
“Els missatges entre les persones i les
màquines, entre les màquines i les persones, i
entre les màquines i les màquines, estan
destinats a tenir un paper cada cop més
gran".
 
Qui ho digué? Alan Turing, Joanna Bryson,
Norbert Wiener, ALondra Nelson

Una majoria (46%) heu contestat que, qui ho digué, fou Norbert Wiener, mentre que

la resta penseu que va ser Alan Turing (38,5%) o Joanna Bryson (15%), i ningú ha

assenyalat que fou Alondra Nelson.

 Efectivament, fou Norbert Wiener, filòsof i matemàtic que, a la dècada de 1940 ja va

imaginar l'arribada d'una "era automàtica" en què la informació i la tecnologia

tindrien profunds impactes socials i ètics en el món.

En el primer capítol del seu llibre “The Human Use of Human Beings” (1950, 1954),

considerada una obra fonamental en l’anomenada ètica de la informació, apareix

aquesta famosa frase sobre com les relacions socials depenen cada cop més de la

informació i les comunicacions.

En aquesta “era automàtica”, Wiener ja va subratllar la rellevància de desenvolupar

estratègies per analitzar, comprendre i tractar qüestions socials i ètiques

relacionades amb valors humans com la vida, la salut, la seguretat, el coneixement,

la llibertat i la felicitat.

A més d'aquestes qüestions, Wiener també va expressar les seves preocupacions

sobre la possible presa de decisions per part de les màquines. D’aquí el seu

lideratge i nombrosos treballs, amb d’altres persones, en el camp de la cibernètica.

SOBRE LA COMUNICACIÓ ENTRE LES MÀQUINES I LES PERSONES

https://twitter.com/OEIAC_UdG/status/1537567111517708289?s=20&t=EtvE5id2eOO9AaCmVRuOiQ


De fet, la seva visió i anàlisi en aquest camp el va portar a comentar una varietat

d'idees que, avui dia, estan associades a la IA i són motiu de debats constants. Per

exemple, sobre si les màquines poden ser “conscients” o “intel·ligents”, Wiener ja

va apuntar el següent:

“Vull interposar un punt semàntic important i assenyalar que paraules com vida,

propòsit, ànima són molt inadequades [per definir] un pensament científic precís

[relacionat amb la màquina]” i afegia que, com el problema és semàntic, estem en

llibertat de respondre d'una manera o d'una altra com millor s'adapta a la nostra

comoditat” (1954: 31-32). Així doncs, Wiener ja mostrava una visió privilegiada

sobre les enormes implicacions socials i ètiques de les tecnologies de la informació i

comunicació.

Cal dir que Wiener fou una persona amb uns interessos disciplinars

extraordinàriament amplis que, en gran part, foren possibles per ser un nen prodigi,

tal i com ho demostra que es va graduar a Tufts als catorze anys i va aconseguir el

seu doctorat a Harvard als divuit!

I fins aquí per avui. Us recomanem les següents lectures:

Wiener, N. (1950, 1954) The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society,

Houghton Mifflin (2a edició de Doubleday Anchor).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687018301996

https://mitpress.mit.edu/books/norbert-wiener-life-cybernetics
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