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DISCLAIMER
Ezt a jelentést az Egyesült Államok Közigazgatási Konferenciája rendelte meg annak érdekében, hogy elősegítse a
"közigazgatási eljárások hatékonyságának, megfelelőségének és méltányosságának vizsgálatát"; "információkat és
statisztikákat gyűjtsön a ... ügynökségektől, és közzétegye azokat a jelentéseket, amelyeket hasznosnak tart a
közigazgatási eljárások értékeléséhez és javításához"; valamint "javítsa a tudomány felhasználását a szabályozási
folyamatban". 5 U.S.C. §§ 591, 594. A kifejtett vélemények, nézetek és ajánlások a szerzők sajátjai. Nem feltétlenül tükrözik
a Konferencia vagy annak tagjai véleményét.
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Összefoglaló

A mesterséges intelligencia (AI) azt ígéri, hogy átalakítja a kormányzati szervek munkáját. A
mesterséges intelligencia gyors fejlődése csökkentheti az alapvető kormányzati funkciók
költségeit,
a döntések minőségének javítása, valamint a közigazgatási adatok erejének felszabadítása,
ezáltal a kormányzati teljesítmény hatékonyabbá és eredményesebbé tétele. Azok az ügynökségek,
amelyek a mesterséges intelligenciát használják fel ezen előnyök megvalósítására, fontos
kérdésekkel fognak szembesülni az algoritmusok és a felhasználói felületek megfelelő
kialakításával, az emberi és a gépi döntéshozatal hatókörével, a közintézkedések és a
magánmegbízások közötti határokkal, a saját képességükkel, hogy idővel tanuljanak a
mesterséges intelligencia segítségével, és hogy egyáltalán megengedett-e a mesterséges
intelligencia használata. Ezek fontos kérdések a nyilvános vita és a tudományos kutatás
számára.
Mégis kevéssé ismert, hogy az ügynökségek jelenleg hogyan használják a mesterséges
intelligencia rendszereket, néhány címlapra kerülő példán vagy felszíni szintű leíráson túl. Sőt,
még a növekvő nyilvános és tudományos viták közepette is, amelyek arról szólnak, hogy a
társadalom hogyan szabályozhatná a mesterséges intelligencia kormányzati alkalmazását,
kevés figyelmet szenteltek annak, hogy az ügynökségek egyáltalán hogyan szereznek be ilyen
eszközöket, vagy hogyan felügyelik azok használatát.
E hiányosságok pótlására az Egyesült Államok Közigazgatási
Konferenciája (ACUS) a Stanford Egyetem és a New York-i
Egyetem kutatóitól rendelte meg ezt a jelentést. A
kutatócsoportban sokféle jogász, joghallgató, informatikus
és társadalomtudós vett részt, akik képesek ezeket az
élvonalbeli kérdéseket technikai, jogi és politikai
szempontból elemezni. Az így készült jelentés a
mesterséges intelligencia szövetségi ügynökségek általi
felhasználásának három metszetét kínálja:
• a 142 legjelentősebb szövetségi minisztériumban,
ügynökségben és alügynökségben a mesterséges
intelligencia használatának alapos felmérése (I. rész)

Először is, a kormányzat mesterséges intelligencia-eszközkészlete
sokrétű és kiterjed a szövetségi közigazgatási államra. A vizsgált
szövetségi ügynökségek közel fele (45%) kísérletezett
mesterséges intelligenciával és kapcsolódó gépi tanulási (ML)
eszközökkel. Ráadásul az AI-eszközök már javítják az
ügynökségek működését a kormányzás teljes skáláján.
feladatok, többek között:
• A piaci hatékonyságra, a munkahelyi biztonságra, az
egészségügyre és a környezetvédelemre
összpontosító szabályozási mandátumok
végrehajtása;

• mélyreható, de közérthető esettanulmányok sorozata
hét vezető ügynökségnél alkalmazott konkrét
mesterséges intelligencia-alkalmazásokról, amelyek
számos kormányzási feladatot fednek le (II. rész); és
• a mesterséges intelligencia ügynökségi alkalmazása
által felvetett intézményi, jogi és politikai kihívások
átfogó elemzése (III. rész).
Ezek az elemzések együttesen öt fő megállapítást
eredményeznek.
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• Állami juttatások és kiváltságok elbírálása, a
rokkantsági ellátásoktól a szellemi tulajdonjogokig;
• A közegészséget és a közbiztonságot fenyegető kockázatok
nyomon követése és elemzése;
• Hasznosítható információk kinyerése a kormányzat
hatalmas adatfolyamaiból, a fogyasztói panaszoktól
az időjárási mintákig; és
• A lakossággal való kommunikáció a jóléti ellátásban
részesülők, adófizetők, menedékkérők és
vállalkozók jogairól és kötelezettségeiről.
A kormányzat mesterséges intelligencia eszköztára a
mesterséges intelligencia technikák teljes technikai
skáláját felöleli, a hagyományos gépi tanulástól a
természetes nyelvi és képi adatokkal történő fejlettebb
"mélytanulásig".

A kormányzat mesterséges
intelligencia-eszközkészlete sokrétű és
kiterjed a szövetségi közigazgatási
államra. A vizsgált szövetségi
ügynökségek közel fele (45%)
kísérletezett mesterséges
intelligenciával és a kapcsolódó gépi
tanulással.
(ML) eszközök.
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Másodszor, a mesterséges intelligencia széles körű
ügynökségi elfogadása ellenére a kormányzatnak még
hosszú utat kell megtennie. A Stanford informatikusai a
mesterséges intelligencia ügynökségi felhasználásának
felmérése során értékelték az egyes felhasználási
esetekben alkalmazott technikákat, és bár a korlátozott
nyilvános adatok sok esetben nem tettek lehetővé
egyértelmű következtetéseket, csak 12%-uk minősült
magas szintűnek. Ez azért aggasztó, mert az
ügynökségeknek nehezebb lesz a kevésbé kifinomult
eszközökkel a pontosság és a hatékonyság javulását elérni.
Ez az eredmény azt is kiemeli, hogy a mesterséges
intelligencia a köz- és a magánszféra közötti technológiai
szakadékot nem szűkíteni, hanem növelni tudja.

így kritikus információkat nyújtanak ahhoz, hogy
kiderüljön, ha egy algoritmus tévútra tévedt, vagy ha az
"automatizálási előítélet" arra késztette a
döntéshozókat, hogy túlzottan az algoritmusra
hagyatkozzanak.
Az érdemi elszámoltathatóság elérése érdekében konkrét
és technikailag megalapozott gondolkodás a kontextusokon
belül és azok között - nem pedig a tiltásra való könnyelmű
felhívás, vagy az innovációba vetett vakhit.
-sürgősen szükség van rá.

Harmadszor, a mesterséges intelligencia komoly
elszámoltathatósági kihívásokat vet fel. Amikor a köztisztviselők
megtagadják az ellátásokat, vagy a lakosság jogait érintő
döntéseket hoznak, a törvény általában megköveteli tőlük,
hogy megmagyarázzák, miért. A legfejlettebb mesterséges
intelligencia-eszközök közül azonban sok nem magyarázható
meg teljes mértékben. Alapvető kérdés lesz, hogyan lehet az
ilyen eszközöket érdemi elszámoltathatóságnak alávetni, és
ezáltal biztosítani, hogy hűek legyenek az átláthatóság, az
indokolás és az indoklás jogi normáihoz.
megkülönböztetésmentesség. A jelentésben bemutatott
esettanulmányok e kihívás számos lényeges aspektusára
világítanak rá:
• Az átláthatóság költségei, előnyei és megvalósíthatósága
a különböző szakpolitikai területeken, kormányzási
feladatokban és mesterséges intelligencia technikákban
eltérő lesz. A technikai részletek nyilvánosságra hozatala
megfelelő lehet, ha az ügynökségek társadalmi jóléti
előnyöket osztanak ki, de a szabályozási célpontok
játékai miatt alááshatja az értékes végrehajtási eszközök
ügynökségi használatát.
• A jövőbeni vizsgálatok egyik kulcsfontosságú területe az,
hogy miként lehet a közigazgatási jog meglévő elveit
adaptálni, ami nagyobb valószínűséggel fogja
szabályozni a mesterséges intelligencia ügynökségi
alkalmazását, mint a jelenlegi viták nagy részét kitevő
alkotmányos korlátozások.
• A politikai döntéshozóknak más beavatkozásokat is
mérlegelniük kell. Ígéretes megoldás lehet, ha az
ügynökségek számára előírják, hogy a mesterséges
intelligencia eszközeinek előzetes
"teljesítményértékelésében" vegyenek részt azáltal,
hogy az esetek véletlenszerű mintáját emberi
döntéshozatalra tartják fenn,
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Negyedszer, ha azt várjuk az ügynökségektől, hogy
felelősségteljesen és okosan használják a mesterséges
intelligenciát, akkor a technikai kapacitást belülről kell
előteremteni. Míg sok ügynökség magánvállalkozókra
támaszkodik az AI-kapacitás kiépítésében, a profilban
szereplő felhasználási esetek többsége (53%) az
ügynökségek technológusainak belső erőfeszítéseiből
származik. Ez kiemeli a belső ügynökségi kapacitásépítés
kritikus fontosságát az AI további terjedésével
párhuzamosan. Különösen:
• A házon belüli szakértelem elősegíti, hogy az AIeszközök jobban igazodjanak az összetett kormányzási
feladatokhoz, és nagyobb valószínűséggel tervezhetők
és hajthatók végre jogszerű, a szabályoknak megfelelő
és elszámoltatható módon. Az ügynökségi tisztviselők és
a házon belüli technológusok közötti folyamatos
együttműködés megkönnyíti a megfelelő kérdések
meghatározását, az új innovációk megragadását és a
meglévő eszközök értékelését, beleértve a vállalkozók
által biztosított eszközöket is.

elosztással kapcsolatos aggályokat és politikai aggodalmakat
táplálhat. A mesterséges intelligencia növekvő ügynökségi
alkalmazása azzal a veszéllyel jár, hogy a mesterséges
intelligencia-rendszereket a jobb módú, erőforrásokkal és
know-how-val rendelkező csoportok kijátsszák. Egy
végrehajtó ügynökség algoritmikus előrejelzései például
nagyobb mértékben sújthatják a kisebb vállalkozásokat,
amelyek a nagyobb cégekkel ellentétben nem
rendelkeznek stabil
olyan informatikusok, akik képesek visszafejteni az
ügynökség modelljét, és nem kerülhetnek a célkeresztjébe.
Ha a polgárok azt hiszik, hogy a mesterséges intelligencia
rendszerek manipuláltak, a hatékonyabb és a technológiához
értő kormányzat politikai támogatása gyorsan el fog tűnni.

• A mesterséges intelligencia ügynökségi alkalmazásának
teljes kihasználása jelentős állami beruházásokat
igényel a szükséges humán tőke bevonásához és az
elavult adat- és számítástechnikai rendszerek
frissítéséhez. Tekintettel a költségvetési és munkaerőpiaci korlátokra, az ügynökségeknek az értékes
technikai kapacitás nem kereskedelmi forrásait is fel
kell tárniuk, beleértve az egyetemekkel, a nem
kormányzati szervezetekkel és az iparral való
együttműködést, valamint az ügynökségek által
támogatott versenyeket.

A házon belüli szakértelem olyan
mesterséges intelligenciaeszközöket eredményez, amelyek
jobban illeszkednek az összetett
kormányzási feladatokhoz, és
nagyobb valószínűséggel
valósulnak meg törvényes, a
szabályoknak megfelelő és
elszámoltatható módon.
Ötödször, a mesterséges intelligencia felvetheti az
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Az érdemi elszámoltathatóság
eléréséhez sürgősen konkrét és
szakmailag megalapozott
gondolkodásra van szükség a
kontextusokon belül és azok között - nem
pedig a tiltásra való könnyelmű
felhívásokra, vagy az innovációba vetett
vakhitre.
Összefoglalva, a tét nagy. Jól kezelve az algoritmikus
kormányzási eszközök modernizálhatják a közigazgatást,
elősegítve az állami cselekvés hatékonyabb, pontosabb és
igazságosabb formáit. Rosszul kezelve a mesterséges
intelligencia eszközeinek kormányzati alkalmazása kevés
kompenzáló haszonnal kiüresítheti az emberi szakértelmet a
hivatalokban, növelheti a köz- és a magánszféra technológiai
szakadékát, növelheti a nemkívánatos átláthatatlanságot a
közszféra döntéshozatalában, és fokozhatja az önkényes
kormányzati fellépéssel és hatalommal kapcsolatos
aggodalmakat. Tekintettel ezekre a tétekre, az ügynökségi
adminisztrátoroknak, bíráknak, technológusoknak,
jogalkotóknak és akadémikusoknak alaposan át kell
gondolniuk, hogyan ösztönözzék a kormányzati innovációt a
mesterséges intelligencia eszközeinek megfelelő
alkalmazásával, miközben biztosítják az elszámoltathatóságot
a beszerzésük és használatuk során. Ez a jelentés az
alábbiakat kívánja ösztönözni
ezt a gondolkodást.
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Bevezetés

Az amerikaiak nemcsak a közös védelem biztosítása és az általános jólét előmozdítása,
hanem a környezet védelme, a közegészségügy előmozdítása, a közegészségügy és a közjólét
előmozdítása érdekében is a szövetségi kormánytól függenek.
innováció, valamint a munkaügyi és foglalkoztatási normák végrehajtása. Miközben a
szövetségi ügynökségek új szabályokat és útmutatásokat dolgoznak ki, és a törvényes
politikákat bírálják el, hajtják végre és más módon hajtják végre, folyamatosan változó
gazdasági, társadalmi és technológiai környezetbe kerülnek. A mesterséges intelligencia (AI) és
a gépi tanulás (ML) egyre kifinomultabbá válása és az ezek iránti érdeklődés a szövetségi
ügynökségek számára az elmúlt évtizedek legfontosabb kontextuális változásai közé tartozik.
Miközben számos tudós és kommentátor találgatott már
arról, hogy a kormánynak hogyan kellene szabályoznia a
mesterséges intelligenciát, nagyon keveset tudunk arról,
hogy maguk a kormányzati szervek hogyan használják a
mesterséges intelligenciát. A mai felhasználásról pontos
képet kapni kulcsfontosságú egy olyan nemzeti AI-stratégia
kidolgozásához, amely segíthet az ország AI-hoz való
jövőbeli hozzáállásában, a közszféra modernizálásában,
valamint a megfelelő biztosítékok bevezetésében az AI
elfogadásának és felhasználásának szabályozására. A
nemrégiben javasolt
Az AI in Government Act1 például azt célozza, hogy "javítsa a
mesterséges intelligencia használatát a szövetségi
kormányzaton belül azáltal, hogy hozzáférést biztosít a
technikai szakértelemhez és ésszerűsíti a munkaerőfelvételt az ügynökségeken belül".2 Ugyanakkor egyre nagyobb
az ellenállás a mesterséges intelligencia néhány
legellentmondásosabb felhasználásával szemben. Ahogy a
A leglátványosabb példa erre, hogy a közelmúltban számos
joghatóság megtiltotta az arcfelismerő rendszerek
használatát, és a Kongresszusban is hasonló törekvések
kezdtek kialakulni. 3 Annak megértése nélkül, hogy a
kormányzati szervek hogyan fejlesztik és alkalmazzák az
újonnan megjelenő mesterséges intelligencia technológiákat,
nehéz ésszerű és működőképes előírásokat kidolgozni.

társadalom peremére szorult csoportokat a jogaiktól. És

Tisztában vagyunk azzal, hogy ezeknek az előírásoknak a
kidolgozása - és valójában a mesterséges intelligencia
kormányzati elfogadásával kapcsolatos legfontosabb
kérdések kezelése - vitatottnak bizonyulhat, és ez így van
rendjén. Egyes megfigyelők attól tartanak, hogy az AI tovább
növeli a kormányzati hatalmat, és olyan megfigyelést tesz
lehetővé, amely veszélyeztetheti a magánéletet és a polgári
szabadságjogokat. Mások aggodalmuknak adnak hangot,
hogy a mesterséges intelligencia még inkább megfosztja a
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megint mások azon a véleményen vannak, hogy a mesterséges
intelligencia hatalma a magánszektorban, a közszférában
megfelelő ismeretek nélkül, alááshatja az ügynökségek
szabályozási célok elérésére irányuló képességét. Végső
soron nem célunk, hogy kategorikusan állást foglaljunk a
mesterséges intelligencia vagy az ML-eszközök konkrét
kormányzati felhasználásának normatív kívánatosságáról.
Ehelyett az a célunk, hogy megértsük, hogyan használják
jelenleg az ügynökségek ezt a technológiát, és
meghatározzuk az ezzel járó legfontosabb jogi és politikai
következményeket.

Az új algoritmikus kormányzás

A mesterséges intelligencia-alapú eszközök használata a
kormányzati döntéshozatal, végrehajtás és interakció
támogatására - amit "algoritmikus kormányzásnak" is
nevezhetnénk - már most is kiterjed a modern közigazgatási
állam munkájára. Az 1. táblázat az e jelentésben vizsgált
felhasználási esetek közül néhányat mutat be, és a
kormányzás azon feladatainak tipológiáját vezeti be,
amelyekre az ügynökségek mesterséges intelligenciát
alkalmaznak. Ezek közé tartozik a modern kormányzat két
alapvető feladata: a szabályozási mandátumok
érvényesítése ("végrehajtás") és a juttatások és kiváltságok
megítélése ( "bíráskodás"). A szövetségi szintű felhasználási
esetek azonban jóval túlmutatnak a végrehajtáson és az
ítélkezésen, és más, kritikusan fontos kormányzati
feladatokra is kiterjednek, mint például a szabályozási
elemzés, a szabályalkotás, a belső személyzeti irányítás, az
állampolgárok bevonása és a szolgáltatásnyújtás.
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TÁBLÁZAT 1. ALGORITMIKUS KORMÁNYZÁSI ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK SZERINT
Használat típusa

Végrehajtás

Szabályozási kutatás,
elemzés és nyomon
követés

Bírálat

Közszolgáltatások
és elkötelezettség

Belső irányítás

Leírás

Példák
• Értékpapír- és Tőzsdebizottság, a Medicare és
Medicaid Services központok és az Internal
Revenue Service előrejelző végrehajtási
eszközei

Az ügynökségi végrehajtási
intézkedések célpontjainak
azonosítását vagy rangsorolását
szolgáló feladatok

• A vám- és határvédelmi és a
közlekedésbiztonsági hivatal arcfelismerő
rendszerei
• Az Élelmiszer-biztonsági és Ellenőrzési
Szolgálat előrejelzése az élelmiszerbiztonsági helyszíni vizsgálatok
tájékoztatásához
• Fogyasztói panaszok elemzése a Consumer
Financial Protection Bureau által

Az ügynökségi
politikaformálást alakító
információk gyűjtésével vagy
elemzésével kapcsolatos
feladatok.

• A Munkaügyi Statisztikai Hivatal a
munkavállalók sérüléseiről szóló
beszámolók kódolása

Az ellátások vagy jogok formális vagy
informális ügynökségi elbírálását
támogató feladatok

A nyilvánosságnak nyújtott közvetlen
szolgáltatásnyújtást támogató vagy a
nyilvánossággal való kommunikációt
szabályozó vagy egyéb célokból
elősegítő feladatok.
Az ügynökség erőforrás-gazdálkodását
támogató feladatok, beleértve az
alkalmazottak irányítását, a beszerzést
és a technológiai rendszerek
karbantartását.

• Az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal
által végzett elemzés a nemkívánatos
gyógyszeres eseményekről
• A társadalombiztosítási igazgatási
rendszer az elbírálási hibák kijavítására
szolgáló rendszer
• Az Egyesült Államok Szabadalmi és
Védjegyhivatalának eszközei a szabadalmi és
védjegybejelentések elbírálásához
• Az amerikai posta autonóm járművek projektje
és kézírás-felismerő eszköz
• Department of Housing and Urban
Development és U.S. Citizenship and
Immigration Services chatbotok
• A benyújtott szabályalkotási
észrevételek ügynökségi elemzése
• Az Egészségügyi és Emberi Szolgálatok
Minisztériumának a beszerzési döntéshozatalt
segítő eszköze
• A General Services Administration eszköze a
szövetségi pályázatok jogi megfelelőségének
biztosítására
• A Belbiztonsági Minisztérium eszköze az
ügynökségi rendszerek elleni
kibertámadások elhárítására

Az 1. táblázat fontos kontextust is biztosít a jelenlegi
mesterséges intelligencia innovációhoz, mivel az új
algoritmikus kormányzati eszközöket a korábbi kormányzati
innováció kontextusába helyezi. Bizonyos értelemben az új
algoritmikus kormányzati eszközök az adatbányászattal
kapcsolatos több évtizedes szövetségi kormányzati

kísérletekre épülnek - a bűncselekmények gyanúsítottjainak
azonosítására, a gyanús banki gyakorlatok megfigyelésére és a
közlekedésbiztonság kezelésére -, amelyek a 2000-es években
a kormányzati adatvédelmi és kiberbiztonsági gyakorlatok
körül villámcsapásként jelentek meg. 4 Más eszközök még
korábbra nyúlnak vissza, az 1990-es években tett erőfeszítésekre,
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amelyek célja az "újbóli feltalálás" volt.

kormányzat" az adatalapú teljesítményirányítás és felügyelet
révén. 5 Végül, az új algoritmikus kormányzási eszközöknek
egyszerű előzményei vannak a Herbert Simon által az 1960-as
és 1970-es években a közigazgatási viselkedés
racionalizálására és értékelésére létrehozott "szakértői
rendszerekben". 6 Az ilyen rendszerek a szakterület
szakértőinek inputjára támaszkodtak, hogy logikai
szabályokat alkossanak a döntéshozatal automatizálása
érdekében.
Ezek az új algoritmikus kormányzási eszközök azonban három
fontos dologban különböznek a korábbi technológiai
innovációktól. Először is, ezek az eszközök sokkal
kifürkészhetetlenebbek, mivel még egy rendszer
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a mérnökök nem biztos, hogy teljesen megértik, hogyan
jutott az eredményre. 7 Egy szakértő-alapú rendszerben a
logikai szabályokat feltételes (ha-akkor) kijelentések
formájában írják le. A hagyományos statisztikai elemzésben
az eredményeket viszonylag kevés magyarázó változóval
modellezik, és az így kapott modellek viszonylag
egyszerűek maradnak. Ezzel szemben a legmodernebb
gépi tanulás sokkal összetettebb modelleket alkalmaz a
több száz vagy akár több ezer változó közötti kapcsolat
megismerésére. A modellek összetettsége megnehezítheti
bármelyik változónak az eredményhez való
hozzájárulásának elkülönítését.

kormányzati munkába.
Amint azt az 1. táblázat is mutatja, az erősebb elemzési
módszerek a korábbinál szélesebb körű kormányzati feladatok
automatizálását tették lehetővé. 14 Fontos, hogy az
alkalmazások bővülő menüje, különösen azoké, amelyek a
végrehajtást végzik.
és ítélkezési feladatokat, az új algoritmikus kormányzási
eszközöket gyorsan az állam kényszerítő és (újra)elosztó
hatalmának középpontjába helyezi. 15 Emellett a mesterséges
intelligencia növekvő kifinomultsága és hatalma az
ügynökségeket a következők felé tereli

Másodszor, és ehhez kapcsolódóan, a gépi tanulás
eredményei gyakran nem intuitívak - vagyis olyan összetett,
sokrétű és egymással összefüggő szabályok szerint működnek,
amelyek olyannyira összetettek, sokrétűek és összefüggőek,
hogy nem engedik a gyakorlati ellenőrzést, nem felelnek meg
a világ működéséről alkotott gyakorlati emberi
elképzeléseknek, vagy egyszerűen túlmutatnak az emberi
léptékű gondolkodáson. 8 Még ha az adattudósok képesek is
betűzni
a beágyazott szabályt, az ilyen szabályok nem feltétlenül
mondanak koherens történetet a világról, ahogyan azt az
emberek értik, és ezzel legyőzik a hagyományos
magyarázati módokat. 9
Mivel a gépi tanulás olyan hibákkal járó, ellenkező értelmű
eredményeket hozhat, amelyeket nehéz felismerni, a
megfigyelők nem biztos, hogy az eredményeket teljes
mértékben "elszámoltathatónak" tekintik, még akkor sem, ha
részletes információval rendelkeznek arról, hogyan
működik egy algoritmikus rendszer. 11 Az biztos, hogy ezen
aggályok némelyike idővel csökkenhet a
"megmagyarázható mesterséges intelligencia" folyamatos
fejlődésével - ez a kifejezés olyan újonnan megjelenő
technikákat ír le, amelyek ígéretesnek bizonyultak a gépi
tanulási modellek értelmezhetőbbé tételében azáltal, hogy
az adatok jellemzőit a modellben betöltött kulcsszerepük
szerint rangsorolják, rendezik és pontozzák, vagy
vizualizációs technikák vagy szöveges indoklások
alkalmazásával leplezik le az adatokat.
a modell döntési "útvonalát".12 De a technikai kihívások
továbbra is fennállnak, különösen a bonyolultabb
algoritmikus modellek esetében. Egyelőre például meglepően
keveset tudunk arról, hogyan és miért működnek a
legfejlettebb neurális hálózatok. 13
Harmadszor, az új algoritmikus kormányzási eszközök
abban különböznek a közszféra innovációjának korábbi
köreitől, hogy gyakran mélyebben beágyazódnak a
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teljesen automatizált döntéshozatal, egyre kevesebbet
hagyva az emberi mérlegelésre és ítélőképességre. 16 Az
ezeket az eszközöket használó kormánytisztviselők - a
mesterséges intelligencia szótárból kölcsönözve - egyre
inkább "kimaradhatnak a körből". Végül az analitikai
teljesítmény ugrásszerű növekedése a bürokrácia minden
szintjén a mérlegelés nagyobb mértékű kiszorulását jelenti.
A növekvő kifinomultság lehetővé teheti az algoritmikus
eszközök számára, hogy "folyamatosan feljussanak a
bürokratikus ranglétrán", alakítva, és bizonyos esetekben
kiszorítva a magasabb rangú ügynökségi döntéshozók
döntéseit. 17 Ugyanakkor a mesterséges intelligenciával
működő rendszerek hatása a közigazgatásra az ellenkező
irányba is mutat: Amit úgy is nevezhetnénk, hogy egy "ITszintű bürokrácia" egyes esetekben egyre inkább kiszorítja
az "utcai szintű bürokraták" kisebb léptékű és nagyobb
számú döntéseit, akik a kormányzat látható, az
állampolgárokkal szembenéző munkájának nagy részét
végzik. 18

kérdéseket a jogban és a politikában a méltányosság, az
átláthatóság és az elszámoltathatóság, a megfelelő eljárás
és a kapacitásépítés terén. Miközben az új algoritmikus
kormányzati eszközök a pontosabb és következetesebb
kormányzati döntések ígéretét hordozzák,
átláthatatlanságuk számtalan jogi rejtélyt is felvet, mivel a
közigazgatási jog alapvető elkötelezettsége a következőkre
vonatkozik
az átláthatóságra és az indoklásra, amikor a kormányzat a
jogokat érintő intézkedéseket hoz. Az elkövetkező években
a bírák, ügyvédek,

Célok

Az új algoritmikus irányítási eszköztár ezen jellemzőinek
megértése kritikus fontosságú. E jelentésnek három fő
célja van a megértés elősegítése érdekében.
Először is, a jelentés célja, hogy tájékoztatást adjon a
mesterséges intelligencia kormányzati felhasználásának
pályájáról, megértve, hogy az ügynökségek kezdik-e,
hogyan és miért használni ezeket az eszközöket. Az
ügynökségek gyakran ijesztő korlátokkal szembesülnek. Az
innováció és a folyamatos fejlesztés - többek között az
AI/ML alkalmazásával - segíthet az ügynökségeknek abban,
hogy kihívást jelentő küldetéseiket tisztességesen,
hatékonyan és méltányosan teljesítsék. A
kiberbiztonságtól kezdve a nyilvánosság szabályozási
folyamatba való bevonásáig számos kockázat és lehetőség
áll fenn. Jobban megérthetjük ezeket a kockázatokat és
lehetőségeket, valamint azokat a kihívásokat, amelyekkel
az ügynökségeknek szembe kell nézniük az egyre inkább
mesterséges intelligencia által vezérelt világhoz való
alkalmazkodás során, ha tudjuk, hogy az ügynökségek
hogyan kísérleteznek ezekkel a technológiákkal. Idővel
konkrétabb mérőszámok
a mesterséges intelligencia eszközeinek ügynökségi
használata segíthet a döntéshozóknak azonosítani a
a fejlesztési lehetőségek és a hiányosságok orvoslása.
Másodszor, jelentésünk célja, hogy kifejtse, hogy ezek az új
eszközök hogyan vetnek fel új és kihívást jelentő
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az ügynökségek ügyintézőinek és a jogalkotóknak szembe
kell nézniük ezekkel a jogi dilemmákkal. Nemcsak a jognak
kell választ adnia ezekre a kérdésekre, hanem az AI/ML
rendszerek folyamatos fejlesztésének is hasznára válhat, ha
foglalkoznak az ilyen technológiák közigazgatási
ügynökségekben való alkalmazása által felvetett különböző
jogi és irányítási kérdésekkel. Ez a jelentés megkezdi e
kérdések feltérképezését és értékelését.
Harmadszor, elemzésünk ígéretes irányokat vázol fel a
jövőbeli kutatások számára. Ha ez a kutatás arra szolgál, hogy
megalapozottan megértsük, hogy a szövetségi ügynökségek
hogyan tudják jobban teljesíteni a velük szemben támasztott
számos (gyakran ellentmondásos) követelményt, akkor be
kell vonni őket a következőkbe
az ügynökségek tényleges gyakorlatával és jogi
kötelezettségeivel.
Az ügynökségi gyakorlatok felmérésével, majd részletesebb
esettanulmányok felajánlásával a mesterséges intelligencia
kormányzati felhasználásának történetében egy fontos
pillanatban reméljük, hogy katalizálni tudjuk a további
munkát ezen a területen, és talán még az állami és helyi
ügynökségek, valamint a nemzetközi szervezetek
párhuzamos erőfeszítéseit is.

hagyományos formáira (pl. az ok-okozati, nem pedig a
prediktív következtetésre összpontosítanak) és a folyamatok
automatizálásának olyan formáira, amelyek nem tartalmaznak
gépi tanulást (pl. online ügykezelő rendszer). 20 Gyakran
használjuk a "mesterséges intelligencia/ML" rövidítést a fenti
meghatározás alá tartozó eszközök és technikák családjának
leírására.
A "szövetségi ügynökségek" alatt a végrehajtó szerveket és
azok alosztályait, valamint a független

Terjedelem

A mesterséges intelligencia technológiák és a szövetségi
kormányzat egyaránt hatalmas. Ahhoz, hogy tisztában
legyünk munkánk hatókörével, érdemes meghatározni a
fogalmakat, és körülhatárolni, hogy ez a jelentés mire
terjed ki, és mire nem.
A "mesterséges intelligencia" alatt a gépi tanulás legújabb
formáit értjük, amelyek modelleket képeznek az adatokból
való tanuláshoz. Ezek közé tartozik egy sor olyan módszer (pl.
neurális hálózatok, véletlen erdők), amelyek képesek
felismerni a különböző típusú adatokban (pl. számok, szöveg,
kép) található mintákat - olyan felismerési feladatokat,
amelyekhez, ha ember végezné, általában intelligenciát
igénylőnek tekintik. A meghatározás magában foglalja mind a
"felügyelt tanulást", ahol a "képzési adatok" segítségével egy
olyan modellt fejlesztenek ki, amely ismert "címkéket" vagy
eredményeket jelez előre, mind a "felügyelet nélküli
tanulást", ahol egy modellt úgy képeznek ki, hogy az érdekes
címkék nélküli adatokban mintákat azonosítanak. Fogalmilag a
mesterséges intelligencia számos elemzési technikát foglal
magában, mint például a szabályalapú vagy "szakértői"
szimbolikus rendszereket,19 de mi a gépi tanulás formáira
korlátozódunk. Nem terjed ki a statisztikai következtetés
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ügynökségek. Bár a projekt a lehető legszélesebb körű
vizsgálatra törekedett a mesterséges intelligenciának a
szövetségi közigazgatási államban betöltött növekvő
szerepének vizsgálata során, a vizsgált ügynökségek körét
két módon korlátozzuk. Először is, nem vizsgáljuk a katonai
és hírszerzési ügynökségeket (pl. a Nemzetbiztonsági
Ügynökséget; a Védelmi Minisztériumot; a kibervédelemmel
foglalkozó ügynökségeket), mert ez
nehéz megbízható, nyilvánosan elérhető információkat
szerezni az ilyen ügynökségektől. Másodszor, hogy
vizsgálatunk a gyorsan változó tájkép miatt követhető
legyen, a 142 legnagyobb és legjelentősebb szövetségi
ügynökségre szorítkozunk, az alábbiak szerint.

vs. versenyek vagy más nem kereskedelmi források), a
mögöttes technológiát (pl. felügyelt vs. nem felügyelt
gépi tanulási modellek), az adatforrást és a
kifinomultsági szintet. Nem állíthatjuk, hogy ez az
elemzés tökéletesen teljes körű, különösen a
mivel nyilvánosan elérhető forrásokra támaszkodunk.
Ráadásul a technológia gyorsan változik, olyannyira, hogy
számos ügynökségnél biztosan megváltozott a helyzet, mióta
elkezdtük ezt a tanulmányt. Célunk azonban az, hogy egy
közös protokollt követve szigorú képet adjunk a mesterséges
intelligencia használatáról.

A "felhasználási eset" alatt a mesterséges intelligencia
ügynökségi alapfunkciókban történő felhasználását értjük.
Nem vizsgáljuk a hagyományos szabályozási módszerek
ügynökségi alkalmazását az olyan iparágak és egyéb
magánszektorbeli szereplők nyomon követésére vagy
szabályozására, amelyek maguk is mesterséges
intelligenciát alkalmaznak (pl. a SEC által a nagyfrekvenciás
kereskedési algoritmusok szabályozása vagy az NHTSA által
az autonóm járművek szabályozása hagyományos
szabályalkotással). Mindezek ellenére az AI-technológiára
való jelentős iparági támaszkodás hasznos jelzőként vagy
jelzőtáblaként szolgál majd az AI tényleges és jövőbeli
ügynökségi felhasználásának azonosításához a közigazgatási
döntéshozatalban, ezért a jelentés előzetes meglátásokat
nyújt a témával kapcsolatban.

Útiterv

A jelentés további része a következőképpen folytatódik.
Az I. rész a mesterséges intelligencia szövetségi
ügynökségek általi felhasználásának szisztematikus
felmérésének eredményeit tartalmazza. A nyilvános
bizonyítékok széles körét vizsgáljuk - beleértve az
ügynökségek honlapjait, sajtócikkeket,
sajtóközleményeket, kongresszusi tanúvallomásokat és
a megbízott adatbányászati jelentéseket -, hogy portrét
alkossunk a mesterséges intelligencia elfogadásáról a
legnagyobb 142 szövetségi közigazgatási ügynökségnél
(teljes munkaidőben foglalkoztatottakkal mérve).
Megvizsgáljuk, hogy van-e bizonyíték arra, hogy az adott
ügynökség kísérletezett vagy alkalmazta-e a
mesterséges intelligenciát/ML-t, a szakpolitikai
területet és a feladatot, amelyre az ilyen felhasználási
esetek vonatkoznak, az ilyen felhasználási esetek
kidolgozásának módját (pl. házon belüli vs. vállalkozói
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amely segíthet a politikai döntéshozóknak, az ügynökségek
tisztviselőinek, a tudósoknak és más érdeklődőknek
megérteni, hol tart és merre tarthat a szövetségi
közigazgatási állam.
A II. rész gazdag esettanulmányokat kínál az egyes szövetségi
ügynökségeknél végzett mesterséges intelligenciainnovációról. Az I. rész felmérésének egyik korlátja, hogy
nyilvánosan elérhető forrásokon alapul. Az ilyen források
ritkán nyújtanak elegendő technikai részletet a mesterséges
intelligencia rendszerekről, és kevés betekintést nyújtanak az
ilyen felhasználási esetek létrehozásának folyamatába. A II.
rész esettanulmányai ezt a korlátozást a szövetségi
tisztviselőkkel készített átfogó interjúkkal küszöbölik ki. Az
egyes
Az esettanulmányokat úgy választottuk ki, hogy illusztrálják
az ügynökségek, a felhasználási esetek és az alkalmazott
technológia típusainak széles skáláját. A végrehajtással
összefüggésben az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) és a
Vám- és Határvédelem (CBP) által kifejlesztett eszközöket
tanulmányozzuk. Az ügynökségi elbírálás tekintetében a
Szociális Biztonsági Igazgatóságra (SSA) és a
az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala (PTO). A
szabályozási elemzéshez az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi
Hivatal (FDA) két kísérleti projektjét vizsgáljuk meg. Az
állampolgárok bevonása tekintetében megvizsgáljuk a panaszok
és észrevételek számítással támogatott feldolgozására
szolgáló új eszközök szerepét a szabályalkotás során, a
Szövetségi Hírközlési Bizottság (FCC) és a Fogyasztóvédelmi
Pénzügyi Hivatal (CFPB) példáján keresztül. A lakossági
szolgáltatások javításának lehetőségeinek felmérése
érdekében pedig megvizsgáljuk azamerikai postai szolgálat
(USPS) automatizált levélkézbesítéssel kapcsolatos kísérleti
projektjét.

Mivel az AI/ML szövetségi ügynökségek általi alkalmazásáról
még nagyon keveset tudunk, a jelentésben szereplő
esettanulmányok hosszúak és részletgazdagok, és
mindegyikük önállóan is olvasható. Az olvasók számára,
akiket a legfontosabb tudnivalók érdekelnek, az egyes
esettanulmányok elején rövid összefoglalót adunk a
tanulságokról.
Az idő szűkében lévő olvasóknak azt tanácsoljuk, hogy
olvassák el az I. részben található összefoglalót, a II. rész
esettanulmányait, majd a III. rész keresztmetszeti
következményeit.

A III. rész az egyes eszközökre és irányítási feladatokra
vonatkozó következményekkel és ajánlásokkal
foglalkozik. Hat fő területet tárgyalunk: (1) az AIkapacitás kiépítésének kihívásai a közszférában,
beleértve az adatinfrastruktúrát, az emberi
tőke és szabályozási akadályok; (2) az átláthatóság és az
elszámoltathatóság előmozdításával járó nehézségek; (3) a
nem kívánt elfogultság és az egyenlőtlen hatás lehetősége;
(4) a lehetséges
a törvényes meghallgatási jogokat és a megfelelő eljárást
érintő kockázatok; (5) a szerencsejátékkal és a
kontradiktórius tanulással kapcsolatos kockázatok és
válaszok, valamint (6) a szerződéskötés és a közbeszerzés
alkalmazása az ügynökségek műszaki szakértelmének és
kapacitásának kiegészítésére.
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Köszönetnyilvánítás

Hálásak vagyunk az ACUS-nak és vezetőségének a projekt
támogatására való hajlandóságáért. Tekintettel az ACUS
küldetésére, amely a szövetségi ügynökségek eljárásainak
javítását segíti elő, miközben jogászokat, tudósokat és
kormánytisztviselőket von be, úgy véljük, hogy ez a projekt
jól illeszkedik az ügynökség széleskörű, pártatlan
küldetéséhez.

Baronia, Cristina Ceballos, Shushman Choudhury, Alex
Duran, Michael Fischer, Peter Henderson, David Hoyt,
Caroline Jo, Sunny Kang, Urvashi Khandelwal, Minae Kwon,
Joseph Levy, Larry Liu, Derin McLeod, Ben Morris, Ashley
Pilipiszyn, James

Sokan mások is hozzájárultak ehhez az erőfeszítéshez idővel
és erőforrásokkal. Nagyra értékeljük a Stanford Law School
nagylelkű támogatását,
A Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence,
a NYU Law School és a Stanford Institute for Economic
Policy Research.
Hasonlóképpen hálásak vagyunk annak a sok elkötelezett
ügynökségi tisztviselőnek és munkatársnak, akik
számtalan találkozó, helyszíni látogatás, telefonhívás és a
NYU Law Schoolban 2019 februárjában tartott
kerekasztal-beszélgetés során megosztották velünk
tudásukat és nézeteiket. Túl sokan vannak ahhoz, hogy
itt felsoroljuk őket, és néhány ügynökség kifejezetten
kérte, hogy ne hivatkozzunk név szerint egyetlen
munkatársunkra sem. Mindazonáltal külön köszönetet
szeretnénk mondani az alábbi jelenlegi és volt
köztisztviselőknek a következőkért
időt, tanácsot és segítséget nyújtott, hogy a projekt
különböző szakaszaiban összekapcsolódjunk a forrásokkal:
Scott Bauguess, Jeff Butler, Kurt Glaze, Lynne Parker, Gerald
Ray, James Ridgway, Paul Verkuil és Matthew Wiener.
Értékes visszajelzéseket kaptunk az Amerikai Ügyvédi
Kamara közigazgatási jogi konferenciájának, az ACUS
plenáris ülésének, a Stanford Institute for Human-Centered
Artificial Intelligence etikai, politikai és kormányzati
konferenciájának, a C. Boyden Gray Center for the Study of
the Administrative State technológiai, innovációs és
szabályozási konferenciájának, a Stanfordi Szabályozási,
Értékelési és Kormányzási Labor találkozójának, valamint az
Austin-i Texasi Egyetem jogi karán tartott kari workshopnak
a résztvevőitől. Számos kolléga, köztük Scott Hemphill,
David Marcus, Lisa Ouellette, Arti Rai és Chris Walker
rendkívül hasznos észrevételeket tett.
Külön köszönet illeti a Stanford Egyetem és a New Yorki Egyetem jogi karának figyelemre méltó hallgatóit, akik
2019 telén részt vettek a politikai gyakorlaton, amely
katalizálta a projekt munkáját. Ezek a diákok a
következők voltak
Sandhini Agarwal, Matthew Agnew, Clint Akarmann, Nitisha
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Rathmell, Patrick Reimherr, Geet Sethi, Stephen Tang, Nate
Tisa, Florian Tramer, Emma Wang, Chase Weidner és Alex Yu.
Luci Herman bölcs tanácsokkal látta el a hallgatói csapatokat
a gyakorlaton. Ennek a csoportnak az erőfeszítései, valamint
a sok átgondolt köztisztviselő által végzett munka, akikkel az
elmúlt év során kapcsolatba kerültünk, a jogi, szakpolitikai és
műszaki ismeretek integrálásának értékét bizonyítják, és
bemutatnak néhány lehetőséget arra, hogy a következő
években tovább javítsuk a közszféra munkáját. Nagyra
értékeljük továbbá a kiváló szerkesztői segítséget és az
elkötelezett kutatási támogatást, amelyet Cuéllar bíró három
munkatársa nyújtott: Ryan Azad, Alexandra Havrylyshyn és
Mikayla Hardisty. Jami Butler segített a jelentés grafikai
tervezésében.
Végezetül hálásak vagyunk a kiváló kutatási asszisztensek
alapcsapatának, akik kritikus szerepet játszottak abban,
hogy segítettek nekünk a jelentés anyagának
szintetizálásában: Nitisha Baronia, Kinbert Chou, Amit
Haim, Zach Harned, Maddie Levin, Shawn Musgrave, Reed
Sawyers, Coby Simler és Liza Starr.
Az e jelentéssel kapcsolatos munkában részt vevők
mindegyike, valamint a velünk együttműködő számtalan
ügynökségi tisztviselő segítettek abban, hogy megértsük,
hogyan készül egy fontos technológia átalakítani a
tiszteletreméltó közigazgatási államot. Az ügynökségek
teljesítményének javítására és a nyilvánosság javára
kínálkozó lehetőségek éppoly szembetűnőek, mint a
kockázatok. Az előbbiek maximális kihasználása és az
utóbbiak minimalizálása erőforrásokat, időt és bölcsességet
igényel. Reméljük, hogy a következő oldalak - amelyek gazdag
információkkal vannak tele arról, hogy mi történik jelenleg, és
hogy az ügynökségek mire fognak törekedni az elkövetkező
években - tartósan hozzájárulnak ehhez.
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I. rész: Leltározás:
Felmérés a mesterséges intelligencia szövetségi
ügynökségek általi felhasználásáról

Hol és milyen célokra fejlesztenek és alkalmaznak algoritmikus kormányzási eszközöket
a szövetségi ügynökségek? Melyek a szövetségi ügynökségek által kifejlesztett és
alkalmazott mesterséges intelligencia-technikák főbb típusai? És melyek a mesterséges
intelligencia-alapú irányítási eszközök elsődleges forrásai - az ügynökségek belső
technológusai, a beszerzési folyamat vagy más csatorna?
E kérdések megválaszolása érdekében jogászokból, társadalomtudósokból és
informatikusokból álló kutatócsoportunk azonosította és jellemezte a 142 legjelentősebb
szövetségi minisztérium, ügynökség és alügynökség - a továbbiakban együttesen
"ügynökségek" - lehetséges AI-felhasználási eseteit. Ez a rész bemutatja empirikus
eredményeinket, és átfogó áttekintést nyújt arról, hogy a szövetségi ügynökségek
hogyan használják az AI-alapú eszközöket a kormányzati munka elvégzésére. Azáltal,
hogy a mesterséges intelligencia szövetségi kormányzati felhasználását tágabb kontextusba
helyezzük, első ízben adunk képet a mesterséges intelligencia szövetségi kormányzati
fejlesztésének és alkalmazásának jelenlegi helyzetéről.

Módszertan

A mesterséges intelligencia kormányzati felhasználásának
pontos bemutatásához a legjelentősebb szövetségi
ügynökségek azonosításával kezdtük. Az ACUS
Sourcebook of U.S. Executive Agencies című kiadványával
kezdtük, amely nagyjából 300 ügynökséget, irodát és
hivatalt sorol fel, beleértve a független ügynökségeket is.
1
Hogy a legjelentősebb ügynökségekre összpontosítsunk,
ezt a listát a legalább 400 alkalmazottal rendelkező
ügynökségekre szűkítettük, és 125 ügynökséget töröltünk. 2
Kizártunk továbbá 21 aktív katonai és hírszerzéssel
kapcsolatos szervezetet (pl. a Védelmi Információs
Rendszerek Ügynökségét és a Rakétavédelmi
Ügynökséget), így összesen 142 ügynökség maradt.

fontolóra vette vagy már be is vetette az AI/ML technológiát
egy alapfunkció elvégzésére. Nem számoltuk azokat az eseteket,
amikor az ügynökségek nem mutattak szándékot egy adott
eszköz operacionalizálására - például egy közgazdász által az
AI/ML alkalmazásával készített puszta kutatási tanulmányt a
hivatalban.

Ezután számos forrásból kerestünk bizonyítékot arra,
hogy az ügynökség fontolóra vette egy AI/ ML
felhasználási eset bevezetését. A felhasználási esetet
olyan esetként definiáltuk, amikor egy ügynökség
Algoritmikus kormányzás: Mesterséges intelligencia a szövetségi közigazgatási hivatalokban

Elektronikus másolat elérhető a következő címen: htt1p8

Federal Reserve, amely kevés közvetlen kapcsolatban
áll az ügynökség szabályozási vagy egyéb feladataival.
A források között szerepeltek ipari és nonprofit
jelentések, kongresszusi vallomások,
sajtóközlemények, ügynökségi honlapok, megbízásos
adatbányászati jelentések és tudományos
tanulmányok. 3
Jelentős kísérleti vizsgálatok (beleértve az ACUS-on
keresztül az ügynökségek tisztviselőinek küldött
felmérést) után a legmegbízhatóbb protokoll a
mesterséges intelligencia felhasználási eseteinek
azonosítására egy ügynökségenkénti, webalapú
keresési protokoll volt, amelyet számos harmadik
féltől származó forrással egészítettek ki. 4
Ezeket az eredményeket ügynökségi
felhasználási esetekkel különálló
megfigyelésekként állítottuk össze.
Elöljáróban megjegyezzük, hogy ez a módszer több
szempontból is korlátozott. Először is, eredményeink a
2019 januárja és augusztusa között végzett kereséseket
tükrözik. A technológia gyorsan fejlődik, így az
összesített eredmények csak időbeli pillanatképnek
tekinthetők. Másodszor, nem volt mindig könnyű
meghatározni a határt az alapvető ügynökségi
funkciókat ellátó mesterséges intelligencia felhasználási
esetek és a puszta kutatás között. Harmadszor, a
felhasználási eseteket az határozza meg, hogy milyen
információk állnak nyilvánosan rendelkezésre.
Lehetséges, hogy a nem nyilvános, pán-kormányzati
információkhoz való hozzáférés
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más képet mutatna. Az utolsó kihívást az jelentette, hogy a
gyakran korlátozott műszaki és üzemeltetési dokumentáció
alapján meg kellett határoznunk, hogy mi minősül
használati esetnek. Számos ügynökség a funkciók
"automatizálására" szolgáló eszközök használatát vagy a
"prediktív analitika" alkalmazását hirdette, de sok ilyen
eszköz nem feltétlenül tekinthető a modern gépi tanulás
egyik formájának, és ezért ki lettek zárva. 5 Megkíséreltük
a határvonalakkal kapcsolatos problémákat a lehető
legjobban megoldani a minőségellenőrzés több fordulóján
keresztül. 6

bérleti támogatás, ügynökségi programok és
polgári jogi panasztételi eljárások.

A közkeletű vélekedéssel ellentétben,
amely szerint a kormányzati szervek
egységesen elavult rendszerekre és
eljárásokra támaszkodnak, sok
ügynökség valóban kísérletezett a
mesterséges intelligenciával és az
intelligens logisztikával.

Eredmények

A felmérés eredményei jelentős fényt derítenek a
mesterséges intelligencia és a logisztika helyzetére a
szövetségi közigazgatási ügynökségekben.
Először is, a közkeletű vélekedésekkel ellentétben, amelyek
szerint a kormányzati ügynökségek egységesen elavult
rendszerekre és eljárásokra támaszkodnak, sok ügynökség
valóban kísérletezett a mesterséges intelligenciával/ ML-vel. A
megkérdezett ügynökségek közel fele (64 ügynökség, azaz
45%) kifejezetten érdeklődött a mesterséges intelligencia és
az ML iránt azáltal, hogy ilyen technikákat tervezett, kipróbált
vagy alkalmazott. Ízelítőül: a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató
Hivatal mesterséges intelligenciát használ a nagy hatású
időjárás-követő rendszerek finomítására, hogy javítsa a valós
idejű döntéshozatalt. A Közlekedésbiztonsági Hivatal a
képfelismerés alkalmazását vizsgálja az utasok poggyászainak
robbanószerkezetek kiszűrésére. A Centers for Medicare and
Medicaid Services mesterséges intelligencia alapú
eszközöket fejleszt az egészségügyi csalások előrejelzésére. A
Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztérium pedig egy chatbot
prototípusát vetette be, hogy a polgárok információkat
szerezzenek a következő témákban
Algoritmikus kormányzás: Mesterséges intelligencia a szövetségi közigazgatási hivatalokban
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Másodszor, számos ügynökség több AI/ML felhasználási
esetet is megvalósított. Dokumentáltunk 157 felhasználási
esetet 64 ügynökségnél. A mesterséges intelligencia
használata erősen koncentrálódik néhány ügynökségnél, a
vizsgált ügynökségek mintegy 7%-a felelős az összes
azonosított felhasználási eset 70%-áért. A 2. táblázat a 10
legjelentősebb alkalmazónál található felhasználási esetek
számát tartalmazza. A felhasználási esetek nagy része az
egészségügyi és a bűnüldözési célú alügynökségekhez
tartozott, mint pl.
mint az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal, az Igazságügyi
Programok Hivatala, valamint a Közlekedésbiztonsági
Hivatal és a Vám- és Határvédelmi Hivatal. Ennek
eredményeképpen az Egészségügyi és Humán
Szolgáltatások Minisztériuma, az Igazságügyi Minisztérium
és a Belbiztonsági Minisztérium együttesen 51 felhasználási
esetet jelent. Talán nem meglepő, hogy a NASA is gyorsan
alkalmazza a mesterséges intelligenciát. A NASA például
kifejlesztett egy prototípus pilótafülke-tanácsadó rendszert,
amely az IBM Watsonján alapul, és amely lehetővé tenné a
pilóták számára, hogy egy tudásbázist lekérdezzenek a
szituáció szempontjából releváns információkért.
TÁBLÁZAT 2. AZ ELSŐ TÍZ ÜGYNÖKSÉG ÉS
ALÜGYNÖKSÉG A FELHASZNÁLÁSI ESETEK
SZÁMA SZERINT

Felhasznál
ási esetek
száma

Ügynökség
neve
Igazságügyi Programok Hivatala

12

Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet

10

Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal

9

Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal

8

Egyesült Államok Földtani Intézet

8

Egyesült Államok Postai Szolgálat

8

Társadalombiztosítási Igazgatóság

7

Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala

6

Munkaügyi Statisztikai Hivatal

5

Vám és határvédelem

4

2. táblázat: A fenti lista nem tartalmazza a főosztályi szintű
ügynökségeket. Például az Egészségügyi és Humán
Szolgáltatások Minisztériuma (19 felhasználási eset), az
Igazságügyi Minisztérium (16 felhasználási eset) és a
Belbiztonsági Minisztérium (16 felhasználási eset) a megfelelő
alügynökségekre (pl. az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal, az
Igazságügyi Programok Hivatala, valamint a Vám- és
Határvédelmi Hivatal) kerültek átdolgozásra. Ezen túlmenően
megjegyzendő, hogy a CBP-n kívül három másik ügynökség vagy
alügynökség négy használati esettel rendelkezik: a Federal
Reserve System kormányzótanácsa, a National Oceanic and
Atmoszférikus Hivatal és a Szövetségi Nyomozó Iroda.
Algoritmikus kormányzás: Mesterséges intelligencia a szövetségi közigazgatási hivatalokban
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1. ÁBRA. AI FELHASZNÁLÁSI ESETEK SZAKPOLITIKAI
IRÁNYÍTÁSI FELADAT SZERINT
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Rendőrség
Egészségügyi pénzügyi szabályozás
Szociális jólét Kereskedelem
Környezetvédelem Tudomány és energia
Egyéb közlemények
Mezőgazdaság Munka és foglalkoztatás
POLITIKAI
Szállítás
TERÜLET
Lakhatási oktatás

1. ábra: Az egyes sávok a felhasználási esetek számát mutatják
szakpolitikai területenként. Az egyszerűség kedvéért minden
egyes ügynökséget úgy kódoltunk, mintha egy elsődleges
szakpolitikai területhez tartozna. A tudományt és az energiát egy
kategóriába soroltuk. Néhány olyan ügynökséget, amelyet két
elsődleges területet is kódoltak, összevontak (pl. az EPA-t a
"Környezetvédelem", a Nemzeti Élelmezési és Mezőgazdasági
Intézetet a "Mezőgazdaság", a Nemzetközi Kereskedelmi
Bizottságot a "Kereskedelem" kategóriába sorolták;
a Consumer Financial Protection Bureau "pénzügyi szabályozás";
és a Railroad Retirement Board "szociális jólét").

Harmadszor, az ügynökségi AI/ML-használat a szakpolitikai
területek széles skáláján elterjedt. Amint azt az 1. ábra is
mutatja, a három legfontosabb szakpolitikai terület a bűnüldözés7
, az egészségügy és a pénzügyi szabályozás volt.
Az 1. ábra azonban azt is mutatja, hogy a felhasználási
esetek gyakorlatilag az összes többi lényeges politikai
területre, például a környezetvédelem, az energia, a
szociális jólét és a kommunikáció területére kiterjednek. Ez
rávilágít a mesterséges intelligencia felhasználásának és
hatásának széleskörűségére.

2. ábra: Az egyes sávok az egyes feladatokhoz tartozó használati
esetek számát mutatják. A "Szabályozási kutatás, elemzés és
nyomon követés" kategória olyan eszközöket (vagy kutatásokat)
foglal magában, amelyek a következők összegyűjtését foglalják
magukban
és az információk elemzése az ügynökségi politikaformálás
érdekében. A "Végrehajtás" kategória olyan felhasználási
eseteket foglal magában, amelyek végrehajtási
intézkedéseket támogatnak, vagy azokhoz vezetnek,
beleértve a jogsértések felderítésére és nyomon követésére
irányuló felügyeleti feladatokat. A "Közszolgáltatások és
szerepvállalás" kategória
kategóriába tartoznak azok az eszközök, amelyek megkönnyítik a
nyilvánosság számára a szolgáltatások nyújtását vagy a
nyilvánossággal való kommunikációt szabályozási vagy egyéb
célokból. A "Belső irányítás" kategóriába tartoznak az összes többi
belső ügynökségi irányítási funkciót támogató eszközök, beleértve
az alkalmazottak irányítását és a beszerzést. Az "Elbírálás"
kategória olyan eszközöket foglal magában, amelyek az ellátások
vagy jogok formális vagy informális elbírálását segítik. A kódolás az
egyes felhasználási esetek elsődleges célja szerint történt.
Huszonnégy felhasználási eset többféle kódolást kapott (pl. a
"Szabályozási kutatás, elemzés és felügyelet" és a
"Közszolgáltatások és elkötelezettség" egyaránt a fogyasztói
panaszokat elemző eszköz esetében).

Negyedszer, az ügynökségi AI/ML-használat különböző
szabályozási funkciókat szolgál. Amint az a 2. ábrán látható, az
ügynökségek a mesterséges intelligenciát a végrehajtás
prioritásainak meghatározására (pl. a SEC-nél a szövetségi
értékpapír-törvények potenciális megsértőinek előrejelzése), a
nyilvánossággal való kapcsolattartásra (pl. az Egyesült
Államok Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálatának
chatbotja, amely segítséget nyújt a bevándorlási kérdések
megválaszolásában), szabályozási kutatás, elemzés és
felügyelet (pl. az Egészségügyi és Emberi Szolgálatok
Minisztériumának eszközei a nemkívánatos gyógyszeres
események és a nem tervezett kórházi felvételek
előrejelzésére), valamint jogok és előnyök elbírálása (pl. az
Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalának
eszközei a szabadalmi és védjegyhatározások
támogatására). 8
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Az ügynökségi mesterséges
intelligencia/ML-használat a szakpolitikai
területek széles skálájára terjed ki, és
különböző szabályozási funkciókat
szolgál.
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3. ÁBRA. AI FELHASZNÁLÁSI ESETEK MEGVALÓSÍTÁSI
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ábra: A "Tervezés" kategória olyan eseteket tartalmaz, amikor az
AI-eszköz még nem készült el, bár egy ügynökség vagy annak
képviselője kifejezte érdeklődését vagy elkötelezte magát a
bevezetése mellett. A "Kísérleti vagy részlegesen bevezetett"
kategória a jelenleg alkalmazott összes felhasználási esetet
tartalmazza.
technikai fejlesztés vagy tesztelés alatt áll, a "teljes körűen
bevezetett" pedig olyan felhasználási esetet jelent, amelyet
elfogadtak és integráltak az ügynökség irányítási folyamatába.

Ötödször, az ügynökségi AI/ML-felhasználások eltérő fejlődési
szakaszban vannak. A 3. ábra a felhasználási eseteket három
megvalósítási szakaszba sorolja - tervezés,
kísérleti/részlegesen bevezetett és teljesen bevezetett.
Egyrészt az alkalmazásoknak csak egyharmada (53
felhasználási eset, azaz 33%) van teljesen kiépítve. Másrészt
a tervezés és a kísérleti alkalmazás puszta mennyisége azt
mutatja, hogy jelenleg milyen nagy figyelmet fordítanak a
felhasználás felmérésére.
az AI/ML.
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4. ábra: Az egyes sávok az adott fejlesztői kategórián keresztül
beszerzett felhasználási esetek számát mutatják.

Hatodszor, az ügynökségi AI/ML felhasználási esetek eltérőek
a fejlesztési forrásukat tekintve. A 4. ábra az alkalmazás
elsődleges fejlesztőjét mutatja be. Jelöljük, hogy a
felhasználási esetet az ügynökség munkatársai, harmadik fél
(kereskedelmi) vállalkozók, nem kereskedelmi együttműködés
(pl. kollaboráció), vagy nem kereskedelmi együttműködés (pl.
egyetemi laboratóriummal, nyilvános versenyekkel),
vagy ezek keveréke. Ellentétben azzal, hogy a szakirodalom
nagy része az algoritmusok magánvállalkozás útján
történő beszerzésére összpontosít, az alkalmazások több
mint felét (84 felhasználási eset, azaz 53%) házon belül
készítették, ami arra utal, hogy az ügynökségeken belül
jelentős a kreativitás.

Ellentétben a szakirodalomban az
algoritmusok magánvállalkozás útján történő
beszerzésére vonatkozó fixációval, az
alkalmazások több mint felét (84 felhasználási
eset, azaz 53%) házon belül készítették, ami
arra utal, hogy az ügynökségeken belül
jelentős a kreatív étvágy.
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5. ÁBRA. AI FELHASZNÁLÁSI ESETEK
GÉPI TANULÁSI MÓDSZER SZERINT

6. ÁBRA. AI FELHASZNÁLÁSI ESETEK ADATTÍPUSONKÉNT
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robotika

5. ábra: Az egyes sávok az adott módszert alkalmazó
felhasználási esetek számát jelzik. A több módszert (pl.
klaszterezést és osztályozást) alkalmazó felhasználási esetek
négy példája esetében minden egyes alkalmazható módszert
megszámoltunk és jelentettünk. A színek a felügyelt (piros), nem
felügyelt (szürke) vagy egyéb típusú (szén) tanulás általános
tipológiáját jelzik.

Hetedszer, a közigazgatási ügynökségek számos AI/ML
módszerrel kísérleteznek. A módszerek eloszlásának
megértése érdekében az egyes felhasználási eseteket a)
felügyelt módszerekhez soroltuk
versus felügyelet nélküli tanulás (vagy más), b) a felügyelt
tanulás típusa (regresszió folytonos eredmények esetén,
osztályozás kategorikus címkék esetén, strukturált előrejelzés
(pl. chatbotok)), és c) a felügyelet nélküli tanulás típusa
(klaszterezés vagy dimenziócsökkentés). Az 5. ábra mutatja a
bontást
módszerek. A messze domináns módszer a felügyelt tanulás
(piros), amely az összes ügynökségi felhasználási eset közel
71%-át teszi ki. 9 A felügyelet nélküli tanulás és a robotika
sokkal kevésbé elterjedt a közigazgatási államban, legalábbis
egyelőre.
Nyolcadszor, az ügynökségi AI/ML-használat számos adatot
hasznosít. A 6. ábra a felhasznált adatkészletek típusainak
bontását mutatja be. Az alkalmazások túlnyomó többsége
(78%) strukturált vagy szöveges adatokra támaszkodik. A
számítógépes látás terén elért gyors fejlődés ellenére például
kevesebb ügynökség kezdett el képi, hang- vagy egyéb
strukturálatlan adatokra támaszkodni.
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6. ábra: A "strukturált" adatok numerikus információkat és egyéb
faktorált változókat tartalmaznak. 32 felhasználási esetben
többféle adattípus képezte az alkalmazás alapját (pl. egy
felhasználási eset szöveges és képi adatokat is tartalmazhat).
Ezekben az esetekben minden egyes alkalmazási adattípust
megszámoltunk.

Végül az informatikusokból álló csapatunk értékelte az
egyes felhasználási esetek technikai fejlettségét. A használt
skála illusztrálására a következőket vettük figyelembe: (a) a
strukturált adatokat használó logisztikus regressziót
alacsonyabb szintűnek; (b) a hiperparaméterek hangolására
figyelmet fordító véletlen erdőt közepes szintűnek; és (c) a
mélytanulás használatát a szabadalmi vizsgálati kézikönyv
"fogalomkérdésének" kidolgozására magasabb szintűnek. Itt
rejlik a legijózanítóbb megállapítás:
A legtöbb kormányzati alkalmazás esetében (61%) nem áll
rendelkezésre elegendő nyilvánosan elérhető műszaki
dokumentáció ahhoz, hogy pontosan meg lehessen
határozni, milyen módszereket alkalmaznak. Néhány
esetben az ügynökség leírása inkább marketingnyelven szól,
vagy egy még fejlesztés alatt álló eszközre vonatkozik. Más
esetekben az ügynökségek neurális hálózatok, természetes
nyelvi feldolgozás vagy arcfelismerő technológiák
használatát írják le, de nem adnak elég technikai részletet
ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, hogy egy adott
felhasználási eset ezek egyszerűbb vagy kifinomultabb
változata. Nem hoztunk ítéletet kizárólag a feladat vagy az
inkvizíció alapján.
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A FELHASZNÁLÁSI ESETEK SZÁMA

Összefoglalva, ez a felmérés nagy szükség van a
mesterséges intelligencia szövetségi kormányzati
felhasználásának megalapozására. Ennek érdekében a
jelentés online függelékében* összefoglaló információkat
nyújtunk az összes felhasználási esetről. Ezek a leíró
statisztikák azonban, bár gazdag képet festenek a
kormányzati innovációról, nem ragadják meg teljes
mértékben a folyamatokat, a technikai és a technológiai
szempontokat.
a mesterséges intelligencia részletessége és intézményi háttere a
kormányzatban. Ehhez mélyreható esettanulmányokhoz
fordulunk.

7. ábra: Az "Elégtelen részletességű" minősítésű használati esetek
vagy nem adnak meg elegendő technikai részletet, vagy még
fejlesztés alatt állnak.

módszer. A 7. ábrán bemutatott eredmény szerint az
informatikusokból álló csapatunk az ügynökségi
felhasználási eseteknek csak egy kisebb részét (12%) tudta
egyértelműen magasabb szintűnek minősíteni. Még azon
felhasználási esetek közül is, amelyek esetében a
kifinomultságot meg lehetett állapítani, csak 31%-uk
minősült "magasabb" kifinomultságúnak. Míg a mélytanulás
forradalma gyorsan átalakította a magánszektort, úgy tűnik,
hogy a közszféra alkalmazása terén még csak a felszínt
karcolja.

Míg a mélytanulás forradalma
gyorsan átalakította a
magánszektort, úgy tűnik, hogy a
közszféra alkalmazásában még
csak a felszínt karcolja.

Ezeket a kifinomultságra vonatkozó eredményeket
nem szabad elhamarkodottan kezelni. Értelmes
emberek nem értenek egyet
a kifinomultság összehasonlító értékelése, különösen a
különböző területek és a dokumentáció hozzáférhetősége
miatt.
Ráadásul a rendelkezésre álló dokumentáció valószínűleg a
régebbi technológiák felé hajlik. Végezetül, ahogy az imént
említettük, a leggyakoribb esetben nehéz volt megállapítani a
kifinomultsági szintet ("nem elég részletes"). Lehetnek olyan
további, rendkívül kifinomult felhasználási esetek, amelyeket
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informatikusokból álló csapatunk nem tudott egyértelműen
besorolni, bár ezek száma valószínűleg viszonylag alacsony.
Összességében az eredmények azt sugallják, hogy jelentős
javításra és fejlesztésre van szükség.
*A függelék elérhető a www.law.stanford.edu/ACUS-AI-Report címen.
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II. rész. Esettanulmányok a
mesterséges intelligencia szövetségi
ügynökségek általi alkalmazásáról

Ez a rész a szövetségi ügynökségeknél alkalmazott vagy fejlesztés alatt álló algoritmikus
kormányzási eszközök mélyebb vizsgálatát végzi. Célunk, hogy részletesen ismertessünk
néhány különösen hatásos vagy ígéretes felhasználási esetet anélkül, hogy elveszítenénk
az általánosságot, és nem hagynánk figyelmen kívül az ügynökségek, kormányzási
feladatok és szakpolitikai területek alkalmazásainak gazdag sokféleségét. A címre.
Ennek érdekében hét algoritmikus kormányzási eszközt mutatunk be, amelyek hét
kormányzási feladatot fednek le: polgári jogi végrehajtás, hibrid polgári/ büntetőjogi
végrehajtás, formális bíráskodás, informális bíráskodás, szabályozási elemzés, nyilvános
részvétel és közszolgáltatások nyújtása. A közigazgatási jogászok fel fogják ismerni, hogy
ez a megközelítés részben követi az ügynökségi fellépés kategóriáit a kortárs amerikai
közigazgatási jogon belül. 1 Továbbá, minden fejezet egy közös formátumot követ, először
egy vagy több alkalmazási esetet emel ki egyetlen ügynökségnél, és alaposan feltárja azok
technikai és működési részleteit, valamint jövőbeli fejlődési pályáját. Ezt követően
minden fejezetet az eszköz ügynökségspecifikus következményeinek és a más
ügynökségeknél használatos alkalmazások szélesebb családjának bemutatásával zárunk. A
felhasználási eseteket és irányítási feladatokat átfogó jogi és szakpolitikai kérdések
tárgyalását a III. részre tartogatjuk.
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Szabályozásvégrehajtás az Értékpapír- és
Tőzsdefelügyeletnél Commission

Amint az I. rész leltárából kiderült, a mesterséges intelligencia a legjelentősebb
mértékben az ügynökségek végrehajtási tevékenységeinek keretében terjedt el. Ezek az
erőfeszítések különösen fontosak, mivel a végrehajtás a modern szabályozási állam
lándzsájának hegye. Ez az elsődleges módja annak, hogy a kormányzat a jogi mandátumokat
a valóságban is érvényre juttassa, így a "könyvekben szereplő törvényt" "cselekvő joggá"
alakítja át.2 Ez az egyik legfontosabb módja annak is, hogy a kormányzat a politikai
előnyök széles skáláját biztosítja a társadalom számára, a tiszta levegőtől és víztől kezdve
a biztonságos élelmiszerekig, gyógyszerekig és munkahelyekig.
a hatékony és tisztességes tőke- és munkaerőpiacokhoz. És ez a legfőbb eszköz,
amellyel a kormány megvédi saját érdekeit azokkal szemben, akik visszaélnének vele
azáltal, hogy alulfizetik az adókat vagy becsapják a kormányt, amikor az szükséges
árukat vagy szolgáltatásokat vásárol a magánszektortól.
FONTOS TUDOMÁNYOK
Az Értékpapír- és Tőzsdebizottság
(SEC) algoritmikus eszközök
egész sorát használja az
értékpapír-törvények
megsértőinek azonosítására.

előrejelzéseket, megkönnyítve a "belső" megfelelő eljárást.

Kihívást jelentenek az olyan képzési
adatok, amelyek pontosan tükrözik
az alapigazságot, elkerülik a korábbi
döntéseken alapuló szűk
visszacsatolási hurkokat, és
figyelembe veszik a jogsértések
dinamikus változásait.

A mesterséges intelligencia alapú
végrehajtás elszámoltathatósága
a törvény által védett végrehajtási
mérlegelési jogkörök
hagyományába ütközik, és a
szabályozási célpontok játékának
kockázatába.
Az ügynökségi nyomozók
magyarázható, mesterséges
intelligencia-alapú eszközöket
követelnek, nem csak kockázati
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A végrehajtás nemcsak a
kormányzás központi eleme,
hanem a modern közigazgatás
egyik alapvető dilemmáját is
megtestesíti: a mérlegelési jogkör
és az elszámoltathatóság közötti
kompromisszumot. Egyrészt a
végrehajtási jogkörrel felruházott
ügynökségek
mérlegelésre van szükség, mivel az
ügynökségek erőforrásai végesek, és
az ügynökségeknek gyakorlatilag
végtelen költséget jelentene a törvény
összes jogsértőjének azonosítása és a
végkifejletig való üldözése. 3 Ráadásul
egy végrehajtási intézkedés
üldözésének költségei meghaladhatják
annak társadalmi hasznát, mivel a
társadalmilag produktív
tevékenységet elfojtják, vagy
egyszerűen csak
más politikai prioritások és
szükségszerűségek miatt nem
lenne ésszerű az ügynökség szűkös
erőforrásainak felhasználása. 4
Másrészt az ügyészi mérlegelés
gyakorlása - és az ügynökség azon
döntése, hogy egyáltalán nem él az
állam kényszerítő erejével kockázatokat rejt magában. Az
ügynökség tartózkodása a
szabályozási célpontok önkényes
kiválasztását eredményezheti, ami
aláássa a szabályozási állam
legitimitását azáltal, hogy a
hasonló helyzetben lévő
jogsértőket különbözőképpen
kezeli. Ezen túlmenően, az
ügynökség azon döntése, hogy
lemond a végrehajtásról
a kongresszus utasításaihoz való
hűtlenséget, vagy ami még rosszabb,
a politikai befolyás és az ügynökségi
"foglyul ejtés" olyan mintáit
takarhatja, amelyek a jogállamiságot
fenyegetik. 5 Röviden, az ügyészi
mérlegelés egyszerre szükséges
eleme a jó szabályozási
kormányzásnak és a szabályozási
állam legitimitását fenyegető állandó
fenyegetés.

A következőkben figyelmünk nagy részét az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnél
alkalmazott végrehajtási eszközökre összpontosítjuk, amelyek az ügynökség
munkatársai számára segítenek a potenciális jogsértők "szénakazalának"
csökkentésében és a szűkös ügynökségi erőforrások jobb elosztásában. Míg a
SEC-re összpontosítunk, számos más
a jelentős végrehajtási megbízatással rendelkező szövetségi ügynökségek, köztük
a Belső Adóhatóság (IRS), a Medicare és Medicaid Szolgáltatások Központja (CMS) és
a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) is hasonló eszközöket fejlesztenek vagy
alkalmaznak.
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I. AZ ÁRVÉNYBIZOTTSÁG Az Értékpapír- és
Tőzsdebizottság (SEC) feladata "a befektetők védelme, a
tisztességes, szabályos és hatékony piacok fenntartása,
valamint a tőkeképződés elősegítése".6 E szabályozási
célok elérése érdekében a SEC szabályokat bocsát ki az
értékpapírtőzsdékre, az értékpapír-brókerekre és a
tőzsdei kereskedőkre vonatkozóan.
kereskedők, befektetési tanácsadók és befektetési alapok.
7
A SEC nem csak arra jogosult, hogy a különféle
szövetségi értékpapír-törvényeket, de végrehajtási
eljárásokat is indíthat azok ellen, akik megsértik azokat. A
SEC évente több száz ilyen végrehajtási eljárást indít. A SEC
széles körű szabályozási és végrehajtási feladatai
tükröződnek a SEC felépítésében és szervezetében. A
Bizottság élén öt, az elnök által kinevezett biztos áll, akik
közül az egyik az elnöki tisztséget tölti be. 8 A Bizottság öt
részlegre9 és több önálló hivatalra tagozódik. 10

tanulási eszköz használata, amely segít azonosítani, hogy mely
bejelentők folytathatnak gyanús nyereségmenedzsmentet. 13
Az eszközt a múltbeli kibocsátói bejelentések múltbeli
adatállományán képzik ki, és egy véletlen erdőmodellt használ
a lehetséges visszaélések előrejelzésére.

II. AI HASZNÁLATI ESETEK
A SEC jelenleg több algoritmikus végrehajtási eszközt fejleszt
vagy alkalmaz mind az öt osztályán és több önálló irodájában.
Az alábbiakban négy ilyen eszközt mutatunk be. Az egyik a
számviteli és pénzügyi beszámolással kapcsolatos csalásokra
irányul, kettő a kereskedésen alapuló piaci visszaélésekre,
különösen a bennfentes kereskedelemre, a negyedik pedig a
törvénytelen befektetési tanácsadókra és vagyonkezelőkre.
A. Számviteli és pénzügyi beszámolási csalás: CIRA
A SEC a számviteli és pénzügyi beszámolással kapcsolatos
csalások felderítésére kidolgozta a vállalati kibocsátói
kockázatértékelést (Corporate Issuer Risk Assessment, CIRA).
A CIRA egy olyan, mintegy 200 mérőszámot tartalmazó
műszerfal, amelyet az értékpapírokat kibocsátó vállalatok
pénzügyi beszámolóinak rendellenes mintázatainak
felderítésére használnak. 11 Ma több mint 7000 vállalati
kibocsátó van, amelyeknek pénzügyi kimutatásokat - például
éves 10-K és negyedéves 10-Q nyomtatványokat - kell
benyújtaniuk a SEC-nek felügyelet céljából. 12 Ezek a
jelentések több száz oldalasak lehetnek, és általános üzleti
információkat, kockázati tényezőket, pénzügyi adatokat és
úgynevezett MD&A-kat (Management's Discussion and Analysis
of Financial Condition and Results of Operations)
tartalmaznak.
E hatalmas mennyiségű jelentés elemzése erőforrás-igényes
folyamat, és mint minden ügynökségnek, a SEC-nek is
korlátozottak a forrásai. A CIRA célja, hogy segítse az
ügynökséget korlátozott erőforrásainak hatékonyabb
felhasználásában azáltal, hogy azonosítja a további vizsgálatot
igénylő vállalati bejelentőket. A SEC munkatársai a nagy
adatforgalom kezelésének egyik módja egy olyan gépi
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olyan mutatókat használva, mint például a nyereség
helyreállítása és a múltbeli végrehajtási intézkedések. 14 A
végrehajtást végző munkatársak alaposan megvizsgálják az
eredményeket, így fenntartva az emberi szemléletet, és
számos más mérőszámmal és anyaggal együtt mérlegelik
azokat. 15 Bár az algoritmikus eredmények csak egy
szélesebb körű elemzés részét képezik, a SEC munkatársai
szerint a CIRA algoritmikus összetevője javítja a szűkös
végrehajtási erőforrások elosztását. 16
B. Kereskedésen alapuló piaci helytelen magatartás:
ARTEMIS és ATLAS
Egy további eszközpár a kereskedésen alapuló piaci
visszaéléseket célozza: a fejlett relációs kereskedési
végrehajtási mérőszámok vizsgálati rendszere (ARTEMIS)
és az abnormális kereskedési és kapcsolatelemző
rendszer (ATLAS). 17

nyelvi változásai, a tervezett és nem tervezett
nyereségbejelentések, valamint a nem tervezett
események szerint.
szükségszerűen a nyereséggel kapcsolatosak, mint például
vezérigazgatói felmondások, FDA (elutasító) jóváhagyási
bejelentések, bírósági ítéletek és klinikai vizsgálatok, többek
között. A címkézett adatokat ezután egy felügyelt tanulási
algoritmuson keresztül vezetjük át, hogy azonosítsuk a
kiváltó eseményeket és a piaci változásokat, amelyek
vizsgálatot indokolhatnak. Miután a
az adatokat átvizsgálták és elemezték, egy emberi vizsgáló
megvizsgálja a

Az ARTEMIS azonosítja és értékeli a gyanús kereskedést
azáltal, hogy "elemzi a több kereskedő közötti mintákat és
kapcsolatokat a részleg több mint hatmilliárd elektronikus
részvény- és opciós kereskedési nyilvántartást tartalmazó
elektronikus adatbázisának felhasználásával".18 Az eszköz
célja, hogy a piacon a bennfentes kereskedelem minden
esetét felderítse, és fokozza a SEC ellenőrzési és felügyeleti
hatáskörét. Az ARTEMIS a sorozatos csalókra összpontosít.
Állítólag ez az elkövetők könnyebben azonosítható
csoportja, mint az első alkalommal bennfentes kereskedők,
akik az ATLAS eszköz célpontjai.
Az ARTEMIS-folyamat nem automatizált. Először is az
ügynökségnek azonosítania kell a feltételezett elkövetőt,
mielőtt a célzott adatgyűjtés és a teljes körű nyomozás
megkezdődhetne.
Az első lépés a nyilvánosan elérhető információk és vállalati
bejelentések előzetes elemzése. A vállalatok gyakran a
tervezett 10-K és 10-R bejelentésekben jelentik be a fontos
eseményeket, de
az e tervezett bejelentéseken kívül eső lényeges
eseményekről a vállalatoknak 8-K formanyomtatványon
kell bejelentést tenniük, amelyet a SEC elektronikus
adatgyűjtő, elemző és visszakereső (EDGAR) rendszerébe,
a vállalati bejelentések és önkéntes részvényesi jelentések
nyilvános adatbázisába kell benyújtaniuk. A SEC
munkatársai házon belüli természetes nyelvi feldolgozó
(NLP) eszközöket fejlesztettek ki a benyújtott 8-K űrlapok
elemzésére. 19
Egy szabványos NLP-folyamatot használunk ezen űrlapok
feldolgozására, amely a szavak tördelésével, majd egy
"szavak zsákja" modell20 alkalmazásával osztályozza a
dokumentumokat az esemény jelentősége, a közzétételek
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az eredmények. Ez egy fegyelmezett folyamat annak
biztosítására, hogy az ügynökség ne terhelje túl a
brókercégeket vagy a bróker/kereskedő közösségen belül
másokat anélkül, hogy erre szilárd alapot adna. 21
Amint a SEC vizsgálója feltételezi, hogy egy részvényre
vonatkozóan bennfentes kereskedelem történt, az
ügynökség munkatársai "bluesheet" kérést készítenek a
bróker/kereskedő közösség érintett részei számára, hogy egy
meghatározott időszakon belül átfogó kereskedési
nyilvántartást kapjanak a részvényekről vagy a kapcsolódó
opciókról. 22 A személyzet eldönti, hogy
értékpapírokat érdemes felülvizsgálni, és a kereskedési adatok
beszerzésének időtartamát. 23 A személyzetnek a FINRA-hoz
benyújtott elszámolási jelentések beszerzésével azt is
azonosítania kell, hogy mely brókerek/kereskedők
kereskedtek a kérdéses értékpapírral. 24 Annak biztosítása
érdekében, hogy a bluesheet-ek adatai
magas színvonalú, a SEC és a FINRA vádat emel a
brókercégek ellen a pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatás miatt. 25

képzéssel kapcsolatos ismeretek felhasználásával határozták
meg, és "intuitív magyarázattal" rendelkeznek.30 Ezeket az
adatjellemzőket ezután egy felügyelt gépi tanulási modellbe
(a
egyosztályú támogató vektoros gép vagy SVM) annak
megállapítására, hogy a kereskedés gyanús-e. 31 A modellbe
táplált potenciális szabályozási célpontok ezután két
kategóriára oszlanak: azokra, akik pénzt veszítettek egy
kereskedésen, és azokra, akik pénzt nyertek. Az SVM-et az
előbbiekre képzik ki, majd az utóbbiakra illesztik. A feltételezés a
következő

A bluesheet-kéréseken keresztül kapott adatokat az emelt
szintű felülvizsgálatot kiváltó esemény szerint rendezik és
kategorizálják. 26 Ezután a SEC a bluesheet-adatokat az
összes korábban kért bluesheet adatbázisával együtt
használja fel annak megítélésére, hogy a kereskedési
magatartás rendellenes-e a kereskedő
személyazonosságával és korábbi magatartásával
összefüggésben. 27 Az ARTEMIS jelenleg egy nem felügyelt
tanulási modellt használ az anomáliákra
észlelés. A munkafeltevés az, hogy a gyanús tevékenység
kiugró, és nem fog megfelelni a legtöbb más adat
mintázatának. Mivel ehhez a feladathoz nehéz címkézett
adatokat szerezni - nehéz azonosítani az összes valódi
pozitív jelenséget a múltbeli adatokban, és lehetetlen
azonosítani a hamis negatív jelenségeket -, a SEC felügyelet
nélküli tanulási megközelítést alkalmaz. Bár pontos
alapigazság28 -adatokat nehéz beszerezni, a modellek az
adatpontok egymáshoz való viszonyának vizsgálatából
következtetéseket vonnak le a csalásra vonatkozóan. 29
Az ATLAS kiegészíti az ARTEMIS eszközt azáltal, hogy a
következőkre koncentrál
első alkalommal, nem pedig sorozatos bennfentes
kereskedelem. Ez a SEC algoritmikus végrehajtási eszközei
közül a legújabb, és sokkal kevesebb nyilvános információ
áll rendelkezésre a technikai és működési részleteiről. Az
ARTEMIS-hez hasonlóan az ATLAS eszköz is bluesheet
adatokat használ, amelyekből fél tucat kézzel készített
adatjellemzőt vonnak ki. Ezeket a jellemzőket a bennfentes
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hogy azok viselkedése, akik pénzt kerestek, nem
különbözhet jelentősen azokétól, akik idővel pénzt
veszítettek. A kiugró értékeket gyanúsnak tekintik.
Fontos megjegyezni, hogy az ARTEMIS és az ATLAS csak két
eszköz és rendszer a sok közül, amelyeket a SEC
munkatársai a bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos
ügyek felépítéséhez használnak. Amint azt a SEC
munkatársai hangsúlyozták, az azonosítás folyamata
és a bennfentes kereskedelem kivizsgálása iteratív
folyamat, amely számos adatforrás átvizsgálását, a
helyzet kontextusának ismeretét, valamint a
bizonyítékok és fogalmak magasabb rendű ítéletekben
való szintetizálását igényli.

allokáció vagy LDA37 ) generálja az egyes
dokumentumokban található szavakat legjobban leíró
témákat. 38 Ez a megközelítés anélkül azonosítja a témákat
a dokumentumokban, hogy előzetes ismeretekkel
rendelkezne arról, hogy melyek lesznek a témák.
Az utolsó lépés egy felügyelt tanulási algoritmust alkalmaz,
amely a jelenlegi regisztrálókat "magas", "közepes" és
"alacsony" prioritásúként jelöli meg a SEC munkatársai általi
további vizsgálathoz. 39 Az algoritmust az ügynökség
végrehajtó részlegéhez továbbított korábbi regisztrálók
adathalmazán képzik ki. Az adatjellemzők között szerepelnek
az ADV-formanyomtatványok témái, valamint a SEC
munkatársai által a következők során gyűjtött információk

C. "Regisztráló" Hibás magatartás: Az
ADV-formanyomtatvány csaláselőrejelzője
A negyedik és egyben utolsó eszköz, az ADVformanyomtatvány csalás-előrejelzője segít a SEC
munkatársainak megjósolni, hogy mely pénzügyi
szolgáltató szakemberek sérthetik meg a szövetségi
értékpapír-törvényeket. 32 Az eszköz elemzi az
úgynevezett ADV-formanyomtatványt - más néven a
befektetési tanácsadói regisztráció és jelentés egységes
kérelmét (Uniform Application for Investment Adviser
Registration and Report by Exempt Reporting Adviser) -,
amelyet a 25 millió dollárnál nagyobb vagyont kezelő
befektetési tanácsadóknak évente be kell nyújtaniuk a
SEC-hez. Az ADV-formanyomtatvány két részt tartalmaz.
Az első rész a befektetési tanácsadó "üzleti
tevékenységének" közzétételét írja elő,
tulajdonosi viszonyok, ügyfelek, alkalmazottak, üzleti
gyakorlat, kapcsolatok, valamint a tanácsadó vagy
alkalmazottai fegyelmi ügyei. "33 A második a kínált
szolgáltatásokra vonatkozó információkat kérdezi ki,
díjszabás, valamint egy sor információ a fegyelmi
információkkal, összeférhetetlenséggel és a
a tanácsadó és a legfontosabb támogató vezetők és
alkalmazottak iskolai és üzleti háttere. 34
Mivel az ADV-formanyomtatványok szabad szövegből állnak,
az NLP-algoritmusokat a bemeneti adatok normalizálására
használják a csalások felderítése érdekében. Mivel a csalást
nehéz közvetlenül megfigyelni,35
a SEC többlépcsős eljárást dolgozott ki a csalások
felderítésének automatizálására. Egy előfeldolgozási
lépés után, amely a PDF-formanyomtatványokat
algoritmikusan használható szövegblokkokkokká alakítja36 ,
egy felügyelet nélküli NLP-technika (Latent Dirichlet
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többek között interjúk és helyszíni látogatások. Ez a lépés egy
véletlen erdőmodellre támaszkodik a dokumentumok
prioritásának előrejelzéséhez, a "magas" prioritású
dokumentumokat pedig a SEC illetékes munkatársainak
továbbítják.
Ezt az ajánlást a dokumentum zászlójának magyarázata
kíséri, beleértve a funkció fontosságának durva
mértékét is. 40
III. AZ AI JÖVŐBELI PÁLYÁJA A SEC-NÉL
A SEC algoritmikus eszközkészlete bepillantást enged a
szabályozási végrehajtás lehetséges forradalmába. A
következőkben
rávilágít néhány technikai kihívásra és lehetőségre, amelyek
valószínűleg rövid- és középtávon meghatározzák az
algoritmikus végrehajtási eszközök pályáját a SEC-nél. Ezek
közé tartoznak a bemeneti kihívások, beleértve a
terepigazságot pontosan tükröző és a jogsértések dinamikus
jellegét figyelembe vevő adatok szükségességét, valamint az
elemzési kihívások, amelyek nagyrészt a használható
eszközök kifejlesztéséhez, telepítéséhez és karbantartásához
szükséges technikai kapacitással kapcsolatosak, valamint a
gépi tanulás terén elért folyamatos fejlődés kihasználásával.
Ezek a kihívások együttesen a következőkre világítanak rá
az új algoritmikus végrehajtás korlátai és a jövőbeni
gazdag lehetőségek.

adattörvények hatását az algoritmikus piac jövőjére
tárgyaljuk
kormányzás a III. részben a belső kapacitásépítésről szóló
értekezésben.
Ezeken az általánosabb akadályokon túlmenően az
adatokkal kapcsolatos kihívások a végrehajtási
kontextusban általában két formát öltenek, amelyek vagy a
randomizáció hiányát, vagy a pontos alapigazság
megtalálásának nehézségét tükrözik a képzési adatokban.
Az elsőt a bluesheet folyamat példázza, amely a
a SEC ARTEMIS és ATLAS eszközei. Ez a folyamat, mint
említettük

A. Bemeneti kihívások: Az adatok, az
alapigazság és a szabálysértések dinamikus
természete: adatok, alapigazság és a
szabálysértések dinamikus természete.
A végrehajtási eszközök csak annyira jók lehetnek, amennyire
az adatbevitelük. A gépi tanulásban rejlő teljes potenciál
kiaknázásához bármilyen szabályozási környezetben, de
különösen a végrehajtással összefüggésben, bőséges, jól
címkézett adatokra van szükség, amelyek pontosan tükrözik a
szabálysértésekkel kapcsolatos "alapigazságot". Az adatok
mennyisége és minősége tehát a SEC új algoritmikus
kormányzási eszköztárában rejlő lehetőségek egyik
legfontosabb meghatározója és jelentős korlátja.
A SEC néhány adatkezelési kihívása minden olyan
ügynökséget érint, amely algoritmikus irányítási eszközöket
fejleszt. A SEC által az algoritmikus eszközök
működtetéséhez használt dokumentumok közül sok nem
gépileg olvasható formátumú, ezért jelentős előfeldolgozást
igényel. Emiatt a SEC-nél belső erőfeszítéseket tettek annak
érdekében, hogy az emberi és a gépi olvasásra alkalmas
formátumú bejelentéseket egyaránt megköveteljék. 41 A SECnek az adatgyűjtést, -tárolást és -felhasználást korlátozó
adattörvények sokaságában is el kell igazodnia. Az
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korábban, sem nem átfogó, sem nem véletlenszerű.
Ehelyett hipotézisek alapján állítja fel, és a SEC
munkatársainak megítélését tükrözi a piaci visszaélés
valószínűségéről az egyes esetekben. Ennek
eredményeképpen a megcélzott visszaélések és
szervezetek típusai a végrehajtó személyzet feltételezéseit,
heurisztikáit és elfogultságait tükrözik.
Továbbá az ARTEMIS és az ATLAS eszközöket olyan
kereskedési adatállományon képzik ki, amely csak a múltbeli
bluesheet-kérelmeket tartalmazza, és így a teljes
kereskedési tevékenységnek csak egy kis hányadát ragadja
meg.
Amikor a SEC bármelyik eszköze bennfentes
kereskedelemre utaló mintákat keres, a rendszer a
korábban megjelölt kereskedési magatartást más megjelölt
kereskedőkhöz hasonlítja, nem pedig a piac egészének
kereskedőihez, ami potenciálisan csökkenti az eszköz
pontosságát.

algoritmikus végrehajtási eszközökhöz olyan képzési adatokra
van szükség, amelyek pontosan tükrözik a szabálysértésekkel
kapcsolatos alapigazságot. A szabályozási környezet és az
alatta lévő talaj azonban idővel változhat. Sok ügynökség
számára a végrehajtás a "téglaütéses játékhoz" hasonlít,
amelyben a szabályozó alanyok a szabályozás kijátszására
törekednek azáltal, hogy új, a bejelentett szabályok
megkerülésére vagy a szabályok közötti szűkös navigációra
tervezett eszközöket fejlesztenek ki. Az adóelkerülés, hogy
egy konkrét példát említsek, ezt a forgatókönyvet követi.
Ennek eredményeképpen az algoritmikus végrehajtási
eszközök ritkán kulcsrakész rendszerek, és az
ügynökségeknek folyamatosan és iteratív módon frissíteniük
kell őket, hogy az újonnan felmerülő

A második típusú bemeneti kihívás a pontos alapigazság
megtalálása a képzési adatokhoz. Ez az aggodalom áthatja
az algoritmikus végrehajtási eszközöket, mivel nehéz
azonosítani az összes
a múltbeli adatokban a valódi pozitívumok, és soha nem
lehet "tudni", vagy átfogóan azonosítani a hamis
negatívumokat. Az automatizálás és az emberi szintű
mérlegelés metszéspontjában egy kapcsolódó kihívás merül
fel. Ha a vonalszintű nyomozó megtartja a végső jogkört a
végrehajtási intézkedés kezdeményezésére, az
automatizálásra való kritikátlan hagyatkozás a nyomozói
figyelmet a téves negatívumoktól eltérítheti és/vagy
kiszoríthatja a téves pozitívumok esetében a mérlegelési
jogkör alkalmazását. Ha a korábbi végrehajtási
intézkedések
a rendszer indokolatlanul az összes jogsértés egy
meghatározott részhalmazára korlátozhatja a végrehajtási
intézkedéseket. Ez a jelenség jól dokumentált a prediktív
rendőrségi kontextusban: Ha egy előrejelző modellt
használnak a rendőrség bevetésére, és az így kapott
letartóztatási adatokat a modell újratanítására használják,
akkor "elszabadult visszacsatolási hurok" jön létre. 42
Előfordulhat, hogy a rendőröket újra és újra ugyanarra a
környékre küldik, függetlenül az alapul szolgáló bűnözési
rátától. Röviden, az algoritmikus
az észlelést a korábbi végrehajtási döntéshozatalból
származó felszínes jellemzők dominálhatják, ahelyett, hogy
gazdagabb és pontosabb modelleket építenének a meg nem
felelésről.
Az utolsó és alapvető kihívás a jogsértések dinamikus
jellegéből adódik. Amint már említettük, a hatékony
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az algoritmikus módszerekkel elértekhez képest. 51 Az
a jogsértés módjai. 43 Visszatérve az adózásra, egy
ilyen megközelítést a III. részben az átláthatóság és
algoritmikus eszköz képes lehet megjelölni az illegális
elszámoltathatóság tárgyalásánál tárgyaljuk.
adóelkerülés megvalósításához szükséges bonyolult és
koreografált tranzakciókat.
De amint a végrehajtás megkezdődött, az adófizetők és az adóhatóságok
majdnem minden bizonyított esetét megjósolni. 49
a megfelelési ipar elmozdul, és új eszközöket fejleszt ki,
Hasonlóképpen, az ügynökség technológusai szisztematikusan
amelyek csak akkor azonosíthatók az algoritmikus
együttműködtek a Bizottság egyik regionális végrehajtó
végrehajtási eszközökkel, ha kellőképpen hasonlítanak a
44 Az
irodájának végrehajtó munkatársaival, hogy teszteljék a
korábbiakra.
algoritmikus végrehajtási eszközöket
gyakoriságot a
használó ügynökségek számára a kihívást a
modelloptimalizálás és -frissítés szisztematikus módszereinek amelynél az ADV-űrlap eszköz olyan problémát tárt fel,
amelyet a vizsgálat megerősített. 50 Ezen erőfeszítések egyike
kialakítása jelenti, amelyek véletlenszerű esetmintákra
sem érte el azonban a szigorú "benchmarking" szintjét,
épülnek (azaz olyan mintára, amely egyaránt tartalmaz
amelynek során az ügynökségi ügyintézők véletlenszerű
problémásként azonosított és problémamentes eseteket),
tesztmintát választottak ki a végrehajtási célpontokból,
valamint gondos eljárásokra az újonnan felfedezett
45
majd a régi iskola analóg módszere szerint dolgozták fel az
szabálysértési típusok beépítésére. Ha a történelmi
végrehajtási mintákban gyökerező adatokat megfontolatlanul ügyeket, összehasonlítva az eredményeket.
használják a modellek képzéséhez és az erőfeszítésekhez.
a modellek frissítése ad hoc jellegű, a végrehajtási
erőfeszítések azzal a kockázattal járnak, hogy a jogsértések
egy önkényes részhalmazára összpontosítanak, vagy az utolsó
háborút vívják ahelyett, hogy a visszaélések új formáival
foglalkoznának.
A SEC tisztában van ezekkel a kihívásokkal, és igyekszik
enyhíteni azokat. A jobb adatrendszerek kiküszöbölhetik a
bluesheet-eljárás hiányosságait. 2016-ban a SEC
jóváhagyta a FINRA-val és az SRO-kkal közös tervet az
összevont ellenőrzési nyomvonal ("CAT")kidolgozására. 46 A
SEC szabályai alapján elfogadott CAT megköveteli az SROktól és a bróker-kereskedőktől, hogy jelentősen
fokozzák informatikai kapacitásaikat, hogy átfogó
adatbázist tudjanak fenntartani a részletes kereskedelmi
tevékenységről
az amerikai részvény- és opciós piacokon, így a
jelentéstétel minden egyes kereskedési ajánlatra és
megbízásra, a keletkezésre, a módosításra, a teljesítésre, az
útválasztásra és a törlésre is kiterjed. 47 A teljes körű
bevezetést követően a CAT becslések szerint naponta 58
milliárd kereskedési rekordot fog generálni. 48 Az ARTEMIS és
az ATLAS rendszerek számára az ezen adatokhoz való
hozzáférés biztosítása jelentősen javítja a pontosságot és a
megbízhatóságot.
A SEC emellett számos értékelési és validálási kísérletet is
megkezdett. Bár az alapigazsággal kapcsolatos kihívások
általánosak, és megnehezítik az objektív
teljesítménymérések létrehozását, az ATLAS eszköz
visszatesztelése során kiderült, hogy a modellek képesek
voltak a múltbeli bennfentes kereskedelem minden vagy
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Ha a múltbeli végrehajtási mintákban
gyökerező adatokat nem reflektáltan
használják fel a modellek képzésére, és
a modellek frissítésére irányuló
erőfeszítések ad hoc jellegűek, a
végrehajtási erőfeszítések a
jogsértések önkényes részhalmazára
összpontosíthatnak, vagy az utolsó
háborút vívhatják ahelyett, hogy új
formákkal foglalkoznának.
kötelességszegés.

szavak jelentése eltérhet a hétköznapi nyelvhasználattól, így
a pénzügyi szaknyelvben használatos korpuszokra van
szükség.
az eszköz hasznosságának maximalizálása érdekében. 53 Ha egy
olyan pénzügyi szabályozó hatóság, mint a SEC, inkább
szabványos adatkészleteket használna, mint pénzügyi-

B. Elemzési kihívások: Technikai igények
és kapacitásépítés
A kihívások másik típusa az új algoritmikus végrehajtási
eszközök jelentős technikai követelményeire összpontosít.
Amint az e jelentésben is szerepel, a hatékony algoritmikus
eszközök kifejlesztése és karbantartása az irányítási
feladatok teljes skáláján jelentős számítástechnikai és
adatfeldolgozási kapacitást igényel.
infrastruktúra, valamint műszaki szakértelem. A technikai
kapacitás valószínűleg egyre fontosabbá válik, ahogy az
algoritmikus irányítási eszközök egyre kifinomultabbá
válnak.
A technikai kapacitásra különösen nagy szükség lehet
a végrehajtással összefüggésben. Számos új algoritmikus
a végrehajtási eszközök - a SEC ADV Form Predictor Tooljához
hasonlóan - NLP-technikákra támaszkodnak, hogy
szemantikai jelentést nyerjenek a strukturálatlan
szövegekből. Az elmúlt években a mélytanulás és a
számítási teljesítmény terén elért fejlődésnek
köszönhetően óriási előrelépések történtek az NLP
területén. Az NLP fejlődése azonban inkább olyan
területekre összpontosult, amelyeken általánosan
elfogadott referenciafeladatok vannak (pl. GLUE, IMDb
filmkritikai adatkészletek). 52 A fejlődés lassabban haladt a
speciálisabb, technikai és szakzsargonnal teli szövegeket
tartalmazó, speciálisabb kontextusokban, ahol nincsenek
nagy, címkézett, arany standard adathalmazok. Ennek
eredményeképpen a működőképes algoritmikus irányítási
eszközök kifejlesztéséhez többre lehet szükség, mint a kész
és harmadik féltől származó implementációk vagy nyílt
forráskódú könyvtárak. A pénzügyi kontextusban használt
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vagy ha a meglévő algoritmusokat nem alakítják át úgy, hogy
elősegítsék a tartományok közötti átvitelt, az így létrejövő
rendszer kevésbé lehet hatékony.
Egy másik kulcskérdés, hogy az ügynökségek a
megnövekedett technikai igényeknek belső
kapacitásfejlesztéssel fognak-e megfelelni, azaz saját
algoritmikus eszközeiket fogják-e "gyártani", vagy ehelyett
a szükséges technikai kapacitást új eszközök beszerzésével,
a közbeszerzési eljáráson keresztül "megvásárolják". 54 Ez a
választás, amelyet a III. részben részletesebben tárgyalunk,
különösen fontos lehet a jogérvényesítéssel
összefüggésben. A dinamikus jelleg
a szabálysértések, valamint számos végrehajtási
feladat finomsága és összetettsége azt jelenti, hogy az
algoritmikus végrehajtási eszközök tervezése,
telepítése és karbantartása a legjobban jelentős
beágyazott ügynökségek bevonásával valósítható meg.
szakértelem - azaz az ügynökségen belül elhelyezkedő
technológusok, akik értik a finom és összetett irányítási
feladatokat -, nem pedig a távolról dolgozó vállalkozók. 55
Végezetül, a makeA "vagy-vesz" választás különösen nagy kihívást jelent a
végrehajtással összefüggésben, mivel a szabályozott felek
részéről fennáll a játék és a kontradiktórius tanulás veszélye,
és ezt a kérdést a III. részben részletesebben is tárgyaljuk.

kifejtjük, a következményes irányítási döntések teljes
automatizálása
jelentős jogi kérdéseket vet fel, amelyeket az ügynökségi
intézkedéseket felülvizsgáló bíróságoknak kell megoldaniuk.
A második világos kilátás az egyre kifinomultabb elemzési
technikák ügynökségi fejlesztése. Az egyik várhatóan
növekvő terület a számítógépes látás, a mesterséges
intelligencia azon ága, amely a számítógépeket a vizuális
világ megértésére képezi ki. A tudományos kutatók már
most is

C. Új műszaki kilátások
Nem számít, hogy a SEC hogyan javítja az adatbevitelt és
hogyan szerzi meg a szükséges technikai kapacitást, ez
lehetővé teszi számára, hogy számos új és ígéretes technikai
távlatot kövessen.
Először is, hihető - és talán még valószínű is -, hogy az
elkövetkező években a folyamatos, nem triviális technikai
fejlődés a következő években
az algoritmikus végrehajtási eszközök egyre közelebb
kerülnek a teljesen automatizált döntéshozatalhoz. Ez nem
írja le a SEC algoritmikus végrehajtási eszközök jelenlegi
menüjét. A legtöbb ilyen eszköz egy osztályozót használ,
amelynek eredményeit átadják a vonalszintű végrehajtó
személyzetnek, akik továbbra is maguk dolgozzák fel az
ügyeket. A végrehajtási intézkedések kezdeményezésének
mérlegelése továbbra is emberi kézben marad. 56 Ez
azonban megváltozhat. A folyamatos technológiai fejlődés
végül is azt eredményezheti, hogy a
a végrehajtási döntéshozatal - a nyomon követéstől a
végrehajtási intézkedések kezdeményezésén át az
ügynökségi elbírálásig - teljes mértékben gépvezérelt
folyamat legyen. Amint azt a III. részben részletesebben
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olyan gépi tanulási eszközöket fejlesztettek ki, amelyek
műholdas képeket elemeznek, hogy megjósolják, mely
létesítmények minősülnek koncentrált állattartási
üzemnek, és így nagyobb a kockázata annak, hogy
megsértik a tiszta vízről szóló törvényt vagy más
környezetvédelmi törvényeket. 57 Egy másik egyértelmű
technikai határterület a felügyelet nélküli tanulási
technikák alkalmazása a megfelelés nyomon követésének
és a végrehajtási képességek javítására a jó minőségű
címkékkel ellátott adatok hiányában. 58
Egy utolsó lehetőség a gépi tanulási technikák alkalmazása,
amelyek nem az ügynökség saját technikai kapacitását
növelik, hanem lehetővé teszik, hogy külső tehetségeket és
vállalkozásokat használjon fel. Algoritmusokat lehetne
kifejleszteni például olyan szintetikus adathalmazok
létrehozására, amelyek megőrzik a valós adatok magasabb
rendű dimenzióit anélkül, hogy személyazonosításra
alkalmas vagy egyéb érzékeny információkat hoznának
nyilvánosságra. 59 Ez az adatgenerálás előrelépés lenne a
jelenleg rendelkezésre álló, közcélú felhasználásra szánt
fájlokhoz képest. Az ilyen jellegű adatok nyilvánosságra
hozatalával és az együttműködésre való felhívással a SEChez hasonló végrehajtó ügynökségek felhasználhatnák a
magánszféra szakértelmét és vállalkozásait, és így olyan
elemzési támogatáshoz juthatnának, amelyhez jelenleg
nem férnek hozzá - ez a technikai innováció technikai
innovációt generáló, potenciálisan boldog története.

hogy szolgáltatói szintű nyomokat szolgáltasson az
ügynökség csalással foglalkozó nyomozói számára. És
számos más ügynökség, a Környezetvédelmi
Ügynökségtől és a Munkaügyi Minisztériumtól a
Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottságig, a
olyan eszközök kifejlesztése vagy alkalmazása, amelyek
előre jelzik a többek között a környezetvédelemre, a
munkahelyi biztonságra, a banki tevékenységre, a fogyasztói
termékek biztonságára, az élelmiszer-feldolgozásra, a
rokkantsági biztosításra és a munkavállalói kártérítésre
vonatkozó szabályok be nem tartását.
Az algoritmikus végrehajtási eszközök folyamatosan
bővülő katalógusa jelentős következményekkel jár a
szabályozási irányítás jövőjére nézve.

IV. HATÁSOK: AZ ALGORITMIKUS VÉGREHAJTÁS
JÖVŐJE
A SEC aligha áll egyedül a mesterséges intelligencia
végrehajtással kapcsolatos feladatok ellátására történő
felhasználásával. Az Internal Revenue Service (IRS) és a
Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) olyan
algoritmikus eszközöket vetett be, amelyek célja a
jogellenes magatartás előrejelzése és a szűkös ügynökségi
erőforrások pontosabb elosztása az ellenőrzés vagy a
nyomozás felé. Az IRS például a költségvetési és
munkaerő-csökkentésre reagálva több mint 400 millió
dollárt fektetett be egy csalásfelismerő algoritmus, a
Return Review Program (RRP) kifejlesztésébe és
működtetésébe, amely a következő eredményeket hozza
létre
csaláskockázati pontszámok az összes nemzeti egyéni
adóbevallásra vonatkozóan, amelyekben visszatérítést
igényelnek. 60 A CMS a maga részéről vállalkozókat bízott
meg azzal, hogy
egy olyan gépi tanuláson alapuló kockázatértékelő
eszköz létrehozásában és bevezetésében való részvétel,
amely a korábbi és a beérkező követeléseket elemzi,
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A. Végrehajtás és algoritmikus elszámoltathatóság
Az algoritmikus végrehajtási eszközök elterjedése a SEC-nél
és azon túl különösen nehéz kompromisszumokat hoz létre
az új eszközök hatékonysága és az elszámoltathatóság
között.
a közigazgatási jogot mozgató aggályok. Amint azt a III. rész
részletesebben leírja, az algoritmikus kormányzási eszközök
mélyreható ütközést idéznek elő a közigazgatási jog
átláthatóságra és indokolásra vonatkozó követelménye és az
a tény között, hogy számos algoritmikus döntéshozatali
eszköz szerkezeténél fogva nem az,
teljesen megmagyarázható. Fontos vita tárgya, hogy
mekkora átláthatóságra van szükség - a vékony
rendszerszintű magyarázatoktól kezdve az eszköz
forráskódjának és adatainak teljes nyilvánosságra hozataláig
- ahhoz, hogy meg lehessen ítélni, hogy egy eszköz
mennyire hűséges az irányadó joghoz. Egyesek a
megmagyarázhatóság elérése érdekében a mesterséges
intelligencia eszköz előrejelzési pontosságának szándékos
csökkentését támogatják.

alábbiak
az ügynökségek végrehajtó személyzetének szétszórt emberi
ítélőképességére. Az algoritmikus végrehajtási eszközök így
"fókuszpontot" biztosíthatnak a bírósági felülvizsgálat számára,
aláásva a Legfelsőbb Bíróság Heckler kontra Chaney
határozatában megtestesülő, az ügynökségi végrehajtási
döntések bírósági felülvizsgálat alól kivonó, régóta fennálló
jogi doktrínák normatív alapját. 61 Az algoritmikus végrehajtási
eszközök, mivel jogi elveket, ügynökségi politikákat és
prioritásokat kódolnak, a közigazgatási eljárási törvény
értelmében "jogalkotási szabályoknak" is minősülhetnek, és
így teljes körű szellőztetést igényelnek értesítés és
észrevételek útján.

Az algoritmikus kormányzási
eszközök mélyreható összeütközést
idéznek elő a közigazgatási jog
követelménye
az átláthatóság és az érvelés,
valamint az a tény, hogy számos
algoritmikus
a döntési eszközök szerkezetüknél fogva
nem magyarázhatók meg teljes
mértékben.

Kritikus kérdés, hogy az algoritmikus eszközöknek a
végrehajtó szervek általi folyamatos alkalmazása a
végrehajtási döntések elszámoltathatóságának javulását
vagy romlását eredményezi-e majd. Egyrészt a gépi
tanulási eszközök "fekete doboz" jellege súlyosbíthatja az
elszámoltathatósággal kapcsolatos aggályokat. Másrészt az
algoritmikus végrehajtási eszközök azáltal, hogy
formalizálják és egyértelművé teszik az ügynökségi
prioritásokat, az ügynökségek végrehajtási
döntéshozatalát könnyebben kezelhetővé tehetik, mint az
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Az eredmény, bár sok kortárs kommentárral ellentétes, az,
hogy az ügynökségi végrehajtási mérlegelési jogkör
algoritmikus eszközökkel történő kiszorítása nettó értéken
olyan végrehajtási apparátust eredményezhet, amely
átláthatóbb, akár a felülvizsgáló bíróságok, akár a
végrehajtó személyzetet felügyelő ügynökségi tisztviselők
számára.
Az átláthatóság jogi követelményei azonban további
kompromisszumokat is eredményeznek a végrehajtással
összefüggésben, mivel fennáll annak a veszélye, hogy az
eszköz részleteinek nyilvánosságra hozatala kiteszi azt a
szabályozott felek játékának és "ellenséges
tanulásának". 62 Amint azt a III. rész részletesebben
tárgyalja, a SEC ADV csalás elleni
formanyomtatványának működését ismerő SECbejelentő
A Predictor ellenséges módon alakíthatja ki a
nyilvánosságra hozatalokat, kulcsfontosságú szavakat
tartalmazva vagy kihagyva, hogy meghiúsítsa a rendszer
osztályozóját.
A végrehajtás területén az egyik legfontosabb kérdés az
lesz, hogy az átláthatóság, valamint a felügyeleti és
szabályozási mechanizmusok milyen szintje képes ésszerű
módon összeegyeztetni a hatékonysággal és
elszámoltathatósággal kapcsolatos, egymásra épülő
aggályokat,
és a játék.

játszanak az új algoritmikus eszközök
elszámoltathatóságának megerősítésében. Mivel a SEC
végrehajtó személyzete eldöntheti, hogy használja-e az
algoritmikus végrehajtási eszközöket, az ügynökség
technológusainak meg kell győzniük a szkeptikus vonalas
személyzetet azok értékéről. A SEC technológusai arról
számoltak be, hogy
a vonalszintű végrehajtó személyzetet gyakran nem hatja meg,
ha egy befektetési tanácsadó egy modellben a több tucatnyi
oldalnyi közzététel alapján "magas kockázatúnak" minősül.
Tudni akarják, hogy a közzétételek mely része váltotta ki a
besorolást, és miért. Ez arra készteti az ügynökségek
technológusait, hogy modelljeik kialakításakor a
magyarázhatóságra összpontosítsanak, figyelembe véve a
következőket

B. Az algoritmikus végrehajtás és a szabályozó
állam szerkezete és legitimitása
Az algoritmikus végrehajtási eszközök idővel a
közigazgatási állam szerkezetében és legitimitásában is
alapvető változásokat idézhetnek elő. Az algoritmikus
végrehajtási eszközök olyan erőtöbbletet jelentenek,
amelyek lehetővé teszik az ügynökségek számára, hogy
kevesebbel többet tegyenek, mivel hatékonyabban
azonosíthatják a szabályozási célpontokat. Ebben az
értelemben az algoritmikus
a végrehajtási eszközök megállíthatják vagy akár vissza is
fordíthatják az évtizedek óta tartó elmozdulást az állami
végrehajtástól a magánjogi pereskedés mint szabályozási
mód felé. 63
Az algoritmikus végrehajtás megjelenése a szövetségi
bürokrácián belül is kiszoríthatja a szakértelmet,
súlyosbítva a politizált szövetségi közigazgatás és a
közigazgatási állam kiüresedése felé mutató tendenciát.
64
Ez
különösen aggasztó, mivel - legalábbis egyelőre - úgy
tűnik, hogy a vonalszintű végrehajtók kulcsszerepet
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határkutatás arra vonatkozóan, hogyan lehet elkülöníteni, hogy
egy mesterséges intelligencia rendszerben mely adatjellemzők
vezethetnek egy algoritmikus kimenethez. A személyzet
szkepticizmusa és a megmagyarázható kimenetek iránti igény
felveti annak lehetőségét, hogy a közszféra algoritmikus
eszközeinek irányítása időnként "belső", nem pedig a bíró
által kikényszerített, külső eljárásból fog fakadni. 65
Végül, ahogy az algoritmikus eszközök egyre közelebb
kerülnek az állam kényszerítő hatalmának magjához,
szisztematikusan megváltoztathatják az állami cselekvés
mintáit oly módon, hogy az újonnan digitalizált közszektorral
kapcsolatos elosztási és végső soron politikai aggodalmakat
vetnek fel. Amint azt már említettük, a játék csökkenti az
algoritmikus rendszerek hatékonyságát, és fennáll a
veszélye, hogy kimeneteik teljesen önkényessé válnak. A
játéknak azonban valószínűleg elosztási hatása is lesz,
különösen a végrehajtással összefüggésben. 66 A SEC ADV
csalás-előrejelzőjének jóslatai arra vonatkozóan, hogy mely
befektetési brókerek lesznek valószínűleg a rossz almák,
nagyobb mértékben sújthatják a kisebb befektetési
vállalkozásokat, amelyek a Goldman Sachs-tól eltérően
nem rendelkeznek olyan informatikusokkal, akik képesek
lennének visszafejteni a SEC rendszerét, és azon dolgozni,
hogy személyzetüket távol tartsák a hivatal célkeresztjétől.
67
Amint azt a III. részben részletesebben megvizsgáljuk,
a technikai és kapacitásépítési kihívásokra való szűkös
összpontosítás figyelmen kívül hagyja a jelenlegi
algoritmikus pillanat mélyreható politikai következményeit.
****
Amint azt a SEC tapasztalatai is mutatják, az AI/ML-eszközök
segíthetnek a végrehajtó ügynökségeknek a lehetséges
törvénysértések megjelölésében és az ügynökség
figyelmének összpontosításában a szűkös erőforrások
világában. A pontosság és hatékonyság javulásának
azonban ára lehet. Ahogy az AI/ML-eszközök egyre inkább
kifinomult, valódi veszélyt jelentenek a végrehajtó szervek
és az általunk ismert szabályozási állam átláthatóságára és
demokratikus elszámoltathatóságára is.
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Jogérvényesítés a vám- és határvédelemnél

Míg az olyan polgári bűnüldöző szervek, mint a SEC, az IRS és az EPA már elkezdtek
kísérletezni a gépi tanulással, addig a tiszta bűnüldöző szervek hamarabb kezdtek el ilyen
eszközöket alkalmazni. Közel 100 állami és helyi joghatóság cserélte le a hagyományos
térfigyelő kamerákat kifinomultabb, mesterséges intelligenciával működő lövésérzékelő
technológiára. 1 Mások már alkalmaztak
AI-vezérelt automatikus rendszámtábla-olvasók. 2 Los Angeles,3 Chicago,4 New Orleans,5
és Missouri6 rendőrségei mesterséges intelligencia alapú előrejelző rendőrségi
stratégiákat alkalmaznak.
a bandákkal kapcsolatos bűncselekmények azonosítása. A szövetségi bűnüldöző szervek,
mint például a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) hasonló stratégiákat alkalmaznak, bár itt
nem vesszük figyelembe őket az FBI-hoz hasonló, tisztán bűnüldöző szervek vizsgálatában
rejlő információs korlátok miatt. Ehelyett ebben a fejezetben egy olyan ügynökséghez
fordulunk, amely a polgári és a büntetőjogi szakadék között helyezkedik el: Vám- és
határvédelem (CBP).
FONTOS TUDOMÁNYOK

Bár a CBP végez néhány polgári bűnüldözési feladatot, mint például a
rakományellenőrzés, az ügynökség figyelemmel kíséri a bűncselekményeket,
és végrehajtja a bevándorlási és vámjogszabályokat. Ennek során a CBP a két
legvitatottabb AI/ML eszközt alkalmazza: az arcfelismerést és a
kockázatjóslást.

A vám- és határvédelem (CBP)
nagymértékben támaszkodott
vállalkozókra az arcfelismerő
technológia és az utasok
kockázatértékelésének
kifejlesztésében.

A vállalkozókra való
támaszkodásnak ára van: A CBP
nem tudta megmagyarázni az
egyik biometrikus rendszer
hibaarányát.
szkennelési alkalmazás.

Miközben az ilyen eszközök
felgyorsíthatják a feldolgozást a
repülőtereken és a határokon,
kérdéseket vetnek fel az
ügynökségek közötti
adatmegosztással, a magánélet
védelmével, az egyenlő védelemmel
és a szabályalkotási
követelményekkel kapcsolatban.

A bűnüldöző szervek legalább 2009 óta használnak arcfelismerő technológiát a
bűncselekmények helyszínein készült állóképek és bűnügyi adatbázisok
összevetésére.7 2016-ban minden negyedik állami vagy helyi rendőrkapitányság
rendelkezett hozzáféréssel az arcfelismerő adatbázisokhoz, és tizenhat állam
bocsátotta rendelkezésre a jogosítványok fényképeit az FBI szövetségi
megfelelőjéhez. 8 Ma már a helyi önkormányzatok még szélesebb körű élő
arcfelismerő megfigyelési eszközökhöz férnek hozzá. 9 Annak ellenére, hogy az
arcfelismerés egyre népszerűbb a bűnüldöző szervek körében, egyedi
adatvédelmi és eljárási aggályokat vet fel. Négy kaliforniai és massachusettsi
város megtiltotta a használatát,10 és egy nemrégiben benyújtott szenátusi
törvényjavaslat az arcfelismerő technológia betiltását javasolja minden
szövetségi támogatásban részesülő állami bérlakásban. 11
A kockázat-előrejelzés szintén az AI/ML széles körben vitatott felhasználási
területe. A bűnüldözési kockázat-előrejelző eszközök az egyénekre vonatkozó
adatokat - például életkorukat, bűnügyi múltjukat és nemüket - felhasználva
azonosítják azokat az egyéneket, akiknél fennállhat a bűncselekmény
elkövetésének vagy áldozattá válásának kockázata. A rendőrség ilyen
eszközökkel rangsorolhatja az erőszakra hajlamos egyéneket annak
valószínűsége alapján, hogy valószínűleg részt vesznek
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egy jövőbeli gyilkosságban. 12 A
bíróságok rendszeresen
konzultálnak a mesterséges
intelligencia alapú
kockázatértékelő eszközökkel, és
az automatikusan generált
kockázati pontozási listákra
hivatkoznak az ítélethozatal
során. 13 Az arcfelismeréshez
hasonlóan a kockázatelőrejelzés
bűnüldözési célú felhasználása is
felvetheti a tisztességes eljárás14
vagy az egyenlő védelemmel
kapcsolatos aggályokat.
Ebben a fejezetben a CBP azon terveit
vizsgáljuk, hogy "átalakítja az utazók
azonosításának módját azáltal, hogy az
utasok nyilvántartásának
feloldásához szükséges kulcsot a
biográfiai azonosítókról" - mint
például az útlevelek és a vízumok "biometrikus azonosítókra elsősorban az utazó arcára - helyezi
át "15.
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Ez a jelentős változás lehetővé teheti az ügynökség számára,
hogy szélesebb körű adatállományt használjon fel és javítsa a
pontosságot, de új sebezhetőségeket is teremt, és fontos jogi
kérdéseket vet fel. Az ügynökség és megbízatásának rövid
áttekintésével kezdjük, majd megvizsgáljuk, hogyan használja
a CBP az arcfelismerést és a kockázat előrejelzését. Végezetül
megvitatjuk a CBP-nél történő mesterséges
intelligenciahasználat pályáját, és rávilágítunk az ilyen
technológiák jövőjére vonatkozó következményekre.

telepítésére. 26 2017-ben a 13.780. számú végrehajtási rendelet
lehetővé tette a

I. VÁM ÉS HATÁRVÉDELEM
A vám- és határvédelem a Belbiztonsági Minisztériumon belül
működik, amely a szövetségi kormány legnagyobb bűnüldöző
szerve. 16 Az ügynökséget 2003-ban, a szeptember 11-i
támadásokat követően hozták létre, hogy egyesítse a korábbi
amerikai vámszolgálatot a különböző bevándorlási,
mezőgazdasági ellenőrzési és határőrizeti feladatokkal. 17 Ma
a CBP 60 000 alkalmazottal büszkélkedhet, ami "a világ egyik
legnagyobb bűnüldöző szervezetévé" teszi18.
Ezek az alkalmazottak több alügynökségen belül
helyezkednek el, beleértve a terepmunkák hivatalát - amely a
belépési kikötőket ellenőrzi - és az amerikai határőrséget,
amely a kikötők közötti területeken járőrözik. 19 A légi és
tengeri műveleti részleg támogatja ezeket a funkciókat,20 a
Kereskedelmi Hivatal pedig nemzetközi partnerekkel és más
ügynökségekkel koordinálja a kereskedelmi korlátozások és a
vámjogszabályok érvényesítését a belépési kikötőkben. 21 A
CBP tisztán bűnüldöző ügynökség, amely az Egyesült Államok
törvénykönyve huszonkilenc különböző szakaszának
végrehajtása során polgári és büntetőjogi szankciókat
egyaránt kiszab, a szellemi tulajdon védelmétől a
környezetvédelemig terjedő területeken. 22 Bár a CBP sokféle
feladatot lát el, az ügynökség átfogó küldetése "[a]z amerikai
határok védelme".23 E küldetés teljesítése érdekében az
ügynökség továbbra is speciális tiszti csapatokra támaszkodik,
mint például a CBP Aircraft Search Team, hogy a földön
csempészárut keressenek és elfogják a csempészetben vagy
csempészetben részt vevő személyeket. 24 Ezeket az emberi
csapatokat fejlettebb technológiai eszközökkel is kiegészíti. A
CBP például már 2004-ben megkezdte pilóta nélküli drónok
bevetését a csempészet, az emberkereskedelem és az illegális
határátlépések megfigyelésére. 25 Az ügynökség arcfelismerő
és kockázat-előrejelző eszközök alkalmazása összhangban van
ezzel a tendenciával, és az emberi tisztviselők munkájának
támogatására szolgál.
II. AI HASZNÁLATI ESETEK
A vám- és határvédelem jelentős erőforrásokat fektetett a
mesterséges intelligenciába. Az ügynökség 2018-ban
196 millió dollár a határbiztonsági technológia beszerzésére és
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az ügynökséget, hogy "gyorsítsa fel a biometrikus be- és
kilépési nyomkövető rendszer befejezését és
bevezetését".27 A CBP arcfelismerő és kockázat-előrejelző
programjai az ügynökség terrorizmus elleni küzdelemre
helyezett hangsúlyából nőttek ki: Az arcfelismerő
A felismerési program a 9/11 Bizottság ajánlásainak
"közvetlen eredménye",28 a kockázat-előrejelzési program
pedig a "potenciális fenyegetések azonosításának" eszközeként
hirdeti magát.29 Ez utóbbi nemcsak az emberi utazókat,
hanem a nem emberi entitásokat, például a rakományt is
értékeli.
A. Arcfelismerés
2004-ben a Kongresszus felhatalmazta a CBP-t, hogy
biometrikus adatokat gyűjtsön az Egyesült Államokba
belépő nem állampolgároktól. 30 A belépési pontokon,
például a repülőtereken a tisztviselők összevetnék a
légitársaságok által megadott utasadatokat az utas
útlevelével. A tisztviselők
a nem állampolgárok biometrikus ujjlenyomatait is
összegyűjtené, hogy biztosítsa az útlevelekkel való egyezést,
és ezeket az adatokat összevetné a bűnügyi és terrorista
megfigyelési listákkal. 31 2012-ben az ügynökség megkezdte
a Global Entry önkiszolgáló kioszkok kihelyezését a
repülőtereken.
a beutazó amerikai állampolgárok életrajzi adatainak
feldolgozása. 32 Ez lehetővé tette az ügynökség számára,
hogy az emberi erőforrásokat a nem állampolgárok
feldolgozására összpontosítsa. Három évvel később az
ügynökség kísérleti jelleggel megkezdte az arcfelismerő és
mobil ujjlenyomat-olvasó készülékek kipróbálását a
repülőtereken, hogy ezt a folyamatot továbbfejlessze. 33

technológiákkal is kísérletezett, mint például az írisz és a
mobil ujjlenyomat-olvasás,37 az arcfelismerés mellett
döntött, egyrészt az alacsony íriszfelvételi arány miatt,38
másrészt azért, mert az arcokról készült fényképek
szélesebb körben elérhetőek és könnyebben
hozzáférhetők, mint az íriszadatok - amelyeket az
ügynökségnek saját maga kellene összegyűjtenie. 39 Az
ügynökség elismeri, hogy "[m]íg a DHS ujjlenyomatgalériája nagy, ez elhalványul a meglévő adatokban tárolt,
arcfelismerési minőségű fényképek számához képest.
források, például az amerikai útlevél- és vízumadatbázisok".40
Az arcfelismerés szintén a legkevésbé zavaró lehetőség volt:
A

Az arcfelismerő rendszerek egy adott arcképet vagy videót
azonosítanak egy adott személyazonossággal. 34 Ezek a
rendszerek úgy működnek, hogy először felismerik az arcot
- gyakran zűrzavaros, zsúfolt vagy akadályozott környezetben
-, majd összevetik annak jellemzőit egy ismert arcokat
tartalmazó adatbázissal. A CBP beléptetési kioszkja például
lefényképezheti a beérkező személyeket, felismeri és
kivágja az adott arcot, majd létrehoz egy vektoros
ábrázolást, amely nagyobb megbízhatósággal képes
megfeleltetni egy személyazonosságot a mögöttes
adatbázisban. A biometrikus azonosítás, amely az
embereket fizikai jellemzők alapján azonosítja
az arc, az ujjlenyomat vagy a hang alapján történő
azonosításának számos előnye van. 35 Elméletileg minden
egyes személy fizikai jellemzői egyediek és nehezebben
hamisíthatók, mint az olyan írott dokumentumok, mint az
útlevelek. 36 Bár a CBP kezdetben más biometrikus
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ügynökség "úgy találta, hogy az arcfelismerés intuitív az
emberek számára. Mindenki tudja, hogyan kell kamera elé
állni és fényképezkedni".41
A CBP 2017-ben indította el arcfelismerő programját.42 Az
arcfelismerő szoftvert jellemzően magánszolgáltatóktól
szerzi be, akik szigorúan őrzik szellemi tulajdonukat, így
nehéz meghatározni a program felépítését. 43 Úgy tűnik,
hogy az Unisys, egy informatikai vállalat, amely az
ügynökség fő szerződője az arcfelismerés terén, mély
tanulást használ mind a képfeldolgozás előtti, mind a
képfeldolgozás utáni szakaszban, hogy a képből jellemzőket például a becsült életkort - nyerjen ki.
egy kép. Úgy tűnik, hogy az ügynökség olyan vállalatok
termékeit kombinálta, amelyek valószínűleg különböző
modelleket alkalmaznak, mint például a NEC NeoFace44 amely saját fejlesztésű funkció-kivonási módszerek és
mélytanulásos arcillesztés segítségével azonosítja a
személyeket - és a Cognitec FaceVACs. 45 A telepítés
Az alábbi példák jól szemléltetik e technológia alkalmazási
körét és a CBP tágabb értelemben vett küldetésében való
alkalmazását.

A CBP a Közlekedésbiztonsági Hivatallal együttműködve
teszteli az ellenőrző pontokon az arcképek rögzítésére és
egybevetésére vonatkozó képességét. De amellett, hogy
megosztja a rendszerét

1. Repülőterek
A biometrikus be- és kiléptetési program részeként a CBP
megállapodásokat kötött, amelyek értelmében a
repülőtereknek kamerákat kell vásárolniuk az arcképek
rögzítésére. 46 Számos repülőtér és légitársaság bevezette az
ügynökség utas-ellenőrzési szolgáltatását, egy központi
biometrikus azonosítási rendszert, amely magában foglalja
az arcfelismerést is. 47 A magánpartnerek az Utazó-ellenőrző
szolgáltatást használják a papírmentes beszálláshoz és
feldolgozáshoz. 48 2018 júniusában Orlando
A nemzetközi repülőtér lett az első, amely minden utazónál
alkalmazza az arcfelismerést. 49 Legalább tizenhét repülőtéren,
Seattle-től kezdve a
Atlantába és Fort Lauderdale-be, követték a példát. 50
Amikor az utasok felszállnak a repülőgépre, a rendszer
rögzíti a fényképüket, amelyet aztán egy algoritmus
feldolgoz, hogy a beszálló utasok arca megegyezzen a
regisztrált fényképekkel.
A CBP azt állítja, hogy arcfelismerő rendszere naponta talál
olyan utasokat, akik illegálisan próbálnak bejutni az országba.
51
A CBP kezdetben nem tisztázta, hogy az utasok
lemondhatnak-e a rendszerről, ami zavart és kritikát váltott
ki. 52 És annak ellenére, hogy a CBP később tisztázta, hogy az
utasok lemondhatnak a rendszerről, a
az utasok aránya továbbra is alacsony: egy ellenőrzés során
tizenkét járatból álló mintán mindössze tizenhat utas utas
utasította el a fényképezést. 53
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a testvérügynökségekkel, a CBP ösztönzi e technológiák
harmadik fél általi használatát is. A CBP az adatbázisát
"eszközfüggetlen háttértárként" írja le, amely ösztönözni
fogja "a magánszektor beruházásait a front-end
infrastruktúrába, például önkiszolgáló poggyászkioszkokba,
arcfelismerő kapukba és egyéb berendezésekbe".54 Ahogy az
ügynökség állítja:
A vám- és határvédelem létrehozza a TSA, a
repülőterek és a légitársaságok partnereinek
támogatására szolgáló kommunikációs portált,
hogy az arcképeket egységes biometrikus
kulcsként
használhassák
az
utazók
azonosítására és személyazonosságukkal való
összevetésére. Ez a portál lehetővé teszi
partnereink számára, hogy a vám- és
határvédelmi
biometrikus
útvonalat
a
személyazonosság ellenőrzésére használják az
utazás bármely pontján. 55

B. Kockázat előrejelzés
A kockázat-előrejelzési modellezés statisztikai
módszereket használ a konkrét jövőbeli kockázatok
értékelésére, mint például annak valószínűsége, hogy
az egyénnél egy adott betegség fog kialakulni. A több
száz lehetséges biztonsági kockázat felmérése
érdekében
emberek, járművek és konténerek milliói haladnak át a
tengeren
Az Egyesült Államok határain a CBP a következő
programcsomagot alkalmazza

A kereskedelmi fuvarozók és a repülőtéri hatóságok
elküldik az általuk készített arcképeket a CBP
utasellenőrző szolgálatának. 56 Az ügynökség az amerikai
állampolgárok fényképeit csak addig őrzi meg, amíg
személyazonosságukat meg nem erősítik, a nem
amerikai állampolgárok fényképeit azonban akár tizenöt
évig is megőrizheti. 57
2. Szárazföldi határok
A CBP megkezdte az arc- és íriszfelismerő technológia
tesztelését a szárazföldi határokon is. Az Otay Mesa-i
beléptetőkapunál például az ügynökség különböző fizikai
telepítéseket tesztelt, beleértve a kioszkokat és a megállóés-néző vagy mozgásban lévő felismerő rendszereket. 58 A
kioszkok jelentik a legkevesebb technikai kihívást, mivel
azok az utasokat vizsgálják, akiket arra utasítanak, hogy
egy bizonyos pózban álljanak meg. A megálló- és nézelődő
állomások hasonlóak, de figyelembe kell venniük a
különböző testhelyzeteket. A mozgásban lévő
állomásoknak videót kell feldolgozniuk, ami
megkövetelheti a következők felismerését
arcok egy képkockasorozatban, anélkül, hogy túlszámlálná
vagy figyelembe venné az elmosódást és más
videomaradványokat. 2018 augusztusában a CBP a texasi
Anzalduasban megkezdte az arcfelismerés tesztelését a
járművezetőkön. 59 Az ügynökség ezt a technológiát dedikált
sávok használatával tesztelte, lehetővé téve az emberek
számára, hogy az arcfelismerő rendszerbe való belépést
válasszák. 60
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az automatizált célzási rendszer. Az automatizált célzási
rendszerrel kapcsolatos információk először 2006
novemberében váltak nyilvánosan hozzáférhetővé a
Szövetségi Nyilvántartáson keresztül61 , de azóta a jövőbeni
közzététel alól mentesítették. 62 Az ügynökségi
dokumentumok szerint a rendszer minden egyes, az Egyesült
Államok határait átlépő szervezetet minősít, meghatározva
az adott szervezet potenciális fenyegetettségét, valamint az
átvilágítás szintjét és prioritását. 63 Az egyik alrendszer az
utasokat vizsgálja át - beleértve a légi utasok további
átvizsgálásra való megjelölését -, míg egy másik a
rakományt.
2014-re a CBP megkezdte a kockázat-előrejelzési program
kidolgozását, amelynek célja az automatizált célzási rendszer
javítása a Belbiztonsági Minisztérium Tudományos és
Technológiai Igazgatóságával együttműködve. 64 A Kockázatelőrejelzési Program a meglévő rendszereket gépi tanulási
technikákkal egészíti ki, hogy segítsen az összetettebb minták
nyomon követésében és értékelésében. 65 A projektben
különböző, gépi tanulási szakértelemmel rendelkező
vállalkozókat vontak be. Például,
a projekt a Metron "valós idejű automatizált modellezési és
célzási alrendszerét" integrálja a CBP utasszűrő
alrendszerébe. A Metron kifejlesztett és integrált egy
"kapcsolatfelfedező eszközt" is az utasok átvizsgálásába,
amely segíti "a jelenlegi utasok és a múltbeli ismert vagy
feltételezett fenyegetések közötti kapcsolatok
felderítését".66 2018 júniusában a CBP szerződést kötött az
Unisys-szel,67 amely saját kockázat-előrejelző programot
fejlesztett ki, amelyet a világ kormányai használnak. 68

a kontradiktórius tanulás, miközben elszigeteli az
ügynökséget a jogi kihívásoktól. A program azonban
valószínűleg a vállalkozók és a párhuzamos ügynökségi
kezdeményezések eszközeinek széles skáláját integrálja.
A Contractor Metron például olyan képességekkel
büszkélkedhet, amelyek magukban foglalják a felügyelt és
nem felügyelt gépi tanulást és a gráfbányászatot. 70 A DHS
pedig arról számolt be, hogy a CBP fejlett gépi tanulási
algoritmusai a rakományok átvizsgálásával összefüggésben
támogathatják "az érdeklődésre számot tartó szervezetek és
személyek kutatását" hírszerzési és bűnüldözési célokra. 71 A
DHS jelentése szerint a CBP utasellenőrzési programja csak
"kockázatalapú szabályokat alkalmaz, amelyek diszkrét
adatelemekből származnak", és nem említi a gépi tanulást. 72
Pedig a DHS 2012-ben szerződést kötött a Metronnal egy
"automatizált viselkedésalapú átvilágítási és anomáliafelismerő technológia" kifejlesztésére73 .
2018-ban támogatást ítélt oda a DataRobot, Inc. számára,
hogy "megkezdje egy gépi tanulási platform prototípusának
tesztelését" a CBP globális utazásértékelő rendszere
számára. 74

Egy belső jelentésben a CBP elismerte,
hogy nem tudta megmagyarázni az
íriszolvasó technológiájának
hibaarányát: "Az alkalmazott
szabadalmaztatott technológia miatt a
hiba konkrét okát nem lehetett
megkülönböztetni".

A program a legkülönfélébb információkból származó információkat is felhasználja.
kormányzati és nem kormányzati adatforrásokból. Számos
ezek az adatforrások a DHS belső forrásai, mint például az Advance
nyilvánosságra azokat a konkrét technológiákat, amelyeket a
Utasinformációs rendszer, nem bevándorlási információs
kockázat-előrejelző programja ezen adatok feldolgozásához
rendszer és integrált végrehajtási adatbázis. Mások, mint
használ. A CBP-nek biztonsági és felelősségi okokból egyaránt
például a Szövetségi Nyomozó Iroda terrorista szűrési
érdeke, hogy technológiái átláthatatlanok maradjanak: Ezáltal
adatbázisa és az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Bűnügyi
elhárítja a
Információs Központja, a társszervektől származnak. A
program azonban a szövetségi kormányzati forrásokon túl
is kiterjed az utasok adatainak gyűjtésére - például
számlázási és e-mail adatokra
címek, fizetési információk, a fedélzeti ülőhelyek helye,
étkezési preferenciák és poggyászadatok - közvetlenül a
légitársaságoktól. 69
Az arcfelismeréshez hasonlóan a CBP sem hozta
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A kockázat-előrejelzési program módszertana és
hatóköre továbbra is kissé homályos. A CBP tagadta,
hogy ML-alapú kockázatértékelési pontszámokat
használna az utasok esetében75 , és azt állítja, hogy
ehelyett az egyes utasok személyazonosításra alkalmas
adatait hasonlítja össze "a korábbi vizsgálatok és
hírszerzési információk alapján azonosított gyanús
tevékenységekre vonatkozó megfigyelésekkel és
mintákkal".76 2009-ben az Electronic Frontier Foundation
által indított perben az ügynökség belső
dokumentumaiban számos utalás került napvilágra a
"kockázati pontozású" utasadatokra. 77 Az, hogy ezek a
kockázati pontszámok az ügynökség által a
teherszállítással összefüggésben használt algoritmushoz
hasonló ML-algoritmusból vagy szakértői rendszerből
származnak-e, továbbra sem világos. Még 2018-ban az
Unisys egy sajtóközleményben azt állította, hogy segít a
CBP-nek felmérni "az utasokkal vagy rakományokkal
kapcsolatos kockázatot".
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"78 Ezeket a kockázati pontszámokat nemcsak a vám- és
határvédelem, hanem más DHS vagy bűnüldöző szervek is
használhatják.
III. A CBP JÖVŐBELI PÁLYÁJA
Bár az arcfelismerés nem lehet olyan pontos, mint a
ujjlenyomatok79 és a kijátszásra való hajlamosság,80 hanem a
még a mobil ujjlenyomat-olvasóknál is zökkenőmentesebb
interfész. Az arcfelismerő kamerák telepítésével a CBP
szélesebb körben és gyorsabban gyűjthet biometrikus
arcfelismerési adatokat, mint az egyéni ujjlenyomatok
esetében. A technológia azt is lehetővé teszi a CBP számára,
hogy az utazókat egy szélesebb körű fotóadatbázis alapján
egyeztesse, miközben csökkenti az ügynökség "függőségét a
kevésbé megbízható papíralapú úti okmányoktól, mint az
útlevelek és a vízumok".81 A kockázat-előrejelző programok
hasonló javulást ígérnek.
a hatékonyság és a pontosság terén. Ezek az eszközök
azonban még mindig kezdeti stádiumban vannak. Ahogy
a CBP kiterjeszti a használatukat, valószínűleg nagyobb
belső ügynökségi AI/ML szakértelmet kell majd kiépítenie a
következő kérdések megoldásához
a vállalkozókra való támaszkodásból adódó tudáshiány. Egy
belső jelentésben például a CBP elismerte, hogy nem tudta
megmagyarázni az íriszszkenner-technológia hibaarányát:
"[A]z alkalmazott szabadalmaztatott technológia miatt a hiba
konkrét okát nem lehetett megkülönböztetni. "82 Ha a CBP
nem érti meg saját technológiájának hiányosságait,
kiteheti magát ismeretlen sebezhetőségeknek, és nem
észleli a támadásokat. Tágabb értelemben, azok az
ügynökségek, amelyek nem férnek hozzá egy vállalkozó
saját technológiájához, nem képesek saját rendszereik
hibaelhárítására és kiigazítására.

a CBP számos magánvállalkozója az önéletrajzában felsorolja
kutatásait, lehetővé téve az ellenfelek számára, hogy
megalapozott feltételezéseket tegyenek az ügynökség belső
modelljeiről. Ahogy a CBP kiterjeszti az arcfelismerés és a
kockázati előrejelzés használatát, figyelembe kell vennie és
kezelni kell ezeket a fejlődő biztonsági fenyegetéseket.
az ellenfél védelmét. 86 Bár a kutatók a robusztusságra
vonatkozó elméleti garanciákkal rendelkező modellek
kiképzésével igyekeztek kezelni a támadásokat,87 ezek a
garanciák gyakran a pontosság árán valósulnak meg. Továbbá
a magánvállalkozók súlyosbíthatják a sebezhetőséget.
Például,

A belső technikai kapacitás kiépítése mellett a CBP-nek
lépést kell tartania a mesterséges intelligencia
fejlődésével, mivel programjai olyan biztonsági és
ellenséges tanulási problémákat vetnek fel, amelyekkel a
bűnüldöző szervek továbbra is küzdenek. Arcfelismerés
a felismerő rendszerek sebezhetőek lehetnek a támadásokkal
szemben. 83 Egy támadó például olyan adatbevitelt alakíthat
ki, amellyel a CBP arcfelismerő rendszerét úgy tudja
becsapni, hogy tévesen egyeztessen egy arcot a repülési
tilalmi listával, vagy fordítva. 84 A legegyszerűbb támadások
gyakran
a legsikeresebb: A biztonsági kutatók megzavarták a Tesla
robotpilóta rendszerét a matricák stratégiai
elhelyezésével.
a látómezejében, ami miatt az autó váratlanul sávot vált. 85
Ráadásul a támadók gyakran rövid időn belül képesek áttörni
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A CBP ellentmondásos személyes
adatok gyűjtése és megosztása
rávilágít a szilárd hozzájárulási és
biztonsági eljárások kialakításának
fontosságára.
IV. HATÁSOK: AZ AI-T HASZNÁLÓ BŰNÜLDÖZŐ
SZERVEK ELŐTT ÁLLÓ KIHÍVÁSOK
Az AI/ML-eszközök növelhetik a bűnüldöző szervek
széleskörűségét és pontosságát. A CBP AI/ML felhasználási
esetei a következőkre vonatkoznak
más bűnüldöző szervek számára és azon túl. A Veteránügyi
Minisztérium és más szolgáltató ügynökségek például
fontolóra vehetik az arcfelismerés vagy más biometrikus
azonosítók használatát a személyazonosságok
feldolgozásához, a személyes adatok biztonságos
feldolgozásához és a várakozási idő csökkentéséhez. 88 A
kockázatot egyéni szinten figyelő szabályozó hatóságok például a SEC és az FTC - tanulhatnak a CBP kockázatelőrejelző programjából. Ezek a meglátások például
segíthetik a Medicare és Medicaid Services (CMS) központjait
saját csalásmegelőzési programjukkal. 89 Ugyanakkor az
ügynökségeknek figyelembe kell venniük azokat a
kihívásokat, amelyekkel a CBP-nek továbbra is szembe kell
néznie ambiciózus programjainak megvalósítása során.
Először is, a CBP ellentmondásos személyes adatok
gyűjtése és megosztása rávilágít a szilárd hozzájárulási és
biztonsági eljárások kialakításának fontosságára, még az
ügynökségek közötti adatmegosztás esetében is. Az
ügynökségek közötti adatmegosztás szövetségi
szabályozása elsősorban a jelentéstételi követelményekre
korlátozódik, és nem biztos, hogy teljes mértékben
figyelembe veszi a korszerűbb adatmegosztással
kapcsolatos közérdekű aggályokat.
A korábbi technológiák egyszerű opt-in és opt-out
mechanizmusokat használtak: A bűnüldöző szervek
korábban közvetlenül a polgároktól gyűjtöttek képeket,
például az útlevél, a vízumkérelem vagy a határátlépés
során. 90 És bár a repülőtereken már régóta használnak
automatizált útlevélkioszkokat, amelyek arcbiometriai
adatok segítségével ellenőrzik a személyazonosságot,
ezeket a technológiákat viszonylag könnyebb volt
észrevenni és lemondani róluk. 91 Ezzel szemben egy
amerikai
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Az a polgár, aki ma le akar mondani az arcfelismerésről,
egyre nehezebben teheti meg ezt: Az ügynökség valószínűleg
már megszerezte a képét a számos adatforrása egyikéből, és
valószínűleg már használja is azt a személyazonosságának
ellenőrzésére. Az arcfelismerő program végrehajtása során
például a CBP több évtizedes útlevélképeket szerzett be a
Külügyminisztérium konzuli egységesített adatbázisából92 , anélkül,
hogy ehhez az amerikai állampolgárok beleegyezését kérte
volna. 93

arányban minősítette tévesen, mint a világosabb
bőrszínűeket. 103 Kínában egy automatizált rendőrségi
rendszer egy üzletasszony arcát észlelte egy buszreklámon,
és tévesen szabálytalan átkelésért ítélte el. 104 Bár a tudósok

Másodszor, az adatmegosztás adatvédelmi aggályokat vet
fel. A CBP különböző szövetségi, állami és helyi hatóságokkal
osztja meg az információkat. Együttműködik a Nemzeti
Szabványügyi és Technológiai Intézettel a beszállítói
technológiák tesztelése és értékelése céljából94 , és
biográfiai és biometrikus adatokat táplál a közös
ügynökségközi érkezési és indulási információs rendszerbe. 95
Ez az adatmegosztás túlmutat a kormányzaton. A meglévő
iránymutatások értelmében magánfelek, például
légitársaságok vagy repülőterek számára engedélyezhetik az
arcképek kereskedelmi célú felhasználását. A CBP egyik
egyetértési nyilatkozata "nem zárja ki egyik felet sem abból,
hogy a jövőben üzleti megállapodásokat vagy kereskedelmi
lehetőségeket kössön".96 Egy médiajelentés szerint ez a
megállapodás "nem szab kereskedelmi korlátokat a
"légitársasági partnerek" számára; ha el akarták adni vagy
valamilyen módon pénzzé akarták tenni az általuk gyűjtött
biometrikus adatokat, semmi sem akadályozta meg őket."97
Ráadásul, miközben a CBP a kormányzati szerződéseibe
adatfelhasználási irányelveket ír,98 a DHS iránymutatásainak
megfelelően, amelyek a 2014. évi biztonsági modernizációs
törvényből és a 2015. évi kiberbiztonsági információmegosztási
törvényből származó szövetségi követelményeket hajtják
végre,99 ezek az óvintézkedések nem határozzák meg
kellőképpen az ügynökségi adatok magáncélú felhasználásának
korlátait. Az átláthatóság hiánya miatt a CBP-t ért kritikák100
megelőzése érdekében az ügynökségeknek érdemes lehet már
a kezdetektől fogva világos iránymutatásokat megosztaniuk
az adatgyűjtésre és az adatmegosztásra vonatkozóan.
Harmadszor, az arcfelismerés vagy kockázat-előrejelzés
ügynökségi alkalmazása felvethet egyenlő védelmi
aggályokat. Amint azt a magánélet védelmezői és a tudósok
is hangsúlyozták101 , az arcfelismerő rendszerek elfogultságot
ültethetnek bele az ügynökségi döntéshozatalba. Az
adatokban rejlő torzítások az alulreprezentált
népességcsoportok esetében pontatlanságot
eredményezhetnek, ami az egyenlőtlen hatás és az
egyenlőtlen bánásmód aggályait vonja maga után. 102 Számos
rendszer eredetileg a sötétebb bőrtónusú arcokat nagyobb
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olyan algoritmusok kifejlesztésén dolgoznak, amelyek
természetesen figyelembe veszik ezeket a
torzításokat,105 és a gyártók jelentősen csökkentették a
a hibaarányok közötti különbségek,106 a rendszerek továbbra
sem tökéletesek. Hasonlóképpen, a kockázati előrejelzés
tekintetében a kockázati pontszámok olyan védett
tulajdonságokra támaszkodhatnak, mint a faj, a vallás és a
nem. 107 Az ilyen pontozással kapcsolatos jogi kérdések
továbbra is ellentmondásosak, de megoldatlanok az
algoritmikus kontextusban. 108 Az ügynökségeknek
figyelembe kell venniük ezeket a jogi aggályokat, amikor
eldöntik, hogy elfogadnak-e arcfelismerő rendszereket.

mentességre, hivatkozva a 13.780. számú végrehajtási
rendeletre, amely megfogalmazza a biometrikus be- és
kilépési rendszer nemzetbiztonsági célját és sürgősségét. 117
De még ebben az esetben is valószínűleg be kellene építenie
a szabályba egy rövid nyilatkozatot, amely a nyilvános
észrevételek kizárásának indoklására hivatkozik. 118

Negyedszer, az arcfelismerés ügynökségi alkalmazása felveti
a negyedik módosítással kapcsolatos kérdéseket. Bár a
jelenlegi jogszabályok megengedőek a határon történő
házkutatás és lefoglalás tekintetében109 , e technológiák
alkalmazása körül vannak bizonyos bizonytalanságok,
valamint a kongresszus nagyobb felügyeletet követel. 110
Nincs bírósági döntés arról, hogy az arcfelismerés
alkalmazása a negyedik módosítás értelmében
házkutatásnak minősül-e. 111 A kockázati pontozás
alkalmazása érintheti a negyedik módosítást, ha alapjává
válik - vagy akár csak meghosszabbítja - a házkutatást vagy
lefoglalást. A határmentesség kevésbé valószínű, hogy a
kockázatértékelést és arcfelismerést alkalmazó más
ügynökségi kontextusokban alkalmazható.
Ötödször, a nemzetbiztonsági kontextuson kívül AI/ML
technológiákat alkalmazó ügynökségekre az APA szerinti
eljárási követelmények vonatkozhatnak. A Kongresszus több
alkalommal is elrendelte a biometrikus adatok gyűjtését
külföldi állampolgároktól a határon, de soha nem
engedélyezte egyértelműen az arcfelismerést amerikai
állampolgárok esetében. 112 A CBP az arcfelismerési
programja végrehajtását megelőzően nem folytatott
hirdetményi és véleményezési szabályalkotást,113
feltehetően az APA egyik kivételére hivatkozva. 2011-ben
azonban a D.C. Circuit úgy ítélte meg, hogy a
Közlekedésbiztonsági Ügynökségnek a testszkennerek
alkalmazása előtt szabályalkotási eljárást kellett lefolytatnia.
a repülőtereken. 114 A D.C. Circuit úgy ítélte meg, hogy a
testszkennerek ügynökség általi elfogadása olyan
jogalkotási szabály, amely értesítést és véleményezést
igényel. Ha a biometrikus program analóg a
testszkennerek alkalmazásával, akkor hasonlóan
szabályalkotást igényelhet. Az APA továbbá mentesíti az
ügynökségeket az értesítés és a véleményezés alól, ha az
nem praktikus vagy szükségtelen115 , illetve katonai vagy
külügyi ügyekben. 116 Az ügynökség hivatkozhat erre a
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Végezetül a CBP-nek komoly politikai és PR-kockázatokkal
kell megküzdenie. Az arcfelismerés és a kockázatelőrejelzés továbbra is az AI/ML technológia
legvitatottabb alkalmazásai közé tartozik, részben azért,
mert ezek a fent említett aggályokat vetik fel a polgárok
beleegyezésével, az adatvédelemmel, az egyenlő
védelemmel, valamint a házkutatással és lefoglalással
kapcsolatban. De a
az arcfelismerő technológia és a kockázat-előrejelzés miatti
növekvő izgatottság ennél mélyebbre hatol, és a felügyeleti
állam felemelkedésével kapcsolatos egzisztenciálisabb
aggodalmakat tükrözi. Bár a fentiek nem tudnak igazságot
tenni a technológiával támogatott megfigyelés megfelelő
szerepéről folyó vitában, a vitát mindenképpen fontos
lefolytatni.
****
Összefoglalva, az AI/ML-eszközök, mint a CBP esetében is,
jelentősen kibővíthetik egy ügynökség hatáskörét és
hatókörét, és lehetővé tehetik az ügynökségi műveletek
hatékonyabbá és pontosabbá tételét. Ugyanakkor az ilyen
programok adatvédelmi és biztonsági kockázatokat vetnek
fel, és alapvető feszültségeket tárnak fel a bűnüldözés és az
ügynökségi átláthatóság céljai között.
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Hivatalos elbírálás a
társadalombiztosításnál Administration

A szövetségi ügynökségek több ügyet bírálnak el, mint az összes szövetségi bíróság
együttvéve. A megfelelő eljárás biztosítása ilyen nagy volumenű ügyek mellett továbbra is
a közigazgatási bíráskodás egyik fő kihívása, és a témának számos jogi és tudományos
elemzés foglalkozik. 1 Amikor egy bevándorló fellebbez a menedékjogi döntés ellen,
amikor egy veterán fellebbez a rokkantsági ellátás elutasítása ellen, vagy amikor egy
magánszemély megtámadja a Medicare-ellátás elutasítását, hogyan biztosíthatjuk, hogy
az elbírálók által hozott döntések pontosak és következetesek legyenek?
És milyen potenciállal rendelkezik a mesterséges intelligencia annak megoldására, amit
egyesek "a döntések minőségének fenyegető válságának "2 neveztek az ügynökségi
bíráskodásban? Ebben a fejezetben a mesterséges intelligencia formális bíráskodásban
való újonnan megjelenő felhasználásával foglalkozunk.
FONTOS TUDOMÁNYOK
A formális bíráskodás
pontosságának és hatékonyságának
javítására mesterséges
intelligencia-eszközöket
fejlesztenek ki.
A
legfejlettebb
eszköz
a
határozattervezetek szöveges
elemzésére támaszkodik, hogy
jelezze a lehetséges hibákat.

Az ügynökségen belül a
szakterületi és műszaki
szakértelemmel rendelkező
vállalkozók döntő szerepet
játszottak a korai innováció
ösztönzésében, hogy
megkerüljék az örökölt
rendszereket és korlátozásokat.

Ahogy az ítélkezési
döntéshozatali eszközök
fejlődnek, úgy vethetnek fel
kérdéseket a döntési hatáskörrel
és a
a függetlenség és a bírói döntések
átláthatósága.

Az AI-alapú bírálati eszközök kétféle bírálati beállítással foglalkoznak.
Először is, a formális ítélkezés tankönyvi APA kategóriája azokra az esetekre
összpontosít, amikor az ügynökség felhatalmazó aktusa előírja, hogy az
ítéleteket jegyzőkönyvben kell meghozni. 3
A néha "A-típusú" elbírálásnak4 nevezett ilyen elbírálások az APA5 szerinti eljárási
védelmet váltanak ki, beleértve az érdekelt felek jogát a bizonyítékok
benyújtására, a kizárólagos jegyzőkönyvhöz való jogot a határozathoz, az elnöklő
alkalmazotthoz való jogot, aki az ügynökség nyomozóitól vagy ügyészeitől távol
áll (a funkciók szétválasztása), valamint az ex parte kommunikáció tilalmát. 6 Az
elnöklő alkalmazott általában közigazgatási bíró (ALJ). 7 A
2017-ben 27 ügynökség 1 931 ALJ-t alkalmazott. Az ALJ-k túlnyomó többségét
néhány ügynökség foglalkoztatja: 86%-uk a Szociális Biztonsági Igazgatóságnál,
5%-uk a Medicare Hearings and Appeals (Medicare meghallgatási és
fellebbezési hivatal), 2%-uk a Munkaügyi Minisztériumban és 2%-uk a Nemzeti
Munkaügyi Kapcsolatok Tanácsában.
Másodszor, az ebben a fejezetben tárgyalt eszközök azokra az ítéletekre is
vonatkoznak, amelyek bizonyítási meghallgatást igényelnek, de nem váltják ki az APA
alapértelmezett bírói eljárásait. Az ilyen "B-típusú" elbírálásokban az ügynökségek
közigazgatási bírákat alkalmaznak, akiknek az elbírálási munkája hasonlít az ALJkéhoz, de nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk.
eljárásjogi védelem, mint az APA. 8 Szigorúan véve az ilyen bírói döntések az
APA értelmében "informálisak", de a felhatalmazó jogszabály (és potenciálisan az
eljárási jogszerűség) még mindig kiválthatja a polgári per közigazgatási
közelítését.
Asimow közel 100 olyan rendszerről számol be, ahol a hivatal elsődleges feladata a
"B" típusú elbírálás9 , de az "A" típusú elbírálásokhoz hasonlóan néhány ügynökség,
például a Veteránok Fellebbviteli Testülete10 és a Bevándorlási Felülvizsgálati
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alkalmazza az AJ-k nagy részét.
Az ilyen típusú elbírálások
jellemzően szintén kizárólagos
nyilvántartási kötelezettséggel,
semleges döntéshozóhoz való joggal,
a funkciók szétválasztásával és az ex
parte kommunikáció tilalmával
járnak. Míg a "vadul
Hivatal11
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változatos "12 , ezek az elbírálási eljárások gyakran az ügyek
feldolgozásával kapcsolatos kihívásokkal is szembesülnek a
jelentős ügyterhek miatt. Az SSA-nál a hibák csökkentésére
és a rokkantsági elbírálás feldolgozási idejének javítására
kifejlesztett eszközök jól átültethetők például a szorosan
analóg BVA környezetbe.

a károsodások kombinációja). 18 A harmadik lépésben az
ügynökség megállapítja, hogy a károsodás(ok)
megfelel(nek)-e a felsorolt károsodásoknak,19
amely esetben az igénylő jogosult ellátásra. Ha nem, akkor
az ügynökség a negyedik lépésben megállapítja, hogy az
igénylő képes-e a következőkre

Az ebben a fejezetben tárgyalt eszközök valamivel
kevésbé alkalmazhatók közvetlenül az informális, nem
bizonyító erejű meghallgatást nem igénylő ("C-típusú")
ítéletek hatalmas maradék kategóriájára. A következő
fejezetben erre a környezetre térünk ki.
A következőkben a vita nagy részét a Szociális Biztonsági
Igazgatóságon (SSA) alkalmazott mesterséges intelligenciainnovációknak szenteljük, mivel az ügynökség központi
szerepet játszik a hivatalos bíráskodásban, és mivel az SSA
tette a legnagyobb lépéseket az ilyen eszközök
kifejlesztésében. A fejezetet a tágabb értelemben vett
elbírálásra vonatkozó következmények kifejtésével zárjuk.
I. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁS
A. Rokkantsági kérelmek rendszere
Az SSA-t 1935-ben hozták létre a társadalombiztosítási
törvény részeként. A kongresszus később módosította az
1935-ös társadalombiztosítási törvényt, hogy a
fogyatékosság miatt munkaképtelen emberekre is
kiterjedjen, és létrehozta a társadalombiztosítási és
rokkantsági biztosítási programot ("SSDI"). A program
jelenleg minden olyan 18 és 65 év közötti munkavállalóra
kiterjed, aki a programba befizetett járulékaival arányos
járulékot fizetett. 13 1972-ben a Kongresszus létrehozta a
kiegészítő biztonsági jövedelem ("SSI") programot, amely a
korábbi hozzájárulásoktól függetlenül, rászorultsági alapon
nyújt rokkantsági ellátásokat. 14
A társadalombiztosítási törvény a "rokkantság"
fogalmát úgy határozza meg, mint "az orvosilag
megállapítható, várhatóan a jövőben várható
károsodás miatt bármely jelentős jövedelemszerző
tevékenység végzésére való képtelenség".
legalább tizenkét hónapig tart vagy halálhoz vezet".15 A
jogszabály és a végrehajtási rendeletek ötlépcsős eljárást
írnak elő annak megállapítására, hogy a kérelmező megfelele a kritériumoknak és jogosult-e ellátásra. 16 Az első lépésben
az ügynökség elutasítja a kérelmet, ha az igénylő jelentős
jövedelemszerző tevékenységet folytat. 17
A második lépésben az ügynökség azt vizsgálja, hogy az
igénylőnek van-e "orvosilag megállapítható, elégséges
időtartamú súlyos fizikai vagy mentális károsodása" (vagy
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a felperes "fennmaradó funkcionális kapacitása" és
korábbi releváns munkája alapján. 20 Ha nem, az ötödik
lépésben az ügynökség meghatározza, hogy az igénylő
képes-e más munkát végezni, az igénylő fennmaradó
funkcionális képessége, életkora, végzettsége és munkája
alapján.
tapasztalat. Ha nem, az igénylőt rokkantnak és ellátásra
jogosultnak találják. 21

esetek 90%-ában, míg mások 10% alatt ítélik meg az
ellátásokat. 26 Az ilyen egyenlőtlenségek aggályokat vetnek
fel a pontossággal és a méltányossággal kapcsolatban, de az
egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló korábbi
erőfeszítések az alábbiak révén

Az elbírálási eljárás négy adminisztratív szintre oszlik.
Először, az első állami szinten az SSA megkapja a kérelmet,
és elküldi azt az állami rokkantsági elbíráló szolgálatnak
("DDS"). A DDS munkatársai orvosi vagy pszichológiai
tanácsadókkal együttműködve először azt állapítják meg,
hogy a kérelmező a szabályok szerint rokkant-e.
Másodszor, a DDS kezdeti megállapításával elégedetlen
kérelmező kérheti a felülvizsgálatát. A DDS egy másik
vizsgálója felülvizsgálja az eredeti döntés részeként
benyújtott összes bizonyítékot, és az igénylő további
bizonyítékokat nyújthat be. Harmadszor, a felülvizsgálat
eredményével elégedetlen kérelmező kérheti a
közigazgatási bíró ("ALJ") előtti meghallgatást, hogy de
novo felülvizsgálja a kérelmét, beleértve a korábbi eljárás
idején nem rendelkezésre álló további bizonyítékok
felülvizsgálatát is. A fellebbviteli tanács az ügynökségen
belül a fellebbezések végső szintjét kezeli. A Fellebbezési
Tanács feladata továbbá a minőségi felülvizsgálat és a
szakpolitika értelmezése.
B. Jelenlegi kihívások
1. Terheltség, feldolgozási idő és
differenciált támogatási arányok
Az SSA valószínűleg "a nyugati világ legnagyobb elbíráló
szerve".22 A rokkantsági elbírálás és felülvizsgálat hivatala
(Office of Disability Adjudication and Review, ODAR) felelős
a rokkantsági meghallgatások ütemezéséért, a fellebbviteli
tanács kezeléséért és az ALJ-k által hozott határozatok
felülvizsgálatáért. Az ODAR több mint 160 irodából és 10
regionális irodából áll. 2016-ban az SSA több mint 2,5 millió
rokkantsági kérelmet kapott, és csaknem 700 000-et
fellebbezett a meghallgatási szintre. 23 Az ODAR-irodák az
esetek nagy száma miatt jelentős igénylési hátralékkal
küzdenek. A meghallgatásra való várakozási idő néhány
hónaptól több mint két évig terjedhet. 24 A meghallgatások
hátralékának és a kérelmek átlagos feldolgozási idejének
csökkentésére tett korábbi erőfeszítések korlátozott sikerrel
jártak. 25
Emellett régóta aggályos, hogy az egyes ALJ bírák között
nagymértékben eltérő a megítélési arány: egyes bírák az
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a belső felügyeletet úgy ítélték meg, hogy az sérti az APA
szerinti döntéshozatali függetlenség elvét. 27 Az SSA-nál a
döntéshozatal pontosságának és következetességének
biztosításával kapcsolatos kihívások a minőségjavítási
erőfeszítések évtizedei során is fennmaradtak. 28

segíthet az SSA elbírálásának régóta fennálló kihívásainak
kezelésében. Mivel azonban az OAO csak ügyvédek
alkalmazására volt jogosult, stratégiai szempontból olyan
ügyvédeket talált, akik történetesen szintén rendelkeztek
az adatelemzéshez és a szoftverfejlesztéshez való érzéke,
amely az SSA korai prototípusait kiépítő alapcsapat lett. 30

2. Kapacitásépítés
E kihívások kezelésére tett erőfeszítései részeként az
SSA számos erőfeszítést tett adatainak javítása
érdekében.
infrastruktúra és a technikai kompetenciával rendelkező
személyzet fejlesztése az igények adatvezérelt
feldolgozásának hatékonysága és pontossága érdekében.
Az SSA már régóta törekszik az adatelemzéshez
rendelkezésre álló adatok minőségének javítására az
elbírálások hatékonyságának és minőségének javítása
érdekében. Más elbíráló ügynökségekkel ellentétben az SSA
már korán bevezetett egy elektronikus ügykezelő eszközt. 29
Az egyik jelenlegi erőfeszítése az orvosi dokumentáció
elektronikus formátumban történő beszerzésére és a
jelenleg a legtöbb esetben képfájlként kapott orvosi
dokumentáció szöveges fájlokká történő átalakítására
irányul. Az SSA jelenleg digitalizálja a kérelem-előállítási
folyamatát, és tervezi, hogy az orvosi bizonyítékokat
hozzáférhetőbb formátumban szerezze be. Az SSA 2015-ben
olyan szoftver kifejlesztésébe is belekezdett, amely az orvosi
dokumentációk képeit olvasható szöveggé alakítja át. Az SSA
CARES kezdeményezés olyan szoftver kifejlesztését és
kísérleti alkalmazását tervezi, amely mesterséges
intelligenciát és NLP-t használ az ügyiratok automatikus
átvizsgálására, a duplikált orvosi
bizonyítékokat, és javasolják, hogy az SSA munkatársai
távolítsák el ezeket a bizonyítékokat. Ezen erőfeszítések
ellenére az adatinfrastruktúra továbbra is jelentős
kihívásokkal küzd.
Úgy tűnik, hogy az ügynökség vezetése és a vállalkozói
szellem különösen fontos szerepet játszott az SSA
pozicionálásában, hogy képes legyen kihasználni az
adatelemzés előnyeit. Gerald Ray, aki pályafutása nagy
részét az SSA-nál töltötte, majd közigazgatási fellebbviteli
bíró, később pedig a fellebbviteli műveletek hivatalának
(OAO) ügyvezető igazgatóhelyettese lett, fontos szerepet
játszott a mesterséges intelligencia eszközeinek
prototípusának megteremtésében.
Az egyik munkatársa az SSA "Steve Jobsaként" jellemezte
Rayt, aki már korán felismerte, hogy az elbírálási politika
formalizálása, az adatfolyamok rögzítése és az analitika
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II. AI HASZNÁLATI ESETEK
A következőkben három újszerű kísérletet ismertetünk a
mesterséges intelligencia/ ML használatára az SSA-nál, a
kifinomultság növekvő sorrendjében, amelyek célja az
esetszám, a pontosság és a konzisztencia kihívásainak
kezelése.
A. Klaszterezés a mikro-specializációhoz
A Fellebbezési Tanács megvizsgálta a klaszterezési
algoritmusok használatát az ügyek feldolgozásának javítása
érdekében. A jelenlegi megközelítés az ügyeket
véletlenszerűen osztotta ki az elbírálók között. Az SSA
feltételezte, hogy az ügyek klaszterezése segíthet az
elbírálóknak abban, hogy a hasonló kérelmek együttes
vizsgálatával szakismereteket gyűjtsenek az irányelvekről és
szabályzatokról, és csökkentsék a kutatásra fordított időt,
ami potenciálisan csökkentheti az ügyek feldolgozási idejét
és a hibákat. Az ügyek csoportosításának egyik lehetősége
az lett volna, ha olyan speciális egységeket alakítanak ki,
amelyekben az elbírálók kizárólag a jog különböző
területeire összpontosítanak. Az eltérő munkaterheléssel
kapcsolatos aggályokra reagálva azonban a klaszterezési
algoritmust úgy alkalmazták, hogy minden bíró a) ugyanazt
a (véletlenszerűen kiválasztott) ügycsoportot kapja, mint
korábban, de b) a javasolt sorrendben kapja meg az ügyek
feldolgozását. Az ilyen "mikro-specializáció" még mindig
lehetővé teheti az ítélkező bírák számára, hogy
szakértelmet fejlesszenek ki egy területen, és a vonatkozó
jogszabályokat és rendeleteket hasonló ügyekre
alkalmazzák.

Az ügyek feldolgozási idejének csökkentésére irányuló másik
erőfeszítés keretében az SSA két mechanizmust dolgozott ki
a valószínűleg ellátásban részesülő kérelmek gyorsítására.
Az ügyek feldolgozásának javítása érdekében az SSA az
első kérelem szintjén új szabályokat hirdetett meg,
amelyek rendelkeztek arról, hogy automatikusan
azonosítani kell azokat az igénylőket, akik a legnagyobb
valószínűséggel jogosultak a gyors rokkantsági megállapítás
(Quick Disability Determination, QDD) ellátására. 33 A
program azonosítja azokat a kérelmeket, amelyek
esetében az ellátások megítélése valószínűsíthető, és
amelyek esetében az ellátások megítéléséhez szükséges
információk a

A klaszterező eszköz az SSA ügykezelő rendszerében
rendelkezésre álló metaadatokat használja - beleértve az
igénylő életkorát, károsodását, származási államát és a
meghallgatás szintjén kialakított egyéb tényeket -, hogy
hasonló igényeket tartalmazó klasztereket hozzon létre. 31
Az SSA az ügyfeldolgozási idő 12%-os és 7,5%-os
csökkenéséről számolt be.
a közigazgatási fellebbviteli bíróktól az ügyvédeknek
küldött visszatérítésekben. 32 Mindazonáltal a programot csak
önkéntes alapon használják, és nem világos, hogy ezeket
a hatásokat hogyan számították ki. Ha több motivált bíró
fogadta volna el a mikroszakosodást, vagy ha a programot
más minőségi
a fejlesztési erőfeszítések, a bejelentett előnyök túlértékeltek
lehetnek.
B. A fellebbezések felgyorsítása a
siker valószínűségének
előrejelzésével
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a rokkantság megállapítása gyorsan és egyszerűen
megszerezhető. Minden DDS egység létrehoz egy QDD
egységet, amely a prediktív modell által közvetített kérelmek
feldolgozásával foglalkozik. 34 Az átirányítást követően minden
egyes QDD-megállapítás "egy vizsgáló és egy orvosszakértő
aláírásával jár".35 Az elvárás az volt, hogy a kérelmek kis száma
feleljen meg a követelményeknek, de idővel több esetet
dolgozzanak fel ilyen módon. 36 A javasolt modell célja az
volt, hogy az igényeket "olyan tényezőkön alapuló
pontszámok alapján azonosítsa, mint az orvosi előzmények,
a kezelési protokollok, valamint az orvosi jelek és leletek".37 A
jellemzők kiválasztása a DDS korábbi megállapításai alapján
történt. 38 2010-ben az SSA felülvizsgálta rendeleteit
lehetővé teszi a QDD-ellenőrök számára, hogy orvosi
konzultáció nélkül is helyt adjanak az igényeknek,39 miközben az
elutasítások esetében továbbra is megkövetelik a
konzultációt. 40 Néhány tudós lelkesedésnek adott hangot a
QDD-vel kapcsolatban: "A QDD-k bevezetése az első döntési
szinten a kiválasztott típusú kérelmek esetében - ahol a
rokkantság eldöntéséhez szükséges információk gyorsan és
könnyen beszerezhetők - szintén pozitív és gyakorlatias
megközelítést jelent az ügykezelésben.
Az olyan követelések elkülönítése, amelyek esetében a
bizonyítási dokumentáció kis nehézséggel összeállítható,
lehetővé teszi az SSA számára, hogy a szükséges
erőforrásokat a nehezebb követelésekre irányítsa. "41

úgy, hogy valószínűleg teljes mértékben kedvező
elbírálásban részesül, szemben a teljes mértékben kedvező
elbírálási arány 2,5-3%-os átlagos arányával az összes kérelem
meghallgatási szintjén. 47
C. Természetes nyelvi feldolgozás a minőségbiztosításban
Az SSA régóta foglalkozik minőségbiztosítási
kezdeményezésekkel. 48 A legambiciózusabb technológiai
változat egy természetes nyelvi feldolgozáson (NLP) alapuló
eszközcsomagból áll. Az úgynevezett

Az SSA olyan eszközöket is kifejlesztett, amelyekkel
felgyorsíthatja a meghallgatás szintjén a kérelmek
elbírálását azáltal, hogy megjósolja, mely kérelmek
felülvizsgálatát utasították el, de nagy valószínűséggel
kapnak ellátást. 42 A támogatás megjósolt valószínűségét
"nem használják fel az ügyek elbírálásához, és a támogatás
valószínűségét [nem] osztják meg az elbírálókkal, de a
magasabb támogatás valószínűségű ügyeket [előrébb
helyezik] az ügyeknél a(z)
sorba állnak, ahol a támogatás valószínűsége alacsonyabb,
azzal az elvvel, hogy a fogyatékkal élő kérelmezőknek a
lehető leghamarabb meg kell kapniuk a döntést. "43 A
szakosodott csoportok ezután a becslések alapján elemzik az
eseteket. 44 A modell arra is törekszik, hogy azonosítsa azokat
a kérelmeket, amelyeket eljárási okokból elutasítottak, de
amelyek egyébként
fizetni kell annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen
követelések megfelelő felülvizsgálatban részesüljenek. 45 A
felügyelt tanulási modell (Naïve Bayes) a meghallgatás
szintjén elért eredményeket (teljes mértékben kedvező,
kedvező, kedvezőtlen vagy elutasító),46 az életkort és a
károsodást használja jellemzőként. Az SSA tisztviselői arról
számoltak be, hogy a modell az esetek 10%-át azonosította
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az Insight programot49 , ezeket az eszközöket elsősorban Kurt
Glaze, egy SSA-ügyvédből lett programozó fejlesztette ki,
elsősorban a határozatok megírásának minőségének
javítása érdekében. A meghallgatás szintjén az Insightot a
véleménytervezetek gyenge pontjainak azonosítására
használják, biztosítva, hogy az elbírálók megfelelően
elvégezték a rendeletek által előírt elemzést. A
Fellebbezési Tanács szintjén a rendszer az ALJ-határozatok
ellen fellebbezéssel benyújtott vélemények
ellentmondásainak azonosítására szolgál, akár a
kérelmezők, akár a Tanács saját kezdeményezésére. A
Fellebbezési Tanács szintjén a használata önkéntes. A
meghallgatás szintjén a teljes mértékben kedvező döntések
esetében kötelező, de a kedvezőtlen döntések esetében
önkéntes. 50 Augusztus óta
2017-ben az eszközt 200 000 alkalommal használták a
fellebbviteli tanács szintjén. 51 2018 októbere óta az
eszközt körülbelül 70 000 alkalommal használták a
meghallgatás szintjén. 52 Az SSA tovább bővítheti a
programot - 2018 nyarán a kongresszusban tett
tanúvallomás jelezte, hogy szándékában áll az NLP
minőségi felülvizsgálatra történő alkalmazásának
kiterjesztése. 53

határozat a C.F.R. egy nem létező rendelkezését idézte, az
igénylő életkora és a szakmai rács szabálya nincs
összhangban) a bonyolultabbakig (pl. az igénylő képessége
nincs összhangban a Dictionary of Occupational Titles-ben
szereplő munkaköri követelményekkel). Ebben az
elemzésben döntő fontosságú volt az SSA politikai döntési
fája, amely meghatározza azokat a megfelelő utakat,
amelyeket az elbíráló választhat, és amelyek körülbelül 2000

Az Insight elemzi a
határozattervezetet, és több mint
30 "minőségi jelzőt" számol ki,
amelyek a határozatban a
szakpolitikák be nem tartására
vagy belső ellentmondásokra
utalnak.
A belátás több különálló részből áll. Először is, az
esetkezelő rendszerből történő információ-kivonás
segítségével az Insight egy esetösszefoglalót ad, amely
tartalmazza a követelés típusát, az elrendelést, az igénylő
adatait (születési dátum, az igényelt betegség
kezdetének időpontja, testtömegindex), valamint a
régióra vonatkozó engedékenységi határozatokat.
Másodszor, az Insight elemzi a határozattervezetet, és
kiszámítja a több mint 30 "minőségi jelzőt", amelyek a
határozatban a szabályok be nem tartására vagy belső
ellentmondásokra utalnak. Ezek a jelzések az egyszerűtől
kezdve (pl. a
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lehetséges esettípusok a fent leírt ötlépcsős folyamat
keretében. 54 A Fellebbezési Tanács szintjén a felülvizsgálók
egy sor kérdésre válaszolnak az oldalon, "hogy ellenőrizzék,
hogy a meghallgatási határozat megfelel-e az irányelvek
jogilag megfelelő alkalmazására vonatkozó
követelményeknek a rokkantsági kérelem elbírálásakor
"55 .

alkalmazhatósága más ítélkező szervek, például a
Veteránok Fellebbviteli Tanácsa, a Medicare Hearings and
Appeals Office of Medicare, és

Mivel több mint 30 minőségjelző létezik, az Insight rendszer
nem egyetlen algoritmusra épül. A Findings Integrated
Template, az esettípusokra vonatkozó döntés-írás szabványos
sablonjainak megléte megkönnyíti az információk kinyerését.
véleményekből, és sok minőségi zászló a logikai szabályok és
a felügyelt tanulás hibridje. Például egy szabályalapú
heurisztika (szabályos kifejezés) azonosíthat olyan konkrét
nyelvezetet, amely jelzi az igénylő maximális képességét
bizonyos funkciók elvégzésére, de tartalékként (viszonylag)
kis gyakorló adathalmazok alapján valószínűségi NLP
osztályozó algoritmust is ki lehet dolgozni. A legfejlettebb
komponens a belső ellentmondások előrejelzéséhez
beszédrészcímkéket és felügyelt osztályozást használ. A
címkék csak akkor kerülnek be az Insight rendszerbe, ha 80%
feletti pontossággal rendelkeznek. A legnagyobb kihívást
jelentő forgatókönyvek közül néhány, amikor a jelzők
pontatlanok, a hibák kaszkádjaiból adódnak - például ha az
optikai karakterfelismerő motor helytelenül olvas be egy
hibát, több pontatlan jelzőt is ki lehet dobni.
A belső jelentések szerint az Insight rendszer csökkenti a
feldolgozási időt és a fellebbviteli tanács szintjén az első
döntéseket hozó személyzethez történő visszatérések
számát. 56 Az Insight rendszer ellenőrzésében az SSA főfelügyelője
arról számolt be, hogy a felmérésben részt vevők 80%-a
találta a megjelöléseket pontosnak, míg 20%-uk szerint a
megjelölések nem voltak pontosak. Csak 30%
a válaszadók szerint az Insight javította az ügyek
feldolgozási idejét. Összességében a főfelügyelő azt
ajánlotta, hogy az ügynökség "dolgozzon ki mérőszámokat
annak megállapítására, hogy az Insight eléri-e a céljait "57 .
III. AZ AI JÖVŐBELI PÁLYÁJA AZ SSA-NÁL
Az SSA prototípus-alkalmazásai a technológia tervét kínálják
az ügynökségi elbírálás régóta fennálló kihívásainak
megoldására. A mesterséges intelligencia alkalmazása
lehetővé teszi az elbírálók számára, hogy az ügyeket
koherensebb sorrendben dolgozzák fel (mikro-specializáció
révén), hogy az ügyeket adatvezérelt módon osztályozzák,
hogy a gyors megoldásra alkalmas ügyeket gyorsítottan
kezeljék, és hogy minőségi jelzőket dolgozzanak ki.
az írásbeli határozatok mindegyikének potenciális
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a Bevándorlási Felülvizsgálati Hivatal. 58 A BVA például a
közelmúltban kísérletezett egy ügyszakos csoporttal, amely
lehetővé teszi a bírálók közötti szakosodást, nem csak a
bírálókon belüli feldolgozási sorrendben. Az SSA messze a
legfejlettebb ezen eszközök alkalmazásában, és jelentős
érdeklődés mutatkozik azon eszközök iránt, amelyek
lehetővé tehetik más ügynökségek számára is az
ügyfeldolgozás javítását. Most néhány olyan kihívást
ismertetünk, amelyek korlátozhatják a mesterséges
intelligencia alkalmazásainak fejlődését a tömeges
elbírálásban.

hibája,
például összehasonlítja a munkával kapcsolatos fizikai
funkciók elvégzéséhez szükséges maximális kapacitást
a strukturált adatokkal a következőkről
foglalkoztatási képesítések a legutóbb az 1990-es évek végén
frissített Foglalkozási címek szótárában. Ez a strukturált
az adatok egyre inkább elavulnak, és nem biztos, hogy
megfelelnek a jelenlegi gazdaságban betöltött
foglalkozások körének. 59 Ahogy egy kommentátor
fogalmazott: "Széleskörű egyetértés van abban, hogy

A. Az adatminőség javítása
A mesterséges intelligencia sikere mindenekelőtt az
adatokon múlik. Bár az SSA gazdag nyers adatokkal
rendelkezik, jelentős akadályai vannak annak, hogy
ambiciózusabb
mesterséges
intelligencia-csatornát
tudjon kiépíteni.
Először is, sok adat továbbra is strukturálatlan marad. A
korábbi munkaviszony mező például egy szabadon kitöltött
mező, amelyet a kérelmezők adnak meg (néha kézzel írt
formában), ami kihívást jelent.
a gépi tanulási csővezetékbe való beépítéshez. A jogi és
szabályozási kérdéseket nem használják fel a
klaszterezéshez, mivel azok a határozatok szövegébe
ágyazódnak, ami egyes ágazati vezetőknél hezitálást vált ki
az elfogadással kapcsolatban. Az orvosi akták csak PDF
formátumban állnak rendelkezésre. Jelentős erőfeszítésekre
van szükség az ilyen információk nyers nyilvántartásokból
történő kinyeréséhez, szabványosításához és
érvényesítéséhez. Ennek eredményeképpen az SSA jelenlegi
alkalmazásai csak korlátozott mennyiségű információt
tudnak beépíteni. A oldalon.
klaszterező algoritmusa például az SSA korlátozott számú
alapvető demográfiai jellemzőre támaszkodik (pl. életkor,
károsodás és származási állam). Az elektronikus
egészségügy felé történő elmozdulás
rekordok (pl. Fast Healthcare Interoperability Resources)
és az orvosi állapotok kivonására szolgáló köztes
eszközök (pl,
Amazon Comprehend Medical) segíthet megoldani ezt a
szűk keresztmetszetet a közeljövőben. Ha például az orvosi
feljegyzések strukturált formában állnának rendelkezésre, az
AI-eszközök kiépíthetők lennének.
hogy segítse a kárigénymappa áttekintésének
időigényes folyamatát.
Másodszor, maga a strukturált adat minőségi problémákat
mutat. Az Insight rendszer egyik legfontosabb minőségi
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a jogi közösség és az SSA körében, hogy a Foglalkozási
címek szótára elavult, pontatlan munkaköri leírásokat,
elavult munkaköröket, valamint hiányzó munkaköröket
tartalmaz. "60
Ezen túlmenően, ha ezeket az adatokat valóban frissítik,
jelentős erőforrásokat igényelhet az SSA által kifejlesztett
szabályalapú rendszerhez való hozzáigazítás.
Harmadszor, az adatok címkézése drága. Ez ellentétben áll
számos benchmark gépi tanulási feladattal (pl. filmkritikák
hangulatelemzése, tárgyak felismerése képeken), ahol a
címkék tömegesen, laikus kódolók által is beszerezhetők. A
jogi döntések alapigazság szerinti címkézése költséges
vállalkozás lehet, mivel a jogi területen jártas ügyvédekre
van szükség a döntések címkézéséhez. Például az, hogy egy
vélemény megfelelő súlyt alkalmazott-e egy orvosi
határozatra a jegyzőkönyvben, a társadalombiztosítási jog
ismeretét igényli. A weboldal létrehozása
A mélytanulás alapját képező, több százezer címkézett
döntésből álló nagy adathalmazok létrehozása kihívást
jelenthet.
Ezek az adatvezetési problémák nem csak az SSA-ra
jellemzőek. Az OMHA csak most áll át az elektronikus
ügyviteli rendszerre. Az elmúlt években az amerikai digitális
szolgálat új Caseflowt épített ki a BVA számára. Az ilyen
rendszerek sokkal gazdagabb strukturált információkat ígérnek
az AI-eszközök prototípusának megkönnyítése érdekében, de
valószínűleg mindegyik ügynökségnek az SSA-éhoz hasonló
kihívásokkal kell szembenéznie. Itt is láthatjuk a beágyazott
szakértelem hasznosságát abban, hogy segít az ügynökségnek
azonosítani a legmegfelelőbb adatforrásokat a fontos,
megvalósítható megoldások kialakításához.

Egészen a közelmúltig,

Máz: "Kifejlesztettem azokat a
zászlókat, amelyekkel bíróként
rendelkezni akartam".

B. A módszerek és az értékelés javítása
Az SSA mesterséges intelligencia stratégiájának egyik erőssége
az volt, hogy az elbírálókra (tárgyi szakértőkre vagy kkv-kra)
támaszkodott annak meghatározásában, hogy mely eszközök

"Kifejlesztettem azokat a zászlókat, amelyekkel bíróként
rendelkezni akartam." Tekintsük a kontrasztot az Egyesült
Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala számára kiépített
keresőmotorral, amelyet a következő fejezetben részletezünk.
Bár a maga korában technikailag kifinomult volt, az egyetlen
felhasználó, aki pozitív interakciókról számolt be az eszközzel,
az informatikai háttérrel rendelkezők voltak, ami arra
késztette a PTO-t, hogy lemondjon az eszközről.
A kkv-központú megközelítés azonban korlátozza az
alkalmazott AI/ML kifinomultságát. A támogatások
előrejelzésére szolgáló modell (naiv Bayes) például erős
függetlenségi feltételezést támaszt. Míg az SSA modellje azt
jósolja, hogy az esetek 10%-a kap teljesen kedvező döntést, a
felülvizsgálat során jóval kevesebbet ítélnek meg, ami arra utal,
hogy a modell további kalibrálást igényelhet. A számos Insight
minőségjelzőhöz használt modell (logisztikus regresszió) nem
használja ki a természetes nyelvfeldolgozás legfontosabb
fejlesztéseit - pl. a mélytanulás forradalmát.
Ezért számos olyan területet jelölünk meg, ahol a
mesterséges intelligencia fejlődése javíthatja a meglévő
eszközöket. Először is, a szintetikus adatok előállítása és a
differenciált adatvédelem terén elért eredmények lehetővé
tehetik az SSA számára, hogy nyilvános adatokat vagy
lekérdezésen alapuló hozzáférést biztosítson a szélesebb
körű gépi tanulási közösség bevonására a megoldások
kidolgozásába. 61 E módszerek alkalmazása lehetővé teheti az
SSA számára, hogy elkezdjen közzétenni bizonyos szintetikus
adathalmazokat, hogy a gépi tanulással foglalkozó
közösséget bevonja az e fontos társadalmi problémákon való
munkába.
Másodszor, az alapigazsággal rendelkező nagy
adathalmazok (képzési testületek) hiánya a
"finomhangolás" alkalmazásával áthidalható.
(nyelvi) modellek, amelyeket nagy korpuszokon képeztek ki.
az NLP-re alkalmazott mélytanulás nagy mennyiségű
alapadatot igényelt, ami lehetetlenné tette az ilyen modellek
SSA-adatokon történő képzését. Ahogyan az évekkel
korábban a számítógépes látás területén történt, az NLP-ben
is áttöréseket figyelhettünk meg a finomhangolást
megkönnyítő, előzetesen betanított modellekkel. Ilyen
például a Google BERT modellje,
a Wikipédián és a Books Corpuson kiképzett modell, amely a
érdemesek a fejlesztésre. Az engedékenységi döntések
meghozatala például egyszerű az irányítószám-illesztés
alapján, de érdemi szakértelmet igényel, hogy valójában mi
lassítja le a határozathozatali folyamatot. Ahogy Glaze
fogalmazott,
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110 millió paramétert, és a korábbi modelleknél jobban
tanulja a nyelvi kontextust. 62 A legfontosabb, hogy a BERTet újra lehet tanítani, hogy sokkal kisebb képzési
adathalmazokkal is jelentős nyereséget érjen el az NLP
referenciafeladatokban. Az ilyen nyelvi modellek
finomhangolásával a tömeges ítélkezési ügynökségek
képesek lehetnek arra, hogy a sokkal nagyobb
korpuszokból nyert felismeréseket diszkrét ítélkezési
feladatok megoldására használják, és az ítélkezési
erőforrások sokkal kisebb részét fordítsák a kézzel
címkézett ügydöntésekre.
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A gépi tanulás eszközeit lehet építeni,
hogy megtalálják a releváns
rekordokat és szakaszokat a hosszú
követelésmappákban, potenciálisan
elérve a rekordok felülvizsgálatát.
amit az elektronikus keresők elértek a
feltárási folyamatban.

szövegek elkészítéséhez. Tekintettel a tömeges ítéletek nagy
volumenére és gyakran sablonos jellegére, az ilyen eszközök
megkönnyíthetik a határozatok megszövegezésének terheit.

Harmadszor, a mesterséges intelligencia egyik
legígéretesebb alkalmazása a követelésmappák
feldolgozásának költségeinek csökkentésében rejlik.
jogi kutatás. Az elbírálás hagyományosan munkaigényes volt,
ami a hosszadalmas követelésmappák kézi felülvizsgálatát és
az alkalmazandó jogszabályok és rendeletek kutatását
igényelte. Az engedékenységi döntések meghozatala jól
szemlélteti, hogy a gépi tanulás hogyan hozhat létre
ésszerűsített döntéshozatali architektúrát, csökkentve a
körspecifikus irányelvek felkutatásának költségeit.
Általánosabban, a gépi tanulás eszközei alkalmasak lehetnek
a releváns rekordok és szövegrészek pontos
meghatározására a hosszú igényérvényesítési mappákban,
potenciálisan elérve a rekordok felülvizsgálatában azt, amit az
elektronikus keresők elértek a felfedezési folyamatban. Az ilyen
eszközök kiépítése előtt az ügynökségeknek digitalizálniuk
kell a követelésmappákat, és a kézi feldolgozásból származó,
a releváns rekordokra vonatkozó információkat kell
rögzíteniük ahhoz, hogy ilyen modelleket tudjanak
kidolgozni. A feladat pedig azért kihívást jelent, mert bármely
kimaradt rekord (pl. orvosi feljegyzés) okot adhat a
visszafordításra. Mindazonáltal ezek az eszközök potenciálisan
nagymértékben csökkenthetik a döntés-előkészítés
költségeit. A következő fejezetben többet vizsgálunk ezekről
a keresési és osztályozási módszerekről a PTO
kontextusában.
Negyedszer, a generatív nyelvi modellek elkezdhetik
automatizálni a döntések megírásának egyes részeit. Az SSA
Findings Integrated Template már most is biztosítja a
határozatok nyelvi alapanyagának nagy részét, de az
elbírálóknak még mindig meg kell írniuk a határozat egyes
részeit. Generatív nyelvi modelleket használtak már szavak és
mondatok előrejelzésére (pl. automatikus kitöltés). Az ilyen
generatív modelleket pedig úgy lehetne fejleszteni, hogy
strukturált adatokat használjanak a következőkről
az ügy típusát és a vonatkozó feljegyzéseket a határozati
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Végül, az aktív tanulási módszerek kiküszöbölhetik ezen
eszközök statikus hiányosságait. A hagyományos felügyelt
tanulás az adatok egy pillanatfelvételén alapuló modellt
képez. Ennek eredményeképpen az ilyen módszerek nem
feltétlenül képesek figyelembe venni az idővel bekövetkező
dinamikus változásokat. Amint azt a végrehajtással
összefüggésben említettük, a bennfentes kereskedelem
múltbeli mutatói nem biztos, hogy a jövőben is azok
lesznek.
a szabályozott felek stratégiai alkalmazkodása miatt a
bennfentes kereskedelem. Az előnyök elbírálásával
összefüggésben az egyik legégetőbb aggodalom az, hogy
a gépi tanulási módszerek nem tudnak ugyanolyan
rugalmasan alkalmazkodni a gazdaság dinamikus
változásaihoz, mint az emberek. Az aktív tanulás
módszerei
ennek ellensúlyozására a modell segítségével adaptívan
választja ki a címkézendő egységeket, és frissíti a
modellalapú eredményeket. Az ilyen módszerek a QDDhez hasonló eseti triage-ot a logikus végkifejletig vihetnék
azáltal, hogy az ítélkezési erőforrásokat oda telepítik, ahol
a legvalószínűbb a hiba, és minden egyes interakcióval
frissítik az alapul szolgáló modellt. Az aktív tanulás
elveinek adaptálása
az elbíráláshoz való hozzáigazítás így választ adhatna az
ügynökségi elbírálással kapcsolatos régóta fennálló
kritikára, miszerint az ügyek önkényes kiválasztása miatt a
fellebbezésre kerülő ügyek nem korrigálják a szisztematikus
hibaforrásokat. Ehelyett a modellalapú módszereket arra
lehetne használni, hogy az ítélkezési erőforrásokat
dinamikus módon a rendszerszintű hibaforrások feltárására
fordítsák.

megállapításához, hogy az Insight eléri-e a céljait".64 Az ilyen
új rendszerek értékelési terv nélküli bevezetésének
elmulasztása megnehezíti a tanulást és az általánosítást
ezekből a fontos beavatkozásokból, és meggátolja az
ügynökségek közötti kölcsönös megtermékenyítést. Itt fontos
tanulság a SEC kísérletezésre való nyitottsága: A megfelelő
mesterséges intelligencia-eszközök azonosítása
szükségszerűen azt jelenti, hogy értékelni kell őket, és hagyni
kell, hogy néhányuk kudarcot valljon.

Még egy utolsó megjegyzést teszünk a tömeges
elbírálás módszereinek javításával kapcsolatban. A
végrehajtási kontextushoz hasonlóan az értékelés két
szinten is hiányzik. Először is, kevés információ
létezik, hogy a hagyományos gépi tanulási kritériumok (pl.
pontosság, precizitás és visszahívás egy véletlenszerű
tesztkészletben) alapján értékelni lehessen az AI-eszközök
teljesítményét. Másodszor, kevés bizonyíték áll
rendelkezésre az ezen eszközök alkalmazásának okozati
hatására vonatkozó állítások alátámasztására. Miközben az
SSA azt hirdeti, hogy ezek az eszközök javították az ügyek
kimenetelét, nem közöl részleteket az alábbiakat illetően
az értékelés módszere. Ilyen értékelés nélkül nehéz
ellenőrizni, hogy a mesterséges intelligencia eszközbe történő
befektetés megéri-e a hasznot, különösen azért, mert a külső
értékeléshez nem feltétlenül állnak rendelkezésre adatok.
Ahogy a főfelügyelő megállapította, nincs mérés "annak
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C. A kapacitás javítása
Az SSA esettanulmány különösen erőteljes abban, amit a
kormányzaton belüli innovációról mutat. Először is, amint azt
egy későbbi fejezetben részletesebben kifejtjük, az SSA
bemutatja, hogy a hagyományos határok (ügyvédek felvétele
vs. informatikai személyzet felvétele) hogyan akadályozhatják
az innovációt. Gerald Ray csak ügyvédek felvételére volt
jogosult, ami korlátozta a fellebbviteli tanácson belüli
mesterséges intelligencia-eszközök prototípusának lehetőségét.

alábbiakat

Másodszor, az SSA tapasztalatai jól mutatják a tárgyi és a
technikai szakértelem ötvözésének fontosságát. Kurt Glaze
azért volt különösen sikeres az Insight eszköz
kiépítésében, mert évekig bíróként döntött ügyekben, de
történetesen rendelkezett a szükséges háttérrel és
hajlandósággal is ahhoz, hogy a szoftverfejlesztés irányába
mozduljon el. Az ilyen
a kombináció különösen erős, de ritka. A BVA tapasztalatai a
Caseflow kiépítésével kapcsolatban más modellt kínálnak:
James Ridgway, aki segített felügyelni a projektet,
határozottan úgy vélte, hogy az amerikai digitális szolgálat
tagjainak a helyszínen kell maradniuk, hogy valós időben
megfigyelhessék, hogyan használják az ügyviteli rendszert:
Ha az emberek bejönnek két hétre, csinálnak egy
csomó felmérést, elmennek a helyszínről, két
évet töltenek valaminek az építésével, majd kész
termékként mutatják be, az katasztrófa lesz. A
szövetségi
kormányzatnál
ez
állandóan
megtörténik. Ha az informatikusok nem tudnak
együtt élni azokkal az emberekkel, akik használni
fogják a berendezést, akkor már most el kell
kezdeniük új állás utánnézni, mert el akarnak tűnni
onnan, mielőtt a szeméttűz olyan rosszra
fordulna, hogy az új informatika a küldetés
kudarcát eredményezi. 65
Harmadszor, az SSA-nak komolyan meg kell fontolnia,
hogy a kezdeti koncepcióvizsgálatból hogyan lehet
továbblépni. Bár technikái a legfejlettebbek bármely más
bíráló ügynökség, amelyről tudomásunk van, amint azt
fentebb kifejtettük, még nem használja ki az SSA-nál
rendelkezésre álló összes adatot, sem a gépi tanuláson
alapuló legkorszerűbb módszereket. A technikai
kapacitással és intézményi ismeretekkel egyaránt
rendelkező személyek megtalálása, felvétele és képzése
nehéz és költséges lehet. A modellek kalibrálásához
szükséges technikai kapacitás nélkül a mesterséges
intelligencia eszközök pontatlanságokat vihetnek be az
ítélkezési folyamatba. Ezzel szemben a szükséges érdemi
ismeretek nélkül az AI-eszközök helytelenül kódolhatják az
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törvények és rendeletek számítógépes kóddá alakítása. 66 A
műszaki és adattudományi tehetségeket befogadni hivatott
Analytics Center of Excellence (ACE) létrehozása pozitív
lépés az AI innováció intézményesítése felé, bár még meg
kell várni, hogy az ACE mennyire bizonyul sikeresnek az SSA
kezdeményezéseinek előmozdításában. Az ACE-n keresztül
képzett személyek közül sokan más ügynökségeknek
segítettek, ami korlátozza az SSA azon képességét, hogy
tőkét kovácsoljon ebből a befektetésből.

amelyet a jogszabály vagy a rendelet kifejezetten nem
irányoz elő, a kérelmek szűrését a fogyatékosság
kezdetének időpontja alapján, és a korábbi kezdetű
fogyatékosságokat kizárja a gyorsított elbírálásból. Míg a

IV. HATÁSOK: A legambiciózusabb esetben a mesterséges
intelligencia átalakíthatja az ügyek elbírálásának fogalmát.
Az biztos, hogy a jelenlegi felhasználási esetek messze
vannak az ítélkezés teljes automatizálásától, de a fejlődési
pálya mélyreható következményekkel jár az APA
ítélkezésről alkotott elképzelésére nézve. Míg a szélesebb
körű következmények megvitatását későbbi fejezetekre
tartogatjuk, itt röviden bemutatunk néhányat, amelyek az
ítélkezési környezetre jellemzőek.
Először is, az AI-eszközök pályája az ítélkezésben felveti
a normatív kérdést a mérlegelési jogkör kívánt
mértékéről az ítélkezésben. Az SSA már korán elkezdte
formalizálni politikáját döntési faként, de kevés más
elbíráló ügynökség formalizálta ilyen mértékben a
politikát. Az ilyen formalizálás megkönnyíti a
mesterséges intelligencia eszközök kiépítését,
ugyanakkor kevésbé egyértelmű lehet, mint egy
normatív kérdés, hogy kívánatos-e egy ilyen váltás. A
szabályalapúbb bíráskodás elősegítheti a következetességet,
de alááshatja a bíráskodás egyik ésszerűségét is: az
alkalmazás személyre szabott körülményekhez való igazítását.
67

Másodszor, a mesterséges intelligencia eszközeinek
fejlesztése felveti az értesítéssel és az átláthatósággal
kapcsolatos kérdéseket. A hivatalos bíráskodás
megköveteli, hogy a döntés a kizárólagos nyilvántartáson
alapuljon, az AI-eszközök azonban adöntéshozatali hatáskör
átadását jelentik a soros bírákról az AI-fejlesztőkre.
Amennyiben a program alapvetően megváltoztatja a
kérelmek elbírálásának módját - hasonlóan például egy
szakmai rács68 létrehozásához -, akkor szükség lehet az
előzetes döntéshozatalra. Állami szinten, ahol az ellátási
programok hatékonyan módosították a jogosultsági
kritériumokat az alábbiak alkalmazásával
az algoritmikus döntéshozatalt, egyes bíróságok úgy
találták, hogy a változás sérti az értesítési és
véleményezési követelményeket, és megfosztja az
igénylőket a megfelelő eljárástól. 69 A QDD-program
például úgy tűnik, hogy olyan kritériumot tartalmaz,
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a kezdeti időpont használata védelmet élvezhet az APA-nak az
ügynökségek belső szervezeti szabályaira vonatkozó
mentessége alapján,70 az egyes kérelmek kiváltságának
megadására vonatkozó döntés közelebb állhat az elbírálást
strukturáló foglalkozási irányelvekhez. 71

modelljének javításához, az elektronikus egészségügyi
nyilvántartások eltérő átvételi aránya
a demográfiai csoportok között egyenlőtlen hatást válthat ki. A
torzítás lehetőségének megértése aláhúzza a módszerek
nyomon követésére és kiigazítására szolgáló belső kapacitás
szükségességét. 76

Ridgway: "Ha az emberek két hétre
bejönnek, egy csomó felmérést
végeznek, elmennek a helyszínről, két
évig építkeznek valamin, majd kész
termékként mutatják be, az katasztrófa
lesz."
Harmadszor, a mesterséges intelligencia eszközeinek
elfogadása potenciálisan alááshatja az ALJ-k döntési
függetlenségét és de novo felülvizsgálatát. Az SSA ALJ-nek
"kötelessége, hogy teljes körűen és tisztességesen
kidolgozza a jegyzőkönyvet, és biztosítsa, hogy a kérelmező
érdekeit figyelembe vegyék "72 .
ügyvéd által, de a képviselt igénylők esetében is létezik. 73 A
klaszterezés például empirikusan leszűkítheti a felülvizsgálat
vagy az elemzés körét csak egy adott fogyatékosságra, ami
azt eredményezheti, hogy más fogyatékossági állapotok
nem kapnak kellő figyelmet. 74 Az ilyen döntéshozatali
eszközök önkéntes elfogadásának lehetővé tétele
ellensúlyozza az ALJ-k esetleges politikai ellenállását a
döntési jogkörük megsértésének vélelmezése miatt, de ez
az ellenállás gyengülhet, ha az elfogadás a munkaterhek
könnyítését jelenti. Az automatizálási elfogultság azt
jelentheti, hogy az ALJ bírák egyre felületesebbé teszik a
mesterséges intelligencia által generált tartalmak
felülvizsgálatát. A határozatok írói például egyre inkább az
Insight-ra hagyatkozhatnak a hibák kiszűrésében, és végül
figyelmen kívül hagyhatják azokat a hibákat, amelyek nem
az Insight rendszerben már létező zászlókkal
rendelkeznek. A túlságosan nagyfokú megbízhatóság
dinamikája különösen éles lehet, tekintettel az
elbírálókra nehezedő nagy ügyterhelésre. 75
Végül, ahogyan azt a gépi tanulás számos területén
láttuk, az ilyen eszközök alkalmazása fokozhatja az
elfogultsággal kapcsolatos aggodalmakat. Például, ha az
SSA képes az elektronikus egészségügyi nyilvántartásokat
beépíteni a gyorsított feldolgozásra vonatkozó
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***
*
A mesterséges intelligencia eszközeinek fejlődési
pályájának előrejelzése felszínre hozza az ügynökségi
bíráskodás alapvető értékeiről szóló, régóta tartó vitákat. A
legjobb esetben a mesterséges intelligencia a döntések
pontosságával és következetességével kapcsolatos régóta
fennálló problémákat oldhatja meg. Azáltal, hogy ezek az
eszközök egyre inkább automatizálják az ítélkezési folyamat
alapvető részeit, csökkenthetik az ügynökségek elképesztő
ügyterhelését anélkül, hogy a döntéshozatal pontossága
csökkenne. Ugyanakkor az algoritmikus bíráskodás jövője
arra késztethet bennünket, hogy visszatérjünk a
tisztességes eljárási eljárás alapfeltételeihez. Miért tartunk
meghallgatásokat? A gépi tanulás lehetővé teheti az olyan
ügynökségek számára, mint az SSA, a BVA és az OMHA,
hogy az erőforrás-igényes meghallgatások kihagyásával
felgyorsítsák a döntéseket.
És bár ez megfelelhet a tisztességes eljárás szerinti
pontosság célkitűzésének, arra is késztethet bennünket,
hogy felülvizsgáljuk a méltóság elveszett alkotmányos
alapelvét. A meghallgatások indoka nem kizárólag a
pontosság előmozdítása lehet, hanem az is, hogy
elmagyarázzuk a jogot, bevonjuk a kérelmezőket, és
éreztessük velük, hogy meghallgatják őket. Ez tehát a
kihívás a tömeges bíráskodásban az AI-megoldások
előtérbe kerülésének kihívása: Az ügynökségek azért
keresik ezeket a megoldásokat, hogy felgyorsítsák az ügyek
feldolgozását, de ugyanez a nyomás arra késztetheti az
ügynökségeket, hogy kiszorítsák a bírói meghallgatás
méltóságteljes értékeit.
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Nem hivatalos elbírálás az Egyesült Államok
Szabadalmi és Védjegy Hivatalánál Office

Az informális bíráskodás az APA1 egy nagy maradék kategóriája, amely a döntéshozatali
kontextusok széles skáláját öleli fel, a Nemzeti Tudományos Alapítvány által nyújtott
kormányzati támogatásoktól a Nemzeti Parkszolgálat által kiadott kempingengedélyekig,
a Nemzeti Indián Szerencsejáték Bizottság által kiadott játékengedélyektől a tiszta víz
törvény szerinti szennyvízkezelési terv engedélyéig, valamint a védelmi minisztérium Védelmi
Szerződések Ellenőrzési Ügynöksége által a kormányzati szerződések ellenőrzésétől az
Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal által végzett mezőgazdasági ellenőrzésekig. Az APA
alkalmazásában még a korábban tárgyalt végrehajtási határozatok is az informális bíráskodás
formáinak minősülnek.
FONTOS TUDOMÁNYOK
A PTO prototípusokat
fejlesztett ki a szabadalmak
és védjegyek jobb
osztályozására és
keresésére szolgáló
mesterséges intelligencia/
ML-eszközökből.

A szabadalmi vizsgálatban
különösen ígéretesnek tűnik a
keresési költségek csökkentése
mély tanulási modellekkel.

A védjegyek vizsgálatában a
vizuálisan hasonló védjegyek
felismerésére szolgáló
számítógépes látásmodell az
AI/ML egyik legfejlettebb formája.

Az ilyen eszközök elfogadásával
kapcsolatos kihívások közé
tartozik a
munkavállalók/szakszervezetek
ellenállása, a belső megfelelő
eljárás fenntartása, a
kontradiktórius tanulás és a
lehetséges vállalkozói
konfliktusok.

Itt kifejezetten azokra a bírálati eljárásokra összpontosítunk, amelyek nem
igényelnek bizonyítási meghallgatást sem az APA, sem a felhatalmazó törvény
alapján ("C típusú" bírálatok) - amelyek az összes szövetségi ügynökségi bírálat
akár 90%-át is kitehetik. 2 Michael Asimow szerint: "A bizonyítási meghallgatás
kifejezés olyan meghallgatást jelent, amelyen mindkét félnek lehetősége van
tanúvallomást tenni és az ellenfél által tett tanúvallomásokat és érveket
cáfolni, és amelyre a kizárólagos jegyzőkönyvezés elve vonatkozik. "3 A B és C
típus közötti különbségtétel szemléltetése érdekében.
ítéletek, fontolja meg a különböző szabadalmi eljárásokat. A Szabadalmi és
Védjegyhivatal Szabadalmi Fellebbezési és Vitarendezési Tanácsa - feladatai
között - a szabadalmi bejelentések elutasításával kapcsolatos fellebbezéseket
tárgyalja, hivatalos meghallgatással és kizárólagos jegyzőkönyvvel, és ezért B
típusú elbírálásnak minősül. Ezzel szemben az elsőfokú szabadalmi elbírálásnak
nincs ilyen zárt jegyzőkönyvre vonatkozó követelménye. Mivel a szabadalmi
vizsgáztatók feladata, hogy az összes rendelkezésre álló adatbázisban kutassanak
a releváns korábbi technika után, a szabadalmi vizsgálatokat a C típusú
elbírálások közé sorolják.
A továbbiakban az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalára (USPTO)
összpontosítunk annak illusztrálására, hogy a mesterséges intelligencia eszközei
hogyan kezdték el átalakítani az informális bíráskodást. A C típusú elbírálásokon
végigvonuló közös kihívás az, hogy a nyílt nyilvántartás (pl. az USPTO esetében a
tudományos ösztöndíj) kihívássá teheti az információkezelést. Az USPTO
esettanulmánya bemutatja, hogy az AI/ML hogyan csökkentheti az ilyen
információkezelés költségeit.
I. A SZABADALMI ÉS VÉDJEGYHIVATAL
A. Szabadalmi és védjegyrendszer
Az USPTO a Kereskedelmi Minisztériumon belül működő szövetségi ügynökség,
amely a szabadalmak megadásáért és kiadásáért, valamint a védjegyek
lajstromozásáért felelős. 4 Az ügyfelek az ügynökséget használják fel szellemi
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tulajdonuk védelmére az ilyen
szabadalmakra vagy védjegyekre
vonatkozó kérelmek benyújtásával.
Amikor valaki szabadalmat kér az
USPTO-tól, kérelmet nyújt be az
ügynökséghez, és egy vizsgáló dönt
arról, hogy megadja-e a
szabadalmat a kérelmére. 5
Hasonlóképpen, amikor valaki
védjegyet szeretne bejegyeztetni,
kérelmet nyújt be az ügynökséghez,
és egy vizsgáló ügyvéd értékeli a
kérelmet, hogy eldöntse, be kell-e
jegyeztetni a védjegyet. 6 A végén
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2018-ban az USPTO 8185 szabadalmi vizsgálót és 579
védjegyvizsgáló ügyvédet foglalkoztatott, a bejelentők 643
349 szabadalmi bejelentést tettek (2017-hez képest 1,1%-kal
kevesebbet), és 638 847 védjegybejelentést.
bejelentések (7,5%-kal több, mint 2017-ben). 7

amely jogilag kizárná a bejelentőt a védjegy vagy
szabadalom megszerzéséből. Az USPTO jelenleg a
legalább két keresőeszköz a szabadalmakra vonatkozó korábbi
technika szerinti keresés támogatására:

A vizsgálati folyamat három lépésből áll. Először az USPTO a
védjegyet a több mint 4000 lehetséges formatervezési minta
kódjából8
kiválasztott, rendelkezésre álló kódok közé sorolja,
vagy a szabadalmi bejelentés tárgyát a több mint 250 000
lehetséges osztályozási kódból kiválasztott egy vagy több
kódba sorolja. 9
A védjegyvizsgálathoz az USPTO azonosítja a formatervezési
minta keresési kódjait, hogy az ügyvédek és más bejelentők
"alaposan és hatékonyan tudjanak keresni az USPTO
adatbázisában" a hasonló védjegyek után. 10 A védjegyek
szövegből és/vagy mintaelemekből állnak, és minden egyes
védjegyhez egy vagy több mintakereső kódot rendelnek. 11
Például a "PUMA" sportruházati márka egyik lajstromozott
védjegye egy puma ábrázolását és a márka szöveges nevét
tartalmazza. A védjegyhez a
az "Állatok" kategóriába tartozó tervezési kód, a "Macskák,
kutyák, farkasok, rókák, medvék, oroszlánok, tigrisek" és a
"Tigrisek és más nagymacskák (például leopárdok vagy
jaguárok)" szakasz. 12
A szabadalmi besoroláshoz az USPTO minden egyes
szabadalmi bejelentéshez egy vagy több CPC-kódot
(Cooperative Patent Classification) rendel, amelyek a
bejelentett találmány releváns tárgykörét jelölik. 13 A CPC
osztályozási rendszer "az Európai Szabadalmi Hivatal és az
USPTO közötti partnerség eredménye, amelynek célja a
műszaki dokumentumok közös, nemzetközileg kompatibilis
osztályozási rendszerének kidolgozása". 14 A kódszerkezete
hierarchikus. A legmagasabb szinten kilenc szakaszt tartalmaz
- például "Műveletek és szállítás", "Textíliák", "Fizika" stb. -, és
ezek mindegyike tovább tagolódik osztályokra, majd
alosztályokra, majd csoportokra, végül főcsoportokra. 15 A
hierarchia minden további szintje finomítja a találmányok
szakosodási szintjét. Például a "Fizika" szakasz tartalmazza a
"Mérőeszközök" osztályt, amely további alosztályokat
tartalmaz, mint például a "hosszmérés", "távolságmérés" és
"térfogatmérés". A CPC-kód(ok)at arra használják, hogy a
bejelentést a megfelelő technológiai központokhoz16
irányítsák, és meghatározzák a műszaki egységet, és ezáltal
a technika előtti kutatás terjedelmét.
Másodszor, részben ezen osztályozás alapján az ellenőrök
vagy vizsgáló ügyvédek kiterjedt kutatásokat végeznek a
védjegybejegyzésekben vagy a technika jelenlegi állása
szerint (szabadalmak, nem szabadalmi irodalom).
Algoritmikus kormányzás: Mesterséges intelligencia a szövetségi közigazgatási hivatalokban

Elektronikus példány elérhető a következő címen: htt4p13

Examiner automatizált keresőeszközök (EAST) és Web
Examiner keresőeszköz (WEST). 17 Ezek a keresőeszközök
hozzáférnek a közzétett
Amerikai szabadalmi bejelentések, amerikai szabadalmak és
néhány külföldi szabadalmi dokumentum, és lehetővé teszi
a Boolean Retrieval keresést. 18 A Boolean keresés a pontos
egyezés korlátozása miatt ellenőrzést és átláthatóságot
biztosít a keresésekben. A védjegyek esetében a vizsgáló
ügyvivők hasonló módon végeznek keresést az ütköző
védjegyek után, és az írásos bejelentést vizsgálják felül a
jogosultság megállapítása érdekében. 19 A két
keresőrendszer (X-Search és Trademark Electronic Search
System (TESS)20 ) lehetővé teszi a vizsgáló ügyvivők és a
szélesebb nyilvánosság számára, hogy a folyamatban lévő
bejelentésekben, a megszüntetett bejelentésekben és a
lajstromozott védjegyekben szöveges és képi kereséseket
végezzenek. 21 A TESS nagyon hasonlít a szabadalmak
esetében használt Boolean keresőrendszerhez. A szöveges
védjegyek esetében a vizsgáztatóknak kulcsszavakat kell
használniuk, a formatervezési minták esetében pedig kézzel
kell keresniük a formatervezési minták keresőkódjait. 22

0,4 hónappal nagyobb, mint a célérték. 26 Az USPTO-hoz
"évente több százezer szabadalmi bejelentés érkezik, és a
bejelentéseket feldolgozó vizsgálóbiztosok komoly
időhiányban dolgoznak".27 A védjegyek esetében a hátralék
kevésbé súlyos, az első intézkedés átlagos függőben tartási
ideje pedig
3,4 hónap. 28 Másodszor, az USPTO számos minőségjavító
kezdeményezést indított például a következők csökkentése
érdekében,

Harmadszor, a szabadalmi elbírálók a
szabadalmaztathatósági követelmények, például az
újdonság vagy a nem nyilvánvalóság alapján határozzák
meg, hogy kiadják-e a szabadalmat, vagy elutasítják-e a
szabadalmat. Az elutasító nyilatkozatban az
elbírálóknak hivatkozniuk kell a lényeges technika
állására, és "megfelelően közölniük kell az elutasítás
alapját, hogy a kérdések idejekorán azonosíthatók
legyenek, és a bejelentőnek tisztességes lehetőséget
kapjon a válaszadásra "23 .
Hasonlóképpen, a védjegyeket vizsgáló ügyvivők az ütköző
védjegyekre vonatkozó kutatás alapján (az
összetéveszthetőség értékelése alapján) határozzák meg,
hogy a bejelentés jogosult-e a lajstromozásra. 24 Ha nem, az
ügyvivő az elutasítási okokat tartalmazó keresetet bocsát ki.
25
Mindkét esetben a vizsgálat vagy a bejelentés
jóváhagyásával, vagy a bejelentő lemond a bejelentésről. A
teljes vizsgálati eljárás tehát az elbíráló és a bejelentő
közötti többfordulós interakciókat foglalhat magában.
B. Jelenlegi kihívások
A hivatalos elbíráláshoz hasonlóan az USPTO is
mennyiségi és minőségi kihívásokkal néz szembe.
Először is, az ügynökségnek jelentős hátralékkal kell
szembenéznie. 2018-ban a szabadalmi bejelentés
benyújtása és az USPTO első intézkedése (pl. elutasítás
vagy engedélyezési értesítés) között átlagosan 15,8 hónap
telt el,
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megadott, de érvénytelenített szabadalmak vagy tévesen
elutasított szabadalmak. 29 A szabadalmi vizsgálók 19 órát
töltenek
átlagosan alkalmazásonként. 30 "Olyan időbeli és egyéb
erőforrásbeli korlátok között működnek, amelyek
megnehezítik a hivatkozott korábbi technika
megfelelőségének garantálását a szabadalmaztathatóság
elemzése szempontjából "31 .

nyomon követi a keresési stratégiáit. 40
A meglévő keresési módszerek nagymértékben
támaszkodnak a lekérdezésben szereplő kulcsszavakra. 41 Az
egyik kísérleti projektben az USPTO egy alternatív házon
belüli keresőeszközt tervezett "Sigma" néven, amely egy
összetettebb dokumentum-jelölési csővezetéket és egy
sokkal több

Az USPTO 2018 végi stratégiai terve a szabadalmi és
védjegyvizsgálatok időszerűségének és minőségének
javítását tűzte ki célul. 32 Az elérendő konkrét célkitűzések
e célok közé tartozik a nemzetközi együttműködés és a
munkamegosztás fokozása,33 a hatékonyság növelése a
vizsgálat során,34 valamint a gépi tanulás és az AI technikák
kihasználása "az USPTO minden operatív szintjének javára".35
II. AI HASZNÁLATI ESETEK
A következőkben áttekintjük az USPTO által a szabadalmi
osztályozás, a szabadalmi korábbi technika szerinti keresés, a
védjegyosztályozás és a korábbi védjegyek utáni keresés
terén alkalmazott felhasználási eseteket.
A. Szabadalmi besorolás
Az USPTO az új szabadalmi bejelentéseket CPC-kódokba
sorolja egy harmadik fél által megbízott vállalkozó
segítségével. 36 Úgy tűnik, hogy a vállalkozó olyan "ember a
hurokban" megközelítést alkalmaz, amely egy gépi tanulási
modellt és emberi szakértelmet kombinál. A felügyelt gépi
tanulási osztályozó a kérelem leírását, igénypontjait és
rajzait használja bemenetként, és a humán szakértők által
generált címkék alapján tanulja meg a szabadalmi kérelem
és a kimeneti CPC-kódok halmaza közötti leképezést,
lehetővé téve számukra, hogy "egyszerűsítsék az
osztályozási döntési folyamatot, és
javítja az osztályozás minőségét. "37 A CPC-sémák és
meghatározások azonban változhatnak,38 ami azt
eredményezi, hogy a modell képzési adatait újra kell
jegyzetelni. Ebben az esetben az emberi szakértők továbbra is
feldolgozzák és osztályozzák a régi és új alkalmazásokat, hogy
új címkézett adatokat szolgáltassanak a modell képzéséhez.
B. Szabadalom Korábbi technika keresés
Az elbíráló által figyelembe vett korábbi technika
tartalmazhat a bejelentő által benyújtott műtárgyakat, a
külföldi joghatóságok hasonló bejelentéseiben kapott
műtárgyakat, az elbíráló által talált szabadalmi és
szabadalmi vonatkozású szakirodalmat, a korábbi nyilvános
használatot, valamint az online keresés során talált nem
szabadalmi szakirodalmat. 39 Miközben a vizsgáztató a
keresést végzi, általában feljegyzi a keresési előzményeket és
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kifinomult keresőmotor, amely a terminusfrekvencia-inverz
dokumentumfrekvencia (TF-IDF) pontszámokat használja a
dokumentumok visszakeresésére és rangsorolására. 42 Az
USPTO azonban soha nem alkalmazta a Sigmát, mert úgy
találták, hogy csak az informatikai háttérrel rendelkező
vizsgáztatók esetében javítja a hatékonyságot. 43

Az USPTO soha nem alkalmazta a
Sigma programot, mert úgy találták,
hogy csak az informatikai háttérrel
rendelkező vizsgáztatók esetében
javítja a hatékonyságot.

védjegyben szereplő mintaelemek írásbeli jellemzését,
"hogy segítse az USPTO-t a pontos és átfogó
formatervezési minta kódolásának meghatározásában".48
Miután az elővizsgálati részleg kódolja a bejelentés
mintaelemeit, egy vizsgáló ügyvéd "felülvizsgálja a védjegyet,
a formatervezési minta kódjait és a védjegy leírását, és
meghatározhatja, hogy a kódokat kell-e

Az USPTO mérlegelte a gépi tanulási eszközök szabadalmi
keresési folyamatba való beépítésének más módjait is. Az
ügynökség megvitatta egy "mesterséges intelligencia
alapú keresési platform" létrehozásának terveit, amely
tartalomalapú ajánlómotorokat használna arra, hogy egy
adott bejelentéshez kapcsolódóan javaslatot tegyen a
korábbi technika ismeretére. 44 Ezenkívül az ügynökség
bejelentette, hogy tervezi a neurális szóbeágyazások (a
szinonimákhoz hasonló) használatát a keresési
lekérdezések kibővítésére, "a keresés
következetességének elősegítése és az olyan korábbi
technika gyorsabb felszínre hozása érdekében, amely több
különböző adatbázisban is megtalálható".45 Az ilyen
modellek neurális hálózatokat használnak.
sűrű vektorok tanulása a szavakhoz egy nagy
dokumentumgyűjteményben, úgy, hogy a hasonló
kontextusban megjelenő szavak hasonló vektorokkal
rendelkezzenek. A szinonimák ezután a szabadalmi
bejelentésben szereplő szavakhoz hasonló szavak
keresésével, a szóvektorok egyezésével jönnek létre.
Összességében e gépi tanulási modellek beépítésének
végső célja az lenne, hogy költség- és időhatékony
eszközöket biztosítson a vizsgáló számára a releváns
korábbi technika rendelkezésre bocsátásához. 46
C. Márk besorolása
Az USPTO kísérletezett AI/ML eszközökkel a védjegyek
osztályozásának automatizálására. A korábbi gyakorlat
kizárólag kézzel történt. A védjegybejegyzési kérelem
beérkezése után "az USPTO vizsgálat előtti részlegének
speciálisan képzett szövetségi alkalmazottai felülvizsgálják
a védjegyrajzot, és hozzárendelik" a vonatkozó
formatervezési minta kódjait. 47 A bejelentés tartalmazza a
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hozzáadni vagy törölni. "49 A kérelmezőnek és a
nyilvánosságnak ezután lehetősége van arra, hogy javaslatot
tegyen az alkalmazás tervezési szabályainak módosítására. 50
Az
egyes lépéseknél az iránymutatások meghatározzák,
hogyan kell kiválasztani a tervezési kódokat. 51
A kísérleti mesterséges intelligencia rendszer célja, hogy
javaslatot tegyen a védjegyek tervezési kódjaira. Ez a
felügyelt osztályozási feladat a védjegyekről készült
képeket használja bemenetként, és a kimenet az egyes
képekhez tartozó, alkalmazható formatervezési minták
kódjainak halmaza. A mélytanuló képosztályozót a Google
TensorFlow keretrendszerében52 valósították meg, amely egy
konvolúciós neurális hálózatból áll, amely számos
transzformációt alkalmaz a bemeneti képre,
sűrű képvektor vagy beágyazás létrehozása. Ezek a
képbeágyazások a bemeneti védjegy megfelelő
formatervezési kódjainak azonosításához leginkább hasznos
jellemzőket hivatottak reprezentálni. Az USPTO kísérletezett
egy nagy képadatbázison (ImageNet) előre betanított
modellel is, hogy a modell teljesítményének javítása
érdekében transzfer tanulást alkalmazzon. 53
D. Korábbi védjegy keresése
Mivel a keresés a védjegyek vizsgálati folyamatának
kritikusan fontos része, az USPTO olyan mélytanulási
modelleket is prototípusként fejlesztett ki, amelyek
pontosabbá és hatékonyabbá tehetik a keresést. Az olyan
robusztus védjegykereső rendszerek, amelyek a meglévő
védjegyek tekintetében magas visszahívási vagy lefedettségi
arányt érnek el, lehetővé tehetik az elbíráló számára, hogy
az erőfeszítéseket az időigényes
a több tízezer, potenciálisan összefüggő védjegy kézi
keresésének feladata annak érdemi eldöntése, hogy egy
bejelentésnek helyt kell-e adni. A mélytanulási prototípus
bemenetként egy képet (pl. a kérelmezett
jel), és egy meglévő adatbázisból a vizuálisan
leghasonlóbb képek listáját adja ki. 54 A prototípus
látszólag felügyelet nélküli megközelítést alkalmaz,
amelyben a legjobb egyezéseket a hasonló védjegyek
rangsorolt listájaként mutatja be. 55 Egy ilyen modellt
valószínűleg több millió védjegyből álló adatokon
képeztek ki előzetesen.
képek. 56

inkább

III. AZ USPTO JÖVŐBELI PÁLYÁJA
A. A szabadalmi vizsgálat javítása
A mélytanulási modellek alkalmazása az osztályozásban és
a korábbi technika szerinti keresésben nagy ígéretet jelent
a szabadalmi vizsgálat pontosságának és hatékonyságának
javítására. A vizsgáztatók az információ túlcsordulásával és
a fejlődő vagy nem szabványos terminológiával
küzdenek,57 a régi rendszerek pedig korlátozott kapacitással
rendelkeznek a nem szabadalmi irodalom és az idegen
nyelvű irodalom lefedésére. 58
Először is, a mélytanulási eszközök potenciálisan javíthatják
a szabadalmak osztályozását. Az Egyesült Államok
Kormányzati Elszámoltatási Hivatala által 2016-ban végzett
felmérés szerint a szabadalomvizsgálók 75%-a állította,
hogy találkozott tévesen besorolt kérelmekkel. 59 A
mélytanulási modellek segítségével minden egyes igényt
külön-külön lehet osztályozni, majd a legbiztosabban
azonosított kódok segítségével megjelölni a kérelmet.
Másodszor, a neurális hálózatok javíthatják a keresés
hatékonyságát és minőségét. A neurális hálózatok sűrű
vektorok tanulására szolgálnak a dokumentumok nagy
gyűjteményében előforduló szavakhoz, úgy, hogy a hasonló
kontextusban előforduló szavak vektorai közel helyezkednek
el egymáshoz. Egy olyan rendszer használata, amely
kiszámítja a hasonlóságot ebben a vektor- vagy beágyazási
térben, lehetővé tenné a vizsgáló számára, hogy olyan
állításokat keressenek, amelyek relevánsak a vizsgált
kérelemben szereplő állításokkal, függetlenül attól, hogy
azokban vannak-e közös kifejezések. 60 Ez javíthatná a keresési
folyamat visszahívását, így biztosítva, hogy a rendkívül
releváns dokumentumok visszakeresésre kerüljenek. A neurális
hálózatok
lehetővé teszi továbbá, hogy egyetlen eszközzel a
szabadalmak, a nem szabadalmi irodalom és a külföldi
szabadalmi irodalom összes szövegében keresni lehessen. Ez
az eszköz lehetővé tenné a szabadalmi vizsgáztatók számára,
hogy a korábbi technika utáni kutatásokat úgy végezzék el,
hogy egyszerűen a bejelentés teljes igénypontjait használják
keresőkérdésként, amire a szabadalmi vizsgáztatók
kifejezetten vágynak. 61
Harmadszor, a mélytanulási eszközöket arra is be lehetne
tanítani, hogy pontosan kiemeljék azokat a részeket,
amelyek a visszakeresett dokumentumot relevánssá
teszik, és leképezzék azokat az aktuális dokumentum
elemeihez.
a kérelem állításait. 62 Az ilyen jellemzők - amelyek sokkal
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A mély tanulási modellek alkalmazása
az osztályozásban és a korábbi
technika keresésében nagy ígéretet
jelent a javításra.
a szabadalmi vizsgálat pontossága és
hatékonysága.
általában

kifinomultabb, mint az USPTO jelenlegi keresőrendszerének a
keresett kulcsszavak egyszerű kiemelésére szolgáló funkciója
- drasztikusan csökkentheti az annak megállapítására
fordított időt, hogy egy dokumentum miért releváns a
kérelem egy adott igényeleméhez.
A mélytanulási eszközök azt is lehetővé tehetik a
vizsgáztatók számára, hogy gyorsan kibővítsék a
lekérdezéseket más stílusban vagy más terminológiát és
nyelvet használó, visszakeresett állításokkal. Ezek az
eszközök a hivatkozott korábbi technika relevanciájának
dekódolásában is hasznosak lehetnek.
a pályázók, akik gyakran túl sok referenciát adnak, amelyek
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a vizsgáztatók lelassítására. 63 A kiemelt igénypontok
megtekintése azt is lehetővé teheti a vizsgáztatók számára,
hogy gyorsabban összerakják a javasolt találmány
nyilvánvalóságát bizonyító bizonyítékokat.
Negyedszer, az AI/ML eszközök segíthetnek az idegen nyelvű
szakirodalom keresésében. A neurális gépi fordítás jelentősen
fejlődött az elmúlt évtizedben, és közvetlenül beépíthető a
korábbi műtárgyak keresőeszközébe. 64 Ez fontos lépés lehet a
szabadalmi vizsgáztatók keresési folyamatának
egyszerűsítésében, és enyhítheti az időhiányt, amely
megnehezíti a korábbi technika alapos kutatását.

B. Védjegyvizsgálat
A képosztályozásra és a védjegyek előzetes keresésére
szolgáló mélytanulási modellek szintén jelentősen javíthatják
a védjegykiadási folyamatot. Az eddig kipróbált eszközök
teljesítménye azonban több probléma miatt - többek között az
osztályok kiegyensúlyozatlansága, a kétszeres képek és a
szöveg azonosítása - nem volt optimális. 66

Ötödször, az AI/ML javíthatja a munkamegosztást és a
hivatali intézkedések kidolgozását. Egy adott szabadalmi
vagy védjegybejelentés esetében az algoritmikus
rendszerek felhasználhatják a más joghatóságokban
hozott elutasító határozatokat, és ezeket az
elutasításokat a vizsgáló rendelkezésére bocsáthatják
annak megállapítása érdekében, hogy az elutasítások az
amerikai jog szerint alkalmazhatók-e. Az ilyen
rendszerek stílusátviteli eszközöket és szekvenciaátviteli modelleket használhatnának a másik
tagállamban kiadott hivatali intézkedésekben szereplő
konkrét érvelések leképezésére.
a külföldi bejelentéseknek az amerikai szabadalmi jog
alapján történő konkrét elutasítása. Ezen túlmenően az
ML-módszerek meghatározhatják, hogy a bejelentő mely
korábbi hivatali intézkedésekből származó elutasításokkal
foglalkozott megfelelően, és melyekkel nem, és ezután
feltölthetnek egy hivatali intézkedéstervezetet a vizsgáló
számára.
Végül a modellek dinamikus frissítése is javulást hozhat a
jobb általánosíthatóság érdekében. Míg az osztályozási és
keresési rendszerek hatékonysági előnyökkel
rendelkezhetnek a
a legtöbb esetben, más esetekben viszont elmaradhatnak.
Például az újabb tárgyú szabadalmi bejelentések esetében,
ahol a feltalálók éppen most dolgoznak ki új
szabadalmaztatható technológiákat, a korábbi technika
keresési rendszerét használó vizsgáló nem biztos, hogy képes
lesz megtalálni a releváns korábbi technika eredményeit.
Valójában "amennyiben a Szabadalmi Hivatal által használt,
mesterséges intelligenciával támogatott keresés nem veszi
figyelembe a szakemberek átlagos képzettségében
bekövetkező, a mesterséges intelligencia által ösztönzött
esetleges gyors változásokat, akkor nem lesz elégséges".65
Ahogyan a
az SSA, az aktív (vagy online) tanulási módszerek
javíthatják az általánosíthatóságot.
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Először is, az AI/ML segíthet az előzetes felhasználásokhoz
tartozó konkrét áruk és szolgáltatások osztályozásának
meghatározásában. A védjegy terjedelme attól függ, hogy
milyen konkrét áruk és szolgáltatások értékesítésére
használják, és a hasonló áruk és szolgáltatások
értékesítésére használt hasonló védjegyek korábbi
használata szintén elutasításhoz vezetne. 67 A korábbi
használatra vonatkozó kutatások esetében az USPTO az ML
segítségével az áruk és szolgáltatások területén a
hasonlóságot is kereshetné.

jogait vagy a közigazgatási eljárási törvény (Administrative
Procedure Act, APA) szerinti jogaikat. Amikor az USPTO úgy
dönt, hogy elutasít egy szabadalmi vagy védjegybejelentést,
az APA 555(e) szakasza alapján az USPTO-nak általában röviden
indokolnia kell az elutasítás indokait. 70 Az APA azonban az
osztályozás és a kutatás tekintetében nem feltétlenül ír elő
konkrét követelményt arra vonatkozóan, hogy az USPTO-nak
milyen indokolással kell szolgálnia a bejelentés konkrét
osztályozásához vagy a kutatás konkrét eredményeihez.

Másodszor, mivel a védjegyek gyakran egynél több
elemből állhatnak, egy védjegyet nem lehet könnyen
egyetlen kategóriába sorolni. A formatervezési minta
kód szerinti osztályozás ezt úgy veszi figyelembe, hogy
egyetlen védjegyhez több kódot rendel, és a védjegy
minden egyes formatervezési eleméhez egy kódot
rendel. A kép
osztályozási modell kiegészíthető úgy, hogy először
azonosítja az egyes tervezési elemeket, majd minden egyes
elemet besorol egy tervezési kódosztályba. Az
objektumfelismerés első lépésként történő használata
segíthet a képen lévő szöveg azonosításában is. A szöveges
elemek nem kapnak tervezési kódokat, de még így is
hasznosnak bizonyulhatnak mind az osztályozási, mind a
keresési folyamatok során. Miután az összes objektumot
azonosítottuk, az osztályozó meghatározhatja, hogy az
objektumok közül melyik tartalmaz szöveget, mielőtt
felismerné és generálná a képen található konkrét
karaktereket és szavakat. 68 Ez a szöveg hasznos
metaadatként szolgálhat a védjegyhez, különösen a hasonló
védjegyek keresése során.
IV. HATÁSOK: AZ INFORMÁLIS
BÍRÁSKODÁSBAN AZ AI ELŐTT ÁLLÓ
KIHÍVÁSOK
Most kiemelünk néhány jogi és szakpolitikai
következményt, amelyet az USPTO
esettanulmánya mutat be.
Először is, ahogy az USPTO egyre inkább beépíti a
mesterséges intelligenciát a vizsgálati folyamatába,
eredményeit és döntéseit nehezebb lesz megfejteni, ami
potenciálisan konfliktusba hozhatja az ügynökséget a
közigazgatási jog magyarázhatóságra vonatkozó
követelményével. 69 Az biztos, hogy a kérelmezők eljárási
jogaira gyakorolt hatás valószínűleg minimális. Mivel végső
soron egy emberi vizsgáló vizsgálja felül a tényállást és
készíti el a kérelemről szóló döntés indoklását, az USPTOnál alkalmazott mesterséges intelligencia-rendszerek
valószínűleg nem sértenék a kérelmezők jogszerű eljárási
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A megmagyarázhatóság azonban továbbra is normatív cél
marad. 71 A vizsga megmagyarázhatóságát támogató belső
szabályszerű eljárás egyszerre biztosítja a minőségi és
hatékony vizsgáztatást. A
Az USPTO iránymutatásokat fogalmazott meg, amelyek
megerősítik a megmagyarázhatóság fontosságát a
szabadalmi és védjegyvizsgálat során. A korábbi technika
utáni kutatásokra vonatkozóan az USPTO konkrét
iránymutatásokat fogalmazott meg a következőkre
vonatkozóan
a keresési adatok rögzítése "annak érdekében, hogy teljes,
pontos és egységes nyilvántartás készüljön arról, hogy az
elbíráló mit keresett és mit vett figyelembe minden egyes
bejelentés esetében "72 , kifejtve, hogy a nyilvántartás
"fontos mindazok számára, akik a szabadalom erősségét és
érvényességét értékelik, különösen akkor, ha a szabadalom
peres eljárás tárgyát képezi "73. Az USPTO iránymutatásai
különösen megkövetelik, hogy az elbíráló a keresési
eredményeket, valamint az elvégzett kutatás jellegére utaló
feljegyzéseket nyújtson be. 74 Hasonlóképpen, a védjegyek
vizsgálata esetén az ügyiratcsomagolás olyan keresési
előzményeket tartalmaz, amelyek meghatározzák a vizsgáló
ügyvivő által használt kulcsszavas kifejezéseket a
korábbi védjegybejegyzési kérelmekre vonatkozó kutatásai.
Az USPTO kifejezetten utal arra, hogy ez az információ "hasznos
a belső felülvizsgálathoz "75 , megkönnyítve a felügyeletet és a
munkamegosztást.

kutatási feljegyzések
egy bejelentésre vonatkozóan kevésbé lenne általánosítható
értéke mind az amerikai, mind a nem amerikai vizsgáztatók
számára, akik kapcsolódó bejelentéseken végeznek
kutatásokat. A folytatásos vagy részleges bejelentések, a
hasonló feltalálói minőséggel rendelkező bejelentések vagy a
hasonló külföldi bejelentések vizsgálói nem tudnák könnyen
felülvizsgálni a kutatási stratégiájukat a kutatási jegyzetek
alapján. Ezek az elbírálók a legjobb esetben is csak a keresési
eredményeket használhatnák. Továbbá a bejelentő nem tudná
könnyen megállapítani, hogy a keresőrendszer milyen típusú
korábbi technika eredményeit kereste a kimeneti korábbi
technika eredményeinek megtalálása érdekében. Mivel az
osztályozás és a

Ahogy az osztályozási és keresési
funkciók egyre nagyobb része kerül át
a mesterséges intelligenciával
támogatott rendszerekhez, az USPTOnak a következőkre lesz szüksége
mérlegelni, hogyan lehet fenntartani a
belső tisztességes eljárás meglévő
formáit.
Az AI-alapú rendszerek alááshatják az ilyen belső
folyamatokat, mivel a keresési jegyzetek egyre kevésbé
lennének hasznosak. A
a felügyelő szabadalmi vizsgáztató kevés információt tudna
kinyerni egy junior szabadalmi vizsgáztató hatékonyságáról
pusztán a kutatási jegyzetek áttekintéséből. Ezenkívül a
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a keresési funkciók átállnak a mesterséges
intelligenciával támogatott rendszerekre, az USPTO-nak
meg kell fontolnia, hogyan tudja fenntartani a belső
eljárás meglévő formáit.
Másodszor, a mesterséges intelligencia felhasználási
eseteinek kísérleti alkalmazása ellenállást válthat ki a
vizsgáztatók és szakszervezeti képviselőik részéről. A
Szabadalmi Hivatal Szakmai Szövetsége mind a
vizsgáztatókat, mind a minősítőket képviseli,76 a Nemzeti
Kincstári Dolgozók Szakszervezete 245-ös tagozata pedig a
védjegyeket vizsgáló ügyvédeket. 77 És, legalábbis a
szabadalmi oldalon, a szakszervezet "viszonylag erős".78 Bár a
szakszervezetek "elvben nem feltétlenül elleneznek egy olyan
eszközt, amely ugyanannyi órán belül hatékonyabb keresést
tesz lehetővé "79 , a szakszervezetek ellenállhatnak a
vizsgálati órák bármilyen csökkentésének,80 a lehetséges
foglalkoztatási hatásoknak és az intuitív és hozzáférhető
felhasználói felületet nélkülöző eszközöknek a kilátásaira. 81
Ezért az USPTO-nak biztosítania kell, hogy az AI-eszközök
figyelembe vegyék a végfelhasználók igényeit, és világos
elképzelést kell megfogalmaznia az AI-alapú vizsgálatról.

során méltánytalan magatartási kérdéseket vethet fel,
amelyek végül az egész szabadalom érvénytelenítését
eredményezhetik. 84 A védjegyek tekintetében, mielőtt az
USPTO megkezdené a védjegybejegyzési vizsgálatot, a
bejelentőnek eskü alatt tett nyilatkozatot kell benyújtania
arról, hogy legjobb tudomása és meggyőződése szerint nincs
más személy, akinek joga van a kereskedelemben olyan
azonos vagy hasonló védjegy használatára, amely e másik
személy áruival kapcsolatban használva valószínűleg
összetéveszthető, téveszthető vagy megtévesztő. 85 Ezek az
iránymutatások még nem biztos, hogy a stratégiai
magatartás ismeretét is figyelembe veszik, hogy elkerüljék

Harmadszor, a bejelentők megpróbálhatják kijátszani a
mesterséges intelligencia alapú módszereket, hogy
javítsák esélyeiket egy engedélyezhető szabadalmi
vagy védjegybejegyzési kérelem megszerzésére.
Például a
a keresés tekintetében a bejelentők a szabadalmi vagy
védjegybejelentéseket úgy fogalmazhatják meg, hogy a
keresőrendszerek nem rögzítik a releváns korábbi technika
vagy a releváns lajstromozott védjegyek adatait. A
szabadalmak osztályozásával összefüggésben a
mesterséges intelligencia által támogatott CPC-osztályozás
ösztönözheti a bejelentőket arra, hogy
úgy fogalmazzák meg bejelentéseiket, hogy azok egy
bizonyos besorolást érjenek el, hogy az USPTO a bejelentést
egy olyan művészeti egységhez irányítsa, amely
megengedőbb engedélyezési arányokkal rendelkezik. 82 Az
ilyen játékjellegű magatartás úgy értelmezhető, hogy az a
gyakorló szabadalmi ügyvivők és védjegyjogászok USPTOval szemben fennálló feladatai és kötelezettségei közé
tartozik. Az ügynökség a szabadalmi bejelentés
benyújtásával és ügyészi tevékenységgel összefüggő
személyek számára közzétételi, őszinteségi és
jóhiszeműségi kötelezettséget ír elő, megkövetelve, hogy az
ilyen személyek "minden olyan információt közöljenek a
Hivatallal, amelyről az adott személy tudomása szerint a
szabadalmaztathatóság szempontjából lényeges lehet "83 .
E kötelezettség megszegése a szabadalom peres eljárása
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elutasítás az USPTO-nál. Az ilyen magatartás visszaszorítása
érdekében az USPTO szabályokat hozhatna, amelyek
tisztázzák ezeket a feladatokat és kötelezettségeket.
Például a kérelmezőknek az USPTO-val szemben fennálló
kötelezettségei és kötelezettségei pontosíthatók, hogy az
olyan stratégiai magatartásokra is kiterjedjenek, mint
például
az adversarial learning vagy a 35 U.S.C. § 112 alapján
elutasíthatók azok a kérelmek, amelyek stratégiai
szempontból olyan kifejezéseket használnak, amelyekkel a
gépi tanulással támogatott keresőalgoritmusokat
becsapják. 86
Végül, mivel az USPTO egyes eszközök kiépítésében
vállalkozókra támaszkodik, az USPTO-nak gondosan kell
kezelnie a lehetséges összeférhetetlenségeket. Az USPTO
"a [Szövetségi Beszerzési Szabályzatot] követi
iránymutatásként a beszerzési döntésekben, amikor csak
helyénvaló".87 Ezek a szabályok megkövetelik a
szerződéskötő tisztviselőktől, hogy "[a] beszerzési folyamat
lehető legkorábbi szakaszában azonosítsák és értékeljék a
lehetséges szervezeti összeférhetetlenségeket; és. . [a]
jelentős potenciális összeférhetetlenségeket a szerződés
odaítélése előtt semmisítsék meg, semlegesítsék vagy
enyhítsék. "88 A rendeletek továbbá meghatározzák, hogy
"a szerződéskötő tisztviselőknek tanácsot kell kérniük és
megfelelő műszaki szakemberek segítségét kell igénybe
venniük a következőkben
a lehetséges összeférhetetlenségek értékelése, valamint a
szükséges ajánlattételi és szerződési rendelkezések
kidolgozása során "89. Amint azt e jelentés III. részében
részletesebben kifejtjük, nem világos, hogy az ilyen
összeférhetetlenségeket mennyire jól kezelik.
****
Amint azt az USPTO példája is mutatja, az AI/ML potenciális
előnyei az informális bíráskodás támogatásában jelentősek.
A mesterséges intelligenciával támogatott eszközök
lehetővé tehetik az ügynökségi tisztviselők számára, hogy
szűkös idejüket és szakértelmüket a nem hivatalos bírálati
eljárás más fontos részeire fordítsák. Az USPTO-nál a
védjegybejegyzés és a szabadalmi vizsgálat tekintetében a
védjegyeket vizsgáló ügyvédek és szabadalmi vizsgáztatók,
nem pedig az eszközeik biztosítják a védjegy- és szabadalmi
jogok minőségi elbírálását.
A javított keresési eredmények megalapozhatják a
visszautasítást, de csak a védjegyeket vizsgáló ügyvédek
és
a szabadalmi vizsgáló rendelkezik a műszaki és jogi
szakértelemmel annak megállapításához, hogy a bejelentők
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jogosultak-e szellemi tulajdonjogokra. A mesterséges
intelligenciával támogatott rendszerek biztosítják, hogy az
elbírálók és az ügyvédek idejüket és erőfeszítéseiket a
bejelentők számára az indokolt döntések meghozatalához
szükséges elemzésekre összpontosíthatják.
A mesterséges intelligencia rendszerek így értékes
eszközei lehetnek az informális bíráskodásnak.
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Szabályozási elemzés az Élelmiszer- és
Gyógyszerügyi Hivatalnál
Administration

Gyakorlatilag minden szövetségi ügynökség általános érvényű nyilatkozatot ad ki,
amelyben kifejti, hogy milyen viselkedést vár el a nyilvánosságtól az ügynökség
szabályozási területén belül. Az ügynökségek gyakran úgy tesznek ilyen nyilatkozatokat,
hogy a kongresszus által rájuk ruházott hatáskörüknek megfelelően jogilag kötelező
érvényű szabályozást hoznak létre. A szabályalkotás, szorosan együttműködve a
a kapcsolódó adminisztratív eredmények, mint például a szabványok megállapítása és az
"útmutatók", a számos szövetségi ügynökség által végzett szabályozási munka középpontjában
állnak. A Kongresszusi Kutatószolgálat becslése szerint a szövetségi ügynökségek évente
2500-4000 végleges szabályt tesznek közzé. 1
FONTOS TUDOMÁNYOK
Az FDA kísérleti jelleggel NLPalapú motorokat vetett be a
gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök forgalomba hozatal utáni
felügyeletére, amelyek a jelentős
mennyiségű szabadszöveges
szöveget tartalmazó mellékhatásjelentéseken alapulnak.

gyűjtését az első
például, ahelyett, hogy NLP-alapú eszközöket építenénk ki a
strukturált adatok strukturálatlan szövegből.

Az FDA jelentős erőforrásokat fektetett be a mesterséges intelligencia
kapacitásának fejlesztésére, amelynek előnyei túlmutatnak a szabályozási
elemzéseken.

Az ilyen eszközök szerepet
játszottak abban, hogy
megkönnyítsék az átállást a
a forgalomba hozatal előtti
jóváhagyástól a forgalomba hozatal
utáni felügyeletig.

A nemkívánatos eseményekre
vonatkozó AI/ML-alapú eszközök
segíthetnek abban, hogy
rangsorolják, mely jelentésekre kell
figyelmet fordítani, de kevésbé
voltak sikeresek.
amikor nem reprezentatív adatok
alapján próbálnak ok-okozati
következtetéseket levonni.
Az ügynökségeknek fontolóra kell
venniük a "strukturált adatok"
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Miközben általánosan elfogadott,
hogy a szabályalkotás politikai
megfontolások és prudenciális
értékelések keverékét foglalja
magában, a szabályalkotás
rutinszerűen bonyolult technikai
jellegű, előrejelző vagy feltételes
jellegű döntéseket is tartalmaz. A
szövetségi ügynökségek már évek
óta statisztikai döntéshozatali
technikákat használnak ezen ítéletek
meghozatalához, de a mesterséges
intelligencia és a gépi tanulási
technológiák alkalmazása a
kifinomultság új szintjét jelenti.
Számos ügynökség megkezdte a
hogy beépítsék az AI/ML-t az elemzési
folyamataikba, és az ilyen technikák
használata valószínűleg egyre
fontosabb lesz a jövőben.

amelyet az FDA kulcsfontosságú tisztviselőivel készített interjúk egészítenek ki.
A FAERS kísérleti projekteket a szövetségi ügynökségek növekvő
érdeklődésének illusztrálására mutatjuk be a mesterséges intelligencia/ML
használata iránt a szabályalkotás, a szabványok megállapítása és az
iránymutatás szempontjából releváns adatok elemzése céljából. A FAERSprojektek rávilágítanak a belső technikai kapacitás fejlesztésének kritikus szinte valamennyi szövetségi ügynökséget érintő - szükségességére is, amelyetaIII.
rész részletesebben tárgyal. Ez a technikai kapacitás nem csak azért fontos,
hogy az ügynökségek az adatokat a szabályok és rendeletek kidolgozása és
kihirdetése során hasznosítani tudják, hanem azért is szükséges, mert az
ügynökségek egyre inkább szabályozzák az AI-alapú termékek és szolgáltatások
használatát az ügynökségek hagyományos, nem AI-alapú szabályozási
eszközeivel.

Ez a fejezet az Élelmiszer- és
Gyógyszerügyi Hivatal (FDA)
AI/ML technikák kísérleti
alkalmazását vizsgálja a Szövetségi
Rendszerbe (FAERS) beérkezett
jelentésekben felmerülő
biztonsági aggályok azonosítására.
Mivel a jóváhagyás előtti
vizsgálatok nem képesek
azonosítani egy gyógyszer vagy
terápiás biológiai termék összes
lehetséges mellékhatását vagy
problémáját, az FDA a forgalomba
hozatal utáni felügyelet és
kockázatértékelés rendszerét
tartja fenn, amelynek
középpontjában a
mellékhatásokról szóló egyre
növekvő adathalmaz elemzése áll.
események és gyógyszerelési
hibajelentések. 2 Az ügynökség ezen
elemzések eredményeit felhasználja a
szabályalkotás és az útmutatók
frissítéséhez, és ritka esetekben egyegy engedélyezési határozat
újraértékeléséhez. 3 Az FDA legalább
2017 óta nyilvánosan tárgyalja a
FAERS kísérleti projekteket.4 Ez az
esettanulmány a nyilvánosan elérhető
dokumentumok áttekintésén alapul,
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Mindezek mellett a FAERS kísérleti projektek is kiemelik
azokat a kihívásokat, amelyekkel az ügynökségeknek szembe
kell nézniük a növekvő adatáramok szabályozási elemzések
során történő felhasználása során. A mesterséges
intelligencia megoldhat néhány - de nem minden - ilyen
kihívást. Az biztos, hogy az FDA élen jár az ügynökségek között a
fejlett mesterséges intelligenciával/elektronikus
intelligenciával való kísérletezésben.
ML-technikák, beleértve a "mély tanulási" megközelítéseket
is, hogy megfeleljenek ezeknek a kihívásoknak. 5 És az
ügynökség FAERS munkája, bár nyilvánvalóan kevésbé
kifinomult, mint az FDA más erőfeszítései, része ennek a
munkának, és emellett egy jelentős szakpolitika
középpontjában áll.
kihívás, mivel az FDA fontolgatja, hogy a forgalomba hozatal
előtti jóváhagyásról a forgalomba hozatal utáni felügyeleti
erőfeszítésekre helyezi át a szabályozási hangsúlyt.
A FAERS-re való összpontosításnak azonban azért is van
értelme, mert rávilágít aszabályozási elemzésben használt
algoritmikus irányítási eszközök lehetőségeire és korlátaira
vonatkozó kulcsfontosságú tanulságra: Bár hasznos, a
prediktív analitika nem helyettesítheti az oksági
következtetés hagyományos elveit. 6

hogy viszonylag korlátozott erőforrásokkal rendelkező
ügynökségről van szó. 13
A szabályalkotáson és iránymutatáson túl az FDA a
forgalomba hozatal előtti jóváhagyási és a forgalomba
hozatal utáni felügyeleti módszerek kombinációját is
alkalmazza a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
biztonságának biztosítására. A márkás, vényköteles
gyógyszerek forgalomba hozatal előtti jóváhagyási
folyamatának lényege az új gyógyszer iránti kérelem ("NDA"). 14
Az NDA-eljárás megköveteli, hogy a gyógyszergyártók olyan
klinikai vizsgálatokból származó bizonyítékokat nyújtsanak
be, amelyek elegendőek annak bizonyítására, hogy a
gyógyszer biztonságos és hatékony a tervezett felhasználás
szempontjából. 15 A generikus vényköteles gyógyszerek
esetében a gyógyszergyártó egyszerűsített rövidített új
gyógyszer iránti kérelmet ("ANDA") nyújthat be,

I. AZ ÉLELMISZER- ÉS GYÓGYSZERFELÜGYELET
Az FDA olyan termékeket felügyel, amelyek éves fogyasztása
meghaladja a 2,5 billió dollárt, ami az Egyesült Államokban a
háztartások kiadásainak mintegy 20%-át teszi ki. 7 Ez a
hatalmas szabályozási kör azt jelenti, hogy az FDA által
alkalmazott AI/ML-eszközök még korlátozott alkalmazása is
jelentős hatással van a közjólétre.
Az FDA-t irányító elsődleges törvényi felhatalmazás az 1938-as
élelmiszer-, gyógyszer- és kozmetikai törvény ("FDCA") és
annak módosításai. 8 Az FDCA értelmében az FDA feladata a
következők biztonságának biztosítása
élelmiszerek, gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és
kozmetikumok. Bár az FDA széleskörű szabályalkotási
hatáskörrel rendelkezik,9 az FDA a következő eszközöket
alkalmazza
az elmúlt évtizedek során a politikaalkotás elsődleges
eszközeként az iránymutató dokumentumokat használta. 10 Az
útmutatókon kívül az FDA "figyelmeztető leveleket" is használ
a cégekkel való közvetlen kommunikációra és a büntetőjogi
vádemelésre. 11 Az FDA-nak számos további végrehajtási
mechanizmus áll rendelkezésére, beleértve a visszahívásokat,
az engedélyek felfüggesztését és a termékek lefoglalását. 12
Ezek a változatos szabályozási lehetőségek együttesen segítik
az FDA-t a következők teljesítésében
a jogszabályban előírt megbízatását annak ellenére,
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amely a klinikai vizsgálatok bizonyítékai helyett olyan
bizonyítékokat mutat be, amelyek elegendőek annak
bizonyítására, hogy a generikus gyógyszer "bioekvivalens" egy
már jóváhagyott márkás gyógyszerrel. 16 Az orvostechnikai
eszközök esetében az FDCA előírja, hogy az FDA minden
orvostechnikai eszközt kockázat szerint osztályozzon, és
kezelje a forgalomba hozatal előtti jóváhagyási ("PMA") és a
forgalomba hozatal előtti bejelentési ("510(k)") eljárásokat. 17
Felhatalmazza továbbá az FDA-t, hogy szükség esetén betiltsa
az eszközöket. 18 Bizonyos mértékig ez az eszköz-jóváhagyási
folyamat a gyógyszerek jóváhagyási folyamatát tükrözi - a
szigorú PMA útvonal az NDA útvonalat, az egyszerűsített 510(k)
útvonal pedig az ANDA útvonalat tükrözi.

finanszírozására, amelynek jelentős hatásai vannak a
mesterséges intelligenciára. 25 Gottlieb kifejtette, hogy "az
ügynökség létrehozná a
a Digitális Egészségügyi Kiválósági Központot, hogy
hatékonyabb szabályozási paradigmákat hozzon létre, új
kapacitást építsen ki a harmadik fél tanúsítók értékelésére
és elismerésére, és támogasson egy kiberbiztonsági
egységet a szoftveralapú eszközök fejlődésének
kiegészítésére. "26 Gottlieb szerint az AI "óriási ígéretet
hordoz az orvostudomány jövője szempontjából. "27
Vezetése alatt az FDA megkezdte a munkát "a radiogenomika
területén, ahol az AI algoritmusokat meg lehet tanítani arra,
hogy korrelálják a PET vagy a PET- vagy

Az FDA kiterjedt, a forgalomba hozatal utáni felügyeletet is
folytat, több millió nemkívánatos eseményről szóló jelentést
gyűjt és ellenőriz. 19 A 2007. évi Food and Drug Administration
Amendments Act of 2007 ("FDAAA") kiterjesztette az FDA
forgalomba hozatal utáni (engedélyezés utáni) hatáskörét. Az
FDAAA-t több olyan jelentés nyomán fogadták el, amelyek az
FDA hiányos forgalomba hozatalt követő felügyeleti
erőfeszítéseit kifogásolták,20 az FDAAA felhatalmazza az FDA-t
arra, hogy "előírja a gyógyszer szponzorának, hogy
végezzenek
a jóváhagyást követő vizsgálatok vagy új klinikai
kísérletek elvégzése az új gyógyszer iránti kérelem
jóváhagyását követően bármikor, ha az FDA új biztonsági
információkról szerez tudomást, ... ... a címkézés
módosítását követelheti meg az új biztonsági információk
közzététele érdekében, ... ... és "kockázatértékelési és
kockázatkezelési stratégiákat" követelhet meg[.]"21 Az FDA
szabályozási hatáskörének és erőforrásainak kiterjesztése a
jóváhagyást követő szabályozás és felügyelet területére a
technológiai innováció és a nagy mennyiségű adat által
táplált jelentős ügynökségi hangsúlyeltolódást tükrözi. 22
Az FDA már évek óta befektet a humánerőforrásba a
mesterséges intelligencia területén. 2017-től kezdve Dr.
Bakul Patel, az FDA Eszközök és Radiológiai Egészségügyi
Központjának digitális egészségügyért felelős
igazgatóhelyettese "13 mérnököt vett felszoftverfejlesztők, mesterséges intelligencia szakértők,
felhőalapú számítástechnikai szakemberek - hogy felkészítse
ügynökségét egy olyan jövő szabályozására, amelyben az
egészségügyi ellátás
egyre inkább gépek közvetítik. "23 Az FDA 2017-ben
bejelentette egy vállalkozói rezidensprogram
létrehozását is a digitális egészségügyi innovációs
cselekvési terv részeként. 24 Az FDA 2019-es költségvetési
javaslatában Scott Gottlieb korábbi biztos nagyjából 70
millió dollárt kért a Kongresszustól egy olyan központ
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MRI-vizsgálat a daganatok genomikai jellemzőivel. "28 Továbbá
az FDA "vizsgálja egy semleges harmadik fél
igénybevételét, hogy nagy, kommentált képalkotó
adathalmazokat gyűjtsön egy új AI-algoritmus
teljesítményének megértése céljából egy javasolt
indikációhoz "29 .
II. AI HASZNÁLATI ESET
2016-tól kezdődően az FDA AI/ML technikákkal kísérletezett
az adatok elemzésére, hogy segítse az ügynökséget a
forgalomba hozatal utáni felügyeleti rendszeren keresztül
tudomására jutott nemkívánatos gyógyszeres események
felderítésében és kezelésében. Az ügynökség különösen
arra törekedett, hogy innovatív, mesterséges intelligenciaalapú módszereket dolgozzon ki az ügynökség FAERS
adatbázisába érkező több millió szöveges mellékhatásbejelentés elemzésére.

ben található adatok puszta mennyiségére és a különböző
típusú - strukturált és strukturálatlan - adatokra, az FDA
hatékonyabb módszereket keresett ezen információk
kinyerésére és felhasználására.
B. NLP a nemkívánatos események észlelésére
Az FDA két kísérleti kísérletének részletei mutatják a
szövegbányászat és az NLP kombinációjának felhasználási
lehetőségeit a nemkívánatos eseményekről szóló jelentések
elemzésére és a felmerülő biztonsági problémák
azonosítására.

A. A FAERS adatbázis
A FAERS adatbázis egyike annak a több adatbázisnak,
amelyet az FDA a forgalomba hozatal utáni felügyeleti
tevékenységének segítésére tart fenn. 30 A FAERS tartalmazza
"az FDA-nak benyújtott, nemkívánatos eseményeket,
gyógyszerelési hibákat tartalmazó jelentéseket és a
termékminőséggel kapcsolatos panaszokat, amelyek
nemkívánatos eseményekhez vezettek. "31 A FAERS
adatbázisban szereplő információk két forrásból származnak:
A betegek, az ápolók és az egészségügyi szakemberek
önkéntesen nyújtanak be információkat az "FDA MedWatch"hoz (az összes jelentés 5%-a), valamint a gyártók
kötelesek információkat benyújtani az FDA-nak (az
összes jelentés 95%-a). 32
A FAERS hasznos az FDA forgalomba hozatalt követő
felügyeleti rendszere számára, mivel az általa gyűjtött
információk széles skáláján mozog. A benyújtás nem
követeli meg az ok-okozati összefüggés bizonyítását (azaz a
benyújtónak nem kell bizonyítania, hogy a mellékhatást
valóban a gyógyszer okozta), így az adatbázis széles hálót
vet ki. 33 Hasonlóképpen, a FAERS-jelentések olyan
információkat is tartalmaznak, amelyeket klinikai
vizsgálatokon keresztül valószínűleg nem lehet megragadni
(pl. a címkén kívüli alkalmazás, társbetegségek vagy hosszú
ideig tartó alkalmazás). 34 Az adatbázis jelentős mennyiségű
információt tartalmaz: Az FDA szerint csak 2017-ben több
mint 1,81 millió jelentést nyújtottak be. 35 A FAERS azonban
nem mentes a hátrányoktól.
Az adatbázis hasznosságát némileg korlátozzák a
jelentések duplikációja, a változó minőségű és teljességű
jelentések és az ellenőrizetlen adatok. 36 Tekintettel a FAERSAlgoritmikus kormányzás: Mesterséges intelligencia a szövetségi közigazgatási hivatalokban
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Az FDA egyik kísérleti projektje NLP-technikákkal
kísérletezett, hogy a FAERS-be áramló nagy mennyiségű
strukturálatlan adatot strukturált adatokká alakítsa, majd
modellezze a gyógyszerek és egyetlen orvosi állapot, a máj
(azaz a máj) elégtelensége közötti kapcsolatokat. 37 Az FDA
elemzői először az 1997 novembere és 2018 márciusa közötti
FAERS májelégtelenségről szóló jelentések adatait keresték
le.38 Minden jelentés tartalmazott strukturált információkat
a beteg korcsoportjára, a jelentés típusára
(közvetlen/expediált/nem-expediált), az állapot
súlyosságára (súlyos/nem súlyos), valamint egy vagy több
jelentett kimenetelre (pl.
mint halál, rokkantság és beavatkozásra szoruló). 39 Az
elemzők ezután különböző technikákat alkalmaztak a
nemkívánatos gyógyszeres eseményekkel kapcsolatos
fontos szöveges jelzések azonosítására. 40 A projekt először
szövegbányászatot41 és témamodellezést42 alkalmazott
az anyagokban található fontos információk azonosítására
és a kifejezések vagy témák közötti összefüggések
feltérképezésére. 43 A modellek például erős összefüggést
találtak a következő kifejezések között
"májelégtelenség" és "halál".44 Másodszor, az elemzők
szövegalapú szabályokkal, szöveges klaszterezési
bemeneteket használó döntési fákkal és egy egyszerű
neurális hálózattal kísérleteztek a súlyos gyógyszerekkel
kapcsolatos mellékhatások előrejelzésére. A döntési fa
teljesített a legjobban a FAERS-ügyek súlyos kimenetelének
előrejelzésében, 91%-os igaz pozitív arányt (azaz helyesen
megjósolt nemkívánatos eseményeket) és 4,9%-os hamis
pozitív arányt (azaz a nem káros eseményeket tévesen
nemkívánatosként megjósolták) produkálva. 45

szakpolitikailag releváns információkat. Kimutatták, hogy egy
ilyen rangsor segíthet az FDA értékelői által végzett
felülvizsgálat rangsorolásában, bár még mindig jelentős
előrejelzési bizonytalanság állt fenn. 47 A SEC végrehajtási
eszközeihez vagy az SSA fentebb bemutatott, esetek
klaszterezésére szolgáló eszközéhez hasonlóan az eszközre
úgy is lehet gondolni, mint egyfajta osztályozásra, amely a
szűkös ügynökségi erőforrásokat jobban célozza, nem pedig
az emberi értékelések kiszorítására szolgál.

Az FDA tudósai és a Stanford Egyetem kutatói által
szervezett második kísérleti kísérlet hasonló technikákat
alkalmazott, de finoman eltérő analitikai megközelítést
alkalmazott. 46 A csoport három FDA-biztonsági értékelőt
alkalmazott, hogy a jelentések egy mintáját az Egészségügyi
Világszervezet-Uppsala Monitoring Központ (WHO-UMC)
módosított, a gyógyszerek okozati összefüggéseinek
értékelésére vonatkozó kritériumai alapján címkézzék fel.
Ezután strukturált jellemzőket és a strukturálatlan szövegből
származó szakértői kifejezéseket (pl. "gyógyszerkölcsönhatás")
használtak fel ezen alapigazság-címkék előrejelzésére.
Kiképeztek (regularizált) logisztikus regressziós, random
forest és support vektor gépi modelleket, majd
rangsorolást készítettek.
a jelentések azon valószínűsége alapján, hogy
tartalmaznak-e a biztonsági aggályokra vonatkozó,
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III. AZ AI JÖVŐBELI FEJLŐDÉSE AZ FDA-NÁL
Az FDA FAERS erőfeszítései bizonyos mértékig sikeresek
voltak. A májra összpontosító projekt feltárt néhány,
korábban fel nem fedezett összefüggést a májelégtelenség
és a gyógyszerek, különösen a gyógyszerkombinációk
között. 48 Emellett ígéretesnek bizonyult a
májelégtelenség mértékének előrejelzői között a súlyos és
kevésbé súlyos események közötti különbségtétel. 49 A
fentebb bemutatott két erőfeszítés közül a második is
potenciált mutatott. A megközelítés hat olyan adatjellemzőt
azonosított, amelyek
az FDA számára a jelentések elemzése során a jövőben
iránymutatást nyújtson. 50 Az eszköz, ahogyan az FDA és a
Stanford adattudósai megjegyezték, egy olyan rendszer
"alapjául" szolgálhat, amely jobban takarékoskodik a szűkös
ügynökségi erőforrásokkal a forgalomba hozatal utáni
biztonsági aggályok azonosítása során.

használja-e az NLP-t a következőkre
a strukturálatlan adatok kezelését, vagy inkább az adatgyűjtést
strukturálja át. Az FDA tisztviselői a Gyógyszerértékelési és
Kutatási Központban (CDER) azt állítják, hogy jelentős értéket
képviselnek a következők

A pilóták azonban számos kihívást is feltártak. A
legfontosabb az volt, hogy a rendelkezésre álló adatok
ismeretében nehéz volt a gyógyszerek és a májelégtelenség
közötti ok-okozati összefüggések feltárása a prediktív
analitika segítségével. Definíció szerint a FAERS-adatok nagy
része vagy egésze nemkívánatos eseményekből áll, ami azt
jelenti, hogy a modellek negatív kimenetelű eseményeket
választanak ki. A populáción belüli alapszintű
gyógyszerhasználat ismerete nélkül továbbra is kihívás
kikövetkeztetni, hogy mely gyógyszerek okozzák a
májelégtelenséget.
Ezeket az ok-okozati következtetési kihívásokat súlyosbítja az
NLP-módszerek használata strukturálatlan adatokon. Az NLPalgoritmusok folyamatosan fejlődnek. Az NLP-technológia
jelenlegi állapotában azonban szakértői hozzájárulás nélkül
nem biztos, hogy alkalmas olyan kritikus feladatokra,
amelyekben a pontatlan előrejelzések súlyos életveszélyes
következményekkel járhatnak. Az NLP hiányosságai szinte
biztos, hogy felnagyítódnak egy olyan környezetben, ahol a
szöveg egyszerre strukturálatlan és nagyon technikai jellegű,
és ahol a pontosság és a szakértelem abszolút prémium. 51
Bár a kísérleti projekt hasznos "koncepcióbizonyításként "52
szolgált, az FDA tisztviselői elismerték, hogy nem volt
teljesen sikeres, mivel nem hozott létre elég pontos
eredményeket a bevetéshez. 53 A második kísérleti projekt
tehát ígéretesebb lehet az ML alkalmazása a FAERS-adatokkal
a jelentések feldolgozásának rangsorolása érdekében. 54
E projektek jövőbeli alakulása továbbra is bizonytalan, és az FDA
tisztviselői továbbra is tárgyalnak az NLP és az alternatívák
jelenlegi és jövőbeli szerepéről az ügynökségen belül. 55 Az
FDA válaszút elé kerülhet a tekintetben, hogy továbbra is
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az NLP használata az FDA nagy mennyiségű meglévő
strukturált és strukturálatlan adatainak megértéséhez.
Egyesek támogatják az NLP-alkalmazások más területekre
történő exportálását, beleértve a vakcinák mellékhatásainak
jelentési rendszerét (VAERS), amely "az Egyesült Államokban
engedélyezett vakcinákkal történő immunizálást követő
nemkívánatos események (betegségek, egészségügyi
problémák és/vagy tünetek) nem ellenőrzött jelentéseiről
szóló információkat tartalmazza "56 .

(ii) a belső technikai kapacitás többféle módon is elősegítheti
a biztonságra összpontosító ügynökségek, például az FDA
küldetését, különösen azáltal, hogy növeli a hagyományos
szabályozási eszközökkel a mesterséges intelligencia-alapú
termékek és szolgáltatások szabályozására való
képességüket. Ezek mindegyikét sorra vesszük.

Egy másik út ehelyett az FDA arra összpontosítana, hogy a
szabályozott szervezetek számára előírja a célnak megfelelő,
strukturált adatok benyújtását.
az FDA-nak, így nem lesz szükség NLP-technikákra a
strukturálatlan adatok bányászatához. 57 Az NLP és más
gépi tanulási eszközök ezután a későbbiekben
felhasználhatók a minták elemzésére és használható
előrejelzések készítésére. Tekintettel arra, hogy az FDA
évente hatalmas mennyiségű adatot gyűjt, lehet, hogy
érdemes lenne megkövetelni az iparágtól, hogy módosítsa
az adatszolgáltatásokat, mivel a nagyrészt strukturálatlan
adatok elemzésére alkalmas, magasan funkcionális NLP-t
még egy ideig nem lehet kifejleszteni. Az FDA-nak meg kell
fontolnia, hogy miként tudja a legjobban hasznosítani az
ügynökséghez beérkező adatokat, mivel ez jelentősen
elősegítheti az AI/ML alkalmazásának képességét most és
a jövőben.

Az FDA esetében az AI/ML eszközök
elterjedése szélesebb körű
elmozdulást jelenthet a forgalomba
hozatal előtti jóváhagyástól a
forgalomba hozatal utáni
felügyeleti erőfeszítések felé.
IV. HATÁSOK: A MESTERSÉGES
INTELLIGENCIA ÁLTAL VEZÉRELT
SZABÁLYOZÁSI ELEMZÉS JÖVŐJE
Az FDA FAERS kísérleti projektjei értékes tanulságokkal
szolgálnak más közigazgatási ügynökségek számára,
különösen i. az új algoritmikus eszközök potenciális ereje
tekintetében, amelyek a szabályozási paradigmák
megváltoztatására szolgálnak (az FDA esetében potenciálisan
megkönnyítik a forgalomba hozatal előtti jóváhagyásról a
forgalomba hozatal utáni felügyeletre való áttérést); és
Algoritmikus kormányzás: Mesterséges intelligencia a szövetségi közigazgatási hivatalokban

Elektronikus példány elérhető a következő címen: htt5p12

A. A mesterséges intelligencia és a változó
szabályozási paradigmák: A forgalomba
hozatal előtti jóváhagyástól a forgalomba
hozatal utáni felügyeletig
A FAERS NLP kísérleti projektjei jól szemléltetik, hogy az
AI/ML eszközök fokozott használata hogyan gyorsíthatja vagy
gyorsíthatja fel az ügynökségek szabályozási paradigmáinak
változásait. Az FDA esetében az AI/ML eszközök elterjedése
szélesebb körű elmozdulást jelenthet a forgalomba hozatal
előtti jóváhagyásról a forgalomba hozatal utáni felügyeleti
erőfeszítések felé.
Bár az FDA a múltban leépítette a forgalomba hozatal utáni
felügyeleti tevékenységét, az FDA vezetése - a kongresszus
felhatalmazását követve - az elmúlt évtizedben magasabb
prioritássá tette azt. 58 A forgalomba hozatal utáni felügyelet
felé történő elmozdulás kritikus jelentőségű, mivel a klinikai
vizsgálatok (amelyek a gyógyszerek előzetes, forgalomba
hozatal előtti jóváhagyásának alapját képezik) elfedhetik,
vagy nem fedhetik fel a gyógyszerrel kapcsolatos súlyos
problémákat. A klinikai vizsgálatokat korlátozza a viszonylag
kis létszám, a viszonylag rövid időtartam és a vizsgálatra
kiválasztott betegek kiválasztásának torzítása. 59 Ezért az
FDA-nak a gyógyszerek (és eszközök) engedélyezése után
nyomon kell követnie a gyógyszereket (és az eszközöket),
hogy valamennyi beteg számára biztosítsa a
biztonságosságot és a hatékonyságot. 60

hamarabb képes lehet fontos válaszokat adni a betegeknek és
a szolgáltatóknak azáltal, hogy potenciálisan gyorsabban
azonosítja a biztonsági jelek szélesebb körét "63.
B. Többcélú technikai kapacitás kiépítése
Az FDA FAERS kísérleti projektjei azt is mutatják, hogy a
belső AI-alapú technikai kapacitás fejlesztése több
ügynökségi küldetést is szolgál, különösen a biztonsággal
kapcsolatos ügynökségeknél. Úgy tűnik, hogy az FDA-nál a
belső technikai kapacitás az AI/ML szabályozási elemzésre
történő felhasználásán túlmenően is kifizetődőnek
bizonyul.

Az FDA szerint a forgalomba hozatal utáni felügyeletre
összpontosított fokozott figyelem kezd meghozni
gyümölcsét. 61 A mesterséges intelligencia forradalma
megkönnyítheti és drámaian javíthatja ezt a forgalomba
hozatal utáni felügyeletet. Az AI/ML-eszközök megkönnyítik az
ügynökség számára a forgalomba hozatal utáni nagy
mennyiségű adat összegyűjtését és bányászatát. A
mesterséges intelligencia egyre elterjedtebb használata
gyakorlatilag szükségessé teheti a forgalomba hozatal utáni
felügyeletet - például ott, ahol
bizonyos új eszközök olyan AI/ML eszközöket tartalmaznak,
amelyek idővel változnak. 62 Az AI/ML eszközök használata
potenciálisan előnyös lehet egy adott gyógyszer vagy eszköz
biztonságosságának és hatékonyságának biztosításán túl.
Ahogyan Gottlieb korábbi biztos megjegyezte: "A
hagyományos forgalomba hozatal utáni vizsgálatok
megtervezése és elvégzése általában éveket vesz igénybe, és
több millió dollárba kerül". A "valós adatok" és "valós
bizonyítékok" gyűjtésének és elemzésének ösztönzésével,
valamint az ezek felhasználásához szükséges elemzési
eszközök és technikák kifejlesztésével az FDA "sokkal
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A mesterséges intelligencián
alapuló belső technikai kapacitás
fejlesztése több ügynökségi
küldetést is szolgál.
Először is, a belső technikai kapacitás egyre fontosabbá
válik, mivel az ügynökség alkalmazza hagyományos
szabályozási eszközeit - például a jóváhagyási döntéseket,
valamint a szabályok kiadását.
és útmutatás - a szabályozott felek által kínált, mesterséges
intelligencián alapuló termékek és szolgáltatások egyre
növekvő köréhez. Konkrét példák bőven vannak. Az FDA
nemrégiben adott forgalomba hozatali engedélyt több
olyan orvostechnikai eszköznek, amely mesterséges
intelligenciát tartalmaz: a Viz.AI64 felismeri a stroke-ot, az
OsteoDetect65 a csonttöréseket, az IDx-DR66 pedig a
diabéteszes retinopátiát. Ezek az eszközök az FDA de novo
felülvizsgálati eljárásán mentek keresztül, amely egy
alternatív útvonal.
az "alacsony vagy közepes kockázatú új eszközök"
számára, hogy jóváhagyást kapjanak a "forgalomba
hozatalra és a jövőbeni 510(k) beadványok alapjául
szolgáló eszközökre".67 A Viz.AI forgalomba hozatali
engedélyezésében az FDA
pontosította, hogy "olyan szabályozási keretet hoz létre a
[klinikai döntéstámogató] termékek számára, amely ösztönzi a
fejlesztőket, hogy
hogy létrehozzák, adaptálják és bővítsék szoftvereik
funkcióit, hogy segítsék a szolgáltatókat a betegségek és
állapotok diagnosztizálásában és kezelésében. "68 Az FDA
minden egyes ilyen eszközt engedélyezett.
a marketingre hasonló kritériumok alapján: a meglévő
alapértéknél - gyakran egy emberi egészségügyi
szakembernél - jobb teljesítményt nyújtanak. 69

egy kis részét képezik a potenciális mesterséges intelligenciával
működő eszközök jövőjének. Eddig a felülvizsgált eszközök
"zártak" voltak, mivel "nem alkalmazkodnak folyamatosan, és
a gyártó frissítéseitől függenek, amelyek magukban
foglalhatják az algoritmusok új adatokkal történő képzését a
teljesítményük javítása érdekében".72 De ahogy Scott Gottlieb,
az FDA korábbi biztosa megjegyezte: "[A zárolt
algoritmusokon túl is sok olyan ígéret van, amely megérett az
egészségügyben való alkalmazásra".73 Az AI-eszközök
szabályozása egyre bonyolultabb lesz, ahogy az orvosi
eszközök a jövőben dinamikusan frissülő AI-t tartalmaznak.

Az FDA által ezen AI-eszközök piaci engedélyezése és a
közelmúltban kiadott vitaanyag a mesterséges intelligencia/
ML-alapú szoftverek orvostechnikai eszközként való
szabályozására vonatkozó terveiről70 arra utal, hogy az FDA
gyorsan kíván lépni az AI/ML-fronton. Az FDA a közelmúltban a
digitális egészségügyi innovációs cselekvési terv részeként
további útmutatást is adott, hogy "egyértelműbbé tegye a
digitális egészségügyi termékekkel kapcsolatos
kockázatalapú megközelítését".71 Az FDA által de novo
felülvizsgálat mellett forgalomba hozatalra engedélyezett
mesterséges intelligenciával működő eszközök azonban csak
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Másodszor, a belső technikai kapacitás lehetővé teszi az
olyan ügynökségek számára, mint az FDA, hogy intelligens
beruházásokat eszközöljenek az adatinfrastruktúrába, mint
építőelemek az AI / ML eszközök hatékony
felhasználásához. Az FDA információcsere- és adatcsere
Az átalakulás (INFORMED) jól szemlélteti, hogy a belső
technikai kapacitás hogyan alakíthatja az adatinfrastruktúrát.
74 Az
INFORMED egy onkológiai adattudományi
kezdeményezés, amelyet nagyrészt az a felfogás motivált,
hogy az FDA nem használja ki az általa gyűjtött adatokat. 75
Bár látszólag az onkológiára összpontosít, az INFORMED céljai
szélesebb körűnek tűnnek. Az INFORMED "homokozóként"
működik, ahol az FDA "új tehetségeket, például vállalkozókatrezidensek, mérnökök és adattudósok a témában jártas
szakértőkkel, például az FDA onkológusaival "76 , hogy bővítsék
a szervezet nagy adatelemzési kapacitását. 77 Az INFORMED
hangsúlyt fektet "az adatok megosztására és új adatvagyonok
létrehozására "78 , valamint "a gépi tanulás és a mesterséges
intelligencia lehetőségeire a meglévő gyakorlatok
javítására".79 A csoport jelenleg több projekten dolgozik,
köztük más köz- és magánszervezetekkel is. 80
Ezenkívül úgy tűnik, hogy a belső technikai kapacitás segíti az
FDA-t a valós adatok gyűjtésében. Az egészségügyi
technológiák nemzeti értékelési rendszerét ("NEST") például
úgy tervezték, hogy "segítsen javítani a valós bizonyítékok
minőségét, amelyeket az FDA felhasználhat a felmerülő
biztonsági jelek gyors észlelésére és a megfelelő
intézkedések megtételére".81 A MyStudies alkalmazást82
azért hozták létre, hogy
hogy "elősegítse a valós bizonyítékok gyűjtését a betegek
mobil eszközein keresztül" oly módon, hogy az a gyártók
számára is hasznos legyen, és "megfeleljen az FDA
adathitelességre, integritásra és bizalmas kezelésre
vonatkozó előírásainak és iránymutatásainak "83.
Összefoglalva, bár a FAERS NLP-alkalmazásai egyelőre
korlátozott hasznossággal bírhatnak, az FDA mesterséges
intelligenciával kapcsolatos beruházásai számos innovatív
erőfeszítést eredményeztek az ügynökségen belül.
****
Bár sok kihívás áll még előttünk, az NLP-alapú szabályozási
elemzés az elkövetkező években átalakíthatja az FDA és más
ügynökségek munkáját. Ahhoz, hogy az NLP-eszközök
sikeresek legyenek,
elengedhetetlen, hogy az FDA és más ügynökségek belső
technikai kapacitást alakítsanak ki - mind az adatok szédítő
sokaságának kihasználása, mind az új mesterséges
intelligencia termékek és szolgáltatások jobb szabályozása
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érdekében. Ráadásul ahogy az FDA-hoz hasonló
ügynökségek egyre jobban támaszkodnak a mesterséges
intelligenciára, valószínűleg több időt és eszközt tudnak majd
olyan feladatokra fordítani, amelyek korábban nehézkes és
költséges feladatok voltak, ami hosszú távon megváltoztatja
az ügynökségek szabályozási paradigmáit.

Algoritmikus kormányzás: Mesterséges intelligencia a szövetségi közigazgatási hivatalokban

Elektronikus példány elérhető a következő címen: htt5p16

A nyilvánosság bevonása a Szövetségi Hírközlési
Bizottságnál és a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi
Hivatalnál

A közigazgatási szervek egyre gyakrabban használnak AI/ML eszközöket a polgárokkal
való kapcsolattartásra és a nekik nyújtott közvetlen szolgáltatások nyújtására. Ezek a
kapcsolatok olyan "ügyfélszolgálati" interakciókat foglalnak magukban, mint például az
útlevél, a jogosítvány vagy a juttatások igénylése. 1 Ide tartoznak a "polgári technológiai"
alkalmazások2
, például a nyílt adatportálok és a chatbotok által megkönnyített interakciók is. 3
Amennyiben az ilyen eszközök sikeresek, racionalizálhatják és javíthatják a lakosság és a
kormányzat közötti különféle interakciók minőségét. Ez a fejezet az AI/ML alkalmazását
vizsgálja az állampolgári szerepvállalás két kapcsolódó formájának racionalizálására: az
értesítés és észrevételezés szabályalkotás és a panaszok felülvizsgálata.
FONTOS TUDOMÁNYOK
Az online portálok elérhetőségével
számos ügynökség küzdött a
panaszok és észrevételek
mennyiségének ugrásszerű
növekedésével az értesítéssel és
megjegyzéssel történő
szabályalkotás során.
Az érzelemelemzés, a
témamodellezés és az
információkeresés
hasznos eszközök lehetnek az
ügynökségek számára a polgárok
által benyújtott észrevételek és
panaszok feldolgozásához.

A Regulations.gov-hoz hasonlóan
az ilyen eszközök az ügynökségek
széles körében hasznosak
lehetnek, ami felveti a kérdést,
hogy
az ügynökségek közötti
erőfeszítések
összehangolásának módja.

Azzal kezdjük, hogy röviden áttekintjük az értesítés és észrevételezés terjedését a
digitális korban. Ezután megvizsgáljuk, hogyan használták az AI/ML-t az
észrevételek elemzésére a Szövetségi Hírközlési Bizottság (FCC)
hálózatsemlegességi szabályalkotása során, valamint azt, hogy a Consumer
Financial Protection Bureau (CFPB) hogyan használta az NLP-t az alábbiak
feldolgozására.
fogyasztói panaszok. Végezetül a mesterséges intelligencia/ML alkalmazásának
szélesebb körű jogi következményeit tárgyaljuk.
I. AZ ÉSZREVÉTELEK SZÁMÁNAK NÖVEKEDÉSE A SZABÁLYALKOTÁS SORÁN
A szövetségi ügynökségek évente 2500-4000 végleges szabályt tesznek közzé. 4 A
legtöbbjük a Regulations.gov ügynökségközi honlapot használja az értesítési és
véleményezési folyamat koordinálására. A Regulations.gov háttérrendszere
lehetővé teszi az ügynökségek számára, hogy nyomon kövessék, felülvizsgálják
és nyilvánosan újra közzétegyék az észrevételeket a Regulations.gov-on, hogy
a többi
az érdekelt felek megtekinthetik a benyújtott anyagokat. 5 Bár a rendszer képes a
hozzászólásokat néhány alapvető kritérium alapján rendezni és csoportosítani,
nem alkalmazza az ML-t.
Az online platformok csökkentették a részvétel költségeit, és az ügynökségek a
szövetségi kormányzatban a nyilvános észrevételek általános növekedését
tapasztalják.
a javasolt szabályokhoz. 6 Az APA értelmében az ügynökségeknek lehetőséget
kell adniuk az "érdekelt személyeknek", hogy "írásbeli adatok, nézetek vagy
érvek benyújtásával" észrevételt tegyenek.7 A legtöbb észrevételezési időszak
általában harminc és hatvan nap között van. 8
A 12.866. számú végrehajtási rendelet előírja, hogy az érdekelteknek legalább
hatvan napjuk van arra, hogy észrevételt tegyenek a "jelentős szabályokkal"
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kapcsolatban,9 és ezt követően az
ügynökségeknek nyilvánosságra
kell hozniuk minden olyan
információt, amelyre a végleges
szabály kidolgozásakor
támaszkodtak. 10 Ezek a
követelmények - egy
"biztosíték az önkényes
döntéshozatallal szemben" - kritikus
fontosságúak a szabályok jogi
megtámadással szembeni
védelmében. 11 Az APA-követelmények
be nem tartása peres eljárást
indíthat, különösen a jelentős vagy
ellentmondásos szabályok esetében.
12

Az internet a megapartizációhoz is
vezetett, amelynek során a
szabályozók az érdekeltek szélesebb
körétől soha nem látott mennyiségű
észrevételt kaptak. 13 Ha egy javasolt
szabály széles körű figyelmet kap a
médiában való megjelenés vagy a
nyilvánosság mozgósítására irányuló
szervezett erőfeszítések miatt, az
ügynökségek gyakran kapnak
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olyan észrevételek, amelyek - bár elvileg relevánsak - nem
alkalmasak arra, hogy az értesítés és észrevételezés
folyamatával általában foglalkozó ügynökségi munkatársak
csoportja elemezze őket. Még akkor is, ha az észrevételek
többsége jogászoktól és kifinomult műszaki szakértőktől
érkezik, a bennük foglalt részletes információk kihívást
jelentenek, és néha túlterhelik az ügynökség kapacitását. A
mesterséges intelligencia/ML-eszközök segíthetnek a
szövetségi ügynökségeknek az ilyen nagy mennyiségű
információ kezelésére. 14 Az AI/ML eszközök például
segíthetnek a duplikációk és formanyomtatványok
azonosításában, az észrevételek általános hangulatának
összegzésében, valamint a releváns észrevételek
azonosításában, amelyek jelentős erőforrásokat
takaríthatnak meg és javíthatják a jogszabályalkotási
folyamat minőségét.

Az elmúlt években óriási előrelépés
történt az NLP-eszközök terén,
amelyek egyszerűsíthetik a
nyilvános észrevételek ügynökségi
feldolgozását és elemzését.

weboldal. 18 2017 májusában, a hálózatsemlegességre
vonatkozó szabályok újabb fordulójára reagálva Oliver
ismét felszólította nézőit, hogy tegyék meg
észrevételeiket az FCC által javasolt, az
a korábbi rendelet. Nézőit a "GoFCCYourself" elnevezésű
linkre irányította, amely viszont az FCC hivatalos
szabályalkotási weboldalára vezetett. 19 Az ügynökség
honlapját ismét elárasztották a hozzászólások, amelyek
túlterhelték az ügynökség szervereit. 20 Végül több mint
húszmillió hozzászólás érkezett a javasolt visszaállítással
kapcsolatban. 21 Ezen észrevételek jelentős része
(1) hamis vagy félrevezető személyes adatokat tartalmazott,
(2) egy szervezett grassroots vagy "astroturfing" kampány
része volt, vagy
(3) pontosan ugyanabban az időpontban nyújtották be. 22 Egy
független tanulmány megállapította, hogy az észrevételek közül
akár kétmillió is lehetett.
"hamisítványok" voltak.23
panaszfeldolgozásra alkalmazott analóg eseteket vizsgáljuk
meg.
A. Az FCC hálózatsemlegességi eljárása
2014 júniusában a késő esti komikus, John Oliver egy vírusos
monológban kritizálta az FCC által javasolt
hálózatsemlegességi rendeletet, és arra buzdította a nézőket,
hogy kommentálják a javasolt szabályt. 17 Válaszul közel 3,7
millió észrevétel érkezett a Szövetségi Hírközlési Bizottsághoz
(FCC).

II. AI HASZNÁLATI ESETEK
Magas szinten az ügynökségeknek az értesítés- és
észrevételezési folyamat során az alapvető technikai
feladat a nagyszabású szövegelemzés. Az elmúlt években
óriási előrelépések történtek az NLP-eszközök terén,
amelyek egyszerűsíthetik a nyilvános észrevételek
ügynökségi feldolgozását és elemzését. Az ügynökségek és
a magánszektor szereplői egyre inkább érdekeltek abban,
hogy technikai eszközökkel segítsék a következők
munkáját
a bejelentési és véleményezési eljárás során, de számos
lehetséges megoldás még prototípusfázisban van. 15 Bár
egyes ügynökségek harmadik féllel együttműködve
skálázható eszközöket dolgoznak ki, ezeket az eszközöket
még nem integrálták az ügynökségek belső folyamataiba. 16
Ez a fejezet a mesterséges intelligencia/ ML észrevételek
elemzését az egyik első - és legnyilvánvalóbb - felhasználási
eset, az FCC-nél a hálózatsemlegességre vonatkozó
szabályalkotás alapján vizsgálja. Ezt követően a
fogyasztóvédelmi pénzügyi védelmi hivatal által a
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A Broadband for America megbízta az Emprata tanácsadó
céget, hogy elemezze ezeket a megjegyzéseket egy sor
alapvető NLP-eszköz segítségével. 24 Mivel nem áll
rendelkezésünkre a kormány megbízásából készült
jelentés, az Emprata-jelentés csak egy példája annak,
hogyan lehet az NLP-t nagy mennyiségű észrevétel
elemzéséhez használni. Az Emprata munkájának
kulcsfontosságú eleme volt a benyújtott észrevételek
hangulatelemzése, hogy kivonják a legmarkánsabb
jellemzőket. Az érzelemelemzés különösen nagy kihívást
jelent az NLP számára. Az emberi nyelvi konstrukciók
gyakran támaszkodnak ellentétes mondatokra (pl.
"Utálom ezt az ügynökséget, de ez a szabály
nem rossz!") vagy szarkazmus (pl. "A hálózatsemlegesség
visszavonása nagyszerű ötlet. Térjünk vissza a
kőkorszakba is"). 25 Heurisztika
megközelítések (pl. a mondat minden egyes szavához
érzelmi pontszámot rendelve) és az egyszerű NLPmodellek (pl. az úgynevezett "bag of words"
megközelítések, amelyek figyelmen kívül hagyják a
szórendet és a nyelvtant26 ) általában kevésbé
hatékonyak az ilyen extrakcióban,27 bár a neurális
hálózatok ígéretesebbek. 28
Az FCC-hez beérkezett észrevételek elemzésekor az
Emprata megállapította, hogy a több mint 21 millió
észrevételnek csupán 8%-a volt egyedi, és "[a] 10 és 100
leggyakoribb észrevétel az összes észrevétel 66%-át, illetve
89%-át tette ki."29 Az Emprata a megjegyzések általános
hangulatának mérésére "hibrid szövegbányászati
megközelítést alkalmazott, amely (1) kézi
hangulatmeghatározásból, (2) kulcsszó/mondat
egyeztetésből és (3) természetes nyelvi feldolgozásból
(NLP) áll. "30 Ez a többszintű megközelítés lehetővé tette az
Emprata számára, hogy először kézzel csoportosítsa az 500
leggyakoribb megjegyzést aszerint, hogy azok a javasolt
szabályt támogatták vagy ellenezték. 31 A cég ezután
egyszerű kulcsszó- és kifejezésillesztési szabályokat
használt a fennmaradó észrevételek többségének
csoportba sorolásához, érvényesítve ezzel az alábbiakat
az eredményeket egy véletlenszerű minta kézi
ellenőrzésével. 32 Emprata
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a gépi tanulást csak a hozzászólások utolsó 1%-ára
alkalmazta, NLP osztályozással. 33 "Többszöri ismétlés után
az NLP-modell 95,2%-os pontosságot ért el "34 , noha
sikeresebb volt a hatályon kívül helyezést ellenző, mint a
hatályon kívül helyezést támogató kommentek
osztályozásában. 35
A puszta hangulatelemzés azonban elégtelennek
bizonyulhat, ha olyan tömegesen generált hozzászólásokról
van szó, amelyek egy közös sablonból indulnak, és
szemantikailag azonos, de átfogalmazott tartalmú
mondatokat helyettesítenek. Ez akkor fordulhat elő, ha egy
érdekvédelmi szervezet formanyomtatványt küld a
tagjainak, és arra kéri őket, hogy szerkesszék azt a beküldés
előtt. A botok ezt a stratégiát méretarányosan használhatják
arra, hogy nagy mennyiségű, technikailag egyedi, de
szemantikailag hasonló kommentet generáljanak. 36 A
korábban nem ismert botkommentárok, például az FCC
hálózatsemlegességi szabályával kapcsolatos hozzászólások,
úgy tűnik, hogy egy egyszerű generatív folyamatból
származnak, amely egy sablonkommentárból indul ki, és
véletlenszerűen szinonimákkal helyettesíti a szavakat, vagy
egész mondatokat szemantikailag azonos
megfogalmazásokkal. 37 Ez a folyamat, ha nagy léptékben
alkalmazzák, a hozzászólások deduplikációjának
megszüntetésével és klaszterezési technikákkal
kimutatható. 38 Mivel azonban a robotok által generált
kommentek egyre inkább hasonlítanak az emberi kézzel írt
kommentekhez,39 az ügynökségeknek óvatosnak kell lenniük.
Még az emberek is gyakran használnak
hasonló generatív folyamatok, mint a közös tömegérdekvédelmi szervezetek által koordinált észrevételezési
erőfeszítések. 40 Az Electronic Frontier Foundation például
közzétette a következő dokumentumokat
egy "DearFCC" automatikus kommentgenerátor, amelyet
az érintett polgárok használhatnak. 41 Az ilyen eszközök
olyan kimeneteket generálhatnak, amelyek hasonlítanak a
robotok által generált megjegyzésekre.
Az FCC a Regulations.gov-hoz hasonló online észrevételezési
rendszert használ, amely lehetővé teszi a felhasználók
számára, hogy demográfiai adatokat adjanak meg,
amelyeket az ügynökség a folyamat egyetlen szakaszában
sem ellenőriz. 42 Az Emprata az általános hangulatelemzés
során "nem zárta ki vagy nem hagyta figyelmen kívül azokat
a megjegyzéseket, amelyek mesterségesen

kezdetleges adatmosás, a megfejthetetlen megjegyzések
(például a véletlenszerű karaktereket tartalmazó
megjegyzések) és a hiányos vagy megfejthetetlen
demográfiai adatokkal benyújtott megjegyzések
megjelölése. Az Emprata a hozzászólások 65%-ának címét is
hitelesítette egy geokódolási szolgáltatás segítségével. 47Bár az
FCC "lényegesen több egyedi/nem formanyomtatványos
levélben érkező észrevételt" kapott a hálózatsemlegesség
hatályon kívül helyezése ellen,48 ezeknek az észrevételeknek a
nagy százaléka "a FakeMailGenerator.com-hoz kapcsolódó email tartományokból" vagy más ellenőrizhetetlen e-mail
forrásokból érkezett. 49 A hatályon kívül helyezést ellenző
észrevételek között szerepelt továbbá "lényegében az összes
nemzetközi észrevétel",50 és "az azonos címet vagy e-mailt
használó, duplikált észrevételek többsége". 51 Ezen eltérések
ellenőrzése tehát az Emprata az ellenkező következtetésre
vezetett volna a következőkben.
a hangulatelemzés. Ezen okok miatt az Emprata úgy találta,
hogy a tiszta hangulatelemzés talán rosszul mutatja meg a
duplikált, nem hiteles vagy botok által generált kommentek
túlszámlálásával.
B. A CFPB NLP-re való támaszkodása
Az NLP potenciális felhasználási lehetőségeit az
állampolgári szerepvállalás terén tovább
érzékeltethetjük, ha megvizsgáljuk, hogy a CFPB hogyan
alkalmazta ezeket az eszközöket a fogyasztói panaszok
feldolgozásában.

A fogyasztói panaszok példátlan
mértékű, a CFPB erőforrásaihoz és
személyi kapacitásához viszonyított
kiegyensúlyozottsága érdekében az
ügynökség az NLP-t a következőkre
használja fel
automatikusan elemzi a szöveget, hogy
kategorizálja az elbeszéléseket,
azonosítsa a trendeket, és megjósolja a
fogyasztói károkat.

olyan szereplők által generált, sokszorosított vagy benyújtott adatok, akik esetleg
szándékukban állt befolyásolni a végső szavazatszámlálást. "43 És nem is
eltávolítja az ugyanazon beküldőtől származó több
hozzászólást. 44 Mivel egyetlen észrevételt sem tudott
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ellenőrizni, az Emprata úgy találta, hogy "nagyon nehéz
végleges következtetéseket levonni" anélkül, hogy a
következőkre ne lenne képes
feltételezve, hogy az adatok bizonyos részhalmaza "valós".45 A
Bizottság azonban úgy találta, hogy az általa feltárt
adateltérések ellenőrzése az ellenkező következtetést
támasztotta volna alá: Az egyedi, amerikai hozzászólások
többsége a hálózatsemlegesség védelmének hatályon kívül
helyezését támogatta. 46
A kommentek hitelességének elemzéséhez az Emprata először
is elvégezte

Pénzügyi fogyasztóvédelmi ügynökségként a CFPB 2011.
júliusi megalakulása óta több mint 1,5 millió fogyasztói
panasz érkezett.52 A hetente benyújtott több ezer
fogyasztói panasz feldolgozása, rangsorolása és
megválaszolása a CFPB fő szabályozási és
adminisztratív kihívás. A fogyasztói panaszok példátlan
mértékű, a CFPB erőforrásaihoz és személyzeti kapacitásához
viszonyított kiegyensúlyozására az ügynökség NLP-t alkalmaz
a szöveg automatikus elemzésére, hogy kategorizálja a
narratívákat, azonosítsa a trendeket és
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megjósolni a fogyasztók kárát. 53 A CFPB NLP-eszköze kiegészíti
a panaszok feldolgozására szolgáló platformját ("fogyasztói
válaszrendszer"), és az ügynökség 2014. márciusi stratégiai
tervéből és költségvetési jelentéséből kiderül, hogy a CFPB
évente beruház (2014-ben 10,7 millió dollárt, 2015-ben 8,1
millió dollárt) e rendszer fejlesztésére. 54

létre a benyújtott észrevételek típusairól. Az ilyen NLPtechnikák az anomáliák észlelésével párosítva
megkönnyíthetik a releváns észrevételek hatékonyabb
visszakeresését.

Az Iroda minden panaszt nyilvánosan hozzáférhetővé tesz a
fogyasztói panaszok adatbázisában, amelyből eltávolítja a
személyazonosításra alkalmas információkat, majd
megosztja a vádakat, hogy a fogyasztók figyelmét a
potenciális és ismételt jogsértőkre irányítsa. 55 Ez a nyilvános
adatbázis nyilvánosságra hozza a vállalat nevét, a pénzügyi
terméket és alterméket, a probléma részleteit, valamint azt,
hogy a vállalat időben válaszolt-e. 56 A fogyasztói
beszámolókat a probléma jellege szerint kódolják.
és a megfelelő pénzügyi termék, például "a hiteljelentésben
szereplő helytelen információ", amelyet részben a CFPB
szabályoz a Fair Credit Reporting Act révén. A CFPB
fenntartja a fogyasztói panaszok adatbázisát azzal a
kikötéssel, hogy az ügynökség nem ellenőrzi a panaszokban
állított valamennyi tényt. Az eszköz azonban lehetőséget
biztosít a vállalatok számára, hogy nyilvánosan válaszoljanak
a panaszokra, és közzétegyék azok megoldását, ami
minimálisra csökkenti a végrehajtási feladatokat.
a CFPB.
Bár a CFPB nem tesz közzé teljes technikai részleteket,
úgy tűnik, hogy az NLP-t két elsődleges célra használja.
Először is, az Iroda szoftverrel tisztítja a PII-t a Consumer
Panasz-adatbázis. A tisztítási folyamat első lépését egy
automatizált szoftver végzi. Két további lépésben egy
képzett emberi ellenőr és egy minőségbiztosítási szakember
külön-külön vizsgálja felül az adatokat, hogy még inkább
biztosítsa az adatok hatékony azonosítástalanítását. 57
Tekintettel arra, hogy ez egy háromlépcsős folyamat amelynek két lépését emberi olvasók ellenőrzik -, a tisztítási
folyamat nagyon alaposnak tűnik.
A számítógépes tisztítás nyílt forráskódú beszédrészlet-jelölő
szoftvereket használ annak meghatározására, hogy a beszéd
mely részei névmások, igék stb. 58 Az ilyen
azonosítástalanítással biztosítható a beadványok hitelesítése,
miközben a beadványok benyújtóinak magánéletét is védi az
értesítés és hozzászólás során.
Másodszor, a CFPB kontextuális NLP-eszközöket alkalmaz a
panaszok témamodellezéssel történő kategorizálására. Az
ügynökség egy készen kapható strukturált témamodellt59
(STM) használ, amely a latens Dirichlet-allokációra (LDA)
épül. 60 Az ilyen témamodellezés lehetővé teheti az
ügynökségek számára, hogy gyorsan tipológiákat hozzanak
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III. AZ ÉSZREVÉTELEK ÉS PANASZOK ELEMZÉSÉRE
SZOLGÁLÓ MESTERSÉGES INTELLIGENCIAESZKÖZÖK
JÖVŐBELI FEJLŐDÉSE
Tekintettel az észrevételek és panaszok elemzési
folyamatának erőforrás-igényes jellegére, az
ügynökségeket erősen ösztönzi az AI/ML észrevételelemző
eszközök kifejlesztése. Egyes ügynökségek, például az
Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma,
rendelkeznek olyan adatbázis-kezelő rendszerekkel,
amelyek képesek a megjegyzések kezdetleges szűkítésére
vagy csoportosítására, míg mások ezt a munkát
vállalkozóknak adják ki. 61 A Munkaügyi Minisztérium bérés munkaügyi osztálya például egy magánvállalkozóra
támaszkodott a megjegyzések átvizsgálásában és az
alábbiak azonosításában.
azok, amelyek további figyelmet érdemelnek az ügynökség
részéről. 62 Más ügynökségek azonban kézi munkára
támaszkodnak az észrevételek válogatásában,
feldolgozásában és megválaszolásában. 63 Tekintettel az
észrevételek elemzésébe történő ilyen költséges
befektetésekre, az AI/ML hirdetmény- és észrevételezési
eszköz hosszú távú megtakarításai valószínűleg
felülmúlják a fejlesztési és bevezetési költségeket,
különösen az olyan ügynökségek esetében, mint az EPA és
az FCC, amelyeknél továbbra is nőtt az észrevételek
száma.
emelkedik a hozzászólások száma. 64

osztania az eszközt, ahogyan azt az EPA tette a
Regulations.gov esetében.
IV. HATÁSOK
Az AI/ML észrevételek elemzése a szabályalkotási folyamat
legitimitásáról szóló egyre növekvő vita középpontjában áll.
Jelenleg a Regulations.gov - a legtöbb szövetségi értesítési és
véleményezési folyamathoz használt platform - csupán azt
követeli meg, hogy a felhasználók töltsenek ki egy opcionális
webes űrlapot az alapvető azonosító adatokkal. Még azok a
felhasználók is, akik jelzik, hogy egy

Annak ellenére, hogy az ügynökségek közös kihívásokkal
szembesülnek a panaszok benyújtása és az értesítés és
észrevételezés terén, a hatékony, széles körben
alkalmazható ügynökségek közötti AI/ML eszközök
kifejlesztéséhez le kell küzdeni a kollektív fellépés
problémáját. A Regulations.gov története jól illusztrálja ezt
az aggodalmat. A Regulations.gov-ot 2003-ban az EPA
indította el, majd később más ügynökségekkel is megosztotta.
65
Míg ez utóbbi ügynökségek hasznot húztak a webhely
felhasználói felületéből és a megjegyzések tárolására
szolgáló funkciókból, az ügynökségek kevéssé voltak
ösztönözve a hozzájárulásra, amikor a Regulations.gov-ot
még mindig fenntartó EPA tanácsadókat fogadott fel a
webhely képességeinek fejlesztésére. 66 Eközben néhány
ügynökség, például az FCC és az FEC saját, független
hirdetmény- és észrevételezési oldalakat tart fenn. 67 Ezért,
bár az ügynökségek számára a leghatékonyabb lehet, ha
technikai és pénzügyi erőforrásaikat egyesítik egy széles
adathalmazra épülő hatékony eszközkészlet kifejlesztése
érdekében, valószínűbb, hogy egy különösen nehézkes
értesítési és véleményezési eljárással szembesülő
ügynökségnek vállalnia kell a terheket, majd idővel meg kell
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harmadik fél nevében nyilatkoznak, nyilvánosságra hozhatják
a harmadik fél nevét, de nem kötelesek erre. Tekintettel
ezekre a minimális követelményekre, egyes javasolt
szabályokat elárasztják a robotok által generált, valamint a
hamis neveket használó vagy prominens közszereplőket
megszemélyesítő (esetleg emberek vagy robotok által írt)
hozzászólások. 68 A robotok által generált és nem hiteles
hozzászólások problémája idővel súlyosbodhat.

az ember által generált kommenteket, ugyanakkor egyes
emberi hozzászólókat tévesen botnak jelölhet meg.

Az automatikus megjegyzéselemzés segíthet enyhíteni ezeket
a problémákat, de használata számos további aggályt is
felvet. Először is, a robotok tömeges észrevételeket
generálhatnak, amelyek célja, hogy meggyőzzék az
ügynökséget egy javasolt szabály egy bizonyos
megközelítéséről, de arra is bevethetők, hogy szándékosan
túlterheljék az ügynökség kapacitását, hogy válaszoljon a
valódi, ember által benyújtott észrevételekre. Amennyiben a
botok célja csak az ügynökség túlterhelése,
az automatizált kommentelemzés használata az észlelt bot
kommentek azonosítására és kiszűrésére nem lehet vitás. A
robotkommentárok azonosítása és kiszűrése biztosítja,
hogy az emberi hangok ne nyomják el a figyelmet. Ha
azonban a botokat az ügynökség döntéshozatalának
alakítására használják, az automatizált megjegyzéselemzés
alkalmazásának indoklása bonyolultabb. Ennek egyik oka
az, hogy a botok elmoshatják a különbséget az alulról
szerveződő kampányok (azaz a politikai mozgósítások
a valódi tömeges aggodalmat és konszenzust tükröző
kampányok) és az astroturfing (azaz az elit által
finanszírozott kampányok, amelyek célja, hogy tömeges
aggodalom látszatát keltsék, holott nincs is ilyen). Az utóbbi
típusú botok által generált kommentek túlságosan is
reprezentálhatják a valódi aggodalom szintjét, mivel egyetlen
szereplő is bevetheti őket. Mindezek mellett a tömeges
mozgósítások közötti határvonal elmosódott. 69 Ezenkívül
legalábbis lehetséges, hogy a botok hasznos információkkal
szolgálhatnak a szabályozók számára (pl. egy tudásbázis
segítségével automatizálva a releváns információk
benyújtását). Ha a szabályalkotás célja az ügynökség
elemzésének élesítése, akkor azzal lehet érvelni, hogy még a
a botok által generált megjegyzéseket üdvözölni kell. 70
Végezetül, még ha egyetértés is van a robotok által generált
kommentek kiszűrésének szükségességéről, a kalibrálás
kihívást jelenthet. Egy túlságosan átfogó szűrőeszköz
csökkentheti az ember által generált hozzászólások
eltávolításának kockázatát, de növelheti annak kockázatát,
hogy a fel nem fedezett, robotok által generált hozzászólások
színesítik a vitát. Másrészt egy nem elégséges szűrőeszköz
csökkentheti annak kockázatát, hogy a túl sok bot elnyomja
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Másodszor, amellett, hogy biztosítani kell, hogy a
releváns és értékes észrevételek ne csússzanak ki a
rostán, az ügynökségeknek különösen oda kell figyelniük
azokra a szisztematikus okokra, amelyek miatt egy
eszköz esetleg figyelmen kívül hagy bizonyos
észrevételeket vagy információkat. Ahhoz, hogy hatékony
legyen, minden ilyen eszközt először reprezentatív
adatokon kell betanítani. Ez különösen nehéz lehet a
megjegyzésekkel összefüggésben, mivel a lényegesség
nyelvi mintákonként eltérő lehet. Egy NLP-eszköz sokkal
rosszabbul teljesíthet a köznyelvi nyelvezetet vagy
szarkazmust használó, illetve bizonyos nyelvtani vagy
helyesírási hibákat tartalmazó megjegyzések esetében.
Ez a nagyközönség bizonyos tagjaira egyenlőtlenül
hathat,
akiknek érdemi megjegyzéseit figyelmen kívül lehet hagyni,
mert olyan nyelvet használnak, amelyet az eszköz
félreértelmez vagy nem ismer fel. Egy olyan ügynökség,
amely nem vesz figyelembe egy lényeges észrevételt, mert
az AI/ML eszköz tévesen lényegtelennek minősíti azt,
valószínűleg megsérti az APA azon követelményét, hogy
"figyelembe kell venni".
. . . releváns kérdés "71 , és az ilyen észrevételekkel az alapés célmegállapításban foglalkozni kell. Egy olyan ügynökség,
amely rendszeresen elmulasztja figyelembe venni bizonyos
csoportok észrevételeit, további aggályokat vethet fel az
egyenlő védelemmel kapcsolatban. Ez az aggály különösen
fontos a faji alapon történő megkülönböztetés esetében.
vagy nemek, ahol a kormányzati intézkedéseknek
magasabb szintű vizsgálatnak kell megfelelniük. 72 A faji,
nemi vagy akár iskolai végzettségen alapuló
észrevételek szisztematikus figyelmen kívül hagyása
szintén azzal a kockázattal jár, hogy aláássa a
közvélemény bizalmát az AI/ML eszközökben. 73

kormányzati ügynökségekkel dolgozik együtt, miközben
egyúttal "Issues Management" eszközöket biztosít, hogy
megkönnyítse a
magánszervezetek a szabályozási változások nyomon
követésére és a javasolt szabályokkal kapcsolatos
észrevételek benyújtására. 75 A tanácsadók esetleg pénzzé
tehetik az ügynökségi értesítési és véleményezési
rendszerek belső működéséhez való hozzáférésüket azáltal,
hogy tanácsot adnak az ügyfeleknek, hogyan fogalmazzák
meg gondosan a véleményeket annak érdekében, hogy
elérjék a kívánt ügynökségi besorolást, és elkerüljék, hogy
egy algoritmus kiszűrje őket.

Harmadszor, a vállalkozói kapcsolatok egyedi
összeférhetetlenséget okozhatnak az értesítés és
észrevételezés területén. Az ügynökségek gyakran
alkalmaznak olyan harmadik feleket, amelyek a
magánszektorbeli ügyfeleknek is tanácsot adnak a
véleményezési kampányokkal kapcsolatban, hogy jobb
elemzéseket készítsenek a megjegyzésekről.
eszközök. Az e szervezetek magánlobbizási és kormányzati
tanácsadói ágai közötti lehetséges keresztbeáramlás
aggályokat vet fel a folyamat integritásával kapcsolatban.
Például,
2017-ben a CQ Roll Call tanácsadó cég közvetlenül az
FCC-vel dolgozott együtt, hogy feltöltse ügyfelei
tömeges észrevételeit az FCC észrevétel-feldolgozó
rendszerébe. 74 Általánosságban a FiscalNote
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Ezért a "bennfentes" szakértelemért felárat is
felszámíthatnak, hátrányos helyzetbe hozva ezzel azokat az
érdekelt feleket, akik nem veszik igénybe a
szolgáltatásaikat.
****
Bár még csak a kezdeti szakaszban vannak, az AI/ML
eszközök segíthetnek az ügynökségeknek az értesítés és az
észrevételek elemzésében és a panaszok feldolgozásában ami a demokratikus döntéshozatal kulcsfontosságú
funkciója - még a megapartizsáció korában is. Mindez a jogi
követelmények betartása mellett nehéz normatív kérdések
átgondolását teheti szükségessé. Az erre hajlandó
ügynökségek képesek lehetnek egy olyan hatékony,
ugyanakkor inkluzív eszközt átlátható módon megtervezni,
amely fokozza a nyilvánosság részvételét a szabályalkotási
folyamatban.
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Autonóm járművek a postai kézbesítéshez
az Egyesült Államok Postai Szolgálatánál
Service

Az előző fejezet azt vizsgálta, hogy a mesterséges intelligencia hogyan változtathatja meg
az egyének és a kormányzati szervek közötti interakciókat. Az abban a fejezetben
említett két példa - észrevételek és panaszok benyújtása - mindkettő a mesterséges
intelligencia viszonylag egyszerű alkalmazására vonatkozott hatalmas szöveges
adatbázisokban a feldolgozás, a válaszadási képesség és az elemzés hatékonyságának
javítása érdekében. Ebben a fejezetben egy kevésbé intuitív AI-alkalmazást vizsgálunk
meg, amely szintén meg fogja változtatni a kormányzattal való interakciókat: az amerikai
posta által jelenleg a postai és csomagkézbesítésre kifejlesztett autonóm járműveket.
FONTOS TUDOMÁNYOK
A posta már prototípusokat
készített autonóm járművekből a
vidéki kézbesítési útvonalakra,
amelyek lehetővé teszik a
járművezetők számára, hogy a
postai küldeményeket
szortírozzák, miközben a jármű
az útvonalon halad, valamint a
távolsági teherautókra.

A posta várhatóan
az autonóm járművek javítják a
termelékenységet, és pénzt
takarítanak meg a túlórákon, az
üzemanyagon és az ütközésekkel
kapcsolatos költségeken.

Az autonóm járművek bevezetését
fontolgató kormányzati szervek
bizonytalan szabályozási jövővel
néznek szembe olyan kérdésekben,
mint a kártérítési felelősség és az
adatvédelem.

Az autonóm járműnavigáció sok szempontból egyedülálló az ebben a jelentésben
vizsgált mesterséges intelligencia-alkalmazások között. Számos ügynökséghez
hasonlóan a Posta is javasolja a mesterséges intelligencia alkalmazását
szolgáltatásai javítására és racionalizálására. És hasonlóan a CFPB-hez vagy az
FCC-hez panaszokat benyújtó egyénekhez, az egyes postai ügyfelek is különböző
mértékben fognak kapcsolatba kerülni a mesterséges intelligencia technológiával
az ügynökséggel való kapcsolattartásuk során. De bárki, aki az autonóm kézbesítő
járművekkel osztozik az úton, vagy mellette sétál, szintén kapcsolatba kerül a
technológiával, és az adatgyűjtés és -elemzés is érinti. A mesterséges intelligencia
fizikai, mobil megjelenési formájaként az autonóm járműtechnológia így külön
jogi következményekkel jár a posta és más ügynökségek számára, amelyek
alkalmazzák járműparkjukban.
I. EGYESÜLT ÁLLAMOK POSTAI SZOLGÁLATA
A Posta a világ teljes postai küldeménymennyiségének közel felét kezeli: 2018ban 146 milliárd postai küldeményt kézbesített 159 millió kézbesítési címre. 1 Az
Egyesült Államok vidéki területeinek nagy részén a Posta az egyetlen postai
kézbesítési lehetőség. És sok szövetségi ügynökséggel ellentétben a Postal
Service kedvező közvéleményt élvez: négyből három Gallup-felmérés
válaszadója szerint az ügynökség kiváló vagy jó munkát végez. 2
A postai szolgálatnak törvényileg széleskörű szerepe és megbízatása van,
amelyet gyakran "egyetemes szolgáltatási kötelezettségnek" (USO)
neveznek:
A postai szolgálat alapvető feladata, hogy a postai szolgáltatások
nyújtásával összekösse a nemzetet az emberek személyes, oktatási,
irodalmi és üzleti levelezésén keresztül. A posta minden területen
gyors, megbízható és hatékony szolgáltatásokat nyújt a
megrendelőknek,
és
minden
közösség
számára
postai
3
szolgáltatásokat nyújt.
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Az ügynökségnek továbbá "a lehető
legnagyobb mértékű hatékony és
rendszeres postai szolgáltatást" kell
biztosítania a városi és vidéki
közösségek számára egyaránt. 4
Mivel a posta önfinanszírozású, a
Kongresszus széleskörű
megbízatásának teljesítése
érdekében monopóliumot
biztosított számára mind a
levélkézbesítés, mind a postaládák
kézbesítése terén. 5

Algoritmikus kormányzás: Mesterséges intelligencia a szövetségi közigazgatási hivatalokban

Elektronikus példány elérhető a következő címen: htt6p9

Népszerűsége ellenére a posta csökkenő bevételekkel és
növekvő működési költségekkel küzd. Több mint egy
évtizede költségvetési hiányt szenved el, a 2017-es pénzügyi
évben86 3,9 milliárd dollár nettó veszteséget könyvelt el, és
a 2007-es pénzügyi év óta több mint 69 milliárd dolláros
kumulatív veszteséget.7 Az ehhez hozzájáruló tényezők közé

A posta 2014 óta teszteli a postai
küldemények
és
csomagok
szállítására szolgáló mesterséges
intelligencia-alkalmazásokat.

tartozik a digitális levelezésre való áttérés; a fogyasztói
kereslet ezzel kapcsolatos változása a kevésbé munkaigényes
szolgáltatások, mint például a postai szolgáltatások iránti
kereslet változása.
a postai kézbesítést a munkaigényesebb szolgáltatások,
például a csomagszállítás felé; a számos szolgáltatás és
termék árképzésére vonatkozó törvényi korlátozások;
valamint a magánvállalkozások, például a UPS és a FedEx
által támasztott verseny. 8
A bevételek csökkenésével párhuzamosan a postai szolgálat
munkaerő- és működési költségei tovább emelkedtek. A
személyzeti költségek, amelyek a postai szolgálat
kiadásainak mintegy 76%-át teszik ki9 , az előrejelzések
szerint a munkaigényes csomagkézbesítés iránti kereslettel
együtt növekedni fognak. 10 Különösen a távolsági tehergépkocsivezetők növekvő hiánya növelte a munkaerőköltségeket. 11 Az
ügynökség elöregedő kézbesítő járműparkjának nagy részét
még 1987-ben szerezték be, így a posta magas karbantartási
költségeket visel - évente járművenként körülbelül 4500
dollárt12 a több mint 232 000 járműből álló flottában. 13 A
Postának emellett az emelkedő (és gyakran instabil)
üzemanyagköltségek14 és a postai szolgáltatások költségei
miatt is költségvetést kell készítenie.
a közlekedési balesetek költségei. A postai járművek közel 30
000 balesetben vettek részt a 2018-as pénzügyi évben15 , és 2017ben 11 postai dolgozó halt meg közúti balesetben.16 A posta
körülbelül
67 millió USD a 2016-os pénzügyi évben a
gépjárműbalesetekhez kapcsolódó javítási és kártérítési
költségekből. 17
Bizonytalan pénzügyi helyzetére való tekintettel a postai
szolgálatot a GAO 2009 óta "magas kockázatú" ügynökségnek
minősíti.18 Egy elnöki munkacsoport nemrégiben több drámai
változást javasolt, többek között a postai dolgozók kollektív
tárgyalásának megszüntetését és bizonyos árplafonok
feloldását. 19
II. AI HASZNÁLATI ESET
E kihívások némelyikének leküzdése érdekében a Posta
megkezdte a postai küldemények és csomagok autonóm
kézbesítésének és szállításának fejlesztését.
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Az autonóm járművek általában egy fedélzeti számítógép
segítségével navigálnak, amely mesterséges intelligenciát
használ a felszerelt érzékelők - általában kamerák, radar és
lidar - adatainak értelmezésére. 20 A számítógép mesterséges
intelligenciáját a vezetési technikákra képzik ki az úton lévő
audiovizuális jelzésekre reagáló emberi sofőrök által
rögzített adatok alapján. A jármű számítógépe a
szenzoradatokat részletes digitális térképekkel kombinálja,
amelyek jelzik az útvonalakat, a sebességkorlátozásokat, a
közlekedési táblák helyét és más, a navigáció
szempontjából fontos információkat. Egyes összetett
autonóm járműrendszerek adatokat cserélnek a közeli
járművekkel.
autók, hogy összehangolják a vezetési szokásokat.
Fejlettségi szintjüktől függően az autonóm járművek
kérhetik vagy megkövetelhetik, hogy az emberi vezető
készenlétben maradjon, hogy beavatkozzon a
körülményekbe. 21

befejeződött tanulmány a valós kézbesítést szimulálta.
környezetet egy létesítmény tesztpályáján, de nem tesztelték az
ARDV-t terepen. 26
2019 februárjában a Posta az ARDV-hez hasonlóan a
Postal Service egy információkérést adott ki a

A Posta 2014 óta teszteli a postai küldemények és
csomagok szállítására szolgáló mesterséges intelligenciaalkalmazásokat.22 Jelenleg két kísérleti fázisban lévő
projektje van: autonóm kézbesítő járművek és
autonóm távolsági teherautók. A Posta nemrégiben
ajánlattételi felhívást tett közzé egy harmadik lehetséges
alkalmazásra, a pilóta nélküli légi járművekre (UAV-k)23 , de
ez a fejezet a következőkre összpontosít.
közúti járműveken, mivel ezek a kísérleti projektek
közelebb állnak az operatív bevezetéshez. 24
Az autonóm járművek első postai alkalmazása az "utolsó
mérföld" kézbesítésére - azaz a postai küldemények és
csomagok kézbesítésére - szolgál.
a végponti címekre. 2017-ben az ügynökség támogatást
nyújtott a Michigani Egyetem robotikai
laboratóriumának egy vidéki kézbesítésre szolgáló
autonóm jármű prototípusának kifejlesztésére.
útvonalak, az autonóm vidéki kézbesítő jármű (ARDV). 25 A
posta megállapította, hogy a vidéki útvonalak megfelelőek.
az autonóm technológia tesztelésére, mivel ezek
kevésbé zsúfoltak és kevesebb érzékelő bemeneti jelet
kapnak, mint a városi vagy külvárosi utak. A Michigani
Egyetemmel kötött megállapodás értelmében a kutatók
az ARDV-t úgy alakították ki, hogy az képes legyen
egy emberi postai kézbesítő, ahelyett, hogy a teljes
kézbesítési folyamatot önállóan végezné: Az ARDV
végighalad az útvonalon, a kézbesítő pedig a megállók
között szortírozza a küldeményeket, és az ablakon
keresztül kézbesít. A tervek szerint a kézbesítő az ARDV-t
manuálisan is vezeti a postahivataltól az útvonal elejéig, és
manuálisan keresztezi a kereszteződéseket. A 2018-ban
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"autonóm kézbesítő jármű, amely lehetővé teszi a posta és
a csomagok kézbesítését a járdaszéli postaládákba a jármű
jobb oldaláról", és amely "lehetővé teszi a kezelő számára a
posta szortírozását és rendszerezését, miközben a jármű
autonóm módon halad a kézbesítési pontok/postaládák
között".27 E sorok írásakor a Posta jelenleg vizsgálja mind a
Michigani Egyetem projektjének tesztelési eredményeit, mind
a kérdőívre adott válaszokat, és jelzi, hogy az eredmények
és a kapott válaszok alapján határozza meg a következő
lépéseket. 28

autonóm szállítójárművek potenciális előnyeiről, mind pedig
biztonságáról. A fiatal és városi válaszadók nyitottabbak
voltak, mint az idősebb és vidéki válaszadók, valamint azok,
akik már ismerik az önvezető postai járművek koncepcióját. 36
Kevésbé kedvezően a felmérés azt jelezte, hogy a lakosság
nem bízik a Postai Szolgálatban, hogy az autonóm kézbesítés
terén vezető szerepet töltsön be. A kérdezte.

A Postal Service második mesterséges intelligencia
alkalmazása az autonóm távolsági teherautózás. 2019
májusában az ügynökség partnerségre lépett a TuSimple
önvezető teherautó-vállalattal egy kísérleti program
keretében, amely az USPS pótkocsikat szállított az arizonai
Phoenix és a texasi Dallas29 létesítményei között, ami mindkét
irányban több mint 1000 mérföldes utat jelent. 30 A kísérleti
tanulmány öt oda- és visszaútra terjedt ki, amelyek
mindegyike körülbelül 22 órát vett igénybe, ami kevesebb
mint fele az emberi sofőrök 48 órás jellemző
időtartamának, beleértve a pihenőmegállásokat is. 31 Az ARDVhez hasonlóan az emberi járművezetők is a fedélzeten
maradtak a kísérleti kísérlet időtartama alatt. A TuSimple
szerint a kéthetes kísérleti időszak alatt az összes szállítást
előre végezték.
a menetrend szerint és közlekedési incidensek nélkül. 32 A
kézbesítőjármű-projektekhez hasonlóan a Posta jelezte,
hogy a hosszú távú kísérleti projektek eredményeit
felülvizsgálja, és a közeljövőben meghatározza a
következő lépéseket. 33
Miközben a Posta a fenti alkalmazások megvalósításával
foglalkozott, közvélemény-kutatást is végzett, hogy
megértse, hogyan vélekedik a közvélemény az önvezető
postai járművekről. 34 Egy 2017. áprilisi
országos online felmérés során az ügynökség OIG arra
törekedett, hogy "felmérje a vezetés nélküli technológia
közvéleményének megítélését" mindkét fenti alkalmazás
esetében, beleértve "a technológia általános vonzerejét, a
potenciális előnyökkel kapcsolatos állítások hitelességét, a
lakosság által a bevezetés várható ütemezését és számos
lehetséges aggályát". A felmérés eredményei magas szinten
azt mutatták, hogy bár a lakosság általában véve
nagymértékben tisztában van az önvezető autókkal, a postai
kézbesítésben való lehetséges alkalmazásukkal kapcsolatban
csak "felszínes tudatossággal" rendelkezik. 35 Miután
megismerték a koncepciót, a nagy többség úgy vélte, hogy az
autonóm kézbesítő járművek a következő országokban
fognak bevetésre kerülni
a közeljövőben, de sokan szkeptikusan nyilatkoztak mind az
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hogy négy szervezet - a Posta, az Amazon, a FedEx és a UPS
- közül melyikben bíznak leginkább az autonóm
járműtechnológia sikeres bevezetésében, a válaszadók a
Postát sorolták az utolsó helyre. 37 Az OIG figyelmeztetett,
hogy a Postának a bevezetési stratégia részeként
figyelemmel kell kísérnie a közvéleményt, és nem csak "a
szokásos megvalósíthatósági felméréseket" kell elvégeznie38.

készen álljon a beavatkozásra, de a gyártók aktívan
törekednek a teljes önvezető funkcióra. 47 A szállítójárművek
gyártói és maguk a szállítóvállalatok is agresszívan dolgoznak
a

A postai szolgálatnak egyeztetnie kell az érintett postai
dolgozók szakszervezeteivel az autonóm kézbesítő
járművek fejlesztése és telepítése során. Ennek a
koordinációnak a helyzete nem világos. 2018 végén a
a városi kézbesítő levélfuvarozókat képviselő National
Association of Letter Carriers (NALC) szerint a
szakszervezetnek gondosan figyelemmel kell kísérnie az
autonóm kézbesítő járműveket és más technológiákat. 39
2018-tól a Postal Service azt tervezte, hogy bevonja a
szakszervezet képviselőit az ARDV prototípus felülvizsgálatára,
"hogy megvitassanak néhány ember-gép interakcióval
kapcsolatos kérdést, és kidolgozzák a munkavállalók
képzésére vonatkozó irányelveket",40 de az ügynökség nem
közölte, hogy ez a konzultáció megtörtént-e. 41 A vidéki
levélfuvarozókat képviselő Nemzeti Vidéki Levélfuvarozók
Szövetsége (NRLCA) jelezte, hogy a Posta nem
vegye fel a kapcsolatot az NRLCA-val az ARDV-projektről. 42
A Posta azonban értesítette a NALC-ot a 2019. februári RFIről. 43 A TuSimple hosszú távú fuvarozási kísérleti projektet
követően az Amerikai Postai Dolgozók Szakszervezete
felszólította tagjait, hogy nyújtsák be aggályaikat a
Szövetségi Autószállítók Biztonsági Hivatalához, és olyan
tesztelést követelt, "amely legalább olyan szigorú, mint a
hivatásos járművezetővel szemben támasztott
követelmények, aki haszongépjárműveket üzemeltet az
utcán, családjaink és a lakosság veszélyeztetésével "44 .
III. AZ AUTONÓM JÁRMŰVEK JÖVŐBELI PÁLYÁJA A
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMBAN
A gyártók versenyt futnak azért, hogy az automatizált
járműnavigációt a közutakra hozzák a legkülönbözőbb
célokra, a személyszállítástól a szállításig és a kézbesítésig.
És a technológiába való eddigi befektetései alapján úgy
tűnik, hogy a Posta nagyon elkötelezett az autonóm
technológia kézbesítési modelljébe való integrálása
mellett. 45 Azt azonban még nem lehet tudni, hogy az ilyen
technológiák milyen formában és milyen ütemezéssel
kerülnek bevezetésre.
Az automatizált navigáció különböző szintjei már
forgalomban vannak. Egyes személygépkocsik "robotpilóta"
vagy hasonló funkcióval rendelkeznek. 46 A jelenlegi
rendszerek megkövetelik, hogy az emberi vezető továbbra is
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automatizált navigációra törekszik. Az Amazon és a FedEx is
befektetett autonóm járműnavigációs startupokba. 48 A UPS a
TuSimple-lel, a posta autonóm fuvarozási tanulmányban részt
vevő partnerével együttműködve napi teszteket végez az
automatizált távolsági teherautókkal az arizonai
autópályákon. 49 A TuSimple célja, hogy 2021-re
megszüntesse a "hibabiztos" emberi sofőrök
szükségességét.50

a vitában, amely a kártérítési
felelősségi rendszerek átalakításáról
szól.

Az autonóm járműirányítás pontos pályája attól függ majd,
hogyan alakul a széttagolt szabályozási rendszer. Szövetségi
szinten a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal
(National Highway Traffic Safety Administration) elismerte,
hogy a technológia csökkentheti a közlekedéssel kapcsolatos
sérülések és halálesetek számát. 51 Sok állam azonban még
nem hozott törvényt az automatizált járművekre
vonatkozóan, és azok, amelyek már meghozták, nagyon
eltérőek. 52
IV. HATÁSOK: AZ AUTONÓM VEZETÉSI
TECHNOLÓGIA JOGI ÉS POLITIKAI TANULSÁGAI
Még ebben a korai szakaszban is tanulságokat
tartalmaz a kormányzati AI-alkalmazások sikeres
fejlesztéséhez a Postal Service autonóm vezetési
technológiával kapcsolatos kutatásai.
E következmények közül sok az autonóm járművek, mint
a mesterséges intelligencia fizikai, nyilvános
megnyilvánulásainak sajátos jellegéből fakad.
Az autonóm járművekre vonatkozóan még nincs átfogó
szövetségi szabályozási keret, így a technológia teljes körű
jogi következményei továbbra sem világosak. A szenátusban
az elmúlt ülésszakban két törvényjavaslat megrekedt,53 de a
jogalkotók jelenleg egy új törvényjavaslaton dolgoznak - a
szenátus kereskedelmi és a képviselőház energiaügyi és
kereskedelmi bizottsága 2019 októberében közös
vitatervezetet terjesztett elő.54 A szenátus kereskedelmi
bizottsága 2019 novemberében meghallgatást tartott az
autonóm járművek szabályozásáról.55 Az állami
törvényhozások is aktívak voltak a témában. 56 A kongresszus
és az állami törvényhozások eddig elsősorban arra
összpontosítottak, hogy miként szabályozzák az autonóm
járművek gyártását, nem pedig a használatukat.

A posta, amely az egyik legnagyobb
járműparkot üzemelteti a világon
országos szinten részt kell vennie ebben
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A legközvetlenebb jogi következmény a posta
gépjárműbalesetekkel kapcsolatos kártérítési
felelősségével kapcsolatos. Bár az előrejelzések szerint az
automatizált járművek csökkentik a balesetek gyakoriságát,
nem fogják megszüntetni az ütközéseket. Vita folyik arról,
hogy hogyan kell meghatározni a felelősséget az
automatizált járművekkel való ütközések esetén,
különösen a bevezetés korai szakaszában. 57 Bár a jelenlegi
szövetségi törvényjavaslat vitatervezete nem foglalkozik a
felelősséggel,58 az elődjeit tartalmazó törvényjavaslatok
mindegyike tartalmazott olyan kifejezett rendelkezéseket,
amelyek a szokásjogi felelősséget érintetlenül hagyták. 59
Egyes kommentátorok azt javasolják, hogy a felelősséget a
termékfelelősségi jog kiterjesztéseként az egyes
üzemeltetőkről a gyártókra vagy beszállítókra hárítsák át.
Ehhez kapcsolódóan egyesek amellett érveltek, hogy a
kártérítési felelősséget az állami jog helyett a szövetségi
szabályozási előírásoknak való megfeleléshez kössék. 60 A
posta, amely az egyik legnagyobb járműparkot üzemelteti a
világon
az ország és az országos szintű szállítmányozásnak részt kell
vennie a kártérítési felelősség rendszereinek átalakításáról
szóló vitában, beleértve talán a szövetségi szabványok
elfogadásáért való kiállást is.

kötelezettségei az autonóm járművei által gyűjtött
adatokkal kapcsolatban. 68 Mivel az adatvédelmi törvény
széles körben vonatkozik "bármely személyre vonatkozó
információkra", amelyeket egy kormányzati szerv gyűjtött,
használt vagy terjesztett,69 alkalmazása attól függ, hogy a
postai szolgálat autonóm járművei milyen mértékben
gyűjtenek olyan adatokat, amelyek egyénre szabottak.

A második lehetséges jogi következmény az adatok
tulajdonjogát és a magánélet védelmét érinti. 61 Az
autonóm járművek hatalmas mennyiségű adatot
gyűjtenek és elemeznek a környezetükről, beleértve a
közelben lévő járműveket és még a gyalogosokat is. A
felelősséghez hasonlóan a posta jogi kötelezettségei az
autonóm járművek által gyűjtött adatokkal kapcsolatban is
attól függően változnak majd, hogy a szabályozás hogyan
alakul. A szövetségi törvénytervezet jelenlegi vitatervezete
nem foglalkozik az adatvédelemmel,62 de az azt megelőző
törvénytervezetek tanulmányokat rendeltek volna el arról,
hogy az autonóm járművek által gyűjtött adatokat hogyan
kell feldolgozni és védeni63 , és kötelezték volna a
gyártókat, hogy tegyék közzé mind a rendszereik által
gyűjtött információk típusait, mind pedig az információk
felhasználásának módját. 64 Egyesek felszólították a
kongresszust, hogy foglaljon bele olyan rendelkezést,
amely az autonóm járművek által gyűjtött adatok feletti
kizárólagos tulajdonjogot a jármű tulajdonosának
biztosítja. 65 Legalább egy állami törvényhozás hasonló
adattulajdonlási rendelkezést fontolgatott. 66
Az autonóm járművekre vonatkozó szabályozásokból
eredő kötelezettségeken túlmenően a Postának az 1974.
évi adatvédelmi törvény67 alapján is lehetnek
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azonosítható, különösen az egyedi helymeghatározási
adatok. Ez viszont a telepített technológiától függ: A
lidarral vagy más érzékelőkkel működő rendszerek,
amelyek például
a jármű, gyalogos stb. relatív közelségét, de nem
rögzítenek semmilyen azonosító információt (például
arcot vagy rendszámtáblát), kevésbé valószínű, hogy az
adatvédelmi törvény hatálya alá tartoznak. 70 A
Ezzel szemben azok a rendszerek, amelyek kamerákat vagy
más érzékelőket használnak az egyes járművekre vagy
személyekre vonatkozó információk gyűjtésére, nagyobb
valószínűséggel minősülnek az adatvédelmi törvény hatálya
alá tartozó "egyéni" információk gyűjtésének. 71 Az olyan
autonóm járműrendszerek, amelyek közvetlenül
kommunikálnak a szomszédos járművekkel, szintén
kiválthatnak adatvédelmi törvényi kötelezettségeket. 72

emberi postai kézbesítők segítésére használja, nem nehéz
elképzelni a következő lépést, a postai kézbesítők teljes
megszüntetését, különösen, ha a technológia elég
kifinomulttá válik ahhoz, hogy megszüntesse az emberi
sofőrök szükségességét. Ez a lehetőség mind politikai, mind
gyakorlati nehézségeket okoz a bevezetés során. A
munkavállalók és szakszervezeteik vonakodhatnak elfogadni
a technológiát.

A jogi következmények mellett az autonóm járművek
bevezetésének számos szakpolitikai és gyakorlati
következménye is van. Az ügynökség kifejezetten
foglalkozott az autonóm járműtechnológia bevezetésének
lehetséges előnyeivel és költségeivel.
egy átfogó OIG-jelentésben. 73 Az előnyök oldaláról a jelentés
kiemeli a biztonság javulását és a balesetek alacsonyabb
arányát, amelyek az autonóm technológiával általában
együtt járnak,74 ami viszont pénzt takarítana meg a Postának
mind a kártérítési felelősség, mind a járműjavítások terén.
Az ügynökség az üzemanyagköltségek terén is
megtakarításokra számít, mivel az előrejelzések szerint az
autonóm járművek általánosságban csökkentik a forgalmi
torlódásokat (és ezáltal javítják az üzemanyag-fogyasztást).
75
A posta arra is számít, hogy az autonóm vezetési
alkalmazások növelni fogják a kézbesítők
munkatermelékenységét azáltal, hogy a kézbesítők
felszabadulnak az alábbiak szortírozására.
a postai és egyéb feladatok elvégzése, miközben a jármű a
címek között közlekedik, és így csökken a drága túlórák
száma. 76 Hasonlóképpen, az autonóm járművek használata a
távolsági teherautó-közlekedésben valószínűleg enyhítené a
teherautó-vezetőhiánnyal járó szerződéses kiadásokat,
mivel az autonóm fuvarozás csökkentené (vagy esetleg
megszüntetné) az ilyen sofőrök szükségességét. 77 Végül az
OIG-jelentés szerint az autonóm járművek jót tenne a
az ügynökség márkájára és annak valószínűségére, hogy
"innovatív vállalatnak tekintik".78
Az autonóm járművek lehetséges előnyei szorosan
kapcsolódnak a lehetséges hátrányaihoz. Az első, ahogyan
azt a Postal Service az OIG jelentésében elismerte, a hosszú
távú munkaügyi következmények. Bár az ügynökség
jelenlegi terve az, hogy a mesterséges intelligenciát az
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még a korai szakaszban is, és az ügyfeleknek nem biztos,
hogy tetszeni fog a teljesen autonóm postai szolgáltatások
lehetősége. Ahogy az OIG jelentése összefoglalta, "egy gép
nem könnyen helyettesíti azt az intézményi tudást,
ítélőképességet és emberi kapcsolatot, amelyet a
kézbesítők nyújthatnak". A szerződéses teherautóvezetőkre gyakorolt negatív munkaügyi hatás valószínűleg
közvetlenebb lesz.
****
Összefoglalva, az autonóm járművek nemcsak az amerikai
utakat, hanem a közigazgatási állam mindennapi munkáját
is át fogják alakítani. Ha jól csinálják, az autonóm
járművek megjelenése biztonságosabbá és hatékonyabbá
teszi az olyan ügynökségek munkáját, mint az amerikai
posta. Ha azonban rosszul vezetik be, ez az új technológia
azzal fenyeget, hogy kiszorítja a munkaerőt, súlyosbítja a
jelenlegi adatvédelmi aggályokat, és összeütközésbe kerül
a meglévő jogi szabályozással.
rendszerek. A szövetségi ügynökségek és a magánszféra az
autonóm járműtechnológia fejlesztése és bevezetése során
gondosan ügyelni kell ezekre a kockázatokra.
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III. rész. Következtetések és Ajánlások

Az I. rész áttekintést nyújtott arról, hogy a 142 legjelentősebb szövetségi ügynökség hogyan
használja jelenleg az AI/ML-t. A II. rész mélyebben elmerült a kiválasztott felhasználási
esetek egy részében, kiemelve a mesterséges intelligencia közigazgatásban történő
bevezetésével járó számos összetettséget. Ez a rész visszalép
és a felhasználási esetek teljes körét átfogva a mesterséges intelligencia eszközeinek
ügynökségi felhasználása által felvetett szakpolitikai és jogi kérdésekre összpontosít.
Konkrétabban leírjuk, hogy milyen kihívások állnak az AI/ML-eszközök kifejlesztésére és
alkalmazására törekvő ügynökségek előtt, és ahol lehetséges, ajánlásokat teszünk ezek
enyhítésére. Hat fő következményre összpontosítunk: (1) az AI-kapacitás kiépítésének
kihívásai a közszférában, beleértve az adatinfrastruktúrát, a humán tőkét és a
szabályozási akadályokat; (2) az átláthatóság és az elszámoltathatóság előmozdításával járó
nehézségek; (3) a nem kívánt elfogultság és az egyenlőtlen hatás lehetősége; (4) a
meghallgatás jogait és a megfelelő eljárást érintő lehetséges kockázatok; (5) a játékkal
és a kontradiktórius tanulással kapcsolatos kockázatok és válaszok; és
(6) a szerződéskötés szerepe az ügynökségek technikai szakértelme és kapacitása
kiegészítésében. 1
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Belső kapacitásépítés

Egyetlen ügynökség sem tudja hatékonyan teljesíteni küldetését anélkül, hogy ne
rendelkezne a környezetének megértéséhez és az arra való reagáláshoz szükséges
emberekkel, infrastruktúrával és szervezeti erőforrásokkal. Mivel a politikai döntéshozók
és a köztisztviselők egyre inkább a mesterséges intelligenciára és az algoritmikus
kormányzásra kívánnak támaszkodni, az ügynökségek számára az egyik fő kihívás az, hogy
hogyan teremtsék meg a szükséges technikai kapacitást - a komplex technikai megoldások
azonosításához, fejlesztéséhez, felelősségteljes használatához és karbantartásához
szükséges képességet.
Jelentésünk szerint az algoritmikus kormányzás ígéreteinek megvalósítása és
veszélyeinek elkerülése szempontjából kulcsfontosságú lesz a belső kapacitás kiépítése,
ahelyett, hogy a technikai kapacitások szerződéses formában történő kihelyezésének
alapértelmezett gyakorlatát követnénk.
A kormányzati kapacitásépítésről szóló szakirodalom
általában a "csináld vagy vedd" döntésre fut ki. 2 Egy
ügynökség a kormányzati feladatok ellátásához szükséges
árukat és szolgáltatásokat előállíthatja a személyzet
felvételével és saját infrastruktúrájának kiépítésével, vagy
megvásárolhatja azokat a közbeszerzési eljáráson keresztül. 3
Elméletileg a magánszektor nagyobb szakértelemmel
rendelkezik, és képes a
alacsonyabb költségek. 4 A gyakorlatban azonban a beszerzésnek
vannak hátrányai.
A "kemény" vagy "alapanyag" áruk és szolgáltatások
esetében, ahol a minőség könnyen mérhető, és a feladatok
kevés mérlegelést igényelnek, a kormányzat teljes
mértékben kihasználhatja a magánszektor szakértelmét és
hatékonyságát. Ezzel szemben a "puha" vagy "egyedi" áruk és
szolgáltatások - ahol a minőség ellenőrzése nehezebb, és a
feladatok nagyobb mérlegelési jogkörrel járnak - a vállalkozók
által alkalmazott, a minőséget rontó sarkalatosságra ösztönzik
a vállalkozókat. 5 A rendőrautók esetében több értelme van a
szerződéskötésnek, mint a rendőrtisztek esetében.

kapacitásra lesz szükség.
Ezek az általánosítások durvák, de hasznosak. Az
algoritmikus kormányzási eszközök bizonyos elemei
alkalmasnak tűnnek a beszerzésre. A számítógépes
rendszerek korszerűsítése és az adatbázisok
konszolidálása például inkább standard szolgáltatásnak
tekinthető. 6 Más tekintetben azonban a mesterséges
intelligencia fokozott kapacitásépítési kihívásokat jelent az
ügynökségek számára. Például egy magánszektorbeli
vállalkozó szoftvermérnökei
gyakran nem értik meg árnyaltan a problémákat.

Az algoritmikus irányítási eszközökben
rejlő lehetőségek teljes körű
kiaknázásához tehát gyakran belső
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egy adott algoritmus-eszköz célja, illetve az a jogi,
szabályozási és szervezeti környezet, amelyben az eszköz
működni fog. Az algoritmikus irányítási eszközökben rejlő
teljes potenciál kiaknázása tehát gyakran belső kapacitást
igényel.
A külső vállalkozókra való támaszkodás lehetséges
buktatóit, valamint az AI-eszközök belső és külső
beszerzésének előnyeit és hátrányait kifejezetten
összehasonlítjuk a "Külső beszerzés" című külön
szakaszban.
A belső kapacitásépítésre összpontosítva itt négy fő
szempontot tárgyalunk. Először is, az ügynökségeknek be
kell ruházniuk a technikai és adat-infrastruktúrájukba. Ez a
legtöbb esetben nemcsak hardver- és szoftverfrissítéseket
igényel, hanem a szükséges adatok összegyűjtését,
szabványosítását és biztosítását is.
a mesterséges intelligencia eszközeinek alkalmazása.
Másodszor, az ügynökségeknek belső humán tőkét kell
képezniük ahhoz, hogy olyan mesterséges intelligenciaeszközöket állítsanak elő, amelyek nemcsak technikai
szinten használhatók, hanem jogi és politikai szinten is
megfelelnek a követelményeknek. Harmadszor, az
ügynökségeknek be kell fektetniük
átfogó és rugalmas mesterséges intelligencia stratégiák,
amelyek lehetővé teszik az ügynökségek számára, hogy
stratégiailag tanuljanak a kudarcokból és fejlődjenek. A
saját AI-eszközeiket fejlesztő ügynökségek számára ez azt
jelenti, hogy iteratív fejlesztési és értékelési folyamatokat
kell létrehozniuk, egyértelmű sikerességi mérőszámokkal. A
magánszektorbeli mesterséges intelligenciát szabályozó
ügynökségek esetében ezek a stratégiák szabályozási
"homokozókat" is magukban foglalhatnak, hogy ne csak a
jelenlegi, hanem a jövőbeni alkalmazásokra is szabványokat
dolgozzanak ki és érvényesítsenek. Végezetül a házon belüli
tervezés és bevezetés fokozhatja a nyilvános
elszámoltathatóságot és átláthatóságot.
I. MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA ÉS ADATKAPACITÁS
KIÉPÍTÉSE
Mivel a mesterséges intelligencia eszközei komplex
szoftvercsomagokat és számítási teljesítményt
igényelnek a nagy adathalmazok feldolgozásához, az
ügynökségeknek esetleg frissíteniük kell a régi
rendszereket, vagy új rendszereket kell integrálniuk.
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a régiekkel. 7 Ez kihívást jelent az olyan ügynökségek számára,
amelyek - ahogy az egyik ügynökségi tisztviselő viccesen
fogalmazott - "az elmúlt évtized legújabb technológiájával
rendelkeznek".8 Egy becslés szerint az SSA több mint 14
petabájtnyi adattal rendelkezik, de az adatokat nagyjából 200
különböző adatbázisban tárolják. Az ilyen adatok
összekapcsolása, tisztítása és összevonása folyamatos
folyamat. Az SSA támogató alkalmazásainak többsége
továbbra is elavult (COBOL) programozási nyelven íródott,
amely a mintegy 30 évvel ezelőtti kezdeti fejlesztésből
származik. SSA
folyamatban van ezen alkalmazások korszerűbb nyelvekre
történő frissítése, de ez a korszerűsítés erőforrás-igényes, és
például különböző nyelvi generációkban képzett személyzetet
igényel. 9

létre. 14
Az ügynökségek az adatgyűjtés korlátozásával is
szembesülhetnek a konkrét hatáskörök hiánya miatt. Az NHTSA
végrehajtással és járműbiztonsággal foglalkozó kutatási
részlegei például arra törekszenek, hogy az AI/ML segítségével
modellezzék a korábbi baleseti adatokat az automatizált
járművek szimulált teszteléséhez. Az NHTSA azonban jelenleg
nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy kötelezze a gyártókat a
baleseti adatok benyújtására. 15 Az ügynökség önkéntes
adatgyűjtési mechanizmusa16 a gyártók által előállított
hatalmas adatmennyiségnek csak egy töredékét rögzíti. 17

Mivel minden mesterséges intelligencia eszköz - akár
felügyelt, akár nem felügyelt - adatéhes, az ügynökségeknek
a szükséges bemeneti adatokba is be kell fektetniük. Az
adatkapacitásba való befektetés az adatgyűjtés, az
adatszabványosítás és az adatbiztonság egymással
összefüggő kihívásainak kezelését igényli.
A. Adatgyűjtés
A mesterséges intelligencia-eszközök alkalmazásához
megfelelő és elegendő adatot kell gyűjteni. Mielőtt azonban
az ügynökségeknek az adatok széles körű gyűjtése
megkezdődne, tisztázniuk kell törvényi és szabályozási
hatáskörüket. Az alkotmányos rendelkezéseket, szövetségi,
állami és helyi törvényeket is magában foglaló, messzire
nyúló jogszabályi szövet határozza meg az adatokkal
kapcsolatos kormányzati feladatokat és kötelezettségeket,
és olyan átláthatósági jogszabályokat is tartalmaz, mint a
szövetségi információszabadságról szóló törvény és az
állami
törvényi megfelelők. Szövetségi szinten az adatvédelmi
törvény és módosításai állnak a legközelebb az információs
gyakorlatok átfogó rendszeréhez. 10 Többek között az
ügynökségeknek lehetőség szerint az egyénektől kell
megszerezniük az adatokat, és az adatokat hozzájárulás
nélkül nem használhatják fel másodlagos célokra. 11 A
törvény jelentősen korlátozza a kormányzat azon képességét
is, hogy az ügynökségek közötti adatállományokat
összekapcsolja. 12 A szövetségi rendszer további pillérei közé
tartozik a papírmunka csökkentéséről szóló törvény, amely
korlátozza az ügynökségek azon képességét, hogy új
adatokat gyűjtsenek a nyilvánosságtól,13 valamint az
információminőségi törvény, amely korlátozza az
ügynökségek azon képességét, hogy az átláthatóság elérése
érdekében nyílt forráskódú adatállományokat hozzanak
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Az adatgyűjtés kapcsolódó logisztikai kihívásokat jelent a
harmadik féltől származó adatokra támaszkodó
ügynökségek számára. A harmadik féltől származó adatok
nehezen
a szelektív vagy pontatlan jelentések miatt hiányos vagy
nem reprezentatív. 18 A gyógyszeripari vállalatok például
előfordulhat, hogy nem akarják megosztani a legátfogóbb
klinikai vizsgálati adatokat, amelyek alapján az FDA
képezhetné az AI/ML-t. 19 Jelenleg az NHTSA-hoz és az FDAhoz hasonló ügynökségek arra ösztönzik a harmadik
feleket, hogy önkéntesen szolgáltassanak adatokat.
B. Az adatok szabványosítása
Az adatoknak megfelelő formátumban kell rendelkezésre
állniuk ahhoz, hogy használhatóak legyenek. A különböző
típusú AI-eszközök különböző szintű adatszabványosítást
igényelnek, de a szabványosítás jelentős akadályokat
gördíthet gyakorlatilag bármilyen AI-használat elé. Amint azt
a II. részben részletezzük, az FDA-nál egy alternatív út az,
hogy az ügynökség NLP-projektjeit elhalasztják addig, amíg
nem tud szabványosított, a célnak megfelelő adatokhoz
jutni.
Egyes szabványosítási kérdések az adattárolás vagy az
adatátadás hordozójával kapcsolatban merülnek fel. Az
IRS például továbbra is feldolgozza a papíron benyújtott
adóbevallásokat, amelyek gyakran tartalmaznak hiányzó
információ. 20 Még a digitális adatok sem
szabványosíthatók. Az SSA, mint másik példa,
strukturálatlan digitális szöveget dolgoz fel, például a
rokkantsági körülményeket leíró bekezdéseket és a PDFfájlokban tárolt, nem egységes orvosi feljegyzéseket. A SEC
is nehezen tudja összehasonlítani a vállalatokat a
központosított CIRA-rendszerében, mivel a vállalatok
eltérő szemantikai címkéket használhatnak, vagy helytelen
címkéket használhatnak. 21 Számos ügynökségnek
kompromisszumot kell kötnie az adatok mélysége és az
egységesség között. 22 Az adatszabványosítási kihívások
kezelése során az ügynökségeknek mérlegelniük kell, hogy
mely adatokat hajlandóak szabványosítani, és milyen
szakaszban: a következőkben
a gyűjtési szakaszban - a szabványosítás "kiszervezésével"
a szabályozott szervezetekhez - vagy a feldolgozási
szakaszban, a strukturálatlan adatok szabványosítására
alkalmas fejlett eszközök kifejlesztésével.

programokat, adatvédelmi incidensek bejelentésére
vonatkozó politikákat és ártalmatlanítási rutinokat
dolgozzanak ki,23 majd a mulasztások esetén polgári peres
eljárásoknak vetik alá őket. 24 Az adatkapacitás kiépítése
megköveteli, hogy az ügynökségek foglalkozzanak ezekkel a
követelményekkel, jellemzően szigorú belső irányelvek
kidolgozásával a felhasználásra és megosztásra vonatkozóan.
személyes adatokat tartalmazó adatok. Az ügynökségeknek
ki kell használniuk a technológiát az adatmegosztási igények
és az adatvédelmi aggályok összeegyeztetése érdekében. A
Veteránügyi Minisztérium kutatói például a laboratóriumi
eredmények és más érzékeny adatok elrejtésére kriptográfiai
hash-okat használtak a partnerségben.
az Alphabet DeepMind egységével. 25 Az IRS egyik tisztviselője
hasonlóan

C. Adatbiztonság
Az adatok gyakran biztonsági követelményekkel járnak. A
szövetségi információbiztonsági irányítási törvény például
megköveteli az ügynökségektől, hogy adatbiztonsági
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generatív adverzális hálózatok (GAN-ok) alkalmazását javasolta26
, a CFTC pedig az adatok anonimizálását javasolta a piaci
szereplőkkel való együttműködés lehetővé tétele
érdekében. 27
II. A BELSŐ SZEMÉLYZETI KAPACITÁS KIÉPÍTÉSE
Az ügynökség mesterséges intelligencia eszközeinek
egyszerre kell használhatónak és megfelelőnek lenniük. Ami a
használhatóságot illeti, az optimális tervezés és telepítés
gyakran attól függ, hogy az algoritmikus eszköz milyen
mélyen megérti azt a problémát, amelyet meg akar oldani,
képes-e meggyőzni a szkeptikus ügynökségi alkalmazottakat
az eszköz használatáról, és hogy a felhasználóbarát felület
megkönnyíti-e ezt az alkalmazást. Ami pedig a
megfelelőséget illeti, az algoritmikus eszközök maguk is jogi
és politikai döntéseket kódolnak, amelyek közül néhány
bírósági felülvizsgálat tárgyát képezi. 28 A szoftvermérnökök,
különösen az ügynökségen kívüliek, nem biztos, hogy
rendelkeznek a szükséges ismeretekkel vagy képzettséggel
ahhoz, hogy a jogszabályokat hűen lefordítsák a kódba. Bár a
házon belüli gyártás megterhelheti a projekt költségvetését
és kihívásokat jelenthet a munkaerő-felvétel terén, a belső
személyzeti kapacitás kiépítése olyan eszközöket
eredményezhet, amelyek jobban igazodnak a vonatkozó
feladathoz és jogi követelményekhez.

ügynökségek munkahelyi stabilitást és a munka és a magánélet
egyensúlyát kínálhatják, míg a technológiai vállalatok
versenyképes fizetésekkel vagy részvényopciókkal ösztönzik a
tehetségeket. A versenyvizsga-felvételi eljárás szintén
korlátozza a munkaerő-felvételt,31 bár a Személyzeti
Menedzsment Hivatal (OPM) lépéseket tett a műszaki állások
felvételi terheinek enyhítésére, többek között az "adattudós"
besorolás létrehozásával. 32 Az OPM a közelmúltban létrehozta
a kormányzati

Több ügynökség már bizonyította a beágyazott szakértelem
értékét. Amint azt a II. részben részleteztük, az SSA a
technikai készségekkel rendelkező jogászok felvételére, majd
újrahasznosítására irányuló többéves stratégia
eredményeként NLP-eszközöket fejlesztett ki a rokkantsági
határozatok tervezeteiben szereplő lehetséges hibák
azonosítására. 29 Ez a stratégia elősegítette az iteratív
tervezési folyamatot, amelyben a rendszerarchitektek
könnyen tudtak előre és hátra dolgozni a kódválasztások és a
jogi, politikai és szervezeti megfontolások között. Az Internal
Revenue Service (IRS) algoritmikus végrehajtási eszközeinek
fejlesztése hasonlóan illusztrálja a házon belüli, beágyazott
szakértelem értékét az eredendően dinamikus feladatok
automatizálásában. Amint azt a II. részben a SEC
esettanulmánya megállapította, a végrehajtó
ügynökségeknek folyamatosan, iteratív módon kell
frissíteniük mesterséges intelligencia eszközeiket, ahogy a
végrehajtók a jogsértések új módozatait tárják fel. 30
A belső technikai kapacitás kiépítésére törekvő szövetségi
ügynökségeknek meg kell küzdeniük a költségvetési és egyéb
humánerőforrás-korlátokkal. Az általános költségvetési
korlátok mellett a megengedett fizetéseket korlátozó
közszolgálati törvények is kiszoríthatják a
kormányhivatalokat a műszaki munkaerőpiacról. Az
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széles körű "közvetlen felvételi" kinevezési jogkör a különböző
STEM-pozíciók és az összes IT-pozíció esetében azon
ügynökségek számára, amelyek bizonyítani tudják, hogy
"súlyos jelölthiány vagy kritikus felvételi igény áll fenn "33 .
III. AZ AI STRATÉGIA ÉS A "SANDBOXOK" BEFEKTETÉSE Az
AI technológia alkalmazása megköveteli, hogy az
ügynökségek átfogó stratégiákba fektessenek be az AI
eszközök tesztelésére, értékelésére, frissítésére és
nyugdíjazására. Ennek a stratégiai folyamatnak fontos része
az innovációk sikerének mérésére szolgáló mérőszámok
meghatározása, amelyek összhangban vannak az
ügynökség kockázati profiljával és az alábbiak szintjével
a kudarccal való megelégedettség. Az ügynökségeknek
olyan tesztelési "homokozókat" is ki kell alakítaniuk,
amelyek lehetővé teszik a kudarcot és az új irányítási
eszközök iteratív értékelését, valamint a szabályozást
végző ügynökségek esetében a következők értékelését
a magánszektorbeli mesterséges intelligencia, egy olyan
tesztelési infrastruktúra, amely segíthet a szabályozott
szervezetek irányításában.

pontossági arányok ellenére tovább kísérletezik a
technológiával. 38
A kockázatvállalás elengedhetetlen a sikeres eszközök
kifejlesztéséhez, és a mesterséges intelligenciát alkalmazni
kívánó ügynökségeknek hajlandónak kell lenniük a
kudarcra. 39 Amint azt számos ügynökség megállapította, a
kezdeti erőfeszítések és kudarcok "szupernagy
homokozót" hoznak létre - egy játszóteret a jövőbeli AIalkalmazások fejlesztéséhez és a fontos tanulságok
levonásához. Az ügynökségeknek úgy kell felépíteniük a
projekteket, hogy legyen némi hibalehetőségük, és a
kudarcokat ne veszteségként, hanem lehetőségként
kezeljék a tanulságok ügynökségen belüli megosztására. 40
Bár több mint húsz évvel ezelőtt kezdődött

A. Értékelési mérőszámok
A bevezetés előtt az ügynökségeknek mérőszámokat kell
kidolgozniuk az AI-eszközök sikerének mérésére. Ezeket az
értékelési mérőszámokat az ügynökség tágabb értelemben
vett küldetéséhez kell kötni, nem pedig pusztán a
hatékonyságra vagy a befektetés megtérülésére kell
összpontosítani. 34 Ennek megfelelően az ügynökségeknek ki
kell alakítaniuk egy folyamatot a "visszatérésre a
tervezőasztalhoz", ha az eszközök nem felelnek meg
ezeknek a mérőszámoknak. Tekintettel az AI/ML modellek
dinamikus jellegére, ezeknek a mérőszámoknak a későbbi
értékeléseket és döntéseket is irányítaniuk kell arról, hogy
mikor kell egy adott eszközt továbbfejleszteni vagy kivonni a
forgalomból. 35 Az első vonalbeli végrehajtók folyamatos
visszajelzést adhatnak a modellekről. 36
B. "Sandbox" tesztelés és szabályozási
infrastruktúrák A technikai kapacitás kiépítése
érdekében az ügynökségeknek valószínűleg ki kell
alakítaniuk a technológiai kudarcokkal szembeni
komfortérzetüket - és ez egyes ügynökségek számára
könnyebb lehet, mint másoknak. 37 Az olyan
ügynökségeknek, mint az FDA, viszonylag alacsony
kockázattűrő képességet kell fenntartaniuk: Ha nem
sikerül felderíteni egy adott termék forgalomba hozatal
utáni káros hatásait.
gyógyszeripari termékeknek kritikus közegészségügyi
következményei lehetnek. Ezzel szemben az IRS az alacsony
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A belső szakértelem és a technikai
kapacitás kiépítése szintén alapvető
fontosságú lehet az elszámoltathatóság
és a bizalom kiépítése szempontjából.
évekkel ezelőtt az IRS megfelelési adattárháza
megteremtette aztaz alapot, amely lehetővé teszi az
ügynökség számára, hogy a jövőben összetettebb
mesterséges intelligencia-alkalmazásokat vegyen
figyelembe. 41

szakirodalom talán kezd eltávolodni az egyéni, magánjellegű
jogoktól, mint az elszámoltathatóság elérésének legjobb
módjától.
a "tervezés általi elszámoltathatóság" javára.48 Kroll et al.
olyan eszközök katalógusát kínálja, amelyeket a
mérnökök beépíthetnek a
algoritmikus rendszerek az értékelés és a tesztelés
megkönnyítése érdekében. 49 Ez a "terv szerinti
elszámoltathatóság" tendencia kapcsolódik a közigazgatási
jogászok régóta fennálló felhívásához, hogy az ügynökségek
dolgozzanak ki egy olyan

Hasonlóképpen, a magánszektorban a mesterséges
intelligencia alkalmazását szabályozó ügynökségeknek is
szabályozási "homokozót" kellene létrehozniuk.
Az FDA-nál például "az INFORMED egyedülálló homokozót
hozott létre a hálózatépítés, az ötletelés, valamint a technikai
és szervezeti erőforrások megosztása céljából, amely a
projektcsapatok számára biztosítja az újszerű adattudományi
megoldások sikeres kifejlesztéséhez szükséges eszközöket".42
Ezek a homokozók továbbá jelezhetik a mesterséges
intelligenciára vonatkozó minimumszabályokat, és
segíthetnek a szabályozott szervezeteknek
"kockázatmentesíteni" a fejlesztési döntéseiket. Az
iránymutatások és jelentések elterjedése szintén ezt a célt
szolgálhatja. A kiberbiztonsággal összefüggésben az FDA
iránymutatást adott arról, hogy az ügynökség mit vár el a
forgalomba hozatal előtti beadványoktól, beleértve bizonyos
konkrét tervezési jellemzőket és a kiberbiztonsági tervezési
ellenőrzéseket. 43 A közelmúltban több, mesterséges
intelligenciát tartalmazó eszköz jóváhagyása, valamint a
az AI/ ML-alapú szoftverek orvostechnikai eszközként való
szabályozására vonatkozó terveiről szóló vitaanyag
közzététele44
további útmutatást nyújt a gyártóknak. Továbbá az
FDA a MITRE-vel közösen kiadott egy jelentést
Orvostechnikai eszközök kiberbiztonsága címmel:
Regionális incidensekre való felkészültség és reagálás
játékkönyve. 45 Az FDA kifejtette, hogy a jelentés
"személyre szabható eszközként szolgálhat az
egészségügyi ellátó szervezetek számára, hogy segítse az
orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos kiberincidensekre
való felkészültségi és reagálási tevékenységeiket "46.
IV. A KAPACITÁS ÉS AZ ELSZÁMOLTATHATÓSÁG
ÖSSZEKAPCSOLÁSA
A belső szakértelem és a technikai kapacitás kiépítése
szintén alapvető fontosságú lehet az elszámoltathatóság és a
bizalom kiépítése szempontjából. 47 A tudományos
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"belső közigazgatási törvény", amely különbözik a külsőleg
előírt elszámoltathatóságtól - és gyakran hatékonyabb is annál.
50
Egyes ügynökségek azonban nagyobb valószínűséggel
alkalmazzák az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot,
mint mások - az olyan ügynökségek, mint az FDA és az
NHTSA nagyobb ösztönzést kapnak, mivel mindkettő
nagymértékben ki van téve a bírósági felülvizsgálat és a
nyilvános ellenőrzés lehetőségének.
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Átláthatóság és elszámoltathatóság

A közigazgatási jog - az alkotmányos és törvényes jog keveréke, amely szabályozza, hogy
az ügynökségek hogyan végzik munkájukat - az átláthatóságon, az elszámoltathatóságon
és az érvelésen alapul. 51 Amikor a kormányzat olyan intézkedést hoz, amely jogokat érint,
meg kell magyaráznia, hogy miért. A szövetségi ügynökségek által a nyilvános döntések
meghozatalához és támogatásához használt algoritmikus eszközök közül azonban sok
nem teljesen megmagyarázható. 52 A kihívást az jelenti, hogy miként lehet konkrét jogi
és szabályozási mechanizmusokat kialakítani az algoritmikus eszközök számára, amelyek
értelmesen teljesítik az átláthatósági értékeket, és biztosítják az ügynökség jogalkotási
megbízatásának és egyéb jogi kötelezettségvállalásainak (pl. önkényesség,
megkülönböztetésmentesség, magánélet védelme) betartását.
I. Az Átláthatóság és az elszámoltathatóság
összekapcsolása Az algoritmikus döntéshozatali
rendszerek érdemi elszámoltathatóságnak való alávetése
két fő kihívást jelent: egyrészt az eszköz működésének
átláthatóságát, másrészt pedig a legjobb szabályozási
mechanizmus kiválasztását az információknak a kívánt
megfelelésbe való átültetésére.

leírását,56 a modellezési döntéseket,57 és a modell előrejelzéseit
meghatározó tényezők általános leírását. 58 A másik tábor a
modellek egyszerűsítését támogatja, hogy azok jobban
elemezhetővé váljanak. 59 Ezek az intézkedések az adatok
számának felső határának formájában valósulhatnak meg.

Az átláthatóság aranyszabálya minden döntéshozatali
kontextusban a döntés "eredetéről" szóló teljes körű
beszámoló, beleértve a döntés inputjait, outputjait és a
döntést befolyásoló főbb tényezőket. 53 A probléma az,
ahogyan azt a II. rész megállapította, hogy a gépi tanulási
modellek gyakran kifürkészhetetlenek. Még a rendszer
mérnökei sem biztos, hogy értik, hogyan jutott egy adott
eredményre, vagy nem biztos, hogy képesek elkülöníteni a
modell előrejelzését vezérlő adatjellemzőket. Az algoritmusok
kimenetei gyakran nem intuitívak, mivel az általuk felszínre
hozott adatkapcsolatok nem feltétlenül illeszkednek a világ
működéséről alkotott józan ésszel felfogható
elképzelésekhez. Még a teljes nyilvánosságra hozatal is
a rendszer forráskódja és adatai, valamint a rendszer
működésének "vadon" történő megfigyelése nem feltétlenül
könnyíti meg sem a betekintést, sem az elszámoltathatóságot.
54

Az átláthatóság két megközelítése kezdett kialakulni ezekre
az aggályokra válaszul. Az egyik tábor arra összpontosít, hogy
a kívánt átláthatóság elérése érdekében hogyan keverjük a
magyarázati módokat. Például egy adott döntés hiányos
elszámolását ki lehet egészíteni a döntést meghozó eszköz
"rendszerszintű" elszámolásával,55 beleértve az adatok
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a használt jellemzők, illetve bizonyos eszközök (pl.
arcfelismerés) vagy bizonyos modellek, például a nagy
teljesítményű "mély tanulási" technikák, amelyek
pontosabb előrejelzéseket generálnak, de gyakran kevésbé
értelmezhetőek. 60
Még ott is, ahol a mesterséges intelligencia rendszereket
átláthatóvá lehet tenni, továbbra is kihívást jelent az olyan
szabályozási mechanizmusok kiválasztása, amelyek ezt az
átláthatóságot érdemi elszámoltathatósággá tudják
alakítani. Itt a szabályozási tervezőknek számos lehetőségük
van. Választhatnak olyan mechanizmusokat, amelyek
elősegítik a jogi elszámoltathatóságot (pl. az ügynökségi
intézkedések bírósági felülvizsgálata) vagy a politikai
elszámoltathatóságot (pl. a nyilvánosság szellőztetése
értesítés és észrevételek útján vagy az ügynökség által
végzett kötelező "hatásvizsgálatok "61 ). Választhatnak
továbbá "kemény" szabályokat (pl. bizonyos modellek
betiltása, az FDA gyógyszerengedélyezéséhez hasonló
engedélyezési vagy tanúsítási követelmény a használat
előtt, vagy olyan felelősségi szabályok, amelyek lehetővé
teszik a károsultak számára a kártérítés behajtását), "puha"
szabályokat (pl., hatásvizsgálatok, amelyek célja az
algoritmikus eszközökkel kapcsolatos aggályok eloszlatása,
de nem biztosítanak érdemi jogokat),62 vagy valami a kettő
között (pl. az Európai Unió általános adatvédelmi
rendeletében63 vagy az Egyesült Államok tisztességes
hitelinformációs törvényében64 az érintetteknek biztosított
jogokhoz hasonló értesítés, hozzájárulás, helyesbítés és
törlés). Ha kemény szabályok mellett döntenek, a
szabályozás tervezői dönthetnek úgy, hogy a végrehajtási
jogköröket állami végrehajtókra ruházzák át, beleértve ahogyan egyesek javasolják - egy "FDA for AI "65 -t, vagy a
magán végrehajtókra, akiket bírósági perekre bíznak meg, vagy
akiket a bejelentők jutalmazására szolgáló rendszerekkel
ösztönöznek. 66 Végezetül, a szabályozási tervezők
választhatják a modell futtatása előtti előzetes szabályozást gondoljunk csak az FDA stílusú előzetes tanúsítási rendszerre
vagy a felhasználási módokra vagy modelltípusokra
vonatkozó tilalmakra -, vagy az eredmények utólagos
szabályozását, például kártérítési perekkel. 67
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II. TERVEZÉSI ELVEK
Egyelőre nem alakult ki egyetlen legjobb megoldás sem
ebből a választékból. A II. rész mélyreható esettanulmányai
azonban a mesterséges intelligencia alapú kormányzási
eszközök széles körét bemutatva segítenek kialakítani
néhány munkafeltételt, amelyek keretbe foglalhatják a
versengő megközelítések lehetőségeit és korlátait.

finomabb törvényi követelményeit, és még ekkor is többnyire
csak felszínes körutat kínál a potenciálisan alkalmazható
doktrínákról. 71 Ez azért problematikus, mert az
alkotmányosság elkerülésének doktrínája - amely szerint a
bíróságoknak el kell kerülniük az alkotmányos kérdésekben
való döntést más, az alkotmányosságot érintő kérdések
javára.

Először is, a tényleges felhasználási esetek vizsgálata
nehéz kompromisszumokat hoz felszínre az
elszámoltathatóság és a hatékonyság között. A
a modellválasztásra vonatkozó korlátozások - például az
adatjellemzők számának korlátozása vagy a kifinomultabb
modellezési megközelítések megtiltása - az
értelmezhetőséget az eszköz elemző erejével és így annak
hasznosságával szemben. 68 Csak egy példa: ha a SEC-nek a
végrehajtási határozatok meghozatalakor egy kevésbé
kifinomult, de jobban értelmezhető algoritmikus eszközt kell
alkalmaznia, az megkönnyítheti a szabályozott felek vagy az
ügynökségi felügyelők számára az eszköz működésének
értékelését, de jelentős költségekkel is járhat, mivel a
szabályozott feleket indokolatlanul büntetőeljárásoknak
teszi ki, és a szűkös ügynökségi forrásokat pazarolja. Itt és
máshol az értelmezhetőség csak a hatékonyság rovására
mehet. 69
Másodszor, az átláthatóság előnyei és hátrányai gyakran az
irányítási feladat és a szóban forgó jogok és érdekek szerint
változnak. A végrehajtással összefüggésben az algoritmikus
végrehajtási eszköz "belső részleteinek" nyilvánosságra
hozatala ronthatja vagy meghiúsíthatja az eszköz
hasznosságát azáltal, hogy megkönnyíti a szabályozott
felek kijátszását és játékát - ezt a kérdést későbbiekben a III.
részben részletesebben is megvizsgáljuk.
"Ellentétes tanulás" című szakasz. Ezzel szemben bizonyos
tömeges bírálati kontextusokban az algoritmikus eljárások
teljes nyílt kiszolgálása
az eszközöknek elszámoltathatósági intézkedésként lehet
értelme. Megállapítható például, hogy a rokkantsági vagy
veteránellátások megállapítása túl fontos ahhoz, hogy
hibás megállapításokat kockáztassunk, és mindenesetre
kisebb a kockázata annak, hogy a kedvezményezettek
játszanak.
Harmadszor, a hatékony elszámoltathatósági rendszerek
kiépítésére irányuló erőfeszítéseknek számolniuk kell a
közigazgatási jog meglévő struktúrájával. Eddig a tudományos
viták nagy része az Egyesült Államok Alkotmányának ötödik
és tizennegyedik módosítása szerinti eljárásjogi tisztességes
eljárásra összpontosított, az absztrakció magas szintjén. 70
Sokkal kevesebb munka vizsgálja a közigazgatási jog
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alapon - azt jelenti, hogy az algoritmikus kormányzási
eszközök szabályozásának nehéz munkája nem az
alkotmányos felhőkben, hanem inkább a közigazgatási
jog utcáin fog zajlani. 72
A
közigazgatási
jogban
az
úgynevezett
"felülvizsgálhatósági" doktrínák meggyőző példát
kínálnak. A jelenlegi közigazgatási jog, ahogyan azt a
Legfelsőbb Bíróság Heckler kontra Chaney határozata
példázza, elszigeteli az ügynökségek végrehajtási
határozatait a következőktől
a bírósági felülvizsgálat, kivéve, ha a Kongresszus
egyértelműen meghatározta az ügynökség mérlegelési
jogkörének gyakorlására vonatkozó normát, vagy ha az
ügynökség teljes mértékben "lemondott" végrehajtási
kötelezettségeiről. 73 Ennek számos oka van, de a legfőbb
aggodalom a bírák azon képességével kapcsolatos, hogy
rekonstruálják vagy értékeljék a konkrét végrehajtási
döntéseket, amelyek gyakran finom megítélésen alapulnak
arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a legjobban elosztani
a szűkös ügynökségi forrásokat.

A felülvizsgálhatóság csak a felszínét karcolja annak, hogy
a közigazgatási jog hogyan fogja módosítani a szövetségi
ügynökségek mesterséges intelligencia eszközeinek
használatát. A közigazgatási jognak is alkalmazkodnia
kell a
annak meghatározása, hogy az algoritmikus eszközzel hozott
vagy támogatott ügynökségi döntések "önkényesek és
szeszélyesek". A bíróságok

Érdekes módon az algoritmikus végrehajtási eszközök ezeket
a felülvizsgálhatósági aggályokat súlyosbíthatják vagy
javíthatják. Egyrészt a gépi tanulási eszközök "fekete doboz"
jellege tovább homályosíthatja az ügynökségi végrehajtási
döntéseket, erősítve az indokoltságot.
hogy ezeket a határozatokat kivonják a bírósági
felülvizsgálat alól. Valami nagyon közel az ellenkezőjét is
eredményezheti azonban. Azáltal, hogy az ügynökségek
számára lehetővé teszik a szervezeti prioritások
formalizálását és egyértelművé tételét, az algoritmikus
eszközök potenciálisan valamivel kezelhetőbbé tehetik a
végrehajtási döntéshozatalt, mint a végrehajtó személyzet
szétszórt emberi ítéletei. Például, ha megfelelően
egyensúlyba hozzák az ügynökségi végrehajtási célok
bizonyos fokú bizalmas kezelésének szükségességével, a
kódok segíthetnek a hiányzó "fókuszpontot" biztosítani az
ügynökségi végrehajtási döntések bírósági értékeléséhez,
és megdönthetik a jelenlegi doktrína felülvizsgálhatósággal
szembeni vélelmét. Továbbá, mivel az algoritmusok jogi
elveket és ügynökségi prioritásokat kódolnak, szabályozási
munkát végeznek, és így a közigazgatási jog szerint
"szabályoknak" minősülhetnek, ami kötelező szellőztetést
tesz szükségessé az értesítés és véleményezés eljárásán
keresztül, vagy a végrehajtást megelőző bírósági
felülvizsgálatnak teszi ki őket. Az ellenkező intuitív
eredmény az, hogy az algoritmikus végrehajtási eszközök
folyamatos elterjedése nettó értéken olyan végrehajtási
apparátust eredményezhet, amely átláthatóbb és kevésbé
átláthatatlan, mint a jelenlegi rendszer. 74
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így ismét meg kell küzdeniük azzal, hogy az ilyen
felülvizsgálat egy könnyed felülvizsgálat75 vagy egy mélyebb
"keményebb vizsgálat" kérdése. 76 És,
amint azt a III. részben részletesebben is kifejtjük, a
mesterséges intelligencián alapuló eszközök ügynökségi
használata az ítélkezés támogatására külön jogi kérdéseket
vet fel a meghallgatáshoz való joggal és a megfelelő
eljárással kapcsolatban.
Negyedszer, a konkrét felhasználási esetek áttekintése
aláhúzza a közigazgatási jog lehetséges korlátait az
algoritmikus elszámoltathatóság elérésében. Az érdemi
elszámoltathatóságnak cselekvőképes átláthatóságra kell
épülnie. Kevés haszna van annak, ha a bírák számára
átláthatóságot biztosítunk egy algoritmikus rendszer "belső
részeibe", ha nem rendelkeznek a rendszer értelmezéséhez
szükséges technikai ismeretekkel. Ugyanez igaz az
algoritmikus döntések tárgyát képező átlagpolgárokra is. Ha
a mérnökök nem képesek megérteni egy
rendszer kimeneteit, akkor kevés okunk van azt hinni, hogy a
technikailag kevésbé képzett szereplők jobban
teljesítenének.

szóló törvény bűnüldözési célú mentessége alapján védettek. 78
Végül, a vállalkozó által biztosított algoritmikus eszköz
technikai belseje lehet, hogy
szabadalmi, szerzői jogi vagy üzleti titoktartási törvények
védik,79 és az eszköz kormányzati felhasználása nem biztosít
további jogot a nyilvánosságra hozatalra. 80
III. KONKRÉT REFORMÖTLETEK
E kihívások miatt a bírák, az ügynökségi adminisztrátorok és a
jogalkotók nehéz kérdésekkel fognak szembesülni azzal
kapcsolatban, hogy utólagosan át kell-e alakítani a

A cselekvőképes átláthatóság akkor is akadozhat, ha az
adatok és az algoritmusok dinamikusan változnak. Például a
SEC ADV-formanyomtatvány közzétételére vonatkozó,
felügyelt tanulási modelljét a SEC végrehajtó részlegéhez
érkezett korábbi beadványok alapján képzik ki, de a
beadványok állománya idővel növekszik, és minden egyes
beadványhoz más-más emberi input tartozik. Ez azt jelenti,
hogy az egyes modellek eltérőek lehetnek. A
modell, amelyet egy szakaszban (az értesítés és
észrevételezés során) felülvizsgáltak, már a bevezetéskor
lényegesen eltérhet. Ezzel szemben az egyik ponton (egy
adott végrehajtási határozat) problematikus előrejelzések
eltűnhetnek, amint a modell
frissül. Az értesítési és véleményezési eljárás és az APAtípusú bírósági eljárások természetüknél fogva statikusak, és
nem feltétlenül nyújtanak olyan információt, amely egy
működő algoritmus megértéséhez szükséges.
Végezetül a közigazgatási jog együtt működik az adat- és
közzétételi törvények sorával, amelyek - legalábbis
jelenlegi formájukban - erősen korlátozhatják az
átláthatóságot. Az SSA kontextusában az egyéni adatokat
az 1974. évi adatvédelmi törvény védi.77 Hasonlóképpen, a
nyers adatközlések, amelyek az SSA adataihoz szolgálnak
inputként, a
A SEC végrehajtási eszközei nyilvánosan hozzáférhetők, de a
korábbi vizsgálatok adatai - vagyis a fokozott felülvizsgálatot
kiváltó bejelentések - valószínűleg az információszabadságról
Algoritmikus kormányzás: Mesterséges intelligencia a szövetségi közigazgatási hivatalokban

Elektronikus példány elérhető a következő címen: htt7p13

meglévő elszámoltathatósági keretrendszerek vagy újak
létrehozása.
A minimalista lehetőség az APA utólagos átalakítása vagy amennyire lehetséges - újraértelmezése lehetővé tenné az
algoritmikus eszközök körültekintő előzetes felülvizsgálatát az
értesítési és véleményezési eljárás és/vagy a bíróságok általi
körültekintő utólagos felülvizsgálat révén. Ez utóbbi, utólagos
oldalról a Kongresszus vagy a bíróságok enyhíthetnék a
végrehajtási határozatok felülvizsgálhatóságának vélelmét
az alábbiak alapján
Heckler kontra Chaney. 81 Ami az ex ante oldalt illeti, egy
módosított APA új küszöbértékeket állapíthatna meg arra
vonatkozóan, hogy egy algoritmikus eszközre mikor
vonatkozik az értesítés és az észrevételek megtétele. Az
értesítést és a véleményezést ahhoz lehetne kötni, hogy az
eszköz használata a személyzet számára kötelező vagy
önkéntes-e.
mint egy durva helyettesítője annak, hogy az eszköz
mennyire szorítja ki az emberi mérlegelést. A technikai
megközelítés szerint az értesítés és az észrevételezés az
eszköz által meghatározott számszerű küszöbértékhez
kapcsolódna. Például egy olyan végrehajtási eszköz, amely
a potenciális jogsértőket "magas kockázatúként" jelöli meg,
szükségszerűen 0 és
1. Minél magasabb a küszöbérték, annál nagyobb a
kockázata annak, hogy az emberi mérlegelés eltolódik. 82 A
választott küszöbérték rögzíti a várható téves negatív és
téves pozitív eredmények relatív számát is. Ennek
eredményeképpen a küszöbérték megválasztása nem
lehet
anélkül, hogy mérlegelnék az egyes hibatípusok társadalmi
költségeit - pontosan ez az a terület, ahol a nyilvánosság
részvétele az értesítés és észrevételek útján a
leghasznosabb lehet.

halmazok létrehozásában, hogy összehasonlítsák a
mesterséges intelligencia által támogatott eredményeket
és az emberi beavatkozással elért eredményeket.
(status quo) döntéshozatal. Az SSA kontextusában például az
Insight rendszert ki lehetne kapcsolni egy véletlenszerű
várakozási csoport esetében, és minden egyes ügyet analóg
módon lehetne elbírálni. A SEC kontextusában a nyomozókat
arra lehetne kötelezni, hogy az esetek egy részhalmazát
kockázati pontszámok nélkül vizsgálják ki. A
teljesítményértékelés gyakorlati tesztet biztosítana az eszköz
arculati érvényességéről, kiszűrve az előítéleteket és az
önkényességet, és lehetővé téve az ügynökségek, bíróságok
és
a nyilvánosság számára a mesterséges intelligencia
felhasználási eseteinek hatásának érdemi értékelését. A
teljesítményértékelés új képzési adatokat is generálna, és a
közbeszerzés által biztosított eszközök ellenőrzését is
biztosítaná.

Tekintettel az előzetes és utólagos felülvizsgálat korlátaira az
APA alapján, átfogóbb intézményi megoldást jelentene
egy AI-felügyeleti testület létrehozása, akár az egyes
ügynökségeken belül, akár az egyes ügynökségeknél.
vagy önálló ügynökségként, amely minden más ügynökség
felett felügyeletet gyakorol. A technológusokból,
jogászokból és az ügynökségek képviselőiből álló
felügyelőbizottság feladata lehetne a mesterséges
intelligencia ügynökségi elfogadásának és használatának
nyomon követése, vizsgálata és kiigazításokra vonatkozó
ajánlások megfogalmazása. 83
Egy harmadik lehetőség az lenne, ha az ügynökségeket
köteleznék arra, hogy részt vegyenek a jövőbeni
"benchmarking "84 -ban, azaz véletlenszerű, kimaradó
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IV. AZ ELSZÁMOLTATHATÓSÁG ÉS A KAPACITÁS ÖSSZEKAPCSOLÁSA
Bár ezek ígéretes reformok, érdemes megjegyezni, hogy a
formális elszámoltathatósági keretek nem az egyetlen
módja annak, hogy az algoritmikus kormányzási eszközök
felelős ügynökségi használatát biztosítsuk. Az ügynökségek
belső felügyelete és a beágyazott szakértelem szintén
hatékony forrása lehet az elszámoltathatóságnak. Amint
azt megjegyeztük
a kapacitásépítésről szóló előző szakaszban a beágyazott
szakértelem megkönnyíti a "tervezési elszámoltathatóságot",
amelyben az ügynökségek technológusai proaktívan olyan
rendszereket terveznek és tartanak fenn, amelyek
átláthatóbbak és ellenőrizhetőbbek, kevésbé önkényesek és
elfogultak, nem pedig jogi vagy más külső fenyegetésekre
adott válaszként,
hanem a jó kormányzás, a jó mérnöki munka és a szakmai
etika miatt.
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Elfogultság, eltérő bánásmód és eltérő hatás

A mesterséges intelligencia eszközeinek egyre szélesebb körű alkalmazása a
kiszolgáltatott csoportokkal szembeni előítéletek súlyosbodását kockáztatja. Ha az
előítéleteket nem ellenőrzik, az ügynökségi eszközök csak elmélyítik a meglévő
egyenlőtlenségeket, és valószínűleg a megkülönböztetésellenes törvényekbe is ütköznek.
Ugyanakkor az előítéletek elleni küzdelemre javasolt megoldások közül sok önmagában is
sérti az olyan alapvető jogelveket, mint például az egyenlő védelem. Röviden, az
ügynökségek kényszerhelyzetben találhatják magukat. E kihívások miatt kritikus
fontosságú, hogy az ügynökségek ügyintézői, jogalkotói, bírái és tudósai nagyobb
figyelmet fordítsanak az elfogultságok felderítésére, nyomon követésére és korrigálására
szolgáló ügynökségi szintű mechanizmusok, valamint az ezeket szabályozó megfelelő jogi
rendszerek kidolgozására.
I. AZ ELFOGULTSÁGRA UTALÓ ÚJ BIZONYÍTÉKOK
bőrszínű egyének,90 ami potenciálisan elfogultságot
Jól dokumentált tény, hogy a mesterséges intelligencia
eredményezhet a CBP arcfelismerésre való
eszközök potenciálisan fokozhatják a kiszolgáltatott
támaszkodásában. Másodszor, számos felhasználási eset
csoportokkal szembeni előítéleteket. A méltányossággal és a
különböző adminisztratív adatállományok összekapcsolásán
gépi tanulással foglalkozó, gyorsan fejlődő szakirodalomból
alapul, és a lefedettség bizonyos demográfiai csoportok felé
három tanulság vonható le. Először is, a gépi tanulás
torzulhat.
potenciális
a kódolási torzítás jelentős. 85 Bűnügyi kockázatértékelési pontszámok
például magasabb "hamis pozitív arányt" mutathatnak (tévesen
"magas kockázatúnak" minősítve az egyéneket) az
afroamerikaiak esetében, mint a fehérek esetében. 86 Egy
NLP-alapú motor az álláspályázók számára a női egyetemet
végzett jelentkezőket
a munkaerő jelenlegi demográfiai összetétele miatt a
kollégák rosszabbul teljesítenek. 87 Másodszor, bár a
"tisztességes gépi tanulás" számos lehetséges megközelítését
javasolták,
alapvető kihívást jelent, hogy a méltányosság eltérő
felfogásai egymással összeegyeztethetetlenek lehetnek. 88
A
demográfiai csoportok közötti alapvető különbségek
jelenlétében például nem lehetséges egyszerre
kiegyenlíteni a hamis pozitív eredmények arányát,
hamis negatív arányok és a csoportok közötti prediktív
paritás. Harmadszor, kritikus kérdések maradnak arra
vonatkozóan, hogy a mesterséges intelligencia által
támogatott döntések hogyan viszonyulnak az emberi
döntésekhez, mivel az emberi döntések gyakran maguk is
torzítások forrásai. 89

II. A KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAM ÁLTALI RÉSZREHAJLÁS
LEHETŐSÉGE A FELHASZNÁLÁSI ESETEKBEN
Esettanulmányaink alátámasztják ezt a kockázatot a
közigazgatási államban. Az ilyen torzítások forrásai
sokfélék lehetnek. Először is, a képzési adatok nem lehetnek
reprezentatívak a vizsgált populációra nézve. Az
aránytalanul világosabb bőrszínűeken betanított
arcfelismerő technológia például jelentősen kevésbé
pontos lehet a sötétebb bőrűek esetében.
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,

A formális vakság lehet
funkcionális megkülönböztetés.
Az Internal Revenue Service például kifejlesztett egy
visszatérítési bevételi programot (Return Revenue Program,
RRP) a csalárd visszatérítések felderítésére. Ez az RRP
program számos forrást használ, többek között a
Szövetségi Börtönügyi Hivatal és az összes állam
börtönrendszerének adatait. 91 Az ilyen nyilvántartások
összekapcsolása magában hordozza az alcsoportokra
gyakorolt egyenlőtlen hatás kockázatát, bár ezt továbbra
is nehéz absztrakt módon értékelni. A szemléltetés
érdekében tekintsünk egy hasonló, több vizsgálatnak
alávetett helyzetet. A gyermekjóléti Allegheny Family
Screening Tool nagymértékben támaszkodik a
rászorultsági programok adminisztratív adatainak
összekapcsolására. Eubanks azzal érvel, hogy a rendszer
ezért a szegények esetében olyan adatokra támaszkodik,
amelyeket a gazdagok esetében nem figyel meg (pl. a
magán-, illetve
kábítószer-kezelés, mentálhigiénés tanácsadás). Ennek az a
hatása, hogy a szegényeket aránytalanul nagy arányban
minősíti a gyermekjóléti elhelyezés "magas kockázatának". 92
Harmadszor, egyes rendszerek egyszerűen megismétlik az
emberi döntésekben meglévő előítéleteket. Ha az
ügynökségek például olyan előrejelző modellt használnak,
amelyhez valószínűleg relevánsak a megjegyzések, az ilyen
döntések egyszerűen kódolhatják az ügynökségek meglévő
tendenciáit.
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a jogi tanácsadók által benyújtott, nem köznyelvi nyelven
írt, hosszadalmasabb dokumentumokra támaszkodni. 93 A
PTO korábbi technika utáni kutatásában a korábbi
címkézett adatokon kiképzett gépi tanulási modell
megismételheti a szabadalmi vizsgáztatók azon
tendenciáját, hogy elhanyagolják a nem szabadalmi
irodalmat. 94

A mesterséges intelligencia alapú
döntéshozatali eszközök
térnyerése egyre inkább
megkérdőjelezi a
megkülönböztetésellenes jog
hagyományos elveit.

III. AZ ELŐRE VEZETŐ ÚT
Az elfogultság ilyen formáival való megküzdés jelentős
feladat lesz az AI/ML-t alkalmazó szövetségi
ügynökségek számára. Először is, a gépi tanuláson belül
kialakulóban lévő konszenzus az, hogy
az algoritmusok "vakítása" a védett tulajdonságok
tekintetében nem valószínű, hogy hatékony lenne. Ahogy a
jellemzőkészlet (azaz a modellben szereplő változók száma)
növekszik, a védett jellemzők, például a faj és a nem,
rendkívül nagy valószínűséggel kikövetkeztethetők. 95 A formális
vakság funkcionális diszkrimináció lehet.
A kutatók ezért amellett érveltek, hogy a "méltányosság a
tudatosságon keresztül", nem pedig a vakítás révén,
ígéretesebb megközelítés lesz a méltányosság biztosítására.
96
Mivel azonban nincsenek konszenzusos mérőszámok a
méltányosságra vonatkozóan, a kormányzati
ügynökségeknek egyre inkább a fejlődő szabványokkal és
módszerekkel kell foglalkozniuk a gépi tanulásban rejlő
elfogultsági potenciál értékelésére, és ezek az ítéletek
erősen terület-specifikusak lehetnek.

hogy az a gyakorlat, hogy a 150 pontos skálán 20 pontot
adnak az alulreprezentált kisebbségeknek az egyetemi
felvételi eljárásban, sérti az egyenlő védelmet. 98
"[I]ndividualizált mérlegelés" - jegyezte meg a Bíróság "megköveteli, hogy a faji hovatartozást rugalmas, nem
mechanikus módon alkalmazzák "99 .
A gépi tanulás azonban megkérdőjelezi ezt a doktrinális
megkülönböztetés. Egy olyan algoritmus, amely 1000 jellemzőt
használ, többek között
védett tulajdonság, "egyénre szabott" vagy "mechanikus"? A
puszta pontskála használata problematikus, vagy a védett
jellemzők relatív súlyáról van szó? Az L.A. Water & Power kontra
Manhart ügyben a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a

nemek a nyugdíjjárulékok kiszámításakor megsértették
egyenlő védelem, annak ellenére, hogy biztosításmatematikai
nemek közötti különbség van a hosszú élettartamban. 100 A State
v. Loomis ügyben a Wisconsini Legfelsőbb Bíróság
osztályozhatja az egyéneket védett tulajdonságok (pl. nem és
faj) alapján. Hasonlóképpen, a mesterséges intelligencia/ML
eszközök térnyerése próbára fogja tenni a szűkre szabott és az
"egyénre szabott" megfontolás doktrinális kereteit az egyenlő
védelem klauzulája alapján. A Legfelsőbb Bíróság nem tisztázta
a
ezen elveket kifejezetten a gépi tanulással összefüggésben, de
a pozitív diszkriminációs ügyei jól szemléltetik a feszültséget. A
pozitív diszkriminációval összefüggésben a Legfelsőbb Bíróság
úgy ítélte meg, hogy a Michigani Egyetem jogi karának a faji
hovatartozás figyelembevétele az "egyénre szabott" felvételi
során alkotmányos volt,97 de úgy ítélte meg, hogy

Másodszor, a mesterséges intelligencia alapú döntéshozatali
eszközök térnyerése egyre inkább megkérdőjelezi a
megkülönböztetésellenes jog hagyományos elveit. Mint
említettük, a védett tulajdonságokra nagy valószínűséggel
lehet következtetni, ahogy a (nem védett tulajdonságok)
jellemzőkészlete növekszik. Ez megkérdőjelezi az
antiklasszifikációs elvet, amely szerint a jog nem
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nem állapította meg a megfelelő eljárás megsértését,
amikor a nemi hovatartozást használták abűnügyi
kockázatértékelési pontszámoknál, és megállapította, hogy
"a nemek használata elősegíti a pontosságot, ami végső
soron az igazságszolgáltatási rendszer javát szolgálja".101 A
doktrinális bizonytalanság miatt a bűnügyi
kockázatértékelési pontszámokat használó államok és helyi
önkormányzatok továbbra is megosztottak abban, hogy
támaszkodnak-e a nemi hovatartozásra. 102 Amennyiben a gépi
tanulási szakirodalom a védett tulajdonságok
figyelembevételére szólít fel a méltányosság előmozdítása
érdekében, az ütközik az egyenlő védelem doktrínájával.
Még ha egy algoritmus át is megy az alkotmányos
vizsgálaton, nem világos, hogy a közigazgatási jog hogyan
fog megbirkózni az egyenlőtlen hatásra vonatkozó
állításokkal. A peres felek azt állíthatják, hogy egy
algoritmikus döntési eszköz elfogadása a demográfiai
csoportokra eltérő hatást gyakorol, és hogy az ilyen
következmények kezelésének és magyarázatának
elmulasztása önkényes és szeszélyes. Ugyanakkor nyitott
kérdés marad, hogy a bíróságok elfogadják-e ezeket az
állításokat, és hogy a bíróságok hogyan mérlegelik a
méltányosság és a pontosság közötti kompromisszumot. A
D.C. Circuit például úgy ítélte meg, hogy az APA alapján
nem lehet az egyenlőtlen hatásra vonatkozó érveket
előterjeszteni, ha a polgárjogi törvény VI. címe - amelyről
akkor azt feltételezték, hogy magánjogi kereseti jogot
biztosít - alternatív megfelelő jogorvoslatot biztosít. 103 E
határozat óta a Legfelsőbb Bíróság úgy ítélte meg, hogy a
VI. cím alapján nincs magánindítványra vonatkozó
keresetindítási jog, de egyetlen bíróság sem foglalkozott
kifejezetten azzal, hogy ez megnyitja-e az ajtót az APA
szerinti, egyenlőtlen hatásra vonatkozó követelések előtt. A
mesterséges intelligenciával kapcsolatos döntéshozatali
eszközökkel kapcsolatos egyenlőtlen hatás lehetőségének
egyre több bizonyítéka nyomást gyakorol majd a
bíróságokra, hogy foglalkozzanak ezzel a réssel. 104
Harmadszor, az ebben a jelentésben vizsgált egyik
ügynökség sem hozott létre szisztematikus protokollt
annak értékelésére, hogy egy mesterséges intelligencia
eszköz milyen mértékben képes elfogultságot kódolni. Míg
egyes alkalmazási területek (pl. arcfelismerés) nyilvánvaló
kockázatot jelentenek, az ilyen jellegű kockázatok
szükségessége
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protokollok még nagyobbak lehetnek olyan felhasználási
esetekben, ahol az elfogultság kevésbé nyilvánvaló. Lehet,
hogy az FDA nemkívánatos események jelentési rendszerét
a demográfiai csoportok szerinti jelentési torzítás
irányítja, például az egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférésbeli különbségek miatt? 105 Ha az SSA az
elektronikus egészségügyi ellátást használva építi ki
gyorsított felülvizsgálati programját.
nyilvántartások, ez előnyös-e a kérelmezők bizonyos típusai
számára, akik nagyobb valószínűséggel férnek hozzá az
interoperábilis elektronikus egészségügyi nyilvántartó
rendszerrel rendelkező egészségügyi szolgáltatókhoz? A PTO
által alkalmazott neurális hálózati modellek valójában nem
fogják fel az időbeli eltérést, és ennek következtében
hátrányos helyzetbe hozzák a kisebb vállalkozók úttörő
kutatásait? 106 A végkövetkeztetés itt is az, mint korábban,
hogy a mesterséges intelligencia szövetségi közigazgatási
ügynökségekben való megbízható alkalmazása
szempontjából kritikus fontosságú lesz az egyenlőtlen hatás
lehetőségének szigorú értékelésére, nyomon követésére és
felmérésére szolgáló belső kapacitás kialakítása. 107
Összefoglalva, az algoritmikus döntéshozatal térnyerése új és
fontos kérdéseket vet fel az eltérő hatásokkal kapcsolatban.
Szerencsére az adminisztrátorok, technológusok, jogalkotók
és bírák a gépi tanulással kapcsolatos elfogultsággal
kapcsolatos, gyorsan megjelenő szakirodalomból
meríthetnek, hogy proaktívan értékeljék az elfogultság
lehetőségét. Az erőfeszítéseket a megfelelő intézményi
mechanizmusok kidolgozására kell összpontosítani a
mesterséges intelligencia alapú döntéshozatali eszközökben
megjelenő elfogultság felderítésére, nyomon követésére és
korrekciójára.
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Meghallgatási jogok és algoritmikus Kormányzás

A modern közigazgatási kormányzat döntéshozatalának nagy része "meghallgatás" után
történik. Az ilyen meghallgatások lehetőséget biztosítanak az érintett feleknek, hogy
személyesen vagy papíron bizonyítékokat nyújtsanak be a döntéshozónak, gyakran egy
közigazgatási bírónak vagy más ügynökségi alkalmazottnak. Számos jogszabály határozza
meg e meghallgatások formáját, többek között az APA, az ügynökségi felhatalmazó
aktusok, az ügynökségi rendeletek és az Alkotmány megfelelő eljárásra vonatkozó
klauzulájának alapkövetelményei. Bizonyos összefüggésekben az eljárási csomag szűkös:
Az ügynökségnek csak annyival kell a tisztességes eljárás által meghatározott alsó határ
fölé emelkednie, hogy előzetes értesítést küld a határozatról és rövid meghallgatási
lehetőséget biztosít. 108 Más esetekben az alkotmányos és törvényi felhatalmazás a teljes
körű tárgyalás adminisztratív megközelítését követeli meg, szabályokkal, amelyek
előírják, hogy ki vehet részt, milyen típusú bizonyítékok vehetők figyelembe, milyen
nyilvántartási követelmények, fellebbezési jogok és az ex parte kapcsolattartásra
vonatkozó korlátozások vannak érvényben. 109. Hogyan fogja a mesterséges intelligencia
döntéshozatali eszközeinek elterjedése megváltoztatni e meghallgatások formáját és
funkcióját, és hogyan kell a közigazgatási jognak alkalmazkodnia hozzá?
válaszul? A meghallgatáshoz való jog szerepe az ítélkezési kontextusban betöltött
szerepe az SSA hivatalos ítélkezésétől a PTO informálisabb szabadalmi döntéseiig és a
SEC, IRS vagy CMS végrehajtási döntéseiig terjed.
Ez a szakasz három pontot fogalmaz meg a hallásjogok
jövőjéről a mesterséges intelligencia forradalmával szemben.
Először is, míg a mesterséges intelligencia eszközeinek
legoptimistább változata javíthatja a bírói döntések
pontosságát és hatékonyságát, az ilyen eszközök
kompromisszumokat is felszínre hozhatnak a
meghallgatáshoz való jogokat alátámasztó normatív értékek
tekintetében. Másodszor, megfogalmazzuk, hogy a
mesterséges intelligencia eszközeinek elterjedése esetén
hogyan kell alkalmazkodni a tisztességes eljáráshoz és a
törvényes meghallgatáshoz fűződő jogokhoz. A közeljövő
egyik fő kihívása az lesz, hogy az egyénre szabott
döntéshozatal jelenlegi struktúrájának fényében olyan jogi
és intézményi eszközöket hozzunk létre, amelyekkel
felismerhetők és kezelhetők a rendszerszintű hibaforrások.
Harmadszor, az AI-eszközök térnyerése az ítélkezésben
potenciálisan hosszabb távú, alapvető kérdéseket vet fel: A
tisztességes eljáráshoz és a törvényes meghallgatáshoz való

jog magában foglalja-e az emberi döntéshozóhoz való jogot?
És milyen szerepe marad az
a meghallgatás jogaiért egy olyan világban, amelyben a
jogi és szabályozási mandátumokat egyre korlátozottabb
emberi közreműködéssel dolgozzák ki, bírálják el és hajtják
végre?
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A mesterséges intelligencia ígérete
az, hogy a pontosság/hatékonyság
kompromisszumának gordiuszi
csomóját átvághatja azáltal, hogy a
pontosság csökkenése nélkül teszi
lehetővé a hatékonyság növelését.
I. AZ ALGORITMIKUS BÍRÁSKODÁS
ÍGÉRETE ÉS VESZÉLYE
A hagyományos bölcsesség szerint a megfelelő eljárás a
pontosság és a hatékonyság közötti kompromisszumot
jelent. Az eljárások hozzáadása javíthatja a döntés
pontosságát azáltal, hogy biztosítja a következők alapos
mérlegelését
a bizonyítékok szélesebb körét, valamint az érvek és
bizonyítékok erőteljesebb és gyakran ellentmondásos
vizsgálatát. Az eljárás azonban költséges is. Fontos, hogy
az eljárás költségei társadalmi (pl. a rendszer
működtetéséhez szükséges erőforrások) és egyéni (pl. a
feleknek a valós erőforrásokban jelentkező költségei)
jellegűek.
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és késleltetés). Ez utóbbit illetően nem kell messzebbre
tekinteni, mint az SSA és a PTO jelentős hátralékai,
amelyek késleltethetik a rokkantsági ellátások és az
innovációt ösztönző szellemi tulajdonjogok védelmét.
A mesterséges intelligencia ígérete az, hogy a
pontosság/hatékonyság kompromisszumának gordiuszi
csomóját átvághatja azáltal, hogy a pontosság csökkenése
nélkül teszi lehetővé a hatékonyság növelését, és
fordítva.
Egyes
mesterséges
intelligencia-alapú
döntéshozatali
eszközök
akár
egyidejűleg
is
eredményezhetnek
mindkettőnél javulást, ami jobb döntéseket eredményez,
alacsonyabb költségek mellett. Az SSA hasonló ügyek
csoportosítására szolgáló eszköze például potenciálisan
lehetővé teszi az elbírálók számára, hogy átnézzék az
ügyeket.
gyorsabban és méltányosabban, javítva a döntéshozatal
következetességét. Hasonlóképpen, az SSA "könnyű
támogatás" azonosítási eszköze a könnyű ügyeket a
személyzeti szintű döntéshozókhoz irányítja gyors
megoldás céljából, hogy a közigazgatási bírák energiájukat a
nehezebb és igényesebb ügyekre összpontosíthassák.
esetek. Ezek és más, a II. rész esettanulmányaiban
bemutatott mesterséges intelligencia-alapú eszközök végre
feltörhetik a tömeges elbírálás kódját, javítva a pontosságot,
miközben csökkentik a bírák közötti döntési
egyenlőtlenségeket és a hátralékokat, amelyek már régóta
sújtják az ügynökségek szélesebb körét.

Először is, az AI-eszközök kiszorítják a bírák mérlegelési
jogkörét és függetlenségét, potenciálisan megfosztva a
rendszert a mérlegelési és alkalmazkodási képességétől. 112
Fontos, hogy a mérlegelési jogkör kiszorulása még ott is
előfordulhat, ahol a kézi felülvizsgálat névlegesen megmarad.
Ennek egyik oka az automatizálási torzítás - azaz a döntéshozók
túlzott mértékű támaszkodása az automatizált előrejelzésekre,
még akkor is, ha ez a tisztelet ésszerűtlen és téves. 113 A merev
kvótákkal szembesülve a szabadalmi vizsgáztatók nem biztos,
hogy hajlandóak lesznek további erőfeszítéseket tenni az AI
által rangsorolt keresési eredmények másodlagos
megítélésére. Az SSA bírálói felülvizsgálhatják a

Ha az AI-eszközök valóban képesek megoldani a mennyiségminőség kompromisszumot, akkor helyet adhatnak más
bírálati értékeknek is.
Amint azt az SSA fejezetben említettük, a mesterséges
intelligencia eszközei segíthetnek visszaszerezni az
alkotmányos tisztességes eljárás egy olyan részét,
amelyet részben
a modern joggyakorlatban háttérbe szorult: a felek
méltósághoz fűződő érdekei. A rutinszerű és ismétlődő
feladatok kiküszöbölésével a mesterséges intelligencia
felszabadíthatja a bírák figyelmét arra, hogy az eljárási
méltányosságra összpontosítsanak: a feleket szélesebb
körben bevonják, előzetes végzéseket hozzanak, és az érintett
feleknek elmagyarázzák a bonyolult jogi rendelkezéseket. A
kutatások hosszú sora igazolja, hogy az egyének
legitimebbnek érzékelhetik az eljárást, ha hangot kapnak. 110 A
méltósági érdekek a pontosságtól független értékkel
bírhatnak. 111
Az ilyen optimista nyilatkozatok ellenére a mesterséges
intelligencia-alapú eszközök jelentős aggályokat is felvetnek.
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kizárólag az Insight minőségjelzők átadása érdekében,
fokozatosan figyelmen kívül hagyva az automatikus észlelést
elkerülő hibákat. A gépi előrejelzések lehetővé tehetik egy
közigazgatási bíró számára, hogy könnyen összehasonlítsa a
saját hajlamát másokéval, ami veszélyezteti a döntési
függetlenség fogalmát. Az algoritmikus keresőeszközök
pedig csökkenthetik a jegyzőkönyvvel való foglalkozást,
funkcionálisan aláásva a de novo felülvizsgálatot. Mindezek a
dinamikák elfojtják a kivételek kialakulását és a dinamikus,
iteratív erőfeszítést, hogy a jogi mandátumokat a változó
körülményekhez igazítsák.

politikakompatibilisnek. Amint azt a következőkben
bemutatjuk, a jelenlegi rendszerek nem alkalmasak a
rendszerszintű hiba ilyen forrásainak felderítésére.
II. A MEGHALLGATÁSI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE
Miközben az AI-alapú döntéshozatali eszközök elterjednek,
hogyan alkalmazkodhatnak a hallásjogok az AI pozitív
potenciáljának kihasználásához, miközben mérséklik annak
költségeit? A közigazgatási meghallgatások számtalan
politikai kontextusban fordulnak elő, és mint már említettük,
az egyes esetekben alkalmazandó eljárások

A legfontosabb kihívás tehát olyan
döntéshozatali eszközök
létrehozása, amelyek kiegészítik,
nem pedig helyettesítik az emberi
döntéshozatalt - azaz az
emberközpontú mesterséges
intelligencia.
Másodszor, a bírák egyszerűen figyelmen kívül hagyhatják a
mesterséges intelligencia eszközeit. Az algoritmusokkal
szembeni ilyen ellenszenv aláássa az automatizálás
pontossági és hatékonysági előnyeit, még akkor is, ha az
emberi döntéshozatal bizonyíthatóan gyengébb. 114 Az
algoritmikus eszközökre való alulbízás különösen akkor
lehet valószínű, ha a döntéshozók
helyszíni szakértők, mint a közigazgatási bírák esetében. 115
És mivel a közigazgatási bírák eltérő mértékben lehetnek
fogékonyak a mesterséges intelligencia eszközökre és
hajlandóak felülvizsgálni a gépi
kimenetek vagy az ajánlott eredményektől való eltérés, a
bírák közötti döntési különbségek és a magas
visszafordítási arányok továbbra is fennállhatnak. A
legfontosabb kihívás tehát olyan döntési eszközök
létrehozása, amelyek kiegészítik, nem pedig helyettesítik
az emberi döntéshozatalt - azaz az emberközpontú
mesterséges intelligencia.
Végül, az algoritmikus rendszerek egyszerűen elronthatják
a dolgokat, és a hatékonyságnövelés hamis látszatát keltve
ronthatják a döntések minőségét. A jogszabályok
értelmezése és végrehajtása nyitott és nehéz feladat. Az
algoritmikus kimenetek eltérhetnek a jogszabályi
felhatalmazástól, vagy nem bizonyulhatnak
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számos formában. Az eljárási jogok optimális kombinációja
kontextusonként jelentősen eltérhet. Egyelőre néhány olyan
pontot teszünk, amelyek segíthetnek a bíráknak, az
ügyintézőknek és a jogalkotóknak a jelenlegi rendszer
kiigazításában.
Először is, a meghallgatási jogok jelenlegi rendszere
kényelmetlenül illeszkedik az algoritmikus döntéshozatali
eszközök által felvetett legsürgetőbb kihíváshoz: a
rendszerszintű hibaforrások azonosításához és
orvoslásához. A kihívás egy része az egyénre szabott
meghallgatási jogok struktúrájából fakad. Egyetlen bírósági
kihívás a
Az ügynökségi döntéshozatal korrigálhat egy konkrét hibát,
de az ilyen kihívások valószínűleg nem hozzák felszínre és
nem orvosolják a rendszerben meghúzódó patológiákat. 116
Danielle Citron szerint az algoritmikus kontextusra jellemző,
hogy van egy további doktrinális kihívás: a Legfelsőbb
Bíróság régóta fennálló, az eljárásjogi tisztességes eljárásra
vonatkozó tesztje, amely megköveteli a bíróságoktól, hogy a
következőkre összpontosítsanak.
csak az adott esetre összpontosítanak, és mérlegelik a
magánérdekeket, a kormányzati érdekeket és a további
folyamatok valószínűsíthető értékét, figyelmen kívül
hagyhatják azt a tényt, hogy az algoritmikus eszközöket
úgy tervezték, hogy méretarányosan működjenek. 117 Az
eseti szintű mérlegelésből kimarad az a lehetőség, hogy
egy egyszeri, de költséges növekedés a
egy algoritmikus eszköz eljárási ellenőrzése hatalmas
társadalmi előnyökkel járhat azon esetek ezreinek vagy
millióinak tekintetében, amelyekre az eszközt alkalmazzák.

támaszkodjon".122 Ahogy a mesterséges intelligencia rendszerek
egyre kifinomultabbá válnak, kulcsfontosságú kérdés lesz,
hogy mikor működnek "jogalkotási szabályokként", amelyek
"kötelező erejűek" az ügynökségre és a szabályozott felekre
nézve, és így kiváltják az értesítés és hozzászólás alapú
szabályalkotást. Köteles volt-e az SSA a QDD-rendszerével
kapcsolatban hirdetményt és észrevételt kérni? És ha igen,
kellett volna-e kötelezni arra, hogy többet hozzon
nyilvánosságra az alapul szolgáló funkciókészletből és modellből?
Ezekre a kérdésekre könnyebb választ adni a felülről lefelé
irányuló, szakértői alapú mesterséges intelligencia rendszerek
(ha-akkor szabályok) esetében.

118

Másodszor, a mesterséges intelligencia alapú
döntéshozatali eszközök fokozatosan felboríthatják a
szabályalkotás és a bíráskodás közötti alapvető
különbséget az APA és az Alkotmány értelmében. A
az ítélkezés, a megfelelő eljárási rend és az alkalmazandó
jogszabályok egyetlen személy vagy az érintettek kis
csoportjának érdekeit védik. 119 A szabályalkotás esetében az
Alkotmány kevés, az APA pedig csak általános szintű
nyilvános részvételt ír elő, ha egy szabály a közös
körülmények között élő emberek nagy csoportjának szól. 120 A
Heckler v. Campbell ügyben a Legfelsőbb Bíróság megerősítette
az SSA törvényes hatáskörét arra, hogy az elbírálás során a
közös kérdésekről szabályalkotás útján döntsön. 121 Annak
ellenére, hogy a társadalombiztosítási törvény "a
meghallgatáson bemutatott bizonyítékokon alapuló egyedi
döntéseket" ír elő, a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a törvény
"nem zárja ki, hogy a miniszter a kérdések bizonyos
csoportjainak megoldása érdekében szabályalkotásra
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A modern gépi tanulási rendszerek azonban "alulról felfelé"
építik fel a szabályokat a korábbi döntésekből tanult
asszociációk alapján. Az, hogy a rendszernek van-e kötelező
hatása, empirikusan attól függ, hogy (a) mennyire tartják be
a szabályt, és (b) milyen mértékben alkalmazkodnak a
modellek a jövőre nézve. Az ilyen adaptáció szintén nagyobb
kihívást jelent a döntési rendszer természetének előzetes
feltárása, szemben egy szakértői alapú rendszerből
származó döntési fával.

az ügyek benyújtása előtt. Alig kevésbé futurisztikusak azok
a jóslatok, amelyek szerint a jog fokozatosan átalakul
"precízen szabott törvények" vagy "mikroirányelvek" hatalmas
katalógusává126 ,
amelyek valós időben alkalmazkodnak - például
egy adott vezetési körülmények között, adott tapasztalattal
rendelkező, adott vezetési körülmények között dolgozó
járművezető számára személyre szabott sebességkorlátozás
-, és amelyeket automatikus büntetésekkel hajtanak végre.
127

Harmadszor, a technológia fejlődésével a felek kérhetik az
ügynökségeket, hogy fogadjanak el ilyen rendszereket. A
tisztán belső ügynökségi irányítás formái általában úgy
tekinthetők, mint amelyek elkerülhetik az értesítést és a
véleményezést, valamint a bírósági felülvizsgálatot, de
ahogy a mesterséges intelligencia alapú rendszerek egyre
erősebbé válnak, a felek önkényesnek és önkényesnek
vagy a tisztességes eljárást sértőnek minősíthetik a
mesterséges intelligencia alapú rendszer elfogadásának
elmulasztását.
A jövőben a bíráknak, az adminisztrátoroknak és a
jogalkotóknak megfelelőbb jogi és intézményi eszközökön
kell gondolkodniuk, hogy ne csak az egyedi döntések,
hanem az algoritmusok pontosságát is megkérdőjelezzék.
Az APA kötelező érvényű szabály értelmezését esetleg
ahhoz kell majd kötni, hogy a
az emberi mérlegelés kiszorul, vagy másképpen fogalmazva,
az ember mennyire marad "a hurokban". Az
ügynökségeknek szükségük lesz
kísérletezni a lehetséges hibák felszínre hozásának,
kivizsgálásának és elhárításának legjobb módszereivel, amikor
az elbírálók és az érintett felek ilyen hibákra gyanakodnak.
Jelenleg úgy tűnik, hogy ilyen mechanizmusok hiányoznak.
Az Insight rendszer ellenőrzése során például az SSA
Főfelügyeleti Hivatala felmérte az elbírálókat.
és 20% jelezte, hogy a megjelölt hibák pontatlanok voltak,
35% pedig arról számolt be, hogy nem volt módszer a
visszajelzés benyújtására, ha javításra volt szükség. 123 A
tágabb értelemben vett tudományos kutatás azt sugallja,
hogy a fellebbezési jogok önmagukban valószínűleg nem
jelentenek teljes megoldást, ezért más intézményi és
vezetői megoldásokat, például minőségellenőrzési
programokat, auditokat, felügyeletet és külső
felülvizsgálatot érdemes kipróbálni és értékelni.
III. A HALLÁS JOGAI A JÖVŐBEN
A tudományos szakirodalom tele van "robotbírák "124 és még
a "jogi szingularitás "125 esetleges állapotára is utaló
utalásokkal, amikor a gépek tökéletesen meg tudják jósolni
a bírósági eljárások kimenetelét.
Algoritmikus kormányzás: Mesterséges intelligencia a szövetségi közigazgatási hivatalokban

Elektronikusan elérhető a következő címen: htt8p7

Ezek a lehetőségek a jelen pillanatban még távolinak
tűnhetnek, de az ebben a jelentésben bemutatott
korlátozottabb eszközök a hosszabb technológiai távlatok
felé mutatnak. Az SSA Insight rendszer azon képessége,
hogy a határozattervezetek hibáit kiszűrje, és a
közigazgatási bírákat nyersanyagokkal - többek között az
ügynökségnek az engedményeket megtagadó
határozataival - lássa el, egy olyan világot vetít előre,
amelyben
amely a döntéshozatalt teljes mértékben automatizálja. Míg
a közigazgatási bírák és más bírák megütközhetnek azon,
hogy
teljes automatizálás, egyes interjúalanyok olyan eszközöket
keresnek, amelyek képesek egy ügy köré egy "döntési héjat"
építeni azáltal, hogy összegyűjtik a ténybeli és jogi
anyagokat, amelyekre a bíró aztán hatékonyabban
alkalmazhatja emberi mérlegelési jogkörét. Azonban még a
döntési héjak is kiszorítják az emberi mérlegelést, amely a
szerkesztői megítélésen alapul, hogy mely jogi kérdések és
milyen anyagok relevánsak és melyek nem. Ezek az eszközök
nem fajtájukban, hanem mértékükben különbözhetnek
egymástól.
Bár még messze lehet, a teljesen automatizált
döntéshozatal gazdag és egzisztenciális kérdéseket vet fel a
részvételi jogokra és a kontradiktóriumra épülő amerikai
jogrendszer számára. A tisztességes eljárás fogalma
magában foglalja-e az emberi döntéshozóhoz való jogot? 128
A
teljes automatizálás "a releváns joghatás gyors és
kifinomult előrejelzését "129 ígéri, és ezzel a jog egyik legfőbb
célját valósítja meg, de a jog alkalmazkodóképességét és a
jogi szabályok párbeszéd és vita révén történő, teljesen
nyilvános értelmezési gyakorlatok révén történő
megszellőztetését is elveszítheti. 130 Valami elveszhet,
amikor a helyes magatartásra vonatkozó kollektív
értékítéletek érvényre juttatásának folyamata
szerverfarmokon, nem pedig egy hosszadalmas és gyakran
zűrös tanácskozási és bírálati folyamat részeként, még akkor
is, ha a gépi változat tökéletesen pontosnak bizonyul. 131 Ezek
a viták jóval túlmutatnak e jelentés keretein. Az itt
bemutatott eszközök azonban azt sugallják, hogy még nem
túl korai elkezdeni őket.
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Játék és ellentmondásos Tanulás

Az algoritmikus irányítási eszközökre való növekvő ügynökségi támaszkodással
kapcsolatos kihívás a szabályozott felek ellenséges tanulásának és játékának kockázata.
I. A JÁTÉKONYSÁG KOCKÁZATA ÉS A TANÁCSADÓI
TANULÁS Amikor a kormányzat nagyobb átláthatóságot
biztosít a korábban diszkrecionális döntésekhez, ezek a
döntések jobban játszhatóvá válnak, és a felek úgy
alakítják ki viselkedésüket, hogy maximalizálják esélyeiket
a kedvező kimenetelre. Algoritmikus
A kormányzás sem kivétel. Ahol az algoritmusok ismertek
hogy bizonyos változókra vagy határértékekre
támaszkodjanak, a szabályozott felek manipulálhatják
ezeket a változókat és az általuk felvett értékeket annak
érdekében, hogy a rendszertől a kívánt eredményt
biztosítsák. Az "ellenséges gépi tanulás", vagyis a gépi
tanulás használata az algoritmikus modellek becsapására,
csak fokozza ezt az eredendő kockázatot. 132 A támadó gépi
tanulás egyszerűbb formáival a támadók például
kihasználhatják az algoritmikus
eszközökkel kedvező meghatározásokhoz juthatunk,
anélkül, hogy megváltoztatnánk az algoritmus által mérni
kívánt alapjellemzőt. 133 Szélsőséges esetben a szabályozási
célpontok akár magához az eszközhöz is hozzáférhetnek,
és új adatokkal táplálhatják azt, hogy megrongálják a
kimeneteit. 134
Konkrét példaként tekintsük át, hogyan használhatják ki az
ellenfelek a PTO eszközeit a kérelmek elbírálásához, amint
azt a II. részben leírtuk. Ezek az eszközök segítenek a
szabadalmi és védjegybejelentéseknek a PTO taxonómiája
szerinti osztályozásában, valamint a "korábbi technika" és a
vizuálisan hasonló védjegyek keresésében. A szabadalmi
bejelentők már régóta finomítják a bejelentéseiket, hogy
megpróbálják elérni a kívánt besorolást, és ezzel a
magasabb megítélési arányú egységhez juttatják a
bejelentésüket. A gépi tanulás felnagyítja ezeket a
játéklehetőségeket. Az ellenfelek például úgy
manipulálhatják a képeket a szabadalmi bejelentéseikben,
hogy
véletlenszerű zajt tartalmaznak, amely a vezető gépi tanulási
modelleket bizonyítottan téves képosztályozásra készteti. 135
Az ellenfelek ezáltal olyan egységekhez irányíthatják
alkalmazásaikat, amelyek nagyobb valószínűséggel döntenek a
javukra, aláásva ezzel a mögöttes algoritmus igazságosságát és
elszámoltathatóságát.

II. AZ ÜGYNÖKSÉGEKRE ÉS AZ ALGORITMIKUS
RENDSZEREKRE GYAKOROLT HATÁS
A szerencsejáték és az ellenséges tanulás mélyreható
hatással van az algoritmikus kormányzási eszközök
hatékonyságára, valamint használatuk politikai
támogatására.

A szerencsejáték mélyreható elosztási
problémákat vet fel.
Elöljáróban érdemes megjegyezni, hogy a játék néha
üdvös lehet. Míg a játékosok gyakran öncélúak - azaz,
egy algoritmikus rendszerben a bevételük maximalizálására
vagy a veszteségük minimalizálására törekszenek - nem kell,
hogy így legyen. 136 A játékosok, attól függően, hogy ki hogyan
tekint az automatizálásra, "az élősködőktől kezdve,
a jóindulatútól a nemesig. "137 A játéklehetőségeket
szándékosan is be lehet építeni egy rendszerbe, hogy
elkerüljék a jogosulatlanul
regresszív politikák, az újraelosztás előmozdítása, vagy a merev
szabályozási rendszerek erejének más módon történő
tompítása. Egyesek szerint a készpénzes gazdaság laza
adóvégrehajtása az egyik ilyen példa, ahol a szerencsejáték
valójában potenciálisan kívánatos újraelosztási célokat
szolgál. 138
A játék azonban gyakran csökkenti az algoritmikus
rendszerek pontosságát és hatékonyságát. Vegyük például
a SEC ADV csalás-előrejelzőjét, amelynek célja a rossz
almás befektetési brókerek azonosítása és nagyobb
szabályozási ellenőrzés alá vonása. A szabályozott felek,
akik ismerik az eszköz belső működését, ellentmondásosan
alakíthatják ki közzétételeiket; ők
a rendszer osztályozójának meghiúsítása és a SEC radarján
kívül tartása érdekében kulcsfontosságú nyelvezetet
tartalmazhatnak vagy kihagyhatnak.
Ez a fajta szerencsejáték mélyreható elosztási
problémákat vet fel. A jobb módú és kifinomultabb
szabályozott egyének és szervezetek rendelkezhetnek az
idővel, erőforrásokkal vagy know-how-val, hogy
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eligazodjanak az algoritmikus rendszerekben, vagy akár
vissza is fejlesszék azokat.
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majd megteszi a szükséges kitérő lépéseket, hogy pozitív
döntéseket hozzon, és elkerülje a kedvezőtleneket. Amint
azt a II. részben a SEC végrehajtási eszközeinek bemutatása
során megjegyeztük, a nagyobb és jobban felszerelt,
informatikusokból álló nagyobb cégek
és kvantitatív elemzők a kisebbeknél jobban képesek
lehetnek
az
algoritmikus
végrehajtási
eszközök
visszafejtésére és a szabályozási intézkedések elkerülésére.
Ezeket az elosztási aggályokat felerősíthetik a vállalkozói
konfliktusok. A kormányzati vállalkozók más üzleti
kapcsolatokban pénzügyi haszonszerzésre vagy az
algoritmikus eszközökkel való kapcsolatuk kihasználására
törekedhetnek. Tekintettel arra, hogy az AI/ML
felhasználási esetek nagyjából 30%-áért a vállalkozók
felelősek, ezek az aggályok súlyosak. Hogy csak egy példát
említsünk: a PTO osztályozási eszközét biztosító vállalat
szolgáltatásokat is értékesít a szabadalmi bejelentőknek,
és egyik fő eszközeként hirdeti a PTO-nál szerzett
tapasztalatait. 139 Mivel azonban nem minden fél engedheti
meg magának ezeket a szolgáltatásokat, a jobb
erőforrásokkal rendelkező vállalatok és magánszemélyek
jobban ki tudják majd játszani a rendszert, akár
kormányzati előnyök megszerzése, akár a szabályozási
ellenőrzés elkerülése érdekében.

A programozók például növelhetik a modell összetettségét, a
modelleket időszakonként átkonfigurálhatják és/vagy
véletlenszerűséget adhatnak hozzá, ami mind megnehezíti a
modellek játszhatóságát. 142 Olyan modelleket is építhetnek,
amelyek megváltoztathatatlan tulajdonságokra
támaszkodnak, amelyeket a szabályozott felek nem tudnak
könnyen megváltoztatni. 143 És használhatnak generatív
ellenséges hálózatokat, új eszközöket képezhetnek ki az
ellenséges ellenfelek ellen, akik megpróbálják őket becsapni,
ami a

Ezek az elosztási kihívások idővel átpolitizálhatják az AI/ MLeszközök használatát. Míg a szabályozási "rendelkezők"
üdvözölhetik az algoritmikus eszközök kormányzati
alkalmazását, ha úgy vélik, hogy jobban fel vannak szerelve
ahhoz, hogy kijátsszák azokat, vagy hogy az új eszközök a
szabályozási célok változatosabb körével szembeni
végrehajtást eredményeznek,140 addig a "nem rendelkezők",
beleértve a szegényeket, de a társadalom középosztálybeli
rétegeit is, nem biztos, hogy támogatják a hatékonyabb és
eredményesebb algoritmusokat használó kormányt, ha úgy
vélik, hogy aránytalanul nagy terheket kell viselniük.
Egyes első kutatások szerint a polgárok az algoritmikus
döntéshozatalt negatívan értékelik a status quóhoz
képest. 141 A kormányzati innováció támogatása gyorsan
elpárologhat, ha azt tisztességtelenül alkalmazottnak
érzékelik.
III. AZ ELŐRE VEZETŐ ÚT
E kihívások miatt a közigazgatási ügynökségeknek
körültekintően kell eljárniuk az algoritmikus eszközök
fejlesztése és alkalmazása során.
Az algoritmikus modellek tervezőinek mérlegelniük kell,
hogy megtervezzék-e és hogyan, hogy minimalizálják a
játék és az ellenségeskedés lehetőségeit.
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az algoritmus hosszú távon kevésbé támadható. 144
Ezek az intézkedések azonban, miközben megnehezítik
az AI/ML eszközök kijátszását, egyúttal árat is
jelentenek. Fennáll annak a veszélye, hogy a
modellek kevésbé értelmezhetővé válnak a
szabályozott felek számára (nem is beszélve az
átlagpolgárról), ami csökkenti az átláthatóságot és az
elszámoltathatóságot.
Egy másik reform szerint az ügynökségek szankciókkal
ösztönöznék az alapul szolgáló szabályozási eljárások
betartását. A PTO például szankcionálja azokat a feleket,
akik megszegik a közzétételi, a nyíltsági és a jóhiszeműségi
kötelezettségeket. Ahhoz azonban, hogy ez a megközelítés
hatékony legyen, erős mechanizmusokra van szükség a
szabályszegések felderítésére, ami költségesnek és
nehezen megvalósíthatónak bizonyulhat.
Végső soron e reformok egyike sem jelent csodaszert.
Miközben a közigazgatási ügynökségek algoritmikus
eszközöket fejlesztenek ki, egyensúlyt kell
teremteniük a játék kockázata és más közértékek többek között az átláthatóság, a hatékonyság és az
elosztási szempontok - között. Néha az
ügynökségeknek el kell tűrniük a szerencsejátékot és
a kontradiktóriumot az átláthatóbb, átláthatóbb és
hatékonyabb
hatékony algoritmikus rendszer. Más esetekben a helyes
válasz az lehet, hogy egyáltalán nem hozunk létre
algoritmust, különösen, ha ez a gépi tanulási eszközök
drága fegyverkezési versenyéhez vezetne, anélkül, hogy
végső soron javulna a hatékonyság vagy a polgároknak a
rendszerbe vetett bizalma.
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A külső beszerzés kihívása:

Az I. részben a mesterséges intelligencia szövetségi ügynökségek általi felhasználásának
vizsgálata 157 felhasználási esetet azonosított. Míg ezek több mint felét (53%) az
ügynökségek technológusai fejlesztették ki házon belül, majdnem ugyanennyi külső
forrásból származik, egyharmaduk (33%) kereskedelmi magánforrásokból származik a
közbeszerzési eljáráson keresztül, és egy további, nem elhanyagolható arány (14%) az
alábbiakból ered.
nem kereskedelmi együttműködések, beleértve az ügynökségek által szervezett
versenyeket és a kormányzat és a felsőoktatási intézmények közötti partnerségeket. A
belső és külső beszerzés közötti nagyjából egyenletes megoszlás azt sugallja, hogy
mindkét megközelítésnek jelentős előnyei és hátrányai vannak, amelyeket az
ügynökségek munkatársainak mérlegelniük kell a mesterséges intelligencia alapú
eszközök fejlesztése során. Ez a szakasz a külső beszerzés előnyeire és költségeire
összpontosít a belső beszerzéssel szemben, és részletezi az ügynökségeknek a választás
során felmerülő kompromisszumokat.
I. A "MAKE" DÖNTÉS FELÜLVIZSGÁLATA
A beszerzési döntések, amint azt a kapacitásépítési
kihívásokról szóló korábbi szakaszban említettük, azt az
alapvető "csináld vagy vedd" választási lehetőséget tükrözik,
amellyel az ügynökségek gyakran szembesülnek az irányítási
feladatok ellátása során. 145 Egy ügynökség vagy felveheti és
kiképezheti a személyzetet, és összeállíthatja a kormányzati
feladatok ellátásához szükséges nyersanyagokat, vagy pedig a
beszerzési eljáráson keresztül szerződést köthet ezek
megvásárlására. 146

akkor is számíthat, ha egy ügynökség úgy dönt, hogy saját
eszközöket készít. James Ridgway, aki segített felügyelni a
Veteran's Appeals Board of Caseflow projektet, biztosította, hogy
a U.S. Digital Service munkatársai a helyszínen maradjanak,
hogy elkerüljék, hogy "két évvel később egy olyan rendszert
adjanak át, amelyet senki sem [fog] használni "148 .

Amint azt korábban leírtuk, a mesterséges intelligencia
eszközeinek ügynökségen belüli előállítása jelentős
ügynökségi technikai kapacitást igényel, de számos előnnyel
is járhat. A belső beszerzés előnyei közé tartoznak a jobban
testre szabott, az irányelveknek jobban megfelelő és
elszámoltathatóbb eszközök. A korábban részletesen
ismertetett Insight belső fejlesztésű eszköz jól illusztrálja
ezt.
Kurt Glaze, az ügyvédből lett programozó, a Szociális
Biztonsági Igazgatóságnál. A rendszer megtervezésekor Glaze
kifejezetten olyan hibajelzőket tervezett, amelyeket a
határozattervezetekben fel lehet tüntetni, és amelyek
"azokon a jelzéseken alapulnak, amelyeket [ő] bíróként
szeretett volna elérhetővé tenni".147 Fontos, hogy a
döntéshozók és a technológusok közös elhelyezkedése még
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A dinamikus és változó feladatok automatizálásához is
szükség lehet a beágyazott műszaki szakértelemre. Például
a SEC által alkalmazott algoritmikus végrehajtási eszközök a
múltbeli végrehajtási intézkedések alapján képzett
osztályozókat használnak a jelenlegi jogsértők
"szénakazalának zsugorítására", és a vonalszintű végrehajtó
személyzet figyelmének irányítására. Amint azonban a II.
részben említettük, az ezen eszközök által megcélzott
visszaélések ritkán statikusak. A beágyazott szakértelem
megkönnyíti az algoritmikus végrehajtási eszközök
folyamatos, ismétlődő frissítését, amely szükséges ahhoz,
hogy az ügynökség munkatársai által feltárt új
szabálysértési módokat is beépítsék, és elkerüljék a
múltbeli szabálysértési formákra való túlzott
összpontosítást.
Végezetül a mesterséges intelligencia eszközök
ügynökségen belüli fejlesztése korlátozza az eszköz
technikai és működési részleteire vonatkozó információk
kiszivárgását, ami alááshatja annak hasznosságát. A SEC, az
IRS, a CMS és a SEC által kifejlesztett és használt
végrehajtási eszközök,
és az EPA meggyőzően illusztrálják, mivel potenciálisan
sebezhetőek a visszafejtéssel és a támadói tanulással való
kijátszással szemben. Egy másik példa a DHS arcfelismerő
rendszere, amelyet a támadók a rendszer technikai
részleteihez való hozzáféréssel képesek lehetnek úgy
becsapni, hogy egy ártatlan arcot tévesen egyeztessenek
a repülési tilalmi listával, vagy lehetővé tegyék a repülési
tilalmi listán szereplő személy számára a menekülést.
észlelés. Még a viszonylag egyszerű támadások is képesek
legyőzni a legfejlettebb algoritmikus rendszereket, ahogyan
azt már korábban említettük. 149 Az eszköz technikai és
működési részleteinek kiszivárgása megkönnyíti ezeket a
támadásokat.
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II. A "VÁSÁRLÁS" DÖNTÉS: ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK
Bár a belső beszerzésnek számos előnye van, a külső
gyártás előnyei is jelentősek. Először is, a külső
beszerzés technikailag kifinomultabb eszközöket
eredményezhet. Ennek egyik oka, hogy a
magánszektort nem terhelik azok a javadalmazási és
felvételi korlátozások, amelyek korlátozzák a
kormányzati szervek által igénybe vehető tehetségeket.
Költségvetés
A korlátozások, a közszolgálati törvények, amelyek
korlátozzák a megengedett fizetéseket, és a politikai
érzékenységek azt jelentik, hogy a kormányzati
ügynökségek kiszorulhatnak a fejlett technikai készségekkel
rendelkező alkalmazottak munkaerőpiacáról. Továbbá
előfordulhat, hogy az ügynökségek vezetése nem helyezi
előtérbe a technológiai innovációt. Gerald Ray, az SSA
hosszú ideje közigazgatási fellebbviteli bírája, aki végül a
fellebbviteli műveletek hivatalának (OAO) ügyvezető
igazgatóhelyettese lett, a technológusok felvételére
vonatkozó korlátozásokat úgy kerülte meg, hogy
adatelemzésben és számítástechnikában jártas ügyvédeket
keresett az ügynökség mesterséges intelligencia
eszköztárának kifejlesztése érdekében. Míg a Személyzeti
Menedzsment Hivatal (OPM) azóta létrehozta az "adattudós"
besorolást, ezzel megkönnyítve a
a technikai állások felvételi terhei, a kompenzációs felső
határok és egyéb korlátozások továbbra is fennmaradnak. 150

műveletektől távolabb működnek, a külső beszerzés szintén
súlyos felügyeleti és tranzakciós költségeket jelenthet. Ahol a
felügyeleti költségek alacsonyak, mint például az olyan jól
meghatározott szolgáltatások esetében, mint a
szemétszállítás, ott a kormányzat profitálhat a magánszektor
hatékonyságából és szakértelméből. Ha azonban a felügyeleti
költségek magasak, és a szóban forgó kormányzati feladatok
jelentős mérlegelési jogkörrel járnak, a magánvállalkozókat
stratégiai sarokvágásra ösztönözhetik, ami szisztematikusan
rontja a minőséget. 153 A profitorientált vállalkozók is lehetnek

A köz- és magánszektoron belüli különbségek miatt a külső
forrásból származó irányítási eszközök olcsóbbak lehetnek,
mint a belső forrásból származóak. A hosszú tudományos
szakirodalom arra a következtetésre jut, hogy
a magánszektor gyakran alacsonyabb költséggel állít elő
árukat és szolgáltatásokat, mivel a munkaerő jobban
ösztönözhető és a vezetői ellenőrzés szigorúbb. 151 A
kormányzati oldali foglalkoztatási korlátok ismét nagyban
jelentkeznek, beleértve a felvételi és elbocsátási
korlátozásokat és az ösztönző alapú javadalmazás
felajánlásának képtelenségét.
Bár a külső beszerzésnek számos előnye van, a hátrányai
is jelentősek. Ezek némelyike csupán a belső beszerzés
előnyének a fordított oldala, amely a jól szabott, a
szabályoknak megfelelő és elszámoltatható eszközök
létrehozásában rejlik.
Az algoritmikus végrehajtási eszközök, ahogyan az imént
említettük, gyakori frissítést igényelhetnek a hatékonyság
maximalizálása érdekében, amire az általános, kereskedelmi
forgalomban lévő mesterséges intelligencia rendszerek és a
beszerzési folyamat gyakran elhúzódó oda-vissza útjai nem
alkalmasak. 152 Mivel a vállalkozók jellemzően az ügynökségi
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szakmai identitásukból adódóan kevésbé valószínű, hogy a
kulcsfontosságú tervezési és végrehajtási döntéseket olyan
közértékekre alapozzák, mint az átláthatóság és a
megkülönböztetésmentesség, mint a köztisztviselők. 154 Az
a mesterséges intelligencia kontextusában a technikailag
összetett, de szabványosított feladatok, mint például az
adatbázisok konszolidálása és a számítógépes
infrastruktúra korszerűsítése,155 alkalmasabbnak
bizonyulhatnak külső szerződéskötésre, mint a végrehajtási
eszközök tervezése és karbantartása, ahol a testre szabás
és a frissítés iránti igény nagyobb, és a közértékek
figyelembevétele fontosabbnak tekinthető.

ügynökség végrehajtó személyzete közötti folyamatos és
rendszeres együttműködéssel. Ezzel szemben a házon
belüli gyártás megterhelheti az ügynökségek
költségvetését, de olyan irányítási eszközöket eredményez,
amelyek átlagosan jobban igazodnak a finom irányítási
feladatokhoz, jobban megfelelnek a törvényeknek és a
politikának.
megfelel, jobban alkalmazkodik az összetett szervezeti
dinamikához, és kevésbé van kitéve az információk
kiszivárgásának és az összeférhetetlenségnek, ami
csökkentheti az eszköz hatékonyságát, és jelentős elosztási
problémákat vethet fel. 158

A használhatóság a belső
kapacitásépítés mellett szólhat.
Végül az algoritmikus irányítási eszközök külső forrásból
történő beszerzése jelentős összeférhetetlenségi aggályokat
vet fel. A szabadalmak és védjegyek esetében ugyanaz a
vállalkozó, aki a PTO osztályozási eszközét készítette, az
ügynökséget támogató tapasztalatait hirdeti, hogy
szolgáltatásait a szabadalmi bejelentők számára
értékesítse. 156 Ez felveti az összeférhetetlenség és az
irányítási eszközökkel kapcsolatos információk szándékos
kiszivárgásának lehetőségét. Ugyanakkor, mivel a
vállalkozók a kereskedelmi haszon maximalizálására
törekszenek, arra is ösztönzik őket, hogy a szellemi tulajdon
és az üzleti titok védelmére hivatkozva elfedjék a
mesterséges intelligencia eszközök technikai és működési
részleteit. Mint ahogyan
A DHS például arról számolt be, hogy nem tudta
megmagyarázni az íriszszkennelési technológia hibaarányát,
mivel "szabadalmaztatott technológiát használtak".157 Ez a
példa kiemeli a beszerzéssel előállított mesterséges
intelligenciaeszközök lehetséges elszámoltathatósági
költségeit, valamint a belső technikai kapacitás
alapszintjének kialakításának és fenntartásának fontosságát
még akkor is, ha egy ügynökség úgy dönt, hogy mesterséges
intelligenciaeszközöket vásárol.
Összefoglalva, a használhatóság a belső kapacitásépítés
mellett szólhat. A magántermelésű, közbeszerzéssel
létrehozott eszközök büszkélkedhetnek a legmodernebb
analitikával, de kevésbé igazodhatnak az adott
feladathoz, kevésbé alkalmazkodhatnak a jogi és a
közbeszerzési szabályokhoz.
követelmények és az ügynökség bürokratikus realitásai,
és nem feltétlenül jár együtt a technológusok és az
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III. EGY HARMADIK ÚT: NEM KERESKEDELMI
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
Míg a make-or-buy választás nyilvánvalóan jelentős
kompromisszumokat, egy harmadik megközelítés is egyre
nagyobb lendületet kaphat: a nem kereskedelmi
együttműködések és versenyek. 159 Kérdések
a skálázhatóság továbbra is fennáll, de ez a harmadik
megközelítés rávilágít arra, hogy a kormányzat
megvalósíthatja a gyártás és a vásárlás előnyeit, miközben
elkerülheti mindkettő költségeit.

odaítélt 247 000 dollárról a 2016-os pénzügyi évben több mint
30 millió dollárra, ez az összeg továbbra is csekély a
kormányzat éves kiadásainak trilliárdjaihoz képest, ami
kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a versenyek
képesek-e kellőképpen megfelelni az ügynökségek
igényeinek. 169 Végezetül, a versenyek által létrehozott
eszközöket néha kritizálják, mivel azok interstitoriálisak és
szűkszavúak. Nem helyettesíthetik a
átfogó automatizálási stratégia, és az eszközökhöz hasonlóan

A szakmai szövetségekkel, az akadémiával és a nem
kormányzati szervezetekkel való együttműködés lehetővé
teszi a kormány számára, hogy kölcsönösen előnyös
kapcsolatokat alakítson ki, és külső tehetségekhez és
szakértelemhez jusson, miközben fenntartja az ellenőrzést
és a minőség felügyeletét. A sikeres nem kereskedelmi
együttműködésekre egyre több példa van: az FDA
partnerségei a kiberbiztonsággal kapcsolatos kérdésekben.
kockázatot; 160 az NHTSA az IMB Watsonját használja a biztonsági
panaszok feldolgozására és megválaszolására; 161 a Stanford
partnersége az EPA-val; 162 a VA partnersége a Google
DeepMindjával a személyes adatok védelme és ezáltal az
adatmegosztás lehetővé tétele érdekében; 163 és az FDA
"szabályozási tudománya" a Johns Hopkinsszal, az MIT-vel, a
Stanforddal és a Harvarddal. 164 Az FDA emellett "vizsgálja egy
semleges
harmadik fél [ahhoz, hogy] nagy, kommentált képalkotási
adathalmazokat gyűjtsön egy új mesterséges intelligencia
algoritmus teljesítményének megértése céljából "165.
A kormányok által támogatott versenyek, amelyek a
nyilvánosság ötleteit és tehetségét a kormányzat által
deklarált prioritások köré csoportosítják, és gyakran pénzdíjjal
is járnak, az innováció potenciálisan értékes forrása és a
kapacitásépítés egyre elterjedtebb részei. 166 A
a díjjal járó pénzjutalom, a nyilvános elismerés, sőt, akár
utólagos szerződéskötések révén a kormányzat
kihasználhatja a lakosság tehetségét az ötletek generálására
és prototípusok készítésére. 167 Bár viszonylag kevés empirikus
vagy elméleti munka született a témában, az előnyök
egyértelműnek tűnnek: az innováció ösztönzése, ugyanakkor
a megtérülés maximalizálása azáltal, hogy csak a sikert
jutalmazzák. 168
Ugyanakkor az I. részben dokumentált 28 versenypályázat
fele nem mutatott nyilvános bizonyítékot a versenyen
létrehozott technológia kormányzati elfogadására vagy
tervezett elfogadására, ami kétségeket ébreszt a
hasznosságukkal kapcsolatban. Ráadásul, bár a versenyek
száma exponenciálisan nőtt, a 2011-es pénzügyi évben
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a hagyományos közbeszerzési eljárás során keletkező,
a feladatok vagy a szervezeti környezet
összetettségére nem kellőképpen ráhangolódnak.
Végezetül az ügynökségek együttműködhetnek
egymással, és a szűkös erőforrásokat egyesítve
párhuzamos technikai kihívások megoldására is képesek.
Az ilyen partnerségek előzetes példái közé tartozik az
FDA és a DHS által bejelentett kiberbiztonsági
"memorandum".
megállapodás ... a nagyobb koordináció és együttműködés
... az orvostechnikai eszközök kiberbiztonságának kezelése
érdekében. "170 Az FDA által a gyógyszerekkel kapcsolatos
mellékhatásokról szóló jelentések elemzése figyelemre
méltóan
hasonló célkitűzésekkel, mint az NHTSA által a
fogyasztói panaszok tendenciáinak azonosítása, ami
felveti az ügynökségek közötti technikai
együttműködés lehetőségét egy központi csoporton
keresztül, amely közös mesterséges intelligenciainfrastruktúrát épít ki. 171 Az olyan ügynökségek, mint az
FDA és az SSA konszolidálják a technikai szakértelmet
és a saját
a műszaki teljesítmény javítása érdekében értékelik műszaki
infrastruktúrájukat, és egy új törvényjavaslatot is
benyújtottak az innováció előmozdítása és a mesterséges
intelligencia kormányzati szintű irányításának fejlesztése
érdekében. 172

A szakmai szövetségekkel, az
akadémiával és a nem kormányzati
szervezetekkel való együttműködés
lehetővé teszi a kormány számára,
hogy kölcsönösen előnyös
kapcsolatokat alakítson ki, és külső
tehetségekhez és szakértelemhez
jusson, miközben fenntartja az
ellenőrzést és a minőség
felügyeletét.
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Következtetés

Az egész szövetségi kormányzaton belül egy új fejezet - sőt, talán egy digitális forradalom hajnalát kezdjük megfigyelni a kormányzati munka mikéntjében. A megkérdezett
ügynökségek fele már kísérletezett AI/ML alkalmazásával. A mesterséges intelligencia-alapú
kormányzati eszközök már gyakorlatilag a kormányzat minden területét érintik, a
végrehajtástól a bíráskodásig, a szabályozási elemzéstől és nyomon követéstől az
állampolgári szolgáltatásokig. És bár sok ilyen eszköz kifinomultsága elmarad a
magánszektorétól, a kormányzatban az AI/ML-fejlesztés üteme felgyorsulni látszik.
Azonban kevesen ismerték fel, még kevésbé fogták
fel érdemi részletességgel, ennek a széleskörű és
mélységű
az átalakulás, illetve annak mértéke, hogy az már folyamatban
van-e. Eddig az algoritmikus kormányzással kapcsolatos
ismereteinket mindenekelőtt az általánosság jellemezte. A
fogalmak és az alapvető kompromisszumok magas
absztrakciós leképezései értékes alapot teremtettek. De a
további fejlődés az optimális szabályozásról való
gondolkodásban a
az új mesterséges intelligencia irányítási eszközök nem
valószínű, hogy egy egységes mezőelmélet formájában
valósulnak meg. Ehelyett egy könyörtelenül
interdiszciplináris megközelítésre lesz szükség, amely
ahelyett, hogy elvonatkoztatna a kormány új algoritmikus
eszköztárának technikai és működési részletei elől. Ez a
jelentés az első olyan átfogó kísérlet, amely ilyen elemzést
nyújt, részletesen megvizsgálva, hogy az ügynökségek
valójában mit tesznek, majd konkrét ajánlásokat tesz arra
vonatkozóan, hogy az ügynökségek tisztviselőinek, a
bíráknak és a jogalkotóknak hogyan kellene reagálniuk.

megítéléséhez, és milyen mértékben kell hajlandónak lennünk
arra, hogy az elszámoltathatóság és az ésszerűség iránti
elkötelezettséget enyhítsük a kormányzati hatalom
hatékonyabb és igazságosabb alkalmazását ígérő kormányzati
eszközök szolgálatában? Milyen mértékben képesek a meglévő
jogi felügyeleti eszközök, különösen a közigazgatási jog,
értelmes elszámoltathatóságot elérni, és milyen mértékben
lesz

A mesterséges intelligencia kormányzati
felhasználásának szinoptikus számbavételével ez a
jelentés megerősíti a jelenlegi algoritmikus pillanat
ígéretét és veszélyét egyaránt. Az a kilátás, hogy a
mesterséges intelligencia
A kormány átalakítása régóta izgatja a kommentátorok egy
részét, másokat pedig aggaszt, és erre jó okuk van. Amint
azt részletesen bemutattuk, a mesterséges intelligencia
elterjedése a szövetségi közigazgatási államban már most is
sürgős kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy miként
lehet megoldani az elszámoltathatóság, a hatékonyság, a
kapacitásépítés és a kontradiktórium körüli alapvető
kompromisszumokat. Mennyi
átláthatóságra van-e szükség egy eszköz joghűségének
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A mesterséges intelligencia új
irányítási eszközeinek optimális
szabályozásáról való
gondolkodásban való további
előrelépés nem valószínű, hogy egy
egységes mezőelmélet formájában
fog megvalósulni. Ehelyett olyan
szakadatlanul interdiszciplináris
megközelítésre lesz szükség, amely
ahelyett, hogy elvonatkoztatna a
kormány új algoritmikus
eszköztárának technikai és
működési részletei elől.

az elszámoltathatóság újonnan bevezetett
beavatkozásokat igényel? Hogyan lehet mérlegelni az új
kormányzási eszközök belső ügynökségi előállításának és a
kapacitásépítésnek a viszonylagos előnyeit az
ügynökségeknek a mesterséges intelligencia alapú
megoldásokkal rendelkező magánvállalkozókra való
támaszkodásával szemben?
Bár az ilyen jellegű kérdésekre adott válaszok bizonyos
esetekben örvendetes előrelépést hoznak majd a
társadalom azon erőfeszítéseiben, hogy a kormányzat
hatékonyabbá váljon és jobban reagáljon a
közszükségletekre, kétségtelen, hogy ezek a válaszok
meglepetésekkel és folyamatos nézeteltérésekkel is
szolgálnak majd. Az azonban már most is világos, hogy a
szövetségi ügynökségek képesek jelentős innovációra a
mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Elkezdték a
mesterséges intelligencia szisztematikus alkalmazását
a funkciók széles skálájára, és nagyon eltérő
feltételezéseket tettek, és minden bizonnyal továbbra is
tesznek majd, a
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e technológia megfelelő használata. Az ügynökségek eltérő
képességgel rendelkeznek a kihívások előrejelzésére és az e
területen rejlő innovációs lehetőségek maximális
kihasználására, mivel aktívan kutatják a mesterséges
intelligencia új felhasználási módjait küldetéseik
előmozdítása érdekében.
Mindenekelőtt reméljük, hogy az ebben a jelentésben
szereplő leírások és ötletek által lefedett terep segít az
ügynökségek tisztviselőinek abban, hogy beszélgessenek
egymással, és biztosítsák, hogy a megfelelő kérdéseket teszik
fel.
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Végjegyzetek az I. részhez:
Leltározás: Felmérés a mesterséges
intelligencia szövetségi ügynökségek
általi felhasználásáról
1 David Lewis & Jennifer Selin, Sourcebook of United States Executive
Agencies (2d ed. 2018).
2 Az érdemi érdeklődés miatt négy ügynökséget vontunk be, annak
ellenére, hogy az ACUS forráskönyvben alacsonyabb az alkalmazottak
száma: A DOJ Polgárjogi Osztálya, a Federal Reserve kormányzótanácsa, a
Jogi Szolgáltató Társaság és a Nemzeti Hírszerzési Igazgató Hivatal.
3 Lásd pl.: Mesterséges intelligencia: Hearing Before the H. Comm. on Science,
Space, and Technology, 115th Cong. (2018); Game Changers: Artificial
Intelligence Parts I-III: Hearings Before the Subcomm. on Information
Technology of the H. Comm. on Oversight and Government Reform, 115th
Cong. (2018); Jacques Bughin
et al., McKinsey Global Institute, Mesterséges intelligencia: The Next
Digital Frontier? (2017. június); Alex Campolo et al., AI Now, AI Now
Report (2017); Disruptive Competition Project, Potential Uses of
Artificial Intelligence for the Federal Government (2018); McKinsey
Global Institute, The Promise and Challenge of the Age of Artificial
Intelligence (2018); Aaron Rieke, Miranda Bogen, & David G. Robinson,
Upturn & Omidyar Network, Public Scrutiny of Automated
Decisions: Early Lessons and Emerging Methods 19 (2018).
4 Minden egyes ügynökség esetében a következő lépéseket tettük:
1. Az ügynökség teljes nevét és a "mesterséges intelligencia" vagy "gépi
tanulás" kifejezéseket kombináló keresést végeztünk, és az eredményeket
legalább az első három eredményül kapott oldalról gyűjtöttük össze. A
specifikusság hiánya miatt nem támaszkodtunk az ügynökségek
rövidítéseire (pl. USPTO).
2. A "mesterséges intelligencia" és a "gépi tanulás" kifejezésekre
ügynökségi helyspecifikus kereséseket végeztünk.
3. Az összes ügynökségi felhasználási eset azonosításához a "-" bólusú
operátort használtuk, hogy a korábban azonosított alkalmazásokat
kizárjuk a keresésből.
4. Minden egyes ügynökség esetében összevetettük a dokumentált
felhasználási eseteket az algorithmtips.org oldalon, amely a szövetségi
kormányzat által használt figyelemre méltó algoritmusok meglévő
online adatbázisa.
5 Lehetséges például, hogy az ügynökségek "gépi tanulásként" írják le
azokat az elemzési megközelítéseket, amelyek valójában a statisztikai
következtetés hagyományosabb formái, a PR-előnyök érzékelése
miatt. Ahol rendelkezésre állt, megvizsgáltuk a műszaki vagy egyéb
dokumentációt annak megállapítása érdekében, hogy alkalmaztak-e
gépi tanulást. A gépi tanulás meghatározását lásd a tanulmány
"Hatálya" című fejezetben, a bevezetőben.
6 Ezt a kihívást jól szemlélteti, hogy a rendelkezésre álló leírások és a
mögöttes technológia idővel változhat, ami megnehezíti a
minőségellenőrzési erőfeszítéseket a vizsgálati időszak során.
7 Ezek a szakpolitikai területek ügynökségekhez kötődnek. A
"bűnüldözés" olyan ügynökséget jelöl, amelynek elsődleges
feladata a bűnüldözés, nem pedig a polgári jogvédelem.
végrehajtási tevékenységek egy olyan ügynökségnél, amely elsősorban mondjuk - az energiaszabályozással foglalkozik.
8 Meg kell jegyeznünk, hogy az e feladatkategóriák közötti különbségek
nem mindig egyértelműek. Amint azt az adatgyűjtési protokollunkban is
kifejtettük, minden esetben megpróbáltuk azt a feladatkategóriát kódolni,
amelyik a "legjobban leírja" a felhasználási esetet.
9 Ez a statisztika nem tartalmazza a vegyes módszereket alkalmazó felhasználási eseteket.
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Végjegyzetek a II. részhez.
Esettanulmányok: Értékpapír- és
Tőzsdefelügyelet: Szabályozásérvényesítés az Értékpapír- és
Tőzsdefelügyeletnél

78o(d) (2018).

1 A közigazgatási eljárási törvény nagyjából a hivatalos és az informális
szabályalkotás és az ítélkezési gyakorlat szerint szerveződik. 5 U.S.C.
§§ 551-559 (2018). Ezen túlmenően az 553(b)(3)(A) § "ügynökségi
szervezeti szabályokra" hivatkozik, és úgy értelmezték, hogy az
magában foglalja a belső szerkezeti döntéseket is. Id. at 70.
2 Margaret Lemos, Demokratikus végrehajtás? Accountability and
Independence for the Litigation State, 102 Cornell L. Rev. 929, 931 (2017);
Roscoe Pound, Law in Books and Law in Action, 44 Am. L. Rev. 12 (1910),
reprinted in American Legal Realism 39, 39-40 (William W. Fiscer III, Morton
J. Horwitz & Thomas A. Reed szerk., 1993).
3 A. Mitchell Polinsky & Steven Shavell, The Economic Theory of Public
Enforcement of Law, 38 J. Econ. Lit. 45, 45 (2000).
4 Steven Shavell, The Fundamental Divergence Between the Private and the
Social Motive to Use the Legal System, 26 J. Legal Stud. 575, 582 (1997).
5 Lásd általában Rachel E. Barkow, Insulating Agencies: Avoiding Capture
Through Institutional Design, 89 Tex. L. Rev. 15, 22-24 (2010); Preventing
Regulatory Capture: Special Interest Influence and How to Limit it
(Daniel Carpenter & David A. Moss szerk., 2014).
6 Lásd What We Do, Sec. & Exch. Comm'n,
https://www.sec.gov/Article/ whatwedo.html
(utolsó módosítás: 2013. június 10.). A SEC-biztosok megbízatása öt évre
szól, és közülük legfeljebb hárman lehetnek ugyanabból a politikai
pártból.
7 Id. Az ügynökség szabályozási hatáskörét az 1933-as értékpapírtörvényből és
az 1934-es értékpapírtőzsdei törvényből eredezteti, amelyeket többek
között az 1939-es Trust Indenture Act, az 1940-es Investment Company Act,
az 1940-es befektetési tanácsadói törvény, a 2002-es Sarbanes-Oxley Act és a
2010-es Dodd-Frank Wall Street Reform és fogyasztóvédelmi törvény egészít
ki. Az értékpapír-ipart szabályozó törvények, Sec. & Exch. Comm'n,
https://www.sec. gov/answers/about-lawsshtml.html (utolsó módosítás:
2013. október 1.).
8 What We Do, 6. lábjegyzet. A SEC-biztosok megbízatása öt évre szól, és
közülük legfeljebb hárman lehetnek ugyanabból a politikai pártból.
9 A következő részlegek tartoznak ide: a Végrehajtási Osztály, amely a
vizsgálatok és végrehajtási intézkedések megkezdésére vonatkozó
ajánlásokkal segíti a Bizottságot; a Vállalati Pénzügyi Osztály, amely a
vállalati közzétételeket, például az eredményjelentéseket felügyeli; a
Gazdasági és Kockázatelemzési Osztály, amely a gazdasági elemzést és
az adatelemzést integrálja a SEC munkájába; a Kereskedelmi és Piaci
Osztály, amely a kulcsfontosságú piaci szereplőket, például a brókerkereskedőket, az értékpapírtőzsdéket és az önszabályozó szervezeteket
felügyeli; és a Befektetési Menedzsment Osztály, amely a bejegyzett
befektetési tanácsadókat és befektetési társaságokat felügyeli (pl.: a
Tőzsdefelügyeleti Osztály), befektetési alapok). Id.
10 Az önálló hivatalra példa a Megfelelési Ellenőrzések és Vizsgálatok
Hivatala, amely országos szintű vizsgálatokat végez a különböző piaci
szereplők és a Bizottság "regisztrálói" tekintetében. Id.
11 A CIRA-t a Gazdasági és Kockázatelemzési Főosztály (DERA)
Kockázatértékelési Hivatalán belül fejlesztették ki. Lásd DERA Kockázatértékelési Hivatal, Sec. & Exch. Comm'n,
https://www.sec.gov/page/dera_ora_page (Nov.
2, 2016). A "vállalati kibocsátók" a működésük finanszírozására
értékpapírokat fejlesztenek ki és értékesítenek.
12 Lásd Gyors válaszok: Form 10-K, Sec. & Exch. Comm'n,
https://www.sec.gov/ fast-answers/answers-form10khtm.html (utolsó
módosítás: 2016. november 2.); Fast Answers: Form 10-Q, Sec. & Exch.
Comm'n, https://www.sec.gov/fast- answers/answersform10qhtm.html
(utolsó módosítás: 2011. szeptember 2.). Lásd még 15 U.S.C. §§ 78m,
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13 Lásd Scott W. Bauguess, megbízott igazgató és megbízott vezető
közgazdász, DERA, beszéd az OpRisk North America előtt: A nagy adatok,
a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia szerepe.
a Kockázatok felmérése: A Regulatory Perspective (2017. június 21.),
https://www. sec.gov/news/speech/bauguess-big-data-ai#_ednref8 [a
továbbiakban OpRisk Keynote]; lásd még: Telephone Interview with
Scott Bauguess, former Deputy Dir. & Deputy Chief Economist, Sec. &
Exch. Comm'n (2019. február 15.) [a továbbiakban Bauguess Interview I].

Lásd: Fin. Indus. Reg. Auth., 18-04, Regulatory Notice: Electronic
Bluesheet Submissions, Attachment A (2018. január 29.),
http://www.finra.org/sites/default/files/.

14 OpRisk Keynote, 13. lábjegyzet; lásd még telefonos interjú Scott
Bauguess-szel, korábbi igazgatóhelyettessel és helyettes vezető
közgazdásszal, Sec. & Exch. Comm'n (2019. november 22.) [a
továbbiakban: Bauguess Interview II]. A véletlen erdőkről szóló alapvető
tanulmányt lásd Leo Breiman, Random Forests, 45 Machine Learning 5
(2001).
15 Scott W. Bauguess, igazgatóhelyettes és helyettes vezető közgazdász, Sec.
& Exchange Comm'n, beszéd a Középnyugati Regionális Találkozón Amerikai Számviteli Szövetség: Has Big Data Made Us Lazy? (2016. október
21.), https://www.sec. gov/news/speech/bauguess-americanaccounting-association-102116. html; lásd még DERA, CIRA, and XBRL at
the SEC: Expanding the Availability and Use of XBRL Data, Fin. Executives
Int'l (2015. július 1.), https:// daily.financialexecutives.org/dera-ciraand-xbrl-at-the-sec-expandingthe-availability-and-use-of-xbrl-data/ (a CIRA bemenetei között
felsorolja a kereskedelmi adatbázisokat, valamint az XBRL (eXtensible
Business Reporting Language) adatokat, amely egy számítógéppel
olvasható üzleti jelentéstételi jelölőnyelv).
16 Lásd Bauguess II. interjú, 14. lábjegyzet. A SEC adatvezérelt
eszközeinek korábbi generációjától eltérően a CIRA-t úgy tervezték,
hogy még a nyilvánosságra kerülés előtt kiszúrja a csalást. A
jelenlegi CIRA-t eredetileg Accounting
Minőségi modell ("AQM"), és arra használták, hogy nyomon kövessék a
számviteli elhatárolások használatában a nem megfelelő vezetői
mérlegelést. Bár a sajtó "robotzsarunak" nevezte az eszközt, valójában
mindig is emberi elemzésre támaszkodott. Janet Novack, How SEC's
New RoboCop Profiles Companies for Accounting Fraud, Forbes (2013.
augusztus 9.), https://www.forbes. com/sites/
janetnovack/2013/08/09/how-secs-new-robocop-profiles-companiesfor- accounting-fraud/#35d3072812d1.
17 Az ARTEMIS-t a Végrehajtási Osztályon fejlesztették ki. Az ATLAS-t a
Philadelphiai Regionális Hivatalban fejlesztette ki a Megfelelési
Ellenőrzések és Vizsgálatok Hivatala a Végrehajtási Osztállyal
együttműködve.
18 Mary Jo White, elnök, Sec. & Exch. Comm'n, Remark at the
International Institute for Securities Market Growth and Development
(2016. április 8.), https://www.sec.gov/news/statement/statementmjw-040816.html.
19 Telefonos interjú a SEC munkatársaival, Complex Fin. Instruments Unit,
Enforcement Div., Sec. & Exch. Comm'n (2019. február 15.) [a
továbbiakban: SEC Staff Interview I]. Az NLP-módszerekről lásd
CHRISTOPHER D. MANNING & HINRICH SCHÜTZE, FOUNDATIONS OF
STATISTICAL NATURAL LANGUAGE PROCESSING (1999); DANIEL
JURAFSKY & JAMES H. MARTIN, SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING
(2d ed. 2008).
20 Lásd Manning & Schütze, 19. lábjegyzet.
21 A SEC munkatársai szerint a bluesheet adatokat akkor kérik, ha a
kereskedés teljes összege meghalad egy küszöbértéket. Az egyes
tranzakciók mérete nem
a kérelem küszöbértékét, bár az ügyletek elemzésénél ez is egy
tényező. Bár a bluesheet kibocsátásának küszöbértékeként a vételi
ajánlatot használják, a SEC-t a hosszú távú kereskedési előzmények
dimenziói is érdeklik a kiugró értékek azonosítása érdekében. Telefonos
interjú a SEC munkatársaival, Complex Fin. Instruments Unit, Enforcement
Div., Sec. & Exch. Comm'n (Feb. 15, 2019) [a továbbiakban SEC Staff
Interview I, supra note 19.
22 Id. A SEC-nek a bróker/kereskedő közösségtől származó bluesheetkérelmekre vonatkozó hatásköre az értékpapírtőzsdei törvény 17(a)
szakaszának 17a-25. szabályából ered. Az elektronikus bluesheet (más
néven "EBS") mintája nyilvánosan elérhető a FINRA weboldalán, és
megvizsgálható a SEC által kért adatok kritériumainak megértéséhez.
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notice_doc_file_ref/Regulatory-Notice-18-04.pdf. A kereskedési nyilvántartás
a rendelet szerint tartalmazza a kereskedési információkat (az értékpapír
neve, az ügylet vétel vagy eladás, vétel vagy eladás, vétel vagy eladás, ár
és dátum), valamint a kereskedésben résztvevők személyes adatait (név,
cím, társadalombiztosítási szám). 17 C.F.R. §§ 200, 240 (2018).

38 A szabványos szavak zsákja modell egy gyakorisági mátrix létrehozásával
működik, amely összegzi az egyes szavak ismétlődésének számát a
dokumentumban. Például a "John részvényeket vásárolt. Mary
részvényeket vásárolt"

23 Sec. & Exch. Comm'n, Div. of Enforcement, Enforcement Manual §
3.2.2.2 (2017) [a továbbiakban Enforcement Manual]. Az értékpapírtőzsdei
törvény csak arra hatalmazza fel a SEC-t, hogy az elmúlt három évre
vonatkozó bluesheeteken keresztül kérjen adatokat. Id. Lásd még:
Bauguess Interview I, 13. lábjegyzet.
24 Végrehajtási kézikönyv, 23. lábjegyzet.
25 Például 2016 júniusában a FINRA megbírságolta a Deutsche Bank
Securities Inc. 6 millió USD-t, amiért nem teljesítette a 2008-2015 között
keletkezett bluesheetsre vonatkozó szabályozói jelentéstételi
követelményeket. A cég több ezer bluesheet-et nyújtott be, amelyek több
mint 1 millió kereskedésről tévesen jelentettek vagy hagytak ki kritikus
információkat. Sajtóközlemény, Fin. Indus. Reg. Auth., FINRA Bírságolja a
Deutsche Bank Securities Inc. 6 millió dollárra a pontatlan és
késedelmes blue sheetek benyújtása miatt.
Sheet Data (2016. június 29.) (a szerzőnél van). A Citigroup Global Markets
Inc. 2016 júliusában 7 millió USD bírságot kapott a SEC-től, mert 1999 és
2014 között 2382 hibás bluesheet-et nyújtott be. Sajtóközlemény, Sec. &
Exch. Comm'n, Citigroup Provided Incomplete Blue Sheet Data for 15
Years (2016. július 12.) (a szerzőnél van). Megjegyzendő azonban, hogy ezek
a végrehajtási intézkedések valószínűleg a bluesheet-adatok
érvényesítésének foltokban történő megközelítését jelentik.
Mivel a pontatlan bluesheet-eket gyakran csak évekkel a benyújtásuk
után fedezik fel és számolják fel, a validálási folyamat ebből eredő
késedelmei miatt fennáll annak a veszélye, hogy a SEC pontatlan képzési
adatokat használ fel AI/ML modelljeihez.
26 Például egy felvásárlási helyzetben a SEC hajlamos az adatokat a
vételi volumen szerint rendszerezni. Kritikus bejelentés - például egy
FDA gyógyszerjóváhagyás - előtti megnövekedett kereskedés esetén a
SEC az adatokat az eladási volumen szerint rendezi a potenciális
bennfentes kereskedés azonosítása érdekében. Egy olyan lakossági
befektető, aki egy diverzifikált indexalapot tart fenn, és hirtelen
tőkeáttételre tesz szert egy biotechnológiai vállalatnál az FDA
jóváhagyása előtt, kiugrónak számítana.
27 SEC Staff Interview I, 19. lábjegyzet.
28 Az "alapigazság" a statisztikai elemzésben, beleértve a gépi tanulást is,
használt kifejezés, amely nem következtetésből, hanem közvetlen
megfigyelésből származó, bizonyítható információra utal.
29 Id.
30 A jellemzők közé tartozhat, hogy a kereskedő általában milyen gyakran
kereskedik a szóban forgó részvényekkel, milyen gyakran kereskedik más
részvényekkel, hány részvényt kereskedett más kereskedésekhez képest,
és mennyi idő telt el a bejelentés és a kereskedés között. Id.
31 Az SVM egy olyan osztályozó, amely a képzési adatok alapján létrehoz
egy optimális hipersíkot, amely kategorizálja az új példákat. Savan Patel,
Chapter 2: SVM (Support Vector Machine) - Theory, Machine Learning 101
(May 3, 2017), https://medium.com/machine-learning-101/chapter-2svm-support- vector-machine-theory-f0812effc72.
32 Az eszközt a Befektetéskezelési Osztályon belül fejlesztették ki. 33 Gyors
válaszok: Form ADV, Sec. & Exchange Comm'n (2011. március 11.), https://.
www.sec.gov/fast-answers/answersformadvhtm.html.
34 Id.
35 OpRisk Keynote, 13. lábjegyzet.
36 Telefonos interjú a SEC munkatársaival, Office of Research & Data Servs.,
Div. of Econ. & Risk Analysis és Office of Analytics & Research, Sec. &
Exch. Comm'n (2019. február 20.) [a továbbiakban: SEC Staff Interview II].
Ebben az előfeldolgozási lépésben egy algoritmuspár úgy dolgozza fel az
adatokat, hogy a PDF-formanyomtatványokat szövegblokká alakítja,
majd a blokkot olyan részekre bontja, amelyek az űrlapban szereplő
konkrét kérdésekre válaszolnak. Id.
37 Lásd David M. Blei, Andrew Y. Ng & Michael I. Jordan, Latent
Dirichlet Allocation, J. Machine Learning Res. 993 (2003).
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átalakulna "BoW = {"János":1, "vásárolt":2, "részvények":2, "Mária":1}".
Az LDA-t iteratív generatív statisztikai modellként írják le, mivel több
epochán
keresztül
futtatják,
hogy
megtalálják
a
dokumentumgyűjteményt legjobban reprezentáló K topikot. Az LDA
azt a valószínűséget adja ki, hogy egy szó egy adott téma esetén
előfordul. A témát úgy definiáljuk, mint a szavak egy halmazára
vonatkozó valószínűségi eloszlást. Az LDA ezután az egyes
dokumentumokat aszerint pontozza, hogy mennyire
szorosan illeszkednek a top K témákhoz. Ezek a témák klaszterek, majd
egy felügyelt tanulási algoritmus bemeneteként szolgálnak. A rendszer
megvalósításának sajátosságairól nincsenek nyilvános információk, de a
klaszterezés ezeken a témákon esetleg úgy történhet, hogy a témák
egymástól való távolságát egy koszinusz hasonlósági metrika vagy a
Kullback-Leibler divergencia metrika segítségével hasonlítják össze. Lásd
Manning & Schütze, Supra 19. lábjegyzet, 513., 540-41. pont.

Trail: The Wait Is Over, Deloitte,
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/financial-services/articles/.
sec-rule-613-consolidated-audit-trail-national-market-system-nms-planbanking-securities.html (utolsó látogatás: 2019. november 3.).
48 SEC Staff Interview III, 41. lábjegyzet.
49 Lásd Bauguess II. interjú, 14. lábjegyzet.
50 Id.

39 SEC Staff Interview II, fenti 36. lábjegyzet.
40 Id. Lásd még Ceshine Lee, Feature Importance Measures for Tree Models Part I, The Artificial Imposter (2017. október 28.),
https://medium.com/the- artificial-impostor/feature-importancemeasures-for-tree-models-part-i- 47f187c1a2c3. A gépi tanulási
modellek magyarázhatóbbá tételére irányuló ilyen és más erőfeszítések
korlátait a III. rész átláthatósági és elszámoltathatósági kihívásokról
szóló tárgyalása tárgyalja.
41 Interjú a SEC munkatársaival, Végrehajtási osztály, Sec. & Exch. Comm'n (Feb.
20, 2019) [a továbbiakban: SEC Staff Interview III].
42 Danielle Ensign et al., Runaway Feedback Loops in Predictive Policing,
Cornell U. (2017. december 22.), https://arxiv.org/abs/1706.09847. A
prediktív rendfenntartással kapcsolatos lehetséges problémák
általánosabb áttekintését lásd Andrew Guthrie Ferguson, Policing
Predictive Policing, 94 Wash U.L. Rev. 1109 (2017).
43 Deven R. Desai & Joshua A. Kroll, Trust But Verify: A Guide to Algorithms
and the Law, 31 Harv. J.L. & Tech. 21 (2017) (megjegyezve, hogy a
rendszereknek szükségük van a
"folyamatos nyomon követés és értékelés annak biztosítása érdekében,
hogy a modell pontos maradjon, mivel a valós világ változik").
44 Erik Hemberg et al., Tax Non-Compliance Detection Using Co-Evolution
of Tax Evasion Risk and Audit Likelihood, ICAIL '15 (2015).
45 A CMS-nél használt FPS-eszköz például a jelek szerint olyan követelések
adatai alapján képzi a modelleket, amelyekkel szemben sikeresen
indítottak eljárást csalás miatt, akár közigazgatási eljárás, akár a
bűnüldöző szervekhez történő továbbítás révén. Telefonos interjú
Raymond Wedgeworth-tal, a Data Analytics & Sys. Grp., Ctrs. for Medicare
& Medicaid Servs. (2019. március 1.). Az olyan csalárd követelések, amelyek
ellen nem indult sikeres büntetőeljárás, nem szerepelhetnek a képzési
adatokban. Kezdetben ez ismét felveti a kódolt, emberi szintű önkény
vagy elfogultság lehetőségét. Hacsak nem veszik kifejezetten
figyelembe, a prediktív modellek elfogultak lehetnek a korábban
büntetőeljárás alá vont csoportok vagy területek irányába, és ezzel
hasonló problémákba ütközhetnek, mint a prediktív rendőri
tevékenység. További problémákat okozhatnak az újonnan felfedezett
formák beépítésére szolgáló ad hoc eljárások.
a vétkek elkövetése miatt. A CMS-nél, amikor a nyomozók az FPS-en kívül
új csalási formát fedeznek fel, jelentik azt, és a rendszert kezelő technikai
csoport a nyomozókkal közösen eldönti, hogy érdemes-e az új
tevékenységet felvenni a rendszerbe. Id. Ha nem körültekintően járnak
el, ezek a frissítési erőfeszítések súlyosbíthatják a túlillesztést azáltal,
hogy a képzési adatoknak csak egy szűk, a sikeresen csalóként
azonosított kérelmek egy részhalmazát lefedő szűk készletét hozzák
létre. Amint azt az alábbiakban megjegyezzük, a végrehajtó
ügynökségek enyhíthetik ezeket a problémákat, ha rendszereiket
szisztematikusabban képzik ki véletlenszerű mintavételezéssel, amely
magában foglalja mind a problémásként azonosított, mind a
problémamentes eseteket.
46 SEC jóváhagyja az egységesített ellenőrzési nyomvonal létrehozására
irányuló tervet, Sec. & Exch. Comm'n (2016. november 15.),
https://www.sec.gov/news/pressrelease/2016-240.html.
47 613. szabály (összevont ellenőrzési nyomvonal), Sec. & Exch. Comm'n,
https://www.sec. gov/divisions/marketreg/rule613-info.htm (utolsó
módosítás: 2019. április 19.). Lásd még: Perspectives: Consolidated Audit
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51 Lásd David Freeman Engstrom & Daniel E. Ho, Algorithmic Accountability in
the Administrative State, 37 Yale J. on Reg. (megjelenés 2020).
52 A legtöbb NLP-eszköz a "szóbeágyazásoktól" függ, vagyis egy olyan
folyamattól, amelynek során a szavakat valós számokból álló vektorokra
képezik le, amelyek lehetővé teszik a más szavakhoz való hasonlóságuk
kiszámítását.

minden nemzeti egyéni adóbevallásra, amely visszatérítést igényel. U.S.
Dep't of the Treasury, Annual Privacy, Data Mining, and Section 803
Report 24 (2018).

53 Tim Loughran & Bill McDonald, When Is a Liability Not a Liability?
Textuális elemzés, szótárak és 10-K-k, 66 J. Fin. 35, 36 (2011).
54 Oliver E. Williamson, Public & Private Bureaucracies: A Transaction Cost
Perspective, 15 J.L. Econ. & Org. 306, 319 (1999).
55 Lásd David Freeman Engstrom & Daniel E. Ho, Mesterségesen
intelligens kormányzat: A Review and Agenda, in Big Data Law (Roland
Vogl szerk., megjelenés 2020); lásd még Coglianese & Lehr, supra note 16,
24. o.; Robert L. Glicksman, David L. Markell & Claire Monteleoni,
Technological Innovation, Data Analytics, and Environmental
Enforcement, 44 Ecology L.Q. 41, 47 (2017).
56 Az ember "a hurokban" maradása nem garantálja az emberi
ítélőképesség alkalmazását, tekintettel az "automatizálási
torzítás" jól dokumentált problémájára - azaz az emberi hajlamra,
hogy egyre inkább és egyre inkább
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Judges and U.S. Dep't of Justice, Executive Off. for Immigration
Review Art.
22.6.1 (2016); id. at Ar. 22.2.
12

Asimow, 4. lábjegyzet, 18. o.

13 Az SSDI-programot a törvény II. címe hozta létre. 42 U.S.C. § 401ff
(2018).
14 Az SSI-programot a törvény XVI. címe hozta létre. 42 U.S.C. § 1381ff
(2018).
15 42 U.S.C. §§ 423(d)(1)(A), 1382c(a)(3)(A) (2018).
16 Lásd 20 C.F.R. §§ 404.1520, 416.920 (2019). Lásd még: Bowen v. Yuckert, 482
U.S. 137 (1987) (jóváhagyva a szekvenciális eljárást, még akkor is, ha az
kizárhatja a károsodás súlyosságának figyelembevételét az életkor és a
munkaköri előzmények fényében).
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19 20 C.F.R. §§ 404.1520(a)(4)(iii), 416.920(a)(4)(iii). A feltételeket a 20 C.F.R.
§ 404(P) app. 1. A listák minden egyes főbb testrendszerre vonatkozóan
leírják azokat a károsodásokat, amelyek elég súlyosnak minősülnek
ahhoz, hogy megfeleljenek a társadalombiztosítási törvény szerinti
követelményeknek; a listákat időről időre frissítik, hogy tükrözzék az
orvosi ismeretek fejlődését.
20 20 C.F.R. §§ 404.1520(a)(4)(iv), 416.920(a)(4)(iv). A fennmaradó
funkcionális képesség meghatározásának megvitatásához,
amelyet a rács segítségével végeznek el.
szabályozások és az ezzel kapcsolatos kérdések, lásd például Heckler
v. Campbell, 461 U.S. 458 (1983); Sykes v. Apfel, 228 F.3d 259 (3d Cir.
2000). Az SSA foglalkozási információs rendszere tükrözi az aktuális
foglalkozásokat és azok követelményeit.

tehetséggondozás, a képzés, valamint az üzleti tulajdonosokkal és külső
technológiai szakértőkkel való együttműködés révén "táplálja és
előmozdítsa a bizonyítékokon alapuló szakpolitikák és döntéshozatal
kultúráját az egész ügynökségen belül". Az ACE felhatalmazással
rendelkezik egy szakaszos felvételi megközelítés kidolgozására, amely
mind az adattudományban jártas külső jelölteket, mind pedig az SSA
technikai kezdeményezéseinek végrehajtásához szükséges intézményi
ismeretekkel rendelkező belső jelölteket felvesz.
Az ACE négyhetes "átfogó képzési csomagot" dolgozott ki az összes
ACE-elemző számára, beleértve az intézményi ismeretek, az
analitikus

21 20 C.F.R. §§ 404.1520(a)(4)(v), 416.920(a)(4)(v). Ha az ügynökség úgy
találja, hogy az igénylő más munkát is végezhet, akkor bizonyítania kell,
hogy a nemzetgazdaságban létezik olyan más munka, amelyet az
igénylő állítása szerint el tud végezni. 20 C.F.R. § 404.1560(c)(2)(2). Az
ügynökség megállapította, hogy ilyen bizonyítás nem szükséges, ha az
igénylő bizonyítottan képes a következő munkakörökben dolgozni
korábbi releváns munkája, és ezt a megállapítást a Bíróság helybenhagyta.
Lásd Barnhart
v. Thomas, 540 U.S. 20 (2003). A rendeletek számos olyan helyzetet
is meghatároznak, amikor az idősebb munkavállalók kategorikusan
képtelenek alkalmazkodni az alternatív munkához. Lásd például a
20 C.F.R. 404.1562. §-t.
22 Barnhart, 540 U.S., 28-29. o.
23 Soc. Sec. Admin., FY 2018 Congressional Justification (2017).
24 Meghallgatás a társadalombiztosítás rokkantsági fellebbezési eljárásának
változásainak vizsgálatáról az Albizottság előtt. On Soc. Sec'y of the H.
Comm. On Ways & Means, 115th Cong. (2018) (Patricia Jonas, Deputy
Comm'r, Office of Analytics, Review, and Oversight, Social Security
Administration, nyilatkozat).
25 2007 és 2015 között a probléma kezelésére tett összehangolt erőfeszítések
512 napról 450 napra csökkentették az átlagos feldolgozási időt, de nem
csökkentették a folyamatban lévő ügyek számát, amely 743 800-ról 1
millióra nőtt. Lásd Off. of the Inspector Gen., Soc. Sec. Admin., Audit
Report A-12-15-15005, The Social Security Administration's Efforts to
Eliminate the Hearings Backlog (2015. szeptember).
26 Lásd pl. U.S. Gov't Accountability Office, GAO-18-37, Social Security
Disability: Additional Measures and Evaluation Needed to Enhance
Accuracy and Consistency of Hearings Decisions (2017); lásd még
Harold
J. Krent & Scott Morris, Inconsistency and Angst in District Court
Resolution of Social Security Disability Appeals, 67 Hastings L.J. 367
(2016).
27 Hasonlítsd össze Ass'n of Admin. Law Judges, Inc. kontra Heckler, 594 F.
Supp. 1132 (D.D.C. 1984) (a Bellmon Review program
érvénytelenségét állapította meg, de elutasította a tiltó intézkedés
meghozatalát, mivel az SSA visszavonta a programot), az Ass'n of
Admin. Law Judges, Inc. v. Colvin, 777 F.3d 402 (7th Cir. 2015)
(megállapítva, hogy a meghatározott számú ügyek eredményre való
tekintet nélküli tárgyalására vonatkozó követelmény nem sértette az
APA-t).
28 Jonah B. Gelbach & David Marcus, Admin. Conference of the U.S., A
Study of Social Security Disability Litigation in the Federal Courts 4748 (2016); Ames et al., supra note 1; Jonah B. Gelbach & David Marcus,
Rethinking Judicial Review of High Volume Agency Adjudication, 96 Tex.
L. Rev. 1097 (2018); Paul Verkuil, Meeting the Mashaw Test for
Consistency in Administrative Adjudication, in Administrative Law from
the Inside Out: Essays on Themes in the Work of Jerry L. Mashaw 239
(Nicholas R. Parrillo szerk., 2017).
29 Felix F. Bajandas & Gerald K. Ray, Admin. Conference of the U.S.,
Implementation and Use of Electronic Case Management Systems
in Federal Agency Adjudication (2018).
30 A korai kísérletezés után az SSA 2015-ben létrehozta az Analytics
Center of Excellence ("ACE") központot, hogy intézményi tudásbázist
biztosítson az ügynökség számára az alapvető kihívásaira vonatkozó
technikai megoldások kidolgozásához. Az ACE arra törekszik, hogy a
Algoritmikus kormányzás: Mesterséges intelligencia a szövetségi közigazgatási hivatalokban

Elektronikus példány elérhető a következő címen: ht1t0p4

technikák és konkrét programok. Az SSA egy hivatalos analitikai képzési
programot is kidolgozott, a Gerald Ray Akadémiát ("GRA"). A GRA az
alábbiakat képzi
a személyzetnek az adatelemzési technikákról, és gyakorlati
tapasztalatot nyújt az alkalmazott analitikai technikákkal kapcsolatban.
Lásd: Soc.Sec. Admin., Open Government Plan 4.0 (2016).

47 Id.
48 Ames et al., 1. lábjegyzet.

31 Bajandas & Ray, 29. lábjegyzet, 47. pont. Bajandas leírja a probitelemzést a "hasonló jellemzőkkel rendelkező esetek azonosítására a
nyilvántartások előzetes felülvizsgálata nélkül". Id. Interjúink azt sugallják,
hogy a működő klaszterező eszköz inkább a felügyelet nélküli tanulás egy
formája.
32 Id. 47-48.
33 Lásd: Administrative Review Process for Adjudicating Initial Disability
Claims, 71 Fed. Reg. 16,424 (2006. március 31.) (kodifikálandó: 20 C.F.R. §§
404, 405,
416, 422).
34 Id. 16,429.
35 Id.
36 Id. 16,430. A QDD nem áll rendelkezésre a teljes egészében papíron
benyújtott kérelmek esetében. Program Operations Manual System
(POMS): DI 23022.030, Soc. Sec. Admin. (2018. április 6.),
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/ lnx/0423022030. Mivel szinte
minden, ha nem is az összes eredeti kérelmet elektronikusan nyújtják
be, akár az igénylő, akár a hivatal, amikor
az igénylő személyesen vagy telefonon nyújtja be kérelmét,
ilyenkor kevés vagy egyáltalán nem nyújtanak be teljes egészében
papíralapú kérelmet.
37 Id. ("A prediktív modell nem feltétlenül fog konkrét feltételeket
azonosítani. Ehelyett, a fent leírtak szerint, számos tényezőt fog
figyelembe venni, beleértve a kórtörténetet, a kezelési protokollokat,
valamint az orvosi jeleket és leleteket.")".
38 Id. Hasonlítsa össze a Compassionate Allowances ("CAL") programot,
amely 225 állapot bármelyikében - beleértve bizonyos rákos
megbetegedéseket - szenvedő igénylőt azonosít, és lehetővé teszi a
rokkantság napokon belüli megállapítását. A CAL kiválasztó szoftver
"kizárólag az igénylőnek az SSA-3368 (rokkantsági jelentés - felnőtt) vagy
az SSA-3820 (rokkantsági jelentés - gyermek) nyomtatványon felsorolt
állítólagos egészségügyi állapota(i) alapján azonosítja a CAL feldolgozásra
szánt eseteket. Ha az igénylő olyan betegséget állít (névvel, szinonimával
vagy rövidítéssel), amely szerepel a CAL-listán, a kiválasztó szoftver
azonosítja az ügyet CAL-feldolgozásra.". Program Operations Manual System
(POMS): DI 23022.010, Soc. Sec. Admin. (2018. április 6.),
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0423022010.
39 Lásd 20 CFR §§ 404.1619, 416.1019 (2018).
40 Id. Még 2012-ben egy OIG-jelentés azt javasolta, hogy az SSA "hajtson
végre egy olyan programot az első rokkantsági kérelemre vonatkozó
döntés automatizálására, amely csak az elutasított kérelmek esetében
igényelne emberi felülvizsgálatot", ami arra utal, hogy még akkor sem
hajtották végre a QDD-t. Lásd Off. of the Inspector Gen., Soc. Sec.
Admin, Evaluation Report A-14-12-11222, The Social Security
Administration's Implementation of the Future Systems Technology
Advisory Panel's Recommendations (2012).
41 Frank S. Bloch et al., The Social Security Administration's New Disability
Adjudication Rules: A Significant and Promising Reform, 92 Cornell L.
Rev. 235, 238 (2007).
42 Bajandas & Ray, 29. sz. lábjegyzet, 48. o.
43 Id.
44 Interjú Gerald K. Ray, volt admin. Fellebbviteli bíró és helyettes Exec.
Igazgató, Fellebbezési Műveletek Hivatala, Soc. Sec. Admin. (2018. október
23.) (a szerzők rendelkezésére áll).
45 Gerald K. Ray, előadás a "Kerekasztal-beszélgetés a mesterséges
intelligencia használatáról a szövetségi közigazgatási eljárásban" című
előadáson, NYU School of Law (2019. február 25.)
46 Interjú Kurt Glaze, programelemző, Analytics Ctr. Of Excellence, Soc. Sec.
Admin. (2018. október 24.) (a szerzők rendelkezésére áll).
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49 Soc. Sec. Admin., Aktualizált együttérző és reagáló szolgáltatás
(CARES) és rendellenességi terv (2017).
50 Office of the Inspector Gen., Soc. Sec. Admin., Audit Report A-12-1850353, The Social Security Administration's Use of Insight Software
to Identify Potential Anomalies in Hearing Decisions (2019). [a
továbbiakban: "Insight ellenőrzési jelentés"].
51 Interjú Kurt Glaze-zel, 46. lábjegyzet. 52
Id.
53 Jonas, 24. lábjegyzet.
54 Gerald Ray & Jeffrey S. Lubbers, Egy kormányzati sikertörténet: How
Data Analysis by the Social Security Appeals Council (with a Push from
the Administrative Conference of the United States) Is Transforming
Social Security Disability Adjudication, 83 Geo. Wash. L. Rev. 1575,
1593 (2015).
55 Id.
56 Interjú Kurt Glaze-zel, 46. lábjegyzet. 57
Insight Audit Report, lásd az 50.
lábjegyzetet.
58 Félreteszünk itt néhány olyan jogszabályi korlátozást, amely az egyes
ügynökségekre vonatkozhat. A BVA például köteles az ügyiratok
sorrendjében eljárni, ami korlátozza bizonyos ügyosztályozási
rendszerek alkalmazhatóságát.
59 Interjú Jae Song közgazdásszal, Gazdasági Osztály. Research, Soc. Sec.
Admin. (2018. november 16.) (a szerzők rendelkezésére áll).
60 Robin E. Kobayashi, SSA's Proposal to Replace the Outdated
Dictionary of Occupational Titles (2009).
61 Beaulieu-Joneset al., Privacy-Preserving Generative Deep Neural Networks
Support Clinical Data Sharing, Cardiovascular Quality & Outcomes 12.7
(2019).
62 A BERT magyarázata: A List of Frequently Asked Questions, Let the
Machines Learn (2019. június 12.),
https://yashuseth.blog/2019/06/12/bert-explained- faqs-understandbert-working/.
63 Ho et al., 1. lábjegyzet.
64 Insight Audit Report, fentebb 50. lábjegyzet, 11. pont.
65 James Ridgeway, előadás a "Kerekasztal-beszélgetés a mesterséges
intelligencia használatáról a szövetségi közigazgatási eljárásban" című
előadáson, NYU School of Law (2019. február 25.)
66 Lásd Citron, fentebb, 5. lábjegyzet, 1261. lábjegyzet.
67 Elismerjük, hogy az SSA döntési fája elsősorban a meglévő politika
megragadását célozta. De amennyiben az ilyen szabályalapú döntési
fák fontosak a mesterséges intelligencián alapuló rendszerek más
bírálati formákban való alkalmazásához, a rendszer átállhat arra, hogy
inkább szabályalapú legyen.
68 Lásd Heckler kontra Campbell, 461 U.S. 458 (1983).
69 Lásd pl. K.W. v. Armstrong, 789 F.3d 962, 967-68, 971-74 (9th Cir. 2015); Ark.
Dep't of Human Servs. v. Ledgerwood, 530 S.W.3d 336 (Ark. 2017).
70 Lásd 5 U.S.C. § 553(a)(2) (2018).
71 Lásd Heckler kontra Campbell, 461 U.S. 458 (1983).
72 Lásd Smolen v. Chater, 80 F.3d 1273, 1288 (9th Cir. 1996).
73 Lásd id.; Thompson v. Schweiker, 665 F.2d 936, 941 (9th Cir. 1982) (idézi
Gold v. Sec'y of Health Educ. & Welfare, 463 F.2d 38, 43 (2nd Cir. 1972)
(utalva arra a kötelezettségre, hogy "lelkiismeretesen és
lelkiismeretesen megvizsgálni, felkutatni és feltárni minden lényeges
tényt").
74 Lásd pl. Tonapetyan v. Halter, 242 F.3d 1144 (9th Cir. 2001); Pratts v.
Chater, 94 F.3d 34, 37 (2d Cir. 1996).
75 Ames et al., 1. lábjegyzet.
76 Lásd David Freeman Engstrom & Daniel E. Ho, Mesterségesen
intelligens kormányzat: (Roland Vogl szerk., megjelenés: 2020).
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Végjegyzetek a II. részhez.
Esettanulmányok: Szabadalmi és
Védjegyhivatal nem hivatalos elbírálása
1 Lásd 5 U.S.C. §§ 551(6), (7) (2018) (az elbírálás meghatározása: a végzés
meghozatalára irányuló eljárás, amely "a szabályalkotástól eltérő, de az
engedélyezést is magában foglaló ügyben" hozott végleges végzés).

12 Lásd PUMA--Trademark Details, Justia, https://trademarks.justia.
com/854/79/puma-85479965.html.
13 Coop. Patent Classification, www.cooperativepatentclassification.org
(utolsó látogatás: 2019. február 23.).
14 Id.
15 Coop. Szabadalmi Osztályozás, Útmutató a CPC (közös szabadalmi
osztályozás) 4.0 § 3.1 (2017).

2 A sokféleség és a szabványos eljárások hiánya miatt kihívást jelent az
ilyen határozatok "ügyszámának" jelentése a közigazgatási államban.
Verkuil durva becslést adott arra vonatkozóan, hogy a szövetségi
ügynökségi bíráskodás 90%-a informális. Paul R. Verkuil, A Study of
Informal Adjudication Procedures (Az informális bírálati eljárások vizsgálata),
43
U. Chi. L. Rev. 739, 741 (1976). Bizonyos, hogy Verkuil különbséget tett az
APA szerinti formális bírói döntések között, és a B típusú bírói
döntéseket az informális bírói döntések közé sorolta. Id. Ez azt
jelentheti, hogy a 90%-os adat felső korlát, de kevés szigorú adat áll
rendelkezésre az összes nem hivatalos bírói döntés töredékének
alátámasztására. Id.
3 Michael Asimow, admin. Conference of the U.S., Evidentiary Hearings
Outside the Administrative Procedure Act 4 (2016). . Ebből
következően implicit módon mi is elfogadjuk Asimow tipológiáját: "Az
"informális bíráskodás" kifejezést a C típusú bíráskodásra kell
fenntartani, amelyben a határozatoknak nem kell bizonyítási
meghallgatáson alapulniuk.". Id. at 3.
4 35 U.S.C. § 1 (2018) (az USPTO létrehozása). Az USPTO-t szabályozó
védjegy- és szabadalmi törvények az Egyesült Államok törvénykönyve 15.
címének 22. fejezetében (védjegy) és az Egyesült Államok törvénykönyve
35. címében (szabadalom) vannak kodifikálva. Az USPTO által kiadott
védjegy- és szabadalmi rendeletek a Szövetségi Szabályozási Kódex 37.
címében vannak kodifikálva, amelyek közül az 1., 3., 4., 5., 11., 41., 42. és 90.
rész kifejezetten a szabadalmakra, a 2., 3., 6., 8., 10. és 11. rész pedig
kifejezetten a védjegyekre vonatkozik.
5 A 35 U.S.C. § 131 felhatalmazza az USPTO igazgatóját, hogy a szabadalmi
bejelentések vizsgálatát elrendelje, a 35 U.S.C. § 132 pedig felhatalmazza
a vizsgálót, hogy elutasítsa a szabadalmi bejelentést, ha a vizsgáló
bizonyos hiányosságokat állapít meg, amelyek kizárják a bejelentés
megadását.
6 37 C.F.R. § 2.61(a) (2018) (előírja, hogy az USPTO értesítse és tájékoztassa a
kérelmezőket a védjegybejelentések elutasításának okairól); Possible
Grounds for Refused of a Mark, U.S. Patent & Trademark Off. (2016. július
11.), https://www.uspto.gov/trademark/additional-guidance-andresources/ possible-grounds-refusal-mark (a védjegy elutasításának
példái, mint például a meglévő védjegyekkel való összetéveszthetőség).
15
U.S.C. § 1062(a) felhatalmazza az USPTO igazgatóját, hogy a
védjegybejelentések vizsgálatát elrendelje, és 15 U.S.C. § 1062(b)
felhatalmazza az USPTO vizsgáló ügyvivőjét, hogy elutasítsa a
védjegybejelentést, ha a vizsgáló ügyvivő a bejelentésben bizonyos
hiányosságokat állapít meg, amelyek kizárnák a bejelentőt a védjegy
lajstromozásából.
7 U.S. Patent & Trademark Off., FY 2018 Performance and Accountability
Report 12, 32 (2018) [a továbbiakban: FY 2018 Performance].
8 Lásd: Alphabetical Index to Code, U.S. Patent & Trademark Off.
(2018. október 15.), http://tess2.uspto.gov/tmdb/dscm/dsc_ai.htm.
9 Lásd CPC rendszer és fogalommeghatározások, Coop. Szabadalmi
Osztályozás, https://
www.cooperativepatentclassification.org/cpcSchemeAndDefinitions.html
(utolsó látogatás: 2019. március 7.).
10 Lásd U.S. Patent & Trademark Off., Trademark Manual of Examining
Procedure § 104 (2018) [a továbbiakban TMEP]; Design Search Code
Manual,
U.S. Patent & Trademark Off.,
http://tess2.uspto.gov/tmdb/dscm/index. htm (utolsó látogatás: 2019.
november 11.).
11 Tervezési keresési szabályzat kézikönyv, 10. lábjegyzet.
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16 Jessica Manno, Egy nap a szabadalmi vizsgáló életében: Keresés, U.S.
Patent & Trademark Off. (2018. május 3.),
https://www.uspto.gov/sites/
default/files/documents/20180503_PPAC_Day_in_the_Life.pdf.
17 U.S. Patent & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure
(Szabadalmi vizsgálati eljárás kézikönyve).
§ 902.03(e) (2018). Az USPTO más keresőeszközöket is biztosít, többek
között a Patent Linguistic Utility Service-t (egy szófrekvencia-alapú
keresőrendszer). U.S. Patent & Trademark Off., PTOP-008-00,
Privacy Impact Assessment for the Patent Search System--Primary
Search & Retrieval (PSS-PS) System 2 (2018) [a továbbiakban:
Privacy Impact Assessment for the Patent Search System].

36 U.S. Patent & Trademark Off.ce, PTOC-016-00, Privacy Impact
Assessment: USPTO Serco Patent Processing System (PPS) 1 (2018); Serco
Processes
4 milliomodik szabadalmi bejelentés az Egyesült Államok Szabadalmi és
Védjegyhivatalának, Serco (2018. november 15.), https://www.prnewswire.
com/news-releases/serco- processes-4-millionth-patent-application-forus-patent-and-trademark- office-300751330.html ("2006 óta a Serco
osztályozási és egyéb elemzési szolgáltatásokat nyújt olyan elnyert
szerződések keretében, mint a Pre-Grant

18 Adatvédelmi hatásvizsgálat, 17. lábjegyzet, 2. o.; Nyilvános keresőeszköz,
U.S. Patent & Trademark Off. (2018. dec. 7.), https://www.uspto.gov/
learning-and-resources/support-centers/public-search-facility/publicsearch-facility. A Boolean Retrieval lehetővé teszi a felhasználó
számára, hogy "bármilyen olyan lekérdezést tegyen fel, amely a
kifejezések Boolean kifejezésének formájában van, azaz amelyben a
kifejezések
az AND, OR és NOT operátorokkal kombinálva." Christopher D. Manning
et al., Introduction to Information Retrieval 4 (2008). Ez a kifejezésdokumentum mátrixok rögzítését jelenti, gyakran egy fordított indexen
keresztül
a hatékonyság érdekében a teljes korpuszra vonatkozóan. Új
lekérdezéskor a Boole-kifejezés minden egyes kifejezését megkeresi
egy indexben, és a dokumentumok megfelelő metszete vagy
egyesítése alkotja a lekérdezett halmazt. Id.
19 TMEP, 10. lábjegyzet, 704.01. §.
20 Id. § 104.
21 Id.
22 Lásd általában a védjegyek elektronikus keresési rendszerét (TESS),
U.S. Patent & Trademark Off. (2019. november 11.),
http://tess2.uspto.gov/.
23 U.S. Patent & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure
(MPEP) § 706.02(j) (9th ed. 2018) [a továbbiakban MPEP].
24 TMEP, Supra note 10, § 704.01; Introduction, USPTO Design Search
Code Manual (Október 15., 2018),
http://tess2.uspto.gov/tmdb/dscm/index. htm#intro.
25 TMEP, 10. lábjegyzet, 705. §.
26 FY 2018 Performance, supra note 7, at 19.
27 Arti Rai, Gépi tanulás a Szabadalmi Hivatalban: 104 Iowa L. Rev. 2617,
2619 (2019).
28 FY 2018 Performance, supra note 7, at 19.
29 Lásd a Szabadalmi Minőségbiztosítási Hivatal által ismertetett
kezdeményezéseket.
About the Office of Patent Quality Assurance, uspto,
https://www.uspto.gov/ patent/office-patent-quality-assurance-0#step2
(utolsó látogatás: 2019. december 13.).
30 Michael D. Frakes & Melissa F. Wasserman, Reconsidering Patent
Examiner's Time Allocations, Law360 (2016. október 13.),
https://www.law360.com/ articles/850828/reconsidering-patentexaminer-s-time-allocations; lásd még 35 U.S.C. § 8 (2018) (felhatalmazza
az USPTO igazgatóját, hogy "felülvizsgálja és fenntartsa az Egyesült
Államok szabadalmi leveleinek, valamint az olyan egyéb
szabadalmaknak és nyomtatott kiadványoknak a tárgy szerinti
osztályozását, amelyek szükségesek vagy megvalósíthatóak a
szabadalmi bejelentések tárgya szerinti újdonságának készséggel és
pontossággal történő meghatározása céljából").
31 Andrew Chin, A holnap keresése: N.C. L. Rev. 1617, 1620 (2009).
32 FY 2018 Performance, supra note 7, 56-67. o.
33 Id. 60-61. o.
34 Id. 58-59. o.
35 Id. 95.
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Publication (PGPubs) Classification Services, Initial Classification and
Reclassification (ICR) Services és Full Classification Services (FCS)
szerződések."). [a továbbiakban: Serco feldolgozza a 4 milliomodik
szabadalmi bejelentést].

Better Monitor Examiners' Work 16 (2016).
59 Lásd id. 52. o.

37 Serco Processes 4 Millionth Patent Application, supra note 36; lásd Cathy
Weiss, Artificial Intelligence: Challenges Presented by Patents, Serco
(2018. december 26.),
https://sercopatentsearch.com/post?name=artificial- intelligencechallenges-presented-by-patents.
38 A módosítások nem ritkák. Csak 2018-ban a CPC 129 módosító
közleményt adott ki, amelyekben kódokat adtak hozzá, kódokat
távolítottak el, vagy módosították az osztályozási szabályokat.
Weiss, 37. lábjegyzet.
39 Id.
40 MPEP, Supra note 23, §§ 719.05, 904 (leírja, hogy a vizsgáztatónak a
bejelentő rendelkezésére kell bocsátania a kutatás jellegét jelző
feljegyzéseket).
41 Valójában a feltalálók folyamatos innovációjával a szabadalmak és
szabadalmi bejelentések lexikonjába továbbra is bekúszhatnak nem
szabványos kifejezések, felnagyítva ezzel a Boolean keresési rendszerek
hátrányait.
42 Arthi Krishna et al., Examiner Assisted Automated Patents Search, AAAI Fall
Symp. Series: Cognitive Assistance in Gov't & Pub. Sector
Applications 153, 153-54 (2016).
43 Rai, Supra 27. lábjegyzet, 2626-37. o. Thomas A. Beach, Japán Szabadalmi
Információs Szervezet előadása: USPTO Bulk Data, U.S. Patent &
Trademark
Off.
22-25,
http://www.japio.or.jp/english/fair/files/2016/2016e09uspto.pdf,
http://www.japio.or.jp/english/fair/files/2016/2016e09uspto.pdf
(utolsó látogatás: 2019. február 23.).
44 U.S. Patent & Trademark Off., Patent Public Advisory Committee
Quarterly Meeting: IT Update (2018).
45 Lásd: Emerging Technologies in USPTO Business Solutions, U.S. Patent &
Trademark Off. 18, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/globalinfra/en/
wipo_ip_itai_ge_18/wipo_ip_itai_ge_18_p5.pdf (utolsó látogatás: 2019.
november 11.); Andrei Iancu, Remarks by Director Iancu at 2018 National
Lawyers Convention U.S. Patent & Trademark Off. (2018. november 15.),
https://www. uspto.gov/about-us/news-updates/remarks-director-iancu2018-national- lawyers-convention.
46 Rai, Supra 27. lábjegyzet, 2622-23. lábjegyzet.
47 A formatervezési minták kódolása a lajstromozásokban, 75 Fed. Reg.
81,587-81,588 (2010. december 28.),
https://www.regulations.gov/ document?D=PTO-T-20100090-0001.
48 Id.
49 Id.
50 Id.
51 Általános iránymutatások a formatervezési minták kódolásához, U.S.
Patent & Trademark Off. (2013. október 11.),
http://tess2.uspto.gov/tmdb/dscm/dsc_ gl.htm#generalglines.
52 Lásd: Emerging Technologies in USPTO Business Solutions (Új
technológiák az USPTO üzleti megoldásaiban), 45. lábjegyzet, 14. pont.
53 Lásd id. 14. pont.
54 Lásd id. 20. pont.
55 Lásd id. 19-20. o.
56 A képzési cél ebben az esetben lehet például egy automatikus kódolási
cél.
57 Lásd USPTO's Challenge to Improve Patent Search With Artificial Intelligence,
GovTribe (2018. szeptember 13., 16:29), https://govtribe.com/opportunity/
federal-contract-opportunity/uspto-s-challenge-to-improve-patent-searchwith-artificial-intelligence-rfiptoaipatentseach.
58 Lásd U.S. Gov't Accountability Off., GAO-16-479, Intellectual
Property: Patent Office Should Strengthen Search Capabilities and
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60 Mindaddig, amíg ezek a kifejezések ezekben az összefüggésekben
előfordultak a képzési adatokban. A neurális szóbeágyazásokat nagy
mennyiségű szöveg felhasználásával képzik, amely származhat
szabadalmi és nem szabadalmi irodalomból.

(Fed. Cir. 2011).

61 Lásd U.S. Gov't Accountability Off., Supra 58. lábjegyzet,
25. o. 62 Az ilyen összehangolások meghatározásához
figyelemfelhívó térképek használhatók. 63 Lásd U.S. Gov't
Accountability Off., supra 58. megjegyzés, 15. o.
64 Jelenleg az USPTO a Tudományos és Műszaki Információs Központ
(STIC) segítségével gyűjti össze az emberi fordításokat.
65 Rai, Supra note 27, 2638. o. ("Amennyiben a Szabadalmi Hivatal által
használt mesterséges intelligencia-alapú keresés nem veszi figyelembe a
szakemberek átlagos képzettségében bekövetkező, a mesterséges
intelligencia által ösztönzött esetleges gyors változásokat, akkor nem
lesz elégséges.").
66 A WIPO 20%-os pontosságról számolt be a védjegyek osztályozására
szolgáló tesztkészleten. Christophe Mazenc, Machine Learning Applied to
Trademark Classification and Search, World Intell. Prop. Org. 10, 20,
https://www.wipo.int/edocs/
mdocs/globalinfra/en/wipo_ip_itai_ge_18/wipo_ip_itai_ge_18_p17.pdf
.
67 Lásd általában TMEP, 10. lábjegyzet, 1400. §.
68 Számos mély tanulási modell létezik, amelyek ilyen típusú optikai
karakterfelismerést (OCR) végeznek a szabad természetben.
69 A "megmagyarázhatóság" kifejezés a jogi kontextusban és a
"megmagyarázhatóság" kifejezés az informatikai kontextusban lehet,
hogy célját tekintve egybeesik, de egyébként különböző jelentéssel
bíró, eltérő fogalmak. Például,
egy "megmagyarázható" algoritmus az informatika kontextusában
nem feltétlenül kell, hogy "megmagyarázható" legyen a közigazgatási
jog kontextusában, és fordítva.
70 5 U.S.C. § 555(e) (2017).
71 Arti Rai, Gépi tanulás a Szabadalmi Hivatalban: (2018. december 29.)
(kiadatlan kézirat) (a szerzőknél van).
72 MPEP, 23. lábjegyzet, 719.05. §.
73 Id. Valójában a kiadott szabadalmakról jogilag vélelmezik, hogy
érvényesek. 35 U.S.C.
§ 282(a) (2017).
74 Id. Ezek a keresési jegyzetek gyakran tartalmazzák a keresett CPCosztályozásokat, valamint a konkrét keresési kifejezéseket és
stratégiát. Például egy vizsgáztató feljegyezheti azokat a konkrét
személyeket, akikkel beszélt, pl. más vizsgáztatókkal. A vizsgáztató
feljegyezheti a keresőrendszerbe beírt konkrét lekérdezéseket is.
75 TMEP, 10. lábjegyzet, 710.02. §. Ezek a keresési kifejezések
tartalmazhatnak karaktereket, szavakat és mintakódokat, és a keresési
előzmények több bejegyzést, valamint a vizsgáló ügyvéd által a
kereséssel töltött idő időtartamát is tartalmazhatják.
76 Rólunk, Patent Off. Prof'l Ass'n, http://www.popa.org/forms/about-us/
(utolsó látogatás: 2019. március 29.).
77 A Nemzeti Kincstári Dolgozók Szakszervezete: Chapter 245,
http://www. nteu245.org/ (utolsó látogatás: 2019. március 29.).
78 Rai, 71. lábjegyzet, 16. pont.
79 Id.
80 Lásd id.
81 Lásd id. (leírja, hogy az USPTO korábbi Sigma eszköze
hatékonyabbnak tűnt az informatikai háttérrel rendelkezők számára).
82 Megan McLoughlin, A Better Way to File Patent Application, IPWatchdog
(2016. április 14.), http://www.ipwatchdog.com/2016/04/14/better-wayfile- patent-applications/id=68302/.
83 37 C.F.R. § 1.56 (2018).
84 Lásd Therasense, Inc. kontra Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276, 1285.
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85 15 U.S.C. § 1051(b)(3)(D) (2017); 37 C.F.R. § 2.33(b)(2); TMEP, fenti megjegyzés.
10, § 804.02. A védjegybejelentők csak kötelesek nem megtéveszteni
az USPTO-t, nem pedig megerősítő kötelezettséget vállalni arra,
hogy feltárják a lényeges információkat.
információk az USPTO számára. Lásd általában Susan M. Richey, The
Second Kind of Sin: Making the Case for a Duty to Disclose Facts Related to
Genericism and Functionality in the Trademark Office, 67 Wash. & Lee L. Rev.
137, 140 n.7 (2010).
86 35 U.S.C. § 112 (2018). A 112. szakasz "teljes, világos, tömör és pontos
kifejezést" ír elő a találmány írásbeli leírására a bejelentésben, valamint
olyan igénypontokat, amelyek "egyértelműen azt a tárgyat állítják[],
amelyet a feltaláló vagy a feltalálótárs találmánynak tekint". Id.
87 Forgalmazói információk, U.S. Patent & Trademark Off. (2019. február 29.),
https:// www.uspto.gov/about-us/vendor-information.
88 48 C.F.R. § 9.504(a)(1)-(2) (2018).
89 Id. § 9.504.
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Végjegyzetek a II. részhez.
Esettanulmányok: Szabályozási elemzés
az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalnál
1 Maeve P. Carey, Számláló rendeletek: An Overview of Rulemaking, Types of
Federal Regulations, and Pages in the Federal Register, Cong. Res. Serv.
2 (2019), https://fas.org/sgp/crs/misc/R43056.pdf.
2 Lásd Postmarketing Surveillance Programs, U.S. Food & Drug Admin.
(2016. november 17.),
https://www.fda.gov/drugs/surveillance/postmarketing- surveillanceprograms.
3 Konkrét példa arra, hogy az FDA hogyan használta a FAERS-elemzést az
infúziós pumpákra vonatkozó szabályozás finomítására. Miután több ezer
nemkívánatos eseményről érkezett jelentés, az FDA elindította az infúziós
pumpák javítására irányuló kezdeményezését, és végül új
követelményeket írt elő az infúziós pumpák gyártóira, valamint új
útmutató dokumentumot adott ki. Lásd a Fehér Könyvet: Infusion Pump
Improvement Initiative, U.S. Food & Drug Admin. (2010. április), https://
www.fda.gov/medical-devices/infusion-pumps/white-paper-infusionpump-improvement-initiative#causes; Infusion Pumps Total Product Life
Cycle: Guidance for Industry and FDA Staff, U.S. Food & Drug Admin. (2014.
december 2.), https://www.fda.gov/media/78369/download.
4 Robert Ball, Miért érdekli az FDA-t a klinikai szövegek természetes
nyelvi feldolgozása (NLP)?: U.S. Food & Drug Admin. 4 (2017. június
15.),
https://pharm.ucsf.edu/sites/pharm.ucsf.edu/files/cersi/media-browser/
Ball.pdf.
5 Lásd pl. Leihong Wu et. al., A Deep Learning Model To Recognize Food
Contaminating Beetle Species Based on Elytra Fragments, 166 Computers
& Elec. in Agric. 105002 (2019); Randy L. Self, Michael G. McLendon,
Christopher M. Lock, Determination of Decomposition in Salmon Products by
Mass Spectrometry with Sensory-driven Multivariate Analysis, 39 J. of Food
Safety 5 (2019); Leihong Wu, Xiangwen Liu, Joshua Xu, HetEnc: A Deep
Learning Predictive Model for Multi-type Biological Dataset, 20 BMC
Genomics 638 (2019); Meng Hu et. al., Predictive Analysis of First Abbreviated
New Drug Application Submission for New Chemical Entities Based on
Machine Learning Methodology, 106 Clinical Pharmacology 1 (2019);
Xiajing Gong, Meng Hu, Liang Zhao, Big Data Toolsets to Pharmacometrics:
Application of Machine Learning for Time-to-Event Analysis, 11 Clinical
Translational Sci. 3 (2018).
6 Lásd általában David Lazer et al., The Parable of Google Flu: Traps in Big
Data Analysis, 343 Sci. 1203 (2014); Kristen M. Altenburger & Daniel E. Ho,
When Algorithms Import Private Bias into Public Enforcement: The Promise
and Limitations of Statistical De-biasing Solutions, 175 J. Institutional &
Theoretical Econ. 98 (2018).
7 Tájékoztató: FDA at a Glance, U.S. Food & Drug Admin., https://www.fda.
gov/AboutFDA/Transparency/Basics/ucm553038.htm (utolsó látogatás
2019. április 4.).
8 21 U.S.C. § 301 (2018).
9 21 U.S.C. §§ 355(k)(3)(b), (k)(3)(b)(ii)-(iii) ("A miniszter legkésőbb 2
évvel a 2007. évi élelmiszer- és gyógyszerhatósági módosító törvény
[2007. szeptember 27-én hatályba lépett] hatályba lépését követően,
állami, tudományos és magánszervezetekkel együttműködve . . . .
kidolgoz
validált módszerek a forgalomba hozatal utáni kockázatazonosítási és elemzési rendszer létrehozására, amely összekapcsolja és elemzi a több
forrásból származó biztonsági adatokat" és "összehív egy szakértői
bizottságot, beleértve az adatvédelem és az adatbiztonság területén
elismert személyeket, hogy ajánlásokat tegyen a miniszter számára a
forgalomba hozatal utáni adatok etikai és tudományos felhasználására és
közlésére szolgáló eszközök és módszerek kidolgozására . . beleértve a
gyógyszerbiztonsági kérdések tanulmányozására szolgáló hatékony
kutatási módszerek kidolgozására vonatkozó ajánlásokat.").

10 Lásd Lars Noah, Kormányzás a hátsó ajtón keresztül: 93 Neb. L. Rev. 89, 90
(2014) (megjegyezve, hogy az FDA "a kötelező erejű szabályok
kihirdetéséről a nem kötelező erejű útmutató dokumentumok
kibocsátására tért át"); Search for FDA Guidance Documents, U.S. Food &
Drug Admin. (Nov. 8, 2019), https://www.fda.gov/regulatory-information/
search-fda-guidance-documents; lásd még Michael S. Greve & Ashley C.
Parrish, Administrative Law Without Congress, 22 Geo. Mason L. Rev. 501,
532 (2015); K. M. Lewis, Informal Guidance and the FDA, 66 Food & Drug
L.J. 507, 509 (2011). Az FDCA elfogadását követő első évtizedekben némi
bizonytalanság uralkodott az FDCA által előírt szabályalkotási eljárások
által megkövetelt formai szint tekintetében, különösen az igazgatási
eljárási törvény (Administrative Procedure Act, APA) "hivatalos
szabályalkotásra" vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során. Lásd
Noah, fentebb, 94-95. o. Az 1990-es évek közepére az ügynökség nagyrészt
elfordult a szabályalkotástól, és inkább nem kötelező érvényű
iránymutatást adott ki.
dokumentumokat, legalábbis részben azért, hogy elkerüljék a
fáradságosabb szabályalkotási eljárásokat.
Lásd id. 90-92. o.
11 Lásd a figyelmeztető és megszüntető levelekről, U.S. Food & Drug Admin. (Apr.
29, 2019), https://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/
ucm278624.htm (utolsó látogatás: 2018. november 21.).
12 Lásd általában Regulatory Procedures Manual, U.S. Food & Drug Admin.
(2017. december 12.),
https://www.fda.gov/iceci/compliancemanuals/
regulatoryproceduresmanual/default.htm.
13 Lásd pl. Lars Noah, The Little Agency that Could (Act with Indifference to
Constitutional and Statutory Strictures), 93 Cornell L. Rev. 901, 924
(2008) (megjegyezve, hogy az FDA "küzdött a közegészségügy
védelméért korlátozott törvényi hatáskörrel és gyakran nem megfelelő
erőforrásokkal"); Lewis, Supra note 10, 538 ("[The] FDA operates under
serious resource constraints."); Nicholas R. Parrillo, Admin. Conf. of the
U.S., Federal Agency Guidance: An Institutional Perspective 53 (2017)
(megjegyezve egy interjúalany, aki az FDA-t "erőforrás-korlátozottnak"
nevezte).
14 Lásd pl. The FDA's Drug Review Process: U.S. Food & Drug Admin. (2017.
november 24.), https://www.fda.gov/
Drugs/ResourcesForYou/Consumers/ucm143534.htm.
15 Lásd pl. The FDA's Drug Review Process: U.S. Food & Drug Admin.
(2015. augusztus 24.), https://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/
Consumers/ucm289601.htm.
16 Lásd pl. Generikus gyógyszerek: Kérdések és válaszok, U.S. Food & Drug
Admin.
(2018.
június
1.),
https://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/
Consumers/QuestionsAnswers/ucm100100.htm; Abbreviated New Drug
Application (ANDA), U.S. Food & Drug Admin., https://www.fda.gov/drugs/
developmentapprovalprocess/howdrugsdraredevelopedandapproved/
approvalapplications/abbreviatednewdrugapplicationandagenerics/
default.htm (utolsó látogatás: 2019. február 17.).
17 Lásd pl. A History of Medical Device Regulation & Oversight in the United
States, U.S. Food & Drug Admin. (2019. június 24.), https://www.fda.gov/
MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/ucm618375.
htm.
18 Id.
19 Lásd pl. 21 U.S.C. § 355(k)(3)(B)(ii) (2018) ("The secretary shall . . . . develop
validated methods for the establishment of a postmarket risk
identification and analysis system to link and analyze safety data from
multiple sources.". Hasonlóképpen, a 355(k)(3)(C)(i)(II), (IV) és (VI)
alszakaszok kimondják: "A miniszter . . . . létrehozza és fenntartja az
eljárásokat . . a rendszer által hozzáférhető adatokkal kapcsolatos
bizonyos tendenciák és minták azonosítására ... . [és] lehetővé tegye,
hogy a program az adatokat további összesítésre, statisztikai elemzésre
és jelentéstételre alkalmas formában exportálhassa.". 355(k)(4) alszakasz
(A) kimondja: "A miniszter ... ... együttműködést alakít ki állami,
tudományos és magánszervezetekkel ... a (3) bekezdés C) pontjában leírt
gyógyszerbiztonsági adatok korszerű elemzésének biztosítása
érdekében.")". (kiemelés hozzáadva).
20 Lásd általában U.S. Gov't Accountability Off., Report to Requesters:
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Drug Safety, Improvements Needed in FDA's Postmarket DecisionMaking and Oversight Process (2006); lásd még Rebecca S. Eisenberg
&
W. Nicholson Price II, Promoting Healthcare Innovation on the Demand
Side, 4 J.L. & Biosciences 3, 41-44 (2017) (rövid áttekintés az FDA
forgalomba hozatal utáni felügyeleti hatáskörének kialakulásáról).
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21 Eisenberg & Price, Supra 20. lábjegyzet, 42. o., 257. pont.
22 De lásd pl. Alison M. Pease et al., Postapproval Studies of Drugs Initially
Approved by FDA on the Basis of Limited Evidence: Systematic Review, 357
British Med. J. 1680 (2017).

Hatim et al., Modeling and Text Analysis to Empower FAERS Adverse Event
Assessment, https://phusewiki.org/docs/2018_US%20Connect18/AB%20
STREAM/AB09%20FINAL.pdf (utolsó látogatás 2019. dec. 6.).

23 Megan Molteni, Az orvostudomány digitalizálódik. FDA Is Racing to Catch
Up, WIRED (2017. május 22.), https://www.wired. com/2017/05/medicinegoing-digital- fda-racing-catch/; lásd még Evan Sweeney, FDA Begins Filling
Positions for its New Digital Health Unit, FierceHealthcare (2017. szeptember
11. 11:31), https://www.fiercehealthcare.com/regulatory/fda-begins-fillingpositions- for-its-new-digital-health-unit.
24 U.S. Food & Drug Admin., Digital Health Action Plan 7 (2017), https://
www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DigitalHealth/UCM568735.pdf.
25 U.S. Dep't of Health & Human Servs., U.S. Food & Drug Admin.,
Justification of Estimates for Appropriations Committees: Fiscal Year
2019 8-9 (2018).
26 Id.; lásd még: Digitális egészségügyi cselekvési terv, 24. lábjegyzet.
27 Scott Gottlieb, Az FDA átfogó erőfeszítése az új innovációk
előmozdítására: U.S. Food & Drug Admin. (2018. augusztus 29.),
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/FDAVoices/
ucm619119.htm.
28 Id.
29 Id.
30 Az FDA más adatbázisai is felhasználhatók az AI/ML eszközök
kiaknázására. Lásd pl. FDA's Sentinel Initiative, U.S. Food & Drug Admin.,
https://www.fda. gov/Safety/FDAsSentinelInitiative/default.htm (utolsó
látogatás: 2018. november 24.) (A Sentinel "az FDA nemzeti elektronikus
rendszere, amely átalakította a
az FDA által szabályozott orvosi termékek, köztük gyógyszerek, vakcinák,
biológiai készítmények és orvostechnikai eszközök biztonságának nyomon
követését."); FDA Officials Discuss Sentinel Challenges, FDANews (Feb. 14,
2018), https://www. fdanews.com/articles/185596-fda-officials-discusssentinels-challenges ("Az FDA 10 éves Sentinel ... legnagyobb kihívása a
CDER igazgatóhelyettese, Robert Ball szerint a partnerek és adatforrások
széles körével való foglalkozás."). A természetes nyelvi feldolgozás és a
gépi tanulás fokozott használata segíteni fog ennek a kihívásnak a
kezelésében, mondta ......................................................... Ball. ");
Validálás
of Anaphylaxis Using Machine Learning, Sentinel Initiative (2018.
október 11.), https://www.sentinelinitiative.
org/sentinel/methods/validationanaphylaxis-using-machine-learning (egy folyamatban lévő "kísérleti
projekt" megvitatása, amely "természetes nyelvi feldolgozást" és "gépi
tanulást" fog használni).
"az érdeklődésre számot tartó egészségügyi kimenetel (HOI) [ebben az
esetben az anafilaxia] észlelési algoritmusainak javítása, amelyeket
később a nagyobb Sentinel elosztott adatbázisban lehet használni").
31 Postmarket Surveillance Programs, U.S. Food &
Drug Admin. (2016. november 17.),
https://www.fda.gov/Drugs/.
GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Surveillance/ucm090385.
htm.
32 Lásd 21 C.F.R. § 314.80 (2018) (a forgalomba hozatal utáni mellékhatások
jelentésére vonatkozó követelmények leírása); lásd még Anne Tobenkin,
U.S. Food & Drug Admin., An Introduction to Drug Safety Surveillance
and FDA Adverse Event Reporting System 28 (Apr. 10, 2018),
https://www.fda.gov/ media/112445/download.
33 Tobenkin, Supra 32. lábjegyzet, 25. o.
34 Id.
35 Id. 23. pont.
36 Kérdések és válaszok az FDA mellékhatások jelentési rendszeréről
(FAERS), U.S. Food & Drug Admin. (2018. június 4.), https://www.fda.
gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Surveillance/
AdverseDrugEffects/default.htm.
37 Qais Hatim et al., U.S. Food & Drug Admin., Modeling Text Analysis to
Empower FAERS Adverse Event Assessment 5-6 (2018); lásd még Qais
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38 Hatim, fentebb 37. lábjegyzet, 8. o.
39 Id. at 9. Némi egyéni szűrés alkalmazása után a címkézett rekordok
végső száma 304 000 volt.
40 A megközelítés minden részletét lásd az id.
41 A szövegbányászat egy olyan felügyelet nélküli módszer, amellyel a
fontos kifejezések gyakoriságát lehet meghatározni egy korpusz
dokumentumai között, és így egy kifejezésenkénti mátrixot kapunk.
A projekt numerikus elemzési technikákat alkalmazott a nagy mátrix
tömörebb kifejezésére. A legnagyobb gyakoriságú kifejezésekről úgy
ítélték meg, hogy nem adnak hozzáadott értéket az elemzéshez
(ilyen kifejezések például a "beteg" és a "máj"). Id. at 9.
42 A témamodellezés "olyan kifejezések gyűjteményét
vizsgálja, amelyek leírnak és jellemeznek egy fő témát vagy
gondolatot". Id. at 9.
43 Id. 11-13. Az FDA projektje a szakértői tudást egyéni témák
hozzáadásával építette be. Id. at 9.
44 Id. 13. pont.
45 Id. 18-20. o.
46 Lásd Lichy Han et al., Development of an Automated Assessment Tool
for MedWatch Reports in the FDA Adverse Event Reporting System, 24
J. Am. Med. Informatics Assoc. 913 (2017).
47 A vevői működési jelleggörbe alatti terület 0,66 volt. 48 Hatim,
Supra 37. lábjegyzet, 27. pont.
49 Id.
50 Ezeket a kifejezéseket az L1 regularizált logisztikus regressziós
megközelítésből származtattuk.
51 Ahogy az FDA egyik tisztviselője megjegyezte, az FDA-nak "szabályozási
szintű adatokra" van szüksége. Tiszta adatoknak kell lenniük; [de] az NLP
ennek a közelébe sem ér". Emellett talán érdemes megismételni, hogy a
klasszikus szabályalapú technikák a
Az NLP alkalmasabb lehet ok-okozati hipotézisek generálására, de
nem rendelkeznek nagy teljesítményű előrejelzési feladatokban.
Másrészt a nagy FDA-adatkészletekből profitáló gépi tanulási
technikák, például a neurális hálózati módszerek sikeresen
feltárhatnak mintákat és statisztikai összefüggéseket az adatokban.
Ezek azonban jellemzően kevésbé értelmezhetőek, és az oksági
következtetés még nehezebb, mint a strukturáltabb szabályalapú
rendszerek esetében. Mindez együttesen egyfajta szabályozási 22-es
csapdáját hozhatja létre, ahol a teljesítmény és a megértés fordítottan
arányos.
52 Hatim, Supra 37. lábjegyzet, 1., 22. pont.
53 Use of Natural Language Processing to Extract Information from
Clinical Text, U.S. Food & Drug Admin. (2017. június 14.),
https://www.fda.gov/
ScienceResearch/SpecialTopics/RegulatoryScience/ucm548651.ht
m.
54 Lásd Han et al., 46. lábjegyzet.
55 Az FDA egyik megkérdezett tisztviselője sem állította, hogy az FDA-nál
a humán tőke jelentette volna az NLP sikeres bevezetésének
akadályát. Az FDA egyik tisztviselője szerint "a legjobb AI-kutatókkal
rendelkezünk, de [a különböző gyakorlati akadályok miatt] elakadtunk".
Egy másik tisztviselő megjegyezte, hogy az FDA-nak nagyon jó
munkatársai vannak, és bár a fizetés egyesek számára akadályt
jelenthet, de a
az FDA-nál dolgozó személyek, beleértve a hivatásos tisztviselőket és
a statisztikai háttérrel rendelkezőket is, akik az AI/ML-t alkalmazzák.
56 Hatim, fentebb 37. lábjegyzet, 22. pont.
57 A szabványosított vagy más módon a célnak megfelelő adatok kritikus
fontosságát szintén számos szövetségi ügynökség tisztviselőitől
hallottuk.
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58 Lásd pl. Scott Gottlieb & Jeffrey E. Shuren, Statement from FDA
Commissioner Scott Gottlieb, M.D. and Jeff Shuren, M.D., Director of the
Center for Devices and Radiological Health, on FDA's Updates to Medical
Device Safety Action Plan to Enhance Post-market Safety, U.S. Food & Drug
Admin. (2018. november 20.),
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/
PressAnnouncements/ucm626286.htm. Különösen a készüléktérben,
Az FDA vizsgálja, hogyan lehetne csökkenteni a forgalomba hozatal előtti
akadályokat, miközben fokozza a forgalomba hozatal utáni ellenőrzést.
Lásd általában: U.S. Food & Drug Admin., Developing a Software
Precertification Program: A Working Model (2019),
https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DigitalHealth/
DigitalHealthPreCertProgram/UCM629276.pdf.

65 Az FDA engedélyezi a csuklótörések felismerését segítő mesterséges
intelligencia algoritmus forgalmazását, U.S. Food & Drug Admin. (2018. május
24.), https://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/
ucm608833.htm [a továbbiakban OsteoDetect].

59 Postmarket Surveillance Programs, 31. lábjegyzet; Tobenkin,
Supra 32. lábjegyzet, 14. o.
60 Lásd pl. The Public's Stake in Adverse Event Reporting,
U.S. Food & Drug Admin., https://www.fda.gov/Drugs/
GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Surveillance/
AdverseDrugEffects/ucm179586.htm (utolsó látogatás 2019. február 17.) (a
forgalomba hozatal utáni biztonsági felügyeletet az FDA feladatainak
"kritikus részeként" írja le).
61 2018-ban az FDA bejelentette, hogy "a nyitott PMR-ek [forgalomba
hozatal utáni követelmények] 81 százaléka (1056/1 298) és a nyitott PMC-k
[forgalomba hozatal utáni kötelezettségvállalások] 76 százaléka (248/326)
a tervezett ütemterv szerint halad", és hogy "az FDA Gyógyszerértékelési
és Kutatási Központja (CDER) az elmaradt 1553 PMR-ból és PMC-ből 1468
esetében befejezte a felülvizsgálatot, az FDA Biológiai Értékelési és Kutatási
Központja (CBER) pedig befejezte a felülvizsgálatot".
a 83 PMR és PMC közül 71-et a hátralékosok között." Scott Gottlieb,
Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the FDA's Efforts to
Hold Industry Accountable for Fulfilling Critical Post-marketing Studies of the
Benefits, Safety of New Drugs, U.S. Food & Drug Admin. (2018. november
16.), https://www. fda.gov/news-events/press-announcements/statementfda-commommissioner- scott-gottlieb-md-fdas-efforts-hold-industryaccountable-fulfilling (kiemelés hozzáadva).
62 Például a tanulási komponenssel rendelkező eszközöket a jelenlegi
szabályozási rendszer szerint minden egyes változáskor újra
engedélyeztetni kell az FDA-val. Emiatt (és más okokból) az FDA olyan
engedélyezési folyamat kialakításán dolgozik, amely figyelembe veszi a
vállalat eddigi tevékenységét, és nagy hangsúlyt fektet a forgalomba
hozatal utáni felügyeletre, hogy a termékek gyorsabban kerüljenek piacra.
Lásd pl. U.S. Food & Drug Admin., Proposed Regulatory Framework
for Modifications to Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ ML)Based Software as a Medical Device (SaMD)--Discussion Paper and
Request for Feedback 3 (2019), https://www.fda.gov/downloads/
MedicalDevices/DigitalHealth/SoftwareasaMedicalDevice/UCM635052.
pdf?utm_campaign=2019-04-02%20Discussion%20Paper%20on%20
Regulating%20Artificial%20Artificial%20Intelligence&utm_medium=e
mail&utm_ source=Eloqua ("Az orvostechnikai eszközök
szabályozásának hagyományos paradigmáját nem az adaptív AI/ML
technológiákra tervezték, amelyek képesek valós időben adaptálni és
optimalizálni az eszközök teljesítményét, hogy folyamatosan javítsák a
betegek egészségügyi ellátását."). [a továbbiakban: a módosításokra
javasolt szabályozási keretrendszer]. Lásd még: Developing a
Software Precertification Program (Szoftver-előtanúsítási program
kidolgozása), uo. 58. lábjegyzet.
63 Lásd pl. Scott Gottlieb, Remarks Before the Bipartisan Policy Center, U.S.
Food & Drug Admin. (2019. január 28.),
https://www.fda.gov/NewsEvents/ Speeches/ucm629942.htm.
64 A Viz.AI "egy számítógépes triázs szoftver, amely mesterséges
intelligencia algoritmus segítségével elemzi a képeket a stroke-hoz
kapcsolódó mutatók szempontjából". Az FDA engedélyezi a klinikai
döntéstámogató szoftver forgalmazását, amely a betegeket potenciális
stroke-ra figyelmeztető szoftver, U.S. Food & Drug Admin. (2018. február
13.), https://www.fda.gov/newsevents/newsroom/
pressannouncements/ucm596575.htm (Miután a szoftver elemzi az
agy CT-felvételeit, az alkalmazás ezután "szöveges értesítést küld[het]
a
neurovaszkuláris szakorvoshoz, ha nagy érelzáródás gyanúja merül
fel."). [a továbbiakban Viz.AI].
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66 Az FDA engedélyezi a mesterséges intelligencia alapú eszköz forgalmazását
bizonyos cukorbetegséggel kapcsolatos szemproblémák felismerésére, U.S.
Food & Drug Admin. (2018. ápr. 11.),
https://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/
ucm604357.htm
(Az IDx-DR "egy olyan szoftver, amely mesterséges intelligencia algoritmus
segítségével elemzi a szemről a Topcon NW400 nevű retinakamerával
készített képeket".) [a továbbiakban IDx-DR].

algoritmusok átképzését és frissítését, valamint az ebből eredő
kockázatok kezelésére és ellenőrzésére való képességüket.").
73 Id.

67 Az automatikus III. osztályba sorolás (de novo) összefoglalóinak értékelése,
U.S. Food & Drug Admin., http://www.fda.gov/about-fda/cdrhtransparency/ evaluation-automatic-class-iii-designation-de-novosummaries (utolsó látogatás: 2019. november 26.) ("Az 1997. évi Food
and Drug Administration Modernization Act of 1997 (FDAMA) a De Novo
besorolási lehetőséget alternatív útvonalként adta hozzá az olyan új
orvostechnikai eszközök besorolásához, amelyeket automatikusan a III.
osztályba soroltak, miután a forgalomba hozatal előtti bejelentésre
[510(k)] benyújtott "nem lényegében egyenértékű" (NSE)
meghatározást kaptak.").
68 Lásd Viz.AI, 64. lábjegyzet.
69 Id. ("A vállalat 300 CT-felvételen végzett retrospektív vizsgálatot
nyújtott be, amely a Viz.AI Contact alkalmazás képelemző
algoritmusának és értesítési funkciójának független teljesítményét
értékelte két képzett neuro-radiológus teljesítményével összehasonlítva
az agyban lévő nagy érelzáródások felismerése tekintetében. Valós
bizonyítékokat használtak fel egy klinikai tanulmány segítségével annak
bizonyítására, hogy az alkalmazás hamarabb értesíteni tudott egy
neurovaszkuláris szakorvost olyan esetekben, amikor elzáródás gyanúja
merült fel."); IDx-DR, 66. lábjegyzet (Az FDA "értékelte egy klinikai
vizsgálat adatait, amely 10 alapellátási helyszínen 900 cukorbeteg
betegtől kapott retinaképeket vizsgált[, és megállapította, hogy] az IDxDR képes volt helyesen azonosítani a jelenlétet.
az esetek 87,4 százalékában az enyhenél súlyosabb diabéteszes
retinopátiát, és az esetek 89,5 százalékában helyesen azonosította
azokat a betegeket, akiknél nem volt enyhenél súlyosabb diabéteszes
retinopátia."); OsteoDetect, supra 65. lábjegyzet (az OsteoDetect-et "egy
1000 röntgenfelvételen végzett retrospektív vizsgálat alapján hagyták
jóvá, amely a csuklótörések felismerésére szolgáló képelemző
algoritmus független teljesítményét és az OsteoDetect
töréslokalizációjának pontosságát értékelte három ortopédiai
szakvizsgával rendelkező kézsebész teljesítményével összehasonlítva.
Az Imagen egy retrospektív tanulmányt is benyújtott, amelyben 24
szolgáltató 200 beteg esetét tekintette át.
Mindkét vizsgálat azt mutatta, hogy az olvasók teljesítménye a
csuklótörések felismerésében javult a szoftver használatával, beleértve a
megnövekedett érzékenységet, specificitást, pozitív és negatív prediktív
értékeket, amikor az OsteoDetect segített, összehasonlítva a standard
klinikai gyakorlat szerinti, segítség nélküli teljesítményükkel.").
70 Lásd pl. a módosítások javasolt szabályozási keretét, lásd fentebb.
62. megjegyzés.
71 Amy Abernathy, Statement on New Steps to Advance Digital Health Policies
That Encourage Innovation and Enable Efficient and Modern Regulatory
Oversight, U.S. Food & Drug Admin. (2019. szeptember 26.),
https://www.fda. gov/news-events/press-announcements/statementnew-steps-advance- digital-health-policies-encourage-innovation-andenable-efficient-and ("Úgy véljük, hogy a megfelelő szabályozási keret,
amely figyelembe veszi a technológiai fejlődés realitásait, döntő
szerepet játszik a digitális egészségügyi technológiák ......... hatékony
fejlesztésébenAz e
terv alapján számos kulcsfontosságú kezdeményezést valósítottunk meg,
többek között elindítottuk és teszteltük a digitális egészségügyi szoftverek
előzetes hitelesítési kísérleti programját ("Pre-Cert"), és lépéseket tettünk
politikáink korszerűsítésére.").
72 Conor Hale, FDA Lays Out Plans for a New Review Framework for AI and
Machine Learning-based Devices, FierceBiotech (2019. április 3.),
https:// www.fiercebiotech.com/medtech/fda-lays-out-plans-for-anew-review- framework-for-ai-and-machine-learning-based-devices
("Ezek a változások a frissítések kézi validálását és ellenőrzését
igényelnék . . . .
Az ügynökség jövőbeli megközelítése megkövetelheti a gyártók előre
meghatározott módosítási terveinek vizsgálatát, beleértve az
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74 Lásd Információcsere és adatátalakítás (INFORMED), U.S. Food & Drug
Admin.
(2018.
július
12.),
https://www.fda.gov/aboutfda/
centersoffices/officeofmedicalproductsandtobacco/oce/ucm543768.
htm (Az FDA honlapja tartalmazza az INFORMED "kutatási
portfóliójának" vázlatát.).
75 Sean Khozin et al., INFORMED: An Incubator at the US FDA for Driving
Innovation in Data Science and Agile Technology, 17 Nature Rev. Drug
Discovery 529, 529 (2018) [a továbbiakban Khozin, Incubator]; lásd még Dr.
Sean Khozin on FDA Initiative to Analyze Data from Real-World Pipelines,
Am.
Journal Managed Care (2017. január 23.), https://www.ajmc.
com/interviews/
dr-sean-khozin-on-fda-initiative-to-analyze-data-fromreal-world-pipelines (Az INFORMED "egy onkológiai adattudományi
kezdeményezés, és [két] elsődleges összetevője van [T]he first component
of our program is aggregating and
a klinikai vizsgálatok adatainak egységes szabványosítása, valamint
metaanalízisek és prediktív ........................ analízisekkészítéseA
klinikai vizsgálatok második összetevője a
a program célja, hogy a klinikai vizsgálatokon kívüli új adatcsatornákat
kezdjen el kihasználni, és számos új adatcsatornát vizsgálunk. Az egyik
legfontosabb az elektronikus egészségügyi nyilvántartásokból származó
adatok, valós bizonyítékok, ha úgy tetszik,
más adatcsatornákat is
vizsgálunk.
vizsgálják a bioszenzorok és a mobil érzékelő technológiák
hasznosságát, hogy jobban meg tudják ragadni a beteg ....tapasztalatát.
az adatvezetékek között szerepelnek a nyers genomikai adatok, és ez
az a pont, ahol igazán elkezdesz belemenni a nagy adatelemzésbe és az
adattudományba.")". [Khozin az FDA-ról, Am. Journal Managed Care].

eszközök egyedi adatigényeihez és innovációs ciklusaihoz igazított
adatokra"); Medical Device Safety Action Plan: A betegek védelme, a
közegészségügy előmozdítása, U.S. Food & Drug Admin. 6 (2018),
https://www.fda.gov/media/112497/download (A programot "a nonprofit
Medical Device Innovation Consortium (MDIC) irányítja a NEST koordinációs
központon (NESTcc) keresztül.").

76 Am. Khozin az FDA-ról, 75. lábjegyzet; lásd még Khozin, Incubator, fentebb.
75. megjegyzés, 530. o. ("Jelenlegi célkitűzéseink kettősek: először is, az
adattudomány és a nagy adatelemzés szervezeti és technikai
infrastruktúrájának további bővítése és fenntartása; másodszor, a
rendszergondolkodás támogatása az onkológiai szabályozási
tudományos kutatásban, különös tekintettel a kapcsolódó
munkafolyamatok hatékonyságának, megbízhatóságának és
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Végjegyzetek a III. részhez.
Következtetések és ajánlások

8

Előadás a "Kerekasztal-beszélgetés a mesterséges intelligencia
használatáról a szövetségi közigazgatási eljárásban" című rendezvényen,
NYU School of Law (2019. február 25.). Más ügynökségek ugyanezzel a
kihívással szembesülnek az örökölt rendszerek korszerűsítése során. Az
SSA által használt számos alkalmazás például olyan programozási
nyelvet (COBOL) használ, amelyet 30 évvel ezelőtt szabványosítottak,
és amely ma már a legtöbb fejlesztő számára ismeretlen. A modern
nyelvekre, például a Java-ra való átállás során az SSA nehezen talál
olyan munkatársakat, akik mindkét nyelvet ismerik. Lásd Amelia Brust,
SSA on Track to Modernize IT Systems Over Next Five Years, Fed. News
Network (2018. április 17.), https://.
federalnewsnetwork.com/it-modernization-month-2018/2018/04/socialsecurity-on-schedule-to-modernize-it-systems-by/. Az IRS az otthona
a szövetségi kormányzat két legrégebbi adatbázisához, és
megállapította, hogy a hardver 52%-a "elöregedett", vagyis a hasznos
élettartamán túl működik. Az adófizetők szószólója. Serv., 1 Fiscal Year
2019 Objectives Report to Congress 49 (2019),
https://taxpayeradvocate.irs.gov/reports/fy-2019-objectives- report-tocongress/full-report; Internal Revenue Serv., Strategic Plan FY20182022 5 (2018), https://www.irs.gov/about-irs/irs-strategic-plan. A PTO
hasonló kihívásokkal néz szembe. Lásd U.S. Patent & Trademark Off.,
Patent Public Advisory Committee, 2018 Annual Report 8 (2018),
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/PPAC_2018_
Annual_Report_2.pdf (elismeri "a szabadalmi rendszer közelmúltbeli
kieséseit, a PAIR-adatok lassú elérési idejét és a nyilvános
felhasználóknak adott hibás üzeneteket").[a továbbiakban:
Prezentáció].

9

Amelia Brust, SSA on Track to Modernize IT Systems over Next Five Years,
Fed. News Network (2018. április 17.), https://federalnewsnetwork.com/
it-modernization-month-2018/2018/04/social-security-on-scheduleto-modernize-it-systems-by/.

10

A szövetségi rendszer területspecifikus adatkorlátozásokat is tartalmaz.
Például az 1996. évi HIPAA (Health Insurance Portability and
Accountability Act), Pub. L. No. 104-191, 110 Stat. 1936 (kodifikálva a 18,
26, 29 és 42 U.S.C. egyes szakaszaiban), adatvédelmi és biztonsági
előírásokat határoz meg a személyes egészségügyi információk
védelmére. Egyéb ágazati törvények közé tartozik a Gramm-LeachBliley Act (GLBA), a Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)
és a Fair Credit Reporting Act (FCRA).

11

Computer Matching and Privacy Protection Act, 5 U.S.C. § 552a(b), (e)(3)
(2018).

Belső kapacitásépítés
1

Az alábbi szakaszok egy része David Freeman Engstrom & Daniel E. Ho,
Artificially Intelligent Government: A Review and Agenda, in Big Data Law
(Roland Vogl szerk., megjelenés 2020).

2

Lásd Oliver E. Williamson, Public & Private Bureaucracies: A Transaction
Cost Perspective, 15 J.L. Econ. & Org. 306, 319 (1999).

3

A kiszervezéssel kapcsolatos általános szakirodalmat, beleértve a
történelmi perspektívát is, lásd Paul R. Verkuil, Outsourcing
Sovereignty: Why Privatization of Government Functions Threatens
Democracy and What We Can Do About It (2007); John D. Donohue,
The Privatization Decision: (1991); Jon D. Michaels, Constitutional
Coup: Privatization's Threat to the American Republic (2017).

4

Lásd Verkuil, 3. lábjegyzet. A szerződéskötés költségeiről és
hasznáról, valamint politikai és egyéb meghatározó tényezőiről szóló
hatalmas szakirodalom közelmúltbeli áttekintését lásd: Jonathan
Levin & Steven Tadelis, Contracting for Government Services: Theory
and Evidence from U.S. Cities, 58 J. Indus. Econ. 507 (2010).

5

Lásd John D. Donahue, A kormányzati munka átalakítása:
(megkülönböztetve a "jól meghatározott, viszonylag könnyen értékelhető
és versenyképes magánszolgáltatóktól elérhető" alapfeladatokat és az
egyedi feladatokat, amelyekből hiányoznak ezek a jellemzők).

6

7

Lásd Joan Puigcerver, Are Multidimensional Recurrent Layers Really
Necessary for Handwritten Text Recognition? (2017), http://www.
jpuigcerver.net/pubs/jpuigcerver_icdar2017.pdf. Történt némi munka
az ábrák és diagramok PDF-dokumentumokból való kinyerésével,
valamint ezen ábrák osztályozásával (például az oszlopdiagramok és a
kördiagramok megkülönböztetése). A jelenlegi mesterséges
intelligencia technikák azonban nem alkalmasak arra, hogy megértsék,
mit is jelent egy ábra. Lásd Yan Liu et al., Review of Chart Recognition in
Document Images, 8654 Visualization & Data Analysis.
1, 1 (2013), https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedingsof-spie/8654/865410/Review-of-chart-recognition-in-documentimages/10.1117/12.2008467.full?SSO=1.
Ezenkívül, még ha egy adott eszköz létrehozása nem is igényel azonnali
frissítést a régi rendszerben, ezen eszközök bővítése vagy más
rendszerekkel való integrálása infrastrukturális frissítéseket igényelhet.
Az IRS például fontolgatja a bevallási bevételi programjának
integrálását egy régebbi lineáris pontozási algoritmussal, a
diszkrimináns leltárfunkciós rendszerrel. Interjú Jeff Butlerrel, a
kutatási adatbázisok igazgatójával, Internal Revenue Serv. (2019. február
11.) (a szerzőnél van) [a továbbiakban: Butler-interjú]. A felügyelet
nélküli modelleket úgy tervezték, hogy látens mintákat találjanak a
címkézetlen adatokban (azaz olyan adatokban, amelyek esetében az xi
megfigyeléseihez "nincs kapcsolódó yi válasz"). Az IRS 1969-ben
végezte első ellenőrzéseit a DIF (Discriminant Inventory Function)
rendszer segítségével, ami jelentősen növelte az ügynökség ellenőrzési
hatékonyságát. William J. Hunter & Michael A. Nelson, An IRS Production
Function, 49 Nat'l Tax J. 105, 108-09 (1996). A DIF-et az 1964-ben
működésbe lépett, a késedelmes bevallásokat és számlákat
felülvizsgáló, valamint részletes helyszíni ellenőrzéseket végző Taxpayer
Compliance Measurement Program (adófizetői megfelelésmérési
program) által szolgáltatott adatok felhasználásával fejlesztették ki. A
technológiai fejlettség szempontjából nagyon eltérő szintű programok
kombinálása jelentős erőforrásokat igényelhet, és az ügynökségeknek
a jövőbeni visszaesések elkerülése érdekében idejekorán azonosítaniuk
és korszerűsíteniük kell a régebbi rendszereket. Alternatív
megoldásként az ügynökségek a meglévő technológiára építhetnek,
szorosan együttműködve a fejlesztőkkel, hogy a prototípusokat a
meglévő rendszereket szem előtt tartva tervezzék meg. Az olyan
ügynökségek, mint a SEC és az SSA
egyes esetekben arra törekedtek, hogy eszközeiket integrálják
az ügynökségek meglévő technológiájával.

12 Lásd id. 552a. § a) 8. pont, 552a. § o)-r) pont. Az 5 U.S.C. § 552a(p) különösen
megköveteli a független ellenőrzést, mielőtt "hátrányos intézkedést"
lehet hozni, vagy a nyújtott ellátások azonosítására és összegére
vonatkozó információk esetében, hogy "nagyfokú bizalom" legyen az
információ pontosságát illetően, míg az 5 U.S.C. § 552a(p)(3)(A) előírja,
hogy "az ilyen ügynökségnek értesítenie kell a megállapításait tartalmazó
nyilatkozatot, és tájékoztatnia kell az egyént a következőkről:".
lehetőséget kapnak arra, hogy megtámadják ezeket a
megállapításokat." Ennek ellenére az adatvédelmi törvényt gyengének
lehet tekinteni, mivel a "rutinszerű felhasználásokra" vonatkozó
mentessége kiskaput teremt, amely lehetővé teszi az adatmegosztás
széles körét, csak azzal a követelménnyel, hogy az ügynökségnek a
Szövetségi Nyilvántartásban közzé kell tennie egy bejegyzést, amelyben
leírja a felhasználást, és általánosabb értelemben egy "nyilvántartási
rendszerről" szóló értesítést. 5
U.S.C. § 552a(e)(4)(D).
13

Lásd az 1980. évi papírmunka csökkentéséről szóló törvényt, 44 U.S.C. § 101.

14

44 U.S.C. § 3516 note (2000) (amely előírja, hogy az ügynökségnek
intézkednie kell az "információk minőségének, objektivitásának,
hasznosságának és integritásának" biztosítása érdekében).

15

Lásd például a Transportation Recall Enhancement, Accountability
and Documentation (TREAD) Act, Pub. L. No. 106-414, 114 Stat. 1800
(2000) (a 49 U.S.C. §§ 30101-30170 különböző rendelkezéseinek
módosítása annak érdekében, hogy a kongresszusnak a nagy
visszhangot kiváltó gumiabroncshibák miatti aggodalmára válaszul
megkövetelje a gyártóktól bizonyos hibákkal kapcsolatos információk
közzétételét).

16

Lásd például a Transportation Recall Enhancement, Accountability and
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Documentation (TREAD) Act, Pub. L. No. 106-414, 114 Stat. 1800 (2000).
Az önkéntes rendszer létrehozására irányuló közelmúltbeli
erőfeszítésekről lásd: 83 Fed. Reg. 50872 (2018. október 10.); lásd még
Pilot Program for Collaborative Research on Motor Vehicles with High
or Full Driving Automation, 83 Fed. Reg. 59353 (javasolt 2018. november
23.) (kodifikálandó: 49 C.F.R. 555, 571, 591. pont).
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17

Lásd NHTSA, A nemzeti gépjármű-mintavételi rendszer felülvizsgálata:
Report to Congress, U.S. Dep't of Transp. 30-32 (2015),
https://crashstats.nhtsa.
dot.gov/Api/Public/ViewPublication/81212128. Az NHTSA javaslatot
tett
de nem véglegesítette a szövetségi gépjármű-biztonsági szabványok
felülvizsgálatát, hogy előírja az eseményadat-felvevő ("EDR")
beszerelését minden könnyűgépjárműre. Lásd 77 Fed. Reg. 74,144 (2012.
december 13.) (kodifikálandó: 40 C.F.R. 571. pont).

25

A Veteránügyi Minisztérium például az Alphabet DeepMind cégével
kötött egészségügyi partnerségében olyan stratégiát dolgozott ki, amely
kriptográfiai hash-okat használ a veteránok érzékeny személyes
adatainak elfedésére, és így lehetővé teszi az adatok megosztását. Lásd
Tom Simonite, The VA Wants to Use DeepMind's AI to Prevent Kidney
Disease, Wired (2019. január 21., 7:00), https://www.wired. com/story/vawants-deepminds-ai- prevent-kidney-disease/.

26

Butler-interjú, 7. lábjegyzet. A GAN-ok egy generátor neurális hálózatot
állítanak szembe egy diszkriminátor neurális hálózattal. A generátor
adatokat hoz létre

18

Az EPA számára végzett egyik tudományos tanulmány például olyan
önbevallásos kibocsátási monitoringjelentésekre támaszkodott,
amelyek pontosságát nem lehetett függetlenül hitelesíteni. Lásd
Miyuki Hino et al., Machine Learning for Environmental Monitoring,
2018 Nature Sustainability 583, 583.
(2018). Az EPA megkezdte olyan eszközök feltárását, amelyekkel
azonosítani lehet a csalárd kibocsátás-ellenőrzési jelentéseket.

19

Előadás, 8. lábjegyzet.

20

Bár az IRS bevallási bevételi programja mind az elektronikus, mind a
papíralapú bejelentéseket feldolgozza, a papíralapú bejelentések
hiányzó adatai korlátozhatják az eszköz hatékonyságát. Gov't
Accountability Office, GAO-18-544, Tax Fraud and Noncompliance 8,
22-24 (2018).

21

DERA, CIRA és XBRL a SEC-nél: Fin. Executives Int'l (2015. július 1.),
https://daily.
financialexecutives.org/dera-cira-and-xbrl-at-the-sec-expanding-theavailability-and-use-of-xbrl-data/.

22

Az NHTSA például nagyrészt strukturálatlan formában gyűjti a
fogyasztói panaszokat. Az ügynökség teljes mértékben
strukturálhatná a beviteli űrlapot, és a panaszosoknak egy sor
legördülő menüből kellene választaniuk.
Ez azonban meghosszabbíthatja vagy bonyolíthatja a benyújtási
folyamatot, vagy olyan információkat áldozhat fel, amelyek nem
férnek bele egy strukturált formátumba.
Továbbá nem minden adatot kell szabványosítani. A HHS Accelerate,
egy központi beszerzési rendszer mögött álló fejlesztőcsoport
rámutatott arra a döntésére, hogy megtartja az eltérő címkézési
sémákat. Telefonos interjú a HHS Accelerate fejlesztőcsapattal (2019.
március 22.). Bár ez megnehezítette a beszerzési adatok átszervezését
és konszolidálását, a csapat elismerte, hogy a beszerzési részlegek
konkrét szervezeti és jogi okokból fogadták el a címkézési
rendszereket.

23

Lásd: Federal Information Security Management Act (FISMA), Public Law
107-347, 116 Stat. 2899; Clay Johnson III, Deputy Dir. For Mgmt., Off. of
Mgmt. & Budget, on Safeguarding Against and Responding to the
Breach of Personally Identifiable Information (2007. május 22.),
https://epic.org/apa/ferpa/OMB-Directive.pdf (a személyazonosításra
alkalmas információk megsértése elleni védelemről és az arra való
reagálásról).
minden ügynökségnek "120 napon belül ki kell dolgoznia és végre
kell hajtania a jogsértésről szóló értesítési politikát"). Az
adatbiztonságra és az adatmegsemmisítésre vonatkozó állami
törvények áttekintését lásd: Data Security Laws--State Government,
Nat'l Conf. of State Legis. (2019. február 22.),
http://www.ncsl.org/research/.
telecommunications-and-information-technology/data-security-lawsstate-government.aspx; Data Disposal Laws, Nat'l Conf. of State Legis.
(2019. január 4.), http://www.ncsl.org/research/telecommunicationsand- information-technology/data-disposal-laws.aspx.

24

A hagyományos nézet szerint a FISMA csak az adatok szándékos
ügynökségi nyilvánosságra hozatala esetén keletkeztet felelősséget,
de egyes bíróságok úgy találták, hogy még a hackerek
megelőzésének gondatlan elmulasztása is perelhető. Lásd AFGE
v. Hawley, 543 F. Supp. 2d 44 (D.D.C. 2008). A biztonsági problémák
valósak, és különösen az Egyesült Államok szövetségi kormánya
szenvedett már el nagy nyilvánosságot kapott adatvédelmi
incidenseket. Lásd például: Zolan Kanno-Youngs & David E. Sanger,
Border Agency's Images of Travelers Stolen in Hack, N.Y. Times (2019.
június 10.), https://www.nytimes. com/2019/06/10/us/politics/customsdata-breach. html. Lásd általában Michael Froomkin, Government Data
Breaches, 24 Berkeley Tech. L.J. 1019 (2009).
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példányok, és a diszkriminátor meghatározza, hogy az új adatpélda
valódi adatot képvisel-e a képzési adathalmazból. Lásd Ian J.
Goodfellow et al., Generative Adversarial Networks, Cornell U. (2014.
június 10.), https://arxiv.org/abs/1406.2661; Alec Radford et al.,
Unsupervised Representation Learning With Deep Convolutional
Generative Adversarial Networks, Cornell U. (2015. november 19.),
https://arxiv.org/abs/1511.06434; Tim Salimans et al., Improved
Techniques for Training GANs, Cornell U. (2016. június 10.),
https://arxiv.org/abs/1606.03498.
27

J. Christopher Giancarlo, Keynote Address at FinTech Week,
Georgetown Univ. Law Sch. (2018. november 7.) (átirat elérhető a
https://www.cftc.
gov/PressRoom/SpeechesTestimony/opagiancarlo59 oldalon).

28

Lásd Cary Coglianese & David Lehr, Transparency and Algorithmic
Governance, 71 Admin. L. Rev. 4 (2019) ("[D]evelopment of machinelearning algorithms, especially for the kinds of special applications to
which they would be applied to government officials, is a challenging
endeavorEtalso requires knowledge of how policy choices can
az algoritmus tervezése során hozott matematikai döntésekbe
ágyazódnak.").

29

Amint azt a II. rész SSA esettanulmánya részletezi, az Insight eszköz
több mint 30 hibatípust jelez, a nem létező jogi rendelkezésre való
hivatkozástól kezdve a potenciális következetlenségekig az
érvelésben (pl. olyan funkcionális károsodás megállapítása, amely
megakadályozná a rokkantsági kérelmezőt abban, hogy részt
vegyen egy feltételezett tevékenységben).
foglalkoztatási forma).

30

Amint azt a II. rész SEC esettanulmánya részletezi, ha a múltbeli
végrehajtási mintákat használjuk képzési adatként, a rendszer
szükségtelenül a jogsértések egy részhalmazára korlátozhatja a
végrehajtási intézkedéseket (pl. "elszabadult visszacsatolási körök"
beindításával), vagy az utolsó háborút vívhatja a kifinomult szereplők új
kijátszásainak felderítése rovására.

31

Hiring
Authorities,
U.S.
Off.
of
Personnel
Mgmt.,
https://www.opm.gov/
policy-data-oversight/hiringinformation/hiring-authorities/ (utolsó látogatás: 2019. december
10.).

32

Mark D. Reinhold, Assoc. Dir. Of Emp. Servs., Off. of Personnel Mgmt.,
Data Scientist Title Guidance (2019. június 27.),
https://www.chcoc.gov/ content/data-scientist-titling-guidance.

33

Margaret M. Weichert, Acting Dir., Off. of Personnel Mgmt., Delegation
of Direct-Hire Appointing Authority for IT Positions (2019. április 5.),
https:// chcoc.gov/content/delegation-direct-hire-appointingauthority-it-positions. Ezekre a közvetlenül felvehető állásokra
továbbra is vonatkoznak a nyilvános hirdetési követelmények és a
kiszorított ügynökségi alkalmazottakra vonatkozó kiemelt felvételi
követelmények. Az ügynökségek a közvetlen felvételi hatóság
alapján négyéves időtartamra vehetnek fel alkalmazottakat, amely
legfeljebb nyolc évvel meghosszabbítható.

34

A megfelelő mérőszámok meghatározásakor az ügynökségeknek el
kell kerülniük, hogy aránytalanul nagy mértékben a
"számszerűsíthető" projektekre összpontosítsanak. A CMS például
nagy hasznát venné az olyan eszközöknek, amelyek azonosítják azokat
a csalástípusokat, amelyeket az emberek nem tudtak következetesen
azonosítani, vagy nem rendelkeznek a nyomon követési kapacitással ugyanakkor egy ilyen eszköz hatása nehezen lenne számszerűsíthető a
következőkhöz viszonyítva
olyan eszköz, amely egyszerűen hatékonyabbá teszi a meglévő
emberi folyamatokat. A CMS elismerte, hogy a befektetés
megtérülése alapján értékelt csalásmegelőzési rendszer elfogult
végrehajtáshoz vezethet: a program könnyebben felderítheti a helyi
szolgáltatók pénzét, akik nem rendelkeznek kifinomult offshore
hálózatokkal a jogtalan nyereség elrejtésére. Centers for Medicare &
Medicaid Servs., Report to Congress: Fraud Prevention System Second
Implementation Year, Dep't of Health & Hum. Servs. 16 (2014),
https://www.cms.gov/About-CMS/Components/CPI/Widgets/
Fraud_Prevention_System_2ndYear.pdf. A megtérülési rendszer
valószínűleg az ilyen könnyen behajtható csalásokat helyezi előtérbe,
ami a CMS szerint "nemkívánatos eredmény, mivel mindkét típusú

csalásnak nincs helye". Id. a iii. oldalon.
35

Meredith Somers, FPS 2.0 More User-Friendly, But Not for Medicare Frauds,
Fed. News Network (2016. október 17.), https://federalnewsnetwork.com/
technology-main/2016/10/FPS-2-0-user-friendly-not-medicare-frauds/
("[Agencies] need to know down to the level of a particular [predictive]
model, what the return on investment is so [the agency] can make
refinements, retired models that are not as worthwhile as others and
continue to develop and priorize models based on historical trends.").
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36

Telefonos interjú Raymond Wedgeworth-tal, a Data Analytics & Sys.
Grp., Ctrs. for Medicare & Medicaid Servs. (2019. március 1.). Mégis ez
a folyamat továbbra is tökéletlen: bár a CMS csalásmegelőzési
rendszere némi sikert mutatott, az ügynökségnek nehézséget okoz a
program sikerének szisztematikus nyomon követése és a változó
teljesítmény elszámolása.
James Swann, Are Medicare Anti-Fraud Efforts Flawed? , Bloomberg
BNA (2017. október 11.), https://www.bna.com/medicare-antifraudefforts-n73014470774/. A megfelelő mérőszámok megállapítása,
amelyekkel a
a sikeres eszközök mérése lehetővé teheti az ügynökségek számára,
hogy nyugdíjba vonják azokat az eszközöket, amelyek nem felelnek
meg az ügynökségi szabványoknak, és újakat alkalmazzanak.

37

U.S. Customs & Border Protection, Déli határ menti gyalogos
terepszemle: Összefoglaló jelentés 8 (2016). Hasonlóképpen, a CMS
közel
200 millió dolláros szerződéseket kötött a csalásmegelőző rendszerének
fejlesztésére, amely már a második iterációjánál tart. U.S. Gov't
Accountability Off., Gao-17-710, Medicare: CMS Fraud Prevention
System Uses Claims Analysis to Address Fraud 4 (2017).

38

A bevallási bevételi program, az adócsalások felderítésére szolgáló
rendszer hibaarányának növekedése 2016-ról 2017-re 12%-kal nőtt. A
rendszer
szintén igen változó: két további szűrő hozzáadása a rendszerhez
495%-os növekedést eredményezett a megjelölt adóbevallások
számában 2018-ban. Adófizetői tanácsadó. Serv., supra note 8, 29. o.

39

Előadás, 8. lábjegyzet.

40

Ez magában foglalhatja a részleges telepítésre vonatkozó
rendelkezések megalkotását, az elvárások meghatározását és a
tesztelés több rétegének létrehozását.

41

A javaslatok a gráfbányászattól a chatbotokig terjednek. Butler-interjú,
a 7. lábjegyzetben

42

Sean Khozin et al., INFORMED: An Incubator at the US FDA for Driving
Innovation in Data Science and Agile Technology, 17 Nature Rev.
Drug Discovery 529, 529 (2018).

43

Content of Premarket Submissions for Management of Cybersecurity in
Medical Devices, U.S. Food & Drug Admin. 11 (2018. október 18.), https://
www.fda.gov/media/119933/download. Az FDA 2019. január végén
nyilvános workshopot tartott, amelynek középpontjában a
kiberbiztonsági útmutató állt.

44

Lásd pl. U.S. Food & Drug Admin., Proposed Regulatory Framework
for Modifications to Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/
ML)-Based Software as a Medical Device (SaMD)-Discussion Paper
and Request for Feedback 3 (2019).

45

Orvostechnikai eszközök kiberbiztonsága: MITRE Corp. (2018),
https://www.mitre.org/sites/ default/files/publications/pr-18-1550Medical-Device-Cybersecurity- Playbook.pdf.

46

Suzanne B. Schwartz, The Medical Device Ecosystem and Cybersecurity-Building Capabilities and Advancing Contributions, U.S. Food & Drug
Admin. (2019. november 1.),
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/
FDAVoices/ucm624749.htm. Az FDA két egyetértési nyilatkozatot hajtott
végre "az orvostechnikai eszközök sebezhetőségét elemző új
információmegosztó szervezetekről". Lásd: Memorandum of
Understanding Between the National Health Information Sharing &
Analysis Center, Inc. (NH-ISAC), a Medisao és az Egyesült Államok
Élelmiszer- és Gyógyszerhatósági Központja között.
for Devices and Radiological Health, U.S. Food & Drug Admin. (2018.
október 1.),
https://www.fda.gov/AboutFDA/PartnershipsCollaborations/
MemorandaofUnderstandingMOUs/OtherMOUs/ucm622056.htm;
Memorandum of Understanding Between the Health Information
Sharing & Analysis Center, Inc. (H-ISAC), a Sensato Critical
Infrastructure ISAO (Sensato-ISAO) és a U.S. Food and Drug
Administration Center For Devices and Radiological Health, U.S. Food &
Drug Admin. (2018. október 1.),
https://www.fda.gov/AboutFDA/PartnershipsCollaborations/
MemorandaofUnderstandingMOUs/OtherMOUs/ucm622055.htm.

47

Lásd Michael Veale et al., Fairness and Accountability Design Needs for
Algorithmic Support in High-Stakes Public Sector Decision-Making, CHI
Conf. Hum. Factors Computing Syss. Procs. (2018) (interjú 27
közalkalmazottal és vállalkozóval, akik hangsúlyozták a modellek
"házon belüli" tudással való kiegészítésének fontosságát, és leírták,
hogy a szervezeti nyomás átláthatóbb modellek előállításához vezet).
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48

49

A "terv szerinti elszámoltathatóság" keretezéshez lásd Margot E.
Kaminski, Binary Governance: A GDPR algoritmikus
elszámoltathatósággal kapcsolatos megközelítésének tanulságai, 92
S. Cal. L. Rev. 24, 125. o. (megjelenés 2020). Az átláthatóság vagy a
jogorvoslati megközelítések egyéni szintű felfogásától való
eltávolodást szorgalmazók számára lásd Joshua A. Kroll et al.,
Accountable Algorithms, 165 U. Pa. L. Rev. 633, 661 (2017); Deven R.
Desai & Joshua A. Kroll, Trust But Verify: A Guide to Algorithms and
the Law, 31 Harv. J.L. & Tech. 1, 5 (2017); Lillian Edwards & Michael
Veale, Slave to the Algorithm? Why a 'Right to an Explanation' Is
Probably Not the Remedy You Are Looking For, 16 Duke L. Tech. Rev.
18 (2017); Tal Z. Zarsky, Transparent Predictions, 2013 U. Ill. L. Rev.
1503 (2013); Mike Ananny & Kate Crawford, Seeing Without Knowing:
Az átláthatóság eszményének korlátai és alkalmazása az algoritmikus
elszámoltathatóságra, 20 New Media & Soc'y 973, 980 (2018).
"Accountability by design"
a "privacy by design", a magánélet védelmére vonatkozó
jogkörökben befolyásos mozgalom, amely "a magánélet
védelmének a különböző technológiák tervezési specifikációiba
való beágyazására irányuló filozófiát és megközelítést" ösztönzi.
Lásd Ann Cavoukian, Privacy by Design 1 (2009), https://www.ipc.
on. ca/ wpcontent/uploads/Resources/7foundationalprinciples.pdf. A
gondolkodás e tendenciájának részben az a magyarázata, hogy
lehetetlen a teljes körű
átláthatóság egy adott döntés eredetét illetően. Részben a jogokat
hordozó magánszemélyek magánjellegű, peres eljárásokra
összpontosító jogérvényesítésének korlátaival kapcsolatos szokásos
megfigyelésekből ered. Lásd pl. David Freeman Engstrom, Agencies as
Litigation Gatekeepers, 123 Yale L.J. 616 (2013) (a magánjogi
jogérvényesítés előnyeiről és hátrányairól szóló irodalom áttekintése);
Stephen B. Burbank & Sean Farhang, Rights and Retrenchment: The
Counterrevolution Against Federal Litigation (2017) (a
magánérvényesítésnek mint szabályozási módnak a jogalkotás, az
eljárási szabályok és a bírósági határozatok révén történő
beszűkülésének áttekintése). A tendencia azonban abból az
általánosabb felismerésből is ered, hogy az egyszeri, ex
a döntések utólagos megkérdőjelezése, még ha számos és
rendszeres időközönként meg is történik, nem éri el a
rendszerszintű hibaforrásokat, és így nem lehet olyan hatékony,
mint a belső vezérlésű, kritikusan reflektáló rendszertervezés a
kezdetek kezdetén, a modell futtatása előtt, és a folyamatos
rendszerszintű nyomon követés, tesztelés és kísérletezés azt
követően. Lásd Kaminski, supra, 1558. o., 1558. o;
Kroll et al., fentebb, 640. o. Egy általánosabb érvelést arra
vonatkozóan, hogy az egyéni, jogalapú végrehajtás miért lehet
elégtelen a tömeges ítélkezési rendszereken belüli rendszerszintű
hibák kijavításához, lásd Daniel E. Ho, Cassandra Handan- Nader, David
Ames & David Marcus, Quality Review of Mass Adjudication: A
Randomized Natural Experiment at the Board of Veterans Appeals, 200316, 35 J.L. ECON. & ORG. 239 (2019). Deirdre K. Mulligan & Kenneth A.
Bamberger, Saving Governance-by-Design, 106 Cal. L. Rev. 697, 759
(2018) ("A meglévő kormányzási intézményekből gyakran hiányoznak
ezek az eszközök, és az érdemi szabályozási kapacitást - egyrészt a
hatáskörök, a kompetencia és a jövőkép, másrészt a szakértelem - ki
kell építeni a technológia ésszerű kormányzati felhasználásának
támogatására.").

már meg is tették.
De a kevésbé érzékeny területeken az algoritmikus döntéshozatal
elkerülheti a felülvizsgálatot, és lassan olyan elfogult vagy önkényes
döntéseket hozhat létre, amelyek összességében jelentős
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