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T lum
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Gustave Le Bon

½Decyzye powzie�te w jakiej�s sprawie publicznej przez grono
os�ob wybitnych, ale po�swie�caja�cych sie� r�o
znym zawodom,
nie stoja� o wiele wy
zej od postanowie�n grupy przecie�tnych
g lupc�ow. Wsp�olnie bowiem dzia la�c tu be�da� tylko mierne
cechy, kt�ore posiada ka
zdy cz lowiek�1

1Gustave Le Bon, Psychologia t lumu, 1895
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Gustave Le Bon

½T lum to w pewnej mierze nagromadzenie g lupoty, a nie
inteligencyi. W rzeczywisto�sci nie ca ly �swiat posiada wie�cej
rozumu od Woltera � jak to sie� zazwyczaj m�owi � ale
z pewno�scia� Wolter ma go wie�cej od ca lego �swiata, je
zeli
pod wyra
zeniem ½ca ly �swiat� rozumie�c be�dziemy masy.�2

2Gustave Le Bon, Psychologia t lumu, 1895
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Szale�nstwo t lum�ow

• ba�nki ekonomiczne

• krucjaty

• polowania na czarownice

• przepowiednie

• wr�o
zenie,

• popularne uwielbienie dla seryjnych morderc�ow

• relikwie3

3Charles Mackay, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of

Crowds, 1841
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Inteligencja zbiorowa
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Crowdsourcing: Oxford English Dictionary, 1884

James Murray (1837 � 1915)

�Cytujcie ka
zde s lowo, kt�ore wydaje sie� rzadkie,
przestarza le, staromodne, nowe, osobliwe lub u
zywane w
specjalny spos�ob (...) Zr�obcie jak najwie�cej cytat�ow dla
popularnych s l�ow�
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Bystry t lum (smart mob)

• �People Power II� (2. rewolucja EDSA, EDSA Dos) � bystry

t lum w Manilii, Filipiny, 2001, obali l prezydenture� Josepha
Estrady � SMS (20 000 os�ob w 75 minut)4

4Howard Rheingold, Smart Mobs: The Next Social Revolution, 2002
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Inteligencja roju

• www.upoc.com � umo
zliwia lo fanom �sledzenie ulubionych

gwiazd w czasie rzeczywistym

• W Helsinkach i Tokio mo
zna obs lugiwa�c automaty do

sprzeda
zy przy pomocy telefonu i otrzymywa�c od nich

wskaz�owki, jak doj�s�c wybranego celu
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Inteligencja roju

• �Lovegety� � umo
zliwia odszukanie podobnych urza�dze�n w

pobli
zu

• Wireless dating, Widating, Bluedating, Toothing
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Sci-sourcing: SETI@home

Kiedy nie u
zywam komputera, jego procesor wyszukuje
cywilizacje pozaziemskie. Jestem jednym z milion�ow ludzi
na ca lym �swiecie, kt�orzy u
zyczaja� swoje komputery do
wsp�olnego dzia lania � dystrybucji cze��sci problem�ow przez
Internet, (...). Te kolektywy obliczeniowe wytwarzaja�
moc obliczeniowa� wystarczaja�ca� do  lamania kod�ow,
projektowania lek�ow lub renderowania �lm�ow cyfrowych.

12 / 23



Ma�dry t lum
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Francis Galtons Experiment

Konkurs w odgadywanie wagi mie�sa

• 787 odpowiedzi, �srednia odpowied�z � 1.197 funt�ow

• faktyczna waga mie�sa � 1.198 funt�ow5

5James Surowiecki, The Wisdom of Crowds, 2004.
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Anatomia ma�drego t lumu

1. r�o
znorodno�s�c opinii
• �ka
zda osoba powinna mie�c jakie�s prywatne informacje, nawet

je�sli jest to tylko ekscentryczna interpretacja znanych fakt�ow�
• uniknie�cie my�slenia stadnego (�groupthink�): Bay of Pigs

Invasion

2. niezale
zno�s�c
• �ludzkie przekonania nie sa� zdeterminowane przez przekonania

ludzie dooko la�
• Salomon Asch: badania konformizmu informacyjnego

3. decentralizacja
• �ludzie moga� sie� specjalizowa�c i czerpa�c z wiedzy lokalnej�
• Prawo Linusa: �Given enough eyeballs, all bugs are shallow.�

(E. Raymond, Katedra i bazar)

4. agregacja
• �istnieje pewien mechanizm przekszta lcania prywatnych sa�d�ow

w zbiorowe decyzje�
• �Kto faktycznie odkry l przyczyne� SARS?�
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Trzy typy problem�ow

1. Problemy poznawcze (�Kto w tym roku wyygra Super Bowl?")

2. Problemy koordynacji (�Jak bezpiecznie prowadzi�c auto w

ge�stym ruchu miejskim?�)

3. Problemy kooperacji (p lacenie podatk�ow, walka z

zanieczyszczeniem �srodowiska)
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Problem poznawczy � Historia Challengera 1/3

Czterech g l�ownych udzia lowc�ow w projekcie Challenger

1. Rockwell Interna-tional (wahad lowiec i g l�owny silnik)

2. Lockheed (wsparcie naziemne)

3. Martin Marietta (wyprodukowa l zewne�trzny zbiornik paliwa

statku)

4. Morton Thiokol (rakieta wspomagaja�ca na paliwo sta le)
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Historia Challengera 2/3

25 minut po eksplozji

Gie lda:

1. Rockwell International �6%

2. Lockheed �5%

3. Martin Marietta �3%

4. Morton Thiokol �12%
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Historia Challengera 3/3

6 miesie�cy p�o�zniej...

�O-ringi w rakietach wspomagaja�cych wykonane przez
Thiokol uszczelki, kt�ore mia ly zapobiega�c ucieczce
gora�cych spalin, sta ly sie� mniej spre�
zyste w zimne dni,
tworza�c szczeliny, kt�ore spowodowa ly wyciek gaz�ow.�
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Problem koordynacji

Punkt Schellinga (Thomas C. Schelling, The Strategy of Con�ict,

1960)

Musisz spotka�c sie� z kim�s w Nowym Jorku. Nie wiesz, gdzie
masz sie� spotka�c i nie ma sposobu, aby porozmawia�c z
druga� osoba� z wyprzedzeniem. Doka�d by�s posz la/poszed l?

� Informacja na Stacji G l�ownej.
� O kt�orej?

� W po ludnie.
� Orze l czy reszka?

� Orze l.
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Problem kooperacji

Uczestnicy dostaja� 100 z l do podzia lu zgodnie wedle
zasady: jedna osoba decyduje, jaki powinien by�c podzia l
(p�o l na p�o l, siedem do trzech czy jeszcze inaczej).
Naste�pnie sk lada drugiej osobie oferte� typu ½bierzesz lub
nie� (½take-it-or-leave-it�).
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Koniec

Dzie�kuje� za uwage�!

Be�de� wdzie�czny za pytania i komentarze!
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