
"Human in the loop" s'ha convertit en una
eina popular de govern de la #IA, però la
manera en què parlem de "interacció humana
en el bucle" en relació amb els sistemes d'IA
comporta més problemes que solucions.

HI ESTEU D'ACORD? 

Aquesta setmana us heu mostrat més ambivalents que mai davant la pregunta de

cap de setmana ja que la respostes més votades han estat “Potser” i “No ho sé”,

totes dues amb el mateix percentatge (29%), seguides del “Si” (23,5%) i el “No”

(18%). 

Sabem que la gran majoria de sistemes d’IA poden prendre decisions en

mil·lisegons. Per tant, quan parlem de “interacció humana en el bucle” existeix un

problema evident que és inherent a la nova relació entre humans i màquines.

En un article ben interessant de les autores Leins i Kaspersen (2021) es fa referència

a diferents aspectes (7) que fan que l’anomenat “human in the loop” no tan sols

sigui poc factible sinó també problemàtic.

Primer, s’apunta que no pot haver-hi una “interacció significativa” amb dades o

sensors en el moment de la recollida i funcionament de les dades ja que cap humà té

la capacitat d'entendre i supervisar totes les parts, i molt menys d'intervenir de

manera significativa.

Segon, es diu que és difícil “interactuar de manera significativa” amb el codi actiu i,

a més, hi ha poques persones que estiguin en condicions de fer-ho en temps real.

Això no significa que no s’interroguin els sistemes que fallaran inevitablement o

tindran resultats no desitjats.
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Tercer, es comenta que la gent s'avorreix quan treballa amb sistemes autònoms, i

això pot tenir efectes desastrosos. De fet, les persones no poden supervisar

activament les màquines durant llargs períodes de temps sense augmentar el risc,

especialment els sistemes autònoms.

A més, els humans sovint assumeixen que els sistemes no poden fallar, i tanmateix

ho fan. Quart, la complexitat i velocitat amb què es proporciona la informació i les

decisions que s'han de prendre en el temps, sovint fan impossible una possible

intervenció humana adequada.

Cinquè, si la "interacció humana significativa en el bucle" és remota, hi ha riscos

encara més grans com, per exemple, els retards de la xarxa o d’altres retards com

els cognitius i/o de pobresa d'informació, que significa no tenir tota la informació

que es necessita.

D’altra banda, la proliferació de les caixes negres i la manca de transparència

impedeixen la previsibilitat i això amplifica els riscos existents. Fins i tot quan hi ha

riscos baixos, la complexitat i velocitat poden accelerar o incrementar el potencial

de danys greus.

Sisè, cal subratllar que les habilitats necessàries per entendre sistemes adaptatius

complexos és probable que es perdin amb una major automatització, i aquelles

persones que tenen la capacitat d'entendre i qüestionar el flux de tot el sistema, són

un grup reduït.

Per últim, si aquest grup reduït té, a més, una visió del món i un conjunt de valors

particulars això significa que no necessàriament entenen ni representen els afectats

pels sistemes automatitzats i no sempre són escoltats davant els imperatius

comercials. 

I fins aquí per avui. Això si, amb dues lectures recomanables sobre el tema:

Leins, K. y Kaspersen, A. 7 Myths of Using the Term “Human on the Loop”: Just What

Do You Think You Are Doing, Dave? Artificial Intelligence & Equality Initiative

Carnegie Council (2021, 9 nov) 

Wu, X., Xiao, L., Sun, Y., Zhang, J., Ma, T., & He, L. (2022). A survey of human-in-the-

loop for machine learning. Future Generation Computer Systems. 
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