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Ograniczenia ludzkiego umysłu


Jako gatunek jesteśmy ukształtowani w zupełnie innych warunkach
niż te, w których żyjemy, jesteśmy też przystosowani do
rozwiązywania problemów, jakie przed zbieraczem-łowcą stawia
Sawanna, niekoniecznie tych, z którymi spotykamy się dzisiaj;



Jesteśmy nieźli w upraszczaniu i podejmowaniu szybkich decyzji.
Niekoniecznie jesteśmy dobrzy w „dzieleniu włosa na czworo” i w
podejmowaniu dobrych decyzji;



Czy jest sposób, aby wesprzeć nasz umysł przy pomocy nowych
narzędzi i zredukować nasze ewolucyjnie ukształtowane słabości?

Najbardziej podstawowe definicje


Inteligencja – umiejętność rozwiązywania problemów



Sfera publiczna - Przestrzeń pozwalająca jednostkom na
komunikowanie swoich roszczeń i przekonań w taki sposób, by
wpływały one na decyzje podejmowane w imieniu zbiorowości do
której należą
(K.Gadowska, J.Winczorek, Sfera publiczna – funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne,
Studia Socjologiczne 2013 1 (208) s.5)

Najbardziej podstawowe definicje


By “deliberation” we mean a process of learning, thinking, and
talking about policy and electoral choices. Deliberating citizens
seek relevant information, reflect on the issues, and exchange views
with others. The most valuable kind of deliberation is balanced,
taking account of information both convenient and inconvenient to
given arguments and alternatives, although much naturally
occurring deliberation is of course highly imbalanced […]
The value of deliberation is that it may increase individual citizens’
understanding of their own interests, however defined, and of what
conduces to them.
(Robert C. Luskin, Deliberation and “Better Citizens”, Univ of Texas, s.1.)

Najbardziej podstawowe definicje


Jeżeli zbiór problemów (oznaczmy przez A), które grupa agentów
(minimum dwóch) może rozwiązać działając w pojedynkę jest inna
od zbioru problemów (oznaczmy przez B), które mogą zostać
rozwiązane, [czyli] jeśli zaistnieje kooperacja pomiędzy agentami, to
możemy mówić, iż Kolektywna Inteligencja się objawiła
(Skrzyński, P., Zastosowanie teorii kolektywnej inteligencji do opisu paradygmatu niewidzialnej ręki
rynku, rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i
Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kraków 2010.)



Prościej: występowanie efektu synergii związanego z grupą to objaw
kolektywnej inteligencji



Zasadnicza cecha kolektywnej inteligencji to zdaniem Skrzyńskiego
jej zdolność do rozwiązywania problemów trudniejszych, niż mogą
dokonać tego pojedyncze osoby.

Podstawowe definicje


Collective Intelligence: groups of individuals doing things
collectively that seem intelligent.
Thomas W. Malone, Robert Laubacher, and Chrysanthos Dellarocas,
Harnessing Crowds: Mapping the Genome of Collective Intelligence

Kolektywna inteligencja – czym nie
jest?


Nie jest nowym bytem stojącym ponad jednostkami;



Nie jest analogią do mrowiska/ulu itd; ponieważ ludzie nie są
zbudowani analogicznie do mrówek /pszczół itd;



Słowo „kolektywna” może być mylące, nie chodzi o kolektyw który
dominuje nad jednostką;



Nie jest idealną metodą rozwiązywania problemów. Kolektywna
inteligencja może być suboptymalnym rozwiązaniem;



Nie każda kolektywna inteligencja ma związek z biznesem. Nie
każda kolektywna inteligencja ma związek z przestrzenią publiczną.

Kolektywna inteligencja ->
kolektywna inteligencja w
Internecie


Kolektywna inteligencja nie jest niczym nowym. Wszystkie: narady,
egzaminy komisyjne, konsylia, nawet wspólne z żoną planowanie
listy zakupów to kolektywna inteligencja



Dzięki Internetowi możemy ją jednak przenieść na kolejny poziom

Kolektywna inteligencja w
Internecie


Skala – możemy do wspólnego myślenia zaprosić rzędy więcej
umysłów i dodatkowo zapanować nad procesem poszukiwania
najlepszych rozwiązań;



Kolektywna Inteligencja w Internecie pozwala na dostęp do wiedzy
osób, które wcześniej były niedostępne lub nieskłonne do dzielenia
się nią;



Kolektywna Inteligencja umożliwia samoorganizację a przez to znosi
przynajmniej część hierarchii (która nawet w ocenie
antyegalitarystów bywa zwyczajnie kosztowna finansowo);



Dzięki wykorzystaniu pozafinansowych motywacji takich jak chęć
zdobycia chwały lub realizację pasji również mogą zmniejszyć koszt
finansowy działań organizowanych na zasadzie kolektywnej
inteligencji w Internecie

Przykłady kolektywnej inteligencji w
Internecie


Wikipedia



Open source



Fora internetowe



Rynki prognostyczne



Inne?

Jak uzyskać wartość z debaty w
Internecie dzięki kolektywnej
inteligencji?


Przedsiębiorczość: umiejętność zamiany szans na zyski, niekoniecznie
finansowe. Wartość uzyskana dzięki kolektywnej inteligencji również
nie musi być finansowa. Ale oczywiście może. Wymaga jednak
pewnej przedsiębiorczości;



„Bierne” uzyskiwanie wartości dzięki kolektywnej inteligencji w
Internecie: Google, serwisy oceniające produkty i usługi, fora
internetowe, wikipedia

Jak uzyskać wartość z debaty w
Internecie dzięki kolektywnej
inteligencji?


„Czynne” uzyskiwanie wartości dzięki kolektywnej Inteligencji w
Internecie – pomaga rozwiązywać problemy i uzyskiwać wartości,
jest jednak narażona na pewne zagrożenia;



Niektóre zastosowania kolektywnej inteligencji mogą prowadzić do
gorszych rozwiązań;



Problem roli ekspertów i ludzi o przeciętnej wiedzy na dany temat;



Czy ilość zawsze wyklucza jakość?

Crowdsourcing – jako przykład
generowania zysków dzięki
kolektywnej inteligencji


Problem definicyjny – crowdsourcing a kolektywna inteligencja.
Crowdsourcing jest „częścią” kolektywnej inteligencji (inaczej:
jednym z jej zastosowań) nastawioną na zysk, której otoczeniem jest
firma i ramy czasowe, a orientacją jest jakość.



Crowdsourcing - proces, w ramach którego organizacja (firma,
instytucja publiczna, organizacja non-profit) przeprowadza
outsourcing zadań wykonywanych tradycyjnie przez pracowników
do niezidentyfikowanej, zwykle bardzo szerokiej grupy ludzi w formie
open call (za: Wikipedia)



Nastawienie na ilość, im więcej odpowiedzi, tym lepiej. Selekcjonuje
je eksperckie grono



Ograniczona wartość deliberacji

Dziękuję za uwagę

