
Malgrat que el debat sobre els biaixos en les
dades massives es centra en l’error de
mesura, una font de biaix igualment
important en el Big Data és l’error sobre els
valors que falten. Sabeu què s’acostuma a
fer amb aquests valors per mitigar biaixos?

 
La gran majoria (64%) heu contestat que els valors que falten en les dades massives

s’acostumen a substituir per mitigar biaixos. Aquesta substitució que s’anomena

imputació és més o menys generalitzada i respon, entre altres ...

A que la gent no respon a totes les preguntes que se’ls plantegen, a que els

instruments que s’utilitzen no són capaços de mesurar els valors que falten, o bé a

que la recopilació de dades es fa de manera incorrecta o es cometen errors en

l'entrada de dades.

Independentment de les raons i que cal gestionar les dades “missing” perquè

poden esbiaixar qualsevol resultat estadístic, cal tenir en compte que molts

algorismes d’aprenentatge automàtic no admeten dades que falten.

Així doncs, el que s’acostuma a fer per al tractament és veure si els valors que falten

ho fan d’una manera aleatòria o no. En el primer cas, s’estableix que no tingui res a

veure amb d’altres valors de la mateixa variable (“Missing at Random”).

També es comprova que no tingui res a veure amb d’altres valors de la mateixa

variable i amb els valors d’altres variables (això es coneix com “Missing Completely

at Random”). Però, és clar, pot ser que els valors que falten no ho facin

aleatòriament.

Per exemple, si tractem amb dades de persones amb salaris alts aquestes

generalment no volen revelar els seus ingressos i, per tant, el valor que falta depèn

de la mateixa variable. També pot succeir que el valor que falta depengui d’una altra

variable.
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Per exemple, que hi hagi més homes que no pas dones en les dades de persones

amb salaris alts que no vulguin revelar els seus ingressos. Llavors es pot dir que el

valor que falta es veuria afectat per una altra variable.

Mentre que en els dos primers casos (MAR i MCAR) hi ha qui proposa que és segur

eliminar les dades que falten, en el tercer cas (el que es coneix com “Missing not at

Random” o MNAR), eliminar-les suposa un risc elevat d’introducció de biaix.

No obstant, cada vegada més, s’entén que eliminar conjunts de dades de valors que

falten sempre és una solució senzilla no desitjable ja que en l’actualitat hi ha

diferents eines estadístiques per tractar aquests valors.

A les àmpliament utilitzades per tractar els valors que falten d'una variable

contínua, com ara substituir-los per valors de tendència central, també hi ha

solucions d’imputació per variables binàries, nominals o categòriques.

Generalment, la substitució dels valors que falten és pot fer tenint en comte

mètodes d’imputació única (es genera un sol valor de substitució) o múltiple (es

genera més d’un valor de substitució).

En resum, gestionar les dades que falten és cabdal per una bona utilització i anàlisi

de les dades massives i, com s’acostuma a dir, el tractament no ha de generar major

sinó menor biaix. 

I fins aquí per avui. Si voleu llegir un article recent sobre el tractament de les dades

massives us recomanem el següent: Khan, S. I., & Hoque, A. S. M. L. (2020). SICE: an

improved missing data imputation technique. Journal of Big Data, 7(1), 1-21.
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