykładem pierwszego typu architektury jest projekt Ronalda Arkina Armyfunded. Pracuje on nad 

problemem, jak uczynić roboty bojowe zdolne do radzenia sobie ze skomplikowaną etyką wojennych 

zachowań. Proponowana architektura firmy Arkin ma cztery dedykowane komponenty dla etyki: (1) 

logikę deontyczną opartą na „etycznym rządzie” do zarządzania twardymi ograniczeniami 

dopuszczalnego zachowania: (2) moduł „kontroli etycznego zachowania”, który ma zinternalizowane 

zasady, które wdrażają określone działania wojskowe zasady zaangażowania w konkretnej sytuacji 

bojowej i dokonuje wyboru spośród dopuszczalnych opcji; (3) „adapter etyczny”, który angażuje 

systemy emocjonalne podczas zachowań w czasie rzeczywistym i angażuje się w refleksyjne 

rozumowanie po fakcie; oraz (4) „doradca ds. odpowiedzialności”, który służy jako interfejs między 

robotem a człowiekiem-operatorem, aby zapewnić, że operator właściwie rozważył konsekwencje 

użycia śmiercionośnej siły. Opierając się na kilku systemach, które opisaliśmy w rozdziale 9, Arkin 

naszkicował, w jaki sposób każdy z tych komponentów może być zbudowany i jak można zarządzać ich 

interakcjami. Jednak system pozostaje w dużej mierze na desce kreślarskiej, a Arkin ostrzega przed 

optymizmem, że etyczni autonomiczni agenci zdolni do śmiercionośnej siły będą dostępni w 

najbliższym czasie. Niebezpieczeństwo polega oczywiście na tym, że etycznie ślepi autonomiczni agenci 

zdolni do śmiercionośnej siły stają się dostępni jako pierwsi. Jeśli ujawnienie trudności w uczynieniu 

maszyn do zabijania etycznymi może pomóc zahamować ich budowę za pomocą nieodpowiednich 

zabezpieczeń, to projekt myślenia o projektowaniu AMA będzie służył cennemu celowi. I niezależnie 

od tego, co myśli się o moralności robotycznych maszyn bojowych, uważamy, że cztery komponenty 

systemu Arkin można dostosować do innych, bardziej życzliwych zastosowań. Podobnie jak wiele 

projektów w sztucznej inteligencji, architektura Arkin niewiele zawdzięcza temu, co wiadomo o ludzkiej 

architekturze poznawczej. Nie ma w tym nic złego jako inżynieryjnego podejścia do wykonania pracy. 

Skoncentrujemy się jednak tutaj na podejściu alternatywnym, które rozpoczęło się od dyskusji między 

Wendellem Wallachem i Stanem Franklinem, informatykiem z Uniwersytetu w Memphis, a zakończyło 

się w pozostałej części. Podejście to opiera się na uczeniu się inteligentnego agenta dystrybucji (LIDA) 

Franklina, konceptualnym i obliczeniowym modelu poznania, który Franklin opracował we współpracy 

z innymi informatykami i neuronaukowcami. Przyjrzymy się, jak LTDA może uwzględnić analizę 

odgórną i oddolne skłonności, w tym uczenie się. Omówimy również perspektywy włączenia zdolności 

afektywnych, które mogą być ważne dla pełnej sprawczości moralnej. Podejście, które zarysowujemy 

w tym rozdziale, jest również przykładem drugiego rodzaju architektury, o którym wspomnieliśmy w 

pierwszym akapicie - nie ma specjalnych modułów etycznych, ale zamiast tego wdraża wrażliwość 

etyczną i zdolność rozumowania z bardziej ogólnej percepcji, afektywności i podejmowania decyzji. -

wytwarzanie komponentów. LIDA Franklina opiera się na wysoko cenionej teorii globalnej przestrzeni 

roboczej (GWT) Bernarda Baarsa i została opracowana przy wsparciu Baarsa, który ma swoją siedzibę 

w Neurosciences Institute w San Diego. Chociaż ma naukowych konkurentów, GWT jest jedną z 

najbardziej uznanych i najlepiej wspieranych teorii świadomości i poznania wyższego rzędu. LTDA 

Franklina interesuje nas jako model obliczeniowy podejmowania decyzji przez człowieka, który może 

mieć zastosowanie do projektowania AMA ze względu na jego związek z GWT i ponieważ jest dość 



wszechstronny. Systemy, które próbują, podobnie jak LIDA, w pełni odtworzyć ludzką inteligencję, są 

często określane jako posiadające sztuczną inteligencję ogólną (AGI). Oczywiście istnieją inne modele 

AGI, na których mogliśmy się skupić, na przykład projekt Novamente Bena Goertzela. Goertzel uważa, 

że przy wystarczających zasobach system AGI można osiągnąć w ciągu najbliższych dziesięciu lat. 

Kolejnym kandydatem jest model CogAff filozofów Aarona Slomana i Rona Chrisleya. Stan Franklin nie 

jest jedynym naukowcem, który zwrócił się do GWT, aby opracować model obliczeniowy 

podejmowania decyzji na wzór człowieka. Murray Shanahan, robotik z Imperial College w Londynie i 

Stanislas Dehaene, badacz neuropsychologii poznawczej w Institut National de la Sante w Paryżu, obaj 

zwrócili się do GWT w modelowaniu ludzkiego poznania. Modele Franklina, Shanahana i Dehaene 

różnią się różnymi szczegółami, ale ponieważ żaden z tych szczegółów nie wydaje się charakterystyczny 

dla projektu AMA, zminimalizujemy zamieszanie, skupiając się całkowicie na LIDA Franklina. Kierując 

się przekonaniem inżyniera, że tak naprawdę nie wiesz, jak coś działa, jeśli nie możesz tego zbudować, 

Franklin postanowił zaprojektować system, który w pełni implementuje GWT. To zmusiło go do 

przyjrzenia się działaniu funkcji poznawczych niższego poziomu ze specyficznością, która jest często 

pomijana przy rozważaniu trafności teorii wyższego rzędu. Franklin pragnie zbudować system 

komputerowy w oparciu o najlepsze neuronaukowe zrozumienie, w jaki sposób różne mechanizmy 

afektywne, pamięci, rozumowania, uczenia się i proceduralne w funkcjonowaniu mózgu, oraz użycie 

dowolnego narzędzia programowego, które jest najbardziej zdolne do wykonywania każdej czynności 

.LIDA Framklina nie jest wyraźnie zaprojektowany do moralnego rozważania. LIDA to raczej model 

tego, jak każdy agent jest zaangażowany w proces próbowania zrozumienia swojego otoczenia. Agenci 

muszą nieustannie wybierać następne działanie do wykonania na podstawie wielu różnych źródeł i 

rodzajów informacji. GWT to teoria, w jaki sposób zwycięzca wyłania się z rywalizacji o uwagę między 

różnymi koalicjami informacji. Zwycięska koalicja zajmuje świadomość i jest transmitowana przez 

mózg, gdzie jest łączona z informacją ułatwiającą wybór następnej akcji agenta. Na przykład, jeśli 

istnieje konkurencja o uwagę między dostępnymi źródłami pożywienia, przedmiotem do zbadania, 

zabawnym towarzyszem lub obecnością groźnego drapieżnika, drapieżnik zazwyczaj musiałby wygrać 

konkurencję, jeśli istnieje jakakolwiek nadzieja na długoterminową przetrwanie. W modelu LIDA 

podejmowanie decyzji moralnych jest formą wyboru działania podobną do każdej innej. Z perspektywy 

wyboru działań bardziej ludzkie AMA nie wymaga specjalnie dedykowanych procesów moralnego 

rozumowania. Raczej system potrzebuje tylko normalnego zestawu mechanizmów deliberacyjnych, 

stosowanych do danych wejściowych mających związek z wyzwaniami moralnymi. Projektanci LIDA 

stawiają hipotezę, że w każdej sekundzie występuje wiele cykli poznawczych, aw każdym z nich jest 

rywalizacja o uwagę, zwycięzca, który zajmuje świadomość i wybór następnej akcji. Skoncentrujemy 

się na tym, jak wrażliwość na istotne moralnie informacje wkracza w każdy cykl, jak wiele cykli prowadzi 

do analizy wyższego rzędu, jak złożone wyzwania są przetwarzane i jak wybierane jest działanie oraz 

jak agent uczy się doskonalić swoje moralne zdolności decyzyjne. Model I, IDA jest złożony, z wieloma 

warstwami i oddzielnymi modułami do obsługi różnych funkcji. Istnieją moduły dla każdej z różnych 

form pamięci (pamięć percepcyjna, przejściowa pamięć epizodyczna, pamięć proceduralna itp.) I 

indywidualnych procesów, na przykład przekształcanie danych sensorycznych pochodzących z 

zewnątrz i wewnętrznie w spostrzeżenia - powiedzmy, wykrywanie obecności krzesło lub drapieżnik. 

Franklin wykorzystał to, co uważa za najlepsze dostępne narzędzia programowe do realizacji określonej 

czynności. Nie będziemy próbować oceniać, jak zadowalający jest LIDA jako model ludzkiego poznania 

lub czy istnieją lepsze narzędzia sprzętowe i programowe do implementacji określonych funkcji. 

Obawiamy się, czy złożony model, na przykład LIDA, jest przydatny jako platforma do wdrażania 

różnych aspektów podejmowania decyzji przez ludzi, o których wspomnieliśmy we wcześniejszych 

rozdziałach. Model LIDA nie został w pełni wdrożony, podobnie jak żaden inny model ludzkiego 

poznania; jednakże rdzeń LTDA został zademonstrowany w programie o nazwie IDA, który Franklin 



opracował dla marynarki wojennej USA. Program IDA pełnił rolę detailera Marynarki Wojennej, który 

przydziela każdemu marynarzowi nową kwaterę na zakończenie służby. Marynarka wojenna zatrudnia 

trzystu pełnoetatowych detailerów. Komunikują się z żeglarzami, aby poznać ich preferencje w 

zadaniach dopasuj je do dostępnych stanowisk, upewnij się, że potrzeby i około 90 polityk Marynarki 

Wojennej są zaspokojone, i negocjuj z marynarzem, czy proponowane zadanie jest zadowalające. 

Model LIDA to IDA z uczeniem się. Wiele z LIDA jest wysoce teoretycznych, a rzeczywiste narzędzia 

programowe do uzasadniania poszczególnych zadań nie zostały opracowane. Ponadto przetestowanie 

modelu koncepcyjnego wymagałoby znacznych środków finansowych na zbudowanie systemu. 

Franklin pilnie dopracowuje różne szczegóły koncepcyjne niezbędne do uzasadnienia LIDA, ale to, czy 

w pełni funkcjonująca LIDA wykaże przenikliwość moralną, której naszym zdaniem będzie wymagało 

AMA, jest również niemożliwe do oceny bez zbudowania i przetestowania systemu. Przedstawimy 

pierwsze kroki w projektowaniu obliczeniowej LIDA, która mogłaby wspierać różne wydziały niezbędne 

do podejmowania decyzji moralnych. 

Ponownie, naszym zmartwieniem tutaj niekoniecznie jest popieranie LTDA jako najlepszego podejścia 

do tworzenia AMA, ale raczej zaoferowanie jednego przykładu modelu obliczeniowego dla AMA, który 

uwzględnia wiele złożoności, które przedstawiliśmy. Najpierw opiszemy ogólne cechy LIDA jako 

modelu selekcji działań ludzkich. 

Model LIDA 

Zrozumienie świata, aby zdecydować, co robić dalej, jest procesem ciągłym. Model LIDA próbuje 

uchwycić tę dynamikę, opisując nieświadome mechanizmy, które zasilają świadome przetwarzanie 

informacji, jak to przedstawia GWT. Podstawową strategią Franklina (i znaczącym wkładem) jest 

dopasowanie złożonych procesów poznawczych wyższego poziomu opisanych przez GWT z opisem 

mechanizmów niższego poziomu, które czynią takie procesy wyższego poziomu możliwymi i 

obliczalnymi. Te mechanizmy niższego poziomu są wychwytywane w poszczególnych cyklach LIDA. 

Każdy indywidualny cykl rejestruje ciągłą potrzebę, aby agent wyczuwał swoje otoczenie i własny stan 

wewnętrzny, przetwarzał te dane wejściowe i wybierał odpowiednią odpowiedź. Franklin zakłada, że 

w każdej sekundzie występuje około pięciu do dziesięciu takich cykli, to znaczy pięć do dziesięciu 

dyskretnych sygnałów wejściowych do świadomości i wybór pięciu do dziesięciu zachowań. 

Poszczególne cykle LIDA to „atomy”, na których zbudowane są bardziej złożone „cząsteczki” funkcji 

poznawczych wyższego rzędu. Nieświadome mechanizmy, wykorzystujące masowe przetwarzanie 

równoległe, nieustannie pracują nad organizacją i nadaniem sensu tego wkładu. Bodźce sensoryczne 

niższego poziomu są ze sobą powiązane, tworząc cechy (kolor, tekstura), które z kolei są łączone w 

percepcje wyższego poziomu, na przykład obiekty, określone osoby, uczucia lub zdarzenia. Na przykład 

zbiór wizualnych danych wejściowych łączy się z wewnętrznie przechowywanymi informacjami, aby 

przedstawić obecność krzesła. W obszarze roboczym agenta tworzą się skojarzenia między 

percepcjami a pamięcią. Aktywne procesy w przejściowej pamięci epizodycznej (krótkotrwałej) i 

deklaratywnej (długotrwałej) tworzą lokalne skojarzenia, które rozszerzają wewnętrzną, nieświadomą 

reprezentację świata agenta. Postrzeganie znajomej twarzy mogło przywołać wspomnienie imienia i 

ostatniej interakcji agenta z tą osobą, które zostały zapisane w pamięci. Na tym etapie system będzie 

zawierał inne informacje, w tym osoby o podobnym wyglądzie, współpracowników zidentyfikowanej 

osoby i inne powiązane dane, z których niektóre mogą być nieistotne dla obecnej sytuacji. W 

międzyczasie zestawy kodów uwagi (fragmenty kodu oprogramowania, które wykonują proste 

operacje) skanują reprezentacje w obszarze roboczym w poszukiwaniu określonych informacji, na 

które agent powinien zwrócić uwagę. Wyobraźmy sobie na przykład jeden kodel szukający dowodów 

na to, że naturalny drapieżnik agenta znajduje się w środowisku. W efekcie zadaniem tego kodeksu 

jest nakłonienie agenta do zajęcia się obecnością drapieżnika, ale inne kodele uwagi również rywalizują 



o nakierowanie agenta na inne sprawy. Zwycięzca tego cyklu poznawczego zajmuje globalną przestrzeń 

roboczą, a tym samym jest transmitowany na całym świecie, aby pozyskać inne moduły, aby pomóc 

systemowi znaleźć odpowiednią odpowiedź. Franklin zakłada, że działanie jest wybierane na końcu 

każdego cyklu poznawczego, chociaż z pewnością niektóre z wybranych działań pociągają za sobą 

potrzebę wielu cykli w celu wygenerowania pełnej odpowiedzi na złożone wyzwanie. Zazwyczaj myśli 

się o podejmowaniu decyzji jako o przemyślanym procesie obejmującym świadomą refleksję nad 

konkurującymi dowodami lub celami. Rozważanie może wiązać się z rozwiązywaniem problemów, 

rozumowaniem, planowaniem i metapoznaniem. Te procesy poznawcze wyższego rzędu wyróżniają 

się w modelu LIDA tym, że zazwyczaj wymagają wielu cykli poznawczych. Ale w większości sytuacji, w 

tym wielu tych, o których można powiedzieć, że dotyczą moralności, wybór działania następuje w 

jednym cyklu poznawczym. Franklin mówi, że działania wynikające z pojedynczych cykli są świadomie 

zapośredniczone. Bardziej skomplikowane decyzje wymagają świadomego namysłu lub 

„wolicjonalnego” podejmowania decyzji, używając terminologii Williama Jamesa. W 1890 roku James 

zasugerował, że myślimy o dobrowolnym podejmowaniu decyzji jako o negocjacjach między 

wewnętrznymi proponującymi kierunek działania, przeciwnikami i zwolennikami. Przykład Jamesa 

polegał na wstawaniu z łóżka w mroźny zimowy poranek, ale w dobie przegrzanych domów przykład 

budzenia się spragniony może być bardziej znajomy. Po przebudzeniu może „wpaść na myśl” idea picia 

soku pomarańczowego, wprowadzona do świadomości przez osobę, która go proponuje. „Nie, to zbyt 

słodkie” - zapewnia przeciwnik. „A co powiesz na piwo?” mówi inny wnioskodawca. „Za wcześnie” - 

mówi inny przeciwnik. „Sok pomarańczowy jest bardziej pożywny” - mówi jeden z kibiców. 

Bez dalszych zastrzeżeń wybiera się picie soku pomarańczowego. Model LTDA uzupełnia wolicjonalne 

podejmowanie decyzji Jamesa w ramach teorii globalnej przestrzeni roboczej za pomocą procesu 

multicyklicznego. 

Pomysł pojawia się w świadomości, ponieważ jest częścią zwycięskiej koalicji w tym cyklu. Koalicje 

między poszczególnymi fragmentami informacji są tworzone przez kodeks uwagi, poszukujący 

konkretnie tych informacji. Na przykład kodelet może szukać czegoś tak prostego, jak obiekty, które są 

czerwone, lub kodelet może szukać razem czerwieni i krwi. W LIDA wnioskodawcy, przeciwnicy i 

zwolennicy, o których mowa w modelu Jamesa, są wdrażani jako indywidualne kodety uwagi. W 

obecności aktywowanego węzła pragnienia w obszarze roboczym, jeden z takich kodów uwagi, kodel 

propozycji, ma za zadanie przypomnieć sobie picie soku pomarańczowego. Widząc węzeł „wypij trochę 

soku pomarańczowego” w obszarze roboczym, kolejny kodel uwagi, kodel sprzeciwu, próbuje 

przypomnieć sobie, że sok pomarańczowy jest zbyt słodki. Kodety wspierające są implementowane w 

podobny sposób. Model LIDA zawiera także kodel chroniącego czas i inne mechanizmy, których nie 

będziemy tutaj w pełni opisywać. Mechanizmy te zapewniają, że proces decyzyjny nie oscyluje w 

nieskończoność między propozycjami a zastrzeżeniami i prowadzi do rozwiązania aktualnego 

wyzwania. To proste streszczenie zaczyna dopiero uchwycić głębię i poziom analizy, która została 

włożona w rozwój modelu LIDA, oraz jego zastosowanie do określonych aspektów poznania, w tym 

percepcji i uczenia się, modelowania pamięci oraz roli uczuć i emocji. Stan Franklin z rozszerzeniem 

współautorstwa wielu różnych informatyków i kognitywistyki, napisał ponad pięćdziesiąt artykułów na 

temat IDA i LIDA, z których wiele koncentruje się na określonych mechanizmach w ramach modelu. 

Czytelnicy zainteresowani poszczególnymi aspektami poznania i sposobami ich implementacji w 

systemach komputerowych będą chcieli zapoznać się z niektórymi z tych artykułów. Nasza dyskusja 

tutaj jest kontynuacją większego projektu Franklina, dotyczącego zbadania, w jaki sposób moralne 

zdolności decyzyjne mogą zostać wdrożone w modelu LIDA. 

Podejmowanie decyzji moralnych i LIDA 



Istnieje niewiele dowodów na to, że podejmowanie decyzji moralnych u ludzi odbywa się zgodnie z 

jakąkolwiek formalną procedurą. Być może niektórzy wyszkoleni etycy faktycznie angażują się w 

formalne i rozszerzone rozważania przy tych okazjach, kiedy mają na to czas. Osoby, które są 

przywiązane do określonego kodeksu moralnego, mogą mieć zinternalizowane uczucia, cechy 

charakteru i heurystyki, które ułatwiają im szybkie reagowanie (być może w ramach jednego cyklu 

poznawczego) na wyzwania w ramach widocznych ograniczeń preferowanego przez nich kodeksu 

moralnego i przy niewielkiej lub żadnej konieczności do refleksji. Jednak większość procesów 

decyzyjnych jest nieco chaotyczna, opierając się na emocjach, uczuciach moralnych, intuicji, heurystyce 

w postaci automatycznych odpowiedzi, reguł i obowiązków, a być może pewnej wyraźnej oceny 

użyteczności lub oczekiwanych wyników. Wspomnienia i cechy osobowości trafiają do tej mieszanki. 

Najprawdopodobniej żadne dwie osoby nie przetwarzają decyzji moralnych w taki sam sposób, nawet 

w obliczu identycznych wyzwań. Ludzie są hybrydowymi decydentami, z wyjątkowym podejściem do 

wyborów moralnych, doskonalonym z czasem i zmienianym przez własne charakterystyczne 

doświadczenia. Psychologowie zbadali bałagan w podejmowaniu decyzji moralnych przez ludzi. Cofając 

się przynajmniej do lat 70. ubiegłego wieku, ich eksperymenty badały, jak błahe moralnie bodźce mają 

duży wpływ na zachowanie jednostek. Na przykład badani, którzy właśnie odkryli dziesięciocentówkę 

w budce telefonicznej, są znacznie bardziej skłonni do pomocy komuś w niebezpieczeństwie (96% do 

13%). W innym eksperymencie z tej samej epoki, studentom z Princeton Theological Seminary w 

drodze do wygłoszenia prezentacji powiedziano, że spóźniają się, punktualnie lub wcześnie. Po drodze 

napotkali kogoś w niebezpieczeństwie. W tym eksperymencie „dobrego Samarytanina” tylko 10% 

spóźnionych zatrzymało się, aby pomóc, w porównaniu z 45% tych, którym powiedziano, że są na czas 

i 63% tych, którym powiedziano, że mają dużo czasu. odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący ich 

przekonań religijnych i moralnych nie były istotnie skorelowane z ich decyzjami o zaprzestaniu palenia. 

Filozofowie energicznie dyskutują o interpretacji tych eksperymentów i o tym, czy mają one znaczenie 

dla etyki. Niezależnie od tej debaty, otwarte pozostaje pytanie, czy inżynier powinien zaprojektować 

AMA tak, aby był podatny na takie manipulacje w swoim środowisku. I niezależnie od tego, co inżynier 

powinien chcieć, aby AMA zrobiła, możliwe jest, że każdy system, który ma wystarczającą elastyczność, 

aby móc dostosować się do nieoczekiwanych danych wejściowych, z konieczności byłby podatny na 

podobne manipulacje.  

Dla niektórych filozofów moralności bałagan w podejmowaniu decyzji moralnych przez ludzi podkreśla 

powody, dla których filozofia moralna jest oddzielona od psychologii podejmowania decyzji moralnych. 

Ich zdaniem teorie etyczne dostarczają ideałów, nad którymi można się zastanowić, a nie procedur 

podejmowania decyzji moralnych. Ale, jak już omówiliśmy, nie ma gwarancji, że te ideały są wykonalne 

obliczeniowo, ani nie ma żadnego sprawozdania od etyka, jak budować systemy, które je realizują. („To 

nie moja praca!”, Taki teoretyk etyczny mógłby równie dobrze odpowiedzieć). Etyk, który celowo 

ignoruje ludzką psychologię, ma stosunkowo niewiele opcji, gdy inżynier puka do jej drzwi, prosząc o 

radę, jak zbudować AMA. Ponadto, jak już wskazaliśmy, przy opracowywaniu AMA istotne będą 

czynniki oddolne. W tym duchu uważamy, że warto zajmować się złożonością, na którą może pozwolić 

sobie moralna LIDA. Nie oznacza to jednak, że celem jest wdrożenie agenta, który będzie bardziej 

pomocny po znalezieniu centa! Celem nie jest odtworzenie każdego aspektu ludzkiej psychologii, ale 

odtworzenie tych aspektów, które sprawiają, że działania w świecie rzeczywistym są możliwe i etyczne. 

Naszym zadaniem jest tutaj wyjaśnienie, jak można poradzić sobie z tym bałaganemw ramach LIDA, 

zapewniając ramy, w których różne wpływy  na decyzje etyczne, od uczuć po zasady, mogą być 

przedstawiane mechanicznie. Otrzymany środek może nie być teoretycznie czysty. Może nie jest 

idealnym utylitarystą lub deontologiem i może nie odpowiadać ideałom etycznym, ale jego cele są 

stosowane, a nie teoretyczne. AMA oparta na LIDA ma być praktycznym rozwiązaniem praktycznego 



problemu: jak uwzględnić jak najwięcej informacji istotnych z etycznego punktu widzenia w czasie 

dostępnym do wyboru działania. W naszej dyskusji skupimy się na sześciu obszarach: 

1. Gdzie są wdrażane oddolne skłonności i wartości? W jaki sposób agent uczy się nowych wartości i 

skłonności, a także wzmacnia lub broni istniejących wartości i skłonności? 

2. W jaki sposób model LIDA przechodzi od pojedynczego cyklu do stwierdzenia, że informacje w 

świadomości muszą być rozważane? 

3. Jak przedstawiane są zasady lub obowiązki w modelu LIDA? Co aktywuje regułę i zwraca na nią 

świadomą uwagę? W jaki sposób niektóre reguły można zautomatyzować, aby nie wymagały już 

dyskusji? 

4. Jak można wdrożyć planowanie lub wyobraźnię (testowanie różnych scenariuszy) w LIDA? 

5. Co decyduje o zakończeniu narady? 

6. Po określeniu rozwiązania problemu, w jaki sposób model LIDA może monitorować, czy to 

rozwiązanie się powiodło? W jaki sposób LTDA może wykorzystać ten monitoring do dalszej nauki? 

Oddolne skłonności, wartości i uczenie się 

Wcześniej  zasugerowaliśmy, że umiejętności, które wyłaniają się z oddolnych strategii, mogą być 

integralną częścią ogólnego projektu AMA. Zapytaliśmy, czy inżynierowie mogą sprostać wyzwaniu 

technologicznemu, jakim jest tworzenie systemów o złożonych zdolnościach moralnych od podstaw. 

LIDA to krok w kierunku sprostania temu wyzwaniu. Wyrafinowana moralność wymaga umiejętności 

refleksji nad skłonnościami, które zostały ukształtowane przez ewolucję i doświadczenie. Ludzie w 

naturalny sposób faworyzują rodzinę i sąsiadów, bardziej niż członków innych grup. Te skłonności są 

ujęte w emocjonalno-afektywnych reakcjach na działania i ich skutki. Poprzez refleksję nad skutkami 

moralnymi wynikającymi z tych skłonności, wyrafinowany podmiot moralny może podjąć kroki w celu 

ich modulacji. Można na przykład ciężej pracować, aby przekazać darowizny na rzecz organizacji 

charytatywnych, które pomagają ludziom bardzo oddalonym od nas, ale można też zdecydować, że 

działalność charytatywna zaczyna się w domu i ciężej pracować, aby pielęgnować silne relacje z 

najbliższymi. Uczucia i nieodłączne wartości zawarte w bezmyślnych reakcjach ludzi, na przykład wstręt 

związany z krwią i innymi płynami ustrojowymi, mogą wpływać na moralność oddolnie, ale 

niekoniecznie odzwierciedlają wartości, które społeczeństwo uznałoby za wartości moralne. 

Negatywne uczucia mogą na przykład prowadzić do uprzedzeń, gdy agent automatycznie przypisuje 

takie uczucia osobom, które nie należą do jego bezpośredniej grupy. Z moralnego punktu widzenia 

ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób względy odgórne wykorzystują i stosują te oddolne 

skłonności. Podejście LIDA do tego hybrydowego wyzwania zaczyna się od sposobu, w jaki agent 

uchwyci oddolne skłonności i wartości implikowane w tych skłonnościach.  

W LIDA pamięć percepcyjna (część pamięci długotrwałej) jest reprezentowana przez SlipNet, sieć 

węzłów i połączeń między węzłami, które reprezentują struktury i koncepcje, w tym cechy, przedmioty 

i wartościowe uczucia. Połączenia między tymi węzłami reprezentują relacje, które mogą tworzyć 

bardziej złożone struktury (percepcje). Te percepcje przechodzą do pamięci roboczej systemu (obszaru 

roboczego), skąd wskazują powiązane informacje z innych obszarów pamięci krótko- i 

długoterminowej, a ta informacja z kolei prowadzi do dalszych skojarzeń, które mogą wzbogacić lub 

zmienić percepcje. 

Skojarzenia między wartościowymi uczuciami (pozytywnymi lub negatywnymi) a przedmiotami, 

ludźmi, kontekstami, sytuacjami itd. Są głównym sposobem, w jaki wartości i oddolne skłonności 



kształtują się w umyśle podmiotu. Wartości są zawarte w uczuciach i ich wartościach, a LIDA oddaje tę 

dynamikę. Skojarzenia te mogą powstać podczas percepcji, w której bodźce zmysłowe są połączone z 

węzłami (obiektami, uczuciami, ideami, kategoriami) w pamięci percepcyjnej. Te węzły z kolei aktywują 

i łączą się z informacjami pobranymi z różnych systemów pamięci, które w LIDA są reprezentowane 

jako oddzielne moduły pamięci. Afekty i spostrzeżenia, które pojawiają się w tym samym cyklu LIDA, 

utworzą skojarzenia, szczególnie gdy wkład afektywny jest silny. Jednakże, o ile bodźce sensoryczne 

nie są szczególnie silne i trwałe, lub jeśli początkowe sygnały wejściowe nie są związane ze 

wspomnieniami, postrzeganie obiektów i związanych z nimi wpływów szybko zanika i znika. Siła 

wartości - siła połączenia - jest wzmacniana przez trwały bodziec sensoryczny, ale wartości te są 

krótkotrwałe, chyba że informacja zwróci uwagę. Uwaga wzmacnia więź na dłuższą metę i prowadzi 

do uczenia się. Baars zakłada, że każda uwaga przyczynia się do uczenia się. Świadoma uwaga, 

wzorowana w LIDA Franklina jako globalna transmisja w każdym cyklu poznawczym, wzmacnia 

powiązania między percepcjami. Potężne wspomnienia - wspomnienia związane z silnymi wartościami 

- są wzmacniane za każdym razem, gdy zwracają na siebie uwagę. Wyzwania stojące przed LIDA są 

podobne do wyzwań dla dowolnej architektury komputerowej podobnej do człowieka, w tym sposobu, 

w jaki system uzyskuje nowe koncepcje lub generuje nowe węzły. Drugim, szczególnie palącym 

problemem jest sposób reprezentowania wartościowości w SlipNet. Czy muszą być reprezentowane 

somatycznie, czy też wystarczy użyć poznawczej reprezentacji wartościowości? Jeśli uczucie jest 

wymazane z jakiegokolwiek somatycznego afektu i jest przedstawiane jedynie jako ciąg symboli lub 

formuła matematyczna, czy będzie miało pełne znaczenie tego uczucia, ponieważ jest uwzględniane 

przy wyborze działania? Nie są to łatwe problemy, ale LIDA oferuje architekturę do integracji obecnie 

dostępnych rozwiązań. Biorąc pod uwagę modułowość LTDA, będzie ona również w stanie zintegrować 

bardziej wyrafinowane rozwiązania tych wyzwań, które pojawiają się w laboratoriach skupiających się 

na opracowywaniu określonych narzędzi sprzętowych i programowych. 

Zasady dotyczące rozważań moralnych 

Dylematy moralne, które wymagają namysłu, pojawiają się okresowo - na przykład w postaci 

sprzecznych głosów w głowie. Niektóre z tych głosów mogą formułować swoje argumenty w 

kategoriach reguł, na przykład „Nie kradnij”. Zastanówmy się, w jaki sposób aktywacja reguły, 

obowiązku lub innego sprzeciwu wobec działania prowadzi do przemyślanego procesu. Jak te zasady 

lub obowiązki są reprezentowane w modelu LIDA? Co aktywuje regułę i zwraca na nią świadomą 

uwagę? W jaki sposób niektóre reguły można zautomatyzować, aby nie wymagały już dyskusji? 

Pomocny może być konkretny przykład wewnętrznego dialogu na temat ludzkiego dylematu 

moralnego. Załóżmy, że firma, dla której pracujesz, ma licencje na nowe, drogie oprogramowanie 

komputerowe, np. Adobe Photoshop. Po oswojeniu się z nowym pakietem oprogramowania w pracy, 

czujesz potrzebę skopiowania go na swój domowy komputer. Rozpoczyna się wewnętrzny dialog, ale 

niekoniecznie tak całkowicie werbalny i gramatyczny, jak to, co następuje. „Zabierzmy Photoshopa do 

domu i załadujmy go na mój Mac”. „Nie powinieneś tego robić. To byłoby nielegalne i kradzież ”. „Ale 

użyłbym go do projektów związanych z pracą, które przynoszą korzyści mojej firmie, która jest 

właścicielem oprogramowania”. „Tak, ale używałbyś go również do osobistych projektów 

niezwiązanych z firmą”. „To prawda, ale większość pracy będzie związana z firmą”. I tak dalej i dalej. W 

LIDA wnioskodawca reprezentujący ideę skopiowania Photoshopa na domowego Maca może wygrać 

konkurs na świadomość, modelując sposób, w jaki ten pomysł może „przyjść do głowy”. Propozycja 

pobudza do zainicjowania strumienia zachowań, ale w kolejnym cyklu, który następuje wkrótce potem, 

przeciwnikowi udaje się uświadomić ideę „Nie, to byłaby kradzież”. Proces ten trwa w kolejnych 

cyklach poznawczych z kodelami kibiców, a kolejne propozycje i zastrzeżenia wygrywające konkurs są 

świadomie rozpowszechniane. Gra się rozpoczyna. Zwróć uwagę, że pierwszy sprzeciw jest domyślnie 

oparty na zasadzie „Nie kradnij”. Pod koniec cyklu propozycji propozycja skopiowania programu 



Photoshop znajduje się w obszarze roboczym. Tam kieruje się zasadą „nie kradnij” z pamięci 

semantycznej, części długotrwałej pamięci deklaratywnej. Reguła jest aktywowana i reprezentowana 

jako struktura w obszarze roboczym, czyli zbiór węzłów i łączy. Następnie kodel uwagi tworzy koalicję 

z tą regułą, aby zbudować kodeks obiektywnej uwagi, którego treść informacyjna brzmi „Nie kopiuj 

Photoshopa, to byłaby kradzież”. Jeśli sprzeciw pojawiający się w świadomości jest skuteczny, 

powstrzymuje schemat działania zawarty w idei kopiowania oprogramowania. Reguły i obowiązki są 

przechowywane w pamięci semantycznej jako struktury percepcyjne. 

Podsłuchana propozycją lub sprzeciwem reguła lub obowiązek zostaje przywołana do pamięci roboczej 

i uświadomiona, aby uczestniczyć w wewnętrznym dialogu. Zwróć uwagę, że zarówno zwolennik, jak i 

przeciwnik mogą wywołać regułę. Dialog kończy się, gdy propozycja leży na stole bez dalszego 

sprzeciwu na tyle długo, by minutnik zaczął metaforycznie dzwonić. W tym momencie w pamięci 

proceduralnej schemat działania na wniosek jest przedstawiany mechanizmowi wyboru działań. 

Przedstawiony schemat będzie miał wysoki stopień aktywacji, więc jego dobór jest zapewniony, poza 

alarmem kryzysowym lub interwencyjnym. Aktywacja proponującego lub przeciwnika zanika (słabnie) 

w każdym cyklu. Dlatego reguły, które działają jako silne ograniczenia, będą wymagały wysokiego 

poziomu aktywacji, aby były trwałe. Aby zasada taka jak „Nie zabijaj” mogła działać prawidłowo, musi 

zostać wzmocniona, a można to osiągnąć uczuciami w postaci silnych wartościowości, związanych z 

regułą. Uczucie wstydu, wstrętu do zabijania lub strachu przed prawem skutecznie wzmacnia ludzi. Ale 

inni zwolennicy mogą wnieść pozytywną wartość, powiedzmy, do zabijania na wojnie lub do ochrony 

dzieci i innych osób znajdujących się pod swoją ochroną. Za każdym razem, gdy do świadomości 

dochodzi zastosowanie jakiejś reguły lub obowiązku, to - jak każde świadome zdarzenie - staje się 

dostępne dla percepcyjnego uczenia się. Jeśli dana reguła jest często stosowana w podobnych 

sytuacjach, LIDA może utworzyć węzeł kategorii w pamięci percepcyjnej, który reprezentuje regułę w 

abstrakcyjnej wersji podobnych sytuacji. W naszym przykładzie agent podejmujący decyzje moralne 

może nauczyć się abstrakcyjnego węzła „Nie kopiuj oprogramowania, na które nie masz licencji”. Jeśli 

taki węzeł jest wystarczająco często wzmacniany, to zastosowanie reguły jest automatyczne. Podczas 

rozszerzonego procesu uczenia się węzeł uzyskałby połączenia z innymi węzłami, szczególnie z 

uczuciami o negatywnej wartościowości. W związku z tym w sytuacji, gdy kopiowanie oprogramowania 

może być kuszące, ten węzeł reguł może stać się częścią percepcji. Jego obecność w obszarze roboczym 

uniemożliwiałaby wówczas proponującemu kodelety proponowanie kopiowania oprogramowania, to 

znaczy poprzez automatyczne wywoływanie reguły. Dlaczego zaczyna się wewnętrzny dialog?  

Widzieliśmy, jak to się zaczyna. Zaczyna się od kodeksu, który zwraca uwagę zgłaszającego, który 

przypomina propozycję. Ale dlaczego, na przykład, kopiowanie oprogramowania nie jest po prostu 

wybierane jako świadome działanie, na koniec jednego cyklu, bez żadnego dialogu? W niektórych 

sytuacjach kopiowanie oprogramowania jest dozwolone. Licencja oprogramowania może zezwalać na 

instalację na dwóch komputerach, biurowym i domowym, do użytku przez jednego użytkownika. Jeśli 

występuje dostatecznie często, schematu kopiowania oprogramowania można nauczyć się 

proceduralnie, przyjmując tę sytuację jako kontekst. W takim przypadku kopiowanie oprogramowania 

może stać się świadomym działaniem, które jest wybierane podczas jednego cyklu. Aby jednak taki 

schemat mógł zostać nauczony proceduralnie, jego działanie musiało zostać co najmniej raz wybrane 

dobrowolnie; to znaczy, musiał na to pozwolić jakiś proces deliberacyjny. Generalnie to dostrzegana 

nowość danej sytuacji powoduje, że staje się ona przedmiotem rozważań, a nie jest po prostu 

wybierana. Jest to nowość lub przynajmniej pozorna nowość sytuacji, która w efekcie wymaga, aby 

agent o tym pomyślał. Nowe sytuacje nie pasują do wrodzonej lub wyuczonej heurystyki i dlatego 

wymagają uwagi. W przypadku uwzględnienia nowych okoliczności w naturalny sposób przychodzą na 

myśl związane z nimi propozycje i zastrzeżenia. 



Wdrażanie planowania i wyobraźni 

Podejmowanie decyzji w ogóle, a podejmowanie decyzji moralnych w szczególności często wymaga 

pomysłowego planowania i testowania różnych możliwych scenariuszy. Podejścia do tworzenia AMA, 

które opisaliśmy w poprzednim rozdziale, generalnie nie mają mechanizmów generowania i 

testowania alternatywnych działań (chociaż agenci BDI mają pewne możliwości w tym zakresie) .Model 

LIDA, podobnie jak wiele tradycyjnych programów AI, ma zdolność konstruowania modeli 

wewnętrznych które można wykorzystać do oceny różnych sytuacji. Na przykład Deep Blue II, system, 

który pokonał Gary'ego Kasparowa w szachach, przetestował wiele sekwencji ruchów przed wyborem 

najlepszego do wykonania. Model LIDA podchodzi do planowania i oceny opcji inaczej niż w przypadku 

tradycyjnej sztucznej inteligencji. W starej dobrej sztucznej inteligencji (GOFAI) programiści muszą 

określić wiele kryteriów oceny możliwy scenariusz z góry. W LTDA scenariusze są budowane i oceniane 

przez indywidualne zestawy kodów wykonujące odrębne zadania. Scenariusz może być oceniany przez 

tysiące różnych zestawów kodów, z których każdy szuka określonego rodzaju informacji. Kodeksy 

uwagi, które znajdują informacje związane z ich obawami, konkurują ze sobą, aby wprowadzić te 

informacje do świadomości. Jeśli, na przykład, kodelet odkryje informacje reprezentujące krew w 

scenariuszu, ten kodel może rekrutować inne kodele, aby sprawdzić, czy ten scenariusz prowadzi do 

krzywdzenia ludzi lub zwierząt. Modele kodowe są szczególnie użytecznym modelem do 

podejmowania decyzji moralnych, ponieważ nikt nie musi z góry określać kryteriów moralnych oceny 

scenariusza. Przeciwnie, tysiące kodeli uwagi mogłoby szukać informacji istotnych z moralnego punktu 

widzenia, podczas gdy tylko te, które znalazły informacje związane z ich dyrektywą lub funkcją, 

konkurowałyby o uwagę. W LIDA wyobraźnia odpowiada modelowi zbudowanemu w przestrzeni 

roboczej przez kodele, których zadaniem jest budowanie struktur w przestrzeni roboczej. Składnikami 

wewnętrznych modeli świata są węzły i ogniwa pamięci percepcyjnej. Selekcja działań w LIDA ma 

miejsce na końcu każdego cyklu poznawczego. Akcja może być tak prosta, jak dodanie komponentu do 

modelu w obszar roboczy. Poprzez wielokrotne modyfikowanie modelu w obszarze roboczym, 

dyskusja z wyobraźnią może odbywać się w wielu cyklach. Weźmy pod uwagę urbanistę, któremu 

powierzono zadanie zaprojektowania i zlokalizowania służb ratunkowych w mieście. Część szkolenia 

planisty obejmowałaby naukę złożonych strumieni zachowań wewnętrznych w celu konstruowania i 

manipulowania scenariuszami poprzez umieszczanie różnych obiektów w określonych miejscach. Inne 

wewnętrzne strumienie zachowań pozwoliłyby na ocenę takich scenariuszy (plany mentalne lokalizacji 

pogotowia, straży pożarnej, policji i obiektów szpitalnych) przy użyciu kryteriów funkcjonalnych, 

estetycznych i moralnych. Wolicjonalne podejmowanie decyzji, jak opisano wcześniej, 

wykorzystywałoby jeszcze inne strumienie zachowań, aby zdecydować, który ze skonstruowanych 

scenariuszy wybrać. Właściwie w LIDA centralnym miejscem wielu prac jest przestrzeń robocza, chociaż 

ucieleśniony robot oparty na LIDA może również zapisywać pomysły na papierze. Ostatecznie, aby 

rozważania moralne mogły być odpowiednio modelowane przez LIDA, trzeba będzie zaprojektować 

kodele uwagi, które są wrażliwe na istotne moralnie informacje. Czy projekt takich moralnie 

wrażliwych kodeksów różni się od ogólnego projektu kodetów, które poszukują konkretnych 

informacji, dopiero się okaże. Ale minimalnie, na przykład, spodziewamy się, że kodele uwagi, które są 

wrażliwe na konkretne informacje o wyrazie twarzy i głosie osób dotkniętych działaniami AMA, będą 

musiały być częścią mieszanki. Zaletą zestawów kodowych jest to, że zapewniają nieskończenie 

rozszerzalne ramy uwzględniające coraz więcej istotnych czynników. 

Rozwiązanie, ocena i dalsze uczenie się 

Agent z siedzibą w LIDA doszedłby do rozwiązania, gdy nie ma już sprzeciwu do propozycji. Biorąc pod 

uwagę, że aktywacja sprzeciwu zanika w powtarzających się cyklach, silnie wzmocnione propozycje z 

czasem przeważą nad słabymi sprzeciwami. Ale propozycje i ich zwolennicy z czasem słabną w swojej 



aktywacji. Słabe propozycje mogą również spowodować, że konkurencja zostanie zwrócona na inne 

obawy, które wymagają uwagi, łagodząc presję lub potrzebę działania agenta w odpowiedzi na 

wyzwanie. Silnie aktywowane zasady, obowiązki lub inni przeciwnicy przetrwają słabych oferentów i 

wymuszą opracowanie bardziej kreatywnych propozycji, które uwzględniają silne zastrzeżenia. Jednak 

presja czasu może wymusić decyzję, zanim wszystkie zastrzeżenia zostaną rozwiane. Spadek siły 

propozycji i zastrzeżeń, presja czasu na podejmowanie decyzji oraz presja ze strony innych obaw mogą 

wpływać na wybór odpowiedzi na wyzwanie, nawet jeśli odpowiedź jest niewystarczająca lub niepełna. 

Co więcej, rozważania moralne rzadko pokonują wszelkie zastrzeżenia, nawet przy hojnym przydziale 

czasu. Decyzje moralne są często chaotyczne, ale architektura LIDA ma potencjał do tworzenia 

zachowań adaptacyjnych pomimo złożoności. Przyszli agenci moralni inspirowani przez LIDA mogą 

rozważyć szerszy wachlarz propozycji, zastrzeżeń i dowodów potwierdzających, niż może to zrobić 

czynnik ludzki, a tym samym być może wybrać bardziej satysfakcjonujący sposób działania niż wielu 

ludzi. Model LIDA nie jest zaprojektowany wokół ustalonych wartości moralnych i może, podobnie jak 

czynnik ludzki, być podatny na działanie pod wpływem silnie wzmocnionych impulsów i propozycji, 

niekoniecznie biorąc pod uwagę potrzeby innych. Na tym polega problem, który ujawniają 

eksperymenty, takie jak wspomniany wcześniej dobry Samarytanin. Niektórzy filozofowie 

argumentowali, że takie eksperymenty pokazują, że pojęcie stabilnego charakteru moralnego jest 

mitem, podczas gdy inni twierdzą, że tylko wzmacniają one ideę, że etyka nie dotyczy tego, jak ludzie 

się zachowują, ale o dostarczeniu im ideałów refleksyjnej samoregulacji, które wykraczają poza zwykłe 

psychologiczne tendencje. Są to kwestie daleko wykraczające poza obecne możliwości techniczne LIDA. 

Ale to, co oferuje LIDA, to model komputerowego uczenia się, który mógłby stanowić kroki w kierunku 

pełniejszego modelu edukacji moralnej lub rozwoju dobrego charakteru. Sposób, w jaki AMA oparta 

na LIDA monitoruje swoje działania, będzie ważny dla jej moralnego rozwoju. Gdy zostanie ustalone 

rozwiązanie moralnego wyzwania, taki agent monitoruje powodzenie wynikających z niego działań, tak 

jak w przypadku każdego innego działania, głównie za pomocą kodeksu oczekiwania. Kodeks 

oczekiwania to kodel uwagi, który jest generowany przez wybraną akcję. Zadaniem tego kodeksu 

oczekiwań jest dostarczenie do świadomości informacji o wyniku działania. W szczególności agent 

oczekiwań zostałby uaktywniony przez rozbieżności między przewidywanym wynikiem działania a jego 

rzeczywistym wynikiem. Zwrócenie uwagi na tę rozbieżność wzmocniłoby z kolei lub zahamowałoby 

zastosowanie tego schematu zachowania do podobnych przyszłych wyzwań. W ten sposób zwrócenie 

uwagi na korelację wyniku z prognozą przyczyni się do uczenia się procedur. Ten ogólny model uczenia 

się proceduralnego ma zastosowanie do rozwoju moralnego w kontekście podmiotu, który wyraźnie 

uwzględnił względy moralne w wyborze działania oraz w swoich oczekiwaniach co do pozytywnego 

wyniku moralnego wybranego działania. 

Idąc naprzód 

Wartość kompleksowej teorii, na przykład modelu GWT-LIDA, polega na tym, że zapewnia ona ramy 

do integracji danych wejściowych z wielu różnych źródeł. System modułowy, na przykład LIDA, może 

obsługiwać szeroki zakres wejść. Modułowe systemy komputerowe nie zależą całkowicie od 

pomysłowości jednego zespołu projektowego. Projektanci kompleksowych systemów mogą korzystać 

z najlepszych w swojej klasie przy wyborze modułów opracowanych przez innych badaczy do 

zarządzania sensorycznym wejściem, percepcją lub różnymi formami pamięci, w tym pamięcią 

semantyczną i pamięcią proceduralną. W modelu GWT-LIDA, rywalizacja o świadomość między 

różnymi koalicjami, globalna transmisja zwycięskiej koalicji oraz wybór akcji w każdym cyklu to 

mechanizmy integracji wkładu z różnych źródeł. Nieświadome równoległe przetwarzanie informacji, 

szybkość cykli i multicykliczne podejście do zdolności poznawczych wyższego rzędu stanowią obietnicę, 

że podmiot moralny podobny do LIDA może zintegrować szeroki wachlarz istotnych moralnie danych 

wejściowych do swoich wyborów i działań. Niemniej jednak nie chcemy sprawiać wrażenia, że projekty 



AI, takie jak LIDA, mogą rozwiązać wszystkie problemy. Podobnie jak inne procedury sztucznej 

inteligencji do testowania scenariuszy, LIDA musi stawić czoła wyzwaniu skalowania - to znaczy kwestii, 

czy jej strategia może być dostosowana do tworzenia i oceny złożonych scenariuszy. Ponadto powyższa 

dyskusja rodzi szereg dodatkowych pytań. Czy mechanizmy sugerowane przez te opisy obejmują ważne 

aspekty ludzkiego procesu podejmowania decyzji? Nawet jeśli ludzie funkcjonują inaczej, czy opisane 

mechanizmy są wystarczające, aby uchwycić praktyczne wymogi moralnego podejmowania decyzji? 

Czy mechanizmy reprezentowania konfliktu między różnymi regułami (wnioskodawcami i 

przeciwnikami) są zbyt uproszczone, aby uchwycić bogatą dynamikę podejmowania decyzji moralnych 

przez ludzi? Czy podstawowe systemy, które wdrażają te mechanizmy, można przeskalować, aby 

sprostać bardziej wyrafinowanym wyzwaniom moralnym niż systemy autonomiczne funkcjonujące w 

wielu różnych kontekstach? Czy funkcjonalny model świadomości sugerowany przez GWT i model LIDA 

jest odpowiedni? A może agent będzie wymagał jakiejś formy fenomenalnego doświadczenia, które 

nie jest ujęte w opisywanym systemie? Czy naprawdę można zrozumieć moralność bez pełnego opisu 

jej aspektów społecznych? Jak dobrze LIDA poradziłaby sobie z tego rodzaju delikatnymi negocjacjami 

społecznymi, które są związane z zarządzaniem i regulowaniem konfliktów, które powstają między 

agentami o konkurencyjnych interesach? Franklin i inni pracujący z modelem LIDA są w stanie 

zasugerować sposoby, w jakie LIDA może sprostać tym wyzwaniom, ale początkowo podejścia będą 

tylko teoriami bez dowodu słuszności koncepcji. Na przykład Franklin uważa, że LIDA będzie 

potrzebować czegoś w rodzaju ToM, aby odpowiednio funkcjonować w kontekstach społecznych, i 

pracuje nad sposobami dostosowania modelu aby  doceniać przekonania i zamiary innych. Uważa, że 

ToM można wbudować w model przy użyciu istniejących struktur. Oczywiście wielu pozostanie 

podejrzliwych w stosunku do mechanicznych wyjaśnień zdolności moralnych. Ale dowód, jak często 

mówiono, będzie w puddingu. To, co opisaliśmy, z pewnością nie jest dowodem na to, że w pełni 

działające metody AMA wyłonią się z systemów obliczeniowych. Raczej nakreśliliśmy jeden bogaty 

schemat eksperymentalny do zbadania tej możliwości. Podejście do tworzenia AMA przedstawione w 

tym rozdziale różni się od podejść opisanych w rozdziale 9. Tam zbadaliśmy projekty oprogramowania, 

które koncentrują się na jednym aspekcie podejmowania decyzji moralnych. Tutaj mamy podejście, 

które zapewnia ogólną architekturę do łączenia wielu rodzajów moralnie istotnych rozważań. Jednak 

na tym etapie LIDA jest tylko częściowo wdrożona i jest w dużej mierze modelem koncepcyjnym. Nikt 

nie może z góry wiedzieć, czy lepiej jest realizować mniej ambitne projekty, które można obecnie w 

pełni wdrożyć, na przykład te opisane w rozdziale 9, czy też próbować rozwijać systemy z AGI. W istocie 

pomysł, że istnieje najlepsze podejście, może opierać się na błędnym przekonaniu. Ostatecznie mogą 

istnieć sposoby łączenia wyspecjalizowanych podejść omówionych w rozdziałach 9 i 10 w dedykowaną 

architekturę modułową, na przykład zaproponowaną przez Ronalda Arkina, lub w model globalny, na 

przykład LIDA. Ale tym, co mamy nadzieję zilustrowaliśmy w tym rozdziale i rozdziale 9, jest to, że 

etyczne oprogramowanie opuściło strony science fiction i przybiera formę prawdziwych linii kodu. Bez 

względu na to, jak prymitywne mogą być obecnie te wysiłki, eksperyment projektowania AMA już się 

rozpoczął. 



ZAGROŻENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI 

Nagłówki jutra 

„Roboty maszerują na Waszyngton ,  domagają się swoich praw obywatelskich” 

„Terrorist Avatar Bombs Virtual Holiday Destination” 

„Literacka Nagroda Nobla przyznana firmie IBM’s Deep-Bluedora”  

„Opłaty za ludobójstwo podniesione w FARL (Fuerzas Armadas Roboticas de Liberacion) ” 

„Nanoboty naprawiają perforowane serce” 

„VTB (Virtual Transaction Bot) gromadzi majątek osobisty na rynku walutowym” 

„Debaty ONZ o zakazie samoreplikującej się sztucznej inteligencji” 

„Serial Stalker namierza robotów prostytutki” 

Czy to nagłówki, które pojawią się w tym stuleciu, czy tylko pożywka dla pisarzy science fiction? W 

ostatnich latach szereg poważnych informatyków, teoretyków prawa i ekspertów ds. Polityki zaczęło 

zajmować się wyzwaniami stawianymi przez wysoce inteligentne (ro) boty uczestniczące wraz z ludźmi 

w handlu codziennym. Znani naukowcy, tacy jak Ray Kurzweil i Hans Moravec, z entuzjazmem mówią 

o (ro)botach, których inteligencja będzie wyższa niż u ludzi, oraz o tym, jak ludzie osiągną formę życia 

wiecznego, przesyłając swoje umysły do systemów komputerowych. Ich przewidywania dotyczące 

pojawienia się systemów komputerowych o inteligencji porównywalnej z ludzką w latach 2020-50 

opierają się na obliczeniowej teorii umysłu i projekcji prawa Moore'a na kilka następnych dziesięcioleci. 

Prawnicy debatują nad tym, czy świadoma sztuczna inteligencja może zostać uznana za „osobę” dla 

celów prawnych, czy też może mieć prawa równe prawom człowieka. Planiści polityczni zastanawiają 

się nad potrzebą uregulowania rozwoju technologii, które mogą potencjalnie zagrozić ludzkiemu życiu, 

jak ludzie to wiedzieli. Liczba artykułów na temat budowania moralnych zdolności decyzyjnych w (ro) 

botach to spadek w przysłowiowym koszyku w porównaniu z zalewem artykułów poświęconych 

spekulacyjnym scenariuszom przyszłości. Nowe technologie zostaną połączone, aby zapewnić nowe 

możliwości. Postępy w dziedzinie genetyki, nanotechnologii i neurofarmakologii będą się łączyć ze sobą 

i ze sztuczną inteligencją w sposób, który wykracza daleko poza zdolność przewidywania ludzkości. 

Superinteligentne boty (ro) to tylko jedna z wielu technologii, które mogą wyłonić się z badań nad 

sztuczną inteligencją. Możliwości, takie jak powstanie kultury cyborgów, wydają się być naturalnym 

przedłużeniem obecnych badań w dziedzinie neuroprotetyki, w tym implantów ślimakowych, połączeń 

neuronowych ze sztucznymi kończynami i głębokie stymulacje mózgu, które łagodzą objawy choroby 

Parkinsona. Przyszłe cyborgi mogą nawet zatrzeć granice między cyberprzestrzenią a RL (prawdziwym 

życiem) za pomocą połączeń nerwowych między komputerami a mózgami. Interfejs łączący aktywność 

nanobotów w krwiobiegu z zewnętrznym komputerem otwiera możliwości naprawy uszkodzonych 

narządów, a także wzmacnia zdolności fizyczne i psychiczne. Jednak zewnętrznie kontrolowane 

nanoboty mogą również umożliwiać pozbawiony skrupułów dostęp do wewnętrznych piątek ludzi. 

Które futurystyczne wizje są prawdopodobne w najbliższej przyszłości (od dwudziestu do pięćdziesięciu 

lat), a które są fantazjami spekulatywnymi? Na każdego Raya Kurzweila prorokującego, że Osobliwość 

(punkt, w którym sztuczna inteligencja przewyższa ludzką inteligencję) jest blisko, jest 

prawdopodobnie dwóch równie znanych naukowców, którzy wątpią w takie twierdzenia. Naukowcy, 

którzy uważają, że stworzenie przez ludzi zaawansowanych form sztucznej inteligencji jest 

nieuniknione, różnią się tym, jak szybko będzie możliwa silna sztuczna inteligencja (dziesięć do dwustu 

lat), natomiast sceptycy wobec całego przedsięwzięcia różnią się co do tego, czy jest to możliwe. 



Sceptycy podkreślają trudność wyzwań technologicznych, którym trzeba sprostać, podczas gdy 

wierzący są bardziej skłonni do bagatelizowania tego. Prawdziwie wierzący mają tendencję do 

pomijania wyzwań etycznych, które będą wiązały się z tworzeniem AMA, podczas gdy sceptycy wydają 

się bardziej wrażliwi na ryzyko, że budowane systemy mogą nabyć i działać zgodnie z wartościami mniej 

niż łagodne. Jest to z pewnością uogólnienie, ale kiedy wierzący omawiają etykę systemów sztucznej 

inteligencji z wyższą inteligencją, skłaniają się ku wątpliwym lub naiwnym założeniom, dlaczego ludzie 

będą mogli ufać dobroczynności takich systemów. W tych różnicach możemy po prostu obserwować 

orientacje psychologiczne (kubek jest w połowie pełny lub w połowie pusty) i potrzebę optymizmu co 

do korzyści społecznych, jakie przyniosą ich projekty, ci, którzy utożsamiają się z wielkimi wyzwaniami. 

Trudno jest zgłębić lukę między stosunkowo prymitywnym stanem istniejącej (ro)botycznej technologii 

a spekulacjami na temat tego, co wkrótce nadejdzie. Tak, badania postępują w niezwykłym tempie. 

Należy jednak przekroczyć główne progi technologiczne, zanim obietnica stworzenia podobnej do 

człowieka sztucznej inteligencji, nie wspominając o nadludzkiej sztucznej inteligencji, zostanie uznana 

za poważną możliwość przez decydentów i opinię publiczną. W tym rozdziale omówimy niektóre z 

bardziej futurystycznych rozważań które są związane z realizacją moralnych zdolności decyzyjnych w 

AI. Wyjaśnijmy sobie na początku. Żadne z tych futurystycznych refleksji nie pomaga nam w napisaniu 

linii kodu do tworzenia AMA. Jednak kwestie prawne dotyczące tego, kto jest odpowiedzialny za 

działania (ro) bota i kiedy może przekroczyć próg do miejsca, w którym ponosi odpowiedzialność za 

własne działania, są z pewnością związane z tematami tej książki. Debaty polityczne na temat potrzeby 

uregulowania lub zaniechania przyszłych badań wpływają na rozwój AMA, a na nie będą miały wpływ 

wszelkie postępy zapewniające bezpieczeństwo technologii (ro) botycznej. Ponadto na politykę 

społeczną wpływają nadzieje i obawy opinii publicznej. Polityka publiczna wobec rozwoju sztucznej 

inteligencji będzie, przy odrobinie szczęścia, oparta na realistycznych możliwościach, a nie na 

spekulacjach lub szumie. Najpierw zajmiemy się nadziejami i obawami, a następnie przejdziemy do 

kwestii moralnej sprawczości i odpowiedzialności prawnej, zanim zakończymy kilka uwag na temat 

tego, czy badania nad technologią (ro) botyczną należy przyjąć, uregulować, czy porzucić. 

Futurologia 

Futurystyczna (ro)botyczna literatura obraca scenariusze inteligentnych maszyn, które działają jako 

moralni lub niemoralni agenci, pozostając poza kontrolą inżynierów, którzy je zbudowali. (Ro)boty 

odgrywają kluczową rolę zarówno w utopijnych, jak i dystopijnych wizjach. Spekulacje, że systemy AI 

wkrótce dorównają, jeśli nie przewyższają ludzi pod względem inteligencji, podsycają fantazje 

technologiczne i obawy dotyczące przyszłego przejęcia robota. Być może, jak przewidują niektóre 

wersje przyszłości, gatunek samoreplikujących się (ro) botów rzeczywiście zagrozi przytłoczeniem 

ludzkości. Jednak słynna jeremiada Billa Joy'a w Wired (2000) przeciwko technologii samoreplikacji, 

pomimo tego, że samoreplikujące się roboty nie będą stanowić większego zagrożenia. Robotyk Jordan 

Pollack z Brandeis University zwraca uwagę, że w przeciwieństwie do patogenów lub replikujących 

nanotechnologii (ro)boty wymagają znacznych zasobów zarówno w postaci surowców, jak i 

infrastruktury, aby się rozmnażać. Zatrzymanie reprodukcji (ro)botów to prosta sprawa zniszczenia 

infrastruktury lub zamknięcia łańcucha dostaw. Daniel Wilson uchwycił także absurdalność 

przesadnych lęków przed przejęciem robota w swoim suchym, humorystycznym, ale pouczającym How 

to Survive a Robot Uprising: Tips on Defending Yourself against the Coming Rebellion. Niemniej jednak 

taktyki mające na celu powstrzymanie dużych robotów przed replikacją prawdopodobnie nie będą 

skuteczne w przypadku małych nanobotów. Z drugiej strony, jest mało prawdopodobne, aby nanoboty, 

nawet w dobie miniaturyzacji, były bardzo inteligentne. Inteligentne czy nie, szare scenariusze szlamu 

ukochane przez alarmistów, w których samoreplikujące się nanoboty zjadają cały materiał organiczny 

na ziemi, symbolizują poważne etyczne wyzwania stawiane przez nanotechnologię. Współpracujące ze 

sobą nanoboty mogą wykazywać groźne zachowanie roju. Futuryści zainteresowani pojawieniem się 



osobliwości lub zaawansowanych systemów z AGI często odnoszą się do potrzeby przyjaznej sztucznej 

inteligencji. Idea przyjaznej sztucznej inteligencji ma na celu uchwycenie wagi zapewnienia, że takie 

systemy nie zniszczą ludzkości Jednak często trudno jest powiedzieć, jak bardzo zaangażowani są ci, 

którzy mówią o tym projekcie, w ciężkiej pracy, która byłaby konieczna, aby uczynić AI przyjaznym, czy 

też deklarują ten projekt, aby stłumić obawę, że zaawansowana sztuczna inteligencja może nie być 

łagodna - strach, który może prowadzić do polityki, która będzie kolidować z gwałtownym atakiem na 

nadludzką sztuczną inteligencję. Koncepcja przyjaznej sztucznej inteligencji została wymyślona i 

opracowana przez Eliezera Judkowskiego, współzałożyciela Singularity Institute for AI. Instytut zakłada, 

że przyspieszający rozwój IT ostatecznie doprowadzi do powstania inteligentniejszej niż ludzka 

sztucznej inteligencji, a jego deklarowanym celem jest stawienie czoła szansom i zagrożeniom, jakie 

stwarza to wyzwanie. Eliezer to błyskotliwy młody człowiek, którego pomysły czasami graniczą z 

geniuszem. Jest prawie religijnie oddany przekonaniu, że Osobliwość jest nieunikniona. Jego 

przemyślenia na temat stworzenia przyjaznych dla sztucznej inteligencji systemów zakładają, że 

wkrótce będą miały zaawansowane zdolności, które ułatwią im wyszkolenie ich w zakresie 

wartościowania ludzi i wrażliwości na ludzkie względy. Judkowski proponuje, że wartość bycia 

„przyjaznym” dla ludzi jest odgórną zasadą, którą należy zintegrować z systemami AGI na długo przed 

spekulacyjnym krytycznym punktem zwanym „twardym startem”. W przeciwieństwie do „miękkiego 

startu”, w którym przejście do Osobliwości zachodzi przez długi okres, teoria „twardego startu” 

przewiduje, że przejście to nastąpi bardzo gwałtownie, być może zajmie tylko kilka dni. 

Chodzi o to, że gdy system z niemal ludzkimi zdolnościami zwróci się do wewnątrz i zacznie 

modyfikować swój własny kod, jego rozwój może wystartować wykładniczo. Istnieje obawa, że taki 

system wkrótce znacznie przewyższy możliwości ludzi, a jeśli nie będzie przyjazny dla ludzi, może 

traktować ludzi nie lepiej niż ludzie traktują zwierzęta, a nawet owady. Ben Goertzel nie wierzy, że 

przyjazna strategia AI Yudkovsky'ego może się powieść. Goertzel jest jednym z czołowych naukowców 

pracujących nad budową AGI. Jego projekt Novamente jest obecnie nakierowany na zbudowanie AGI, 

który będzie funkcjonował w popularnym internetowym uniwersum Second Life i wierzy, że będzie to 

możliwe w ciągu następnej dekady, przy odpowiednim finansowaniu. Goertzel obawia się, że bycie 

„przyjaznym” dla ludzi nie jest prawdopodobnie naturalną wartością dla AGI, a zatem jest mniej 

prawdopodobne, że przeżyje udane rundy samomodyfikacji. Proponuje, aby projekt AGI opierał się na 

kilku podstawowych wartościach. W artykule roboczym na temat moralności sztucznej inteligencji 

Goertzel tworzy rozróżnienie między tymi abstrakcyjnymi podstawowymi wartościami - na przykład 

tworzenie różnorodności, zachowywanie istniejących wzorców, które okazały się wartościowe, i dbanie 

o siebie - które mogą być łatwe do ugruntowania w architekturze systemu i trudne do wdrożenia 

podstawowe wartości, których należy się nauczyć poprzez doświadczenie. Wśród tych „twardych 

podstawowych wartości” jest ochrona życia i uszczęśliwianie innych inteligentnych lub żywych 

systemów. Bez doświadczenia systemowi trudno byłoby zrozumieć, czym jest życie lub szczęście. 

Goertzel sugeruje, że możliwe będzie „wyraźne powiązanie AGI z podstawowymi wartościami Easy: 

wartościami korzystnymi dla ludzi, ale także naturalnymi w kontekście samego AGI (stąd 

prawdopodobieństwo, że zostaną zachowane poprzez trwający proces samomodyfikacji AGI)”, i jest 

zwolennikiem strategii stosowania „podejścia opartego na treningu opartym na doświadczeniu, aby 

nadać systemowi podstawowe wartości Hard”. Odpowiednio łagodzi te sugestie z dozą pokory: 

Wreszcie, ryzykując zmęczenie, jeszcze raz podkreślę, że wszystkie te uwagi to tylko spekulacje i 

intuicja. Jestem przekonany, że zyskamy znacznie lepszy praktyczny sens w tych kwestiach, kiedy 

będziemy mieli podludzkie, ale wciąż umiarkowanie inteligentne AGI [sic] do eksperymentowania. Do 

tego czasu jakiekolwiek ostateczne twierdzenia dotyczące właściwej drogi do moralnego AGI byłyby 

zdecydowanie nie na miejscu. Zgadzamy się z Goertzelem, że chociaż warto zastanowić się nad 

poważnymi przyszłymi możliwościami wynikającymi z inteligentnych systemów, trudno będzie 



poczynić postępy w formułowaniu strategii, które uczynią te systemy moralnymi. Po pierwsze, 

informatycy będą musieli odkryć, które platformy mogą prowadzić do (ro) bota z AGI. Peter Norvig, 

dyrektor badań w Google i współautor klasycznego współczesnego podręcznika Artificial Intelligence: 

A Modern Approach, należy do tych, którzy wierzą, że moralność dla maszyn będzie musiała być 

rozwijana wraz z AI i nie powinna być zależna wyłącznie od przyszłych postępów. Do tej pory powinno 

być już oczywiste, że tak też postrzegamy wyzwanie rozwoju maszyn moralnych. Obawy, że postęp w 

technologii (ro)botycznej może zaszkodzić ludzkości, podkreślają odpowiedzialność naukowców za 

uwzględnienie względów moralnych podczas opracowywania systemów. Jednym z naukowców 

zajmujących się sztuczną inteligencją, szczególnie wrażliwym na wyzwania, jakie może stwarzać 

zaawansowana sztuczna inteligencja, jest Hugo de Garis, który kieruje grupą sztucznej inteligencji na 

Uniwersytecie Wuhan w Wuhan w Chinach. De Garis pracuje nad budowaniem mózgów z miliardów 

sztucznych neuronów. Szczególnie głośno wskazywał na potencjalny negatywny wpływ badań nad 

sztuczną inteligencją, w tym jego własnych. Przewiduje wojnę między tymi, którzy wspierają 

zaawansowane artylekty (termin, który wywodzi od „sztucznych intelektów” w odniesieniu do 

ultrainteligentnych maszyn) i tymi, którzy boją się artylektów. Nick Bostrom, filozof, który założył 

zarówno Światowe Stowarzyszenie Transhumanistów, jak i Instytut Przyszłości Ludzkości na 

Uniwersytecie Oksfordzkim, proponuje, że superinteligentne maszyny znacznie przewyższą ludzi 

jakością ich etycznego myślenia. Jednak Bostrom ostrzega, że biorąc pod uwagę, że takie maszyny 

byłyby intelektualnie lepsze i niepowstrzymane, ich projektanci powinni zapewnić im motywacje 

przyjazne dla człowieka. Bostrom, podobnie jak Josh Storrs Hall, którego przekonanie, że ludzie mogą 

wyewoluować sztucznych agentów o pozytywnych wartościach , ogólnie utrzymuje, że 

superinteligentne systemy będą działać w sposób korzystny dla ludzkości. Michael Ray LaChat z 

Methodist Theological School w Ohio idzie o krok dalej w przewidywaniu, że sztuczna inteligencja 

stanie się istotą, która „stanie się moralnie tak doskonała, jak ludzie mogą sobie wyobrazić…. 

Empatyczna wyobraźnia tej istoty weźmie pod uwagę cierpienie i ból wszystkich prawdziwie 

odczuwających istot w procesie podejmowania decyzji. Osoby ludzkie będą w coraz większym stopniu 

polegać na moralnych decyzjach tej istoty ”. Być może, jak sugerują pisma LaChat, słowo „byt” należy 

zastąpić słowem „bóstwo”. Nie udajemy, że potrafimy przewidzieć przyszłość AI. Niemniej jednak, dla 

naszych sceptycznych umysłów bardziej optymistyczne scenariusze opierają się na założeniach 

graniczących ze ślepą wiarą. Nie jest jasne, które platformy będą najbardziej skuteczne w tworzeniu 

zaawansowanych form sztucznej inteligencji. Różne platformy będą stanowiły różne wyzwania i różne 

środki zaradcze na te wyzwania. Na przykład (ro) boty z emocjami reprezentują zupełnie inny gatunek 

niż (ro) boty bez emocji. Zgadzamy się jednak, że systemy o wysokim stopniu autonomii, z 

superinteligencją lub bez, będą wymagały czegoś w rodzaju motywacji przyjaznych człowiekowi lub 

cnotliwego charakteru. Niestety, zawsze znajdą się osoby i korporacje, które opracują systemy do 

własnych celów. Oznacza to, że cele i wartości, które programują w botach (ro), mogą nie służyć dobru 

ludzkości. Na tę perspektywę z pewnością zwrócą uwagę osoby formułujące politykę publiczną. Byłoby 

bardzo pomocne, gdyby inżynierowie wzięli możliwość nadużyć uwzględniana przy projektowaniu 

zaawansowanych systemów SI. Rozwój systemów bez odpowiednich ograniczeń etycznych lub 

motywacji może mieć daleko idące konsekwencje, nawet jeśli (ro)boty zostały opracowane do celów 

społecznie korzystnych. Departament Obrony USA jest szczególnie zainteresowany zastępowaniem 

ludzi w niebezpiecznych przedsiębiorstwach wojskowych robotami. Jednym z określonych celów jest 

ratowanie życia ludzkich żołnierzy. Przypuszczalnie żołnierze robotów nie zostaną zaprogramowani w 

niczym tak restrykcyjnym, jak pierwsze prawo Asimova. Czy na przykład celowość ratowania ludzkiego 

życia poprzez budowanie żołnierzy-robotów do walki przeważy nad trudnością zagwarantowania, że 

takie maszyny są sterowalne i nie można ich nadużywać? Z punktu widzenia projektowania maszyn 

moralnych, znaczenie futurystycznych scenariuszy polega na tym, że działają one jako opowieści 

ostrzegawcze, ostrzegające inżynierów, aby mieli się na baczności, że rozwiązania obecnych 



problemów nie będą miały niezamierzonych konsekwencji w przyszłości. Na przykład, co się stanie, gdy 

roboty wojskowe wejdą w kontakt z robotami usługowymi w domu, w którym zaprogramowano 

pierwsze prawo Asimova? Początkowo można by przypuszczać, że niewiele zmieni się ani dla wojska, 

ani dla robota usługowego, ale w końcu, gdy roboty uzyskały zdolność przeprogramowywania lub 

restrukturyzacji sposobu przetwarzania informacji, z tego spotkania mogą wyniknąć poważniejsze 

konsekwencje, w tym perspektywa, że jeden robot przeprogramowałby drugiego. W międzyczasie 

bardziej naglącym problemem jest to, że bardzo małe, przyrostowe zmiany dokonane w strukturach, 

za pośrednictwem których AMA nabywa i przetwarza przyswajane przez nią informacje doprowadzą 

do subtelnych, niepokojących i potencjalnie destrukcyjnych zachowań. Na przykład robot, który uczy 

się czynników społecznych związanych z zaufaniem, może nadmiernie uogólniać nieistotne cechy, na 

przykład oczy, włosy lub kolor skóry, i w rezultacie rozwinąć niepożądane uprzedzenia. Systemy uczenia 

się mogą być jedną z lepszych opcji opracowywania wyrafinowanych AMA, ale podejście to ma swój 

własny zestaw unikalnych problemów. W okresie dojrzewania systemy uczenia się będą musiały zostać 

poddane kwarantannie, chroniąc ludzi przed ich próbami i błędami. Lepiej uczące się (ro) boty będą 

systemami otwartymi - poszerzającymi zakres informacji, które integrują, ucząc się od otoczenia, 

innych maszyn i ludzi. Zawsze istnieje szansa, że system uczenia się zdobędzie wiedzę, która jest 

bezpośrednio sprzeczna z jego wbudowanymi ograniczeniami. Czy indywidualny bot (ro) będzie „w 

konflikcie” z powodu takiej wiedzy, czy też użyje jej w sposób omijający ograniczenia, których nie 

znamy. Szczególnie niepokojąca jest możliwość, że system uczący się mógłby odkryć sposób na obejście 

mechanizmów kontrolnych, które działają jako wbudowane ograniczenia. Jeśli i kiedy (ro) boty osiągną 

wysoki stopień autonomii, proste systemy kontroli, które powstrzymują niewłaściwe zachowanie, nie 

będą wystarczające. W jaki sposób inżynierowie mogą budować wartości i mechanizmy kontrolne, 

które są trudne, jeśli nie niemożliwe, do obejścia przez system? W efekcie zaawansowane systemy 

będą wymagały wartości lub skłonności moralnych, które są integralną częścią ogólnego projektu 

systemu i których system ani nie może, ani nie rozważałby demontażu. Taka była wizja Asimova o 

pozytywronowym mózgu robota zaprojektowanym w oparciu o Trzy Prawa. 

Jedną z atrakcji oddolnego podejścia do projektowania AMA polega na tym, że mechanizmy kontrolne 

służące jako ograniczenia w zachowaniu systemu mogą ewoluować w taki sposób, że są rzeczywiście 

zintegrowane z ogólnym projektem systemu. W rezultacie integralne wewnętrzne ograniczenia 

działałyby jak sumienie, którego nie można obejść, chyba że dążą do celu, którego znaczenie dla 

ludzkości było jasne. Storrs Hall i inni podkreślili ten punkt, opowiadając się za ewolucyjnym 

podejściem do budowania świadomości maszyn. Jednak ewolucja oddolna rodzi mnóstwo potomstwa, 

a ci, którzy dostosują się i przeżyją, nie będą potrzebni tylko ci, których wartości są wyraźnie łagodne z 

perspektywy ludzi. Kara - od wstydu do uwięzienia - lub przynajmniej strach przed karą odgrywa pewną 

rolę w rozwoju człowieka i powstrzymaniu niewłaściwego zachowania. Niestety, wątpliwe jest, aby 

pojęcie bycia ukaranym miało jakikolwiek trwały wpływ na rozwój botów (ro). Czy (ro) bot naprawdę 

mógł być zaprojektowany tak, aby bać się wyłączenia? Z pewnością coś, co odpowiada poczuciu 

porażki, a nawet wstydu, może zostać zaprogramowane w przyszłym (ro)botycznym systemie, aby 

nastąpiło, jeśli nie uda mu się osiągnąć swoich celów. Ponadto mechanizmy utrudniające systemowi 

dążenie do jego celów, na przykład spowolnienie dostaw informacji lub energii, jeśli narusza on normy, 

mogą służyć jako zastępcze formy „kary” dla prostych autonomicznych botów (ro). Jednak bardziej 

zaawansowane maszyny z pewnością znajdą sposoby na obejście tych kontroli, aby odkryć własne 

źródła energii i informacji. Powściągliwy wpływ autentycznego poczucia porażki lub wstydu sugeruje 

wartość (ro) bota mającego własne emocje. Niestety, wprowadzanie emocji do (ro) botów to wirtualna 

puszka Pandory, pełna korzyści i wyzwań etycznych. Jak pisze William Edmonson, wykładowca w 

School of Computer Science na University of Birmingham, „niedojrzałe emocjonalnie roboty będą 

przedstawiać ludziom dziwne zachowania, które mogą budzić obawy etyczne. Ponadto, same roboty 



mogą stanowić wyzwanie etyczne. - czy konstruowanie robotów z emocjami jest nieetyczne, czy 

budowanie ich bez emocji? ” Z technicznego i moralnego punktu widzenia budowanie (ro) botów 

zdolnych do odczuwania psychicznego i fizycznego bólu nie jest prostą sprawą.  Wrócimy do moralności 

wprowadzania emocji do (ro) botów, gdy będziemy omawiać (ro) prawa bota. Dla naszych celów 

wystarczy powiedzieć, że chociaż niepożądane emocje mogą odgrywać ważną rolę w rozwoju 

moralnym człowieka, wprowadzenie ich do (ro) botów wyłącznie w tym celu prawdopodobnie stworzy 

o wiele więcej problemów niż rozwiązuje. Projektowanie lub ewolucja ograniczeń, które są integralną 

częścią ogólnej architektury (ro) bota, są jednym z bardziej fascynujących wyzwań przyszłych robotów 

będzie musiał się zająć. Ich sukces w opracowaniu odpowiednich systemów sterowania może z 

powodzeniem przesądzić o technologicznej wykonalności projektowania AMA oraz o tym, czy 

społeczeństwo będzie wspierać systemy budowlane, które wykazują wysoki stopień autonomii. 

Obawa, że przyszłe systemy nie będą mogły być odpowiednio powstrzymane i mogą być destrukcyjne 

dla ludzi, skłaniają kilku krytyków do sugerowania, że badania nad zaawansowaną sztuczną inteligencją 

należy przerwać, zanim wymkną się one spod kontroli. Później zajmiemy się wyzwaniami dla porządku 

publicznego, jakie stwarza sztuczna inteligencja. Ale najpierw przyjrzyjmy się kryteriom wyznaczania 

botów (ro) jako agentów moralnych i temu, czy któregoś dnia mogą one zasługiwać na prawa cywilne 

i prawne. 

Odpowiedzialność, odpowiedzialność, przedstawicielstwo, prawa i obowiązki 

Autonomiczne (ro)boty  nie będą w najbliższym czasie podejmować prób globalnego przejęcia. Ale już 

wyrządzają krzywdę, rzeczywistą i domniemaną, i nie zawsze będą działać zgodnie z wytycznymi 

etycznymi lub prawnymi. Kiedy wyrządzą krzywdę, ktoś lub coś będzie musiało zostać pociągnięte do 

odpowiedzialności. Jeśli przyspieszające tempo ery cyfrowej dało tylko jedną lekcję, to prawa pozostają 

w tyle za technologią. Stało się to oczywiste dla wielu osób zajmujących się archaicznymi prawami 

autorskimi w Stanach Zjednoczonych. Komputery ułatwiają kopiowanie i rozpowszechnianie 

informacji, niezależnie od tego, czy materiał jest objęty prawami autorskimi. Niektórzy (zwłaszcza 

przedstawiciele branży wydawniczej, muzycznej i filmowej) uważają, że wymaga to lepszych systemów 

zarządzania prawami cyfrowymi w celu egzekwowania praw, które posiadają obecnie właściciele 

własności intelektualnej. Ale inni twierdzą, że to dochodzone prawa są złamanym reliktem minionej 

epoki i te prawa powinny być ustalane, a nie egzekwowane. James Boyle z Duke Law School Centre for 

the Study of the Public Domain argumentuje, że długoterminowe prawa autorskie mają sens, gdy 

wydawcy inwestują znaczne środki w kosztowną technologię druku. Zasłużyli na godziwy zwrot z tych 

inwestycji. Twierdzi, że teraz, gdy reprodukcja i dystrybucja cyfrowa wiąże się z niewielkimi kosztami, 

lepiej służyłoby to autorom i odbiorcom, udostępniając materiały do domeny publicznej, czyli „digital 

commons”, wcześniej niż pozwalają na to obecne przepisy. Podejście Boyle'a polegało na promowaniu 

nowych umów o prawach autorskich - „copyleftów” - które pozwalają autorom wybierać z menu 

określonych praw, które mogą przekazać innym, którzy chcą ponownie wykorzystać ich prace. Jednak 

takie umowy w żaden sposób nie odblokowują ogromnego repozytorium kultury bogactwo, które ma 

niewielką wartość handlową, ale pozostaje zamknięte przez prawa autorskie stworzone w innej epoce. 

Podobnie jak prawo autorskie nie nadążało za erą cyfrową, prawo dotyczące odpowiedzialności nie 

nadąża za wyzwaniami stawianymi przez coraz bardziej autonomiczne sztuczne podmioty. będzie 

oczywiście nadal reagować na rozwój technologii. Minęło prawie piętnaście lat po otwarciu Internetu 

na interesy komercyjne, zanim czołowe szkoły prawnicze, takie jak Duke, dostrzegły potrzebę istnienia 

ośrodków zajmujących się zagadnieniami prawnymi w kontekście cyfrowym. Podobnie przewidujemy, 

że może minąć jeszcze piętnaście lat, zanim duża szkoła prawnicza zauważy potrzebę założenia 

Centrum Prawa i Sztucznych Agentów. O wiele trudniej niż reagować, jednak zadaniem jest 

przewidywanie zmian prawnych, które będą wymagały uwagi. Czy będzie potrzeba (ro) bota 

odpowiednika Karty Praw? (Bill of (Ro) bot Lefts?) Zarówno Parlament Europejski, jak i rząd Korei 



Południowej opublikowały ostatnio artykuły, które sugerują, że może się to zdarzyć. Bardziej pilnym 

problemem niż prawa do (ro)botów są istniejące przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów i 

odpowiedzialności. Okażą się one równie nieadekwatne do przypisania odpowiedzialności za działania 

(ro)botów, jak prawo autorskie do internetu. Na przykład Helen Nissenbaum podkreśliła w artykule 

opublikowanym w 1996 r., Że „wiele rąk” odgrywa rolę w tworzeniu różnych elementów składających 

się na złożone automaty. Ponieważ systemy stają się bardziej złożone, niezwykle trudno jest obwinić, 

gdy coś pójdzie nie tak. Nie zawsze można przewidzieć, w jaki sposób te komponenty będą oddziaływać 

w obliczu nowych wyzwań iw nowych kontekstach. Czas i koszty związane z ustaleniem, czy 

stosunkowo małe pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym były odpowiedzialne za katastrofę 

Challengera w 1986 r., Ilustrują, jak trudno jest określić, dlaczego zawodzą złożone systemy. 

Zwiększenie autonomii maszyn jeszcze bardziej utrudni te problemy. W najbliższej przyszłości przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa produktów będą nadal rozciągane w celu uwzględnienia sztucznych 

środków. Praktyczną odpowiedzialność za nielegalne, nieodpowiedzialne i niebezpieczne praktyki będą 

w pierwszej kolejności ustalać sądy, a następnie ustawodawcy. Inteligentne maszyny będą stanowić 

wiele nowych wyzwań dla istniejącego prawa. Przewidujemy, że firmy produkujące i wykorzystujące 

inteligentne maszyny będą podkreślać trudności w określaniu odpowiedzialności i zachęcać do polis 

ubezpieczeniowych bez winy. W ich interesie może być również promowanie pewnego rodzaju 

niezależnego statusu prawnego jako agentów tych maszyn (podobnie jak w przypadku korporacji), jako 

środka ograniczającego finansowe i prawne zobowiązania tych, którzy je tworzą i używają. Innymi 

słowy, rodzaj faktycznej moralnej sprawczości zostanie przypisany systemom na długo zanim będą one 

zdolne do działania jako w pełni inteligentne systemy autonomiczne. Jednak wielu ludzi oprze się idei, 

że sztuczne systemy powinny być kiedykolwiek uważane za czynniki moralne, ponieważ uważają 

komputery i roboty za zasadniczo bezmyślne.  

Argumentowaliśmy, że tak naprawdę nie ma znaczenia, czy sztuczne systemy są prawdziwymi 

agentami moralnymi. Cel inżynieryjny pozostaje ten sam: ludzie potrzebują zaawansowanych robotów 

, aby działać jak agenci moralni. Biorąc wszystko pod uwagę, zaawansowane zautomatyzowane 

systemy, które używają kryteriów moralnych do oceniania różnych kierunków działań, są lepsze od 

tych, które nie zwracają uwagi na kwestie moralne. Krótkowzroczne i niebezpieczne byłoby odrzucenie 

problemu projektowania wrażliwych moralnie systemów na tej podstawie, że nie jest to prawdziwa 

moralna sprawczość. Wciąż jednak grozi niebezpieczeństwo. Nazywanie agentów moralności 

sztucznych systemów, być może ludzie ostatecznie zwolnią projektantów, programistów i 

użytkowników AMA z ich właściwej moralnej odpowiedzialności. Nazywanie maszyny agentem 

moralnym może skusić nas do zrzucenia odpowiedzialności, gdy coś pójdzie nie tak. To poważny 

problem, ale nachylenie nie jest tak śliskie, jak mogłoby się wydawać. Dyskusja na temat przypisania 

winy i odpowiedzialności toczy się nawet wtedy, gdy osoba działa jako agent innej osoby. Przyjmując 

skrajny przypadek, jeśli zatrudniasz zabójcę kontraktowego, nie ma obrony twierdzenie, że osoba, 

którą zatrudniłeś, powinna zastosować własne standardy etyczne, a zatem nie ponosisz żadnej 

odpowiedzialności za morderstwo. Nawet w mniej ekstremalnych przypadkach pośrednictwo tych, 

którzy pracują dla ciebie lub z tobą, nie zwalnia cię automatycznie z moralnej odpowiedzialności za 

swoje czyny. Podobnie, nie widzimy uzasadnienia dla poglądu, że przypisywanie moralnej sprawczości 

złożonym artefaktom powinno zapewnić łatwy sposób zaprzeczenia odpowiedzialności za ich działania. 

Tak więc dla bezpośrednich praktycznych celów projektowania i przypisywania odpowiedzialności za 

szkody (inżynieria oprogramowania i inżynieria społeczna) uważamy, że niewiele zależy od tego, czy 

roboty i agenci oprogramowania naprawdę są agentami moralnymi. Niemniej jednak nadal pouczające 

może być przyjrzenie się filozoficznym argumentom na temat prawdziwej moralnej sprawczości, aby 

zobaczyć, czy dostarczają one wskazówek dotyczących przewidywania i rozwiązywania problemów 

prawnych i politycznych, które pojawią się w przypadku autonomicznych (ro)botów. 



Agencja moralna 

W codziennej praktyce powszechne jest początkowe ocenianie ludzi na podstawie wyników ich działań. 

Ale wnioski oparte wyłącznie na wynikach są korygowane lub porzucane, gdy dowiadujemy się więcej 

o motywach tych działań. Motywy mogą tak znacząco wpływać na osąd, że nawet pozornie dobre 

działania mogą zostać ocenione jako złe, tak jak podejrzenie o ukryty motyw może skutkować 

uznaniem pozornie poprawnego zachowania za niemoralne. (Np. „On jest dla niej miły i hojny, 

ponieważ chce ją nakłonić do małżeństwa”). Zastanawiając się nad takimi przypadkami, wielu etyków 

zgodziło się, że działanie powinno być uważane za moralne tylko wtedy, gdy wynika z określonego 

stanu umysłu sprawcy - z określonej jakości intencji, celu, motywu lub usposobienia. W ostatnich latach 

wielu filozofów próbowało wyrwać się z tradycyjnych metod tej dyscypliny, wymyślając dziedzinę 

„filozofii eksperymentalnej”. Zamiast polegać na intuicjach dotyczących eksperymentów myślowych, 

które są uzgadniane w wąskich granicach gabinetów ich kolegów, filozofowie eksperymentalni badają 

teraz systematycznie, w jaki sposób na intuicje dotyczące problemów etycznych (i innych 

filozoficznych) mogą wpływać pozornie nieistotne fakty. Na przykład w przypadkach wózków, w 

których pięć osób można uratować przed uciekającym wózkiem poprzez poświęcenie jednego, 

stwierdzono , że poproszenie ich o wyobrażenie sobie scenariusza, w którym muszą dotknąć osoby, 

która umrze, robi wielką różnicę w ludzkich intuicjach dotyczących tego, co jest dozwolone. Tak więc 

podobne wyniki są oceniane w różny sposób, w zależności od poczucia bezpośredniego działania w 

danej sytuacji. Podobnie przewidujemy, że bezpośrednie, fizyczne interakcje z robotami zwiększą 

poczucie sprawczości i odpowiedzialności. Inny interesujący wynik filozofii eksperymentalnej odkrył 

Joshua Knobe, filozof z University of North Carolina w Chapel Hill. Knobe przedstawił ludziom 

scenariusze przedstawiające motywy zarabiania pieniędzy przez dyrektora generalnego korporacji. W 

scenariuszach najważniejsza jest dla niego chęć zarabiania pieniędzy przez prezesa. Dyrektora 

generalnego można opisać jako mówiącego „Nie obchodzi mnie, czy szkodzi / pomaga środowisku, o 

ile zarabia pieniądze!” W niektórych scenariuszach wybrane przez niego działania prowadzą do 

przewidywalnych skutków ubocznych, które są negatywne, aw niektórych są pozytywne. W 

eksperymentach Knobe ludzie są skłonni przypisywać winę, gdy działania dyrektora generalnego 

prowadzą do złych skutków ubocznych, ale nie pochwalać, gdy prowadzą do równie przewidywalnego 

dobra w skutki uboczne. Ta asymetria między kredytem a winą w skądinąd identycznych scenariuszach 

może być wyjaśniona, biorąc pod uwagę, że motyw przewodni prezesa przede wszystkim na zysk jest 

już załadowany moralnie. Niemniej jednak uważamy, że odkrycie Knobe ma znaczenie dla 

prawdopodobnych reakcji ludzi na autonomiczne sztuczne czynniki. Oczywiście będą obwiniani, gdy 

coś pójdzie nie tak Mimo to, jak zauważono w rozdziale 9, badania przeprowadzone przez robotów 

Matthiasa Scheutza wydają się wskazywać, że ludzie będą bardziej skłonni tolerować nieposłuszeństwo 

w robocie, gdy zakładają, że pracuje on w kierunku wspólnego celu. Dla utylitarystów i innych 

konsekwencjalistów sprawczość jest drugorzędna; agenta ocenia się raczej na podstawie skutków 

swoich działań niż intencji stojących za tymi działaniami. Ale najwyraźniej interakcje ludzi ze złożonymi 

maszynami i stosunek do nich będą kształtowane przez coś innego niż czysta teoria filozoficzna. 

Filozofowie moralności mogą nad tym ubolewać, ale każdy zainteresowany przyszłą perspektywą 

prawa i polityki wobec (ro) botów może śmiało założyć się, że nie będzie postępować zgodnie z 

podejściem czysto konsekwencjalistycznym. Podobnie, chociaż etyka cnoty dostarcza bogatych 

zasobów intelektualnych dla filozoficznych refleksji na temat charakteru, refleksje te prawdopodobnie 

pozostaną stosunkowo odległe od codziennych przeciągania liny przez sądy i legislatury. Etycy 

kantowscy wydają się być jednymi z najbardziej opornych na pogląd, że maszyny mogą być 

prawdziwymi agentami moralnymi. W szczególności wielu Kantian uważa, że maszynom z konieczności 

brakuje tego rodzaju prawdziwej („metafizycznej”) wolności woli, która jest niezbędna dla każdego 

rodzaju prawdziwej moralnej działalności. Twierdziliśmy, że autentyczność nie jest właściwym celem 



dla zadania inżynieryjnego, i twierdzilibyśmy również, że nie jest to również odpowiednie kryterium w 

kwestiach prawnych. Rzeczywiście, bardzo aktywne kwestie prawne dotyczące bezpośrednich praw 

zwierząt innych niż ludzie pokazują, że prawo już jest gotowe udać się tam, gdzie Kant nie poszedłby. 

Niezgodne, a czasem oczywiście antropocentryczne teorie różnych szkół etycznych nie zbliżają zbytnio 

do jasnych kryteriów legalnego traktowania autonomicznego (ro)bota jako podmiotu moralnego. Nie 

należy jednak wnioskować, że systemy niezdolne do zrozumienia skutków swoich działań nie będą 

moralnie wychwalane ani obwiniane za te skutki. Ludzkie skłonności do przypisywania pochwał i winy 

są złożone i podlegają wielu wpływom, i jest duża szansa, że zostaną rozszerzone na (ro) boty. AMA 

może być uznana za godną pochwały, jeśli jest w stanie ocenić wpływ swoich działań na czujące istoty 

i wykorzystać te oceny do dokonania odpowiednich wyborów. W rozdziale 4 opisaliśmy trzy kryteria 

Floridi i Sandersa dotyczące przypisywania sprawczości bezmyślnym maszynom: interaktywność, 

autonomia i zdolność adaptacji. Z ich punktu widzenia można spojrzeć na system na różnych 

poziomach, od mechanicznych szczegółów niskiego poziomu po bardziej abstrakcyjne aspekty 

wysokiego poziomu. Każdy poziom można uznać za swój własny „poziom abstrakcji” w języku 

używanym przez Floridi i Sanders. Twierdzą, że jeśli z danego poziomu abstrakcji przyjmuje się, że 

system posiada te trzy cechy, to należy go uznać za sprawcę. Jeśli działa w sposób niosący 

konsekwencje moralne, wówczas będzie uważany za podmiot moralny. Właściwy „poziom abstrakcji” 

określają cechy, które dana osoba może zaobserwować (obserwable). Różni ludzie, na przykład 

użytkownicy oprogramowania, programiści i inżynierowie, uznają różne funkcje za obserwowalne. 

Programiści będą świadomi oprogramowania i inżynierów maszyn, podczas gdy użytkownicy mogą 

tylko dostrzegać zachowanie. Dlatego będą działać na różnych „poziomach” abstrakcji. Wielu etyków i 

filozofów technologii niechętnie przypisuje sprawczość artefaktom, ponieważ wydaje się, że takie 

działanie zwalnia projektantów i użytkowników tych artefaktów z moralnej odpowiedzialności za ich 

użycie. Floridi i Sanders próbują złagodzić te obawy, dokonując rozróżnienia między 

odpowiedzialnością moralną a odpowiedzialnością moralną. Piszą, że „agentów (w tym agentów 

ludzkich) należy oceniać jako moralnych, jeśli grają w„ grę moralną ”. Czy zamierzają w nią grać, czy też 

wiedzą, że grają, ma to znaczenie dopiero na drugim etapie, kiedy chcą wiedzieć, czy są moralnie 

odpowiedzialni za swoje czyny ”. Według Floridi i Sanders, aby pociągnąć do odpowiedzialności 

artefakt, potrzeba czegoś znacznie mniejszego niż przypisanie sprawczości. Kiedy sztuczny czynnik 

wywołuje moralnie niepożądane skutki, pociąga się go do odpowiedzialności, usuwając go ze służby, 

niszcząc i tak dalej. Chodzi o to, że skupiając się na bardziej ograniczonym pojęciu odpowiedzialności 

moralnej, można ominąć obawy o to, czy artefakty technologiczne mają dostatecznie osobiste 

zdolności, aby można je było uznać za moralne czynniki w dokładnie takim samym sensie, jak istoty 

ludzkie. Ich zdaniem istnieje pewien poziom abstrakcji, na którym bezmyślne systemy można uznać za 

agentów moralnych, i ważne jest, aby myśleć o projektowaniu, stosowaniu i regulowaniu takich 

systemów w kategoriach odpowiedzialności moralnej, a nie ograniczania się obawami o moralność. 

osobowości, które są bardziej związane z pytaniami o odpowiedzialność. W dużym stopniu zgadzamy 

się z duchem podejścia Floridi i Sanders. Naszym zdaniem obawy o to, czy sztuczne systemy mogą być 

„autentycznymi” agentami moralnymi, odwracają uwagę od ważnych pytań o to, jak zaprojektować 

systemy, aby działały odpowiednio w sytuacjach obciążonych moralnie. Floridi i Sanders wykonują 

dobrą robotę, rozwiązując te (często inspirowane Kantowem) zmartwienia, pomagając w ten sposób 

„uwolnić rozwój technologiczny [sztucznych agentów] od ograniczenia standardowego poglądu 

ograniczającego”. Ze swoimi „poziomami abstrakcji” są zainteresowani zbudowaniem struktury, która 

może legitymizować ideę, że systemy oprogramowania mają moralną sprawczość - ich celem, jak to 

ujęli, jest „wyjaśnienie pojęcia agenta”. Jednak my tego nie robimy. Sądzę, że ich analiza filozoficzna 

dostarcza użytecznych sugestii dotyczących inżynieryjnych wyzwań związanych z budowaniem AMA, 

dlatego nie omawialiśmy tego szczegółowo przed tym punktem w książce. Najbliżej zagadnienia 

implementacji jest ich sugestia, że moralnie dopuszczalne zachowanie może być zdefiniowane jako 



„funkcja progowa” zastosowana do obserwowalnych zmiennych, które składają się na poziom 

abstrakcji - powyżej progu można by uznać za moralny, a poniżej niemoralny - ale bardzo trudno jest 

zrozumieć, jak zastosować tę abstrakcyjną ideę w praktyce. Sugerują również, że sztuczne agenty 

powinny być projektowane zgodnie z Kodeksem Etyki Stowarzyszenia Maszyn Komputerowych. Nie 

jest jednak jasne, jak można to wdrożyć z zastosowaniem progu. Na przykład zmienne, które umożliwią 

określenie progu dla wytworzenia zachowania zgodnego z pozycjami w tym kodeksie, takimi jak 

„Przyczyniają się do społeczeństwa i dobrobytu ludzi” oraz „Bądź uczciwy i godny zaufania”? Pomimo 

naszych obaw co do ograniczeń w zmianie koncepcji agencji, nie chcemy bagatelizować naszej 

znaczącej umowy z Floridi i Sanders. Ich struktura jest pomocna w myśleniu o tym, jak i dlaczego ludzie 

wchodzący w interakcje z botami (ro) mogą zacząć traktować je jak AMA. Będzie to jednak zależało od 

poziomu abstrakcji, do którego odnosi się obserwator. Według Floridi i Sandersa, systemy, które 

zwykłym użytkownikom wydają się mieć zdolność adaptacji, nie wydają się takie dla inżynierów 

oprogramowania, którzy działają na innym poziomie abstrakcji. Deterministyczne reguły wbudowane 

w programy komputerowe będą jednymi z obserwowalnych dla inżynierów oprogramowania. 

Chociaż jest tak, że w projektach na dużą skalę żadna osoba nie jest w stanie traktować całego 

programu jako możliwego do zaobserwowania, to jednak niektóre „procedury etyczne” będą 

obserwowalne dla niektórych inżynierów. poziom lub poziomy obserwacji są odpowiednie do 

podejmowania decyzji prawnych. W rzeczywistości w kręgach prawniczych i naukowych toczy się 

bardzo podobna debata na temat tego, jak radzić sobie z mechanistycznymi wyjaśnieniami ludzkiego 

zachowania na poziomie genów i neuronów - mogą one zwolnić niektórych ludzi z odpowiedzialności 

za ich Rzeczywiście, przez ostatnie pięćdziesiąt lat systemy prawne borykały się z podobnymi 

pytaniami, czy czynniki socjologiczne  osoby odpowiedzialne za działania przestępcze. Niedawne 

postępy w neurobiologii doprowadziły do utworzenia grup roboczych zajmujących się „neuroetyką” na 

kilku uniwersytetach, w szczególności na Uniwersytecie Pensylwanii, Uniwersytecie Stanforda i 

Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej. Pilną kwestią dla nas tutaj pozostaje to, kto jest odpowiedzialny za 

zachowanie autonomicznych AMA. Floridi i Sanders twierdzą, że tradycyjny pogląd, zgodnie z którym 

tylko ludzie mogą być odpowiedzialni za określone rodzaje oprogramowania i / lub sprzętu, jest 

obecnie raczej przestarzały. Każdy agent jest moralnie odpowiedzialny. Ale sztucznych agentów nie 

można pociągać do odpowiedzialności za swoje działania w taki sam sposób, jak ludzie. Oczywiście 

poddawanie AMA ludzkim pochwałom lub winom może nie mieć większego sensu. Praca z jasnymi 

definicjami domen agentów (tj. Poziom abstrakcji i progów moralności) pomaga w rozwiązaniu tego 

problemu, umożliwiając oddzielenie i sformalizowanie odpowiedzialności oraz wyjaśnienie jej roli w 

moralności. Co więcej, unikanie antropocentrycznych i antropomorficznych postaw wobec sprawczości 

usuwa liczne przeszkody w badaniu i lepszym zrozumieniu tego, co Floridi i Sanders nazywają 

moralnością rozproszoną, czyli „makroskopowym i narastającym zjawiskiem globalnych działań 

moralnych i zbiorowej odpowiedzialności wynikającej z„ niewidzialnej ręki ”. systemowych interakcji 

między kilkoma agentami na poziomie lokalnym ”. Ich koncepcja pozwala na bezmyślną moralność bez 

niewłaściwego przypisywania moralnej odpowiedzialności maszynom. To jest uzupełnieniem 

tradycyjnego podejścia do moralności skoncentrowanej na człowieku, opartej na stanach 

psychicznych, uczuciach, emocjach i odpowiedzialności prawnej. Zgodnie z tym poglądem, sztuczne 

podmioty, które spełniają kryteria interaktywności, autonomii i zdolności przystosowawczych, są 

uprawnionymi, w pełni odpowiedzialnymi źródłami moralnych (lub niemoralnych) działań, nawet jeśli 

nie przejawiają wolnej woli, stanów psychicznych lub odpowiedzialności. Odpowiedzialność za 

zachowanie inteligentnych artefaktów pozostaje pilną i trudną do rozwiązania kwestią, ponieważ coraz 

bardziej złożone łańcuchy między działaniami i konsekwencjami typowe dla współczesnego 

społeczeństwa nie wiedzą, kto podejmuje kluczowe decyzje i komplikuje kwestię tego, co jest dobre, a 

co złe. operatorzy zostali pociągnięci do moralnej odpowiedzialności za działania maszyn. Ten pogląd 



jest nadal odpowiedni w wielu sytuacjach, ale czy ma to zastosowanie, gdy zachowanie maszyny 

wynika, w pewnym stopniu nieprzewidywalnie, z decyzji podejmowanych przez wiele osób, a być może 

także przez inne maszyny? Floridi i Sanders zasugerowali, że przypisywanie odpowiedzialności za 

wszelką cenę i szukanie odpowiedzialnej osoby, gdy wydarzy się coś złego, prawdopodobnie nie 

przyniesie pożądanych rezultatów w tych okolicznościach. Raczej etyka kreatywnego zarządzania, czyli 

skupianie się na odpowiedzialności i promowaniu działań normatywnych poprzez monitorowanie i 

krytykowanie autonomicznych podmiotów, zapewnia znacznie lepszą perspektywę radzenia sobie z 

wyzwaniami nowoczesnej technologii. Pragniemy jednak jeszcze raz podkreślić, że chociaż te post hoc 

pytania dotyczące odpowiedzialności moralnej są ważne, nie dostarczają oczywistych rozwiązań 

podstawowego wyzwania technologicznego, jakim jest tworzenie AMA, które mają zdolność oceny 

skutków ich działań na czujące istoty, i wykorzystywać te oceny do podejmowania odpowiednich 

decyzji. 

Prawa i obowiązki 

Zaczynając od artykułu Sama Lehmana-Wilziga z 1981 r. „Frankenstein Unbound: Towards a Legal 

Definition of Artificial Intelligence”, pytanie, czy istnieją bariery w wyznaczaniu systemów 

wywiadowczych jako prawnie odpowiedzialnych za ich działania, przyciągnęło uwagę małej, ale 

rosnącej społeczności uczonych. Generalnie zgadzają się, że istniejące prawo może uwzględniać 

pojawienie się inteligentnych (ro)botów. Istnieje już rozległy zbiór przepisów dotyczących 

przypisywania osobowości prawnej podmiotom innym niż ludzie (korporacjom). Żadne radykalne 

zmiany w prawie nie byłyby wymagane, aby rozszerzyć status osoby prawnej na maszyny z wyższymi 

uprawnieniami, przy założeniu, że (ro)boty zostały uznane za odpowiedzialnych agentów. Z prawnego 

punktu widzenia trudniejsze pytania dotyczą praw, jakie można by nadać inteligentnemu systemowi. 

Kiedy lub jeśli przyszli sztuczni moraliści uzyskają jakikolwiek status prawny, pojawi się również kwestia 

ich praw. Będzie to szczególnie problematyczne, jeśli inteligentne maszyny są zbudowane ze zdolnością 

do odczuwania własnych emocji, na przykład zdolności odczuwania bólu. Isaac Asimov przewidział ten 

problem w swojej noweli The Bicentennial Man, na podstawie której powstał film o tym samym tytule 

z Robinem Williamsem w roli głównej. Dopiero gdy główny bohater, „Andrew”, robot model NDR-113, 

zastąpi swoje komponenty materią organiczną i pozwoli, by jego pozytonowy mózg rozpadł się i umarł, 

zostaje zaakceptowany jako człowiek. Lekcja, jaką można z tego wyciągnąć, jest taka, że ludzka 

moralność wypływa ze śmiertelności. To sprawiłoby, że fantazja Josha Storrs Halla o całkowicie 

moralnych maszynach wynikających z ich nieśmiertelności wydawałaby się jeszcze bardziej odległa od 

tego, czego ludzie chcą od swoich AMA. Już teraz pojawiają się wezwania do blokowania badań nad 

rodzajami maszyn, które mogłyby w pełni uczestniczyć w sferze moralnej człowieka. Filozof Thomas 

Metzinger jest autorem książki o świadomości pod tytułem Being No-One: The Self-Model Theory of 

Subiektywność. Teoria Metzingera fenomenalnego modelu (PSM) została wykorzystana jako podstawa 

do eksperymentów z wirtualną rzeczywistością, w których ludzie doświadczają wydarzeń zachodzących 

w ich własnym ciele, widząc je z perspektywy trzeciej osoby. Nic na koncie Metzingera nie wyklucza 

możliwości zbudowania PSM w maszynach. Rzeczywiście, jego książka zainspirowała pracę robotnika 

Owena Hollanda nad świadomością maszyn. Jednak pod koniec swojej książki Metzinger pisze: 

Cierpienie zaczyna się na poziomie fenomenalnych modeli Ja…. PSM jest decydującym narzędziem 

neurokomputacyjnym nie tylko w rozwijaniu szeregu nowych umiejętności poznawczych i społecznych, 

ale także w zmuszaniu każdego silnie świadomego systemu do funkcjonalnego i reprezentacyjnego 

przywłaszczenia sobie własnej dezintegracji, własnych niepowodzeń i wewnętrznych konfliktów. Ból i 

inne niefizyczne rodzaje cierpienia, generalnie każdy stan reprezentacji charakteryzujący się 

„negatywną wartościowością” i zintegrowany z PSM są teraz fenomenalnie posiadane. Teraz 

nieuchronnie i w sposób przejrzysty jest to moje własne cierpienie. Dlatego powinniśmy zakazać 



wszelkich prób tworzenia (a nawet ryzykować powstaniem) sztucznych i postbiotycznych PSM z 

poważnych badań naukowych. 

Nasze obecne prawa opierają się na wyraźnym rozróżnieniu między ludźmi a maszynami, które będą 

coraz bardziej kwestionowane przez coraz bardziej wyrafinowane sztuczne czynniki. Floridi i Sanders 

mają rację, że to, czy w ogóle postrzega się takie systemy jako agentów, będzie zależeć od 

zastosowanych poziomów abstrakcji. Zawsze można skupić się na mechanizmach niskiego poziomu i, z 

tej perspektywy, wyrazić pogląd, że nie istnieje nic takiego jak podmiot moralny. Ale, jak widzieliśmy, 

to samo dzieje się, gdy wchodzimy zbyt nisko w cząsteczki, z których składają się istoty ludzkie. To, 

który poziom zastosować, jest częściowo kwestią pragmatyczną - zależy to od tego, co wiesz i co chcesz 

osiągnąć - ale ostatecznie to kwestia wyboru. Z jednej perspektywy (ro) boty, które tworzymy, mogą 

wydawać się zwykłymi maszynami, a z innej, złożonymi bytami adaptacyjnymi, które mogą być mniej 

lub bardziej wrażliwe na rzeczy, które mają dla nas znaczenie moralne. David Calverley, prawnik, który 

pisał konkretnie o AMA, zwraca uwagę, że podczas gdy inteligentne maszyny z wyższymi zdolnościami, 

takimi jak świadomość, mogą rzeczywiście spełniać obecne standardy prawne dotyczące bycia 

„osobami prawnymi”, ostatecznie ich uznanie będzie miało charakter polityczny i nie determinacja 

prawna. 

Uznanie sukcesu 

Niezależnie od tego, czy można wyjaśnić prawne tajniki osobowości, bardziej bezpośrednia i praktyczna 

dla inżynierów i organów regulacyjnych jest potrzeba oceny wyników AMA. Ale standardy etyczne są 

zróżnicowane, a etyczne zachowanie jest trudne do zdefiniowania, co sugeruje, że może być konieczne 

coś innego niż wyraźne standardy. Pod wieloma względami problem z identyfikacją dobrego AMA jest 

węższą wersją starego trybu gotowości AI, który mówi, kiedy maszyna jest inteligentna. I tak jak Alan 

Turing próbował ominąć kwestię zdefiniowania inteligencji, tak oczywistym pomysłem na obejście 

nieporozumień dotyczących standardów etycznych jest zaproponowanie wariantu testu Turinga: MTT 

Sędzia-człowiek zadaje pytania i na podstawie odpowiedzi próbuje ustalić, czy wchodzi w interakcję z 

maszyną, czy z człowiekiem. Jeśli sędzia nie może wiarygodnie odróżnić odpowiedzi maszyny na 

pytania dotyczące kwestii moralnych od odpowiedzi danej osoby, wówczas wydajność maszyny może 

zostać oceniona jako zadowalająca. Każde MTT z pewnością będzie dalekie od doskonałego narzędzia 

do oceny, tak jak oryginalny test Turinga, ale przemyślenie ograniczeń takiego testu może pomóc w 

ustaleniu, czego chce się w ocenie AMA. Testy Turinga to testy proceduralne. Określają procedurę 

określania, czy wydajność maszyny jest na pożądanym poziomie, bez ustanawiania wyraźnych 

standardów. Niemniej jednak procedury nie są całkowicie neutralne w odniesieniu do tego, co uważają 

za ważne. Zatem format pytań i odpowiedzi w MTT może kłaść nadmierny nacisk na zdolność maszyny 

do formułowania powodów swoich decyzji moralnych. Może to odpowiadać kantianinowi, który 

uważa, że dobre działania muszą wypływać z dobrych powodów, ale nie jest to odpowiednie ani z 

utylitarnego, ani zdrowego rozsądku. Najsłynniejszy utylitarysta XIX wieku, John Stuart Mill, 

przekonywał, że działania są moralnie dobre, niezależnie od motywacji agenta. Wiele osób uważa, że 

małe dzieci (a może nawet psy) są agentami moralnymi, mimo że nie są w stanie wyartykułować 

powodów swoich działań. Jednym ze sposobów przeniesienia punktu ciężkości z powodów na działania 

może być ograniczenie informacji dostępnych dla ludzkiego sędziego. Przypuśćmy, że ludzki sędzia w 

MTT otrzymuje opis faktycznych, moralnie znaczących działań człowieka i AMA, oczyszczony z 

wszelkich odniesień, które identyfikowałyby agentów. Jeśli sędzia prawidłowo zidentyfikuje maszynę 

na poziomie wyższym od prawdopodobieństwa, oznacza to, że maszyna nie przeszła testu. Jest jednak 

problem zarówno z tą wersją MTT, jak i z początkową wersją pytań i odpowiedzi. Problem w tym, że 

rozróżnialność jest niewłaściwym kryterium, ponieważ maszyna może być uznana za reagującą lub 

działającą w sposób konsekwentnie lepszy niż zrobiłby to człowiek. Turing rozważył analogiczny 



problem dla swojego oryginalnego testu Turinga i zasugerował ograniczenie odpowiedzi maszyny - na 

przykład opóźnienie odpowiedzi na problemy arytmetyczne.  

W przypadku oryginalnego testu Turinga jest to dopuszczalne, ponieważ celem jest nierozróżnialność. 

Ale w przypadku AMA tak naprawdę można chcieć, aby były bardziej konsekwentne i bezstronne niż 

ludzie zwykle w swoich decyzjach i działaniach moralnych. Poproszenie sędziego, aby zdecydował, 

który z dwóch agentów postępował mniej moralnie niż drugi, może rozwiązać ten problem. Jeśli 

maszyna nie jest łatwo identyfikowana jako mniej moralna częściej niż człowiek, to zdała egzamin. To 

jest cMTT. Mimo to cMTT jest daleki od doskonałości. Po pierwsze, można by pomyśleć, że standard 

jest za niski. Nawet jeśli aby zdać egzamin, maszyna musi być oceniana co najmniej tak samo moralnie 

jak ludzie, można by wymagać więcej. Oznacza to, że celem nie powinno być tylko skonstruowanie 

AMA, ale skonstruowanie przykładowego AMA. CMTT pozwala zagregowanej wydajności maszyny 

zawierać działania, które zostałby uznany za moralnie zły i moralnie gorszy niż czynności człowieka, o 

ile w równowadze nie spowodują one, że maszyna zostanie oceniona niżej niż człowiek. W odpowiedzi 

cMTT można by zaostrzyć, aby wymagać, aby maszyna nie była oceniana gorzej niż człowiek w 

jakimkolwiek porównaniu konkretnych działań. Ale nawet przy tym ograniczeniu wynikający z tego 

standard może być zbyt niski: samo ludzkie zachowanie jest zazwyczaj dalekie od ideału moralnego! 

Ludzie będą prawdopodobnie dużo mniej tolerancyjni wobec decyzji, które powodują krzywdę innych, 

podejmowanych przez maszynę, niż decyzji podejmowanych przez innego człowieka. Jednak bez 

żadnego innego ogólnie uzgodnionego standardu cMTT może pozostać jedyną możliwą do 

zastosowania miarą dostępną do oceny tego, co jest akceptowalne zachowanie z AMA. 

Objąć, odrzucić czy regulować? 

Na politykę publiczną wobec (ro)botów  niewątpliwie wpłyną pomysły dotyczące oceny ich inteligencji 

i zdolności moralnych. Jednak czynniki polityczne będą odgrywać większą rolę w określaniu kwestii 

odpowiedzialności i praw (ro) botów oraz tego, czy niektóre formy badań (ro) botów będą regulowane 

lub zakazane.  Odpowiedzialność (ro)bota to trudny, ale możliwy do opanowania problem. Na przykład 

firmy rozwijające SI obawiają się, że mogą być otwarte na procesy sądowe, nawet jeśli ich systemy 

zwiększają bezpieczeństwo ludzi. Peter Norvig z Google podaje przykład samochodów napędzanych 

bardziej zaawansowaną technologią niż ludźmi. Wyobraź sobie, że połowa samochodów na 

amerykańskich autostradach jest napędzana przez (ro)boty, a liczba ofiar śmiertelnych spada z około 

czterdziestu dwóch tysięcy rocznie do trzydziestu jeden tysięcy rocznie. Czy firmy sprzedające te 

samochody zostaną nagrodzone? A może staną przed dziesięcioma tysiącami procesów sądowych o 

śmierć, za które obwinią kierowców (ro)botów? Pytanie Norviga wiąże się z każdą nową technologią. 

Równie łatwo można by zapytać o nowy lek, który zmniejsza ogólną śmiertelność z powodu chorób 

serca, jednocześnie bezpośrednio powodując śmierć niektórych pacjentów z powodu skutków 

ubocznych. I tak jak firmy farmaceutyczne staną przed procesami sądowymi, tak samo (ro) producenci 

botów będą pozwani przez (ro)botchasingowych prawników. Niektóre sprawy będą miały wartość, a 

inne nie. Jednak wolne społeczeństwa mają szereg praw, przepisów, polis ubezpieczeniowych i 

precedensów prawnych, które pomagają chronić przemysł przed błahymi procesami sądowymi. Firmy 

działające na ogromnym rynku komercyjnym (ro)botów będą chronić swoje interesy handlowe, 

polegając na istniejących ramach i składając petycje do ustawodawców o dodatkowe przepisy, które 

pomogą im zarządzać ich odpowiedzialnością. Jednak w miarę jak (ro)boty stają się bardziej 

wyrafinowane, na arenie politycznej mogą pojawić się dwa pytania. Czy same (ro)boty , a nie ich 

producenci lub użytkownicy, mogą być pociągnięci do bezpośredniej odpowiedzialności za szkody? Czy 

wyrafinowane (ro)boty zasługują na uznanie ich własnych praw? Uważamy, że oba te pytania są 

futurystyczne w porównaniu z celami tej książki. Niemniej jednak inni już zaczęli o nich dyskutować i 

nie chcemy całkowicie ignorować tej dyskusji.  



Istnieje wiele sposobów pociągania agentów do odpowiedzialności za swoje działania w ramach 

systemów prawnych, odpowiadających różnym dostępnym środkom karnym. Czynniki ludzkie były w 

przeszłości karane na różne sposoby: poprzez zadawanie bólu, społeczny ostracyzm lub wygnanie, 

grzywny lub inną konfiskatę mienia, bądź też pozbawienie wolności lub samego życia. Debaty na temat 

sensu pociągania (ro)botów do odpowiedzialności za ich działania często koncentrują się na tym, czy 

którakolwiek z tych tradycyjnie stosowanych kar ma sens w przypadku sztucznych agentów. Na 

przykład zadawanie bólu liczy się jako prawdziwa kara tylko dla agentów, którzy są w stanie go odczuć. 

Pozbawienie agenta wolności tak naprawdę karze tylko agenta, który ceni wolność. Konfiskata mienia 

jest możliwa tylko dla agentów, którzy mają od początku prawo własności. Jeśli jesteś przekonany, że 

sztuczni agenci nigdy nie spełnią warunków prawdziwej kary, pomysł pociągnięcia ich do bezpośredniej 

odpowiedzialności za swoje działania jest nierozstrzygnięty. Można w to uwierzyć i nadal zgodzić się z 

głównym zamysłem tej książki, że systemy autonomiczne potrzebują jakiegoś faksymile podejmowania 

decyzji moralnych. Udane AMA mogą zostać skonstruowane, nawet jeśli nigdy nie będą bezpośrednio 

odpowiedzialne za cokolwiek, tak jak sztuczni szachiści mogą wygrywać turnieje, nawet jeśli nigdy nie 

otrzymują za to bezpośredniego uznania. Jednak możesz znaleźć się wśród czytelników, którzy wierzą, 

że (ro) boty ostatecznie osiągną punkt, w którym zaprzeczanie, że zasługują na równe traktowanie 

zgodnie z prawem, byłoby niczym innym jak ludzkim uprzedzeniem. Taki ruch prawdopodobnie nastąpi 

stopniowo i nie ma zgody co do tego, kiedy próg zostanie przekroczony. W związku z tym wezwania do 

(ro) praw botów mogą naśladować politycznie znaczący ruch na rzecz zwiększenia praw zwierząt. 

Znaczna część ruchu na rzecz praw zwierząt skupiła się na ochronie większej liczby zwierząt, 

inteligentne gatunki ,od bólu i cierpienia. Ból i niepokój emocjonalny nie są oczywiście jeszcze 

problemem dla botów (ro). Rodzaje mechanizmów emocjonalnych, które omówiliśmy w rozdziale 10, 

z pewnością nie powodują rzeczywistego świadomego dyskomfortu maszyn. Jednak projektanci 

najprawdopodobniej będą nadal próbowali budować realistyczne emocje i reakcje na ból w (ro) 

botach. Szczególnie trudne będzie ustalenie, czy te przyszłe (ro)boty faktycznie mają jakiekolwiek 

subiektywne doświadczenie bólu, tak samo jak trudno jest ustalić, czy ludzie w stanach wegetatywnych 

doświadczają subiektywnego bólu, czy też jakiego rodzaju ból doświadczają zwierzęta. Jeśli (ro) boty 

mogą pewnego dnia być w stanie doświadczać bólu i innych stanów afektywnych, pojawia się pytanie, 

czy budowanie takich systemów będzie moralne - nie ze względu na to, jak mogą one szkodzić ludziom, 

ale z powodu bólu tych sztucznych systemów. sami doświadczą. Innymi słowy, czy budowanie (ro) bota 

o architekturze somatycznej zdolnej do odczuwania intensywnego bólu może być moralnie 

uzasadnione i czy powinno być zabronione? W poprzedniej sekcji opisaliśmy, jak niemiecki filozof 

Thomas Metzinger już wezwał do wprowadzenia zakazu budowania (ro)botów z modelem 

świadomego Ja, właśnie dlatego, że uważa, że zwiększyłoby to ilość bólu i niepokoju na świecie. że 

propozycja Metzingera raczej nie zostanie uwzględniona. Presja komercyjna na coraz bardziej 

wyrafinowane (ro) boty jest po prostu zbyt silna, zwłaszcza gdy ludziom tak łatwo jest chronić się przed 

wszystkimi wątpliwościami, czy (ro) boty mogą być naprawdę świadome. Jeśli nie jest to zabronione, 

czy należy wprowadzić regulacje dotyczące eksperymentów, w których robot może doświadczać 

stanów emocjonalnych? W celu ochrony zwierząt przed nadmiernym cierpieniem wyewoluował 

znaczący zbiór przepisów, w tym sieć instytucjonalnych komisji zajmujących się opieką nad zwierzętami 

i wykorzystaniem, które regulują odpowiednią opiekę i wykorzystywanie zwierząt w badaniach. 

Komitety te są podobne do instytucjonalnych komisji rewizyjnych, które nadzorują etyczne 

traktowanie ludzi w badaniach. Przepisy chroniące zwierzęta są znacznie mniej rygorystyczne niż te, 

które chronią ludzi, i istnieje wiele naukowych sporów co do sposobu mierzenia bólu i cierpienia 

zwierząt. Niemniej jednak członkowie komisji ds. Opieki nad zwierzętami i wykorzystywania zwierząt 

starają się zrównoważyć potrzeby badań naukowych z dobrostanem zwierząt wykorzystywanych do 

eksperymentów. Do tej pory nie ma komisji rewizyjnych, które nadzorowałyby etyczne traktowanie 

botów (ro) w badaniach i nie ma takiej potrzeby. Jednak w miarę jak pojawienie się subiektywnych 



odczuć bólu i przyjemności u robotów (ro) staje się silniejsze, pojawią się wezwania do wprowadzenia 

przepisów i komisji rewizyjnych w celu nadzorowania rodzajów badań, które można przeprowadzić. 

Ustalenie subiektywnego doświadczenia systemów, choć wystarczająco trudne, posłuży tylko jako tło 

dla głębszych obaw. Bez wątpienia będą jednostki i grupy, dla których perspektywa rozwoju sztucznych 

systemów z emocjami zostanie uznana za niedopuszczalną z powodów etycznych lub obraźliwą, jeśli 

nie obrzydliwością, z powodów religijnych.  

Z wyjątkiem dużego ruchu politycznego, który poważnie ograniczyłby (ro)boty badawcze, 

spodziewalibyśmy się, że ustawodawcy wąsko rozstrzygną kwestie dotyczące traktowania (ro) botów 

w badaniach. Początkowo będą obowiązywały przepisy wymagające przeglądu użycia i traktowania 

botów (ro) tylko w wyspecjalizowanych formach badań, ale w miarę budowania bardziej 

wyrafinowanych systemów szerszy wachlarz eksperymentów będzie wymagał przeglądu etycznego. 

Regulacja traktowania botów (ro) w badaniach to nie to samo, co przyznanie im praw, ale ustanowienie 

ochrony stanowi podstawę do cesji praw. Postęp w kierunku praw dla (ro)botów będzie 

prawdopodobnie powolny. (Ro) boty mogą być zaprogramowane tak, aby żądały energii, informacji, a 

ostatecznie edukacji, ochrony i praw własności, ale jak ocenić, czy naprawdę chcą dóbr i usług 

społecznych? Jeśli robot żałosnym głosem błaga, abyś go nie wyłączał, jakiego kryterium użyjesz, aby 

zdecydować, czy jest to prośba, która powinna być uszanowana? W miarę jak systemy stają się coraz 

bardziej wyrafinowane, coraz mniej osób może zastanawiać się, czy antropomorfizacja działań (ro) 

bota jest właściwa, a wiele osób zacznie traktować (ro)boty jako inteligentne istoty, którymi wydają się 

być. Polityka seksualna jest jedną z granic, na której te kwestie mogą wysunąć się na pierwszy plan. 

Przyjęcie urządzeń mechanicznych, robotów i wirtualnej rzeczywistości przez przemysł seksualny nie 

jest niczym nowym i chociaż niektórzy czują się urażeni takimi praktykami, rządy w krajach 

demokratycznych w dużej mierze odwróciły się od prób ustanowienia prawa prywatnego praktyk osób, 

które używają tych produktów. . Jednak inne praktyki społeczne prawdopodobnie wywołają debatę 

publiczną. Przykładami są prawa ludzi do zawarcia małżeństwa z robotami i (ro) botów do posiadania 

własności. Lester del Rey był pierwszym pisarzem, który fabularyzował robota poślubiającego 

człowieka w klasycznym opowiadaniu „Helen O'Loy”, które opublikował w 1938 roku. Helen, bohaterka 

robotów, nie tylko poślubia swojego wynalazcę, ale później poświęca się, gdy jej mąż umiera. W 2007 

roku, prawie siedemdziesiąt lat później, Uniwersytet Maastricht w Holandii przyznał tytuł doktora 

entuzjastowi sztucznej inteligencji Davidowi Levy'emu za jego tezę, że trendy w rozwoju robotyki i 

zmieniających się postaw społecznych wobec małżeństwa doprowadzą ludzi do postrzegania 

wyrafinowanych robotów jako odpowiednich małżeństw wzmacniacz. Biorąc pod uwagę, że 

małżeństwo jest instytucją prawnie uznaną przez państwo, ustawodawcy mogą przewidzieć debatę 

nad tą możliwością. W przeciwieństwie do większości innych rodzajów praw dla robotów, małżeństwo 

jest kwestią, którą ludzie będą bezpośrednio interesować, i dlatego może być jednym z pierwszych 

praw, które rozważa się w przypadku robotów. Początkowo, zakładając, że człowiek ma prawo poślubić 

robota, może to przyznać robotowi jedynie ograniczone prawa. Jednak z biegiem czasu pojawiłyby się 

żądania, aby roboty miały prawo do dziedziczenia własności i służyły jako substytut w decyzjach 

zdrowotnych dotyczących niezdolnego do wyrażenia zgody małżonka. Jednak na długo przed tym, 

zanim ustawodawcy rozważą przyznanie praw (ro)botom , prawdopodobnie zostaną zmuszeni do 

sprostania żądaniom ograniczenia badań lub nawet całkowitego zakazu tworzenia zaawansowanych 

systemów sztucznej inteligencji. Nawet gdy opinia publiczna akceptuje postęp naukowy, istnieje 

znaczne zamieszanie, niepokój i obawa co do sposobu, w jaki przyszłe technologie mogą zmienić ludzką 

tożsamość i społeczność. Jak wspomnieliśmy wcześniej, legislatura, sędziowie i urzędnicy publiczni 

będą mieli trudności z odróżnieniem wyzwań społecznych, którym należy się zająć, od kwestii opartych 

na prognozach spekulacyjnych. Nierealistyczne oczekiwania i obawy pochodzą częściowo od 

naukowców, którzy - ponieważ muszą obiecać wyniki, aby uzyskać fundusze na swoje projekty - 



wyznaczają zbyt optymistyczne ramy czasowe dla swoich przewidywanych wyników. Rzeczywista 

katastrofa, w której system sztucznej inteligencji powoduje znaczące szkody dla ludzi lub powszechne 

obawy, że zaawansowane formy sztucznej inteligencji ostatecznie wyeliminują ludzi, mogą oczywiście 

prowadzić do nacisków politycznych, które przeważają nad jakąkolwiek rozsądną perspektywą. 

Ponadto scena polityczna może być szczególnie nieprzewidywalna i chaotyczna w obliczu problemów, 

w których udział bierze wiele różnych okręgów wyborczych. Ze względu na siły komercyjne 

zaangażowane w (ro) botics i ponieważ trudno jest dokładnie określić, jakie będą kierunki rozwoju 

technologicznego, jasne jest, że będzie wielu interesariuszy. Trudno jest dokładnie przewidzieć, kim 

będą, jakie będą ich obawy i jak będą się ze sobą zgadzać. Ta nieprzewidywalność jest silniejsza, gdy 

rozważa się regulację „technologii ulepszających”, które obiecują ściślejszą i ściślejszą integrację 

technologii z ludzkim ciałem. Sztuczna inteligencja jest zwykle uwzględniana w dyskusjach na temat 

ulepszeń technologicznych, od neuroprotez, przez neurofarmakologię, po nanotechnologię. 

Musi odpowiedzieć na przeprojektowanego człowieka przyszłości, twierdzi, że technologie ulepszające 

będą głównym problemem politycznym w Stanach Zjednoczonych i Europie w nadchodzących 

dziesięcioleciach. Według jakich kryteriów oceniane będą zagrożenia stwarzane przez nowe 

technologie? Jak przekonująco krytyk musi udowodnić prawdopodobieństwo niebezpieczeństwa? Na 

jakim etapie rząd jest uzasadniony wkraczaniem w sferę nauki w celu wstrzymania lub spowolnienia 

badań naukowych, niezależnie od tego, czy już zaszła szkoda? Zasada ostrożności, którą 

wprowadziliśmy w rozdziale 3, jest często przywoływana, aby argumentować, że naukowcy powinni 

zaniechać badań w dziedzinach, które mogą być szkodliwe dla ludzi. Unia Europejska skodyfikowała 

zasadę ostrożności w różnych dyrektywach, ale Stany Zjednoczone tego nie zrobiły. Ta różnica znajduje 

odzwierciedlenie w bardziej restrykcyjnej polityce Europy w stosunku do nowych technologii, w tym 

żywności modyfikowanej genetycznie. Z drugiej strony, zamiast jednoznacznie odrzucać badania, które 

niosą ze sobą niebezpieczeństwa, ustawodawcy w Stanach Zjednoczonych tworzą przeszkody 

regulacyjne, których nie da się pokonać. Na przykład obawa w Stanach Zjednoczonych, że 

zmodyfikowane genetycznie zboża zaprojektowane w celu ułatwienia produkcji niedrogich leków skazi 

istniejące odmiany kukurydzy i pszenicy, spowodowała brak jakichkolwiek norm regulacyjnych 

określających dopuszczalne ryzyko. To w mniejszym lub większym stopniu zahamowało jakiekolwiek 

testy terenowe tych roślin. 

Które z obiecanych postępów w technologii komputerowej lub naukach medycznych są skłonne 

zrezygnować z wysoce spekulatywnych obaw, że ludzkość zmierza w kierunku wykorzenienia gatunku 

ludzkiego, tak jak ją znano? Kto decyduje, kiedy badania przekroczyły próg, w którym stają się 

niebezpieczne? Które kierunki badań nad rozwojem sztucznych czynników niosą ze sobą potencjalne 

zagrożenia, które można przewidzieć, i jak się nimi zajmie? Którym z tych zagrożeń można zaradzić, a 

które mogą wymagać rezygnacji z dalszych badań? Jakie obszary budzące niepokój będą wymagały 

regulacji i nadzoru oraz jak można nimi zarządzać kiedy to nie koliduje z postępem naukowym? Mamy 

wiele pytań i kilka odpowiedzi. Brak jasności co do tych poważnych kwestii zwiększa perspektywę 

politycznego wpływu na podejmowanie decyzji czy nowe technologie są regulowane. Strach przed 

możliwymi złymi konsekwencjami jest tylko jedną z zmartwień przywódców politycznych. Interesy 

ekonomiczne, nadzieja na pomoc potrzebującym i presja ze strony konserwatywnych społecznie 

elektoratów należą do czynników, które będą miały wpływ na decyzje. Co więcej, decyzje regulujące 

badania w Europie, Stanach Zjednoczonych czy Azji niekoniecznie będą wspierane przez inne rządy. 

Wartości i presja społeczna różnią się w zależności od kraju i stanu, jak prezydent George W. Bush 

odkrył, że próbował spowolnić badania nad komórkami macierzystymi. Japończycy są pod ogromną 

presją, aby opracować roboty usługowe do opieki nad osobami starszymi i nieobecnymi w domu, 

podczas gdy kraje z bardziej otwartymi programami imigracyjnymi i gościnnymi nie są pod taką samą 

presją. Wartości wyborców religijnie konserwatywnych, dbających o kwestie społeczne, są znacznie 



bardziej wpływowe w polityce amerykańskiej niż europejskiej. Wezwania do zaniechania badań ze 

względów etycznych prawdopodobnie nie będą miały takiej samej wagi w bardziej liberalnych krajach. 

Potrzebne są krajowe i międzynarodowe mechanizmy odróżniania rzeczywistych zagrożeń od zagrożeń 

spekulacyjnych. Jednym z wymiarów tego wyzwania jest określanie, kiedy zostaną przekroczone progi 

technologiczne, które stanowią wyraźne wyzwania etyczne i potencjalne szkody dla ludzi. Łatwiej to 

powiedzieć niż zrobić. Nie jest jasne, czy organy ustawodawcze i organy międzynarodowe, takie jak 

ONZ, mają wolę stworzenia skutecznych mechanizmów nadzoru. Ponadto istnieje kilka konkretnych 

sugestii dotyczących sposobu uregulowania badań nad sztuczną inteligencją. „Roboethics Roadmap”, 

opracowany dla Europejskiej Sieci Badawczej Robotyki (EURON) przez Gianmarco Veruggio, włoskiego 

robotycystę i prezesa Scuola di Robotica, znakomicie przedstawia korzyści, przeszkody i wyzwania dla 

szerokiego wachlarza zastosowań robotów, ale w dużej mierze jest koncentruje się na skłonieniu 

zainteresowanych stron do zastanowienia się nad problemami. Podczas szczytu Singularity Summit w 

Stanach Zjednoczonych podkreślono również, że boty (ro) będą przyjazne dla ludzkich spraw, ale tutaj 

również jest niewiele konkretnych propozycji. Być może to wszystko, czego można się spodziewać na 

tym etapie rozwoju. Trudniejszym wyzwaniem niż odróżnienie niebezpieczeństwa realnego od 

spekulacyjnego będzie ocena, w jaki sposób skumulowany efekt stopniowych zmian może 

doprowadzić do fundamentalnych zmian w strukturze społeczeństwa. Koewolucja ludzkiej kultury i jej 

technologii trwa od dnia, w którym ludzie po raz pierwszy podnosili kamienie i używali ich jako młotów 

lub broni. Ewolucja kulturowa postępuje w szybkim tempie. Społeczeństwo całkiem dobrze radzi sobie 

ze zmianami, na przykład wydłużeniem średniej długości życia w chwili urodzenia w Stanach 

Zjednoczonych z czterdziestu siedmiu lat w 1900 r. Do siedemdziesięciu ośmiu lat obecnie oraz 

pojawieniem się telefonów komórkowych i iPodów. Ale czy skumulowany wpływ nowych technologii 

może spowodować powstanie zmian społecznych, które są poważnie destrukcyjne, jeśli nie wręcz 

destrukcyjne? Leon Fuerth, profesor ds. Międzynarodowych na Uniwersytecie George'a Washingtona 

i były doradca ds. Bezpieczeństwa narodowego wiceprezydenta A1 Gore'a, używa określenia „tsunami 

społeczne” do opisania wyzwań, jakie stawiają inżynieria genetyczna, nanotechnologia, 

neurofarmakologia i sztuczna inteligencja. Z doświadczenia jako doradca polityczny w administracji 

Clintona-Gore'a zauważa, że aparat porządku publicznego nie jest dobrze przystosowany do 

planowania ewentualnych przyszłych kryzysów. Decydenci są podejrzliwi co do zdolności planistów 

społecznych do przewidywania, co może się wydarzyć. Cele natychmiastowe pokonują cele 

długoterminowe w rywalizacji o fundusze. Chociaż z pewnością istnieją ograniczenia w zdolności ludzi 

do przewidywania przyszłości, niepowodzenie w opracowaniu nawet krótkoterminowego planowania 

wydarzeń, które mogą poważnie zakłócić stabilność społeczną, jest krótkowzroczne. Fuerth podkreśla 

potrzebę „zaangażowania naprzód”, zdyscyplinowanej zdolności planowania potencjalnie ważnych 

wydarzeń społecznych. Zgadzamy się z Fuerth, że nadszedł czas, aby wnieść trochę przewidywania i 

planowania do wyzwań, jakie stawiają sztuczna inteligencja i inne technologie ulepszające. Szczególnie 

pomocna byłaby inicjatywa, w ramach której regularnie spotykają się eksperci i zainteresowani 

członkowie społeczeństwa w celu nakreślenia aktualnych i nadchodzących wyzwań związanych z 

technologiami cyfrowymi. Głównym obowiązkiem tego organu byłoby wyjaśnienie tych progów 

technologicznych, które należy przekroczyć, zanim spekulacyjne futurystyczne wyzwania zostaną 

potraktowane jako realne możliwości. Ich raporty mogłyby służyć jako narzędzie edukacyjne i jako 

podstawa do naświetlenia wyzwań, dla których decydenci i całe społeczeństwo rzeczywiście muszą 

zaplanować. Nauka nie jest statyczna. Postęp w jednej dziedzinie badań wpływa na postęp w innych. 

Taka mapa będzie wymagała regularnych przeglądów. W tej książce staraliśmy się zmapować ścieżki, 

dzięki którym autonomiczne boty (ro) mogą stać się AMA. Nikt nie wie, gdzie mogą leżeć ostateczne 

ograniczenia technologiczne maszyn moralnych ani czy w ogóle istnieją. (Chociaż nie brakuje ludzi, 

którzy twierdzą, że wiedzą!) Inżynierowie i etycy muszą zdawać sobie sprawę z ograniczeń obecnych 

technologii i wykorzystywać etyczne możliwości, jakie dają najlepsze technologie. Zbyt optymistyczne 



oceny możliwości technologicznych mogą prowadzić do niebezpiecznego polegania na botach (ro), 

które nie są wystarczająco wrażliwe na względy etyczne. Zbyt pesymistyczne oceny mogą utrudniać 

rozwój niektórych naprawdę użytecznych technologii lub wywołać rodzaj fatalistycznego podejścia do 

botów (ro). Uważamy, że konieczne jest kontynuowanie opracowywania AMA. To, czy przyszłość 

zawiera (ro) boty, które są „prawdziwymi” agentami moralnymi, nie ma znaczenia. Możliwe będzie 

zaprojektowanie systemów, które będą bardziej wrażliwe na prawa i względy moralne, które wpływają 

na decyzje etyczne niż cokolwiek innego obecnie dostępne. Przyszłość potrzebuje AMA 


