
Esteu d’acord amb la següent afirmació?

"Determinar una solució amb un algorisme no
la fa automàticament fiable; de la mateixa
manera que determinar una solució amb un
algorisme no la fa automàticament injusta".

 

Una gran majoria (83%) heu contestat que esteu d’acord amb l’afirmació plantejada,

mentre que la resta o bé no esteu d’acord o no ho sabeu a parts iguals. Però

començarem pel principi ...

Què és un algorisme? Doncs és una llista de regles o instruccions que cal seguir per

resoldre un problema. En llenguatge computacional aquesta llista d’instruccions la

processem a través d’un ordinador per transformar un conjunt de fets en informació

útil.

Els fets són dades i la informació útil és el coneixement que obtenim, però també

poden ser instruccions per a màquines o una entrada per un altre algorisme.

Generalment en aquesta llista d’instruccions l’ordre és un aspecte bàsic important. 

Per exemple, si volem arribar a una adreça que no coneixem seguirem un conjunt

d’indicacions amb un ordre preestablert. Com és possible que hi hagi diferents

rutes per arribar-hi, podem utilitzar diferents algorismes, cadascun amb un conjunt

d’indicacions per arribar-hi.

Per tant, un algorisme també es pot definir com el procés que utilitza un ordinador

per transformar unes dades d’entrada en unes dades de sortida. Hi ha molts

exemples, des de la cerca de rutes a través de mapes fins a la visualització

d’informació en una pantalla. 
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Així doncs, si volem obtenir una solució fiable a través d’un algorisme l’ordre de les

instruccions és important i, és clar, les dades han de ser de bona qualitat ja que

representen els fets que s’utilitzaran en les instruccions.

La disponibilitat de conjunts de dades massives i d’ordinadors cada vegada més

potents facilita l’obtenció de nous coneixements a través d’algorismes més

complexos que ens permeten, entre altres, inferir atributs demogràfics,

preferències, comportaments i relacions.

Entre aquests algorismes hi ha els d’aprenentatge automàtic que utilitzen dades de

mostra, conegudes com a "dades d’entrenament", per tal de fer prediccions o

decisions sense haver-les programat explícitament per fer-ho.

És principalment en aquest context que hi ha una necessitat creixent d’incorporar

una avaluació de riscos per part d’especialistes en programació d’algorismes per

tenir en compte tots els factors (coneguts) que suposen un risc, en termes de

fiabilitat i justícia algorítmica.

Els riscos principals provenen dels anomenats biaixos en les dades d’entrada. Això

significa que si les mostres són incompletes i, per tant, no representatives hi haurà

biaix, també si provenen d’una selecció que reflecteix una o més desigualtats

històriques/estructurals.  

Si aquesta informació d’entrada no es controla, els algorismes esbiaixats poden

conduir a decisions poc fiables i/o injustes, fins i tot sense la intenció d’un

programador de discriminar. Per això, comparar els resultats de diferents grups pot

ser un primer pas útil. 

No obstant, no tot depèn de les dades d’entrada. Si utilitzem un algorisme per la

vigilància indiscriminada o per manipular el comportament humà o per realitzar una

“puntuació social” de persones, podem dir que el problema està en el disseny i no

pas en les dades.

Així doncs, al marge reconèixer que hi ha dissenys inacceptables, també hi ha la

necessitat de reconèixer les causes i les possibles conseqüències dels biaixos en els

algorismes com a primer pas de qualsevol enfocament d’avaluació i mitigació de

riscos. 
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En aquest sentit, avançar en la millora de la qualitat de les dades és fonamental, no

tan sols per aconseguir dades d’entrenament més representatives sinó per millorar

la precisió en la presa de decisions i reduir els resultats injustos.

Precisament en el marc de la UE sobre una IA responsable es reflecteix que no és

ètic "discriminar injustament" a través d'algorismes, i es relaciona la diversitat i la no

discriminació amb els principi d’equitat.

Però al marge de les intencions, fins a quin punt podem automatitzar l’equitat o la

no discriminació a través d'algorismes? És tan sols una qüestió tècnica o cal esperar

que pugui variar segons el context d'aplicació? 

I fins aquí per avui. Us recomanem la lectura de: Wachter, S., Mittelstadt, B., &

Russell, C. (2021). Why fairness cannot be automated: Bridging the gap between EU

non-discrimination law and AI. Computer Law & Security Review, 41, 105567.
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