
Entre els dilemes socials hi ha el que una
persona no hauria de triar entre mantenir la
seva feina i fer el correcte. Creieu que els
desenvolupadors/res d’IA poden estar o es
troben sovint en aquesta posició?

La gran majoria esteu d’acord en que els desenvolupadors/res d’IA es troben sovint

en una posició de dilema social (65%), mentre que la resta no hi esteu d’acord (15%),

o bé us mostreu ambivalents o no ho sabeu (10%).

Comencem pel principi: Quan es produeix un dilema social? Generalment es dona

perquè els individus poden rebre millors resultats pensant en si mateixos que no

pas contribuint en el bé comú, independentment del que facin els altres.

No obstant, també sabem que tots els individus reben pitjors resultats si ningú

contribueix en comparació amb que tots ho facin. Evidentment, en temps de

pandèmia els dilemes socials són constants però tal i com vam plantejar en la

pregunta de cap de setmana, els dilemes socials també poden ser molt presents en

altres situacions com mantenir la feina i fer el correcte en l’àmbit tecnològic en

general i en la IA en particular.

Prenem l'exemple d'una empresa que desenvolupa una eina d'IA per a la presa de

decisions en la contractació de personal. Imaginem que mentre es dissenya el

sistema (en alguns casos després) es reconeix que l’eina és eficient però socialment

discriminatòria.

Què haurien de fer els desenvolupadors/es per corregir aquesta situació? El sentit

comú ens diu que haurien d'informar a la direcció sobre la seva preocupació. Però

que succeeix si la seva queixa s’atén amb indiferència o fins i tot amb una amenaça

de substituir-los?
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Com en d’altres sectors d’activitat, els desenvolupadors/res d’IA, les empreses i la

societat es troben constantment en un triangle de relacions on hi ha constants

dilemes socials que afecten persones concretes i a la societat en general. 

Per tal de mitigar-los existeixen diferents mesures i enfocaments que d’alguna

manera poden servir per resoldre (encara que sigui parcialment) els dilemes socials

dels desenvolupadors/res d’IA. Si bé garantir una conducta ètica de les empreses és

una forma de fer-ho aquesta és una qüestió complexa que no pot basar-se

únicament en aproximacions de dalt a baix a través de marcs legals per abordar la

regulació de la IA, també calen aproximacions de baix a dalt que protegeixen els

desenvolupadors/es dels dilemes socials.

Per fer-ho, seria desitjable tenir estructures com les de la medicina, on la

professionalització i el desenvolupament de codis ètics professionals vinculants és

una manera poderosa de protegir els mèdics dels dilemes socials i, és clar, els

pacients.

El jurament hipocràtic en medicina, utilitzant principis universals simples, és una

base de l'ètica humana i, d'una manera anàloga, seria aplicable en la IA per

augmentar la consciència dels riscos potencials, prevenir pràctiques corruptes i

dinamitzar un codi ètic.

Des de fa uns anys que la idea d’un jurament hipocràtic per desenvolupadors/es

d’IA planeja i s’ha rebut de manera positiva, però no efectiva (només cal llegir el

pròleg The Future Computed dels executius de Microsoft Brad Smith i Harry Shum).

Però n’hi ha prou amb un compromís ètic? D’altres creuen que part del problema és

la facilitat amb què es pot aplicar la IA actualment, fent que l'alfabetització de dades

ja no sigui una qüestió particular sinó del públic en general.

Sabem que els problemes de representació imparcial en el mostreig han estat

durant molt de temps una pedra angular de l’estadística, i una formació en aquests

temes (no tan sols un jurament) portaria a fer un pas enrere i qüestionar la validesa

de moltes prediccions d'IA.

Potser un jurament hipocràtic que fomenta les consideracions ètiques reforçaria

una cultura de la IA de transparència, confiança i integritat, i això facilitaria i

protegiria als desenvolupadors/res no haver de triar entre mantenir la seva feina i

fer el correcte.
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Però, sens dubte, això no és incompatible amb una major alfabetització ètica i

estadística que podria ajudar a prevenir algunes o moltes situacions que poden

desencadenar múltiples dilemes socials en l’àmbit de la IA.

I fins aquí per avui. Us recomanem la següent lectura sobre el tema:

Strümke, I., Slavkovik, M., & Madai, V. I. (2021). The social dilemma in artificial

intelligence development and why we have to solve it. AI and Ethics, 1-11, 
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