
Les narratives de la IA poden influir en les
dinàmiques de preocupació i aspiració de la
societat, en les formes i els contextos en
què grups i individus prenen consciència i
responen a la IA. Creieu que aquestes
narratives se centren en ... ?

 
Una majoria de vosaltres (58%) considereu que les narratives de la IA es centren en

males notícies, mentre que la resta (42%) considereu que es centren en notícies

d’èxit. I ningú ha esmentat les notícies neutres, malgrat el que vam comentar de

McCarthy.

Sobre això, en un estudi de Fast i Horvitz (2017) en que s’analitzaven les opinions

expressades sobre la IA en el New York Times durant un període de 30 anys, es va

copsar que les notícies i discussions han estat generalment més optimistes que no

pas pessimistes.

No obstant, el mateix estudi també posa de manifest l’existència de notícies o

preocupacions específiques, com una certa pèrdua de control, les consideracions

ètiques o el possible impacte negatiu de la IA sobre el treball.

Al marge dels resultats, sabem que les narratives de la IA poden ser molt útils; per

exemple, per inspirar aquelles persones que treballen en sectors crítics de la IA i, és

clar, per posar sobre la taula futurs alternatius i habilitar debats sobre ells.

Però les narratives de la IA també poden crear falses expectatives i percepcions

difícils d’invertir; per exemple, un èmfasi excessiu en les representacions

d’humanoides poden afectar la confiança i les percepcions del públic.

Es pot dir que a mesura que s’han desenvolupat les mateixes tecnologies, des dels

autòmats fins als robots i des de la cibernètica fins a l’aprenentatge automàtic

actual, també ho han fet les esperances i les pors associades. 
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La narrativa sobre les màquines intel·ligents és antiga, i es remunta almenys a la

Ilíada d’Homer (cap al 800 aC). Fetes per Hefest, el déu de la ferreria, les màquines

eren “auxiliars d’or, que semblaven donzelles vives. Al seu cor hi ha intel·ligència i

tenen veu i vigor.”

Altres llegendes atribuïen meravelles tecnològiques similars a Hefest, com Talos, un

gran autòmat de bronze que patrullava les costes de Creta, llançant pedres contra

pirates i invasors, per alguns el primer robot assassí.

Frankenstein de Mary Shelley (1818) proporciona la narració paradigmàtica de les

creacions “no naturals” de la humanitat que s’aixequen contra nosaltres. El

“complex de Frankenstein”, com l’anomenava Isaac Asimov, s’ha convertit en un

element bàsic de la ficció de la IA.

En l’actualitat, les representacions populars de la IA provenen fonamentalment del

món anglosaxó i solen ser exageradament optimistes sobre el que la tecnologia pot

aconseguir o melodramàticament pessimistes.

Les grans esperances en la IA poden derivar-se en part de la percepció que és una

mena de tecnologia mestra, ja que amplifica els poders cognitius que la humanitat

ha desplegat en tots els seus èxits fins ara.

En aquest sentit, els eminents científics Stephen Hawking, Stuart Russell, Max

Tegmark i Frank Wilczek van escriure el 2014: “Els beneficis potencials són

enormes; tot el que la civilització pot oferir és producte de la intel·ligència humana.

No podem predir el que podríem aconseguir quan aquesta intel·ligència es

magnifiqui amb les eines que la IA pot proporcionar, però l’erradicació de la guerra,

les malalties i la pobresa estaria a la llista de qualsevol persona.  L’èxit en la creació

d’IA seria l’esdeveniment més gran de la història de la humanitat.”

Controlar les narratives de la IA no és ni assolible ni desitjable, però si que es poden

abordar (almenys en part) a través de narratives sobre d’altres tecnologies

disruptives. Per exemple, sovint s’utilitza la narrativa de por associada a l’energia

nuclear per posar de manifest uns resultats potencialment beneficiosos, com

garantir que es considerin problemes de seguretat, regulació i implementació d'una

tecnologia.

Un altre exemple és el de cultius modificats genèticament, on la narrativa també

s’ha configurat en funció de la percepció de qui es beneficia i qui corre el risc dels

desenvolupaments tecnològics. 
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Les narratives de la IA com d’altres narratives tecnològiques estan supeditades a un

estret rang de narracions i, és clar, venen marcades pel fet que hi ha certs grups de

la població que experimenten més dificultats per fer sentir la seva veu que d’altres.

En aquest sentit es podria dir que els prejudicis latents i les injustícies històriques

contenen tant els creadors de narracions com el seu públic.

També val a dir que les narratives en què realment no passa res o que no són prou

atractives s’acostumen a ignorar a favor d’altres narratives que competeixen per

l’atenció i que sovint afavoreixen el conflicte.

Si voleu llegir l’article de Fast i Horvitz (2017) Long-Term Trend in the Public

Perception of Artificial Intelligence.
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