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Influência da IA AGORA ! 

Para uma IA Benéfica

Realizações, promessas e perigos da IA



 Inteligência tem muitas facetas, 

Resolução de problemas

Reconhecer padrões, classificação de situações

aprender, induzir, deduzir

Construir analogias, otimizar

Compreender linguagens, extrair conhecimento

Adaptação ao ambiente



 Simbolistas

 Conexionistas

 Evolucionários

 Estatisticos (Bayesianos)

 Analogizadores

The Master Algorithm: The ultimate Learning Machine that will remake our world

(P.Domingos, Basic Books, 2015)

Cinco Tribos na Aprendizagem Automática



• O Cérebro humano~1011 Neurónios.

•104 sinápses (valor médio) / neurónio

• O Cérebro é capaz de aprender e 
opera de modo massivamente paralelo, 

Redes Neuronais Artificiais
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IA: Impacto Mediático

Algoritmos sofisticados e Aprendizagem Máquina

Deep Blue      
e     AlphaGo



IA: Impacto

Aplicações por todo o lado e a toda a hora:

 Facebook e twitter decidem o que mostrar a cada utilizador
Empresas conhecem o perfil dos seus clientes 
Gestão inteligente de satélites
 Diagnósticos médicos precisos
 Previsões de evolução Económica
Previsões: TU cometerás um crime? TU serás bom naquele emprego?



O que há de novo na IA  ???

 Grande poder computacional do HARDWARE (integração,  GPUs …)

 BIG DATA (Petabytes  10 15….)

 DEEP LEARNING



IA: Impacto

Guohua Shen, Tomoyasu Horikawa, Kei Majima and  Yukiyasu Kamitani

ATR Computational Neuroscience Laboratories,

Kyoto University, Japan 
preprint colocado online em Dec. 28, 2017

Detetar (alguns) pensamentos/imagens ….

“Reconstrução de imagens através da 
atividade cerebral”



IA: Impacto

 algoritmos da NSA Americana decidem se és um potencial terrorista. 
P.Domingos, The Master Algorithm

 “A.I.- enhanced assistants … the greatest danger is 
that the information we’re feeding them is biased in 
the first place.”  Sundar Pichai, CEO of Google



 through the “Master Algorithm", by mining a “vast amount 
of patient data and drug data combined with knowledge 
mined from biomedical literature is how we will cure the 
cancer".

 If it exists, the Master Algorithm can derive all knowledge in 
the world—past, present, and future—from data. Inventing 
it would be one of the greatest advances in the history of 
science. P.D., TMA

“Big data is not the new oil; it's the new snake oil". 

IA: “Overselling”?



• IA “Human-like”?

How far away are we from building “human-like” AI? What are the key problems that we need to 

solve before we get there? George Zarkadakis, Digital Lead at Willis Towers Watson, LinkedIn,10/22/2017

Generalização

Auto Evolução

Transferência

do 

Conhecimento

O papel do Corpo na emergência dos 

Sentimentos e Emoções sob   

investigação

Consciência

Senso Comum

IA a nível Humano: “Roadmap”



 Talvez a forma de lidar com os problemas
colocados pela IA  não seja através da tecnologia.

 Talvez seja criando uma Ética da Máquina.  

Ou então, Como fazer sistemas inteligentes
partilhar os nossos valores?

A verdadeira questão poderá ser:
“ Is AI the threat or is the threat staring back at us in the mirror?

Stuart Russell (U. California- Berkley) 
open letter ( FLI - Future of Life Institute ) to keep AI beneficial. 

http://futureoflife.org/ai-open-letter/


AI Now Institute de New York University organizou AI Now 2017 Symposium

- AI Now 2017 Report
Responsabilização pelo uso da força violenta contra humanos em
contextos militares.

Peter Asaro apontou dificuldades éticas no uso dos  

Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS)
Devemos adotar princípios éticos que mantenham controlo
humano destes sistemas.

http://tinyurl.com/awletter


• AI NOW 2017 Report
Que Fazer?

The AI NOW 2017 Symposium refletiu sobre implicações a 
curto prazo económicas e  sociais da IA:

Automação do Trabalho : IA e seu impacto nas práticas no 
mundo do trabalho (contratação, despedimento, gestão);

Enviesamento na Inclusão: parcialismo de sistemas de IA que podem
perpetuar e ampliar, devido a dados do treino enviezados ou
algoritmos errados; 

Ética e Governação: desenvolver códigos éticos em tempos de 
volatilidade política



Q: Algoritmos de IA emergentes tornarão melhor a 
nossa vida ou não ?

 Otimismo: 

• Diagnósticos, auxílio a seniors, monitorização da saúde
pública pelo tratamento de dados massivos.

• Alteração dos sistemas de Educação pelos Tutores
inteligentes

• Automatização de muitas tarefas (condução …)

Pew Research Center , Dec 10, 2018

Artificial Intelligence and the Future of Humans

By Janna Anderson, Lee Rainie and Alex Luchsinger

Como maximizar os Benefícios da IA minimizando os Riscos?



Q: Algoritmos de IA emergentes tornarão melhor a 
nossa vida ou não ?

Preocupações:

• Delegação dos humanos; perda de control das respetivas vidas
(sistemas “blackbox”)

• Abuso dos Dados; para o lucro ou para o poder

• Perda de Empregos: Perda massiva e ganhos para novos perfis

• Aumento da dependência; em vez de aumentar, diminui as 
capacidades humanas

• Caos/desordem: Cibercrime em toda a economia; Armas
autónomas dos militares; informação deturpada para a guerra



Q: Algoritmos de IA emergentes tornarão melhor a 
nossa vida ou não ?

 Sugestões:

• Cooperação: internacional. Controlo humano das redes digitais

• Valores: Responsabilidade social e ética da tecnologia; Regulamentação

• Prioridade às Pessoas: Alteração de políticas para priveligiar os humanos
na corrida com os robôs. Impor colaboração Humanos/IA



Princípios Éticos no contexto da IA e dos valores
correlacionados

Princípio da Beneficência

• Geração de prosperidade e criação de valor, 

• Atingir uma sociedade justa e pacífica com igualdade de oportunidades;

 Princípio da NÃO Maleficência

• Garantir a dignidade, integridade, liberdade, segurança no trabalho e na
sociedade

 Princípio da Autonomia

• Preservar a liberdadede não subordinação a ou coerção por Sistemas de IA

• Completa autodeterminação



Princípios Éticos no context da IA e dos valores
correlacionados

Princípio da Justiça

• Imparcialidade para os indivíduos e grupos incluindo minorias,

 Princípio da Explicabilidade

• Garantir a Transparência da tecnologia

• Sistemas aucitáveis, compreensíveis e inteligíveis aos humanos



Requisitos de uma IA Confiável
Derivados dos Direitos, Princípios e valores a respeitar

1. Accountability

2. Data Governance

3. Development for ALL

4. Governance of AI Autonomy (Human oversight)

5. Non Discrimination

6. Respect & Enhancement of Human Autonomy

7. Respect for Privacy

8. Robustness

9. Safety

10. Transparency



• Recomendações

A: a quem nos devemos dirigir se (por exemplo) um automóvel 
autoconduzido atropelar um peão?

ART em ARTificial Intelligence: 
Accountability, Responsibility, Transparency

R: Responsabilidade de os fornecedores dos sistemas tornarem claro 
e compreensível o Porquê das decisões tomadas.

T: especificação, desenvolvimento e reprodutibilidade dos 
sistemas de IA. Tal implica a compreensão de Como  
funcionam e, possível inclusão do “Human in the Loop”



 transferências de competências, Sim!
Humanos obsoletos?  Nunca!

 sociedades recompõe-se das revoluções 
económico/tecnológicas  mas muitas pessoas concretas 
podem ser trituradas no processo 

 DEVER: não permitir que tal aconteça 

Foi proposta à UE legislação detalhada sobre os deveres e direitos 
civis a aplicar a entidades de IA. Tal incluía dar a robôs inteligentes 
uma “e-personalidade” limitada 



OBRIGADO!

IA é fascinante MAS 

… CAUTELA…


