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Quéha defer el cobre autónom?
G
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plgte¡.?t$14r*li,il$lvti4üi.na.fiLorAi uari iia,d'eseoltir ántre que e l

cotxe autónom amb problemes als frens es desvií i atropelliei nen
(que está travessant amb el senyál en verdl o la persona gran que
travessa per davant mentre el semáfor está en vermell
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a temps que els des-
envolupadors de cot-
xes autónoms donen
voltes al dilema mo-
ral sobre qué fer en

ca-. d'accident, quinei üdes ha
de prioritzar el vehicle. Atrope-
lla¡ el nen que travessa la carre-
tera sense mirar o salvar-lo mal-
grat els danys que puguin patir
els passatgers? I si en comptes
d'un nen és un avi? La resposta
no és fácil. I la dificultat de-de{i-
ni¡ el codi étic que ha de regir-los
amenasa de detenir el progrés
dels vehicles autónoms.

La solució, segons alguns in-
vestigadors, podria esta_r en con-
sensuar una moral per a les má-
quines a partir de les preferénci-
es de la societat, de les decisions
étiques que prendrien milions de
persones a tot el món davant cir-
cümstáncies determinades.

En concret, un grup d'investi.
gadors del Institut de Tecnologia
de Massachusetts (MIT) i áel
departament de Machine Lear-
ning de la Universitat Carnegie
Mellon (CMU) ha proposat que
els algoritmes dels cofxes autó-
noms aprengr"rin els principis
étics pels quals s'han de guiai a
través de les opinions majoritári-
es de la gent, d'una moral "con-

tades, el seu génere, la seva edat,
la seva salut, la seva activitat eco-
nómica o fins i tot I'espécie que
pertanyen, així com si han comés
o no alguna infracció de tránsit.

El segon pas que plantegen és
crear models de preferéncia de
cadascun dels votants per a, en
una tercera fase, crear un model
úniibasat en les preferéncies ge-
nerals, de manera que en cada
una de les situacions plantejades
es triaria I'opció més votada com
"la més ética" per consens social.
L'últirn pas, segons la proposta
elaborada pels investigadois del
MIT i de la CMU, seria afegir to-
tes aquelles preferéncies étiques
als algoritmes dels cotxes autd-
noms perqué quan al vehicle se li
plantegi un dilema moral similar
actui segons alló que ha decidit

la majoria dels ciutadans rro-
tants.

El sistema no está exempt de
polémica. El fet mateix d,áuto-
matitzar les respostes a sittiaci-
ons complexes ja causa contro-

Al web de Miquina
Moral es presenten
dilemes morals perqué
el votant decideixi
quin és el mal menor

vérsi4 perqué no tothom está
d'acord que la reacció del cotxe
no depengui de l'opinió de qui
viatja dins. Peró a més en qüesti-
ons de moral un pot no compar-

rnves.tigadors del Mlr creen un sistema per decidir per votació
ciutadana quines vides hourien de prioritiar els coüés autónoms

Una moral consensuada
perales máquines

sensuada" a partir d'una ámplia
votació.

Per aconseguir aquesta base
formal de principis étics propo-
sen, en primer lloc, realitzar una
espécie d'enquesta entre el ma-

Proposen que els
algoritrnes aprenguin
els principis étics a
través de les opinions
mqioritaries de la gent

jor nombre de persones possible
preguntant a qui veurien més
étic atropellar en determinades
situacions en funció de vectors
com el nombre de víctimes afec-
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tir la preferéncia ética de la ma: -.
joria sobre si ha d'anteposar-de*
la vida de les persones ó la dels
animals, dels joves o dels anci-
ans, d'una d'embarassada o d'un
indigeng de l'innocent o del cul-
pable.

Per avaluar la üabilitat de la
seva teoria i estudiar com auto-
rnatitzar gl procés d'enquest*B.
per obtenir un resultat clar per a

han creatunlloc web denominat
Máquina Moral (Moralmachi-
ne.mit.edu), disponible en deu
idioines, en qué els usuaris po-
den votar qué. hauria de fei el
cotxe autóirom davant determi-
nats dilemes morals o fins i tot
dissenyar ng¡rs-escenúis o situga;.
cions conflictives que creueh'
que podrien presentar-se i sobre
els quals caldlia reflexionar i re-
collir.opinions del mhxim nom-
bre'd'inilividus.

'ÍAquest lloc pretén aprofu ndir
gn,la discussió -sobre l'éticaque
ha'de regir a les máquirres irr-

: tel.ligents- proporcionant una
plataforma per construir una
imatge multitudiná,ria (fen! ser-
vir prove'iment participatiu) dps
l'opinió dels humans sobre com-
les miquines han d¿ prendre de-
cisions quan s'enfronten a dile-
mes morals", expliquen els au-
tors.

Ñ web es presenta als votants
una série de situacions comple-
xes en les quals han dd decidir
quin és el mal menor. En uns ca-
sos es tracta de decidir si el cotxe '

autónom hauria d'esquivar un
obstacle perqué els prsatger-s _
no pateixin danys encara que aF¡
xó suposi atropellar uns animals.
En d'altres el dilema obligá a po-
sicionar-se sobre si valen-més'les
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,; vides d'unes dones o les d'uns
! homes, la d'unes persones atléti-
x ques o la d'una piersona gran, la
e d'un executiu o ün metEói:ue lar d'uns lladres o uns indi'gerrtr, lu

- de dos gossos o la d'un 
"gos i'un

- gat... I també a ponderar la varia-
E ble "culpabilitaf', ja que en algu-
¡ nes circumsthncies els afectag\
, s'han saltat un senval de circula-
1' ció o un semafoi en vermell.
¡ L'enquesta está oberta i qualse-' vol persona hi pot votar. Ei siste-I ma mostra després els resultats:
- quins personatges salva i quins
. sacrifica amb més freqüéncia
It l'usuari, les seves prefeiéncies
)! de génere o en relació amb el
t' compliment de la llei, i el seu po-
I sicionament respecte a la miija-

:t na votada pels al:tres usuaris. ¡ ^ -_ riÉ


