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Marile minţi au proiectat dintotdeauna viitorul umanităţii şi au visat, cu ochii
deschişi, la nu foarte îndepărtate lumi posibile datorită inovaţiei şi progresului
tehnologic. Visurile s-au transformat, după caz, în pagini întregi de utopii ale
coexistenţei şi coabituării dintre maşini şi oameni sau de distopii sumbre, marcate
de lipsuri ale libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale indivizilor. De la
maşinăriile imaginate de Jules Verne, care se regăsesc, deja, în muzeele istoriei, la
predicţiile adeverite ale lui Marshall McLuhan, Isaac Asimov sau Arthur C. Clarke,
în marea lor majoritate, produsele imaginate au devenit la fel de invizibile, în vieţile
noastre, precum chiuveta (Standage). 
Actualmente, progresul tehnologic a polarizat cele mai mari speranţe şi temeri în
jurul inteligenţei artificiale şi a super-creierelor: vom deveni nemuritori, prin trans-
planturi de conştiinţă şi grefe biotehnologice, aşa cum a prezis Kurzweil (2005),
sau ne vom găsi, fatalmente, sfîrşitul, pierzînd controlul odiseei spaţiale la mîna,
poate chiar fizică, a inteligenţei artificiale? În media, criza automatizării este
desenată şi redesenată în contururi noi, într-un ritm alert (Miller, 2015). Concomi-
tent cu investiţiile în laboratoare computerizate care să creeze materiale jurnalistice
cu un grad indiscutabil de imparţialitate, creşte şi gradul de îngrijorare a multor
jurnalişti care îşi simt deja periclitat viitorul. Dacă vom citi relatări despre această
lume nouă semnate de reporteri umani sau de algoritmi rămîne de văzut, odată cu
trecerea timpului. Vernor Vinge (1993) spune însă că timpul care trebuie să mai
treacă este foarte scurt. 

Cuvinte-cheie: inteligenţă artificială; super-creiere; singularitate; jurnalism
computaţional; generatoare de limbaj natural; Quill.

Great minds have always imagined the future of  humanity and have been day-
dreaming about tangible worlds made possible with the aid of  innovation and
technological progress. Dreams have turned, as the case may be, into pages of
utopias about coexistence and cohabitation between man and machine, or of  dark

25

AIC
nr. 20

2/2017
©2017 AIC

Artificial Intelligence Dreams of Journalism. 
The Impartiality of Algorithms in the Accounts about a New
World (from the Singularity of Kurzweil to Deep Mind and Quill)



Futurologia reprezintă un domeniu foarte interesant pentru jurnalismul ştiinţific de po pu -
larizare, iar anii 1964 şi 1967 au devenit cu precădere importanţi pentru că aceste mo-
mente au marcat perioadele în care Arthur C. Clarke, Isaac Asimov şi Walter Cronkite,

făceau publice poate cele mai multe predicţii care au depăşit, între timp, paginile de ficţiune şi
literatură ştiinţifico-fantastică şi s-au standardizat ca realităţi tehnologice şi fapte de viaţă. Dacă
C. Clarke povestea, la BBC, ascultătorilor de radio despre viziunile sale referitoare la numărul din
ce în ce mai ridicat de tranzistori şi lasere, despre popularea orbitei terestre cu numeroşi sateliţi şi
despre modalităţile de acces de la distanţă în economie, educaţie sau medicină, Cronkite, găzduia
în cadrul televiziunii CBS, o serie de documentare numite „Secolul 21” (At Home: 2001 (1968)),
iar într-unul dintre cele trei episoade anticipa, foarte detaliat, dispozitivele de home entertainment,
precum şi calculatoarele personale ale viitorului. Într-un articol-manifest al World’s Fair, care s-a
desfăşurat la New York în 1964, Asimov, profesor de biochimie al Universităţii din Boston, scria
în The New York Times: “Gadgetry will continue to relieve mankind of  tedious jobs. Kitchen units
will be devised that will prepare ‘automeals’, heating water and converting it to coffee; toasting
bread; frying, poaching or scrambling eggs, grilling bacon, and so on. Breakfasts will be ‘ordered’
the night before to be ready by a specified hour the next morning” (Asimov, 1964). De asemenea,
mai puncta: “Communications will become sight-sound and you will see as well as hear the person
you telephone. The screen can be used not only to see the people you call but also for studying
documents and photographs and reading passages from books. Synchronous satellites, hovering
in space will make it possible for you to direct-dial any spot on earth, including the weather sta-
tions in Antarctica”1.

Parcurgînd axa timpului în sens invers, cu acelaşi gînd de a descoperi potenţialii părinţi ai unor
idei ingenioase devenite între timp comune în vieţile noastre, nu l-am putea evita pe Marshall
McLuhan, părintele conceptelor de new media sau de social media, pe care s-au fondat studiile mo -
derne de jurnalism şi comunicare. Vom ajunge, inevitabil, la un moment dat, la cel mai marcant
autor al secolului al XIX-lea, Jules Verne, ale cărui romane nu sînt doar pagini de aventuri incitante,
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dystopia, marked by the lack of  freedom and of  individual fundamental rights.
From Jules Verne’s imagined inventions which now are finding their place in his-
tory museums, to the testimonies of  Marshall McLuhan, Isaac Asimov, or Arthur
C. Clarke, the vast majority of  the envisioned products have become as invisible in
our daily lives as our kitchen sinks.
Currently, technological advancement has polarized the greatest hopes and fears
around artificial intelligence and super-brains: shall we become immortal through
transplantation of  biotechnological consciousness and digital grafts, or shall we
find our fatal end, losing control of  the space odyssey to the (literally, perhaps)
hands of  artificial intelligence? The media designs and redesigns new outlines for
the automation crisis at a fast pace. Simultaneously with investments in computer-
ized laboratories meant to create highly impartial journalistic materials, many jour-
nalists are increasingly concerned about their already problematic future. Whether
the reports about this new world will be authored by human reporters, or by algo-
rithms, it remains to be seen as time goes by. Vernor Vinge says, however, that
there is not much time left. 

Keywords: artificial intelligence; superbrains; singularity; computational journalism;
robo-journalism; natural language generators; Quill.

The only thing we can be sure of  about the future
is that it will be absolutely fantastic.

(Arthur C. Clarke)

1 O scurtă trecere în revistă a principalelor predicţii apărute în publicaţia americană se găseşte în
Open Culture (Colman, 2014).



ci reprezintă şi o bogată sursă de date ştiinţifice şi bineînţeles, de predicţii: submarine cu motoare
electrice (în 20.000 de leghe sub mări este prefigurat un HOV – Human Occupied Vehicle – care a
coborît pe fundul oceanului în 1964 (Human Occupied Vehicle Alvin), un vehicul spaţial care an-
ticipa panourile solare cu care sînt dotate majoritatea sateliţilor moderni sau aselenizarea (în De
la Pămînt la Lună), panourile publicitare „atmosferice” care astăzi şi-ar găsit o echivalenţă în sky-
writing şi multe altelte.

Acest interes al evaluării ideilor şi operelor anilor din urmă poate echivala cu reabilitarea unor
astfel de autori, poziţionaţi, şi în vremea lor, şi după, nu doar în tiparul comun al „profetului
nebun”, ci şi în mijlocul ironiilor şi criticilor lumii literare, academice sau din alte paliere ale
societăţii (Clarke, 1964). Privite de la distanţă, împreună cu omisiunile intenţionate, normale în
media şi pardonabile din anumite puncte de vedere (precum principala eroare de a nu considera
schimbările tehnologice în raport cu schimbările sociale), prin aceste re-evaluări se pot trasa hărţi
precise cu diferitele momente de apariţie, cu stadiile şi tendinţele progresului tehnologic. Cu
adevărat, putem datora tehnologiei actuale, posibilitatea de a comunica aproape instantaneu cu
orice persoană de pe planetă şi putem lucra de la distanţă pe orice calculator conectat în internet.
Articolele de popularizare din mass-media mai clarifică fundamentarea conceptelor imaginate în
epocile trecute pe elemente existente în acea vreme (Verne, Asimov), spre deosebire de autorii
unor subgenuri literare precum steampunk (urmat de cyberpunk) care, fiind mai mult mişcări artistice
decît futurologice, pornesc din secolul al XVIII-lea, însă imaginează lumi pe principiul „cum ar
fi fost dacă?”.

Ursula Franklin (1999) constată că toate tehnologiile, nu doar cele care privesc comunicarea,
se dezvoltă în două stadii. Unul incipient în care inovaţia este un artefact al celor bogaţi, al
specialiştilor şi entuziaştilor. Aceştia văd în inovaţie o nouă formă de libertate şi o posibilitate
nouă de control asupra vieţii (televizorul, radioul, maşina de spălat), şi un al doilea stadiu, care se
activează după o perioadă în care inovaţia se propagă în viaţa cotidiană a tuturor, devenind uşor
de utilizat şi fiind acceptată la o scară largă. Oamenii devin aproape constrînşi să utilizeze noua
tehnologie şi să depindă de ea. O tehnologie este considerată matură atunci cînd înregistrează un
grad înalt de invizibilitate. Atunci cînd oamenii folosesc acea tehnologie ca pe o banalitate (precum
chiuveta sau cuierul), acea tehnologie s-a integrat şi a devenit parte a vieţii comune: „Cînd te uiţi
la telefon, nici nu ne entuziasmăm, nici nu suntem sceptici, telefonul a devenit invizibil şi acesta
este semnul după care recunoaştem o tehnologie ajunsă la maturitate: pur şi simplu nu o mai
observăm” (Standage, 2007).

De multe dintre predicţiile anticipate care ne înconjoară astăzi în invizibilitatea lor beneficiază
noii savanţi profeţi care proiectează lumea generaţiilor viitoare. Un singur concept a intrat parţial
în anumite domenii ale activităţii umane şi stîrneşte deopotrivă optimism şi spaime: inteligenţa
artificială. Deşi chiar din Santinela lui Arthur C. Clarke este prefigurată prima răzmeriţă a unei
tehnologii inteligente în cosmos (Clarke, 1951), autorul celor mai îndrăzneţe idei şi abordări despre
calculatoarele inteligente este considerat Ray Kurzweil, creatorul nu doar al sintetizatorului elec-
tronic, pentru care a primit distincţia de Inventator al Anului 1988 din partea MIT, sau al unui
model special conceput pentru nevăzători pe care îl utilizează, printre alţii, şi Stevie Wonder
(Ferris, 2016), ci şi creatorul tehnologiei recunoaşterii vocale viabile şi al tehnologiei recunoaşterii
caracterelor optice. Desemnat drept un „restless genius” de către The Wall Street Journal2, în afara
scrierilor şi a studiilor (nu numai pentru cele nouăsprezece titluri de doctor), Kurzweil şi-a con-
sumat energiile şi în sfera antreprenorială, punînd în practică foarte multe dintre conceptele despre
care a scris, considerînd, în permanenţă, că dacă lucrurile despre care scrie nu se realizează pentru
a schimba vieţile oamenilor, paginile respective nu au prea mare utilitate.

În plus, în unele dintre cele mai vîndute cărti ştiinţifice ale sale, care figurează în cele mai im-
portante topuri ale vînzărilor de carte, The Age of  Intelligent Machines (1999), The Singularity is Near
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2 “Among the leaders is Kurzweil, a closely held company run by Raymond Kurzweil, a restless 41‐year‐old
genius who developed both optical character recognition and speech synthesis to make a machine that
reads aloud to the blind” (Bulkeley, 1989).



(2005) sau How to Create a Mind (2012), Kurzweil dezvoltă o serie de concepte şi realizează o serie
de predicţii despre ce urmează să se întîmple cu singularitatea, calculatoarele cuantice, personal-
itatea augmentată, concepte care gravitează în jurul inteligenţei artificiale. 

În esenţă, corelat cu progresul tehnologic din ce în ce mai accelerat, calculatoarele vor deveni
la fel de complicate precum creierul uman, pe care, într-un viitor nu foarte îndepărtat, îl vor sur-
clasa în toate activităţile. Teoriile sale sînt fundamentate pe succesul actual al prezenţei inteligenţei
artificiale într-o serie de domenii şi de activităţi în care este mai bună (în sens larg) ca oamenii:
calculatoarele cîştigă deja în faţa celor mai buni jucători de şah, reuşesc să realizeze un diagnostic
medical extrem de pertinent şi ghidează rachetele (Kurzweil, 1999: 16). Pentru Kurzweil, paşii
care au rămas de parcurs ar fi reconstrucţia inginerească a creierului uman şi transferul către un
calculator neuronal cu capacităţi similare. Din acel moment, calculatoarele vor avea „timpul şi ap-
titudinile pentru a citi întreaga literatură umană şi de a-şi dezvolta propriile concepţii despre re-
alitate” (47). Calculatoarele vor acumula întreaga experienţă umană, toate cunoştinţele umanităţii
şi îşi vor aplica abilităţile „knowledge base of  all human‐acquired‐and machine‐acquired‐knowl-
edge” (15) devenind conştiente. La acest moment, din care oamenii nu vor mai purta rangul de
cele mai inteligente creaţii de pe planetă şi vor putea fi descărcaţi, foarte uşor, pe un stick de mem-
orie, se va ajunge exponenţial mai repede, datorită evoluţiei tehnologice.

Kurzweil a fost combătut pentru lacunele din lucrările sale, în general pentru amalgamul con-
ceptelor: amestecul dintre ADN şi spiritualitate sau dintre spiritualitate şi inteligenţă, iar, uneori,
chiar dintre spiritualitate/inteligenţă şi cunoştinţe, în sens de bagaj de cunoştinţe, sau încadrarea
diferită dintre homo sapiens şi homo spiritualis (McLaughlin). Unul dintre argumentele care au sub-
minat teoriile lui Kurzeil au venit din partea filosofului John Searle, autorul demonstraţiei camerei
chinezeşti (Searle, 1980) care, în esenţă, speculează inabilitatea calculatoarelor de a manipula sim-
boluri care au semnificaţie pentru acesta. Ele rămîn simboluri care nu poartă semnificaţie, prin
urmare, doar prin calcule, maşina nu va reuşi niciodată să ajungă la conştiinţă. În afară de asta,
progresul tehnologic pe care se fondează evoluţia maşinilor are la bază concepte de progres sim-
ilare Legii lui Moore, iar marile companii de cipuri prezintă pe piaţă semne de oboseală (Bright,
2016). În plus, progrese marcante ar trebui să se înregistreze într-un spectru mult mai larg de
activităţi ştiinţifice, precum în ştiinţele cercetării creierului uman, şi nu doar domeniul
computaţional.

Mai mulţi autori au preluat conceptul de singularitate, propus, iniţial, în matematică de John
von Neumann (1950), extins de Kurzweil în The Singularity is Near (2005) şi l-au popularizat (Vinge,
1993), accentuînd faptul că progresul puterii de calcul înregistrat în domenii precum nano-tehnolo-
gia, robotica şi inteligenţa artificială va spori exponenţial şi că maşinile, devenite mai inteligente
decît întreaga umanitate (înţeleasă ca sumă a tuturor creierelor de pe planetă) se vor extinde de
pe Terra, împînzind cosmosul, într-un mod infinit, deşi termenul propus de von Neumann,
conţinea un punct finit şi se referea la progresul obişnuit. Noua singularitate prevede faptul că
tehnologia va determina progresul să se înregistreze instantaneu. 

Kurzweil este un autor frecventat şi respectat şi pentru că o parte dintre predicţiile sale din
trecut s-au adeverit, în etapele pentru care au fost realizate pronosticurile. În 1997, calculatorul
IBM Deep Blue a cîştigat primul duel din seria jocurilor de şah împotriva campionului mondial
Garry Kasparov, atrăgînd atenţia publicului asupra unui joc considerat şi unul de instinct, nu doar
de calcul (Latson, 2015). După seria de jocuri din 1996, care au debutat cu o înfrîngere a lui Kas-
parov, cu două rezultate de remiză şi trei victorii umane, Kasparov afirma: 

I had played a lot of  computers but had never experienced anything like this.
I could feel – I could smell – a new kind of  intelligence across the table. In the
end, that may have been my biggest advantage: I could figure out its priorities and
adjust my play. It couldn’t do the same to me. So although I think I did see some
signs of  intelligence, it’s a weird kind, an inefficient, inflexible kind that makes me
think I have a few years left. (Latson, 2015)
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Supercalculatorul IBM din 1997, era, însă, atît de dezvoltat pentru acei ani, încît putea calcula
cu foarte multe mutări înainte urmările pierderii unui pion care, pentru Kasparov, nu avea nici un
sens, lucru care l-a indus în eroare şi care l-a determinat, într-un final, să acuze echipa IBM de
înşelătorie. 

În timp ce supercalculatorul IBM Watson lucrează ca bucătar în pauzele de planificare
financiară sau de diagnosticare medicală şi societatea aşteaptă ca maşinile fără şofer să populeze
străzile marilor oraşe, începînd cu anul 2020, Kurzweil coordonează astăzi echipa Google care
lucrează la super-calculatorul Deep Mind, mai faimos publicului pentru răsunătoarea victorie îm-
potriva jucătorului mondial de Go, Lee Sedol, în 2016 (Silver & Hassabis, 2016). Scopul super-
calculatorului Deep Mind este de a „înţelege” lumea la un nivel mai sofisticat decît orice calculator
construit pînă în prezent. Preocuparea pentru funcţionarea Deep Mind are la bază idei din How
to Create a Mind. În carte, în urma unor experimente despre gîndire, precum accesul secvenţial la
memoria stocată şi rutinele de recunoaştere mentală a tiparelor, se încearcă reprezentarea unui
model al neocortexului uman – zona creierului responsabilă cu o organizare ierarhică a gîndirii,
numită şi „noul creier” (Kurzweil, 2012: 62) în contrast cu „vechiul creier” preocupat cu stimulii
de bază, precum semnalele despre hrană sau de evitare a pericolelor. Această încercare de
reprezentare este dublată de tentativele de creare a unui model complex de funcţionare a creierului
uman. Modelul în discuţie trebuie să ia în calcul, pe lîngă parametrii biologici şi toate caracteristicile
recunoaşterii tiparelor, principiile conform cărora funcţionează învăţarea, concentrarea,
conversaţia, neînţelegerea dintre oameni cauzată de încadrările diferite de concepţii, care, mai
apoi, să conducă la producţia unui neocortex digital ce va deveni mult mai rapid decît „varianta
sa biologică” (73).

Deocamdată, pe baza uriaşului volum de date colectat de Google de la utilizatori, inteligenţa
artificială va fi liantul dintre Deep Mind şi un asistent personal virtual care va furniza informaţii
contextualizate într-un mod diferit decît o fac astăzi servicii ca Google Now, Siri sau Cortana:
“There’s no more important project than understanding Intelligence and recreating it. I do envi-
sion a fundamental approach based on everything we understand about how the human brain
works. And there are some things we don’t yet understand so I plan to go off  and explore some
of  my own ideas about how certain things work” (Knight, 2013).

Cel puţin în laboratoarele Google, modelele şi reprezentările din How to Create a Mind nu mai
par atît de deplasate. 

Lucrările ştiinţifice întîmpină, de regulă, dificultăţi în propagarea ideilor, experimentelor şi
rezultatelor cercetate; ele fie rămîn în cercul închis şi aproape impenetrabil al cercetătorilor, fie
ajung distribuite în media, doar prin ideile spectaculoase, interesante pentru marea masă de cititori.
Cu toate acestea, ideile fundamentale legate de inteligenţa artificială îşi găsesc, de regulă, un ecou
acurat şi pentru motivul că o serie de inovaţii sau de decizii de automatizare în producţie şi
economie au ajuns să influenţeze deja vieţile oamenilor.

Într-o lume a maşinilor, fie ele şi mai puţin inteligente decît oamenii, criza locurilor de muncă
în varii domenii se va accentua, deoarece rolul uman va avea o pondere din ce în ce mai mică.
Deşi există posibilitatea dezvoltării unor noi tipuri de activităţi remunerate, o mare parte a locurilor
de muncă „tradiţionale” şi poate şi chiar o parte dintre cele considerate actualmente „moderne”
va avea de suferit. Cu toate că, în ansamblu, inteligenţa artificială este destul de greu de definit
din perspectiva realizării unor activităţi umane, asupra unei distincţii clare s-a ajuns la un consens:
există două tipuri de IA (Thompson, 2017), inteligenţa artificială generală, care, în teorie, poate
„da viaţă” unei maşini ce poate duce la bun sfîrşit orice sarcină umană şi inteligenţa artificială
slabă care, pe baza unor rutine clar definite, poate realiza doar o parte a sarcinilor pe care le pot
îndeplini oamenii. 

Anul acesta, secretarul trezoreriei Statelor Unite ale Americii şi-a manifestat speranţa că o în-
locuire parţială în majoritatea domeniilor activităţii umane nu se va produce într-un interval mai
scurt de 50-100 de ani (Robertson, 2017), însă a admis că, cel mai probabil, maşinile fără şofer
vor popula autostrăzile, fapt, care, în sine, poate afecta industria transporturilor în ansamblu. Deja,
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multe studii ilustrează că şoferii de taxi şi de camioane vor fi primii expuşi riscului valului iniţial
de automatizări ce va afecta 38% din piaţa locurilor de muncă (Petroff, 2017). În acelaşi studiu
privind impactul imediat al înlocuirii oamenilor cu roboţi şi inteligenţă artificială, 35% dintre
joburi se află în pericol în Germania, despre 30% din locurile de muncă se discută în Marea Bri-
tanie şi despre 21% în Japonia. Sectoarele de activitate ameninţate includ, pe lîngă transporturi şi
finanţe, educaţia, medicina, manufacturile şi serviciile de producţie şi distribuţie a hranei. În Româ-
nia, unde „valoarea adăugată creată de angajatorul român într-o oră de muncă este la un sfert din
media europeană” (Digi24, 2017) se produce greu şi cu mijloace involuate, diferenţa faţă de restul
ţărilor din Uniunea Europeană fiind determinată de automatizare. Companiile străine care au in-
vestit în piaţa auto din România doresc să sporească liniile tehnologice de producţie, aşa că riscul
înlocuirii forţei de muncă umane cu roboţi este destul de ridicat, 6 din 10 locuri de muncă fiind
marcate cu un grad înalt de automatizare. 

Pentru extinderea masivă a fenomenului de înlocuire a forţei de muncă umane cu maşini, pro-
gresele înregistrate în domeniul tehnologic pînă acum sînt suficiente; nu este nevoie de o
inteligenţă artificială foarte puternică, fiind îndeajuns programele cu un anumit grad de inteligenţă
artificială, existente în acest moment la toate marile companii robotice, aşa că, în cele mai sumbre
studii, în doar cîţiva ani, oamenii vor fi înlocuiţi de maşini, îndeosebi în poziţiile care presupun
îndeplinirea unui set limitat de rutine. În acelaşi timp, vor fi create o serie de noi locuri de muncă
generate de avansul tehnologic şi de procesul automatizării în sine, iar calitatea vieţii va spori,
mulţi roboţi activînd în domenii cu risc ridicat de pericol. Un alt inventator, futurolog şi antre-
prenor prodigios, Elon Musk, fondatorul şi directorul companiilor SolarCity, Tesla şi SpaceX,
anunţa că, pînă în 2020, oamenii trebuie să-şi găsească locuri de muncă noi care să fie mai intere-
sante şi mai satisfăcătoare decît cele în care pot fi înlocuiţi de simpli roboţi (Clifford, 2017). 

Google a fost una dintre primele companii care au reliefat importanţa algoritmilor, inventînd,
la rîndul său, un algoritm care, utilizat în medicină, ajută la depistarea şi localizarea tumorilor în
cazurile de cancer mamar (McFarland, 2017). Algoritmul se poate dovedi salvator în centrele lumii
în care se înregistrează o criză a personalului medical şi, dacă va fi introdus în spitale, poziţia de
radiolog va fi pusă sub semnul întrebării. În acelaşi timp, cheltuielile pentru îmbunătăţirea algo-
ritmilor şi eficientizarea profesională vor fi mai mici decît sînt în prezent, cu forţa de muncă
umană. 

Un alt domeniu în care inteligenţa artificială şi-a făcut simţită deja prezenţa şi în care algoritmii
sînt deja folosiţi din ce în ce mai mult este chiar jurnalismul. Dacă un calculator posedă mijloacele
de a diagnostica corect un pacient, nu ar putea face la fel de bine acest lucru şi atunci cînd relatează
evenimente? În teorie, gradul de imparţialitate al relatărilor va fi deplin.

În momentul de faţă, reţele sociale ca Facebook şi Twitter utilizează algoritmi în modul de
afişare a conţinutului către diverşii utilizatori, şi, după cum se ştie, o mare parte a acestui conţinut
este reprezentat chiar de materiale de presă, de cel mai multe ori ştiri, datorită gradului mare de
propagare al informaţiilor de maximă actualitate. În legătură cu funcţionarea acestor algoritmi
cercetătorii nu s-au putut pune de acord, pentru că algoritmii nu sînt transparenţi. Rader & Gray
(2015) au arătat, într-un studiu, că cei mai mulţi utilizatori ai acestor reţele de socializare nu aveau
cunoştinţe despre faptul că fluxul informaţional care le este afişat, în funcţie şi de acţiunile pe
care le fac pe platformele respective, în particular, şi pe web, în general, este guvernat de algoritmi. 

Propagarea algoritmică a ştirilor a produs schimbări de percepţie a audienţei şi a conţinutului
în redacţiile de presă. Apropierea instituţiilor de presă faţă de algoritmi s-a produs deja în condiţii
de laborator, din 2010, în experimente în care s-au urmărit modurile în care se descurcă inteligenţa
artificială în calitate de observator social sau de observator al rutinelor şi modurilor de lucru dintr-
o redacţie de presă (Weischenberg et al., 2006), de reliefare a informaţiei relevante (de impact)
dintr-un volum mare de informaţii, precum şi din serii mai ample de analize tehnice. În urma
unor astfel de experimente au apărut o serie de proiecte, printre care Quill, platforma de generare
de conţinut în limbaj natural al companiei americane Narrative Science. 

În 2011, în urma unui meci de baseball, Narrative Science a produs o serie de ştiri mai bune
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decît rezumatele sportive produse pînă atunci de alte maşini generatoare de conţinut, deoarece
maşina lua în considerare generarea materialului în funcţie de anumiţi parametri care influenţează
obiectivitatea. Din setul respectiv de ştiri (Petchesky, 2011), cea cu un grad mare de imparţialitate,
destinată unei audienţe generale, este redată în continuare:

Tuesday was a great day for W. Roberts, as the junior pitcher threw a perfect
game to carry Virginia to a 2-0 victory over George Washington at Davenport Field.

Twenty-seven Colonials came to the plate and the Virginia pitcher vanquished
them all, pitching a perfect game. He struck out 10 batters while recording his mo-
mentous feat. Roberts got Ryan Thomas to ground out for the final out of  the
game.

Tom Gately came up short on the rubber for the Colonials, recording a loss.
He went three innings, walked two, struck out one, and allowed two runs.

The Cavaliers went up for good in the fourth, scoring two runs on a fielder’s
choice and a balk. 

Din acelaşi set, redăm în continuare ştirea cu grad redus de imparţialitate, cea destinată fanilor
echipei cîştigătoare:

Kenny O’Brien did his best to change the outcome, but the sophomore couldn’t
will George Washington past Virginia as the Colonials lost 2-0 at Davenport Field
on Tuesday.

Kenny O’Brien gave the Cavaliers fits on the mound. Virginia managed just
three hits off  of  the Colonials’ pitcher, who allowed no earned runs, walked two
and struck out one during his four innings of  work.

Twenty-seven Colonials came to the plate and the Virginia pitcher vanquished
them all, pitching a perfect game. He struck out 10 batters while recording his mo-
mentous feat. W. Roberts got Ryan Thomas to ground out for the final out of  the
game.

Tom Gately couldn’t get it done on the rubber for George Washington, taking
a loss. He went three innings, walked two, struck out one, and allowed two runs.
The Cavaliers went up for good in the fourth, scoring two runs on a fielder’s choice
and a balk.

Petchesky i-a testat pe cititorii site-ului unde a fost reprodusă iniţial ştirea în ceea ce priveşte
autorul materialului, stîrnind multă confuzie: mulţi dintre cititorii săi nu au putut distinge dacă
relatarea a fost scrisă de către un jurnalist sau de calculator. Pentru prima dată în istoria
conţinutului generat automat erau luate în calcul o serie de parametri în ceea ce priveşte
imparţialitatea relatărilor. De atunci limbajul natural produs de Quill a fost optimizat, Quill „sem-
nînd” astăzi rubrica de cote bursiere din cadrul unei secţiuni financiare a publicaţiei Forbes (Nar-
rative Science). În acelaşi mod, Associated Press generează mii de rapoarte financiare trimestriale
prin utilizarea platformei Wordsmith a companiei Automated Insights (Miller, 2015). Astfel de
maşini ghidate de inteligenţă artificială îşi găsesc din ce în ce mai mult spaţiu editorial, fiind utilizate
şi în paginile de recenzare ale diverselor produse, precum şi în studiile economice. Şi tendinţa este
crescătoare pentru jurnalismul care lucrează cu un volum mare de date – Big Data – şi, mai ales,
datorită faptului că maşinile reuşesc să „scrie” pentru o audienţă specifică profilului publicaţiei.
De multe ori este imposibil de distins „biologia” autorului, ca în cazul experimentului lui Petchesky
(Clerwall, 2014).

Acest tip de jurnalism care identifică şi generează relatări despre sau cu ajutorul algoritmilor
a fost numit jurnalism computaţional (Diakopoulos, 2016), în ideea în care scopul său este de a
reliefa noile practici şi servicii cu care unelte computaţionale pot fi puse în slujba scopului final
al jurnalismului. Unele dintre cele mai comune acţiuni din cadrul jurnalismului computaţional sînt
documentarea, organizarea şi diseminarea informaţiei create cu sens. 

ANDREI STIPIUC 31



Automatizarea în jurnalism a produs nemulţumiri şi în rîndul jurnaliştilor, care nu au adus în
discuţie doar şomajul, ci şi raţiuni etice specifice domeniului, precum credibilitatea (faţă de pro-
fesie, mai degrabă, decît faţă de material), calitatea sau reprezentativitatea (Clerwall, 2014). În
acelaşi timp, algoritmii pot conţine abordări ale căror nuanţe ascunse nu pot fi percepute
deocamdată şi pot omite observaţii pertinente pe care, în momentul de faţă, doar o minte
omenească le-ar putea concepe. Cu toatea acestea, un acord pare a se fi încheiat, deocamdată, în
ceea ce priveşte distincţia dintre analiza datelor şi relatare: jurnalismul computaţional (robo-jour-
nalism) va procesa mai multe date şi le va lăsa jurnaliştilor mai mult timp în care să relateze despre
lumea înconjurătoare. Kristian Hammond, co-fondatorul Narrative Science, pare să ameninţe de
timpuriu acest acord, prin declaraţia sa în care estima că, la mijlocul anilor 2020, 90% dintre ştiri
vor putea fi generate pe baza algoritmilor, fără intervenţie umană (Levy, 2012). 

Deocamdată, însă, maşinile nu pot relata despre urmările devastatoare ale cîte unui cataclism,
cum nu pot intervieva experţi sau personalităţi marcante. În ciuda miilor de creaţii literare deţinute
de companii precum Automated Insights, maşinile nu pot „scrie” în stilul reportajului de atmosferă
sau a unor sub-genuri, precum jurnalismul gonzo (Farnworth, 2015). Funcţionînd pe baza unei
reţete de variabile şi condiţii, ele nu pot fi încă la fel de creative precum cei mai creativi oameni.

Înlocuirea cu roboţi a marii majorităţi a forţei de muncă a fost pronosticată pentru anul 2020,
iar singularitatea tehnică este aşteptată în 2045 (Kurzweil, 2005: 122). Un grad de anxietate provo-
cat de modul de trai există deja, calculatoarele şi automatizarea avînd un rol important în accen-
tuarea neliniştilor individuale şi colective. Dacă visele unora şi coşmarurile altora, vor deveni
realitate pînă la data marcată cu roşu în calendarul kurzweilian, rămîne de văzut şi de citit în
relatările scrise de oameni sau generate de algoritmi. Pînă atunci, Deep Mind visează (Vilvestre, 2016),
pentru că neocortexul digital trebuie să se refacă, asemenea creierului uman, pentru o nouă zi.
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