
Creieu que la intel·ligència artificial
acabarà amb la privacitat de les persones? 

Aquesta setmana els resultats obtinguts pel “Si” (38%), el “No” (33%) i el “Potser”

(26%) són molt ajustats i no podem dir que tenim una resposta majoritària si fem

valer el marge d’error (que arriba al 15%). Així és com ens agrada! 😉 

Al marge dels resultats, cada cop és més freqüent escoltar que la privadesa ha

deixat d’existir, en part perquè els fluxos de dades dels mòbils i altres dispositius

amplien el volum, la varietat i la velocitat de la informació sobre totes les facetes de

les nostres vides.

I és probable que la IA acceleri aquesta tendència, ja que a mesura que augmenta la

capacitat de recollir i utilitzar informació personal, també augmenta la capacitat

d'anàlisi de la informació personal mitjançant la IA a nous nivells de poder i

velocitat.

No hi ha dubte que la nostra concepció de la privadesa ha canviat molt en el temps.

Mentre la 1a Revolució Industrial va fer possible la privadesa a través de cases amb

dormitoris separats, la 4a Revolució Industrial sembla que podria erosionar-la

seriosament.

En aquesta línia s'expressà Vince Cerf, reconegut com un dels pioners d'Internet,

quan va dir a la Comissió Federal de Comerç el 2013 que "la privadesa podria ser, en

realitat, una anomalia [històrica]”. Però, evidentment, la privadesa és més que tenir

una habitació pròpia.

La privadesa és fonamental per debatre sobre la política, per votar de manera

anònima, per practicar la religió que escollim o per viure l'estil de vida que

desitgem, perquè la informació és poder i la informació personal és poder personal. 

El problema és que estem connectats als nostres dispositius tot el dia, cada dia,

deixant rastres de dades de les nostres cerques, publicacions i clics i, mentrestant,

es recopilen les nostres dades i s’utilitzen per supervisar-nos, massa vegades sense

el nostre coneixement. 
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En aquest context, no sorprèn gens que ens haguem resignat a creure que la

privadesa és difícil, especialment quan sistemes d’IA com el reconeixement facial

ofereixen una vista prèvia dels múltiples problemes de privadesa que sorgeixen. 

La immensa base de dades de fotografies digitals disponibles a través de xarxes

socials, llocs web, registres de llicències de conduir, càmeres de vigilància i moltes

altres fonts, fa que el reconeixement facial (encara que imperfecte) sigui constant.

Evidentment, no tan sols cal tractar problemes derivats de fotografies personals

digitals (com la incidència de falsos positius i negatius) per avaluar l'efecte de la IA

sobre la privadesa. Els problemes relacionats amb l'ús indegut de la informació

personal són constants.

D’entrada perquè experimentem una pluja de notificacions llargues i poc

informatives sobre termes i condicions que aparentment consentim però que

poques vegades llegim. I aquesta farsa de consentiment evidencia la necessitat

d’un canvi en la regulació de la privadesa.

Però com volem donar suport a la IA (amb els cotxes autònoms com a exemple

destacat) i, a la vegada, mantenir les nostres dades localment (només als nostres

dispositius) per preservar la nostra privadesa en aquesta 4a Revolució Industrial?

Segurament una de les millors esperances per a una protecció significativa de la

privadesa en el futur és que les empreses competeixin en la privadesa, i podria

haver-hi algunes evidències que això comença a passar, especialment a través de la

mateixa IA.

Així doncs, com succeeix en moltes altres àrees, la IA no només és part del

problema, sinó que també és una part important de qualsevol solució, i de fet hi ha

diverses maneres en què la IA pot ajudar a preservar la privadesa. 

Una és utilitzar dispositius mòbils amb major capacitat de càlcul que no depenguin

d’establir contacte amb les Big Tech dins l'actual economia de les dades. Això

significaria que el nostre dispositiu és prou intel·ligent per reconèixer-nos sense

compartir les nostres dades.

Un altra manera és disposant d’assistents de privadesa d'IA a tots els nostres

dispositius amb l’objectiu de protegir-nos a través de la supervisió de totes les

dades entrants i sortints, i d’una intervenció cada vegada que la nostra privadesa o

seguretat estigui amenaçada. 
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Hi haurà d’altres tecnologies que també contribuiran a salvaguardar la nostra

privadesa com la criptografia quàntica o tecnologies com la privadesa diferencial

que ens permetran compartir dades sense renunciar a la nostra pròpia privadesa. 

D’aquesta manera la privadesa no serà vista com una anomalia històrica, sinó com

un dret que es pot preservar a través de la tecnologia. Però per tal que això

succeeixi, cal el compliment de les lleis de protecció de dades existents i algunes

reformes necessàries.

Entre elles està el canvi del consentiment individual a la gestió de dades, també una

utilitat més sistèmica i ben desenvolupada de la gestió del risc, un major focus en

els usos i implicacions de les dades o un marc de danys i transparència i reparació. 

I, és clar, dins d’aquestes reformes hi ha diversificar els qui construeixen la

tecnologia per obtenir resultats més inclusius i privats que reflecteixin millor els

nostres diferents valors culturals. I fins aquí per avui. 

Us recomanem la següent (breu) lectura: 

Walsh, T. (2022) Will AI end privacy? How do we avoid an Orwellian future, AI &

Society 
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