
Sabem que des d'edats joves adquirim una
arquitectura de la vida social que inclou la
identificació de grup, de rituals, d'afiliació,
d'estatus i de poder (GRASP). Podem
desenvolupar sistemes d’IA socialment
intel·ligents fent ús d'aquests aspectes
socials? 

 
La majoria (53%) considereu que podem desenvolupar sistemes d’IA socialment

intel·ligents fent ús dels anomenats GRASP. Malgrat no existeixen, val la pena tenir

en compte primer com hem adquirit nosaltres la intel·ligència social.

Sabem que a edats joves estem més minvats per la manca de capacitats socials que

no pas per la falta d'intel·ligència. D’aquí el proverbi africà ‘cal un poble per criar un

fill/a’, o sigui, una comunitat interactuant perquè la mainada adquireixi

intel·ligència social. 

El fet d’utilitzar la mainada com a pretext és que la IA pot ser tractada com a tal. La

diferència és que la mainada ha d’aprendre a entendre tota la complexitat del món,

mentre que els sistemes d’IA solen viure en un món finit.

No obstant, això podria començar a canviar si tenim en compte que amb els

sistemes d’IA hom també pot imitar el procés d’aprenentatge inductiu durant anys

tal i com apunten alguns estudis (Hofstede 2019). L’altre qüestió és si això es pot fer

sense recórrer a la neurociència.

Segons el mateix Hofstede, hauríem de poder, de la mateixa manera que Darwin va

elaborar la seva teoria sense tenir cap coneixement sobre els gens. Així doncs, es

podria modelar un fenomen sense conèixer els mecanismes propers pels quals

opera.

En aquest sentit, per tal que un sistema d’IA esdevingui socialment intel·ligent ha

d’entendre els elements bàsics del "perquè" i "amb qui" del comportament social,

de manera similar a la forma com la mainada aprèn sobre el món social.

SOBRE ELS SISTEMES D'IA I ELS ASPECTES SOCIALS



Però només quan es modelin aquests elements bàsics de manera satisfactòria, es

podria dir que tenim una IA socialment genèrica que sap, per exemple, com ser

educada o reconèixer aspectes socials primitius com la bondat o la pertinença a un

grup. 

Aquests models d’IA també podrien ser utilitzats per construir lògiques més

sofisticades cognitivament com aquelles relacionades amb diferents situacions (el

“què” i “com”), però la prioritat hauria de ser “sigues social primer, intel·ligent

després” (ibid).

Aquesta és una forma de dir que el camp de la IA es pot beneficiar de l'adopció

d'alguns elements de l’anomenada GRASP per tal d’adquirir intel·ligència social. En

termes de nivell d’anàlisi, significa començar per la visió general, i no pels detalls. 

I fins aquí per avui. Si voleu més informació sobre els sistemes d’IA socialment

intel·ligents us recomanem l’article de Hofstede (2019) GRASP agents: social first,

intelligent later, AI & Society 34, 535-543.
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