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Komputer
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Mój znajomy przedsiębiorca przegrał ważny dla niego przetarg na dostawę i montaż
skomplikowanego i kosztownego wyposażenia specjalistycznej pracowni w renomowanej
instytucji naukowo-technicznej. Starał się jednak swą porażkę potraktować z wyrozumiałym obiektywizmem, więc na ogłoszenie werdyktu przez komisję złożoną z samych profesorów doktorów habilitowanych oraz nobilitowanych odpowiedział:
– Wybraliście panowie zapewne ofertę tańszą, a mnie nie pozostaje nic innego, jak tę
waszą decyzję uszanować. Takie czasy, że wszyscy musimy liczyć się z groszem, lecz ja
niestety już niżej zejść z ceną nie mogłem – dodał pojednawczo.
– Ależ proszę sobie nie czynić wyrzutów – usłyszał w odpowiedzi – pana propozycja
należała do tych zdecydowanie najtańszych, kosztorys zwycięzcy opiewał na kwotę o kilkadziesiąt procent wyższą…
– Domyślam się zatem, że ten mój konkurent zaoferował sprzęt o co najmniej sto procent lepszy oraz korzystniejsze inne warunki transakcji…
– I znów się pan myli, nie bardzo znamy się na tych wszystkich szczegółach. W konsultacjach ze specjalistami uzyskaliśmy dla tej zwycięskiej oferty opinie raczej mało pozytywne.
– To ja tutaj czegoś nie rozumiem. Mając możliwości lepsze i tańsze wybieracie akurat
kiepską i drogą?
– Ależ to nie my, to komputer. Zdaliśmy się na jego bezstronność, by nie budzić nieuzasadnionych podejrzeń.
Cała ta historia wygląda na zapożyczoną z jakiegoś kabaretu, choć zdarzyła się faktycznie wśród skądinąd poważnych (?) ludzi. W pionierskich czasach komputeryzacji uwierzyć
w coś takiego zdolni byli wyłącznie najbardziej zabobonni wyznawcy sztucznej inteligencji.
Obecnie racjonalny stosunek do komputerów może być zjawiskiem o wiele rzadszym.
Z jednej bowiem strony, znamy przecież przypadki niebagatelnych decyzji, w których efekcie niesłusznie komputerom zaufano bardziej, niż ludzkiej uczciwości. Z drugiej znów,
każdy z nas, czasem nawet wielokrotnie, doświadczył na sobie prób podejmowanych przez
komputer, zwłaszcza podłączony do internetowej sieci, by nakłonić swego użytkownika do
niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub powierzonym.
Czasem przy takich okazjach pojawia się rozsądny wniosek, iż komputer niczego nie
jest w stanie zrobić bez programów sporządzanych wyłącznie przez człowieka, nie zawsze
uczciwego i kompetentnego. Na tym wnioskowanie przeważnie się kończy, ponieważ ów
faktyczny sprawca cudzych niepowodzeń pozostaje na ogół nieuchwytny, choćby z tej
przyczyny, że nie jest to zwykle jedna osoba, lecz cały ich legion – od neutralnego programisty-realizatora, po różne szczeble zleceniodawców jawnych i ukrytych.
Dlaczego jednak takiej złośliwie zaprogramowanej maszyny słucha przetargowa komisja, reprezentująca nadrzędny interes społeczny? Czyżby jej członków do naukowych
tytułów i stanowisk awansował również ten sam komputer?
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