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Putem codifica moralitatea într-un sistem de Inteligență Artificială, care
să devină astfel capabil să ia decizii morale și, pe deasupra, să facă
acest lucru independent de intervenția umană? Iată întrebarea care a
generat o întreagă direcție de cercetare în cadrul mai larg al studiului
Inteligenței

Artificiale

(IA),

la

intersecția

dintre

filosofie,

informatică, științe cognitive și psihologie, denumită generic etica
mașinilor (machine ethics), alternativ moralitate artificială (artificial
morality). Asumpția acestei direcții de cercetare este că statutul moral pe
care îl asociem în prezent exclusiv oamenilor, acela de ființe capabile să
acționeze și să delibereze moral (să fie, altfel spus, agenți morali),
poate fi extins, de principiu, și altor entități. Astfel că scopul
cercetărilor privind moralitatea artificială este acela de a crea astfel de
entități, mai precis Agenți Morali Artificiali Autonomi (Autonomous
Artificial Moral Agents). Mai mult sau mai puțin inspirați de scrierile lui
Asimov, cercetătorii care propun în secolul XXI variante de a construi
Agenți Morali Artificiali Autonomi au în vedere mai cu seamă algoritmi
bazați pe învățare automată (machine learning), care folosesc rețele
neuronale ce permit învățarea stratificată (deep learning). Acești
algoritmi pot deveni, ulterior, parte a unui sistem robotic, cum este cazul
autovehiculelor fără șofer, al roboților companioni sau al unor roboțieducatori.
Dar este posibil să generăm astfel de entități morale artificiale, cu un
grad ridicat de autonomie acțională și deliberativă? Am pornit în căutarea
unui răspuns la această întrebare din perspectiva eticii virtuții
aristotelice 1 alături de colegii mei, Cristina Voinea, Radu Uszkai și
Constantin Vică, în cadrul proiectului de cercetare CoMoRe2, demarat la

începutul anului 2021. Concluziile la care am ajuns până în prezent îi vor
liniști pe unii și, probabil, îi vor tulbura pe alții.
Pentru a putea vorbi de Agenți Morali Artificiali Autonomi, ar trebui să
avem mai întâi o definiție, cel puțin de lucru, pentru ce înseamnă un agent
moral. Ei bine, o astfel de definiție nu există și nu avem nici măcar un
consens cu privire la setul de condiții necesare (cu atât mai puțin cu
privire la setul de condiții suficiente) pe care o entitate ar trebui să le
îndeplinească pentru a dobândi statutul de agent moral. Sunt propuse,
printre altele, aspecte precum intenționalitate, autonomia voinței și
deliberării, capacitatea de a simți, de a înțelege semnificația morală a
faptelor, conștiența, auto-reflexivitatea 3 . În prezent, ființele umane
adulte reprezintă singura categorie pentru care există un consens cu
privire la capacitatea de a primi statutul de agenți morali. În timp ce
unii cercetători mai optimiști sunt încrezători că sistemele de IA pot
dobândi, într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, acest statut, cei
mai mulți rămân sceptici cu privire la această posibilitate. Aceștia din
urmă aduc în discuție aspecte limitative precum dependența sistemelor de IA
de creatorii lor umani, incapacitatea de a înțelege și interpreta valorile
umane și perspectivele morale ale comunităților umane, ori capacitatea de a
simți emoții sau de a simți în general. De cealaltă parte, cercetătorii
optimiști văd în algoritmii ce operează pe baza învățării automate un
potențial agent moral artificial, realizabil în viitorul nu foarte
îndepărtat, ca sistem capabil să învețe comportamente morale și să le pună
în act întocmai ca o ființă umană. Un astfel de agent moral artificial,
susțin aceștia, ar putea fi educat, de exemplu, să dobândească virtuți
etice asemenea unui copil4. Dar este oare posibil?
Folosind cadrul eticii virtuții aristotelice, considerată în prezent una
dintre cele mai influente trei teroii etice (alături de utilitarism și
deontologism kantian)5, răspunsul este mai degrabă nu. Nu putem concepe
algoritmi sau sisteme artificiale morale virtuoase, cel puțin nu în prezent
sau în viitorul apropiat6. Oricât am încerca să educăm virtuți morale în
rândul algoritmilor, cele mai avansate mecanisme de învățare automată
stratificată pe care se bazează aceștia nu fac decât să genereze o
similitudine comportamentală cu agenții umani virtuoși. Altfel spus,
sistemul de IA va arăta că poate identifica și pune în act comportamente
virtuoase, dar nu va fi un agent moral virtuos, cel puțin nu în sensul în
care atribuim acest statut moral unei ființe umane. În parte, pentru că
sistemul de IA nu își poate fixa singur scopurile, ceea ce îl face neautonom,

dependent

de

scopurile

programatorilor,

designerilor

și

utilizatorilor. În terminologie aristotelică, telos-ul sistemelor de IA

este așadar fixat extern. Apoi, pentru că sistemele de IA care „învață”
despre virtuți nu pot dezvolta motivațiile morale cerute de cadrul eticii
aristotelice: nu este suficient ca sistemele de IA să acționeze virtuos, ci
mai este nevoie și ca acțiunea lor să fie bazată pe motivațiile adecvate și
să fie adaptată la contextul situațional specific. Or, sistemele de IA nu
au capacitatea de a dezvolta motivațiile interne potrivite și nici nu au
potențialul de a deveni un phronimos aristotelic, de a intui acțiunea
virtuoasă relativ la variațiile contextului. Pentru aceasta sunt necesare,
în perspectiva aristotelică, afectele, capacitatea de a simți, parte
inerentă a biologiei umane. Iar tot acest proces este mult mai complex
decât simpla aplicare mecanică a unor reguli generale în diferite contexte
particulare7. Sistemele de IA antrenate pe seturi vaste de date din care
învață în mod automat despre comportamente virtuoase nu au însă experiența
practică necesară, istoria personală și nici motivațiile intrinseci
necesare pentru un comportament virtuos autentic8.
Nu putem vorbi, așadar, de Inteligență Artificială morală, cel puțin nu din
perspectiva eticii virtuții: nu putem construi Agenți Morali Artificiali
Autonomi care să fie realmente virtuoși. Putem, în schimb, să utilizăm
cadrul eticii virtuții pentru a înțelege și evalua implicațiile etice ale
dezvoltării și utilizării sistemelor de IA. De exemplu, pentru a analiza în
ce măsură este de dorit să proiectăm și să utilizăm cu toată încrederea
sisteme inteligente care să fie puse în situația de a lua decizii morale,
fie că vorbim de autovehicule fără șofer care pot vătăma pietoni pentru a
a-și salva pasagerii, de algoritmi care dau verdicte cu privire la
eliberarea condiționată a unor deținuți sau de roboți umanoizi proiectați
pentru a deveni cei mai buni prieteni ai copiilor. Dincolo de aceste
exemple problematice, cadrul eticii virtuții ne ajută să fim atenți și la
situații aparent mai puțin complicate, precum cea în care utilizăm
sistemele de IA sub forma unui asistent moral, o aplicație pe care o
utilizăm, de pildă, pentru a consulta mai multe repere morale atunci când
avem de luat decizii cu implicații etice. În funcție de modul în care a
fost proiectată și de gradul în care ne bazăm pe o astfel de aplicație,
poate apărea un risc de altă natură, asupra căruia atrage atenția Shannon
Vallor9: acela de a ne pierde, în timp, (o parte din) abilitățile morale,
din înțelepciunea practică sau flerul nostru moral.
Există însă și utilizări fericite, chiar multe, ale algoritmilor de IA în
contexte cu încărcătură morală. Un exemplu sunt aplicațiile de coparenting10, folosite deja cu succes în S.U.A. sau Marea Britanie de mulți
părinți separați, pentru a gestiona mai bine comunicarea dintre ei atunci
când planifică programul copiilor în co-tutelă. Astfel de aplicații

folosesc algoritmi de analiză a sentimentelor (nu lipsiți de controverse,
la rândul lor) și îi semnalează utilizatorului dacă mesajul pe care urmează
să îl trimită conține expresii ce pot fi interpretate drept ofensatoare sau
agresive și îi dau astfel posibilitatea să modifice mesajul respectiv
înainte de a-l trimite.
Esențială

rămâne,

în

toate

aceste

contexte,

înțelepciunea

umană:

înțelepciunea programatorilor și dezvoltatorilor de a înțelege implicațiile
morale ale aplicațiilor algoritmilor în proiectarea și implementarea
sistemelor de IA, înțelepciunea designerilor de a evalua corect impactul
aspectului roboților asupra utilizatorilor, înțelepciunea reglementatorilor
în a legifera cât este necesar, când este necesar. Și poate, mai ales,
înțelepciunea utilizatorilor, categorie în care ne aflăm cei mai mulți
dintre noi, de a nu vedea în aceste sisteme mai mult decât sunt sau ar
trebui să fie: tehnologii menite să ajute, să sprijine, nu să dezbine sau
să distrugă.
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