
Vet aquí la paradoxa: a mida que avancem cap
a millors tecnologies basades en la
intel·ligència artificial necessitem més i no
menys responsabilitat humana.
 
Hi esteu d’acord?

La majoria (82%) esteu d’acord que a mida que avancem cap a millors tecnologies

basades en la IA necessitem més i no menys responsabilitat humana, mentre que la

resta us mostreu ambivalents (12%) o simplement no hi esteu d’acord (6%).

La IA està adquirint cada cop més poder per influir en una gran varietat de presa de

decisions importants per a persones, incloent-hi grups vulnerables, i per la societat

en general. I, és clar, cal recordar que amb més poder també hi ha una major

responsabilitat.

Per aquest motiu, es considera que si la IA no està intrínsecament equipada per ser

un actor responsable, caldrà més i no menys responsabilitat humana en aquest

procés d’acceleració i implantació de la IA en les nostres vides i en la presa de

decisions.

Malgrat que la IA genera beneficis molt substancials, particularment en termes de

millora de l'eficiència, de precisió o comoditat, aquesta millora també implica, cada

vegada més, de mecanismes per establir una cooperació social fiable d’acord amb

l’ètica i els valors humans.

Aquesta idea, que està al darrera de l’anomenada IA responsable, és fonamental per

garantir que les persones i les organitzacions que desenvolupen i utilitzen sistemes

d’IA siguin responsables de manera adequada per a rendir comptes dels seus

possibles efectes adversos.
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En abordar aquest tema és cada cop més evident que la societat i el món

empresarial, moltes vegades sota la influència de les anomenades Big Tech,

accepten la narrativa que la IA té la seva pròpia brúixola ètica. Dit d’altra manera,

que la IA pot decidir fer-ho bé o malament.

Però la realitat és que la IA no té aquesta capacitat. La IA no diu ni demostra res de

nou que no existeixi a les dades d’aprenentatge i, per tant, no es pot considerar una

entitat amb les seves pròpies intencions que de manera autònoma decideix un bon

o un mal comportament.

És per això, que la IA en si mateixa no té ètica i que les decisions bones o dolentes

que s’implanten a través dels algorismes de la IA són, en realitat, causades per

decisions humanes, moltes d’elles preses en l’etapa del disseny dels sistemes d’IA.

Per aquest motiu, si bé és evident que els sistemes d’IA milloren ràpidament,

existeix l’argument que hi ha una necessitat, cada cop més gran, de formar a tothom

de manera simultània a la IA per donar forma a una brúixola i consciència ètica en

l’ús de la IA.

Però aquesta millora no és tan sols en l’àmbit digital que actualment es fomenta a

nivell mundial. Cal invertir molt més en la millora humana, i sobretot en l'àmbit de

l'ètica, i en entendre el nostre propi comportament (bo i dolent).

Això serà indispensable per aplicar-ho a intervencions i sessions de formació sobre

com utilitzar tecnologies com la IA de manera més responsable. I, és clar, això

suposa enfortir l’enfocament interdisciplinari entre la informàtica i les ciències

socials.

D’aquesta manera podrem arribar a una millor comprensió que permeti als humans

utilitzar una tecnologia disruptiva com la IA per augmentar capacitats i, alhora, ser

capaços de prendre decisions de manera més eficient, precisa o còmode.

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

De Cremer, D., & Kasparov, G. (2022). The ethical AI—paradox: why better

technology needs more and not less human responsibility. AI and Ethics, 2(1), 1-4.
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