
Esteu d’acord amb la següent afirmació?

"Les dades incompletes o amb poca
informació són un problema. Però massa
informació en les dades pot crear tantes
preocupacions com poca informació."

 

Una majoria (63%) heu contestat que esteu d’acord amb l’afirmació plantejada, o

sigui, que “les dades incompletes o amb poca informació són un problema. Però

massa informació en les dades pot crear tantes preocupacions com poca

informació”.

Aquesta és una afirmació que plantegem des de dues perspectives

complementàries. La primera té a veure amb que, actualment, les dades massives

no només suposen un desafiament en termes de volum, sinó també sobre la seva

qualitat i validesa.

La segona perspectiva està relacionada amb que hi ha una consciència creixent de

que el que és realment important no és la quantitat de dades recollides, el que és

realment important és el que fan les organitzacions privades i públiques amb les

dades.

En qualsevol cas, en primer lloc hem de partir d’un fet inexorable. El que observem

no és la natura en si mateixa, sinó la naturalesa exposada al nostre mètode de

recollida, anàlisi i interpretació de la informació, sigui a través d’unes dades

massives estructurades o no.

Per tant, quan es diu que les dades parlen per si soles o quan es diu que les dades

massives poden complir aquest objectiu, el que en realitat ens hauríem de

preguntar és com són d’incompletes les dades que recollim, analitzem i

interpretem.
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https://twitter.com/OEIAC_UdG/status/1438747701903077376?s=20


Però aquesta no és una tasca fàcil. Per exemple, sovint s’argumenta que una manera

de circumnavegar la incompletesa en les dades és utilitzant les dades de com es

comporten les persones en lloc de com diuen que es comporten.

Però també sabem que això no significa que acabem coneixent els múltiples biaixos

existents, i com aquests actuen i interactuen alhora. En part, això és perquè no

tenim gairebé cap accés als processos mentals inconscients.

I aquests impulsen una part important de la nostra presa de decisions, malgrat que

això no ens impedeix proporcionar explicacions o racionalitzacions plausibles sobre

el nostre comportament.

Per aquesta i d’altres raons, quan es tracta d’incompletesa en les dades és més

senzill preguntar-nos quines persones estan excloses, quins llocs no estan

representats, i que succeeix quan persones i llocs viuen a l'ombra de la recollida i

anàlisi de les dades massives.

És per aquest motiu que les metodologies de ciències socials s’utilitzen cada

vegada més per aconseguir una millor comprensió de les dades massives tan en

termes de persones com de contextos exclosos, i també de les variables que s’han

mesurat i la relació entre elles.

Però tot i els avenços metodològics, sabem que com més relacions tingui un conjunt

de dades, major serà el nombre de correlacions coincidents que conté. Per tant, com

més grans siguin les dades, més gran serà la distracció o el soroll.

Així doncs, a mesura que entrem en una era en què els dispositius personals es

veuen com a proxies per a les necessitats privades i públiques, també correm el risc

de que massa informació en les dades pugui crear tantes preocupacions com poca

informació.

En aquest sentit un problema és assumir que en les dades massives tenim més

informació, però sense comptar que les correlacions falses o espúries es fan més

freqüents a mesura que s’expandeixen els conjunts de dades massives. 

SOBRE LA PROBLEMÀTICA DE LES DADES INCOMPLETES



I això no significa que no hi hagi informació molt valuosa en les dades massives – hi

ha molta informació! El problema ara és que l’agulla està en un paller cada vegada

més gran i no val pensar que simplement amb les dades massives tenim la solució.

Per altra banda, hi ha una preocupació creixent de que massa informació en les

dades, especialment personals, no tan sols genera un problema de privadesa, sinó

que pot desenvolupar un problema de confiança amb les pròpies dades que es

generen i/o recullen.

I és que, generalment, les persones se senten molt incòmodes sabent que algú en

sap molt d’un mateix. I no és d’estranyar tenint en compte alguns precedents

històrics o alguns exemples recents sobre com, amb moltes dades, es pot alterar el

nostre comportament.

I fins aquí per avui. Us recomanem dues lectures sobre aquest tema: McFarland, D.

A., & McFarland, H. R. (2015). Big data and the danger of being precisely inaccurate.

Big Data & Society, 2(2): 1-4.

I el següent article de Alex Hern aparegut a The Guardian:

https://www.theguardian.com/technology/2021/sep/08/study-finds-growing-

government-use-of-sensitive-data-to-nudge-behaviour
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