
Sabeu quins són els tipus de biaixos més
comuns en les dades utilitzades per sistemes
d'IA? 

Els tres biaixos més comuns en les dades d’IA són els d’interacció, els latents i els de

selecció.

Els biaixos d’interacció són aquells que sorgeixen a partir de la interacció o

intercanvi d’informació entre un grup d’usuaris i un sistema d’IA. Si un grup

d’usuaris proporciona informació amb prejudicis, per exemple sexistes i/o racistes,

per entrenar un sistema d’IA, aquest utilitzarà aquesta informació d’interacció com

a ajut per a respostes posteriors. Hi varis exemples, des de xatbots que donen

respostes amb un biaix sexista a algorismes de reconeixement facial formats en

conjunts de dades que contenen més cares caucàsiques que cares afroamericanes

Els biaixos latents són aquells que es deriven d’una identificació d’informació per

part d’un sistema d’IA que es pot considerar incorrecte, principalment degut a la

utilització de dades històriques que reprodueixen els prejudicis o predisposicions

històriques en la societat. Hi ha varis exemples, com que un sistema d’IA reconegui

que un metge és home i no dona, perquè les dades indiquen que els metges són

principalment homes. Un exemple famós és el sistema d’IA de reclutament que

Amazon va utilitzar i que afavoria els candidats masculins en comparació amb les

dones, ja que l’algoritme es va formar sobre patrons històrics en què els homes són

principalment els contractats.

Els biaixos de selecció són probablement els més coneguts i sorgeixen quan les

dades recollides no representen tota la població. Aquest tipus de biaix es deriva

normalment de la sobre-representació d’un grup determinat en les dades, el que

també significa la infra-representació d’individus, grups o objectes en la població

que es pretén analitzar. Hi ha varis exemples, des de la sobre-representació de

casaments d’estil occidental en els principals motors de cerca, a sistemes de

reconeixement de veu que no entenen certs accents lingüístics, i que tenen en la

sobre-representació de determinades imatges i accents l’origen del biaix de

selecció
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