
Quan va arribar la Covid-19, vam començar a
comprar coses que no havíem comprat mai o
molt poc sovint, provocant un mal rendiment
en molts sistemes d’IA degut a que les dades
d’entrada diferien massa de les dades en què
s’havien format.
Quina teoria aborda que els individus sempre
prendran decisions racionals, prudents i
lògiques?

 Una majoria (41%) heu contestat “elecció racional”, mentre que d’altres heu escollit

“lògica racional” o “cap d’elles” per igual (24%), i la resta “prudència lògica” (12%).

I, efectivament, la resposta correcta és la majoritària, coneguda també com “rational

choice theory”. Aquesta teoria és un conjunt divers d'aproximacions a l'estudi de la

societat basats en supòsits de racionalitat individual, avantatge personal i equilibri

de costs i beneficis.

Adam Smith va ser un dels primers autors a desenvolupar-la a través del supòsit que

les persones són maximitzadores d’utilitat racionals, tal i com es recull al seu famós

treball “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” de 1776.

Utilitzada i reformulada en vàries CCSS i en el context dels “knowledge-based

systems” (Newell 1982) també va rebre un nou impuls amb Tversky i Kahneman

amb el seu treball “Rational Choice and the Framing of Decisions” de 1986.

Mentre que la visió més economicista nega l'existència de qualsevol tipus d'acció

que no sigui la purament racional i calculadora (homo economicus), defensant que

tota acció social està motivada racionalment com a acció instrumental ...

D’altres veuen com la racionalitat individual depèn d’altres formes d’acció, com les

accions emocionals o afectives, de reciprocitat i d’obligació social. En

conseqüència, la racionalitat ve determinada per les seves circumstàncies socials.

SOBRE LA LÒGICA DELS INDIVIDUS



Per exemple, Weber (1920), Mead (1934) o Parsons (1937) ja van reconèixer la

importància d’aquestes altres formes d’acció en una teoria que a priori no pretén

descriure el procés d'elecció, sinó que ajuda a predir el resultat i el patró d'elecció. 

I tot això que té a veure amb la IA i les dades? Doncs bé, si les dades reflecteixen el

nostre comportament, podem dir que aquest ha estat menys “racional” en temps de

pandèmia i això podria estar afectant alguns sistemes d’IA.

El fet que haguem canviat el nostre comportament sobtadament amb la Covid19

suposa un mal de cap per la modelització del comportament, especialment per

cercar patrons a través de models d’aprenentatge automàtic.

En part, això és perquè en la racionalitat egoista i desinteressada no hi trobem tota

l’explicació dels nostres comportaments, i aquests es guien sovint per normes

socials i morals. I, és clar, aquestes són específiques depenent del context.

I, a més, estan lligades d’incertesa fet que suposa tot un repte en els sistemes d’IA.

Malgrat que hi ha intents per fer-ho a través de l’exposició d’agents artificials a

aprendre normes sota incertesa a partir de dades de comportament real ...

La Covid19 ha posat de manifest que el comportament irracional o poc previsible

també pot esdevenir la norma a curt i mig termini, particularment quan perdem

autonomia, relacions i competència personal.

Si bé molts models d’aprenentatge automàtic poden dissenyar-se per respondre a

canvis sobtats del comportament humà, és esperable que la majoria no tinguin el

rendiment esperat quan les dades d’entrada difereixen significativament de les

dades d’entrenament.

Aquest és un problema que, a la vegada, se suma al de la qualitat de les dades i que

posa de manifest de forma excel·lent Sambasivan et al (2021) en el treball

“Everyone wants to do the model work, not the data work”: Data Cascades in High-

Stakes AI.
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