
Sabieu que quan una IA es basa en les nostres
accions més inconscients i automàtiques, com
ara quant de temps estem davant d’un vídeo
de TikTok, alimenta els nostres impulsos més
baixos creant addicció als seus continguts?
 

 
Una gran majoria (80%) sou conscients de l’existència de sistemes d’IA dissenyats

per crear addicció als seus continguts a partir de la recollida d’informació

sistemàtica sobre les nostres accions més inconscients i automàtiques.

En l’actualitat, sabem que hi ha una preocupació ètica creixent per part de molts

usuaris de plataformes de xarxes socials al voltant dels algorismes manipulatius i

d’un disseny addictiu que, entre altres, té conseqüències pel que fa a l’amplificació

d’informació nociva i enganyosa.

Els algorismes manipulatius només funcionen correctament a partir d’una

supervisió contínua del comportament en línia de les persones i, és clar, això és el

que trobem generalment a unes xarxes socials que funcionen 24/7 per mantenir-nos

addictes a “agradar”.

Com funcionen? En primer lloc, capten la nostra atenció des d’un primer moment

d’inici de la nostra sessió col·locant anuncis de clic o contingut viral al nostre “feed”

de xarxes socials. A partir d’aquí es recullen totes les dades que deixin rastre en

línia.

Evidentment, això inclou tots els nostres comentaris i missatges, els nostres “likes” i

la quantitat de temps que dediquem a desplaçar-nos i mirar anuncis o contingut. A

partir d’aquí també s’utilitza la informació de les nostres dades a anunciants i

tercers. 

Dos elements que contribueixen significativament al bon funcionament d’aquests

algorismes són les opcions “d’agradar” i poder desplaçar-se per anuncis i contingut

sense parar, o sigui, el desplaçament infinit. Però aquest modus operandi comporta

força problemes pels usuaris.
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Per exemple, sabem que l'emoció i la decepció de comprovar constantment quants

"likes” rebem a les xarxes socials és una activitat que fàcilment es converteix en

addictiva i, això, no és diferent dels sentiments alts i baixos que podríem obtenir

amb el joc i les apostes.

Si bé es pot tenir un cert control davant d’aquesta situació, si et sents vulnerable o

tens ganes d'afirmació social, aquesta emoció i decepció poden ser especialment

angoixants. Dit d’altra manera, els no “likes” són com si a ningú li importés escoltar

el que has de dir.

De fet, moltes investigacions mostren que l'angoixa induïda per les xarxes socials és

perjudicial per als adolescents, especialment per les noies. Malgrat les empreses de

xarxes socials ho saben perfectament, minimitzen aquests efectes nocius.

Tenint en compte que és molt fàcil caure en les trampes manipuladores i addictives

de les xarxes socials, és cada vegada més important donar instruccions als

algorismes perquè funcionin per a nosaltres en lloc d’aprofitar la nostra atenció per

mantenir-nos observant.

Això si, per fer-ho cal una mica d’esforç i aplicar una mica d’enginyeria inversa així

com els nostres propis experiments amb l’aplicació de torn. Per descomptat, el

funcionament de qualsevol algorisme pot canviar, però sent conscients i aplicant-

ho pot ser molt útil.

Per exemple, una forma òbvia de resistir és desplaçar-se pels continguts de manera

ràpida indicant a l'algorisme que no ens agrada o interessa el que tenim al davant.

Però això és difícil, i és la raó per la qual el contingut de baix nivell funciona tan bé a

les plataformes!

 No obstant, hi ha altres maneres com mirar els continguts que apareixen però

indicant sempre que es pugui que no ens interessa. Generalment, els algorismes

responen força bé a aquest comentari malgrat que és difícil recordar aquesta opció

fins i tot si existeix!

Però amb sort, després de les primeres vegades que ho fem, es pot convertir en un

nou hàbit. És clar, una altre opció (poc probable) és que les empreses de xarxes

socials redissenyin les seves plataformes desfent-se de les funcions "m'agrada" i el

desplaçament infinit.
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Però això significaria que les empreses de xarxes socials estarien reorientant el seu

negoci més a l'experiència de l'usuari, en lloc d'augmentar la implicació dels

usuaris, un canvi de model que ajudaria a evitar l’addicció dels usuaris i les

modificacions de comportament.

I fins aquí per avui. Això si, amb dues lectures sobre el tema.
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