
Que la IA sigui explicable (XAI en anglès) és
essencial per comprendre, confiar
adequadament i gestionar eficaçment els
resultats de la IA.
Quines són les raons que considereu més
importants en l'anomenada "XAI"?

 
Sembla que la majoria (65%) considereu que totes les raons donades (justificar,

controlar, millorar i descobrir), són totes elles importants en l’anomenada “XAI”, i

val a dir que no ens sorprèn gaire!

Sabem que l’objectiu principal de la XAI és que els resultats dels sistemes d’IA

siguin més comprensibles. El terme va ser encunyat per primera vegada l’any 2004

en una publicació de van Lent, Fisher i Mancuso, en un context d’anàlisi de jocs de

simulació.

Malgrat que el terme és relativament nou, el problema existeix des de fa temps, i

s’ha amplificat degut a que la investigació en IA s’ha focalitzat molt en l’ús de ML,

mentre que la capacitat d’explicar els processos de decisió s’ha mantingut en un

segon pla.

Així doncs, l’emergència de l’anomenada XAI es considera com el resultat directe de

la imparable penetració del ML i a la incapacitat (massa sovint) de proporcionar

informació detallada sobre la cadena de raonament que condueix a determinades

decisions.

Segons un estudi comprensiu i detallat de Adadi i Berrada (2018), la necessitat

d’explicar els sistemes d’IA pot sorgir de (almenys) quatre motius: (1) explicar per

justificar, (2) explicar per controlar, (3) explicar per millorar, i (4) explicar per

descobrir.

Malgrat hi ha una superposició entre aquestes quatre raons “XAI” (com es recollia

en les respostes de la pregunta), farem una breu explicació d’aquests quatre motius

segons la literatura especialitzada.
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Explicar per justificar és un motiu que cal situar-lo en les múltiples controvèrsies de

la IA al voltant de resultats esbiaixats o discriminatoris, i que implica una necessitat

creixent d’explicacions per garantir que les decisions basades en la IA no es

prenguessin erròniament. 

En aquest sentit, l’ús de sistemes XAI ha de proporcionar la informació necessària

per justificar els resultats, i garantir que hi ha una manera auditable i demostrable

de defensar les decisions algorítmiques com a justes i ètiques, cosa que condueix a

crear confiança.

Explicar per justificar també fa referència a proporcionar justificacions per complir

la legislació, per exemple el "dret a l'explicació", que és un reglament inclòs al

Reglament general de protecció de dades (GDPR).

Però l’explicabilitat no només és important per justificar les decisions, també pot

ajudar a evitar que les coses surtin malament. Per això, entendre més sobre el

comportament d’un sistema IA proporciona una major visibilitat sobre possibles

vulnerabilitats i defectes.

Per aquesta raó, també es subratlla la necessitat d’explicar per controlar en els

sistemes XAI, ja que d’aquesta manera es poden identificar i corregir ràpidament

possibles errors, permetent així un control sobre els sistemes d’IA.

Explicar per millorar és un altre motiu per construir sistemes XAI, ja que els sistemes

d’IA cal millorar-los contínuament, i un model que es pot explicar i entendre és un

model que es pot millorar amb més facilitat. 

Finalment, explicar per descobrir fa referència al fet que demanar explicacions és

una eina útil per aprendre nous fets, recopilar informació i, per tant, obtenir

coneixement. Aquesta no és una part menor i, molt probablement, els models XAI

siguin els que ens permetin avançar més.

I fins aquí per avui. Si voleu més informació sobre els sistemes XAI us recomanem

l’article de Adadi i Berrada (2018) Peeking Inside the Black-Box: A Survey on

Explainable Artificial Intelligence (XAI), amb gairebé 1000 cites!
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