
A diferència de les ments humanes, que
funcionen amb semàntica i significat, cap IA
entén realment el significat semàntic. 
Creieu que els millors sistemes d'IA de
llenguatge natural ho faran en el futur o
només seran “lloros estocàstics”?

Una majoria (48%) creieu que en el futur els millors sistemes d’IA de llenguatge

natural seran capaços d’entendre el significat semàntic, mentre que la resta no

esteu d’acord (26%), us mostreu ambivalents (17%) o no ho sabeu (9%).

En l’actualitat, sabem que els models d’IA de llenguatge natural poden processar el

significat d'un llenguatge senzill i, fins i tot, respondre-hi. No obstant, un dels

principals problemes és que està limitada per les seves interpretacions literals de

les nostres preguntes. 

Així doncs, una IA pot conèixer la definició d'una paraula, però no entén el significat

de les paraules i encara menys la seva interpretació en un context ampli. I aquesta

és una de les raons per les quals es dissenya l’anomenat Turing test.

Alan Turing, el seu creador, va pensar una prova senzilla: si una persona no pot

distingir entre una màquina i un altra persona en una conversa, llavors la màquina

ha assolit el nivell d'intel·ligència humana.

 Si bé la prova de Turing és una mica més complicada que això, la idea és útil per

connectar-ho amb el tema del processament del llenguatge natural. Si una IA pot

pensar com una persona, també pot processar el llenguatge com una persona.

 Això significaria que la IA pot entendre el significat de les paraules i interpretar-les

en qualsevol context. Però més enllà del resultat, és el com ho faria o, si voleu, com

pot aprendre-ho, ja que ni nosaltres mateixos ho entenem.

El cervell humà processa constantment coses sense pensar, incloent-hi la llengua, i

quan escoltem o llegim en una llengua com la materna o una altra que coneixem

prou bé, no pensem a processar les paraules, simplement passa i surten soles.
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Per tant, com podem aconseguir que una IA faci allò que nosaltres fem sense

pensar? Sabem que s’hi està treballant a través de diferents mètodes, principalment

mitjançant les anomenades xarxes neuronals artificials.

Tenint en compte que el nostre cervell és una xarxa neuronal biològica, diferents

organitzacions estan intentant replicar la manera com el cervell processa la

informació aprenent, a través d’assaig i error, quines vies neuronals porten a la

resposta correcta. 

No obstant, les xarxes neuronals artificials tenen molt menys en comú amb els

cervells biològics del que el propi nom pot indicar. Les xarxes neuronals artificials

són un model matemàtic aproximat, si voleu un esborrany, inspirat en el poc que

sabem sobre el nostre cervell.

Tot i així, la carrera per fer múltiples coses amb xarxes neuronals no s’atura, tampoc

per resoldre la part de "comprensió" del processament del llenguatge natural. La IA

encara no és capaç de llegir o escoltar com un humà i entendre la complexitat d’una

llengua.

Això inclou les subtileses d’una llengua, els dialectes, l’argot, les implicacions, el to,

la narrativa i, és clar, el context d’una llengua. Tot i que es fan passes endavant

constantment, totes aquestes característiques encara són difícils d’entendre per les

màquines.

D’aquí que els models d’IA de llenguatge natural siguin entrenats amb una gran

quantitat de dades que fan que, en les condicions adequades, produeixin resultats

convincents. Però tal i com subratllen Bender, Gebru, McMillan-Major i Mitchell

(2021) ...

també hi ha riscos en els grans models d’IA de llenguatge natural. El primer és que

consumeixen molta potència de processament i, per tant, molta electricitat. Això

significa que, juntament amb els costos financers (molts alts), també tenen un

impacte ambiental.

El segon problema és que com depenen de moltíssimes dades i la principal font

d’informació és Internet, doncs hi ha el risc que el llenguatge sigui racista, sexista o

misogin, de manera que tota aquesta informació pot acabar a les dades de formació

dels models.
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El tercer problema (i tornem a la pregunta) és que els grans models d’IA de

llenguatge natural no entenen el llenguatge per se i només són excel·lents per

manipular-lo. Però com les Big Tech guanyen diners amb models que manipulen el

llenguatge, doncs segueixen invertint-hi.

De fet, les mateixes autores (Bender et al. 2021) comenten que, com els grans

models d’IA de llenguatge natural són tan bons per imitar el llenguatge humà real,

és fàcil utilitzar-los per enganyar la gent. I aquest és un altre problema.

Si en el futur la IA entendrà realment el significat semàntic de les paraules està per

veure. Sens dubte, caldrà tenir en compte els costos i els impactes de fer-ho amb les

dades massives d’Internet i els perills que suposen, entre altres, per la creixent

desinformació.

Per cert, la publicació d’aquest article de Bender et al. (2021) va suposar

l’acomiadament, primer de Timnit Gebru i després de Margaret Mitchell, dues

reputades investigadores d’ètica de la IA, de Google.
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