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Objectiu 

 
Presentar-vos, i discutir amb vosaltres, aspectes de 

recerca actuals sobre Human-Centered Artificial 
Intelligence Interaction (Interacció amb la intel·ligència 
artificial centrada en l’ésser humà) 
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Continguts 
• Context 

•  La Intel·ligència Artificial com a nou material de disseny 

• Buscant maneres de prototipar amb la Intel·ligència 
Artificial 

• Coneixement de disseny – directrius 

• Cap a HCAI 3.0? 
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Context 
AI anywhere 
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Context…i motivació 

Intel·ligència Artificial (AI) com a nou material de 
disseny 

 
“Artificial intelligence (AI), is intelligence demonstrated by machines, 
unlike the natural intelligence displayed by humans and animals. 
Leading AI textbooks define the field as the study of "intelligent agents": 
any device that perceives its environment and takes actions that 
maximize its chance of successfully achieving its goals. Colloquially, 
the term "artificial intelligence" is often used to describe machines (or 
computers) that mimic "cognitive" functions that humans associate with 
the human mind, such as "learning" and "problem solving" (
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence, 13.11.2020) 

5 Seminaris TIDIC 



Continguts 
• Context 

•  La Intel·ligència Artificial com a nou material de 
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AI com a material de disseny 
Materials actuals 

7 Seminaris TIDIC 



…AI com a material de disseny 
Reptes i facilitadors 
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…AI com a material de disseny 

• Capability uncertainty 

•  Uncertainties surrounding what the system can do and how well it 
performs 

• Output complexity 

•  Complexity of the outputs that the system might generate 
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Prototipant AI 
• El prototipatge és clau per crear una bona UX 

• Capability uncertainty 
•  Uncertainties surrounding what the system can do and how well it 

performs 

• Output complexity 
•  Complexity of the outputs that the system might generate 

Com construïm / dissenyem prototips? 
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… prototipant AI 
Més enllà de la usabilitat 
 
 
“It is no longer enough for UX designers to only improve 
user experience by paying attention to usability, utility, 
and interaction aesthetics. Instead, the best user 
experiences may come from services that automatically 
personalize their offers to the user and context, and 
systems that leverage more detailed understandings of 
people and the world in order to provide new value”. 
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… prototipant AI 

•  “In the same way that we use tools such as InVision and 
Proto.io for the prototyping of screen interactions, we 
need new tools for the prototyping of autonomous 
systems and their interactions” 

• Com han de ser aquestes eines? I per què? 
• Quin coneixement (de disseny) necessitem? 
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… prototipant AI 
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Continguts 
• Context 

•  La Intel·ligència Artificial com a nou material de disseny 

• Buscant maneres de prototipar amb la Intel·ligència 
Artificial 

• Coneixement de disseny – directrius HCAI 

• Cap a HCAI 3.0? 
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Al principi i durant la interacció 
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Quan la cosa va mal… 

17 Seminaris TIDIC 

Veure Referències (1) 



I al llarg del temps! 
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Interacció amb la intel·ligència artificial centrada en 
l’ésser humà (ei, persones grans també!) 
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Interacció amb la intel·ligència artificial centrada en 
l’ésser humà (ei, persones grans també!) 
 
• Molt per fer 

•  La Intel·ligència Artificial com a nou material de disseny 
amb gent gran 

• Buscant maneres de prototipar amb la Intel·ligència 
Artificial amb gent gran 

• Coneixement de disseny – directrius amb gent gran 

•  ... 
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