
En una recent classificació de riscos globals
relacionats amb la IA s’hi troba l’addicció
generalitzada a les xarxes socials i a la
realitat virtual, i per exemplificar-ho
s’utilitza el que està succeint al Japó, on la
generació Hikikomori es nega a tenir
famílies. Ho considereu un risc plausible en
el nostre context?

 

Una majoria (60%) heu contestat que considereu plausible el risc d’addicció

generalitzada a les xarxes socials i a la realitat virtual en el nostre context, mentre

que la resta no ho sabeu (28%) o bé no ho considereu com a tal (12%).

Aquesta pregunta està relacionada amb un famós article acadèmic de Turchin i

Denkenberger publicat l’any 2020, on els autors presenten una classificació dels

riscos globals relacionats amb la intel·ligència artificial.

En aquesta classificació es planteja un grup d'escenaris en què amb l’anomenada

"narrow IA" actual ja n’hi ha prou per afectar a la societat humana de manera que la

població disminueixi gradualment i els seus valors s'erosionin.

Un dels escenaris té a veure amb l’addicció generalitzada a les xarxes socials i a la

realitat virtual, i on l'entreteniment impulsat per la IA combinat amb tecnologies de

modificació del cervell escenificaria “The final circle of paradise” de Strugatsky i

Strugatsky (1976).

En aquesta novel·la es planteja que la màxima prioritat de la societat és evitar

l’avorriment a través d’una realitat artificial significativament més intensa que la

realitat normal, fins al punt que no hi ha comparació entre la realitat normal i

artificial.
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El resultat és que les persones es tornen tan addictes que passen cada cop més

temps inconscients fins que la realitat virtual els mata per esgotament nerviós o

hemorràgies cerebrals, i d’aquí el títol “The final circle of paradise”.

Un aspecte interessant de la novel·la i relacionat amb el tema de la pregunta de cap

de setmana és que l’escenari no es planteja com una obra de gàngsters ni d'un

laboratori secret, sinó que es tracta d’un component electrònic comú que s'utilitza

d'una manera nova.

Sens dubte, es tracta de ciència ficció però planteja, com ho fan Turchin i

Denkenberger, que una addicció generalitzada i l'abstinència de la vida normal

mitjançant xarxes socials i realitat virtual podria donar lloc a una menor esperança

de vida i una baixa fecunditat. 

En aquest context, els mateixos autors de la classificació dels riscos globals

relacionats amb la intel·ligència artificial fan referència al Japó, i posen d’exemple a

la generació Hikikomori que, com a conseqüència de la seva addicció, es nega a

tenir families.

En general, els individus amb hikikomori es defineixen per un estil de vida no

patològic autoimposat, romanent normalment a casa seva, fet que produeix una

angoixa important o deteriorament funcional.

Sobre aquest fenòmen hi ha un creixent debat sobre fins a quin punt el hikikomori

només té lloc al Japó, i alguns estudis mostren que la mateixa paraula repetida en

llengües occidentals suggereix la presència del hikikomori fora del Japó. 

És evident que a mesura que el progrés tecnològic en la IA s’ha incorparat a les

xarxes socials, també hi ha una necessitat de parlar de l’addició a les mateixes

degut a la utilització d’algorismes que poden causar addicció psicològica.

Si bé l’addicció causada és similar a la dels jocs d’atzar, la seva regulació és

actualment escassa i les grans companyies de plataformes socials tampoc fan la

seva part i, generalment, es neguen a utilitzar sistemes d’IA per detectar patrons de

comportament addictius.
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Mentre la regulació externa i interna no arriba, existeixen aplicacions dissenyades

per ajudar a les persones a adonar-se de les seves addiccions; aplicacions que

utilitzen la mateixa IA per predir comportaments addictius.

I fins aquí per avui. Us recomanem la lectura de:  Turchin, A., & Denkenberger, D.

(2020). Classification of global catastrophic risks connected with artificial

intelligence, AI & Society, 35(1): 147-163.
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