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Què és la IA? 
‘Àrea de la Informàtica que estudia el 
comportament intel·ligent des d’un punt de 
vista computacional 
 Bàsicamente consisteix a desenvolupar 

software amb capacitat de resoldre 
problemes que requereixen: 
  Percepció: visió, parla, tacte 
  Acció: Selecció d’accions per assolir objectius 
  Raonament, planificació 
  Aprenentatge automàtic 
  Comunicació: llenguatge natural, comunicació 

gestual Credit: Andrej Karpathy, Li Fei-Fei 

Dos tipus de IA: La IA específica i la IA general 



Exemples de progressos:  
       Els millors jugadors d’escacs i Go són màquines 

Monte Carlo Tree Search i Deep Learning 
per jugar a Go al més alt nivell (3-0 contra el 
número 1 de món: Ke Jie) 23-27 Maig 2017 

Credit: Martin Mueller 



Entrada 
inexpresiva SaxEx

Salida 
Alegre 
Salida  
Triste 

All of me	


*R. Lopez de Mantaras, J.L. Arcos; AI and Music: From Composition to Expressive Performance, AI Magazine 23(3), 43-57. 

  Exemples de progressos: Interpretació musical expressiva 



Exemples de progressos :  
    Diagnosticant millor que els metges 

 Un grup de la Universitat de Queensland (Austràlia) ha aplicat Deep 
Learning per analitzar de forma combinada imatges mèdiques de 
rmamografies, MRI i ultrasons per aconseguir diagnosticar el càncer millor 
que els metges 

  Identificació de 3 indicadors nous (passant de 8 a 11) per avaluar la 
probabilitat que una biòpsia de cèl·lules mamàries pugui resultar positiva 
basant-se en analitzar grans quantitats de dades de mostres de cèl·lules 
canceroses (Stanford University) 

 Predicció, analitzant 133.000 pacients de 4 hospitals de Chicago, fins a 4 
hores d’antelació (en lloc d’uns 30 minuts per part dels cardiòlegs) de la 
probabilitat d’infart en pacients ingressats en UCIs  (Carnegie Mellon 
University) 

 



Desafiaments: Què cal millorar? 
Tots els exemples de progressos són IA específica. El gran desafiament 
és la IA general. 
Necessitem progressos significatius en pràcticament totes les àrees de la 
IA (i en la seva integració) i en particular en llenguatge i percepció: 
•  Els cercadors d’informació no fan cap tipus  d’anàlisi semàntica (no entenen el 

significat de les frases) 
•  Els assistents intel·ligents tipus Siri, Cortana, Google Now,… no entenen gens el 

significat del llenguatge 
•  Els traductors com Google Translate i Skype Real-Time Translation tampoc entenen 

el significat de què tradueixen 
•  Reconeixement visual: Importants problemes de robustesa 

•  PER PROGRESSAR, LA PRINCIPAL DIFICULTAT DE LA IA ÉS ADQUIRIR 
CONEIXEMENTS DE SENTIT COMÚ I RAONAR A PARTIR D’AQUESTS 
CONEIXEMENTS 



  Fragilitat del reconeixement visual 

Nen subjectant un bat de beisbol 



Fragilitat del reconeixement visual 



Autonomia 

Riscs actuals o a 
curt plaç 

Atur 

Privacitat 



Exemples de sistemes autònoms 

•  Operacions en borsa a molt alta velocitat (High-frequency 
trading) 

•  Vehicles autònoms 

•  Armes autònomes 



“High-frequency trading” 

Flash Crash (10.5.2010) 

 HFT en Stock Markets: 

  Entre el 2006 i el 2011 es varen detectar 
més de 18.000 situacions anòmales 
(fortes caigudes i pics) de la borsa produïdes  
per decisions de compra o venda preses 
En menys d’un mil·lisegon 

Per regular en contra d’aquests algoritmes  
cal estudiar i comprendre el seu comportament 
col·lectiu 



Vehicles autònoms 
Els vehicles autònoms són un bon exemple de sistema que integra 
pràcticament tots els components d’un sistema intel·ligent:  
 
 
Percepció (càmeres de molt alta resolució + scanner làser de llarg 
abast, sensors infraroig i ultrasons) 
Aprenentatge automàtic 
Raonament i Planificació 
Comunicació lingüística i gestual 
Comunicació wireless amb altres vehicles 
i amb l’infraestructura viaria 



Etapes  
cap al vehicle autònom 
 5 nivells d’automatització  
(segons SAE, la Societat 
Internacional d’Enginyers en 
Automoció) 



L’accident del Tesla l’any 2016 
 Robert Sumwalt, president del Consell Nacional de Seguretat en el Transport 

(NTSB), ha assegurat que el vehicle va permetre al conductor utilitzar el pilot 
automàtic en una carretera per a la qual el vehicle no havia estat dissenyat (i el 
conductor va actuar com si anés en un vehicle nivell 3 però el Tesla és nivell 2)  

 Segons l’informe fet públic el juliol de 2016, en el moment de la col·lisió, el camió 
estava situat perpendicularment al Model S. El sistema de visió no va detectar el 
lateral del camió, que era de color blanc, possiblement confonent-lo amb la 
tonalitat del cel 



SAE3 possiblement no es farà i passarem 
directament a SAE4. El SAE5...és realista? 
 Els problemes tècnics són nombrosos: 
 Google: prop de 400 fallades que van obligar a desconnectar el pilot 

automàtic i unes 300 eren de fallades tècniques (sensors, pèrdua de 
comunicació, problemes de direcció , problemes de frenada,..).  

 Nissan: desconnexió del pilot automàtic en més de 400 ocasions 
 Mercedes: més de 1000 incidències en 3000 km, unes 500 per fallades 

tècniques i la resta per decisió del conductor humà per no “sentir-se 
còmode”.  

 En desenes d’aquests casos es van evitar accidents gràcies a la 
intervenció del conductor humà. Un bon exemple són les cruïlles amb 4 
senyals de stop 

 Un gran problema és la manca de robustesa del reconeixement visual 





Altres problemes: Cyber Attacks, verificació del software 

 

Actualment no hi ha eines segures per evitar cyber attacks ni per verificar software de 
la complexitat del d’un pilot automàtic prenent decisions en fraccions de segon 



Conceptes erronis sobre l’IA 
La intel·ligència és un fenomen que NO apareixerà 
de cop en las màquines ni per iniciativa 
d’aquestes 

 Els progressos en IA són el resultat d’una acumulació sostinguda de 
milers de millores incrementals 

 Els robots no es “despertaran” tot de cop i seran realment intel·ligents, 
molt menys super-intel·ligents i conscients 

 Molts dels sistemes actuals de IA (específica) ja són superiors a 
nosaltres en molts aspectes 



El perill de la “IA Autònoma” no és tant la 
“Intel·ligència” sinó més aviat la “Autonomía” 

Per definició, allò que és autònom és incontrolable 
 
 
En qualsevol cas, l’autonomia tampoc arribarà espontàniament: som nosaltres 
els que decidim el grau d’autonomia d’un sistema. La pregunta és: 
 
¿Volem deixar en mans de sistemes autònoms decisions que poden afectar 
significativament les nostres vides?  
 
 
 
A la “Declaració de Barcelona” vam adreçar aquests i altres aspectes: 
 
 
 
 



Declaración de Barcelona  
para un desarrollo y uso adecuados de la Inteligencia Artificial 

 PRUDÈNCIA 
 FIABILITAT 
 RETRE COMPTES 
 RESPONSABILITAT 
 AUTONOMIA LIMITADA 
 NO PRESCINDIR DE L’ÉSSER HUMÀ 

http://www.iiia.csic.es/barcelonadeclaration 


