
Fins a quin punt creieu que utilitzant
algoritmes predictius i dades d’alta qualitat
podem anticipar esdeveniments vitals
adversos com, per exemple, desnonaments o
acomiadaments de la feina?

 

Malgrat que una majoria (51%) heu contestat que SI podem anticipar

esdeveniments vitals adversos utilitzant  algoritmes predictius i dades d'alta

qualitat. L’evidència científica diu que NO podem anticipar-los.

L’any passat es va publicar a PNAS la recerca més important que s’ha dut a terme

fins al moment sobre aquest tema, amb 160 equips diferents fent-se la següent

pregunta: Com són de previsibles les trajectòries vitals?

Tots els equips van utilitzar unes dades d’alta qualitat procedents de l’estudi

longitudinal “Fragile Families and Child Wellbeing Study”, però malgrat això i la

utilització de algoritmes d’aprenentatge automàtic, les millors prediccions no van

ser gaire bones.

De fet, només van ser una mica millors que els resultats d’un simple model de

referència que utilitzava la regressió lineal (per resultats continus) o la regressió

logística (per resultats binaris) però, en definitiva, igualment dolentes.

Com afirmen els 112(!) autors/es d’aquest estudi, els resultats representen un revés

important per aquells que utilitzen o planifiquen la utilització de models predictius

en entorns com, per exemple, la provisió de serveis o la justícia penal.

No obstant, el fet que no puguem anticipar esdeveniments vitals adversos com, per

exemple, desnonaments o acomiadaments de la feina, no significa que no poguem

millorar la nostra compresió a través de models predictius d’aprenentatge

automàtic.
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https://www.pnas.org/content/117/15/8398


 Dit d’altra manera, la utilització d’algoritmes predictius conjuntament amb bones

dades no ens permet pronosticar esdeveniments vitals adversos per cada individu,

però si que ens ajuda a produir descripcions agregades que poden ser molt útils.

Al marge de l’article de PNAS de Salganik et al. (2020), també us recomanem la

col·lecció d’articles aparegut a Socius sobre l’anomenat “Fragile Families

Challenge”

 I si voleu un resum més gràfic també podeu llegir el fil del mateix @msalganik

@OEIAC_UdG SUPORT.OEIAC@UDG.EDU
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