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Az Alan Turing Intézet közpolitikai programját 2018 májusában hozták létre azzal a céllal, hogy 
célja olyan kutatások, eszközök és technikák kifejlesztése, amelyek segítik a kormányzatokat az adatintenzív 
technológiákkal kapcsolatos innovációban és az emberek életminőségének javításában. A politikai 
döntéshozókkal együtt dolgozunk annak feltárásán, hogy az adattudomány és a mesterséges intelligencia 
hogyan tájékoztathatja a közpolitikát és javíthatja a közszolgáltatások nyújtását. Hiszünk abban, hogy a 
kormányok csak akkor élvezhetik e technológiák előnyeit, ha az etikai és biztonsági szempontokat elsődleges 
prioritásként kezelik. 

 
Ez a dokumentum végponttól végpontig tartó útmutatást nyújt arról, hogyan kell alkalmazni a mesterséges 
intelligencia etikai és biztonsági elveit az algoritmikus rendszerek tervezésénél és megvalósításánál a 
közszférában. Hamarosan kiadunk egy munkafüzetet, hogy az útmutatóban megfogalmazott ajánlásokat 
életre keltsük. A munkafüzet esettanulmányokat fog tartalmazni, amelyek rávilágítanak arra, hogyan lehet az 
itt található útmutatást konkrét mesterséges intelligencia projektekre alkalmazni. Emellett gyakorlatokat és 
gyakorlati eszközöket is tartalmaz majd, amelyek segítenek megerősíteni a mesterséges intelligencia projekt 
folyamatalapú irányítását. 

 
Felhívjuk figyelmét, hogy ez az útmutató egy élő dokumentum, amely a felhasználók, az érintett érdekelt 
felek és az érdekelt felek hozzájárulásával fejlődik és javul. Szükségünk van az Ön részvételére. Kérjük, ossza 
meg velünk visszajelzéseit a policy@turing.ac.uk címen. 

 

Ezt a munkát kizárólag a Turing közpolitikai programja támogatta. A Turing Közpolitikai Programja által 
végzett valamennyi kutatást teljes mértékben közpénzekből támogatják. 
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Mi az AI etika? 
 

Célközönség és meglévő kormányzati útmutatás 
 

Az alábbi útmutatás célja, hogy felvázolja az értékeket, elveket és iránymutatásokat, amelyek segítik 
az osztályok és a szállítási vezetőket abban, hogy etikusan, biztonságosan és felelősségteljesen 
fejlesszenek és alkalmazzanak mesterséges intelligenciát. Az útmutató célja, hogy kiegészítse és 
kiegészítse az adatetikai keretrendszert. Az adatetikai etikai keretrendszer olyan gyakorlati eszköz, 
amelyet minden projektkezdeményezési fázisban használni kell. 

 
AI etika 

 
Az emberiség ígéretének figyelemre méltó időszaka köszöntött be a nagy mennyiségű adat egyre 
szélesebb körű elérhetőségének, a felhőalapú számítástechnikai platformok szárnyaló sebességének 
és terjedelmének, valamint az egyre kifinomultabb gépi tanulási algoritmusok fejlődésének 
konvergenciája révén. 

 
Ez a szép új, digitálisan összekapcsolt világ gyors ütemben növeli a mesterséges intelligencia erejét a 
társadalom javítására. A mesterséges intelligencia terén megvalósuló innovációk már most is drámai 
mértékben javítják az alapvető társadalmi javak és szolgáltatások nyújtását az egészségügytől, az 
oktatástól és a közlekedéstől kezdve az élelmiszerellátáson és az energián át a 
környezetgazdálkodásig. Ezek a fejpénzek valószínűleg csak a kezdetet jelentik. Mivel a mesterséges 
intelligencia és a gépi tanulási rendszerek az adatokhoz való hozzáférés bővülésével és a 
számítástechnikai teljesítmény növekedésével szervesen fejlődnek, az információs korszak gyors 
ütemű fejlődésével csak még hatékonyabbá és hasznosabbá válnak. Talán már nem kell sokáig várni 
arra, hogy a mesterséges intelligencia technológiák a létfontosságú közérdekek és a fenntartható 
emberi fejlődés előmozdításának kapuőreivé váljanak. 

 
Izgalmas az a kilátás, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése segíteni fogja az emberiséget abban, 
hogy szembenézzen a legsürgetőbb kihívások némelyikével, de még mindig vannak jogos 
aggodalmak. Mint minden új és gyorsan fejlődő technológia esetében, a meredek tanulási görbe azt 
jelenti, hogy hibák és téves számítások fognak előfordulni, és elkerülhetetlenül váratlan és káros 
hatások is jelentkeznek majd. Ez alól a mesterséges intelligencia sem kivétel. 

 
Ahhoz, hogy ezeket a hatásokat felelősségteljesen kezeljük, és a mesterséges intelligencia 
rendszerek fejlesztését az optimális közhasznúság felé irányítsuk, a mesterséges intelligencia etikai 
és biztonsági megfontolásait kell elsődleges prioritássá tenni. 

 
Ez magában foglalja a mesterséges intelligencia rendszerek tervezésének és használatának 
társadalmi és etikai következményeivel kapcsolatos megfontolások integrálását a mesterséges 
intelligencia projekt megvalósításának minden szakaszába. Ez magában foglalja az adattudósok, 
termékmenedzserek, adatmérnökök, területi szakértők és a csapatában dolgozó szállítási vezetők 
közös erőfeszítéseit is, hogy a mesterséges intelligencia technológiák fejlesztését olyan etikai 
értékekhez és elvekhez igazítsák, amelyek védik és előmozdítják az e technológiák által érintett 
közösségek jólétét. 

 
Azzal, hogy az útmutatóhoz csatoltuk a mesterséges intelligencia etikai alapozót, olyan 
koncepcionális forrásokat és gyakorlati eszközöket biztosítunk Önnek, amelyek lehetővé 
teszik, hogy felelős módon irányítsa a mesterséges intelligencia projektek tervezését és 

https://www.gov.uk/government/publications/data-ethics-framework/data-ethics-framework
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végrehajtását. 
 

A mesterséges intelligencia etikája olyan értékek, elvek és technikák összessége, amelyek a helyes és 
helytelen széles körben elfogadott normáit alkalmazzák a mesterséges intelligencia technológiák 
fejlesztése és használata során tanúsított erkölcsi magatartás irányítására. 
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Ezen értékek, elvek és technikák célja, hogy motiválják az erkölcsileg elfogadható gyakorlatokat, 
valamint hogy előírják az etikus, tisztességes és biztonságos mesterséges intelligencia-alkalmazások 
létrehozásához szükséges alapvető feladatokat és kötelezettségeket. 

 
 

Miért a mesterséges intelligencia etikája? 
 

A mesterséges intelligencia etikája nagyrészt válaszként alakult ki azokra az egyéni és társadalmi 
károkra, amelyeket a mesterséges intelligencia rendszerek visszaélésszerű használata, visszaélése, 
rossz tervezése vagy nem szándékolt negatív következményei okozhatnak. Az AI etikai kultúrájának 
kialakításában való eligazodás érdekében itt egy táblázat, amely bemutatja, hogy ezek a potenciális 
károk milyen következetes formákat ölthetnek: 

 

 

A mesterséges intelligencia rendszerek által okozott 
lehetséges károk 
Előítéletesség és diszkrimináció 

Mivel az általuk elemzett társadalmak meglévő struktúráiból és dinamikájából nyerik meglátásaikat, az 
adatvezérelt technológiák reprodukálhatják, megerősíthetik és felerősíthetik a marginalizáció, az 
egyenlőtlenség és a megkülönböztetés mintáit, amelyek ezekben a társadalmakban léteznek. 

 
Hasonlóképpen, mivel az adatbányászatot lehetővé tevő modellek számos jellemzőjét, mérőszámát és 
elemzési struktúráját a tervezők választják ki, ezek a technológiák potenciálisan megismétlik a tervezők 
előítéleteiket és elfogultságaikat. 

 
Végül, az algoritmikus rendszerek képzéséhez és teszteléséhez használt adatminták gyakran nem eléggé 
reprezentatívak azokra a populációkra nézve, amelyekből következtetéseket vonnak le. Ez valós lehetőséget 
teremt az elfogult és diszkriminatív eredményekre, mivel a rendszerekbe táplált adatok eleve hibásak. 

Az egyéni autonómia, a jogorvoslat és a jogok megtagadása 

Amikor a polgárokat mesterséges intelligenciával működő rendszerek által hozott döntések, előrejelzések vagy 
besorolások érik, olyan helyzetek alakulhatnak ki, amikor az ilyen személyek nem tudják közvetlenül 
felelősségre vonni az ezekért az eredményekért felelős feleket. 

 
A mesterséges intelligencia rendszerek automatizálják azokat a kognitív funkciókat, amelyek korábban 
kizárólag felelős emberi ügynököknek voltak tulajdoníthatók. Ez megnehezítheti az algoritmusok által generált 
eredményekért való felelősség megállapítását, mivel az AI-rendszerek tervezési, előállítási és végrehajtási 
folyamatainak összetett és elosztott jellege miatt nehéz lehet az elszámoltatható feleket meghatározni. 

 
Sérülés vagy negatív következmény esetén az ilyen elszámoltathatósági hiányosságok sérthetik az 
érintettek autonómiáját és jogait. 
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Nem átlátható, megmagyarázhatatlan vagy indokolatlan eredmények 

Számos gépi tanulási modell úgy hozza létre eredményeit, hogy olyan nagy dimenziós összefüggéseken 
dolgozik, amelyek meghaladják az emberi léptékű gondolkodás értelmezési képességeit. Ezekben az 
esetekben az algoritmusok által előállított, a döntési alanyokat közvetlenül érintő eredmények logikája 
átláthatatlan marad az alanyok számára. Míg egyes felhasználási esetekben a megmagyarázhatóság hiánya 
elfogadható lehet, addig egyes alkalmazásokban, ahol a feldolgozott adatok 
diszkrimináció, előítéletesség, méltánytalanság vagy igazságtalanság nyomait hordozzák, a modell 
átláthatatlansága mélyen problematikus lehet. 

A magánélet megsértése 

A mesterséges intelligenciával működő rendszerek mind a tervezési és fejlesztési folyamatok, mind pedig az 
alkalmazásuk következtében veszélyeztetik a magánéletet. Mivel az AI-projektek az adatok strukturálásában és 
feldolgozásában rejlenek, az AI-technológiák fejlesztése gyakran személyes adatok felhasználásával jár. Ezeket 
az adatokat olykor az érintett megfelelő hozzájárulása nélkül gyűjtik és nyerik ki, vagy olyan módon kezelik, 
amely személyes adatokat tár fel (vagy veszélyezteti azok felfedését). 

 
A bevezetés szempontjából az olyan mesterséges intelligencia-rendszerek, amelyek az érintettek tudta vagy 
beleegyezése nélkül célozzák, profilozzák vagy ösztönzik az érintetteket, bizonyos körülmények között úgy 
értelmezhetők, hogy sértik a magánélethez való jogukat, amelyben szándékosan kezelhetik a fejlődésüket 
befolyásoló és alakító technológiák átalakító hatásait. A magánélet ilyen jellegű megsértése 
következésképpen sértheti a személynek azt az alapvető jogát, hogy céljait és életterveit szabadon, nem 
választott befolyástól mentesen követhesse. 

Elszigetelődés és a társadalmi kapcsolatok felbomlása 
 

Miközben a mesterséges intelligenciával működő rendszerek egyéni élmények kialakítására és a digitális 
szolgáltatások személyre szabására való képessége a fogyasztói élet és a szolgáltatások nyújtásának jelentős 
javulását ígéri, ez az előny potenciális kockázatokkal is jár. A túlzott automatizálás például csökkentheti az 
ember-ember közötti interakció szükségességét, míg az algoritmusok által lehetővé tett hiper-személyre 
szabás - azáltal, hogy korlátozza a tőlünk eltérő világnézetekkel való találkozásunkat - polarizálhatja a 
társadalmi kapcsolatokat. A jól rendezett és összetartó társadalmak a bizalom, az empátia és a kölcsönös 
megértés kapcsolataira épülnek. A mesterséges intelligenciát alkalmazó technológiák elterjedésével 
párhuzamosan fontos, hogy ezek a kapcsolatok megmaradjanak. 

Megbízhatatlan, nem biztonságos vagy rossz minőségű eredmények 

A felelőtlen adatkezelés, a hanyag tervezési és gyártási folyamatok, valamint a megkérdőjelezhető telepítési 
gyakorlatok a maguk módján mind-mind megbízhatatlan, nem biztonságos vagy rossz minőségű eredményeket 
produkáló mesterséges intelligencia rendszerek megvalósításához és terjesztéséhez vezethetnek. Ezek az 
eredmények közvetlen kárt okozhatnak az egyes személyek jólétében és a közjólétben. Emellett alááshatják a 
közvélemény bizalmát a társadalmilag hasznos mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiák 
felelősségteljes használatában, és káros hatékonysági hiányosságokat okozhatnak azáltal, hogy a korlátozott 
állami forrásokat nem hatékony vagy akár káros mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiákra 
fordítják. 

 
 

Etikai platform a mesterséges intelligencia projekt felelős megvalósításához 
 

A mesterséges intelligencia rendszerek etikus tervezését és telepítését lehetővé tevő 
projektvégrehajtási környezet kialakítása multidiszciplináris csapatmunkát igényel. Ez a csapat 
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minden tagjának aktív együttműködését igényli mind a mélyen gyökerező felelősségteljes kultúra 
fenntartásában, mind pedig egy olyan irányítási struktúra megvalósításában, amely az innováció és a 
megvalósítás életciklusának minden egyes pontján etikailag helyes gyakorlatokat alkalmaz. 

 
A felelős innováció beépített kultúrájának és az etikus, tisztességes és biztonságos mesterséges 
intelligencia értékeit és elveit életre keltő irányítási architektúrának az egyesítése több célt is 
megkíván Öntől és csapatától: 
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• Biztosítania kell, hogy a mesterséges intelligencia projektje etikailag megengedhető 
legyen, figyelembe véve az érintett érdekelt felek és közösségek jólétére gyakorolt 
esetleges hatásokat. 

 
• Biztosítania kell, hogy a mesterséges intelligencia projektje tisztességes és 

megkülönböztetésmentes legyen azáltal, hogy figyelembe veszi, hogy az egyénekre és 
társadalmi csoportokra nézve diszkriminatív hatással lehet, hogy mérsékli a modell 
eredményeit esetlegesen befolyásoló előítéleteket, és hogy tisztában van a 
méltányossággal kapcsolatos kérdésekkel, amelyek a tervezés és a megvalósítás minden 
szakaszában felmerülnek. 

 
• Biztosítania kell, hogy a mesterséges intelligencia projektje méltó legyen a közbizalomra 

azáltal, hogy a lehető legnagyobb mértékben garantálja a termék biztonságát, 
pontosságát, megbízhatóságát, biztonságát és robusztusságát. 

 
• Biztosítania kell, hogy a mesterséges intelligencia projektje igazolható legyen azáltal, 

hogy prioritásként kezeli mind a modell tervezési és végrehajtási folyamatának 
átláthatóságát, mind pedig a döntések és viselkedések átláthatóságát és 
értelmezhetőségét. 

 
Ezt az irányítási architektúrát két fontos okból nevezzük etikai platformnak. Először is az a célja, hogy 
szilárd, feldolgozott értékek, elvek és protokollok szilárd alapját - egy etikai platformot - biztosítsa 
Önnek, hogy Ön és csapata jobban képes legyen etikusan, méltányosan és biztonságosan tervezni és 
megvalósítani a mesterséges intelligencia rendszereket. Másodszor, célja, hogy segítse Önt abban, 
hogy elősegítse a felelős mesterséges intelligencia innováció kultúráját - hogy segítsen etikai 
platformot biztosítani, amely mellett kiállhat -, hogy a projektcsapata együttműködő szellemben 
egyesülhessen a közjót szolgáló mesterséges intelligencia technológiák fejlesztése érdekében. 

 
Előzetes megfontolások az etikai platformmal kapcsolatban 

 
A dokumentum hátralévő részében az a célunk, hogy olyan útmutatást nyújtsunk, amely a lehető 
legátfogóbb módon mutatja be a felelős innováció céljának szolgálatához szükséges értékeket, 
elveket és irányítási mechanizmusokat. Ne feledje azonban, hogy nem minden, a dokumentumban 
tárgyalt kérdés egyformán vonatkozik minden egyes projektre. Egyértelmű, hogy egy gépi tanulási 
algoritmus, amelyet spam e-mailek felismerésére képeztek ki, kevesebb etikai kihívást fog jelenteni, 
mint egy olyan algoritmus, amelyet a rák kimutatására képeztek ki vérmintákban. Hasonlóképpen, a 
levelek szortírozására és továbbítására használt képfelismerő rendszerek kevesebb etikai dilemmát 
vetnek fel, mint a bűnüldözésben használt arcfelismerő technológiák. 

 
Az alacsony tétű, nem biztonságkritikus, az emberek életét közvetlenül nem befolyásoló, valamint a 
potenciálisan érzékeny társadalmi és demográfiai adatokat nem feldolgozó AI-alkalmazások kevésbé 
igényelnek proaktív etikai felügyeletet, mint a magas tétű projektek. Önnek és a projektcsapatnak 
fel kell mérnie a projekt terjedelmét és lehetséges hatásait az érintett egyénekre és közösségekre, 
és az arányos irányítási eljárások és protokollok kialakítása érdekében ésszerű értékeléseket kell 
végeznie az egyéni jólétet és a közjólétet fenyegető kockázatokról. 

 
Akárhogy is legyen, azt is szem előtt kell tartani, hogy minden mesterséges intelligencia projektnek 
társadalmi és etikai hatása van az érdekeltekre és a közösségekre, még akkor is, ha csak a korlátozott 
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szellemi, anyagi és gazdasági erőforrások átirányítása vagy újraelosztása révén, a társadalmilag 
hasznos innováció más aggályaitól és lehetőségeitől elvonva. Az etikai megfontolásoknak és az 
elveken alapuló politikaformálásnak ezért minden leendő mesterséges intelligencia projektben 
kiemelt szerepet kell játszania. 
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A felelős mesterséges intelligencia projekt megvalósítási ökoszisztéma három építőeleme 
 

A felelős mesterséges intelligencia projektvégrehajtás etikai platformjának létrehozása nem csak a 
kulturális alapoktól való építkezést jelenti, hanem azt is, hogy a csapatnak eszközöket kell 
biztosítania a projekt etikai megengedhetőségének, méltányosságának, megbízhatóságának és 
indokolhatóságának megállapítására irányuló célok eléréséhez. Egy ilyen etikai platform 
létrehozásához három építőelemre van szükség: 

 
1. A legalapvetőbb szinten ez megköveteli, hogy elsajátítsa az etikai értékek olyan 

keretrendszerének ismeretét, amely támogatja, alátámasztja és motiválja a felelős 
adattervezési és -felhasználási ökoszisztémát. Ezeket SUM-értékeknek fogjuk nevezni, és 
négy kulcsfontosságú fogalomból állnak: Tisztelet, Kapcsolat, Gondoskodás és Védelem. E 
SUM-értékek céljai a következők: (1) egy hozzáférhető keretrendszer biztosítása, amely 
segítségével elkezdhet gondolkodni a projekt társadalmi és etikai hatásainak erkölcsi 
hatóköréről, és (2) jól meghatározott kritériumok felállítása a projekt etikai 
megengedhetőségének értékeléséhez. 

 
2. Második, konkrétabb szinten a felelős mesterséges intelligencia projektvégrehajtás etikai 

platformja olyan megvalósítható elvek összességét igényli, amelyek megkönnyítik a 
mesterséges intelligencia rendszerek felelős tervezését és használatát. Ezeket FAST Track 
elveknek fogjuk nevezni, és négy kulcsfogalomból fognak állni: Méltányosság, 
elszámoltathatóság, fenntarthatóság és átláthatóság. A FAST Track alapelveinek célja, hogy 
erkölcsi és gyakorlati eszközökkel lássa el Önt, amelyekkel (1) biztosíthatja, hogy a projektje 
elfogultság-csökkentő, diszkriminációmentes és tisztességes legyen, és (2) megvédheti a 
közvélemény bizalmát a projektjének a biztonságos és megbízható mesterséges 
intelligencia innovációra való képességében. 

 
3. Harmadik és legkonkrétabb szinten a felelős mesterséges intelligencia projektvégrehajtás 

etikai platformja egy folyamatalapú irányítási keretrendszert (PBG keretrendszer) igényel, 
amely a SUM értékeket és a FAST Track alapelveket a teljes mesterséges intelligencia 
projektvégrehajtási munkafolyamatban működőképessé teszi. E PBG-keret célja olyan 
átlátható tervezési és végrehajtási folyamatok létrehozása, amelyek biztosítják és lehetővé 
teszik mind az Ön mesterséges intelligencia projektjének, mind pedig a termékének 
indokoltságát. 

 
Íme a platform e három építőelemének összefoglaló vizualizációja: 
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Hogyan kell használni ezt az útmutatót 
 

Ez az útmutató segítséget kíván nyújtani a felelős mesterséges intelligencia innováció gyakorlatának 
irányításában. Ez azt jelenti, hogy az etikai platformot a tervezési és megvalósítási munkafolyamat 
minden egyes lépésénél a gyakorlatba kell ültetni. A SUM-értékek, a FAST Track alapelvek és a PBG-
keretrendszer gyakorlatba ültetése megköveteli, hogy Ön és csapata folyamatosan gondolkodjon, 
cselekedjen és igazoljon: 

 
 
 
 

 
 
 

A SUM értékek 
 

Háttér 
 

A felelős innovációs kultúra megteremtésének kihívása azzal a feladattal kezdődik, hogy olyan 
hozzáférhető erkölcsi szókincset kell kialakítani, amely lehetővé teszi a csapattagok számára, hogy 
feltárják és megvitassák a mesterséges intelligencia projektek etikai tétjeit, amelyekben részt vesznek, 
vagy amelyek vállalását fontolgatják. 

 
A mesterséges intelligencia etikájának területén ez az erkölcsi szókincs elsősorban az erkölcsi 
gondolkodás két hagyományára támaszkodik: (1) a bioetika és (2) az emberi jogi diskurzus. A bioetika 
a biomedicina és az alkalmazott élettudományok etikai hatásainak tanulmányozása. Az emberi jogi 
diskurzus az ENSZ Emberi Jogi Nyilatkozatából merít ihletet. Olyan egyetemes alapelvekből építkezik, 
amelyek arra az elképzelésre épülnek, hogy minden ember egyenlő erkölcsi státusszal rendelkezik, 
mint az eredendő emberi méltóság hordozója. 
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Míg a bioetika nagyrészt azokat a normatív 
értékeket hangsúlyozza, amelyek az 
egyének védelmét alapozzák meg azokban 
az esetekben, amikor a technológiai 
gyakorlatok érintik érdekeiket és jólétüket, 
addig az emberi jogokról szóló diskurzus 
elsősorban azokra a társadalmi, politikai és 
jogi jogosultságokra összpontosít, amelyek 
a jogi védelem és a jogállamiság 
egyetemes keretei között minden embert 
megilletnek. 

 
A bioetika fő elvei a következők 
az egyén autonómiájának tiszteletben tartása, az emberek védelme a károktól, mások jólétéről való 
gondoskodás, valamint minden egyén méltányos és igazságos bánásmódja. Az emberi jogok fő 
alapelvei közé tartozik az egyenlő szabadsághoz és méltósághoz való jog, a polgári, politikai és 
szociális jogok védelme, a személyiség egyetemes elismerése, valamint a közösség életében való 
szabad és korlátlan részvételhez való jog. 

 
A SUM értékek: Tisztelet, Kapcsolat, Gondoskodás és Védelem. 

 
Míg a SUM-értékek mind a bioetika, mind az emberi jogi diskurzus fogalmi elemeit magukban 
foglalják, mindezt úgy teszik, hogy a legkritikusabb elemeket a mesterséges intelligencia rendszerek 
lehetséges visszaélései, visszaélései, rossz tervezése vagy káros, nem szándékolt következményei 
által felvetett konkrét társadalmi és etikai problémákra alkalmazzák. 

 
Az innováció teljes életciklusa során irányadó értékekként is felhasználhatók: a projekt 
értékelésének, tervezésének és a probléma megfogalmazásának előzetes lépéseitől a tervezési, 
fejlesztési és tesztelési folyamatokon keresztül a megvalósítás és újraértékelés szakaszáig. A 
SUM-értékek a következőképpen szemléltethetők: 

 

Kulcsfogalom: Normativitás/Normatív 
 

A gyakorlati etika kontextusában a "normativitás" szó 
azt jelenti, hogy egy adott fogalom, érték vagy meggyőződés 
erkölcsös 
követelményt támaszt az egyén gyakorlatával szemben, 
vagyis azt, hogy egy ilyen fogalom, érték vagy meggyőződés 
jelzi, hogy mit "kellene" vagy "kellene" tennünk olyan 
körülmények között, amikor az adott fogalom, érték vagy 
meggyőződés érvényesül. Például, ha az az erkölcsi 
meggyőződésem, hogy a rászoruló embereken segíteni jó 
dolog, akkor, ha az utcán egy beteg emberrel szembesülök, 
aki segítségre szorul, akkor segítenem kell neki. A 
meggyőződésem normatív követelményt támaszt velem 
szemben, hogy aszerint cselekedjek, amit a meggyőződésem 
szerint tennem kellene, nevezetesen, hogy a rászoruló 
személy segítségére siessek. 
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Annak érdekében, hogy az egyes értékek jelentésének részletesebb feltárására 
összpontosíthassunk, tartalmukat külön-külön mutatjuk be. Kérdésként megfogalmazva: Mire 
töltik fel Önt az egyes értékek? 

 
Tiszteletben tartják az egyes személyek méltóságát: 

 
• Biztosítani, hogy képesek legyenek szabadon és tájékozottan dönteni saját életükről. 

 
• Biztosítani kell autonómiájukat, kifejezési jogukat és meghallgatáshoz való jogukat. 

 
• Biztosítsa, hogy képesek legyenek átgondoltan és önállóan hozzájárulni a közösség életéhez. 

 
• támogassák képességeik kibontakozását, teljes kibontakozását, valamint szenvedélyeik és 

tehetségük kibontakoztatását saját, szabadon meghatározott életterveik szerint 
 
 

Legyenek őszintén, nyíltan és befogadóan kapcsolatban egymással: 
 

• A személyközi párbeszéd, az értelmes emberi kapcsolatok és a társadalmi kohézió 
integritásának megőrzése. 

 
• A sokszínűség, a részvétel és a befogadás előtérbe helyezése a mesterséges intelligencia 

innováció tervezési, fejlesztési és bevezetési folyamatának minden pontján. 
 

• Ösztönözze, hogy minden hangot meghallgassanak, és minden véleményt komolyan és 
őszintén mérlegeljenek a gyártás és a felhasználás teljes életciklusa során. 

 
• A mesterséges intelligencia technológiák fejlődésének és elterjedésének felhasználása az 

egymással kölcsönhatásban lévő emberek közötti, fejlődés szempontjából alapvető 
fontosságú kapcsolat megerősítésére. 

 
• A mesterséges intelligencia innovációinak társadalombarát felhasználása, hogy lehetővé 

tegye az interperszonális szolidaritás kötelékeinek kialakulását, valamint az egyének 
szocializációját és egymás általi elismerését. 

 
• Használjuk a mesterséges intelligencia technológiákat a kapcsolódási képesség 

előmozdítására, hogy megerősítsük a bizalom, az empátia, a kölcsönös felelősség és a 
kölcsönös megértés építményét, amelyen minden etikailag jól megalapozott társadalmi 
rend nyugszik. 

 
GONDOSkodjatok mindannyiunk jólétéről: 

 
• A mesterséges intelligencia-rendszerek tervezése és telepítése az összes olyan érdekelt fél 

jólétének előmozdítása és ápolása érdekében, akiknek érdekeit a rendszer használata érinti. 
 

• Ne okozzanak kárt ezekkel a technológiákkal, és minimalizálják a visszaélés vagy visszaélés 
kockázatát. 
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• a technológiai lehetőségek feltérképezésekor, valamint a mesterséges intelligencia 
alkalmazásainak megtervezésekor és bevezetésekor az emberek biztonságát, mentális és 
fizikai épségét kell előtérbe helyezni. 

 
A társadalmi értékek, az igazságosság és a közérdek prioritásainak VÉDELMÉT: 

 
• Minden egyén egyenlő bánásmódja és a társadalmi egyenlőség védelme 

 
• A digitális technológiák használata a tisztességes és egyenlő bánásmód törvény előtti 

védelmének alapvető támogatójaként. 
 

• a társadalmi jólét, a közérdek, valamint az innováció társadalmi és etikai hatásainak 
mérlegelése a mesterséges intelligencia technológiák legitimitásának és kívánatos 
voltának meghatározásakor. 

 
• A mesterséges intelligencia felhasználása a lehető legtöbb ember érdekeinek és 

jólétének előmozdítására és támogatására. 
 

• Gondolkodjon nagy távlatokban az Ön által tervezett és fejlesztett mesterséges intelligencia 
technológiák szélesebb körű hatásairól. Gondoljon a hatások és externáliák 
következményeire a világ más részeire, a jövő generációira és a bioszféra egészére nézve. 

 
Általános szabályként ezeknek a SUM-értékeknek kell eligazítaniuk Önt egy leendő mesterséges 
intelligencia projekt etikai megengedhetőségének mérlegelése során. Ezen túlmenően egy olyan 
fogalmi keretet kell nyújtaniuk, amelynek segítségével a mesterséges intelligencia rendszer etikai 
hatásait a tervezés, a használat és a nyomon követés teljes életciklusa során mérlegelheti. 

 
Ezeket a SUM-értékeket a beszélgetés kiindulópontjaként használva ösztönöznie kell a csapatán 
belüli megbeszéléseket arról, hogy hogyan mérlegeljék az értékeket egymással szemben, és 
hogyan mérlegeljék a kompromisszumokat, ha olyan konkrét körülmények merülnek fel, amikor az 
értékek feszültségbe kerülnek egymással. 

 
 

A FAST Track alapelvei: 
 

Háttér 
 

Míg a SUM-értékek célja, hogy általános normatív iránymutatást és erkölcsi motivációkat 
nyújtsanak az AI-projektek megvalósításának társadalmi és etikai szempontjainak átgondolásához, 
nem kifejezetten az AI-rendszerek fejlesztésével és telepítésével kapcsolatos tényleges 
folyamatokra irányulnak. 

 
Ahhoz, hogy világossá váljon, mire van szükség a mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
technológiák felelős tervezésének és használatának irányába tett következő lépéshez, hasznos 
lenne röviden kitérni arra, hogy mi tette szükségessé a mesterséges intelligencia etikájának 
kialakulását. 

 
Marvin Minsky, a nagy kognitív tudós és a mesterséges intelligencia úttörője a következőképpen 
definiálta a mesterséges intelligenciát: A mesterséges intelligencia annak tudománya, hogy a 
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számítógépek olyan dolgokat végezzenek, amelyekhez emberi intelligencia szükséges. Ez a 
szabványos meghatározás a mesterséges intelligencia alkalmazott etikája területének fejlődését 
vezérlő fő motivációhoz kell, hogy vezessen bennünket: 
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Amikor az emberek "intelligenciát igénylő dolgokat" tesznek, akkor felelősséget vállalnak ítéleteik 
pontosságáért, megbízhatóságáért és megalapozottságáért. Továbbá megköveteljük tőlük, hogy 
cselekedeteiket és döntéseiket jó okokkal támasszák alá, és számon kérjük rajtuk, hogy másokkal 
szemben tisztességesen, méltányosan és ésszerűen járjanak el. 

 
A mesterséges intelligencia rendszerek tervezéséhez és használatához igazított elvek 
szükségességét az teremti meg, hogy megjelenésük és egyre növekvő hatalmuk "intelligenciát 
igénylő dolgok elvégzésére" a kognitív funkciók széles körének algoritmikus folyamatokra való 
átruházását jelentette, amelyek maguk sem közvetlenül nem felelősek, sem pedig nem 
vonhatók azonnal felelősségre viselkedésük következményeiért. 

 
A mesterséges intelligencia-rendszerek, mint inaktív és programalapú gépek, nem erkölcsileg 
elszámoltatható ágensek. Ez etikai rés keletkezett a mesterséges intelligencia alkalmazott 
tudományának területén, amelyet jelenleg a mesterséges intelligencia etikájának egyre növekvő 
számú kerete próbál betölteni. Az olyan célzott elvek, mint a méltányosság, az 
elszámoltathatóság, a fenntarthatóság és az átláthatóság, a gépek új "intelligens ügynöksége" és 
az erkölcsi felelősség alapvető hiánya közötti szakadékot hivatottak kitölteni. 

 
 
 

A FAST Track alapelvei: Tisztesség, elszámoltathatóság, fenntarthatóság és átláthatóság. 
 

A FAST Track alapelveinek megismerésével a projekt megvalósítási csapatának minden tagja jobban 
tudja majd támogatni az adatinnováció felelős környezetét. 

 
A méltányosság, az elszámoltathatóság, a fenntarthatóság és az átláthatóság kérdései a 
mesterséges intelligencia projekt megvalósítási munkafolyamatának minden egyes szakaszában és 
szintjén felmerülnek, és megkövetelik a műszaki szakértelemmel, területi ismeretekkel, projekt-
/termékirányítási készségekkel és politikai kompetenciával rendelkezők együttműködő figyelmét és 
mérlegelő részvételét. Az etikus mesterséges intelligencia-innováció a kezdetektől a végéig 
csapatmunka. 

 
A FAST Track alapelvek alkalmazási körének bemutatására itt egy összefoglaló vizuális megjelenítés: 
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Kezdetben szem előtt kell tartani, hogy bár a FAST mozaikszóban a méltányosság, az 
elszámoltathatóság, a fenntarthatóság és az átláthatóság együtt szerepel, ezek nem feltétlenül 
ugyanazon a szinten vagy egyenértékűként kapcsolódnak egymáshoz. Az elszámoltathatóság és az 
átláthatóság elvei végponttól végpontig tartó irányadó elvek. Az elszámoltathatóság azt jelenti, hogy 
az emberek felelősek az általuk játszott szerepekért a teljes mesterséges intelligencia tervezési és 
végrehajtási munkafolyamat során. Azt is megköveteli, hogy e munka eredményei a kezdetektől a 
végéig nyomon követhetők legyenek. Az átláthatóság elve azt jelenti, hogy a tervezési és 
megvalósítási folyamatok mindvégig igazolhatóak legyenek. Azt is megköveteli, hogy az 
algoritmikusan befolyásolt eredmény értelmezhető és érthető legyen az érintett felek számára. 

 
Az elszámoltathatóság és az átláthatóság kormányzati szerepe nagyban különbözik a méltányosság 
és a fenntarthatóság függőbb szerepétől. Ez utóbbi kettő az algoritmikus rendszerek olyan 
tulajdonsága, amelyekért tervezőik és megvalósítóik a gyakorlatuk eredményeinek és maguknak a 
gyakorlatoknak az átláthatósága révén felelősek. A méltányosság elve szerint a tervezők és 
végrehajtók elszámoltathatók azért, hogy méltányosak legyenek, és senkit ne károsítsanak meg 
elfogultság vagy megkülönböztetés révén. A fenntarthatóság elve szerint a tervezők és a 
végrehajtók felelősek azért, hogy olyan mesterséges intelligenciainnovációt hozzanak létre, amely 
eredményeit és szélesebb körű hatásait tekintve biztonságos és etikus. 

 
Míg az átláthatóság és az elszámoltathatóság elvei biztosítják azokat az eljárási mechanizmusokat és 
eszközöket, amelyekkel a mesterséges intelligencia rendszereket igazolni lehet, és amelyekkel a 
rendszerek létrehozói és végrehajtói felelősségre vonhatók, addig a méltányosság és a 
fenntarthatóság e rendszerek kialakításának, végrehajtásának és eredményeinek döntő szempontjai, 
amelyek meghatározzák az ilyen irányítási korlátozások normatív kritériumait. Ez a négy elv tehát 
mind mélyen összefügg egymással, de nem egyenlőek. 

 
Van még egy fontos dolog, amit szem előtt kell tartanunk, mielőtt belemerülnénk a FAST Track 
alapelveinek részleteibe. Az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a méltányosság adatvédelmi elvek 
is, és amennyiben az algoritmikus feldolgozás személyes adatokat érint, ezek betartása nem 
egyszerűen etikai vagy jó gyakorlat kérdése, hanem jogi követelmény, amelyet az általános 
adatvédelmi rendelet (GDPR) és a 2018. évi adatvédelmi törvény (DPA 2018) rögzít. Az átláthatóság, 
az elszámoltathatóság és a méltányosság mint adatvédelmi elvek konkrét jelentéséről az általános 
adatvédelmi rendelet és a 2018. évi adatvédelmi adatvédelmi törvény összefüggésében 
részletesebben az Információs Biztos Hivatala által készített Adatvédelmi útmutatóban olvashat. 

 
Méltányosság 

 
Amikor a mesterséges intelligencia rendszerek tervezésénél és alkalmazásánál a méltányosságról 
gondolkodunk, fontos, hogy mindig szem előtt tartsuk, hogy ezeket a technológiákat - bármennyire 
is semlegesnek tűnnek - emberek tervezik és állítják elő, akiket kötnek a kontextusuk és 
elfogultságuk korlátai. 

 
Az emberi hiba, előítélet és téves megítélés az innováció életciklusába léphet be, és a projekt 
megvalósítási folyamatának bármely pontján előítéleteket hozhat létre, az adatnyerés, adatgyűjtés 
és előfeldolgozás előzetes szakaszaitól a probléma megfogalmazásának, a modellépítésnek és a 
megvalósításnak a kritikus fázisaiig. 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/
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A megkülönböztetésmentesség elve: Az emberi alanyok jellemzőire, társadalmi 
mintákra vagy kulturális formációkra vonatkozó társadalmi vagy demográfiai adatokat 
feldolgozó mesterséges intelligencia rendszerek tervezőinek és felhasználóinak 
prioritásként kell kezelniük az elfogultságok mérséklését és a diszkriminatív hatások 
kizárását modelljeik kimeneteiben és megvalósításaiban. A 
megkülönböztetésmentesség előtérbe helyezése azt jelenti, hogy az AI-rendszerek 
tervezőinek és felhasználóinak biztosítaniuk kell, hogy modelljeik döntései és 
viselkedéseik ne okozzanak megkülönböztető vagy egyenlőtlen hatást az érintett 
egyénekre és közösségekre. Ez azt jelenti, hogy a tervezőknek és felhasználóknak 
biztosítaniuk kell, hogy az általuk fejlesztett és telepített mesterséges intelligencia 
rendszerek: 

 
1. megfelelően reprezentatív, releváns, pontos és általánosítható 

adatkészleteken képzettek és teszteltek (adategyenlőség). 
2. olyan modellarchitektúrákkal rendelkezzenek, amelyek nem tartalmaznak 

olyan célváltozókat, jellemzőket, folyamatokat vagy analitikus struktúrákat 
(korrelációk, kölcsönhatások és következtetések), amelyek ésszerűtlenek, 
erkölcsileg kifogásolhatóak vagy indokolhatatlanok (tervezési méltányosság). 

3. Nem gyakorolnak diszkriminatív vagy egyenlőtlen hatást az érintettek 
életére (eredmény méltányosság). 

4. kellően képzett felhasználók alkalmazzák, hogy felelősségteljesen és 
elfogulatlanul hajtsák végre őket (végrehajtási méltányosság). 

Emellett az adatvezérelt technológiák pontosságot és hatékonyságot érnek el azáltal, hogy komplex 
társadalmi és történelmi mintákat rögzítő adathalmazokból következtetnek, amelyek maguk is 
tartalmazhatják az elfogultság és a megkülönböztetés kulturálisan kikristályosodott formáit. A 
mesterséges intelligenciával működő rendszerekben a megkülönböztetés és a tisztességtelenség 
veszélyeinek orvoslására nincs csodafegyver. Az algoritmusok tervezésében és használatában a 
méltányosság és az elfogultság mérséklésének problémájára tehát nincs egyszerű vagy szigorúan 
technikai megoldás. 

 
Ennek ellenére a méltányosságtudatos tervezés és végrehajtás legjobb gyakorlatai (mind a nem 
technikai önértékelés, mind a technikai ellenőrzések és értékelési eszközök szintjén) nagy ígéretet 
jelentenek az igazságos, erkölcsileg elfogadható és előnyös eredmények biztosítása szempontjából, 
amelyek tisztességesen és méltányosan kezelik az érintett érdekelt feleket. 

 
Bár a mesterséges intelligencia rendszerek tervezése és használata során a méltányosságot 
különböző módon lehet jellemezni vagy meghatározni, a méltányosság minimálisan megkövetelt 
küszöbértékeként a megkülönböztetésmentesség elvét kell figyelembe venni. Ez az elv arra irányít 
bennünket, hogy ne okozzunk kárt másoknak a mesterséges intelligencia innováció gyakorlatából 
eredő elfogult vagy diszkriminatív eredmények révén: 

 
 

 
Az adatok méltányossága 

 
A felelős adatgyűjtés, -kezelés és -kezelés az algoritmikus méltányosság szükséges eleme. Ha az Ön 
mesterséges intelligencia projektjének eredményei elfogult, kompromittált vagy ferde 
adatkészletekből származnak, az érintett érdekeltek nem lesznek megfelelően védve a diszkriminatív 
károkkal szemben. A projektcsapatának szem előtt kell tartania az adatok méltányosságának 
következő kulcsfontosságú elemeit: 
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• Reprezentativitás: A hátrányos helyzetű vagy jogilag védett csoportok alul- vagy 
felülreprezentáltsága az adatmintában a kontextustól függően a sérülékeny érdekeltek 
szisztematikus hátrányos helyzetbe kerüléséhez vezethet a képzett modell 
eredményeiben. Az ilyen típusú mintavételi torzítások elkerülése érdekében a gyűjtött 
vagy beszerzett adatok és a modellezendő alapsokaság közötti illeszkedés értékeléséhez 
elengedhetetlen a szakterület szakértelme. A technikai csoport tagjainak lehetőség 
szerint javítási lehetőségeket kell felajánlaniuk a mintavétel reprezentációs hibáinak 
kijavítására. 

 
• Célszerűség és elégségesség: Az adatgyűjtési és -beszerzési folyamat során fontos kérdés, 

hogy: Elegendő lesz-e a begyűjtött adatok mennyisége a projekt tervezett céljához? Az 
összegyűjtött vagy beszerzett adatok mennyisége jelentős hatással van a képzett modell 
kimeneteinek pontosságára és ésszerűségére. Egy olyan adatminta, amely nem elég nagy 
ahhoz, hogy kellő gazdagsággal reprezentálja az osztályozandó populáció tagjainak jelentős 
vagy minősítő tulajdonságait, tisztességtelen eredményekhez vezethet. Az elégtelen 
adathalmazok nem feltétlenül tükrözik méltányosan azokat a tulajdonságokat, amelyeket 
racionálisan mérlegelni kell a mesterséges intelligencia rendszer kívánt céljával 
összhangban lévő, indokolt eredmény előállítása során. A projektcsoport technikai és 
szakpolitikai kompetenciákkal rendelkező tagjainak együtt kell működniük annak 
megállapítása érdekében, hogy az adatmennyiség e tekintetben elegendő-e és alkalmas-e a 
célnak. 

 
• Forrásintegritás és mérési pontosság: A hatékony torzításcsökkentés már az adatszerzési és 

adatgyűjtési folyamatok kezdetén megkezdődik. Mind a források, mind a mérőeszközök 
diszkriminatív tényezőket vihetnek be az adatállományba. Ha a képzési adatokba 
bemenetként beépülnek, az elfogult korábbi emberi döntések és ítéletek - például az 
előítéletes pontozás, rangsorolás, interjúadatok vagy értékelés - a modell "alapigazságává" 
válnak, és a rendszer kimeneteiben is megismétlik az elfogultságot. A 
megkülönböztetésmentesség biztosítása érdekében mindent meg kell tennie annak 
érdekében, hogy az adatminta optimális forrásintegritással rendelkezzen. Ez magában 
foglalja annak biztosítását vagy megerősítését, hogy az adatgyűjtési folyamatokban 
megfelelő, megbízható és pártatlan mérési források és megbízható gyűjtési módszerek 
vettek részt. 

 
• Időszerűség és időszerűség: Ha az adatkészletek elavult adatokat tartalmaznak, akkor a 

mögöttes adateloszlásban bekövetkező változások hátrányosan befolyásolhatják a képzett 
modell általánosíthatóságát. Feltéve, hogy ezek az eloszlásbeli eltolódások a változó 
társadalmi kapcsolatokat vagy csoportdinamikát tükrözik, a pontosságnak az alapul szolgáló 
populáció tényleges jellemzői tekintetében bekövetkező csökkenése torzítást vihet be az 
Ön mesterséges intelligencia rendszerébe. A diszkriminatív eredmények megelőzése 
érdekében alaposan meg kell vizsgálnia az adatkészleteket alkotó adatok minden elemének 
időszerűségét és frissességét. 

 
• Relevancia, megfelelőség és területi ismeretek: A legmegfelelőbb adatforrások és 

adattípusok megértése és felhasználása döntő fontosságú egy megbízható és elfogulatlan 
mesterséges intelligencia rendszer kiépítéséhez. Az alapul szolgáló populáció eloszlásának 
és a projekt előrejelző vagy osztályozó céljának alapos ismerete elengedhetetlen az 
optimálisan releváns mérési bemenetek kiválasztásához, amelyek hozzájárulnak a 
meghatározott megoldás ésszerű meghatározásához. Gondoskodnia kell arról, hogy a 
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szakterületi szakértők szorosan együttműködjenek a műszaki csapattal, hogy segítsenek az 
optimálisan megfelelő mérési kategóriák és források meghatározásában. 
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A felelős adatgyűjtés, -kezelés és -kezelés legjobb gyakorlatainak átvételének biztosítása érdekében a 
mesterséges intelligencia projekt teljesítési munkafolyamatában, már a projekt alfa szakaszában 
kezdeményeznie kell egy adatállomány adatlap létrehozását. Ezt a adatlapot a tervezés és a 
megvalósítás teljes életciklusa során szorgalmasan karbantartani kell az optimális adatminőség, a 
szándékos torzításcsökkentő gyakorlatok és az optimális ellenőrizhetőség biztosítása érdekében. 
Tartalmaznia kell az adatok eredetének, beszerzésének, előfeldolgozásának, származásának, 
tárolásának és biztonságának átfogó nyilvántartását, valamint a csapattagok minőségi hozzájárulását 
az adatok reprezentativitása, az adatok elégséges volta, a forrás integritása, az adatok időszerűsége, 
az adatok relevanciája, a képzés/tesztelés/hitelesítés megosztása és a munkafolyamat során 
felmerült előre nem látható adatproblémák tekintetében tett megállapításokról. 

 
Tervezési méltányosság 

 
Mivel az emberek a mesterséges intelligencia rendszerek létrehozásának minden szakaszában 
részt vesznek, a méltányosságtudatos tervezésnek az egész mesterséges intelligencia projekt 
munkafolyamatában óvintézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy az elfogultság ne 
gyakorolhasson diszkriminatív hatást: 

 
• A probléma megfogalmazása: A probléma megfogalmazásának és az eredmények 

meghatározásának kezdeti szakaszában a csapat műszaki és nem műszaki tagjainak együtt 
kell dolgozniuk, hogy a projektcélokat mérhető célokká alakítsák. Ez magában foglalja mind a 
szakterületi tudás, mind a műszaki ismeretek felhasználását annak meghatározására, hogy 
mit optimalizálnak formalizálható módon, és hogy a projekt célját lefordítsák egy célváltozóra 
vagy mérhető helyettesítőre, amely a meghatározott eredmény statisztikailag megvalósítható 
megjelenítéseként működik. 

 
E pontok mindegyikénél döntéseket kell hozni az algoritmikus rendszer kialakításával 
kapcsolatban, amelyek olyan strukturális torzításokat vezethetnek be, amelyek végső soron 
megkülönböztető károkat okoznak. Itt különös gondot kell fordítani az érintett érdekelt 
felek azonosítására és annak mérlegelésére, hogy az eredményváltozók és a helyettesítő 
változók meghatározása milyen negatív hatással lehet a kiszolgáltatott csoportokra. 
Figyelmet kell fordítani arra a kérdésre is, hogy ezek a specifikációk ésszerűek és indokoltak-
e a projekt általános célját és a rendszer használatából származó eredményeknek az érintett 
egyénekre és közösségekre gyakorolt lehetséges hatásait figyelembe véve. 

 
A méltányossági szempontú tervezés kihívásai a probléma megfogalmazásának 
szakaszában megmutatják, hogy a sokszínűséget és az inkluzív részvételt már a 
mesterséges intelligencia projekt életciklusának kezdetétől kezdve prioritássá kell tenni. Ez 
magában foglalja mind a teljes csapat együttműködését, mind pedig az érdekeltek 
hozzájárulásának elérését a projektterv elfogadhatóságával kapcsolatban. Ez a 
projektcsoporton belül és azon túl is magában foglalja a tervezési döntések etikai 
hatásairól szóló közös tanácskozást. 

 
• Adatelőfeldolgozás: Az algoritmikus rendszerépítés folyamatába az emberi megítélés a 

modell építésében felhasználandó képzési adatok címkézésének, megjegyzésének és 
rendszerezésének szakaszában lép be. A nyers bemeneti adatok osztályozására és 
strukturálására vonatkozó döntéseket a méltányosság jegyében kell meghozni, kellő 
figyelmet fordítva az érzékeny társadalmi összefüggésekre, amelyek előítéleteket hozhatnak 
az ilyen osztályozási műveletekbe. Hasonló, a méltányosságot szem előtt tartó eljárásokat 
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kell bevezetni az automatizált vagy kiszervezett osztályozások felülvizsgálatára is. 
Hasonlóképpen erőfeszítéseket kell tenni arra, hogy az adatállományokhoz szilárd 
kontextuális információkat és bőséges metaadatokat csatoljanak, hogy az adatfeldolgozás 
későbbi elemzései hozzáférjenek az elfogultságok mérséklése szempontjából fontos 
tulajdonságokhoz. 
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• Jellemzők meghatározása és modellépítés: A modell bemeneti változóiként szolgáló 
attribútumok vagy jellemzők kiválasztásának konstruktív feladata emberi döntések 
meghozatalát foglalja magában arról, hogy milyen típusú információk lehetnek vagy nem 
lehetnek relevánsak vagy racionálisan szükségesek a pontos és elfogulatlan osztályozáshoz 
vagy előrejelzéshez. Ezenkívül az adathalmazok attribútumainak aggregálására, kivonására 
vagy dekomponálására irányuló jellemzőmérnöki feladatok olyan emberi értékítéleteket 
vezethetnek be, amelyek torzító hatással bírnak. Emiatt a mesterséges intelligencia 
modellépítési munkafolyamatának ebben a szakaszában nagy szerepet kell játszania a 
megkülönböztetés tudatosságának, valamint a szakterületi ismereteknek és a szakpolitikai 
szakértelemnek. Az Ön csapatának a modellezési szakaszban annak tudatában kell eljárnia, 
hogy a csoportosításra vagy elkülönítésre, a jellemzők bevonására vagy kizárására vonatkozó 
döntések, valamint a jellemzők teljes halmazának teljességére vagy durvaságára vonatkozó 
általánosabb ítéletek jelentős következményekkel járhatnak a kiszolgáltatott vagy védett 
csoportokra nézve. 

 
A hiperparaméterek hangolásának és a metrikák beállításának folyamata a modellezési, 
tesztelési és kiértékelési szakaszokban emberi döntéseket is magában foglal, amelyek 
diszkriminatív hatással lehetnek a betanított modellre. A technikai csapatnak az elfogultsági 
kockázatra való odafigyeléssel kell eljárnia, és ösztönözni kell a szakértői értékelés és a 
projektcsapattal való konzultáció folyamatos iterációit annak biztosítása érdekében, hogy a 
modell tárcsáinak és metrikáinak beállítása során hozott döntések összhangban legyenek az 
elfogultságok mérséklésével és a megkülönböztetésmentességgel. 

 
• Analitikus struktúrák értékelése: A tervezés igazságossága azt is megköveteli, hogy a 

képzett modellben a diszkriminatív jellemzők lappangó vagy rejtett helyettesítőinek 
meglétét is alaposan értékeljük, amelyek jelentős tényezőként hathatnak a modell 
kimenetére. Az ilyen rejtett helyettesítő elemek beépítése a modell szerkezetébe implicit 
"redlining"-hez vezethet (egy érzékeny csoport igazságtalan kezelése egy nem védett 
tulajdonság vagy egy védett vagy érzékeny tulajdonságot helyettesítő tulajdonság vagy 
tulajdonságok kölcsönhatása alapján). 

 
A tervezőknek emellett meg kell vizsgálniuk a modell tanulási mechanizmusai által 
meghatározott jelentős összefüggések és következtetések erkölcsi indokoltságát is. Az emberi 
jellemzőkkel kapcsolatos társadalmi vagy demográfiai adatok feldolgozása esetén, ahol a gépi 
tanulási modellek összetettsége és nagy dimenzióssága kizárja a következtetések 
diszkriminatív ártalmatlanságának megerősítését (az emberi értékelők általi 
értelmezhetetlenségük miatt), ezeket a modelleket kerülni kell. Az emberi kapcsolatokból, 
társadalmi mintákból és összetett társadalmi-gazdasági és kulturális formációkból származó 
adatokat feldolgozó és elemző AI-rendszerek esetében a tervezőknek prioritásként kell 
kezelniük az értelmezhetőség olyan fokát, amely elegendő annak biztosításához, hogy az e 
rendszerek által előállított következtetések ne legyenek diszkriminatívak. Azokban az 
esetekben, ahol ez nem lehetséges, más, átláthatóbb és megmagyarázhatóbb modellt vagy 
modellportfóliót kell választani. 

 
Az analitikai struktúrákat is meg kell erősíteni, hogy eljárási szempontból tisztességesek 
legyenek. A mesterséges intelligencia rendszerben alkalmazott bármely szabályt vagy eljárást 
következetesen és egységesen kell alkalmazni minden olyan döntési alanyra, akinek 
információit az adott rendszer feldolgozza. Az Ön csapatának képesnek kell lennie annak 
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igazolására, hogy amikor egy szabályt vagy eljárást alkalmaztak egy adott egyénre vonatkozó 
eredmény megállapítására, ugyanazt a szabályt vagy eljárást bármely más egyénre ugyanúgy 
fogják alkalmazni, függetlenül attól, hogy a másik alany hasonlít-e az elsőhöz, vagy 
különbözik-e attól. 
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A végrehajtóknak e tekintetben képesnek kell lenniük annak kimutatására, hogy bármely 
algoritmikus kimenet megismételhető, ha ugyanazokat a szabályokat és eljárásokat 
alkalmazzák ugyanazokra a bemenetekre. A szabályok és eljárások ilyen egységes alkalmazása 
biztosítja a döntési alanyok egyenlő eljárási bánásmódját, és kizárja, hogy az algoritmikus 
feldolgozás során egy adott személyre irányuló olyan szabálymódosítások történjenek, 
amelyek az adott személyt bármely más személlyel szemben hátrányos helyzetbe hozhatják. 

 
Eredményesség 

 
A megkülönböztetésmentesség minimális védelmének részeként előre megfontoltan és jól 
informáltan kell mérlegelni, hogy miként fogja meghatározni és mérni az Ön által fejlesztett 
mesterséges intelligencia rendszer hatásainak és eredményeinek méltányosságát. 

 
Az eredmények méltányossága terén nagyon sokféle meggyőződés létezik arról, hogy hogyan kell 
megfelelően osztályozni, hogy mi teszi méltányossá, igazságossá és allokációs szempontból 
igazságossá egy algoritmikusan támogatott döntés következményeit. A különböző megközelítések - 
amelyeket alább részletezünk - különböző elveket hangsúlyoznak: egyesek a demográfiai paritásra, 
mások az egyéni igazságosságra, megint mások az alpopulációk között igazságosan elosztott 
hibaarányokra összpontosítanak. 

 
Az eredmények méltányosságának meghatározása nagymértékben függ mind attól a konkrét 
felhasználási esettől, amelynél az eredmények méltányosságát vizsgálják, mind pedig attól, hogy 
technikailag megvalósítható-e az Ön által választott kritériumok beépítése a mesterséges 
intelligencia rendszer felépítésébe. (Megjegyzendő, hogy a különböző méltányosság-tudatos 
módszerek különböző típusú technikai beavatkozásokat igényelnek a gyártás előfeldolgozási, 
modellezési vagy utófeldolgozási szakaszaiban). Ez ismét azt jelenti, hogy a méltányosság 
meghatározásának meghatározása a projektcsapat együttműködő és multidiszciplináris erőfeszítése 
kell, hogy legyen. 

 
Az alábbiakban egy összefoglaló táblázatot talál a kutatók által hivatalos modellekbe integrált 
néhány főbb eredményesség-meghatározásról, valamint egy listát az aktuális cikkekről és technikai 
forrásokról, amelyeket a csapatának a vonatkozó tudásbázisban való tájékozódása érdekében fel 
kell keresnie. (Vegye figyelembe, hogy ez egy gyorsan fejlődő terület, ezért a technikai csapatnak 
folyamatosan tájékozódnia kell a további előrelépésekről). Az első négy méltányossági típus a 
csoportos méltányosság kategóriájába tartozik, és lehetővé teszi a megkülönböztetésmentesség 
összehasonlító kritériumainak figyelembevételét a modellépítés és -értékelés során. Az utolsó két 
méltányossági típus ehelyett az egyéni méltányosság eseteire összpontosít, ahol a hatékony 
elfogultság kontextus-specifikus kérdéseit az egyes ágensek szintjén veszik figyelembe és értékelik. 

 
Vegye azonban figyelembe, hogy ezek a technikai megközelítések korlátozott hatókörrel 
rendelkeznek az algoritmikus méltányosság nagyobb összefüggéseit illetően, amelyeket már 
hangsúlyoztunk. A formális megközelítések közül sok csak olyan felhasználási esetekben működik, 
amelyeknek elosztási vagy allokációs következményei vannak. A csoportos összehasonlítások 
elvégzéséhez ezek a megközelítések hozzáférést igényelnek az érzékeny/védett attribútumokra 
vonatkozó adatokhoz (amelyek gyakran nem állnak rendelkezésre vagy megbízhatatlanok), valamint 
pontos demográfiai információkhoz az alapul szolgáló népességeloszlásról. Ezen túlmenően 
elkerülhetetlen kompromisszumok és ellentmondások vannak e technikai meghatározások között, 
amelyeket mérlegelni kell annak meghatározásakor, hogy melyikük a legmegfelelőbb az Ön 
felhasználási esetéhez. Konzultáljon a projektcsapat azon tagjaival, akik műszaki szakértelemmel 
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rendelkeznek, hogy mérlegeljék a kívánt formális megközelítés használati esetre való alkalmasságát. 
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A kimeneti méltányosság néhány formalizálható meghatározása 
A méltányosság 
típusa 

Meghatározás 

Demográfiai/ 
statisztikai paritás 

 
 
 
Csoportos 
méltányosság 

Egy eredmény akkor igazságos, ha a kiválasztott halmazban minden csoport 
egyenlő vagy hasonló arányban részesül előnyben, azaz ha nincs összefüggés 
egy érzékeny vagy védett attribútum és az allokációs eredmény között. Ez a 
megközelítés célja, hogy megakadályozza az egyenlőtlen hatást, amely akkor 
jelentkezik, ha egy algoritmikus eljárás eredménye aránytalanul hátrányosan 
érinti a hátrányos helyzetű vagy védett csoportok tagjait. 

Valódi pozitív 
árfolyam paritás 

 
 
 
 
 
Csoportos 
méltányosság 

Egy eredmény akkor igazságos, ha az algoritmikus előrejelzés vagy osztályozás 
"igaz pozitív" aránya a csoportok között egyenlő. Ez a megközelítés a 
torzításcsökkentés és a pontosság céljait hivatott összehangolni azáltal, hogy 
biztosítja, hogy a modell pontossága egyenértékű legyen a releváns populációs 
alcsoportok között. Ezt a módszert "esélyegyenlőségi" méltányosságnak is 
nevezik, mivel célja, hogy az adott populációban a képzett egyének számára 
egyenlő esélyt biztosítson az előnyös eredményre, függetlenül attól, hogy 
milyen védett vagy hátrányos helyzetű csoporthoz tartoznak. 

Hamis pozitív 
arány Paritás 

 
 
 
Csoportos 
méltányosság 

Egy eredmény akkor igazságos, ha nem jár egy adott társadalmi csoporthoz 
tartozó emberekkel szembeni egyenlőtlen bánásmóddal, ha egy másik 
társadalmi csoport tagjaihoz képest magasabb arányban sorolja be őket 
tévesen, mivel ez az első csoport tagjait méltánytalan hátrányos helyzetbe 
hozná. Ezt a megközelítést az az álláspont motiválja, hogy az érzékeny és az 
előnyös helyzetű csoportoknak hasonló hibaarányokkal kell rendelkezniük az 
algoritmikus döntések eredményeiben. 

Pozitív prediktív 
érték Paritás 

 
 
 
Csoportos 
méltányosság 

Egy eredmény akkor tisztességes, ha a pozitív prediktív érték (a helyesen 
megjósolt pozitív esetek aránya az összes megjósolt pozitív esetből) egyenlő az 
érzékeny és az előnyös helyzetű csoportok között. A kimenetel igazságosságát 
itt a pontosság paritásában határozzuk meg, ahol a különböző csoportok 
tagjainak valószínűsége, hogy valóban az a tulajdonságuk, amit előre 
megjósoltak, azonos a csoportok között. 

Egyéni méltányosság 
 
 

Egyéni méltányosság 

Egy eredmény akkor igazságos, ha a hasonló releváns képesítéssel rendelkező 
személyeket hasonlóan kezeli. Ez a megközelítés egy olyan hasonlósági 
mérőszám megállapításán alapul, amely megmutatja, hogy az egyének párjai 
mennyire hasonlítanak egymáshoz egy adott feladat tekintetében. 

Kontrafaktuális 
méltányosság 

 
 
 
 
 
 
 
 

Egyéni méltányosság 

Egy eredmény akkor tisztességes, ha egy érzékeny csoporthoz tartozó 
egyénről hozott automatizált döntés ugyanolyan lett volna, ha az adott egyén 
egy másik csoport tagja lett volna a lehető legközelebbi alternatív (vagy 
alternatív tényállás szerinti) világban. Az egyéni méltányossági 
megközelítéshez hasonlóan a méltányosság meghatározásának ez a módszere 
is az érintett döntési alany konkrét körülményeire összpontosít, de a 
kontrasztív magyarázat eszközeinek felhasználásával túllép az egyéni 
méltányosságon, amennyiben az algoritmikus kimenet mögött meghúzódó 
oksági hatásokra világít rá. Lehetőséget nyújt arra is, hogy az automatizált 
döntés alanyának tudást nyújtson arról, hogy milyen tényezők 
megváltoztatásával lehetett volna más eredményt elérni. Ez lehetővé tenné 
számukra, hogy a kedvezőtlen döntés megváltoztatására cselekedhessenek. 
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Méltányossági állásfoglalás: 
 

Miután Ön és a projektcsapat alaposan megvizsgálta a rendszer számára leginkább releváns formális 
méltányossági modellek felhasználási esetre való alkalmasságát és technikai megvalósíthatóságát, és 
a modellt beépítette az alkalmazásba, el kell készítenie egy méltányossági állásfoglalást (FPS), 
amelyben a mesterséges intelligencia rendszerben alkalmazott méltányossági kritériumokat 
egyértelművé teszi és egyszerű és nem technikai nyelven elmagyarázza. Ezt a méltányossági 
nyilatkozatot nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, hogy az összes érintett érdekelt fél áttekintse. 

 
A végrehajtás méltányossága 

 
Amikor a projektcsapat a béta szakaszhoz közeledik, el kell kezdenie a bevezetési képzésre és 
támogatásra vonatkozó terv kidolgozását. Ennek a tervnek tartalmaznia kell a megfelelő 
felkészülést a mesterséges intelligencia rendszernek a helyszíni felhasználók általi felelősségteljes 
és elfogulatlan telepítésére. Automatizált 

https://dsapp.uchicago.edu/projects/aequitas/
https://github.com/megantosh/fairness_measures_code/
https://github.com/columbia/fairtest
http://aif360.mybluemix.net/
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a döntéstámogató rendszerek az elfogultság és a helytelen alkalmazás újszerű kockázatát 
hordozzák a megvalósítás helyén, ezért különös figyelmet kell fordítani a káros vagy diszkriminatív 
eredmények megelőzésére a mesterséges intelligencia projekt életciklusának ezen kritikus 
szakaszában. 

 
A végrehajtók képzésének és támogatásának optimális rendszerének kialakítása érdekében különös 
figyelmet kell fordítania a használat közbeni elfogultság egyedi buktatóira, amelyek a mesterséges 
intelligencia technológiák alkalmazása során felmerülnek. Ezeket lazán a döntés-automatizálási 
torzítás (gyakrabban csak "automatizálási torzítás") és az automatizálási bizalmatlanság torzításaiba 
sorolhatjuk: 

 
• Döntés-automatizálási torzítás/technológiai halo-hatás: Az automatizált döntéstámogató 

rendszerek felhasználói hajlamosak lehetnek arra, hogy a mesterséges intelligencia rendszer 
vélt objektivitásába, semlegességébe, bizonyosságába vagy felsőbbrendűségébe vetett hitük 
miatt gátolják kritikus ítélőképességüket, racionális cselekvőképességüket és 
helyzetfelismerésüket. 

 
Ez túlságosan nagyfokú megbízhatósághoz vagy mulasztásokhoz vezethet, amikor a 
végrehajtók elveszítik a képességüket, hogy felismerjék és reagáljanak az automatizált 
rendszer használata során esetlegesen felmerülő hibákat, hibákat vagy hiányosságokat, mert 
önelégültekké válnak, és túlzottan engedelmeskednek a rendszer utasításainak és 
jelzéseinek. A döntések automatizálásának elfogultsága túlzott megfeleléshez vagy elkövetési 
hibákhoz is vezethet, amikor a végrehajtók a rendszer vélt tévedhetetlenségének 
engedelmeskednek, és ezáltal képtelenné válnak a rendszer használatából eredő problémák 
felismerésére, mivel az eredményeket nem vetik össze a rendelkezésre álló információkkal. 

 
Mind a túlzott függőség, mind a túlzott megfelelés az úgynevezett out-of-loop szindrómához 
vezethet, ahol az emberi ész szerepének leépülése és a kritikus gondolkodás háttérbe 
szorulása 
akadályozza a felhasználót az automatizált feladatok elvégzésében. Ez az állapot a rendszer 
hibájára való reagálási képesség elvesztését eredményezheti, és mind a biztonsági 
kockázatokhoz, mind a diszkriminatív károkozás veszélyéhez vezethet. 

 
A döntés-automatizálás torzításának kockázata elleni küzdelem érdekében a felhasználó 
telepítésének helyszínén erős elszámoltathatósági rendszereket kell bevezetni, hogy az 
emberi döntéshozókat arra ösztönözze, hogy jó okok, szilárd következtetések és kritikus 
ítélőképesség alapján cselekedjenek. 

 
• Automatizálási bizalmatlansági torzítás: A másik végletet az jelenti, hogy az automatizált 

döntéstámogató rendszer felhasználói hajlamosak figyelmen kívül hagyni a bizonyítékokon 
alapuló érveléshez való kiemelkedő hozzájárulását, vagy azért, mert általában véve 
bizalmatlanok vagy szkeptikusak a mesterséges intelligencia technológiákkal szemben, vagy 
azért, mert túlságosan fontosnak tartják az óvatosság, a józan ész és az emberi szakértelem 
fontosságát. Az automatizált rendszerek nem emberi és amorális jellegével szembeni 
ellenszenv is befolyásolhatja a döntéshozók vonakodását attól, hogy nagy hatású 
kontextusokban, például az egészségügy, a közlekedés és a jog területén konzultáljanak 
ezekkel a technológiákkal. 

 
A mesterséges intelligenciát alkalmazó rendszerek tisztességes alkalmazásának biztosítása és 
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garantálása érdekében az algoritmikus kimenetek bizonyítékokon alapuló döntések 
meghozatalára alkalmas eszközként való felhasználására jól képzett felhasználóknak a következő 
intézkedéseket kell megfontolniuk: 

 
• A végrehajtók képzésének ki kell terjednie a gépi tanulás statisztikai és valószínűségi 

jellegéről, valamint a mesterséges intelligencia és az automatizált döntéstámogatási 
technológiák korlátairól szóló alapvető ismeretek átadására. Ennek a képzésnek el kell 
kerülnie minden antropomorfikus 
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(vagy emberhez hasonló) képet a mesterséges intelligencia rendszerekről, és arra kell 
ösztönözniük a felhasználókat, hogy az ilyen rendszerek alkalmazásának előnyeit és 
kockázatait az emberi ítélőképesség segítésében, nem pedig annak helyettesítésében játszott 
szerepük szempontjából vizsgálják. 

 
• A felhasználó-rendszer interfész tervezésekor előre át kell gondolni az emberi tényezőket és 

a végrehajtási torzítások lehetőségeit. A rendszereket olyan folyamatokba kell tervezni, 
amelyek ösztönzik a felhasználó aktív ítélőképességét és helyzetfelismerését. A felhasználó 
és a rendszer közötti interfészt úgy kell megtervezni, hogy egyértelművé és hozzáférhetővé 
tegye a 
a felhasználó a rendszer indokoltságát, a méltányossági normáknak való megfelelést és a 
megbízhatósági szintet. Ideális esetben ennek "futásidőben" kellene történnie. 

 
• A végrehajtók képzésének magában kell foglalnia a kognitív és ítélkezési előítéletek előzetes 

feltárását, amelyek a különböző telepítési kontextusokban előfordulhatnak. Ezt olyan 
felhasználási eseteken alapuló módon kell elvégezni, amely rávilágít a statisztikai bizonyítékok 
mérlegelésekor előforduló téves ítéletek sajátosságaira. Ez utóbbira példa lehet az adatok 
történelmi konzisztenciáján alapuló előrejelzések túlzott magabiztossága, az az illúzió, hogy 
az adatpontok bármilyen csoportosulása szükségszerűen jelentős felismerésekre utal, 
valamint a statisztikai eredményeken túlmutató társadalmi minták figyelmen kívül hagyása. 

 
A megkülönböztetésmentesség elvének megvalósítása a gyakorlatban 

 
Amikor azt fontolgatja, hogyan ültesse át a megkülönböztetésmentesség elvét a gyakorlatba, a 
projektcsapat összes vezetőjével közösen fel kell térképeznie a csapattagok részvételét a 
mesterséges intelligencia projekt minden egyes szakaszában, az alfától a bétáig. A 
méltányosságtudatos tervezés és megvalósítás munkafolyamat szemszögéből történő 
megfontolása lehetővé teszi, hogy csapatként konkretizálják és egyértelművé tegyék az 
elszámoltathatóság végponttól végpontig tartó útjait világos és szakértői értékelésre alkalmas 
módon. Ez alapvető fontosságú egy szilárd elszámoltathatósági keretrendszer létrehozásához. Íme 
a méltányossági munkafolyamat vázlatos ábrázolása. Az utolsó sort ki kell töltenie. 
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Diszkriminációmentes önértékelés 
 

1. lépés: Határozza meg a méltányosság és a torzításcsökkentés azon dimenzióit, 
amelyek a vizsgált szakaszra vonatkoznak (például az adatfeldolgozás előtti szakaszban az 
adatok méltányosságának, a tervezés méltányosságának és az eredmények 
méltányosságának dimenziói lehetnek kérdésesek). 

 
2. lépés: Vizsgálja meg, hogy az Ön konkrét mesterséges intelligencia projektje hogyan 
jelenthet kockázatot vagy milyen nem szándékolt sebezhetőségeket az egyes 
területeken. 

 
3. lépés: Tegyen lépéseket az azonosított problémák kijavítására, erősítse meg azokat a 
gyenge pontokat, amelyek lehetséges diszkriminatív következményekkel járhatnak, és 
tegyen proaktív elfogultság-megelőző intézkedéseket azokon a területeken, amelyekről 
megállapították, hogy potenciális jövőbeli kockázatot jelentenek. 

A méltányosságtudatos tervezés és végrehajtás egy ilyen munkafolyamat szemszögéből történő 
megfontolása segít az elfogultság vagy a downstream diszkrimináció kockázatainak felderítésében, 
valamint a lehetséges megoldások proaktív, megelőző és előrelátó módon történő 
racionalizálásában. A mesterséges intelligencia projektfolyamat minden egyes szakaszában (azaz a 
fenti táblázat minden egyes oszlopában) Önnek és a csapat érintett tagjainak közös önértékelést kell 
végezniük a méltányosság alkalmazandó dimenziója tekintetében. Ez egy háromlépcsős folyamat: 

 
 
 

Elszámoltathatóság 
 

Az elszámoltathatóság szerepének mérlegelésekor a mesterséges intelligencia projekt megvalósítási 
életciklusában először is fontos meggyőződni arról, hogy az adatfeldolgozás során a "legjobb 
gyakorlatok" megközelítését alkalmazza, amely összhangban van az Adatetikai keretrendszer 6. 
alapelvével. Ezen általános iránymutatás betartásán túlmenően azonban különös figyelmet kell 
fordítania azokra az új és egyedi kihívásokra, amelyeket az AI-rendszerek tervezése és megvalósítása a 
közszféra elszámoltathatósága elé állít. 

 
A felelős mesterséges intelligencia projektvégrehajtás megköveteli, hogy a közszféra 
elszámoltathatóságának két kapcsolódó kihívásával közvetlenül szembenézzünk: 

 
1. Elszámoltathatósági rés: A fent említettek szerint az automatizált döntések nem 

indokolhatók önmagukban. Míg az emberi ágensek felelősségre vonhatók ítéleteikért és 
döntéseikért olyan esetekben, amikor ezek az ítéletek és döntések mások érdekeit érintik, 
addig a mesterséges intelligencia rendszereket alkotó statisztikai modellek és a mögöttes 
hardver nem felelősek ugyanebben az erkölcsi értelemben. Ez olyan elszámoltathatósági 
hiányosságot teremt, amelyet kezelni kell annak érdekében, hogy az emberi felelősség 
egyértelmű és felróható forrásaihoz lehessen csatolni az AI-rendszerek által támogatott vagy 
létrehozott döntéseket. 

 
2. A mesterséges intelligencia gyártási folyamatok összetettsége: A mesterséges 

intelligencia rendszerek tervezése és telepítése során az emberi felelősségvállalás 
megteremtése nem egyszerű kérdés. Ennek oka e rendszerek fejlesztésének és 
használatának összetettsége és többszereplős jellege. A mesterséges intelligencia 
projekt megvalósítási munkafolyamatok jellemzően magukban foglalják az osztályok és 
a megvalósítás vezetőit, a technikai 

https://www.gov.uk/guidance/6-make-your-work-transparent-and-be-accountable
https://www.gov.uk/guidance/6-make-your-work-transparent-and-be-accountable
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szakértők, adatbeszerzési és adatelőkészítési személyzet, szakpolitikai és területi szakértők, 
végrehajtók és mások. A gyártás ilyen összetettsége miatt nehéz lehet megválaszolni azt a 
kérdést, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek előállításában részt vevő felek közül 
kinek kell viselnie a felelősséget, ha e rendszerek használata negatív következményekkel és 
hatásokkal jár. 

 
Az elszámoltathatóság e két kihívásból fakadó különleges követelményeinek teljesítése kellően 
finomra szabott koncepciót igényel arra vonatkozóan, hogy mitől lesz egy mesterséges intelligencia 
projekt megfelelően elszámoltatható. Ez a koncepció az elszámoltathatóság két alkomponensére 
bontható: az elszámoltathatóságra és az ellenőrizhetőségre: 

 
• Választhatóság: Az elszámoltathatóság elve megköveteli, hogy az algoritmikusan támogatott 

döntések igazolásának kötelezettsége az ilyen mesterséges intelligencia rendszerek emberi 
alkotóinak és felhasználóinak vállára háruljon. Ez azt jelenti, hogy az emberi felelősség 
folyamatos láncolatát kell létrehozni a teljes mesterséges intelligencia projekt megvalósítási 
munkafolyamatában. Annak biztosítása, hogy az elszámoltathatóság a végponttól a 
végpontig hatékony legyen, szükségessé teszi, hogy a felelős emberi hatóságok felelőssége 
ne legyen hiányos a mesterséges intelligencia rendszer tervezésének első lépéseitől az 
algoritmus által irányított eredményekig. 

 
A választhatóság azt is megköveteli, hogy az algoritmikusan támogatott döntések tartalmát 
és az előállításuk mögött álló folyamatokat az illetékes emberi hatóságok egyszerű, érthető 
és koherens nyelven magyarázzák és indokolják. Ezeknek a magyarázatoknak és 
indoklásoknak őszinte, következetes, megalapozott és pártatlan indokokon kell alapulniuk, 
amelyek a nem műszaki hallgatóság számára is érthetőek. 

 
• Ellenőrizhetőség: Míg az elszámoltathatóság fogalma arra a kérdésre ad választ, hogy ki 

felelős egy automatizálással támogatott eredményért, addig az ellenőrizhetőség fogalma 
arra a kérdésre ad választ, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek tervezői és 
megvalósítói hogyan vonhatók felelősségre. Az elszámoltathatóságnak ez az aspektusa a 
tervezési és használati gyakorlatok felelősségének és az eredmények igazolhatóságának 
bizonyításával kapcsolatos. 

 
A projektcsapatnak biztosítania kell, hogy a mesterséges intelligencia projekt tervezési és 
végrehajtási folyamatának minden egyes lépése hozzáférhető legyen az ellenőrzés, 
felügyelet és felülvizsgálat számára. A sikeres ellenőrzés megköveteli, hogy az algoritmikus 
rendszerek építői és megvalósítói nyilvántartást vezessenek és hozzáférhetővé tegyék azokat 
az információkat, amelyek lehetővé teszik a mesterséges intelligencia rendszert létrehozó 
innovációs folyamatok megalapozottságának és gondosságának nyomon követését. 

 
Az ellenőrizhetőség azt is megköveteli, hogy a projektcsapat nyilvántartást vezessen és 
hozzáférhetővé tegye azokat az információkat, amelyek lehetővé teszik az adatok 
eredetének és elemzésének nyomon követését a gyűjtési, előfeldolgozási és 
modellezési szakaszoktól a képzésig, tesztelésig és telepítésig. Ez a célja a korábban 
említett adatállomány-tájékoztatónak. 

 
Ezen túlmenően a csapatának lehetővé kell tennie a kollégák és a felügyelők számára, hogy 
megvizsgálják és kritikusan felülvizsgálják a rendszer dinamikus működését annak 
biztosítása érdekében, hogy a modell viselkedését előidéző eljárások és műveletek 
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biztonságosak, etikusak és tisztességesek legyenek. A gyakorlatilag átlátható algoritmikus 
modelleket ellenőrizhetőségre kell építeni, reprodukálhatónak kell lenniük, és fel kell őket 
szerelni az adatfeldolgozásuk végponttól végpontig tartó rögzítésére és ellenőrzésére. 
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Tervezett elszámoltathatóság: Minden mesterséges intelligencia rendszert úgy 
kell megtervezni, hogy megkönnyítse a végponttól végpontig tartó 
elszámoltathatóságot és ellenőrizhetőséget. Ehhez a teljes tervezési és 
végrehajtási láncban felelős emberekre van szükség, valamint olyan tevékenység-
ellenőrzési protokollokra, amelyek lehetővé teszik a végponttól végpontig tartó 
felügyeletet és felülvizsgálatot. 

Az elszámoltathatóság e két elemének (az elszámoltathatóság és az ellenőrizhetőség) 
szándékos beépítését a mesterséges intelligencia projekt életciklusába nevezhetjük 
"Accountability-by-Design"-nak: 

 
 
 

Az elszámoltathatóságot a teljes tervezési és végrehajtási munkafolyamat során figyelembe kell venni. 
 

Legjobb gyakorlatként aktívan mérlegelnie kell, hogy az AI-projekt bevezetése előtt és után milyen 
különböző követelményeket támaszt Önnel szemben a tervezési elszámoltathatóság. Az 
elszámoltathatóság biztosításának folyamatát a mesterséges intelligencia projekt tervezési és 
fejlesztési szakaszában "előzetes elszámoltathatóságnak" nevezzük. Ez azért van így, mert az AI-
projekt elszámoltathatósági igényeit már a projekt befejezése előtt előre jelzi. Hasonló logikát 
követve, az elszámoltathatóság kezelésének folyamatát az AI-projekt bevezetésének megkezdése 
után "korrekciós elszámoltathatóságnak" nevezzük. Ez azért van így, mert a rendszerének kezdeti 
bevezetése után orvosolja a rendszer hatásai és potenciális externáliái által felvetett problémákat. Az 
elszámoltathatóság e két altípusát néha ex-ante (vagy esemény előtti) elszámoltathatóságnak, illetve 
ex-post (esemény utáni) elszámoltathatóságnak nevezik. 

 
• Előrelátó elszámoltathatóság: Az elszámoltathatóságnak az előrejelző elvként való 

kezelése azt jelenti, hogy elsődleges fontosságúnak tekinti a projektvégrehajtó csapat 
által az algoritmikusan támogatott döntéshozatali folyamat kimenetele előtt hozott 
döntéseket és tett intézkedéseket. 

 
Ezt a fajta előzetes elszámoltathatóságot előnyben kell részesíteni a korrekciós 
elszámoltathatósággal szemben, amely inkább az automatizálással támogatott folyamat 
befejezése után meghozható korrekciós vagy igazoló intézkedésekre összpontosít. 

 
Azzal, hogy biztosítja, hogy a mesterséges intelligencia projekt megvalósítási folyamatai 
elszámoltathatóak legyenek a rendszer tényleges alkalmazása előtt, megerősíti a tervezési 
és végrehajtási folyamatok megalapozottságát, és ezáltal hatékonyabban megelőzi az egyéni 
jólétet és a közjólétet érintő lehetséges károkat. 

 
Hasonlóképpen, az előzetes elszámoltathatóság erős rendszereinek létrehozásával, valamint 
a tervezési és megvalósítási folyamat lehető legnyíltabbá és nyilvánosan hozzáférhetővé 
tételével az érintett érdekeltek olyan helyzetbe kerülnek, hogy a potenciálisan káros hatások 
előtt tájékozottabb és jobban megalapozott döntéseket hozhatnak az e rendszerekben való 
részvételükről. Ezáltal erősíti a nyilvánosságot, és segít megóvni a projektet a 
hírnévromlástól. 

 
• Helyreállító elszámoltathatóság: Míg a jogorvoslati elszámoltathatóságot e szempontok 

alapján inkább szükséges tartaléknak kell tekinteni, mint első számú eszköznek a felelősségre 
vonáshoz a mesterséges intelligencia rendszerek tervezése és kiépítése során, a jogorvoslati 
elszámoltathatóság erős rendszerei nem kevésbé fontosak a következőkben. 
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a szükséges indoklások megadása arra vonatkozóan, hogy ezek a rendszerek milyen hatással 
vannak az érintett érdekelt felek életére. 

 
Az elszámoltathatósági keretrendszer részét képező átfogó ellenőrizhetőségi rendszerek 
bevezetése, valamint az átlátható tervezési és használati gyakorlatok kialakítása, amelyeket 
a mesterséges intelligencia projekt teljes életciklusa során módszeresen naplóznak, alapvető 
elemei az ilyen jellegű korrekciós elszámoltathatóságnak. 

 
A korrekciós elszámoltathatóság egyik szempontja, amelyre nagy figyelmet kell fordítania, 
hogy az algoritmikusan támogatott döntésekhez magyarázatot kell adnia az érintett 
érdekelt feleknek. Az elszámoltatható és átlátható tervezési és használati gyakorlatok 
ezen aspektusát magyarázhatóságnak nevezzük, ami szó szerint azt jelenti, hogy az 
algoritmikus modell eredményének értelmét egyértelművé tudjuk tenni. 

 
Az algoritmikusan támogatott döntéshozatal eredményeinek magyarázata magában 
foglalja, hogy a döntéshozók és más érdekelt felek számára érthetően bemutatjuk a konkrét 
eredmény mögött meghúzódó indoklást. Ez azt is magában foglalja, hogy a döntéshozó 
alanyok és más érdekelt felek számára magyarázatot adunk a mesterséges intelligencia 
rendszer használatának etikai megengedhetőségéről, méltányosságáról és biztonságáról. A 
tartalom tisztázásának és a gyakorlati indoklásnak ezeket a feladatait az alábbiakban az 
átláthatóságról szóló szakasz részeként részletesebben is megvizsgáljuk. 

 
Fenntarthatóság 

 
A mesterséges intelligencia rendszerek tervezőinek és felhasználóinak tudatában kell lenniük 
annak, hogy ezek a technológiák átalakító és hosszú távú hatással lehetnek az egyénekre és a 
társadalomra. Annak biztosítása érdekében, hogy az Ön mesterséges intelligencia rendszerének 
kiépítése fenntartható maradjon, és támogassa az általa érintett közösségek fenntarthatóságát, 
Önnek és csapatának folyamatosan érzékenyen kell figyelnie a rendszer által a valós világra 
gyakorolt hatásokra. 

 
Az érdekeltek hatásvizsgálata 

 
Önnek és a projektcsapatnak közösen kell értékelnie a mesterséges intelligencia projekt társadalmi 
hatását és fenntarthatóságát az érdekeltek hatásvizsgálata (SIA) segítségével, függetlenül attól, hogy 
a mesterséges intelligencia projektet közszolgáltatás nyújtására vagy háttérintézményi adminisztratív 
funkcióban használják. Az "érdekeltek" kifejezés alatt elsősorban az érintett személyeket értjük, de a 
fogalom kiterjedhet csoportokra és szervezetekre is abban az értelemben, hogy e kollektívák egyes 
tagjaira is hatással lehet az AI-rendszerek tervezése és bevezetése. Az érdekelt feleket mindkét 
szinten kellően figyelembe kell venni. 

 
A SIA elvégzésének célja többdimenziós. A SIA több célt is szolgálhat, amelyek közül néhány a 
következő: 

 
(1) Segít a közvélemény bizalmának kiépítésében, hogy a mesterséges intelligencia 

rendszer tervezése és telepítése a közszektorbeli ügynökség által felelősségteljesen 
történt. 

(2) Az elszámoltathatósági keretrendszer megkönnyítése és megerősítése 
(3) Az egyéneket és a közjót fenyegető, nem látható kockázatok felszínre hozása. 
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(4) Megalapozott döntéshozatal és átlátható innovációs gyakorlatok támogatása 
(5) Mutassa be az előrelátást és a kellő gondosságot nemcsak a szervezeten belül, 

hanem a szélesebb nyilvánosság előtt is. 
 

A csapatnak a projekt megvalósítási életciklusának három kritikus pontján össze kell ülnie, hogy a 
SIA segítségével értékelje a mesterséges intelligencia projekt társadalmi hatását és 
fenntarthatóságát: 

 
1. Alfa fázis (probléma megfogalmazása): Kezdeti hatásvizsgálat (SIA) elvégzése a projekt 

etikai megengedhetőségének megállapítása érdekében. Hivatkozzon a SUM-értékekre, 
mint kiindulási pontra a projektjének az egyéni jólétre és a közjólétre gyakorolt lehetséges 
hatásainak mérlegeléséhez. Amennyiben arra a következtetésre jut, hogy a mesterséges 
intelligencia projektjének jelentős etikai és társadalmi hatásai lesznek, a kezdeti 
hatásvizsgálatot meg kell nyitnia a nyilvánosság előtt, hogy véleményüket megfelelően 
figyelembe lehessen venni. Ez az érdekeltek reprezentatívabb körének részvételével 
elősegíti a vélemények és vélemények sokféleségének bevonását a tervezési és fejlesztési 
folyamatba. Meg kell fontolnia a belső szervezeti érdekeltekkel való konzultációt is, akiknek 
a hozzájárulása szintén erősíteni fogja a projekt nyitottságát, befogadhatóságát és 
sokszínűségét. 

 
2. Az Alfától a Bétáig (bevezetés előtti): Miután a modellt betanították, tesztelték és 

validálták, Önnek és csapatának újra meg kell vizsgálnia a kezdeti SIA-t, hogy megerősítse, 
hogy a bevezetendő mesterséges intelligencia rendszer még mindig összhangban van az 
eredeti értékelés értékelésével és következtetéseivel. Ezt az ellenőrzést naplózni kell a SIA 
bevezetés előtti szakaszában, és hozzá kell adni és meg kell vitatni az alkalmazandó 
módosításokat. A rendszer elindítása előtt ezt a SIA-t nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. 
Ezen a ponton meg kell határoznia a rendszer üzembe helyezését követő újraértékelés 
időkeretét, valamint egy nyilvános konzultációt, amely megelőzi az újraértékelést, és 
hozzájárul az újraértékeléshez. Ezen újraértékelések időkeretét az Ön csoportjának kell 
eseti alapon eldöntenie, de arányosnak kell lennie a rendszer által az érintett egyénekre és 
közösségekre gyakorolt lehetséges hatás mértékével. 

 
3. Béta-fázis (újraértékelés): A mesterséges intelligencia rendszer élesítése után a csapatnak 

időközönként újra kell vizsgálnia és újra kell értékelnie a SIA-t. Ezeket az ellenőrzéseket a 
SIA újraértékelési szakaszában kell naplózni, és minden vonatkozó változtatást hozzá kell 
adni és meg kell vitatni. Az újraértékelésnek mind a meglévő SIA valós hatásokhoz 
viszonyított értékelésére, mind pedig annak mérlegelésére kell összpontosítania, hogy 
miként lehet enyhíteni a rendszer bevezetése után esetleg bekövetkező nem szándékolt 
következményeket. Az újraértékelést megelőzően további nyilvános konzultációt kell 
folytatni a béta-fázisban, hogy az érdekelt felek hozzájárulását be lehessen építeni az 
újraértékeléssel kapcsolatos megfontolásokba. 

 
Ne feledje, hogy a társadalmi és etikai fenntarthatóságra összpontosítva az érdekelt felekre 
gyakorolt hatásvizsgálat csak egy részét képezi a mesterséges intelligencia projekt irányítási 
platformjának, és az elszámoltathatósági keretrendszer, valamint az egyéb auditálási és 
tevékenység-ellenőrzési dokumentáció kiegészítéseként kell szolgálnia. 

 
Az SIA-t négy, kérdéseket és válaszokat tartalmazó szakaszra kell bontani. Az 1st. szakaszban 
általános kérdéseket kell feltenni az Ön által tervezett mesterséges intelligenciarendszer 
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használatának lehetséges társadalmi és etikai hatásairól. A szakaszban2nd a csapatnak közösen kell 
megfogalmaznia a releváns ágazatspecifikus és felhasználási esetekre vonatkozó kérdéseket a 
mesterséges intelligencia rendszer hatásairól az alábbiakra vonatkozóan 
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érintett érdekelt felek. A 3rd. szakasznak választ kell adnia a végrehajtást megelőző értékelés 
szempontjából releváns további kérdésekre. A 4th. szakasznak lehetőséget kell adnia a csoport tagjai 
számára, hogy újraértékeljék a rendszert a valós hatások, a nyilvánosság hozzájárulása és az 
esetleges nem szándékolt következmények fényében. 

 
Íme egy SIA prototípusa: 

 
 

Az érdekeltekre gyakorolt hatásvizsgálat a (projekt neve) számára 

 
1. Alfa fázis (probléma 
megfogalmazása) 
Általános kérdések 

 
Befejezve ezen a 
napon: 

 
I. Az érintett érdekelt felek azonosítása 

 
Kik azok az érdekelt felek, akiket ez a mesterséges intelligencia projekt nagy 
valószínűséggel érint? Ezen érdekeltek mely csoportjai a legsebezhetőbbek? 
Milyen negatív hatással lehet rájuk a projekt? 

 
II. Célmeghatározás és célkitűzés-térképezés 

 
Hogyan határozza meg azt az eredményt (a célváltozót), amelyre a rendszer 
optimalizál? Ez egy tisztességes, ésszerű és széles körben elfogadható 
meghatározás? 

 
A célváltozó (vagy annak mérhető helyettesítője) tükrözi-e az ésszerű és 
a projekt célkitűzésének a statisztikai keretbe való indokolt átültetése? 

 
Indokolt-e ez a fordítás a projekt általános célját és a végrehajtás 
eredményeinek az érintett közösségekre gyakorolt lehetséges hatásait 
figyelembe véve? 

 
III. Az egyénre gyakorolt lehetséges hatások 

 
Hogyan befolyásolhatja az Ön mesterséges intelligencia rendszerének bevezetése 
az érintett érdekeltek azon képességét, hogy szabadon, függetlenül és jól 
tájékozottan dönthessenek az életükről? Hogyan növelheti vagy csökkentheti 
autonómiájukat? 

 
Hogyan befolyásolhatja ez az ő képességüket a boldogulásra és önmaguk teljes 
kibontakoztatására? 

 
Hogyan árthat a testi vagy lelki épségüknek? Megfelelően figyelembe vették és 
kezelték-e az egyéni egészséget és biztonságot érintő kockázatokat? 

 
Hogyan sértheti a magánélethez való jogaikat, mind a rendszer tervezése során 
az adatfeldolgozás, mind pedig a rendszer bevezetése során a megvalósítás 
során? 

IV. A társadalomra és az interperszonális kapcsolatokra gyakorolt 

lehetséges hatások Hogyan befolyásolhatja hátrányosan az Ön 

mesterséges intelligencia rendszerének bevezetése az alábbiakat? 
Az érdekeltek tisztességes és egyenlő bánásmód a törvény szerint? Vannak-e olyan 
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szempontok, amelyek a 
projektet, amely kiszolgáltatott közösségeket tesz ki lehetséges diszkriminatív 
károknak? 

 
Hogyan befolyásolhatja az Ön rendszerének használata az interperszonális 
párbeszéd integritását, az értelmes emberi kapcsolatokat és a társadalmi 
kohéziót? 

  
Megfelelően figyelembe vették-e az állampolgári részvétel, a befogadás és a 
sokszínűség értékeit a projekt céljának megfogalmazásakor és célkitűzéseinek 
meghatározásakor? Ha nem, hogyan lehetne ezeket az értékeket beépíteni a 
projekttervezésbe? 

 
A projekt célja a lehető legtöbb érintett egyén érdekeinek és jólétének 
előmozdítása? Lehetséges, hogy a projekt megvalósítása egyenlőtlen társadalmi-
gazdasági hatásokat eredményez? 

 
Eléggé figyelembe vette-e a rendszer tágabb értelemben vett hatásait a 
jövő nemzedékekre és a bolygó egészére? 
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2. Alfa fázis (probléma 
megfogalmazása) 
Ágazatspecifikus és 
használati eset-
specifikus kérdések 

 
Befejezve ezen a 
napon: 

 
Ebben a részben az ágazatspecifikus és a felhasználási esetekre jellemző 
kérdéseket kell megvizsgálnia a mesterséges intelligencia projektjének az érintett 
érdekelt felekre gyakorolt társadalmi és etikai hatásaival kapcsolatban. Állítsa 
össze a várható kérdések és aggályok listáját. Adja meg, hogy a csoportja hogyan 
próbálja kezelni ezeket a kérdéseket és aggályokat. 

 
3. Az Alfától a Bétáig 
(bevezetés előtti) 

 
Befejezve ezen a 
napon: 

 
A kezdeti SIA eredményeinek áttekintése után válaszoljon a következő kérdésekre: 

 
A kiképzett modell tényleges célkitűzése, kialakítása és vizsgálati eredményei még 
mindig összhangban vannak-e az eredeti értékelésben szereplő értékelésekkel és 
következtetésekkel? Ha nem, miben különbözik most az Ön értékelése? 

 
Felmerült-e bármilyen más aggályos terület az esetlegesen káros társadalmi vagy 
etikai hatások tekintetében, ahogy az alfa- és béta-fázisból a béta-fázisba léptek? 

 
 

A nyilvános konzultációra és a béta-fázisban történő újraértékelésre is ésszerű 
időkeretet kell megállapítania: 

A béta-fázis hatásairól szóló nyilvános konzultáció 

időpontjai: A béta-fázis tervezett újraértékelésének 

időpontja: 
 

4. Béta fázis 
(újraértékelés) 

 
Befejezve ezen a 
napon: 

 
Miután áttekintette a SIA legfrissebb változatát és a nyilvános konzultáció 
eredményeit, válaszoljon a következő kérdésekre: 

 
Hogyan viszonyul a meglévő SIA tartalma a mesterséges intelligencia rendszer valós 
hatásaihoz, ahogyan azt a teljesítményre vonatkozó rendelkezésre álló 
bizonyítékok, a monitoring adatok, valamint a végrehajtóktól és a nyilvánosságtól 
származó információk alapján mérik? 

 
Milyen lépéseket lehet tenni a felmerült problémák vagy kérdések orvoslására? 

 
Voltak-e nem szándékolt káros következmények a rendszer bevezetése után? Ha 
igen, hogyan lehetne ezeket a negatív hatásokat enyhíteni? 
és újraöltöztetni? 

  
Az Ön mesterséges intelligencia modelljének karbantartási folyamatai megfelelően 
figyelembe vették-e az alapsokaságban bekövetkező eloszlásbeli eltolódások 
lehetőségét? Megfelelően hangolták-e át és képezték-e újra a modellt a környezet 
változásaihoz? 

 

A béta-fázis hatásairól szóló nyilvános konzultáció 

időpontjai: A következő tervezett béta-fázis 

újraértékelésének időpontja: 
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Biztonság 

 
Az egyéni jólétre és a közjólétre gyakorolt társadalmi hatásai tekintetében a mesterséges 
intelligencia projekt fenntarthatóságának biztosításán túlmenően a projektcsapatnak a műszaki 
fenntarthatóság vagy biztonság kapcsolódó kihívásával is szembe kell néznie. A műszakilag 
fenntartható mesterséges intelligencia rendszer biztonságos, pontos, megbízható, biztonságos és 
robusztus. Ezeknek a céloknak a biztosítása azonban nehéz és szakadatlan feladat. 

 
Mivel a mesterséges intelligencia rendszerek egy bizonytalansággal, változékonysággal és fluxussal 
teli világban működnek, a biztonságos és megbízható mesterséges intelligencia megalkotása 
különösen nagy kihívást jelenthet. Ennek a feladatnak azonban szembe kell nézni. Csak ha a 
biztonságos és megbízható AI-technológiák létrehozásának célját a projekt középpontjába helyezi, 
akkor lesz képes csökkenteni annak kockázatát, hogy rendszere méretarányosan meghibásodik, 
amikor a valós világban ismeretlen és előre nem látható eseményekkel szembesül. A mesterséges 
intelligencia biztonságának kérdése kiemelkedő fontosságú, mivel ezek a lehetséges hibák káros 
kimenetelűek lehetnek, és alááshatják a közbizalmat. 

 
Annak érdekében, hogy az Ön mesterséges intelligencia rendszere biztonságosan működjön, a 
pontosság, a megbízhatóság, a biztonság és a robusztusság technikai célkitűzéseit kell előtérbe 
helyeznie. Ez megköveteli, hogy a műszaki csapata alaposan átgondolja, hogyan lehet olyan 
rendszert építeni, amely pontosan és megbízhatóan működik a tervezői elvárásoknak megfelelően, 
még akkor is, ha váratlan változásokkal, anomáliákkal és zavarokkal szembesül. Az ilyen biztonsági 
céloknak megfelelő mesterséges intelligencia rendszer megépítése szigorú tesztelést, validálást és 
újraértékelést, valamint megfelelő felügyeleti és ellenőrzési mechanizmusok beépítését igényli a 
valós működésbe. 

 
Pontosság, megbízhatóság, biztonság és robusztusság 

 
Fontos, hogy a biztonság szempontjából fontos operatív célkitűzések (pontosság, megbízhatóság, 
biztonság és robusztusság) mindegyikének alapos ismeretére szert tegyen: 

 
• Pontosság és teljesítménymutatók: A gépi tanulásban a modell pontossága a példák azon 

aránya, amelyek esetében helyes kimenetet generál. Ezt a teljesítménymutatót néha 
fordítva hibaarányként is jellemzik, vagy azon esetek hányadát, amelyekben a modell hibás 
kimenetet produkál. Ne feledje, hogy bizonyos esetekben az elfogadható hibaarány vagy 
pontossági szint megválasztása az alkalmazás felhasználási esetspecifikus igényeinek 
megfelelően módosítható. Más esetekben ezt nagymértékben meghatározhatja egy, a 
szakterületen létrehozott referenciaérték. 
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A pontosságnak mint teljesítménymutatónak központi szerepet kell játszania a csapat 
biztonságos mesterséges intelligenciára vonatkozó megközelítésének kialakításában és 
árnyalásában. Ez azt jelenti, hogy a rendszer ésszerű teljesítményszintjének meghatározása 
gyakran megkövetelheti a pontosság mérésének finomítását vagy cseréjét is. Ha például 
bizonyos hibák jelentősebbek vagy költségesebbek, mint mások, akkor a teljes költség 
mérőszámát be lehet építeni a modellbe, hogy az egyik hibaosztály költségei mérlegelhetők 
legyenek egy másik hibaosztály költségeivel szemben. Hasonlóképpen, ha a rendszer 
pontossága és érzékenysége a szokatlan események felismerésében prioritást élvez (mondjuk 
egy betegség ritka eseteinek orvosi diagnosztizálásánál), akkor használhatja a pontosság és a 
visszahívás technikáját. A kiegyensúlyozatlan osztályozás kezelésének ez a módszere lehetővé 
tenné, hogy a rendszer helyes észleléseinek arányát - mind a gyakori, mind a ritka 
kimenetelek esetében - a ritka esemény tényleges észleléseinek arányával szemben 
mérlegelje (azaz a ritka kimenetelek valódi észleléseinek aránya az adott kimenetelek valódi 
észleléseinek és a kihagyott észlelések vagy hamis negatív eredmények összegéhez képest). 

 
Általánosságban elmondható, hogy a pontosság mérése a bizonytalansággal szemben olyan 
kihívás, amelyet alaposan át kell gondolni. Az Ön mesterséges intelligencia rendszerének 
megbízhatósági szintje nagymértékben függ a kaotikus és változó valóság modellezésére tett 
kísérletekből adódó problémáktól. A pontossággal kapcsolatos aggodalmaknak meg kell 
birkózniuk az adatmintában jelenlévő elkerülhetetlen zaj problémáival, az építészeti 
bizonytalanságokkal, amelyeket az a lehetőség generál, hogy egy adott modellből 
hiányoznak a mögöttes eloszlás releváns jellemzői, valamint a bemeneti adatok idővel 
bekövetkező elkerülhetetlen változásaival. 

 
• Megbízhatóság: A megbízhatóság célja, hogy a mesterséges intelligencia rendszer pontosan 

úgy viselkedjen, ahogyan azt tervezői tervezték és előre látták. A megbízható rendszer 
betartja azokat a specifikációkat, amelyek végrehajtására programozták. A megbízhatóság 
tehát a következetesség mércéje, és a rendszer biztonságába vetett bizalmat annak alapján 
lehet megalapozni, hogy a rendszer működése mennyire megbízhatóan felel meg a tervezett 
funkcióknak. 

 
• Biztonság: A biztonság célja a mesterséges intelligencia rendszer számos működési 

dimenziójának védelme, amikor az esetleges támadással szembesül. A biztonságos rendszer 
képes fenntartani az azt alkotó információk integritását. Ez magában foglalja az 
architektúrájának védelmét bármely alkotóelemének jogosulatlan módosításával vagy 
károsodásával szemben. A biztonságos rendszer továbbá folyamatosan működőképes és 
hozzáférhető marad az arra jogosult felhasználók számára, és a bizalmas és magánjellegű 
információkat még ellenséges vagy ellenséges körülmények között is biztonságban tartja. 

 
• Robusztusság: A robusztusság célkitűzése úgy fogalmazható meg, mint az a cél, hogy egy 

mesterséges intelligencia rendszer nehéz körülmények között is megbízhatóan és pontosan 
működjön. Ezek a feltételek lehetnek ellenséges beavatkozás, a végrehajtó hibája vagy az 
automatikus tanuló által végrehajtott ferde célmegvalósítás (megerősítő tanulási 
alkalmazásokban). A robusztusság mércéje tehát a rendszer integritásának erőssége és 
működésének megbízhatósága nehéz körülmények, ellenséges támadások, perturbációk, 
adatmérgezés és nemkívánatos megerősítő tanulási viselkedés esetén. 

 
 

A pontosságot és a megbízhatóságot fenyegető kockázatok: 
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Concept Drift: A legtöbb gépi tanulási rendszer a világ statikus modelljeivel dolgozik, 
amelyeket a korábbi adatokból építettek fel, és amelyek rögzültek a rendszer 
paramétereiben. A modellnek ez a befagyasztása, mielőtt azt "a vadonba" engednék, 
különösen sebezhetővé teszi pontosságát és megbízhatóságát az adatok alapjául szolgáló 
eloszlás változásaira. Ha a betanított modell architektúrájában kikristályosodott múltbeli 
adatok már nem tükrözik az érintett populációt, a modell leképező funkciója többé nem lesz 
képes pontosan és megbízhatóan átalakítani a bemeneti adatokat a kimeneti célértékekké. 
Ezek a rendszerek gyorsan hajlamossá válhatnak a váratlan és káros hibákra. 

 
Számos értékes kutatás született a koncepció és a terjesztés sodródásának felderítésére és 
mérséklésére szolgáló módszerekről, és konzultálnia kell a műszaki csoportjával annak 
biztosítása érdekében, hogy a csoport tagjai megismerkedjenek ezekkel a kutatásokkal, és 
kellő ismeretekkel rendelkezzenek a probléma kezelésének rendelkezésre álló módjairól. 
Minden esetben ébernek kell maradnia a potenciálisan gyors koncepcióeltolódásokkal 
szemben, amelyek az összetett, dinamikus és változó környezetben fordulhatnak elő, 
amelyben a mesterséges intelligencia projektje beavatkozik. A biztonságos mesterséges 
intelligencia szempontjából kulcsfontosságú, hogy tudatában maradjon az adatok ezen 
átalakulásainak, és a csapatának aktívan ki kell dolgoznia egy cselekvési tervet, hogy előre 
lássa és enyhítse a rendszer teljesítményére gyakorolt hatásaikat. 

 
Törékenység: A gépi tanulási rendszerek pontosságát és megbízhatóságát érintő másik 
lehetséges kihívás a rendszerekben rejlő imitációból adódik. A nagy teljesítményű gépi 
tanulási modellek közül sok, például a mély neurális hálók (DNN) hatalmas mennyiségű 
adatra és a képzési példák nyers erővel történő ismétlésére támaszkodnak a több ezer, 
millió vagy akár milliárd paraméter beállításához, amelyek együttesen generálják a 
kimeneteiket. 

 
Amikor azonban egy kiszámíthatatlan világban működnek, ezek a rendszerek nehezen tudják 
feldolgozni az ismeretlen eseményeket és forgatókönyveket. Váratlan és súlyos hibákat 
követhetnek el, mivel nem rendelkeznek sem a programozott problémák kontextusba 
helyezésének képességével, sem a józan ész képességével, hogy meghatározzák az újonnan 
felmerülő problémák relevanciáját. 
"ismeretlenek". Ráadásul ezek a hibák megmagyarázhatatlanok maradhatnak, tekintettel 
matematikai struktúráik nagy dimenziószámú és számítási komplexitására. Ez a törékenység 
vagy törékenység különösen jelentős következményekkel járhat olyan biztonságkritikus 
alkalmazásokban, mint a teljesen automatizált közlekedési és orvosi döntéstámogató 
rendszerek, ahol a bemenetekben bekövetkező észrevétlen változások jelentős 
meghibásodásokhoz vezethetnek. Bár a modellek robosztusabbá tételének módjai terén 
előrelépés tapasztalható, életképességük mérlegelésekor elsősorban a biztonságot kell 
figyelembe venni. 

 
A biztonságot és a megbízhatóságot fenyegető kockázatok 

 
Ellenséges támadás: A gépi tanulási modellek elleni támadások rosszindulatúan módosítják a 
bemeneti adatokat - gyakran észrevehetetlen módon -, hogy téves osztályozásra vagy 
helytelen előrejelzésre késztessék őket. Például egy kép néhány képpontjának észrevétlen 
megváltoztatásával egy támadó félrevezetheti a modellt, hogy hibás kimenetet generáljon 
(például egy pandát gibbonnak, vagy egy "stop" táblát "sebességkorlátozás" táblának), 
rendkívül nagy megbízhatósággal. Míg a számítógépes látáshoz hasonló mély tanulási 
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alkalmazásokban a támadások által jelentett kockázatokra nagy figyelmet fordítottak, az 
ilyen jellegű zavarások a gépi tanulási technikák és felhasználási módok széles skáláján, 
például a spamszűrés és a rosszindulatú programok felderítése során is hatékonyak. 
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A mesterséges intelligenciával működő rendszereknek az ellenséges példákkal szembeni 
sebezhetőségei komoly következményekkel járnak a mesterséges intelligencia biztonságára 
nézve. Az olyan esetek létezése, amikor a finom, de célzott perturbációk a modelleket súlyos 
számítási hibákra és helytelen döntésekre vezetik, potenciálisan komoly biztonsági 
következményekkel járhat a kritikus rendszerek, például az autonóm közlekedésben, az orvosi 
képalkotásban, valamint a biztonságban és a megfigyelésben alkalmazott alkalmazások 
elfogadására nézve. A mesterséges intelligenciát alkalmazó technológiák biztonságos és 
megbízható környezetét fenyegető ellenséges támadások miatti aggodalmakra válaszul az 
elmúlt években megjelent az úgynevezett ellenséges gépi tanulás területe. 
Az e területen végzett munka a rendszerek védelmére összpontosít a zavaró zavaroktól a 
mesterséges intelligencia csővezetékének minden sebezhetőségi pontján. 

 
Az egyik legfontosabb biztonsági stratégia, amely ebből a kutatásból született, az úgynevezett 
modellhárítás, amely olyan fejlett technikákat tartalmaz, amelyek a rendszerek architektúrális 
összetevőinek megerősítésével küzdenek a támadások ellen. A modellkeményítési technikák 
közé tartozhat az ellenséges képzés, ahol a képzési adatokat módszeresen kibővítik 
ellenséges példákkal. Más modellkeményítési módszerek az architektúra módosítását, a 
regularizálást és az adatok előfeldolgozásának manipulálását foglalják magukban. Egy másik 
figyelemre méltó biztonsági stratégia a futásidejű felderítés, amikor a rendszert olyan 
felderítő berendezéssel egészítik ki, amely valós időben képes azonosítani és nyomon követni 
az ellenséges példák létezését. Konzultálnia kell a műszaki csapat tagjaival annak biztosítása 
érdekében, hogy a mesterséges intelligencia életciklusa során figyelembe vegyék és 
mérsékeljék az ellenséges támadások kockázatát. A támadói támadások elleni küzdelemhez 
értékes forrásgyűjtemény található a https://github.com/IBM/adversarial- robusztussági eszköztár 
oldalon. 

 

Adatmérgezés: A támadások egy másik, de kapcsolódó típusa az úgynevezett adatmérgezés. 
Ez a biztonságos és megbízható mesterséges intelligenciát fenyegető veszély az adatforrások 
rosszindulatú kompromittálását jelenti a gyűjtés és az előfeldolgozás során. Adatmérgezésre 
akkor kerül sor, amikor a támadó módosítja vagy manipulálja az adathalmaz egy részét, 
amelyen a modellt betanítják, validálják és tesztelik. A képzési bemenetek egy kiválasztott 
részhalmazának megváltoztatásával a mérgező támadás a betanított mesterséges 
intelligencia rendszert téves osztályozásra, rendszerszintű hibás működésre és gyenge 
teljesítményre késztetheti. A célzott adatmérgezés különösen aggasztó dimenziója az, hogy a 
támadó bevezethet egy 
"hátsó ajtó" a fertőzött modellbe, amelynek segítségével a betanított rendszer normálisan 
működik, amíg a 
feldolgozza a rosszindulatúan kiválasztott bemeneteket, amelyek hibát vagy hibát váltanak ki. 

 
Az adatmérgezés elleni küzdelem érdekében a technikai csapatnak meg kell ismernie a 
mérgezett adatok szűrésének és felderítésének jelenlegi állását. Az ilyen technikai 
megoldások azonban nem elegendőek. Az adatmérgezés azért lehetséges, mert az 
adatgyűjtés és -beszerzés gyakran potenciálisan megbízhatatlan vagy megkérdőjelezhető 
forrásokból történik. Amikor az adatok olyan ellenőrizhetetlen környezetekből származnak, 
mint az internet, a közösségi média vagy a tárgyak internete, számos lehetőség kínálkozik a 
rossz szándékú támadók számára, akik célja a képzési példák manipulálása. Hasonlóképpen, a 
harmadik fél által végzett adatkurálási folyamatok (például a "tömeges" címkézés, 
megjegyzés és tartalomazonosítás) során a támadók egyszerűen kézzel készíthetnek 

https://github.com/IBM/adversarial-robustness-toolbox
https://github.com/IBM/adversarial-robustness-toolbox
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rosszindulatú bemeneteket. 
A projektcsapatnak a felelős adatkezelés legjobb gyakorlataira kell összpontosítania, hogy az 
adatminőséget végponttól végpontig prioritásként kezelhessék. 

 
• Iránytalan megerősítéssel történő tanulási magatartás: A biztonsági kockázatok egy másik 

csoportja a gépi tanulás megerősítéses tanulásnak (RL) nevezett megközelítéséből ered. A 
szélesebb körben elterjedt 



A mesterséges intelligencia megértése Etika és 
biztonság 

49 

Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn com/abstract=3403301 

 

A felügyelt tanulás alkalmazott módszerei, amelyek nagyrészt ennek az útmutatónak a 
középpontjában állnak, a modell a bemeneteket kimenetekké alakítja át egy rögzített 
leképező függvény szerint, amely a passzívan kapott képzésből származik. Ezzel szemben az 
RL-ben a tanuló rendszer aktívan oldja meg a problémákat azáltal, hogy próbálgatás és 
hibázás útján kapcsolatba kerül a környezetével. Ez a felfedezés és 
a "problémamegoldó" viselkedést a tervezők által meghatározott jutalomfüggvény 
maximalizálásának célja határozza meg. 

 
A modell rugalmassága azonban a potenciális biztonsági kockázatok árán valósul meg. A 
valós világban megfelelő ellenőrzés nélkül működő RL rendszer olyan jutalomoptimalizáló 
cselekvési irányt határozhat meg, amely optimális a kívánt cél eléréséhez, de káros az 
emberekre nézve. Mivel ezekből a modellekből hiányzik a kontextustudatosság, a józan ész, 
az empátia és a megértés, képtelenek önmagukban azonosítani olyan forgatókönyveket, 
amelyek káros következményekkel járhatnak, de amelyeket a programozóik nem vártak és 
nem korlátoztak. Ez nehéz probléma, mert a világ határtalan komplexitása miatt a világ 
összes buktatójának és káros változójának előrejelzése szinte lehetetlen. 

 
A meglévő stratégiák közé tartoznak az ilyen, a megerősítés tanulásának téves irányába 
mutató viselkedés kockázatainak mérséklésére: 

o A tesztelési szakaszban kiterjedt szimulációk lefuttatása, hogy a rendszerbe 
megfelelő korlátozó intézkedéseket lehessen programozni. 

o A rendszer folyamatos ellenőrzése és nyomon követése, hogy a rendszer 
viselkedése jobban előre jelezhető és megérthető legyen. 

o A rendszer értelmezhetőbbé tételének módjai, hogy döntései jobban 
értékelhetők legyenek. 

o Olyan mechanizmusok beépítése a rendszerbe, amelyek lehetővé teszik az 
emberi beavatkozást és a rendszer leállítását. 

 
Végponttól végpontig tartó mesterséges intelligencia biztonság 

 
A mesterséges intelligencia projektje során felmerülő biztonsági kockázatok többek között attól 
függnek, hogy milyen algoritmus(oka)t és gépi tanulási technikákat használ, milyen típusú 
alkalmazásokban fogják ezeket a technikákat alkalmazni, milyen adatokkal rendelkezik, milyen 
módon határozza meg a célját, és milyen problématerületre vonatkozik ez a meghatározás. Legjobb 
gyakorlatként, a technikák és körülmények e változatosságától függetlenül, a pontosság, 
megbízhatóság, biztonság és robusztusság biztonsági megfontolásainak a mesterséges intelligencia 
projekt életciklusának minden szakaszában működniük kell. 

 
Ennek magában kell foglalnia mind a rendszer biztonságának tesztelésére, validálására, 
ellenőrzésére és nyomon követésére vonatkozó szigorú protokollokat, mind pedig a csapat érintett 
tagjai által a munkafolyamat minden egyes szakaszában végzett mesterséges intelligencia-
biztonsági önértékeléseket. Ezeknek az önértékeléseknek értékelniük kell, hogy a csapat tervezési 
és végrehajtási gyakorlatai hogyan felelnek meg a pontosság, megbízhatóság, biztonság és 
robusztusság biztonsági célkitűzéseinek. A mesterséges intelligencia biztonsági önértékeléseit a 
munkafolyamat során egyetlen dokumentumban kell naplózni, olyan módon, amely lehetővé teszi a 
felülvizsgálatot és az újraértékelést. 
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Átláthatóság 
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Az átlátható mesterséges intelligencia meghatározása 
 

Fontos megjegyezni, hogy az átláthatóság mint a mesterséges intelligencia etikájának elve némileg 
eltér a kifejezés mindennapi használatától. Az átláthatóság általános szótári értelmezése szerint (1) 
egy tárgynak az a tulajdonsága, amikor tisztán át lehet látni rajta, vagy (2) egy helyzet vagy folyamat 
olyan tulajdonsága, amely egyértelműen igazolható és megmagyarázható, mivel nyitott a vizsgálatra 
és mentes a titkolózástól. 

 
Az átláthatóság mint a mesterséges intelligencia etikájának elve mindkét jelentést magában foglalja: 

 
Egyrészt az átlátható mesterséges intelligencia magában foglalja egy adott mesterséges intelligencia 
rendszer értelmezhetőségét, azaz azt, hogy egy modell hogyan és miért viselkedett úgy, ahogyan egy 
adott kontextusban, és így megérthető a döntése vagy viselkedése mögött meghúzódó logika. Az 
ilyenfajta átláthatóságra gyakran utalnak a mesterséges intelligencia "fekete dobozának kinyitása" 
metaforájával. Ez magában foglalja a tartalom tisztázását és az érthetőséget vagy magyarázhatóságot. 

 
Másrészt az átlátható mesterséges intelligencia magában foglalja mind a tervezés és végrehajtás 
során alkalmazott folyamatok, mind az eredmények indokolhatóságát. Ez tehát magában foglalja az 
alkalmazás indokoltságának megalapozottságát. Ebben a normatívabb értelemben az átlátható 
mesterséges intelligencia gyakorlatilag korlátlanul igazolható, ha bizonyítani lehet, hogy mind a 
tervezési és végrehajtási folyamatok, amelyek egy rendszer adott döntését vagy viselkedését 
eredményezték, mind maga a döntés vagy viselkedés etikailag megengedhető, 
megkülönböztetésmentes/igazságos, és méltó a közbizalomra/biztonságra. 

 
Három kritikus feladat az átlátható mesterséges intelligencia megtervezéséhez és megvalósításához 

 
Az átláthatóságnak mint a mesterséges intelligencia etikai elvének ez a kétirányú meghatározása 
azt kéri, hogy az átlátható mesterséges intelligenciáról mind a mögötte álló folyamat (az 
algoritmikusan támogatott eredményhez vezető tervezési és végrehajtási gyakorlatok), mind pedig 
a termék (az eredmény tartalma és indoklása) szempontjából gondolkodjunk. A folyamat és a 
termék ilyen megkülönböztetése kulcsfontosságú, mert tisztázza azt a három feladatot, amelyért az 
Ön csapata felelős a mesterséges intelligencia projekt átláthatóságának biztosítása során: 

 
• Folyamatok átláthatósága, 1. feladat: A folyamat igazolása. Az érintett érdekelt feleknek 

nyújtott magyarázat során be kell tudnia bizonyítani, hogy az etikai megengedhetőség, a 
megkülönböztetésmentesség/igazságosság és a biztonság/közönség megbízhatóság 
szempontjai végig érvényesültek az automatizált döntést vagy viselkedést eredményező 
tervezési és végrehajtási folyamatok során. Ezt a feladatot egyrészt a mesterséges 
intelligencia projekt teljes életciklusa során az itt vázolt bevált gyakorlatok követése, 
másrészt a tervezési elszámoltathatósági keretrendszeren keresztül a szilárd 
ellenőrizhetőségi intézkedések bevezetése segíti. 

 
• Eredmény átláthatósága, 2. feladat: A tartalom tisztázása és az eredmény magyarázata. Az 

érintett érdekelt feleknek nyújtott magyarázat során egyszerű, a nem szakemberek számára 
is érthető nyelven kell tudnia bemutatni, hogyan és miért működött a modell úgy, ahogyan 
egy adott döntéshozatali vagy viselkedési kontextusban működött. Ezért képesnek kell lennie 
arra, hogy tisztázza és kommunikálja a döntés vagy viselkedés mögött álló indoklást. Ennek a 
magyarázatnak társadalmi értelemben is értelmesnek kell lennie abban az értelemben, hogy 
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a magyarázat kifejezései és logikája ne csak egyszerűen 
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a matematikai modell formális jellemzőit vagy technikai jelentését és logikáját, hanem 
inkább az emberi gyakorlatok mindennapi nyelvére kell lefordítani, és így a döntés vagy 
viselkedés által érintett társadalmi tényezők és kapcsolatok szempontjából érthetővé kell 
tenni. 

 
• Eredmény átláthatósága, 3. feladat: Az eredmény indoklása. Az érintett érdekelt feleknek 

nyújtott magyarázat során be kell tudnia bizonyítani, hogy a rendszerének egy adott döntése 
vagy viselkedése etikailag megengedett, megkülönböztetésmentes/igazságos és méltó a 
közbizalomra/biztonságra. Ennek az eredmény indoklásának a 2. feladatban szereplő tartalmi 
tisztázást/megmagyarázott eredményt kell kiindulópontnak tekintenie, és ezt a magyarázatot 
a tervezés és használat során végig betartott igazolhatósági kritériumokhoz kell mérnie: etikai 
megengedhetőség, megkülönböztetésmentesség/igazságosság és 
biztonság/közbizalomérzet. A folyamat átláthatóságának kezdettől fogva optimális 
megközelítése támogatja és biztosítja a normatív magyarázat és az eredmények igazolása 
iránti igényt. 

 
A mesterséges intelligencia átláthatóságának feltérképezése 

 
Mielőtt a három feladatot külön-külön megvizsgálnánk, hasznos lehet szemléltetni az átlátható 
mesterséges intelligencia ezen összekapcsolt összetevői közötti kapcsolatot: 

 
 
 

A folyamat átláthatósága: Folyamatalapú irányítási keretrendszer létrehozása 
 

A jó irányítási gyakorlatok végponttól végpontig tartó működőképességének központi fontossága 
kell, hogy vezérelje a felelős AI-projekt munkafolyamatok kialakítására irányuló stratégiáját. A 
felelős munkafolyamatok kialakításához három összetevő elengedhetetlen: (1) A szakmai és 
intézményi átláthatóság erős rendszereinek fenntartása; (2) Egyértelmű és hozzáférhető 
folyamatalapú irányítás. 
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Keretrendszer (PBG keretrendszer); (3) Jól meghatározott ellenőrizhetőségi nyomvonal létrehozása a 
PBG keretrendszerben, megbízható tevékenységnaplózási protokollok révén, amelyeket digitálisan 
egy folyamatnaplóban konszolidálnak. 

 
1. Szakmai és intézményi átláthatóság: A csapat tagjait a mesterséges intelligencia projekt 

tervezésének és végrehajtásának minden szakaszában szigorú magatartási normákhoz kell 
kötni, amelyek biztosítják és fenntartják a szakmaiságot és az intézményi átláthatóságot. 
Ezeknek a normáknak magukban kell foglalniuk az integritás, a becsületesség, az 
őszinteség, a semlegesség, az objektivitás és a pártatlanság alapvető értékeit. Az AI-
technológiák kutatásában, fejlesztésében, előállításában és végrehajtásában részt vevő 
valamennyi szakember mindenekelőtt a közérdek hűségesként jár el, és a közszolgálat 
ezen alapértékeivel összhangban a közérdek szolgálatának kötelezettségeit minden más 
szempont fölé kell helyeznie. 

 
Továbbá a mesterséges intelligencia projekt életciklusának kezdetétől a végéig a tervezési 
és végrehajtási folyamatnak a lehető legátláthatóbbnak és a nyilvánosság számára a lehető 
legnyitottabbnak kell lennie, a releváns információkhoz való hozzáférés korlátozásával, 
amely a közszféra indokolt titkosságának és az olyan elemzéseknek az ésszerű védelmére 
korlátozódik, amelyek a rossz szereplőket a szolgáltatásnyújtás rendszerének kijátszására 
irányuló módszerekről tájékoztathatják. 

 
2. Folyamatalapú irányítási keretrendszer: Az útmutató eddig bemutatta azokat a főbb 

lépéseket, amelyek szükségesek a felelős innovációs gyakorlatok kialakításához az Ön 
mesterséges intelligencia projektjében. Ezek közül az intézkedések közül talán a 
legfontosabb az etikus és biztonságos mesterséges intelligencia fejlesztését alátámasztó 
értékek és elvek hatékony operacionalizálása. Ha az összes irányítási megfontolást és 
intézkedést egy PBG-keretrendszerbe szervezi, jobban el tudja majd végezni ezt a 
feladatot. 

 
A PBG-keret célja, hogy mintát nyújtson a felelős innovációt motiváló és irányító normák, 
értékek és elvek integrálásához a mesterséges intelligencia tervezési és fejlesztési 
folyamataira jellemző tényleges folyamatokhoz. Bár a mellékelt útmutató elsősorban a 
Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) modellre összpontosított, ne 
feledje, hogy az értékek és elvek ilyen strukturált integrációja az innovációs folyamatokkal 
ugyanúgy alkalmazható más kapcsolódó munkafolyamat-modellekben is, mint például a 
Knowledge Discovery in Databases (KDD) és a Sample, Explore, Modify, Model, and Assess 
(SEMMA). 

 
A PBG-keretrendszernek áttekintést kell adnia a projekt munkafolyamatának ellenőrzési 

struktúráit szervező irányítási eljárásokról és protokollokról. Egy jó PBG-keretrendszer 
felépítése átfogó képet nyújt Önnek és csapatának a következőkről: 

 
• Az egyes irányítási intézkedésekben érintett csapattagok és szerepek. 
• A munkafolyamat azon releváns szakaszai, amelyekben beavatkozásra 

és célzott mérlegelésre van szükség az irányítási célok elérése 
érdekében. 

• A szükséges nyomon követési intézkedések, újraértékelések és a folyamatos 
nyomon követés egyértelmű időkeretei 

• Egyértelmű és jól meghatározott protokollok a tevékenységek 



A mesterséges intelligencia megértése Etika és 
biztonság 

55 

Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn com/abstract=3403301 

 

naplózására és a végponttól végpontig tartó ellenőrizhetőséget 
biztosító mechanizmusok bevezetésére. 
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Annak érdekében, hogy összefoglaló képet kapjon arról, hogy a folyamatok 
átláthatóságának eddig vizsgált összetevői hogyan illeszkednek a PBG-
keretrendszerbe, íme egy áttekintő kép: 

 

 
3. Ellenőrizhetőség biztosítása folyamatnaplóval: Az ellenőrzések bevezetésével és az 

irányítási keretrendszer megszervezésével jobban tudja majd kezelni és konszolidálni a 
végponttól végpontig tartó ellenőrizhetőség biztosításához szükséges információkat. 
Ezeknek az információknak tartalmazniuk kell mind a PBG-keretrendszeréből származó 
nyilvántartásokat és tevékenység-ellenőrzési eredményeket, mind pedig a modellezés, a 
képzés, a tesztelés, a hitelesítés és a végrehajtás fázisaiban gyűjtött modellfejlesztési 
adatokat. 

 
Azzal, hogy az információkat digitálisan, egy folyamatnaplóban központosítja, előkészíti az 
utat a folyamatok optimális átláthatóságához. A folyamatnapló lehetővé teszi, hogy egy 
helyen elérhetővé tegye azokat az információkat, amelyek segíthetnek Önnek abban, hogy 
az érintett felek és az érintett döntéshozók számára bizonyítsa mind a tervezési és 
használati gyakorlatok felelősségét, mind pedig a rendszer feldolgozási viselkedésének 
eredményeinek igazolhatóságát. 

 
Egy ilyen napló azt is lehetővé teszi, hogy differenciáltan szervezze meg a projektje által 
nyert információk hozzáférhetőségét és bemutatását. Ez nem csak az olyan adatok 
megőrzése és védelme szempontjából döntő fontosságú, amelyeknek jogosan nem 
szabadna a nyilvánosság számára hozzáférhetőknek maradniuk, hanem lehetővé teszi 
csapata számára, hogy az eredmények bemutatását az érdekelt felek különböző 
érdekeltségi és szakértői szintjeinek megfelelően alakítsa ki. Ez a képesség, hogy a 
magyarázatokat a felhasználó és a befogadó szem előtt tartva állítsa össze, létfontosságú 
lesz az értelmezhető és igazolható mesterséges intelligencia céljainak eléréséhez. 

 
 

Az eredmények átláthatósága: Az eredmények magyarázata és a tartalom tisztázása 
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A folyamatok átláthatóságának a PBG-keretrendszeren keresztül történő lehetővé tételén 
túlmenően szabványokat és protokollokat is be kell vezetnie annak biztosítására, hogy a 
mesterséges intelligencia rendszer döntései, viselkedése és problémamegoldó feladatai 
eredményeinek világos és érthető magyarázatai legyenek: 
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1. Megfelelően tájékoztatják a végrehajtók bizonyítékokon alapuló ítéleteiről, amelyeket 
támogatni hivatottak; 

 
2. Az érintett érdekeltek és érintett felek számára hozzáférhető módon kell felajánlani. 

 
Ez egy sokrétű vállalkozás, amely gondos átgondolást és a teljes projektcsapat részvételét igényli. 

 
Nincs egyszerű technológiai megoldás arra, hogyan lehetne hatékonyan tisztázni és közvetíteni az 
indoklást. 
a modell kimenete mögött egy adott döntéshozatali vagy viselkedési kontextusban. Az Ön 
csapatának józan ítélőképességet és józan észt kell használnia annak érdekében, hogy egyesítse a 
kellően értelmezhető mesterséges intelligencia rendszer kiválasztásának, tervezésének és 
használatának technikai szempontjait és a megvalósítás szempontjait, hogy képes legyen tisztázni és 
közérthető, nem technikai és társadalmilag értelmezhető nyelven kommunikálni, hogy a rendszer 
hogyan és miért működött úgy, ahogyan egy adott döntéshozatali vagy viselkedési kontextusban 
működött. 

 
A biztonságos, tisztességes és etikus mesterséges intelligencia előállításához elengedhetetlen, hogy jól 
ismerjük a rendszerünk döntéshozatali és problémamegoldó viselkedése mögött meghúzódó logikát és 
kritériumokat. Ha a mesterséges intelligencia modellje nem kellően értelmezhető - ha nem tudunk 
belőle emberileg érthető magyarázatot meríteni a viselkedését meghatározó tényezőkre -, akkor nem 
biztos, hogy meg tudjuk mondani, hogyan és miért mennek rosszul a dolgok a rendszerünkben, amikor 
rosszul mennek. 

 
Ez egy döntő fontosságú és elkerülhetetlen kérdés, olyan okokból, amelyeket már feltártunk. A nagy 
hatású rendszerek biztonságának biztosítása a közlekedésben, az orvostudományban, az 
infrastruktúrában és a biztonságban emberi ellenőrzést igényel, hogy ezek a rendszerek megfelelően 
megtanulták-e a rájuk bízott kritikus feladatokat. Annak megerősítésére is szükség van, hogy amikor 
ismeretlen körülményekkel, anomáliákkal és zavarokkal szembesülnek, ezek a rendszerek nem 
fognak meghibásodni, vagy nem követnek el értelmezhetetlen hibákat. Továbbá annak biztosítása, 
hogy ezek a rendszerek diszkriminatív károk okozása nélkül működjenek, hatékony módszereket 
igényel az elfogultság és az igazságtalan befolyásolás forrásainak felderítésére és mérséklésére, 
amelyek mélyen elrejtőzhetnek a jellemzőterükben, következtetéseikben és architektúrájukban. Az 
értelmezhetőség nélkül a biztonságos és erkölcsileg igazolható mesterséges intelligencia 
megvalósításához szükséges feladatok mindegyike hiányos marad. 

 
Az értelmezhető mesterséges intelligencia meghatározása 

 
Ahhoz, hogy megvethesse a lábát a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének technikai és 
szállítási dimenzióiban, először is meg kell határoznia, hogy mi az értelmezhető mesterséges 
intelligencia. E célból hasznos lehet még egyszer felidézni a mesterséges intelligencia fogalmának a 
kísérő útmutatóban szereplő meghatározását: "A mesterséges intelligencia annak tudománya, hogy 
a számítógépek olyan dolgokat végezzenek, amelyekhez emberi intelligencia szükséges. 

 
Ez a jellemzés azért fontos, mert rávilágít az értelmezhető mesterséges intelligencia magyarázati 
igényeinek egyik alapvető jellemzőjére: az emberek által végzett intelligenciát igénylő dolgok 
elvégzése azt jelenti, hogy olyan dolgokat kell tenni, amelyek érvelési folyamatokat és kognitív 
működést igényelnek. Ez a kognitív dimenzió közvetlen hatással van arra, hogyan kell gondolkodni 
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arról, hogy megfelelő magyarázatokat kínáljunk az algoritmusok által generált eredményekre: 
 

Egy algoritmikus modell döntésének vagy viselkedésének magyarázata magában foglalja annak 
egyértelművé tételét, hogy az adott eredményt meghatározó tényezők adott csoportja hogyan 
játszhatja a bizonyíték szerepét az alábbiak alátámasztásában. 
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a levont következtetés. Ennek magában kell foglalnia, hogy az érintett személyek számára 
érthetővé tegye az adott döntés vagy magatartás mögött álló indoklást, mintha azt egy érvelő, 
bizonyítékokat felhasználó és következtetéseket levonó személy hozta volna létre. 

 
Ezt a magyarázó feladatot az teszi olyan nehézzé a mesterséges intelligencia rendszerek esetében, 
hogy az érvelési folyamatok az emberek esetében nem csak egy szinten zajlanak. Az emberi szintű 
érvelés és értelmezés inkább magában foglalja: 

 
1. A logika aspektusai (az érvényesség alapelveinek alkalmazása, amelyek a józan 

gondolkodás mögött állnak és annak formáját adják): Ez a szempont összhangban van a 
mesterséges intelligencia rendszerek formális vagy logikai magyarázatának 
szükségességével. 

 
2. A szemantika aspektusai (annak megértése, hogyan és miért működnek a dolgok úgy, 

ahogyan működnek, és mit jelentenek): Ez a szempont összhangban van a mesterséges 
intelligencia rendszerek eredményei mögötti technikai indoklás magyarázatának 
szükségességével. 

 
3. A gyakorlatok, hiedelmek és szándékok társadalmi megértésének szempontjai (a 

személyközi kapcsolatok, a társadalmi normák és az egyéni célok tartalmának tisztázása): 
Ez a szempont összhangban van a mesterséges intelligencia rendszerek eredményei 
társadalmilag értelmezhető tartalmának tisztázásának szükségességével. 

 
4. Az erkölcsi indoklás aspektusai (annak értelmezése, hogy mit kell helyesnek és helytelennek 

tekinteni mindennapi tevékenységeink és döntéseink során): Ez a szempont a mesterséges 
intelligencia rendszerek indokolhatóságához igazodik. 

 
Jó okok szólnak amellett, hogy az emberi gondolkodási folyamatok mind a négy dimenziójának 
szerepet kell játszania a mesterséges intelligencia rendszerek döntéseinek és viselkedésének 
magyarázatában: Először is, és ez a legnyilvánvalóbb, e rendszerek logikájának és technikai 
működésének (azaz szemantikai tartalmának) megértése előfeltétele biztonságuk és igazságosságuk 
biztosításának. Másodszor, mivel ezeket a rendszereket emberi célok elérésére és a mindennapi 
társadalmi világban helyettesítő kognitív funkciók betöltésére tervezték és használják, a döntéseik és 
viselkedésük által az emberi valóságban játszott következetes szerepek szempontjából kell 
értelmeznünk ezeket a rendszereket. Ezeknek az eredményeknek a társadalmi kontextusa nagyon 
fontos. Végül, mivel ezek a rendszerek közvetlen és erkölcsileg következetes módon hatnak az 
egyénekre és a társadalomra, nemcsak a matematikai logika, a technikai logika és a társadalmi 
kontextus szempontjából kell tudnunk megérteni és megmagyarázni az eredményeiket, hanem az 
emberekre gyakorolt hatásuk igazolhatósága szempontjából is. 

 
Az értelmezhető mesterséges intelligencia technikai és megvalósítási szempontjainak mélyebb 
vizsgálata megmutatja, hogy az emberi gondolkodás e négy dimenziója hogyan illeszkedik 
közvetlenül a mesterséges intelligencia rendszerek eredményeinek magyarázatára vonatkozó 
különböző szintű igényekhez. Különösen a logikai és szemantikai dimenzióknak lesz nagy súlya a 
technikai megfontolásokban, míg a társadalmi és erkölcsi dimenziók a megvalósítás helyén lesznek 
jelentősek. 

 
Itt jegyezzük meg azonban, hogy az emberi gondolkodás e különböző dimenziói nem feltétlenül 
zárják ki egymást, hanem jelentős és egymásra épülő módon egymásra épülnek és egymástól 
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függenek. Az értelmezhető mesterséges intelligencia magyarázatát ezért holisztikusan és átfogóan 
kell megközelíteni. Egy adott modell logikájának és logikájának technikai magyarázatát például úgy 
kell tekinteni, mint a társadalmilag értelmes tartalom kontextusalapú tisztázásának támogatását, 
ahogyan ezt a társadalmilag értelmes tartalmat úgy kell tekinteni, mint ami az eredmény erkölcsi 
indokolhatóságának magyarázatának alapját képezi. Amikor a 
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ha azt fontolgatja, hogy a döntéshozó és problémamegoldó mesterséges intelligencia alapú 
rendszerek eredményeit hogyan tegye maximálisan átláthatóvá az érintett érdekeltek számára, 
akkor figyelembe kell vennie az emberi gondolkodásnak ezt a kerek szemléletét, mert ez segít 
abban, hogy hatékonyabban kezelje az érintettek aggályainak spektrumát. 

 
Az értelmezhető mesterséges intelligencia rendszer kiválasztásának, tervezésének és használatának 
technikai szempontjai 

 
Ne feledje, hogy bár első látásra ijesztőnek tűnhet a számos AI és gépi tanulási algoritmus közötti 
választás feladata, nem kell, hogy az legyen. Ha ragaszkodik az eredmények átláthatóságának 
prioritásához, Ön és csapata képes lesz követni néhány egyértelmű és egyszerű iránymutatást a 
kellően értelmezhető, de optimálisan teljesítő algoritmikus technikák kiválasztásához. 

 
Mielőtt megvizsgálnánk ezeket az iránymutatásokat, szükséges néhány háttérinformációt nyújtani, 
hogy jobban megértsük, hogy a magyarázatnak valójában milyen aspektusai vannak a technikailag 
értelmezhető mesterséges intelligenciában. Ha jól érti, hogy valójában mire van szükség egy ilyen 
magyarázattól, akkor hatékonyan meg tudja célozni a mesterséges intelligencia projektjének 
értelmezhetőségi igényeit. 

 
A magyarázat aspektusai a technikailag értelmezhető mesterséges intelligenciában: Jó kiindulópont 
annak megértéséhez, hogyan működik a magyarázat technikai dimenziója az értelmezhető 
mesterséges intelligencia rendszerekben, ha nem felejtjük el, hogy ezek a rendszerek nagyrészt 
matematikai modellek, amelyek lépésről lépésre számításokat végeznek a statisztikailag 
kölcsönhatásban lévő vagy független bemenetek halmazainak célkimenetek halmazává alakítása 
során. A gépi tanulás alapvetően nem más, mint alkalmazott statisztika és valószínűségelmélet, 
számos más matematikai technikával megerősítve. Mint ilyen, a logikai validáció módszertanilag 
szigorú követelményei vonatkoznak rá, mint más matematikai tudományokra. 

 
A szigorúság iránti ilyen igény határozza meg a mesterséges intelligencia rendszerek formális és 
logikai magyarázatának azt az aspektusát, amelyet néha matematikai üvegdoboznak neveznek. Ez 
a jellemzés a szigorúan formális magyarázat átláthatóságára utal: Bármilyen bonyolult is legyen 
(még egy százmillió paramétert tartalmazó mély neurális háló esetében is), egy algoritmikus 
modell hatékonyan kiszámítható műveletek zárt rendszere, ahol a szabályok és transzformációk 
mechanikusan alkalmazandók a bemenetekre, hogy meghatározzák a kimeneteket. Ebben a 
korlátozott értelemben minden mesterséges intelligencia- és gépi tanulási modell teljesen érthető 
és matematikailag átlátható, ha csak formálisan és logikailag is. 

 
Ez a mesterséges intelligencia rendszerek fontos jellemzője, mert lehetővé teszi, hogy kiegészítő és 
kiválóan értelmezhető számítási megközelítésekkel modellezzék, közelítsék és egyszerűsítsék még 
a legösszetettebb és legdimenziósabb közöttük. Valójában ez a lehetőség táplálja az értelmezhető 
mesterséges intelligencia néhány olyan technikai megközelítését, amelyet hamarosan feltárunk. 

 
A mesterséges intelligencia és a gépi tanulási rendszerek technikai magyarázatának ez a formális 
módja azonban azonnali korlátokkal jár. Elmondhatja, hogy egy modell matematikailag érthető, mert 
rögzített műveletek és paraméterek gyűjteménye szerint működik, de nem sokat mondhat arról, 
hogy a modell összetevői hogyan vagy miért alakították át a bemenetek egy adott csoportját a 
megfelelő kimenetekké. Nem tud semmit sem mondani arról, hogy milyen logika áll egy adott 
eredmény algoritmikus generálása mögött. 
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A technikai magyarázat e második dimenziója az értelmezhető mesterséges intelligencia szemantikai 
aspektusával kapcsolatos. A szemantikai magyarázat az egyes részek funkcióinak értelmezését 
kínálja fel. 
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algoritmikus rendszer a kimenete létrehozásában. Míg a formális és logikai magyarázat az 
algoritmikus rendszer formális keretét alkotó eljárások és szabályok lépésenkénti alkalmazásáról ad 
számot, addig a szemantikai magyarázat segít megérteni ezen eljárások és szabályok jelentését a 
rendszer bemenet-kimenet leképező műveletében betöltött céljuk szempontjából, azaz milyen 
szerepet játszanak a modell számítási eredményének meghatározásában. 

 
Az algoritmikus döntések és viselkedések értelmezhetőségével kapcsolatos nehézségek a technikai 
magyarázatnak ebben a szemantikai dimenziójában merülnek fel. Ezt a legegyszerűbben a 
legegyszerűbb esetből kiindulva lehet szemléltetni. 

 
Ha egy gépi tanulási modell nagyon egyszerű, akkor viszonylag problémamentes lehet annak a 
feladatnak a követése, hogy hogyan alakít át egy adott bemeneti halmazt egy adott kimeneti 
halmazzá. Például az egyszerű lineáris regresszióban, y = a + bx + , ahol egyetlen prediktor változó x 
és egy válaszváltozó y, az x és y közötti prediktív kapcsolat közvetlenül kifejezhető egy b regressziós 
együtthatóval, amely azt a sebességet és irányt jelzi, amellyel az y várhatóan változik az x 
változásával. Ez a hipotetikus modell a következő okok miatt teljesen értelmezhető technikai 
szempontból: 

 
• Linearitás: A prediktor változó értékének bármilyen változása közvetlenül tükröződik a 

válaszváltozó értékének állandó ütemű változásában b. A modell által adott értelmezhető 
előrejelzés ezért közvetlenül levezethető. Az előrejelző modellek e linearitási dimenziója 
számos erősen szabályozott és nagy hatású ágazatban az automatizált döntéshozatali 
rendszerek alapvető jellemzője, mivel a kapott előrejelzések nagy következtetési 
egyértelműséggel és erősséggel rendelkeznek. 

 
• Monotonitás: Amikor a prediktor értéke egy adott irányban változik, a válaszváltozó értéke 

következetesen vagy ugyanabban az irányban, vagy ellenkező irányban változik. A modell által 
adott értelmezhető előrejelzésre így közvetlenül lehet következtetni. Ez a monotonitás 
dimenzió számos erősen szabályozott ágazatban az előrejelző modellek értelmezhetőségének 
egyik nagyon kívánatos feltétele, mivel ésszerű elvárásokat tartalmaz az ágazatspecifikus 
kiválasztási korlátozások következetes alkalmazásával kapcsolatban az automatizált 
döntéshozatali rendszerekben. Így például, ha egy ügynökségnél vagy cégnél való 
elhelyezkedés kiválasztási kritériumai között szerepel egy vizsga letétele, akkor az 
eredményekkel kapcsolatos ésszerű elvárás az lenne, hogy ha az A jelölt jobb eredményt ért 
el, mint a B jelölt, akkor a B jelöltet - minden más dolog változatlansága mellett - nem 
választják ki az alkalmazásra, ha az A-t nem. Egy monoton előrejelző modell, amely a 
vizsgaeredményt használja előrejelző változóként, a jelentkezés sikerességét pedig 
válaszváltozóként, tulajdonképpen garantálná ennek az elvárásnak a teljesülését azáltal, hogy 
kizárja azokat a helyzeteket, amikor A jobb eredményt ér el, mint B, de B-t kiválasztják, A-t 
pedig nem. 

 
• Nem bonyolultság: A jellemzők száma (dimenzionalitás) és a jellemzők kölcsönhatásai elég 

alacsonyak, és a leképezési függvény elég egyszerű ahhoz, hogy lehetővé tegye a modell 
egyes részeinek a modell eredményéhez kapcsolódó funkciójának világos "globális" 
megértését. 

 
Míg az elképzelt modell mindhárom kívánatos értelmezhetőségi jellemzője lehetővé teszi a 
közvetlen és intuitív következtetést a prediktor és a válaszváltozók kapcsolatáról, maga a modell 
egyértelműen túl minimális ahhoz, hogy megragadja az attribútumok közötti kapcsolatok és 
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kölcsönhatások sűrűségét a komplex valós helyzetekben, ahol bizonyos fokú zajosság 
elkerülhetetlen, és a mögöttes adateloszlások finomságainak felfogása nehéz feladat. 



A mesterséges intelligencia megértése Etika és 
biztonság 

66 

Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn com/abstract=3403301 

 

Valójában az egyik nagy előrelépés, amelyet a bővülő számítási teljesítmény és a nagy mennyiségű 
adat elérhetőségének és a fejlettebb gépi tanulási modelleknek a kortárs konvergenciája lehetővé 
tett, pontosan ez a képesség volt, hogy jobban megragadja és modellezze a valós világ helyzetek 
bonyolult és bonyolult dinamikáját. A méretarányok komplexitásának a modellekbe való beépítése 
azonban jelentős kihívásokat jelentett a mesterséges intelligencia rendszerek technikai 
magyarázatának szemantikai dimenziója számára is. 

 
Ahogy a gépi tanulási rendszerek egyre nagyobb hozzáféréssel rendelkeznek a nagy adatokhoz és a 
növekvő számítási teljesítményhez, tervezőik ennek megfelelően képesek voltak mind a 
jellemzőterek (a bemeneti változók száma) bővítésére, mind pedig a fokozatosan összetettebb 
leképező függvények használatára. Ez sok esetben a pontosabb és kifejezőbb modellek előrejelző és 
osztályozó teljesítményének hatalmas javulását jelentette, de ez egyben a nem-linearitás, a nem-
monotonitás és a nagy dimenziós komplexitás egyre nagyobb mértékű elterjedését is jelentette az 
úgynevezett "fekete doboz" modellek egyre szélesebb skáláján. 

 
Amint a gépi tanulási rendszerekbe nagydimenziós jellemzőterek és összetett függvények kerülnek, 
az adott bemenet változásainak hatásai annyira összefonódnak más bemenetek értékeivel és 
kölcsönhatásaival, hogy rendkívül nehézzé válik annak megértése, hogy az egyes összetevők hogyan 
alakulnak át kimenetekké. Számos ilyen modell döntési függvényeinek összetett és nem intuitív 
görbéi kizárják a bemenetek és kimenetek közötti lineáris és monoton kapcsolatokat. 
Hasonlóképpen, optimalizálási technikáik nagy dimenziója - gyakran több millió paramétert és 
összetett összefüggéseket tartalmaz - jóval túlmutat az emberi szintű megismerés és megértés 
határain. A bemeneti-kimeneti leképezések megértésének növekvő komplexitását szemléltetendő, 
itt egy vizuális ábrázolás, amely egy lineáris regressziós függvény és egy mély neurális hálózat 
közötti különbséget mutatja be: 

 

 
A számítási komplexitás és az algoritmikus átláthatatlanság növekvő hullámai következésképpen 
kulcsfontosságú kihívást jelentenek a biztonságos, tisztességes és etikus mesterséges intelligencia 
rendszerek felelős tervezése és alkalmazása szempontjából: hogyan kell mérlegelni a közérdek 
előmozdításának lehetőségét a nagy teljesítményű, de egyre kevésbé értelmezhető gépi tanulási 
modellek megvalósításával szemben az ilyen rendszerek értelmezhetetlenségéből eredő 
kézzelfogható kockázatokkal? 
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A kérdésre adott óvatos válasz valójában nem is olyan egyszerű. Míg a teljesítmény és az 
értelmezhetőség közötti kompromisszum valós és fontos lehet egyes szakterület-specifikus 
alkalmazásokban, addig másokban léteznek a szabványos értelmezhető technikák egyre 
kifinomultabb fejlesztései, mint például a regressziós kiterjesztések, a döntési fák és a szabálylisták, 
amelyek ugyanolyan hatékonynak bizonyulhatnak olyan felhasználási esetekben, ahol az 
átláthatóságra van szükség. Továbbá napról napra gyors ütemben fejlődnek a kiegészítő 
értelmezhetőségi eszközök, amelyek a "fekete doboz" modelleket szemantikailag és minőségileg 
magyarázhatóbbá teszik. 

 
Ezek mind olyan tényezők, amelyeket Önnek és csapatának figyelembe kell vennie, amikor együtt 
dolgoznak azon, hogy eldöntsék, mely modelleket használják a mesterséges intelligencia projekthez. 
E megfontolások kiindulópontjaként térjünk át néhány alapvető iránymutatásra, amelyek 
segíthetnek Önnek abban, hogy a párbeszédet a releváns és aggályos pontok felé terelje. 

 
Irányelvek egy megfelelően értelmezhető mesterséges intelligencia rendszer megtervezéséhez és 
megvalósításához 

 
Az alábbi táblázat segítségével kezdjen el gondolkodni azon, hogyan integrálhatja az 
értelmezhetőséget a mesterséges intelligencia projektjébe. Bár a téma egyes aspektusai rendkívül 
technikai jellegűvé válhatnak, fontos, hogy a mesterséges intelligencia rendszerének értelmezhetővé 
tételéről folytatott párbeszéd multidiszciplináris és inkluzív maradjon. 
Ezen túlmenően alapvető fontosságú, hogy a kulcsfontosságú érdekeltek megfelelő figyelmet 
kapjanak a projekt megvalósítási mechanizmusainak meghatározásakor. Ezek közé kell tartoznia a 
szakpolitikai vagy operatív tervezés vezetőinek, a képzett modellek működtetéséért felelős technikai 
személyzetnek, a modellek végrehajtóinak és a döntéshozó alanyoknak, akiket az eredmények 
befolyásolnak. 

 
Vegye figyelembe, hogy az első három iránymutatás azokra az átfogó kérdésekre összpontosít, 
amelyeket figyelembe kell vennie ahhoz, hogy az értelmezhetőségi igényeket beépítse a 
projekttervezésbe és a munkafolyamatba, míg az utolsó két iránymutatás a felhasználóközpontú 
követelményekre helyezi a hangsúlyt, amelyek egy megfelelően értelmezhető mesterséges 
intelligencia rendszer tervezéséhez és megvalósításához szükségesek. 

 
Irányelvek egy megfelelően értelmezhető mesterséges intelligencia 

rendszer megtervezéséhez és megvalósításához 
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1. iránymutatás: A projekt értelmezhetőségi követelményeinek meghatározásakor először a 
kontextust, a potenciális hatást és a szakterület-specifikus igényeket vegye figyelembe. 

 
Számos kapcsolódó tényezőt kell figyelembe venni, amikor megfogalmazza a projektjét. 
az értelmezhetőség megközelítése: 

 
1. Az alkalmazás típusa: Kezdje azzal, hogy felméri, milyen típusú eszközt épít, és milyen 

környezetben fogja alkalmazni. Nyilvánvalóan nagy különbség van egy olyan 
számítógépes látórendszer között, amely a kézzel írt munkavállalói visszajelző űrlapokat 
szortírozza, és egy olyan között, amely a biztonsági kockázatokat szortírozza egy 
biztonsági ellenőrzőponton. Hasonlóképpen nagy különbség van egy véletlen 
erdőmodell között, amely egy engedélyezési ügynökségnél a kérelmezőket osztályozza, 
és egy olyan között, amely a betegeket osztályozza egy sürgősségi osztályon. 

 
A mesterséges intelligencia rendszerének célja és alkalmazási kontextusa megértése egy 
olyan 
jobb képet kaphatunk a használatának tétjéről, és így jó kiindulópontot kapunk a 
gondolkodáshoz. 
az értelmezhetőségi igényei köréről. Például az alacsony tétű mesterséges 
intelligenciamodellek, amelyek 
nem biztonságkritikusak, nem befolyásolják közvetlenül az emberek életét, és nem 
dolgoznak fel potenciálisan érzékeny társadalmi és demográfiai adatokat, valószínűleg 
kisebb szükség lesz arra, hogy kiterjedt erőforrásokat szenteljenek egy átfogó 
értelmezhetőségi platformnak. 

 
2. Domainspecifikusság: A mesterséges intelligencia rendszerének működési környezetére 

vonatkozó szilárd szakterületi ismeretek megszerzésével jobb betekintést nyerhet a 
magyarázat lehetséges ágazatspecifikus szabványaiba vagy az indoklás viszonyítási 
pontjaiba, amelyeknek az értelmezhetőséggel kapcsolatos megközelítést kell 
megalapozniuk. Az ilyen ismeretek révén hasznos információkhoz juthat a szervezeti és 
nyilvános elvárásokról is a magyarázatok terjedelmével, tartalmával és mélységével 
kapcsolatban, amelyeket korábban a releváns felhasználási esetekben nyújtottak. 

 
3. Meglévő technológia: Ha az Ön mesterséges intelligencia projektjének egyik célja egy 

meglévő algoritmikus technológia helyettesítése, amely nem feltétlenül nyújt 
ugyanolyan kifejezőerőt vagy teljesítményszintet, mint az Ön által alkalmazni tervezett 
fejlettebb gépi tanulási technikák, akkor el kell végeznie a meglévő technológia 
teljesítményének és értelmezhetőségének értékelését. Ennek az ismeretnek a 
megszerzése fontos hivatkozási pontként szolgál, amikor a teljesítmény és az 
értelmezhetőség közötti lehetséges kompromisszumokat mérlegeli, amelyek a saját 
leendő rendszerében előfordulhatnak. Lehetővé teszi továbbá, hogy mérlegelje egy 
összetettebb, nagyobb értelmezhetőségi-támogatási igényű rendszer kiépítésének 
költségeit és előnyeit egy egyszerűbb modell használatának költségeihez és előnyeihez 
képest. 
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2. iránymutatás: Ha lehetséges, használjon szabványos, értelmezhető technikákat 

 
Annak érdekében, hogy a megfelelő értelmezhetőség célját aktívan integrálja a mesterséges 
intelligencia projektjébe, csapatának a modellválasztási és -fejlesztési folyamatot azzal a céllal kell 
megközelítenie, hogy megtalálja a megfelelő illeszkedést (1) a szakterület-specifikus kockázatok és 
igények, (2) a rendelkezésre álló adatforrások és a szakterületi tudás, valamint (3) a feladatnak 
megfelelő gépi tanulási technikák között. A felhasználási eset e három szempontjának hatékony 
asszimilálása nyitott gondolkodásmódot és gyakorlatiasságot igényel. 

 
Gyakran előfordulhat, hogy a nagy hatású, biztonságkritikus vagy egyéb potenciálisan érzékeny 
környezetek fokozzák a mesterséges intelligencia projektek alapos elszámoltathatósága és 
átláthatósága iránti igényt. Néhány ilyen esetben az ilyen igények miatt a szabványos, de 
kifinomult, nem átlátszó technikák kiválasztása elsőbbséget élvezhet. Ilyen technikák lehetnek a 
döntési fák, a lineáris regresszió és annak kiterjesztései, mint például az általánosított additív 
modellek, a döntési/szabálylisták, az esetalapú következtetés vagy a logisztikus regresszió. Sok 
esetben nem biztos, hogy az első "fekete doboz" modellhez való nyúlás helyénvaló, sőt, a 
projektfejlesztés során akár eredménytelenséghez is vezethet, mivel rendelkezésre állnak 
értelmezhetőbb modellek is, amelyek nagyon jól teljesítenek, de nem igényelnek kiegészítő 
eszközöket és technikákat az értelmezhető eredmények megkönnyítésére. 

 
Itt is kulcsfontosságú a szilárd szakterületi tudás és a kontextustudatosság. Azokban a 
felhasználási esetekben, ahol az adatforrások jól strukturált, értelmes reprezentációkat tesznek 
lehetővé, és a szakterületi szakértelem beépíthető a modellarchitektúrákba, az értelmezhető 
technikák gyakran kívánatosabbak lehetnek, mint az átláthatatlanok. Az adatok gondos 
előfeldolgozása és az iteratív modellfejlesztés ezekben az esetekben olyan módon csiszolhatja az 
ilyen értelmezhető rendszerek pontosságát, hogy a teljesítményük és az átláthatóságuk 
kombinációjából származó előnyök meghaladhatják az alábbi előnyöket. 
a szemantikailag átláthatatlanabb megközelítések előnyei. 
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Más felhasználási esetekben azonban az adatfeldolgozási igények kizárhatják az ilyen típusú, 
egyszerűen értelmezhető rendszerek alkalmazását. Ha például AI-alkalmazásokat keresnek képek 
osztályozására, beszédfelismerésre vagy videofelvételek rendellenességeinek felismerésére, a 
leghatékonyabb gépi tanulási megközelítések valószínűleg átláthatatlanok lesznek. Az ilyen típusú 
AI-rendszerek jellemzőterei exponenciálisan több százezer vagy akár több millió dimenzióra 
nőnek. Ilyen mértékű komplexitás esetén a hagyományos értelmezési módszerek már nem 
alkalmazhatók. Valójában a felügyelt, felügyelet nélküli és megerősített tanulás bizonyos fontos 
alkalmazásai esetében az ilyen értelmezhetőségi falba ütközés elkerülhetetlensége az, ami a gépi 
tanulás kutatásának egy egész részterületét hívta életre, amely az értelmezhető és 
megmagyarázható mesterséges intelligenciát elősegítő technikai eszközök biztosítására 
összpontosít. 

 
Ha a "fekete doboz" modellek használata felel meg legjobban a mesterséges intelligencia projekt 
céljának, akkor körültekintően kell eljárni, és követni kell a 3. iránymutatásban ajánlott eljárásokat. 
Az egyértelműség kedvéért a "fekete doboz" modell alatt olyan mesterséges intelligencia 
rendszert értünk, amelynek belső működése és logikája átláthatatlan vagy az emberi megértés 
számára hozzáférhetetlen. Ilyen rendszerek lehetnek a neurális hálózatok (beleértve a rekurrens, a 
konvolúciós és a mély neurális hálókat), az ensemble módszerek (olyan algoritmikus technika, mint 
például a random forest módszer, amely több vagy több különböző alapmodell eredményeinek 
kombinálásával és aggregálásával erősíti az átfogó előrejelzést) és a támogató vektor gépek (olyan 
osztályozó, amely egy speciális típusú leképező függvényt használ a nagy dimenziós 
jellemzőtérben lévő két jellemzőkészlet közötti elválasztó kép létrehozására). 

 
Iránymutatás3: Ha a "fekete dobozos" mesterséges intelligencia rendszerek használatát fontolgatja, 
akkor: 

 
1. Alaposan mérlegelje a hatásokat és a kockázatokat; 

 
2. Mérlegelje a kiegészítő értelmezhetőségi eszközökre rendelkezésre álló 

lehetőségeket, amelyek biztosítják a szemantikai magyarázat olyan szintjét, amely 
mind a területnek megfelelő, mind a biztonságos, tisztességes és etikus mesterséges 
intelligencia tervezésével és megvalósításával összhangban van; 

 
3. Fogalmazzon meg egy értelmezhetőségi cselekvési tervet, hogy Ön és csapata 

megfelelően átgondolhassa, hogyan lehet a rendszer döntései, viselkedése vagy 
problémamegoldó feladatai eredményeinek magyarázatát optimálisan eljuttatni a 
felhasználók, a döntéshozók és más érintett felek számára. 

 
Hasznos lehet megvizsgálni az életképesség értékelésének e három javasolt lépésének mindegyikét. 
a "fekete doboz" modell felelős tervezése és végrehajtása részletesebben. 

 
(1) Alaposan mérlegelje a hatásokat és a kockázatokat: A komplex mesterséges intelligencia 
rendszer használatának megvalósíthatóságát először az etikai és biztonsági kérdésekre kell 
összpontosítania. Általános irányelvként Ön és csapata csak "fekete doboz" modelleket 
használhat: 

 
• ahol a lehetséges hatásokat és kockázatokat előzetesen alaposan átgondolták, és Ön 

és csapata megállapította, hogy az Ön felhasználási esete és a terület specifikus 
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igényei támogatják e rendszerek felelős tervezését és megvalósítását; 
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• ahol a kiegészítő értelmezhetőségi eszközök olyan szintű szemantikai 
magyarázhatóságot biztosítanak a rendszer számára, amely ésszerűen elegendő a 
potenciális kockázatok mérsékléséhez, és ezért összhangban van a biztonságos, 
tisztességes és etikus mesterséges intelligencia tervezésével és megvalósításával. 

 
(2) Fontolja meg a kiegészítő értelmezhetőségi eszközökre rendelkezésre álló lehetőségeket: 
Ezután Önnek és csapatának fel kell mérnie, hogy léteznek-e olyan magyarázatot támogató 
technikai módszerek, amelyek egyrészt kielégítik az 1. iránymutatásban javasolt mérlegelés 
alapján meghatározott felhasználási eset sajátos értelmezhetőségi igényeit, másrészt 
megfelelnek a használni kívánt algoritmikus megközelítésnek. A modell kiválasztásának ebben a 
szakaszában szorosan konzultáljon a műszaki csoportjával. Az innovációs életciklusnak ezt a 
felfedezési szakaszát gyakran irányító, próbálgatással és tévedéssel járó feltáró folyamatokat az 
elérhető és használható értelmezhetőségi megközelítések területén a lehetséges technikai 
művészet alapos ismereteinek kell megalapoznia és korlátozniuk. 

 
A modellválasztási folyamat és az értelmezhető mesterséges intelligencia 
követelményeinek összehangolása néhány olyan fogalmi eszközt igényel, amelyek 
lehetővé teszik annak átgondolt értékelését, hogy a javasolt kiegészítő értelmezhetőségi 
megközelítések kielégítően megfelelnek-e a projekt magyarázó igényeinek. Először is, és 
ez a legfontosabb, fel kell készülnie arra, hogy bármely értelmezhetőségi megközelítés 
értékelésekor feltehesse a megfelelő kérdéseket. Ez azt jelenti, hogy a lehető 
legvilágosabban meg kell állapítani, hogy az adott megközelítés magyarázó eredményei 
hogyan járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a felhasználó szilárd, koherens és ésszerű 
beszámolót tudjon adni az algoritmus által generált kimenet mögött meghúzódó 
logikáról. Az ezt a célt szolgáló releváns kérdések a következők: 

 
• Az értelmezhetőségi eszköz milyen magyarázó forrásokat biztosít majd a 

felhasználók és a végrehajtók számára, hogy (1) lehetővé tegye számukra, 
hogy jobban tájékozott, bizonyítékokon alapuló döntéseket hozzanak, és (2) 
segítse őket abban, hogy az algoritmusok által generált kimenet logikájáról 
hihető, megalapozott és ésszerű beszámolókat nyújtsanak az érintett 
egyéneknek és az érintett feleknek? 

 
• Hasznosak lesznek-e az értelmezhetőségi eszköz által kínált magyarázó 

források ahhoz, hogy az érintett érdekeltek kellőképpen megértsenek egy 
adott eredményt? 

 
• Hogyan lehetnek - ha egyáltalán - félrevezetőek vagy zavaróak az 

eszköz által kínált magyarázó források? 
 

Önnek és csapatának ezeket a kérdéseket kell kiindulópontnak tekintenie a 
leendő értelmezhetőségi eszközök értékeléséhez. Ezeket az eszközöket abból a 
szempontból kell értékelni, hogy képesek-e az értelmezhetetlen "fekete doboz" 
rendszerek döntései és viselkedése mögötti érvelést a felhasználók és az érintett 
érdekelt felek számára kellően érthetővé tenni, figyelembe véve a használati 
esetek és a terület-specifikus értelmezhetőségi igényeket. 

 
Ezt szem előtt tartva a kiegészítő értelmezhetőségi megközelítéseknek két technikai 
dimenziója van, amelyeket az innovációs munkafolyamat ezen szakaszában 
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szisztematikusan be kell építeni az értékelési folyamatokba. 
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Az első a lehetséges magyarázó stratégiákat foglalja magában, amelyeket a tervezés és a 
megvalósítás életciklusa során választ. Ezek a stratégiák nagymértékben meghatározzák, 
hogy milyen megértési utakat tud majd biztosítani a felhasználók és a döntéshozó 
alanyok számára. Ezek a stratégiák nagymértékben meghatározzák, hogyan magyarázza 
meg a modelljét és annak eredményeit, és így azt is, hogy milyen magyarázatokat tud 
nyújtani. 

 
A második a tényleges magyarázatok lefedettségét és terjedelmét érinti. A magyarázó 
lefedettséggel kapcsolatos döntések határozzák meg, hogy a tervezett magyarázatok 
milyen mértékben foglalkoznak a modell kimeneteinek egyes eseteivel, vagy szélesebb 
körben, hogy a modell viselkedésének alapjául szolgáló általános és az esetek közötti 
logikára is kiterjedjenek. A magyarázó lefedettséggel kapcsolatos döntések 
nagymértékben meghatározzák, hogy a mesterséges intelligencia rendszere mennyire 
lesz lokálisan és/vagy globálisan értelmezhető. 

 
Az alábbiakban e két dimenzió igen nagy vonalakban történő áttekintése csak arra 
szolgál, hogy eligazítsa Önt néhány alapfogalomban egy egyre bővülő kutatási 
területen, hogy felkészültebben dolgozhasson együtt a műszaki csapattal a különböző 
megközelítések erősségeinek és gyengeségeinek átgondolása érdekében. Vegye 
figyelembe továbbá, hogy ez egy gyorsan fejlődő terület. Csapata érintett tagjainak 
folyamatosan tájékozódniuk kell az értelmezhető mesterséges intelligencia vagy XAI 
(magyarázható mesterséges intelligencia) területén elért legújabb fejleményekről: 

 
A kiegészítő értelmezhetőségi megközelítések két technikai dimenziója: 

 
1. A magyarázó stratégiák meghatározása: A kellően értelmezhető mesterséges 

intelligencia rendszer biztosításának céljának elérése érdekében Önnek és 
csapatának tisztáznia kell, hogyan magyarázza meg a modellt és annak eredményeit. 
Az Ön által választott magyarázó stratégiák fogják meghatározni a megértéshez 
vezető utakat, amelyeket a modell felhasználói és a döntéshozó alanyok számára 
biztosítani tud. 

 
Négy ilyen magyarázó stratégia van, amelyekre különös figyelmet kell fordítania: 

 
a) Belső magyarázat: Egy átláthatatlan modell belső magyarázatának keresése 

azt jelenti, hogy érthetővé kell tenni, hogyan működnek az összetevők és a 
kapcsolatok a modellben. A belső magyarázat ilyen célját kétféleképpen 
lehet értelmezni. Egyrészt úgy is felfogható, hogy a modell működését úgy 
próbáljuk megmagyarázni, hogy globálisan, mint egy érthető egészet 
tekintjük. Itt a törekvés a "fekete doboz felnyitására" irányul egy olyan 
magyarázó modell megalkotásával, amely lehetővé teszi az átláthatatlan 
rendszer belső tartalmának teljes megértését. Az ilyen megközelítés 
erősségeit és gyengeségeit a globális értelmezhetőségről szóló következő 
szakaszban tárgyaljuk. 

 
Másrészt a belső magyarázat keresése egyfajta mérnöki belátásra való 
törekvést is jelezhet. Ebben az értelemben a belső magyarázat úgy is 
felfogható, mint a rendszer egészének részeit és működését leíró és 
következtető módon megvilágító kísérlet annak érdekében, hogy a rendszer 
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jobban működjön. Az ilyen jellegű belső megértés megszerzése a képzett 
modell működő részeinek általánosabb összefüggéseiről a válaszok mintáival 
lehetővé teheti a kutatók számára, hogy lépésről lépésre haladjanak előre a 
jobb adattudományos megértés megszerzésében. 
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miért teszi azt, amit tesz, és hogyan lehet javítani rajta. Hasonlóképpen, ez a 
fajta belső magyarázat tekinthető úgy is, hogy megpróbáljuk megvilágítani 
egy átláthatatlan modell működését azáltal, hogy érthetőbb, elemezhetőbb 
és emészthetőbb részekre bontjuk azt (például egy DNN esetében: a 
vektorok, jellemzők, rétegek, paraméterek stb. értelmezhető jellemzőire). 

 
Gyakorlati szempontból az adatok tudományos fejlődésének végén a mérnöki 
betekintésre való törekvésnek a modellválasztási és tervezési munkafolyamat 
során a műszaki csapat céljait kell meghatároznia. 
Számos módszer létezik arra, hogy segítsen informatív ábrázolást nyújtani a 
különböző "fekete dobozos" rendszerek belső működéséről. A rendszer 
belső összetételének világosabb leíró megértése nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy a projekt nagyobb fokú eredmény átláthatóságot érjen el, és hogy 
képes legyen elősegíteni a felelős adattudományra való törekvés legjobb 
gyakorlatát. 

 
b) Külső vagy poszt-hoc magyarázat: A külső vagy poszt-hoc magyarázat egy 

"fekete doboz" rendszer megfigyelhető viselkedésének lényeges jellemzőit 
próbálja megragadni úgy, hogy számos különböző technikának vetik alá, 
amelyek visszafejtik a magyarázó betekintést. Egyes poszt-hoc megközelítések 
egy átláthatatlan modell kimeneteinek érzékenységét tesztelik a bemeneti 
adatok perturbációjára; mások lehetővé teszik a modell viselkedési 
jellemzőinek interaktív vizsgálatát; megint mások pedig olyan proxy-alapú 
modelleket építenek, amelyek egyszerűsített, értelmezhető technikákat 
használnak, hogy jobban megértsék a modell előrejelzéseinek és 
osztályozásainak egyes eseteit. 

 
Ez a külső vagy poszt-hoc megközelítés jelenleg a gépi tanulás kutatásában a 
magyarázó stratégiák közé tartozik, és jó okkal. Lehetővé teszi az adattudósok 
számára, hogy matematikai kérdéseket tegyenek fel az átláthatatlan 
rendszereikhez, tesztelésükkel és kiegészítő modellek építésével, amelyek 
nagyobb betekintést tesznek lehetővé a kísérleti beavatkozásaikból levont 
következtetéseken keresztül. Egy ilyen post-hoc megközelítés lehetővé teszi 
számukra továbbá, hogy bizonyítékot keressenek egy adott átláthatatlan modell 
előrejelzése vagy osztályozása mögötti érvelésre, olyan maximálisan 
értelmezhető technikák alkalmazásával, mint a lineáris regresszió, a döntési fák, 
a szabálylisták vagy az esetalapú érvelés. Az utólagos magyarázatok több 
példáját az alábbiakban a helyi értelmezhetőségről szóló szakaszban vizsgáljuk 
meg. 

 
Kezdetben azonban vegyük figyelembe, hogy - amint arra néhány kritikus joggal 
rámutatott - mivel ezek az összetettebb eredetinek közelítő vagy egyszerűsített 
kiegészítő modelljei, sok poszt-hoc magyarázat nem tudja pontosan 
reprezentálni az átláthatatlan modell jellemzőinek bizonyos területeit. Ez a 
romlás 
pontossága az eredeti modell tartományának egyes részein gyakran 
eredményezhet 
félrevezető és bizonytalan eredmények az aggodalomra okot adó utólagos 
magyarázatokban. 
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c) Kiegészítő magyarázó infrastruktúra: Egy másfajta magyarázó stratégia 

magában foglalja a másodlagos magyarázó létesítmények tényleges beépítését 
az épülő rendszerbe. Például egy képfelismerő rendszernek lehet egy 
elsődleges komponense, például egy konvolúciós neurális háló, amely kivonja a 
jellemzőket a következőkből 
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a bemeneteit, és osztályozza azokat, míg egy másodlagos komponens, 
például egy beépített rekurrens neurális háló egy "figyelemirányító" 
mechanizmussal, a kinyert jellemzőket természetes nyelvi reprezentációvá 
fordítja, amely egy mondatnyi magyarázatot ad a felhasználónak az 
eredményről. Más szóval, egy ilyen rendszert úgy terveztek, hogy egyszerű 
magyarázatot adjon saját adatfeldolgozási eredményeiről. 

 
Az ilyen "figyelemalapú" interfészek mesterséges intelligencia-rendszerekbe 
való integrálásának kutatása folyamatosan halad előre, hogy a megvalósításuk 
érzékenyebben reagáljon a felhasználói igényekre, magyarázhatóbbá és 
emberileg érthetőbbé váljon. Például olyan multimodális módszereket 
dolgoznak ki a vizualizációs eszközök és a szöveges interfész kombinálására, 
amelyek mind a végrehajtók, mind a döntéshozók számára értelmezhetőbbé 
tehetik a magyarázatokat. Továbbá a szakterületi tudás és a logikai alapú vagy 
konvencióalapú struktúrák beépítése az összetett modellek architektúrájába 
egyre inkább lehetővé teszi, hogy jobb és felhasználóbarátabb 
reprezentációkat és prototípusokat építsenek be a modellekbe. Ez fokozatosan 
lehetővé teszi, hogy kifinomultabb magyarázó infrastruktúrákat építsünk be az 
átláthatatlan rendszerekbe, és ez teszi elengedhetetlenné, hogy 
elgondolkodjunk a magyarázó magyarázat beépítéséről a mesterséges 
intelligencia projektjeibe. 

 
d) Kontrafaktuális magyarázat: Bár a kontrafaktuális magyarázat egyfajta post 

hoc megközelítés, külön figyelmet érdemel, mivel túllép a többi post hoc 
magyarázaton, és az érintett érdekeltek számára világos és pontos 
lehetőségeket kínál a cselekvőképes jogorvoslatra és a gyakorlati orvoslásra. 

 
A kontrafaktuális magyarázatok kontrasztív magyarázatok: Rövid számítási 
számításokat kínálnak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megváltoztatni az 
algoritmikus döntést befolyásoló konkrét tényezőket, hogy a döntés alanya 
jobb alternatívákat valósíthasson meg. Ha a mesterséges intelligencia 
rendszerébe a szállításkor ellenpéldamagyarázatokat építene be, az érdekeltek 
láthatnák, hogy a modell mely bemeneti változói módosíthatók, hogy az 
eredmény az ő javukra változzon. Ezen túlmenően, a felelős tervezés 
szempontjából az ellentett tényállás magyarázatának beépítése a rendszer 
fejlesztési és tesztelési szakaszába lehetővé tenné a csapat számára, hogy olyan 
modellt építsen, amely cselekvőképes változókat tartalmaz, azaz olyan 
bemeneti változókat, amelyek a döntéshozó alanyok számára tömör 
lehetőségeket biztosítanak a gyakorlati változtatások elvégzésére, amelyek 
javítják a kívánt eredmény elérésének esélyeit. A kontrafaktuális magyarázó 
stratégiák felhasználhatók az ésszerűség és a cselekvőképesség ösztönzésének 
beépítésére az Ön mesterséges intelligencia projektjének tervezésébe és 
megvalósításába. 

 
Mindezek mellett fontos felismerni, hogy bár a kontrafaktuális magyarázat 
innovatív módot kínál annak kontrasztív feltárására, hogy a jellemzők 
fontossága hogyan befolyásolhatja az eredményt, nem jelent teljes megoldást a 
mesterséges intelligencia értelmezhetőségének problémájára. Bizonyos 
esetekben például az adott eredmény kontrafaktuális magyarázatában szerepet 
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játszó potenciálisan jelentős jellemzők puszta száma miatt nehéz lehet 
egyértelmű és közvetlen magyarázatot találni, és a magyarázatok kiválasztott 
csoportjai potenciálisan önkényesnek tűnhetnek. Ezen túlmenően, vannak olyan 
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ugyanakkor korlátok vannak azon adatkészletek és funkciók típusaira 
vonatkozóan, amelyekre az ilyen típusú magyarázatok alkalmazhatók. Végül, 
mivel ez a fajta magyarázat egyenesen elismeri az algoritmikus modell 
átláthatatlanságát, kevésbé képes kezelni a potenciálisan káros jellemző 
kölcsönhatásokkal és a többváltozós kapcsolatokkal kapcsolatos aggályokat. 
amelyek a modell architektúrájának mélyén lehetnek eltemetve. 

 
Az alábbiakban áttekintjük e magyarázó stratégiák tipológiáját: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lefedettség és hatály: A fő kérdések, amelyeket a kiegészítő értelmezhetőségi 
megközelítés lefedettségének és alkalmazási körének dimenziójában fel kell vetnie, a 
következők: Milyen mértékben terjed ki az értelmezhetőségi megközelítésünk a 
modell egyes előrejelzéseinek vagy osztályozásainak magyarázatára, és milyen 
mértékben terjed ki a modell egészének és az előrejelzéseknek a belső működésére és 
logikájára? Milyen mértékben terjed ki mindkettőre? 

 
Az egyedi és a teljes modellmagyarázat közötti különbséget gyakran a helyi 
értelmezhetőség és a globális értelmezhetőség közötti különbségként jellemzik. 
Mindkét magyarázattípus potenciálisan hasznos támogatást nyújt az algoritmikus 
döntés vagy viselkedés mögött meghúzódó indoklással kapcsolatos jelentős 
információk nyújtásához, de a maga módján mindkettő nehézségekkel is szembesül. 

 
Helyi értelmezhetőség: A helyi szemantikai magyarázat célja, hogy lehetővé tegye az 
egyes esetek értelmezhetőségét. A "fekete doboz" rendszerek egyedi esetek alapján 
történő magyarázatára tett kísérletek mögött az az általános gondolat húzódik meg, 
hogy függetlenül attól, hogy a rendszer felépítése vagy döntési funkciója mennyire 
összetett, lehetséges értelmező betekintést nyerni a rendszer belső működésébe, ha 
a jellemzőtér egyes adatpontjaira vagy szomszédságaira összpontosítunk. Más 
szóval, még ha a modell nagy dimenzióssága és görbülete miatt a modell egésze 
átláthatatlan is, elvárás, hogy a betekintést nyújtó 
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az értelmezhető módszerek lokálisan alkalmazhatók a modell kisebb szakaszaira, 
ahol az elszigetelt vagy csoportosított változók változásai jobban kezelhetőek és 
érthetőbbek. 

 
Ez az általános magyarázó perspektíva számos különböző értelmezési lehetőséget 
eredményezett. 
olyan stratégiák, amelyeket sikeresen alkalmaztak a "fekete dobozos" gépi tanulás 
jelentős területein. Az ilyen stratégiák egyik családja a neurális hálózatokra 
(különösen a DNN-ekre) összpontosít, azáltal, hogy azonosítja, hogy egy bemeneti 
vektor adatpontjainak mely jellemzői teszik reprezentatívvá azt a célfogalmat, 
amelyet egy adott modell megpróbál osztályozni. Így például, ha van egy digitális 
képünk egy kutyáról, amelyet pixelértékek vektorává alakítunk át, majd egy kutyákat 
osztályozó mély neurális hálózaton keresztül feldolgozunk, ez az értelmező 
megközelítés arra törekszik, hogy megmondja, miért adott a rendszer "kutya-pozitív" 
kimenetet azáltal, hogy elkülöníti az adatpontok azon szeleteit, amelyek a modell 
általi sikeres osztályozás szempontjából a legrelevánsabbak. 

 
Ez többféle módon is megvalósítható. Az úgynevezett érzékenységi elemzés a 
bemeneti vektor leglényegesebb jellemzőit azonosítja a helyi gradiensek 
kiszámításával, hogy meghatározza, hogyan kell egy adatpontot elmozdítani ahhoz, 
hogy a kimeneti címke megváltozzon. Itt a kimenet érzékenysége a bemeneti 
értékek ilyen változásaira azonosítja a legrelevánsabb jellemzőket. Az érzékenységi 
elemzés után következő, a jellemzők relevanciájának azonosítására szolgáló másik 
módszer az ún. salience mapping, ahol a neurális háló gráfjának rétegeiben 
visszafelé haladó stratégia lehetővé teszi a csomópontokban a magas aktivációjú 
minták leképezését, és végül a kiemelt bemeneti változók értelmezhető 
csoportosításait hozza létre, amelyek vizuálisan egy hő- vagy pixel attribúciós 
térképen ábrázolhatók. 

 
A második helyi értelmezési stratégia szintén a bemeneti változók perturbálásával 
próbálja megmagyarázni a jellemző fontosságát egyetlen előrejelzésben vagy 
osztályozásban. Ahelyett azonban, hogy ezeket a lökéseket a jellemzőtérben arra 
használná, hogy kiemelje a kiemelkedő területeket, arra használja őket, hogy a 
releváns előrejelzés körüli területen ösztökélje az átláthatatlan modellt, így egy 
kiegészítő értelmezhető modell építhető, amely megállapítja a jellemzők relatív 
fontosságát a fekete doboz modell kimenetén. 

 
Ennek a stratégiának a legismertebb példája a LIME (Local Interpretable Model-
Agnostic Explanation). A LIME úgy működik, hogy egy értelmezhető modellt illeszt 
a kérdéses átláthatatlan rendszer által előállított konkrét előrejelzéshez vagy 
osztályozáshoz. Ezt úgy éri el, hogy véletlenszerű mintavételezéssel adatpontokat 
vesz a céljóslás vagy osztályozás körül, majd ezeket felhasználva létrehozza a 
döntési határ helyi közelítését, amely képes figyelembe venni azokat a jellemzőket, 
amelyek a vizsgált konkrét előrejelzésben vagy osztályozásban kiemelkedő szerepet 
játszanak. 

 
Ez viszonylag egyszerűen működik: A LIME egy egyszerű lineáris regressziós modellt 
hoz létre az átláthatatlan modell véletlenszerű perturbálásával előállított adatpontok 
értékeinek súlyozásával az eredeti előrejelzéshez vagy osztályozáshoz való közelségük 
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szerint. A magyarázandó példányhoz legközelebbi értékek kapják a legnagyobb súlyt, 
így a kiegészítő modell a jellemző fontosságának olyan magyarázatát tudja előállítani, 
amely lokálisan hűséges az adott példányhoz. Megjegyezzük, hogy a LIME által 
leginkább használt modelltípus a ritka lineáris regresszió 
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funkciót a fentebb tárgyalt szemantikai átláthatóság miatt. Más értelmezhető 
modellek, például döntési fák szintén alkalmazhatók. 

 
Bár a LIME valóban egy lépésnek tűnik a jó irányba az értelmezhető mesterséges 
intelligencia jövője szempontjából, egy sor olyan kérdés, amely kihívást jelent a 
megközelítés számára, továbbra is megoldatlan. Például továbbra is tisztázatlan az a 
döntő szempont, hogy hogyan kell megfelelően meghatározni a "szomszédság" vagy 
"helyi régió" közelségének mértékét, ahol a magyarázat érvényes, és a kiválasztott 
mérték kis mértékű változása nagymértékben eltérő magyarázatokhoz vezethet. 
Hasonlóképpen, a kiegészítő lineáris modell által előállított magyarázat gyorsan 
megbízhatatlanná válhat még a rendszer kis és gyakorlatilag észrevehetetlen 
perturbációi esetén is, amelyet közelíteni próbál. Ez megkérdőjelezi azt az 
alapfeltevést, hogy mindig létezik valamilyen egyszerűsített lineáris modell, amely 
bármely adott adatpont közelében sikeresen ésszerűen közelíti a mögöttes modellt. 

 
A LIME alkotói nagyrészt elismerték ezeket a hiányosságokat, és nemrégiben új 
magyarázó megközelítést ajánlottak, amelyet "horgonyoknak" neveznek. Ezek a 
"nagy pontosságú szabályok" olyan "ésszerű mintákat" építenek be a formális 
struktúrájukba, amelyeket 
az alapul szolgáló modellben működő (például egy hangulatjósló modellben működő 
implicit nyelvi konvenciókat), hogy megfelelő és hűséges határokat tudjanak 
megállapítani a modell előrejelzéseinek vagy osztályozásainak magyarázó 
lefedettségére. 

 
A kapcsolódó és hasonlóan jelentős helyi értelmezési stratégiát SHAP-nak (Shapley 
Additive exPlanations) nevezik. A SHAP a játékelmélet fogalmait használja a 
"Shapley-érték" meghatározására egy adott jellemző számára, amely megadja a 
modell mögöttes előrejelzésre gyakorolt hatásának mértékét. Ezt az értéket 
nagyjából a következő módon számítják ki egy jellemzőre 
a vizsgált esetre vonatkozó minden lehetséges előrejelzéshez való marginális 
hozzájárulásának átlagolása. 

 
Ez lehetetlennek tűnhet, de a stratégia egyszerű. A SHAP kiszámítja a releváns 
jellemző marginális hozzájárulását a bemenetek minden lehetséges kombinációjára 
a példány jellemzőterében. Tehát ha az általa magyarázott átláthatatlan modell 15 
jellemzővel rendelkezik, akkor a SHAP 32 768 alkalommal számítja ki a vizsgált 
jellemző marginális hozzájárulását (azaz a jellemzők minden lehetséges 
kombinációjára egy számítást végez: 215, vagy ha 2kk = 15). 

 
Ez a módszer lehetővé teszi a SHAP számára, hogy megbecsülje a Shapley-értékeket a 
halmazban lévő összes bemeneti jellemzőre, és így létrehozza az adott példány teljes 
előrejelzési eloszlását. Példánkban ez 491 520 számítást jelentene. Bár egy ilyen 
eljárás számításigényes, és egy bizonyos küszöbérték felett megoldhatatlanná válik, 
ez azt jelenti, hogy lokálisan, azaz az adott példány számításánál a SHAP 
axiomatikusan garantálni tudja a jellemző marginális hatásának kiszámításának 
konzisztenciáját és pontosságát. (Megjegyzendő, hogy a SHAP platform kínál 
közelítési módszereket e túlzott számítási költség elkerülésére.) 

 
E számítási robusztusság ellenére a SHAP ugyanolyan nehézségekkel szembesül, 
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mint a LIME. Az SHAP a marginális hozzájárulások kiszámításának módja a 
következő 
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két példányt készít: az első példány tartalmazza a mérendő jellemzőt, míg a második 
nem tartalmazza azt. Miután kiszámítottuk az egyes példányok előrejelzését azáltal, 
hogy az értékeket beillesztettük az alapul szolgáló modellbe, a második példány 
eredményét kivonjuk az elsőből, hogy meghatározzuk a jellemző marginális 
hozzájárulását. Ezt az eljárást ezután megismételjük a jellemzők összes lehetséges 
kombinációjára, hogy kiszámíthassuk a kérdéses jellemző összes marginális 
hozzájárulásának súlyozott átlagát. 

 
A folyamat vitatható része abból adódik, hogy a SHAP hogyan határozza meg a 
figyelembe vett változók hiányát. Egy jellemző elhagyásához - legyen az akár a 
közvetlenül mért jellemző, akár a többi, a vizsgált kombinációban nem szereplő 
változó egyike - a SHAP egy kiválasztott donormintából (amely maga is a meglévő 
adatkészletből származik) vett helyettesítő jellemzőértékkel helyettesíti azt. A 
mintavételezés ezen módszere feltételezi a jellemző függetlenségét (azaz a 
mintavételezett értékek nem korrelálnak egymással olyan módon, amely jelentősen 
befolyásolná egy adott számítás kimenetét). Ennek következtében a feltételes 
hozzájárulások közelítésekor a helyettesítő változók által és a változók között 
előidézett kölcsönhatások szükségszerűen figyelmen kívül maradnak. 
Az eredmény az, hogy bizonytalanságot viszünk be a kapott magyarázatba, mivel a 
mögöttes modellben lévő többváltozós kölcsönhatások összetettségét nem biztos, 
hogy kellőképpen megragadja ennek a kiegészítő értelmezhetőségi technikának az 
egyszerűsége. A mintavételezés ezen hátránya (valamint a tartomány 
meghatározásának bizonyos fokú önkényessége) miatt a SHAP még az általa 
közelített modell minimális perturbációi esetén is megbízhatatlanná válhat. 

 
A helyi értelmezhetőség meglévő eszközeinek e korlátai ellenére fontos, hogy a 
projektbe beépíteni kívánt magyarázó megközelítések lefedettségének és 
alkalmazási körének kérdésében "először a helyben" gondolkodjon. A konkrét 
előrejelzések és osztályozások magyarázatainak megadása kiemelkedően fontos. 
fontos mind az optimális eredmény átláthatóságának biztosítása, mind pedig annak 
biztosítása szempontjából, hogy a mesterséges intelligencia rendszerét 
felelősségteljesen és ésszerűen hajtsák végre. 

 
Globális értelmezhetőség: Az olyan helyi értelmezhetőségi eszközök, mint a LIME 
vagy a SHAP (valamint sok más, itt nem említett eszköz) létrehozásának motivációja 
legalábbis részben abból az igényből fakadt, hogy meg kell találni a módját annak, 
hogy elkerüljük azt a fajta nehéz kettős kötöttséget, amellyel az értelmezhető 
mesterséges intelligencia lefedettségének és hatókörének alternatív megközelítése, 
a globális értelmezhetőség szembesül. 

 
Az uralkodó nézet szerint egy "fekete doboz" modell globális magyarázatának 
megadása azt jelenti, hogy egy alternatív, értelmezhető modellt kínálunk, amely a 
"fekete doboz" modell belső működését és logikáját összességében és az 
előrejelzések vagy osztályozások között megragadja. A globális értelmezhetőség 
nehézsége abból a látszólag elkerülhetetlen kompromisszumból adódik, hogy a 
globális magyarázó modellnek kellően egyszerűnek kell lennie ahhoz, hogy az 
emberek számára is érthető legyen, és a modellnek kellően összetettnek kell lennie 
ahhoz, hogy meg tudja ragadni a "fekete doboz" modell leképezési funkciójának 
egészét. 
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Bár ez nyilvánvalóan valós probléma, amely elméletileg elkerülhetetlennek tűnik, 
fontos szem előtt tartani, hogy gyakorlati szempontból a globális értelmezhetőség 
használható fogalmának nem kell korlátozódnia egy ilyen fogalmi rejtélyre. Legalább 
két kevésbé ambiciózus, de konstruktívabb módja van annak, hogy a globális 
értelmezhetőséget az értelmezhető mesterséges intelligencia felelős tervezéséhez és 
megvalósításához való potenciálisan értelmezhető hozzájárulásként tekintsük. 

 
Először is, már számos hasznos kísérletet tettek olyan magyarázó modellek 
létrehozására, amelyek értelmezhető módszereket (például döntési fákat, 
szabálylistákat és esetalapú osztályozást) alkalmaznak a neurális hálók, faegyüttesek 
és támogató vektorgépek globális közelítésére. Ezek az eredmények lehetővé tették 
annak mélyebb megértését, hogy az emberi értelmezhető logikák és konvenciók 
(mint például a ha-akkor szabályok és a reprezentációsan generált prototípusok) 
hogyan mérhetők vagy képezhetők le nagy dimenziójú számítási struktúrákra, és 
még a részek logikájának bizonyos fokú célzott érthetőségét is lehetővé teszik. 

 
A "fekete dobozba való betekintés" képessége nagy gyakorlati jelentőséggel bír 
azokon a területeken, ahol a bizalom, a felhasználói bizalom és a közmegegyezés 
kritikus fontosságú az optimális eredmények megvalósítása szempontjából. Az 
értelmezhető architektúrák és a nagydimenziós feldolgozási struktúrák közötti oda-
vissza mozgás képessége lehetővé teszi a tudás felfedezését, valamint az olyan 
adathalmaz- és populációs szintű minták megismerését, amelyek döntő 
fontosságúak a jól megalapozott makroszintű döntéshozatalhoz a 
közegészségügytől és a közgazdaságtantól kezdve az éghajlatváltozás tudományáig. 

 
A komplex modell viselkedése és az adatok demográfiai és ökológiai szintű eloszlása 
közötti globális hatások és összefüggések feltárása létfontosságú lehet a nem 
megfigyelhető, de jelentős biofizikai és társadalmi konfigurációkról szóló értékes és 
gyakorlatilag hasznos ismeretek megalapozásához. Ezért, bár ezek a modellek 
önmagukban nem oldották meg a megérthetőség-komplexitás rejtélyét, új utakat 
nyitottak az alkalmazott adattudományok innovatív gondolkodásmódja előtt, amely 
a jövőben hatalmas közhasznú lehet. 

 
Másodszor, ahogyan fentebb említettük, a mérnöki megismerésre való törekvés 
égisze alatt a globális értelmezhetőség leíró és analitikus fajtája az adatok 
tudományos fejlődésének hajtóerejének tekinthető. Gyakorlat-központú 
szemüvegen keresztül nézve ez a fajta globális értelmezhetőség lehetővé teszi az 
adattudósok számára, hogy széles látószögű és felfedezés-orientált nézetet 
vegyenek a "fekete doboz" modell és a mintázatok közötti kapcsolatról, amelyek az 
előrejelzések tartományában keletkeznek. A jó kutatás folyamatos prioritása, hogy 
kitaláljuk, hogyan működik egy átláthatatlan rendszer, és hogyan lehet azt e minták 
teljesebb megértésével jobbá tenni. Ugyanígy fontos a jellemzők és összetett 
kölcsönhatásaik jelentőségének megértése az adathalmaz szintű mérés és elemzés 
révén. A globális értelmezhetőség magyarázó törekvéseinek a legjobb kutatási és 
innovációs gyakorlatokba való beépítésének ezeket a dimenzióit ösztönözni kell az 
Ön mesterséges intelligencia projektjében. 
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(3) Fogalmazzon meg értelmezhetőségi cselekvési tervet: Az utolsó lépés, amit meg kell tennie a 
A "fekete doboz" modellek használatának felelős megközelítése az értelmezhetőségi cselekvési 
terv megfogalmazása, hogy Ön és csapata megfelelő előzékenységgel tudja átgondolni, hogyan 
lehet a rendszer döntései, viselkedése vagy problémamegoldó feladatai eredményeinek 
magyarázatát optimálisan eljuttatni a felhasználók, a döntéshozók és más érintett felek számára. 

 
Ennek a cselekvési tervnek a következőket kell tartalmaznia: 

 
• A csapat által használni kívánt magyarázó stratégiák világos megfogalmazása és egy 

részletes terv, amely jelzi a projekt munkafolyamatának azon szakaszait, amikor e 
stratégiák megtervezésére és fejlesztésére sor kerül. 

 
• A magyarázatok átadási stratégiájának tömör megfogalmazása, amely foglalkozik a 

világos, egyszerű és felhasználó-központú magyarázatra vonatkozó különleges 
rendelkezésekkel, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha 
kiegészítő értelmezhetőségi eszközöket használnak a "fekete doboz" modellekhez. A 
szállításról és a végrehajtásról bővebben lásd az iránymutatásban 5. 

 
• Részletes időkeret a csapat által az értelmezhetőségi cselekvési terv végrehajtása terén 

elért előrehaladás értékelésére, valamint egy szerepkör-felelősségi lista, amely 
részletesen feltérképezi a különböző feladatspecifikus felelősségeket, amelyeket a terv 
végrehajtásához teljesíteni kell. 

 
Iránymutatás4: Az értelmezhetőséget az emberi megértés képességei szempontjából kell vizsgálni. 

 
Amikor elkezdi átgondolni az értelmezhetőségi platform konkrét alkalmazási körét és tartalmát, 
fontos, hogy átgondolja, pontosan mi az, amire törekszik, hogy modellje megfelelően 
értelmezhetővé váljon. Ebben a folyamatban jó kezdeti lépés lehet, ha átgondolja, hogy mitől 
lesznek még a legegyszerűbb magyarázatok is világosak és érthetőek. Más szóval, az 
értelmezhetőségről az emberi megismerés képességei és korlátai szempontjából kell 
elgondolkodnia. 

 
Ebből a szempontból nyilvánvalóvá válik, hogy még a legegyszerűbb modell, például egy lineáris 
regressziós függvény vagy egy döntési fa is értelmezhetetlenné válhat, ha a dimenzióssága 
meghaladja a gondolkodó ember kognitív határait. Emlékezzünk vissza az egyszerű lineáris 
regresszió példájára: 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝜖𝜖. Ebben az esetben csak egy x jellemző kapcsolódik az y 
válaszváltozóhoz, így a prediktív kapcsolat megértése egyszerű. A modell takarékos. 

 
Ha azonban elkezdenénk több jellemzőt kovariátorként hozzáadni, még ha a modell lineáris és így 
intuitívan kiszámítható is maradna, a válaszváltozó és az összes prediktor és azok együtthatói 
(jellemzősúlyok) közötti kapcsolat megértése gyorsan nehézzé válna. Tegyük fel tehát, hogy tízezer 
jellemzőt adtunk hozzá, és betanítottuk a modellt: 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏00𝑏𝑏 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎  + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 
1𝑏𝑏1𝑏𝑏 + ⋯ + 𝑏𝑏1000010000𝑏𝑏 + 𝜖𝜖. Annak megértése, hogy hogyan jön létre ez a modell előrejelzése - 
milyen szerepet játszanak az egyes részek az előrejelzés előállításában - nehézzé válna, mivel az 
emberi gondolkodás által bármikor feldolgozható egységek mennyiségének bizonyos kognitív 
határa van. Ez a modell jelentős mértékben elveszítené értelmezhetőségét. 

 
Ha a tolmácsolhatóságot az érthetőség kontinuumának tekintjük, amely az egyes emberi 
tolmácsok képességeitől és korlátaitól függ, akkor meg kell értenünk, hogy mire van szükség 
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ahhoz, hogy 
értelmezhető mesterséges intelligencia rendszer létrehozása. A figyelembe veendő korlátok között 
nemcsak a kognitív 
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Felelősségteljes szállítás biztosítása emberközpontú végrehajtási protokollok és 
gyakorlatok révén 

Az emberi tényezők iránti érzékenység iránti igénynek az elejétől a végéig meg kell határoznia a 
szállítási és végrehajtási folyamatok kidolgozásának megközelítését. Ahhoz, hogy világos és hatékony 
magyarázatot tudjon adni az algoritmikus kimenetek tartalmáról és logikájáról, az emberi alapokról 
kell kiindulnia. Nagy figyelmet kell fordítania azoknak az embereknek a körülményeire, igényeire, 
kompetenciáira és képességeire, akiket a mesterséges intelligencia projektje segíteni és szolgálni 
kíván. 

Ez azt jelenti, hogy a kontextus kritikus lesz. Ha jól megérti a felhasználási esetet, és szilárd 
szakterületi ismeretekre támaszkodik, jobban meg tudja határozni a szerepeket és a kapcsolatokat. 
Jobban ki tudja majd képezni a rendszer felhasználóit és alkalmazóit. És jobban képes lesz hatékony 
végrehajtási platformot létrehozni, tisztázni a tartalmat, és megkönnyíteni az eredmények 
megértését a felhasználók és az érintett érdekelt felek számára egyaránt. Íme egy ábra arról, 
hogyan nézhet ki az emberközpontú végrehajtási protokollok és gyakorlatok biztosítása: 

 

 
Vegyük sorra ezeket a lépéseket, és állítsunk össze egy ellenőrző listát azokról az alapvető lépésekről, 
amelyeket meg kell tenni annak érdekében, hogy biztosítsuk a mesterséges intelligencia projekt 
emberközpontú megvalósítását. Mivel az Ön megközelítésének sajátosságai nagymértékben függnek 
majd a projekt kontextusától és lehetséges hatásaitól, feltételezzük, hogy a 

A magyarázatok releváns szókészletéhez való hozzáférés különböző szintjei is eltérőek; egy olyan 
betanított modell eredményeiről szóló magyarázat, amely egy támogató vektor gépet használ egy 
26 dimenziós jellemzőtér síkbeli elválasztóval történő felosztására, például könnyen érthető lehet 
egy műszaki szakember vagy auditor számára, de teljesen hozzáférhetetlen egy nem szakember 
számára. A jó magyarázatok nyújtásakor figyelembe kell venni a szakértelem szintjét. Az Ön 
értelmezhetőségi platformjának kognitív szempontból méltányosnak kell lennie. 
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általános esetet, és az ellenőrző listát egy hipotetikus algoritmikus döntéshozatali rendszer köré 
építi fel, amelyet a prediktív kockázatértékeléshez használnak majd. 

 
Lépés1 : A szerepek meghatározásához és a felhasználói igények meghatározásához vegye figyelembe 
az alkalmazás típusának és a tartományi kontextusnak a szempontjait. 

 
� (1) Mérje fel, hogy az Ön által kiszolgált közösségek mely tagjaira lesz a legnagyobb hatással 

az Ön mesterséges intelligencia rendszerének bevezetése. Kik a legsebezhetőbbek közülük? 
Hogyan befolyásolja majd társadalmi-gazdasági, kulturális és oktatási hátterük az Ön által 
nyújtani kívánt magyarázatok értelmezésére és megértésére való képességüket? Hogyan 
tudja finomhangolni a magyarázó stratégiáját, hogy megfeleljen az igényeiknek, és hogyan 
tudja őket világos és nem technikai részletekkel ellátni az algoritmikusan támogatott 
eredmény mögött meghúzódó indoklásról? 

 
Amikor azon gondolkodik, hogy magyarázatot adjon az érintetteknek, először a 
leghátrányosabb helyzetűek igényeivel kell kezdenie. Csak így lesz képes elfogadható alapot 
teremteni az értelmezhető mesterséges intelligencia méltányos átadásához. 

 
� (2) A fenti 1. iránymutatás áttekintése után készítsen listát és határozza meg az összes olyan 

szerepkört, amely potenciálisan részt vesz az Ön mesterséges intelligencia projektjének 
megvalósítási szakaszában. Az egyes szerepkörök végigjárása során határozza meg a 
technikai szakértelem és a területi ismeretek szintjét, valamint az egyes szerepkörök 
lehetséges céljait és célkitűzéseit. Például a mi prediktív kockázatértékelési esetünkben: 

 
o Döntés tárgya (DS)- 

 Szerep: A prediktív analitika alanya. 
 Lehetséges célok és célkitűzések: Megtudni, hogy mely tényezőkön 

lehetne változtatni, hogy más eredményt kapjunk. 
 Műszaki és területi ismeretek: Valószínűleg alacsony vagy közepes 

műszaki szakértelem és átlagos területi ismeretek. 
o A DS szószólója... 

 Szerep: A DS (például jogi tanácsadó vagy gondozó) és az automatizált 
döntésben érintett fél támogatása. 

 Lehetséges célok és célkitűzések: Segíteni, hogy a DS számára világossá 
váljon, mi történik, hogyan és miért születnek a döntések. 

 Műszaki és területi ismeretek: Valószínűleg átlagos műszaki szakértelem és 
magas szintű szakterületi tudás. 

o Végrehajtó - 
 Szerep: A mesterséges intelligencia rendszer felhasználója, mint 

döntéstámogató rendszer. 
 Lehetséges célok és célkitűzések: Olyan objektív és igazságos döntés 

meghozatala, amely kellőképpen figyelembe veszi a DS sajátos 
körülményeit, és amely szilárd érvelésen és bizonyítékokon alapuló 
ítélőképességen alapul. 

 Műszaki és területi ismeretek: Valószínűleg átlagos műszaki szakértelem és 
magas szintű szakterületi tudás. 

o Rendszerüzemeltető/technikus- 
 Szerep: Az AI-rendszer és annak használata támogatásának és karbantartásának 

biztosítása. 
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 Lehetséges célok és célkitűzések: Az információfeldolgozás technikai 
dimenziójának kezelése a DS konkrét esetére vonatkozóan; a rendszerrel és 
annak eredményeivel kapcsolatos technikai kérdések megválaszolása, amint 
azok felmerülnek. 

 Műszaki és területi ismeretek: Valószínűleg magas szintű műszaki szakértelem 
és átlagos területi ismeretek. 

o Szállítási menedzser... 
 Szerep: A végrehajtó csoport tagja, aki felügyeli annak működését, és 

reagál a felmerülő problémákra. 
 Lehetséges célok és célkitűzések: Annak biztosítása, hogy az automatizálással 

támogatott értékelési folyamat magas színvonalú legyen, és hogy a 
döntéshozó igényeit a projekt céljainak megfelelően szolgálják; a megvalósító 
csoporton belüli, valamint a csoport tagjai és az általuk szolgált közösségek 
közötti kapcsolatok általános minőségének felügyelete. 

 Műszaki és területi ismeretek: Valószínűleg átlagos műszaki szakértelem és jó 
vagy magas szintű szakterületi tudás. 

 
Lépés2 : A szállítási kapcsolatok meghatározása és a szállítási folyamatok feltérképezése 

 
� (1) Értékelje a meghatározott szerepkörök közötti lehetséges kapcsolatokat, amelyek jelentős 

hatással van a projekt megvalósítására, és fogalmazza meg e kapcsolat leírását, tekintettel 
arra, hogy milyen szerepet fog játszani a megvalósítási folyamatban. A prediktív 
kockázatértékelési példa esetében: 

 
o Döntés alanya/ügyvédje a végrehajtónak: Ez a végrehajtási folyamat elsődleges 

kapcsolata. Ennek az információ- és párbeszédvezéreltnek kell lennie, és a végrehajtó 
elfogulatlan ítélőképességének gyakorlása, valamint a DS eredményének megértése a 
legmagasabb prioritásként kezelendő. A végrehajtóknak fel kell készülniük arra, hogy 
válaszoljanak a kérdésekre, és bizonyítékokon alapuló pontosításokat és indoklásokat 
nyújtsanak döntéseikhez. A jól tájékozott kölcsönös megértés elérése központi cél. 

o Végrehajtó a rendszerüzemeltetőnek: Ez a legkritikusabb operatív kapcsolat a 
megvalósító csoporton belül. A kommunikáció szintjét esetről esetre magas szinten 
kell tartani, és a két fél közös célja a döntések minőségének optimalizálása kell, hogy 
legyen az algoritmikus döntéstámogató rendszer használatának optimalizálásával, a 
felhasználó és a DS számára egyaránt elérhető módon. A megvalósítók és a rendszer 
üzemeltetői közötti beszélgetéseknek problémaorientáltnak kell lenniük, és a lehető 
legnagyobb mértékben el kell kerülniük, hogy a felek szakterületének speciális 
szókincsére összpontosítsanak. 

o A szállítási menedzsertől az üzemeltetőig és a végrehajtóig: A végrehajtó csoporton 
belüli, több szakterületet érintő kapcsolat minősége közvetlenül befolyásolja az 
algoritmikusan támogatott döntések végrehajtásának általános minőségét. Ez utóbbi 
megőrzése megköveteli, hogy az átadásért felelős vezetők, az üzemeltetők és a 
végrehajtók között nyílt és könnyen hozzáférhető kommunikációs vonalakat tartsanak 
fenn, hogy az előre nem látható végrehajtási problémákat több oldalról és olyan 
módon lehessen kezelni, amely előre jelzi és meggátolja a jövőbeli nehézségeket. 
Ezen túlmenően a különböző felhasználási esetek különböző magyarázati kihívásokat 
jelenthetnek, amelyeket a legjobban multidiszciplinárisan lehet kezelni. 
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a csapat hozzájárulása. A végrehajtó csoporton belüli jó kommunikáció 
elengedhetetlen ahhoz, hogy az ilyen kihívásokat időben és hatékonyan kezeljék. 

 
� (2) Kezdje el a szállítási folyamat térképének elkészítését. Ennek magában kell foglalnia a 

mesterséges intelligencia rendszerének megvalósításában részt vevő releváns szereplők 
igényeiről, szerepeiről és kapcsolatairól alkotott elképzeléseinek beépítését abba a 
tágabb célkitűzésbe, hogy világos, informatív és érthető magyarázatot adjon az 
algoritmikusan támogatott döntésekről. 

 
A projekt megvalósítás-tervezési szakaszában létfontosságú felismerni, hogy a megvalósítási 
folyamat fő célja kettős: a statisztikailag kifejezett eredmények emberi szempontból jelentős 
okokra való lefordítása, valamint az algoritmikus kimenetek társadalmi szempontból jelentős 
eredményekre való lefordítása. 

 
Ezeknek az egymást átfedő célkitűzéseknek közvetlen hatással kell lenniük arra, ahogyan a 
térképet felépíti a következőkhöz 
a projekt megvalósítási folyamatát, mivel a megvalósítás feladatait két feladatspecifikus 
komponensre osztják: 

 
1. Egy technikai komponens, amely magában foglalja annak meghatározását, hogy 

milyen módon lehet a leghatékonyabban közvetíteni és kommunikálni a felhasználók 
és a döntéshozók felé a modell információfeldolgozásának statisztikai eredményeit, 
hogy az eredmények logikáját és logikáját meghatározó tényezőket érthető, racionális 
értékelésnek és kritikai értékelésnek alávethető okokba lehessen fordítani; és 

 
2. Egy társadalmi komponens, amely magában foglalja egy adott algoritmikusan 

támogatott döntés eredményének társadalmilag értelmezhető tartalmának tisztázását 
azáltal, hogy a modell technikai gépezetét - bemeneti és kimeneti változóit, 
paramétereit és funkcionális logikáját - visszafordítja az emberi szempontból releváns 
kategóriák és kapcsolatok mindennapi nyelvére, amelyek a modell céljának, 
célkitűzésének és tervezett tervezési elemeinek megfogalmazásához alapul szolgáltak. 
Csak ezen újrafordításon keresztül lehet a hatását a 
a modell kimenete a valós emberi életre gyakorolt hatásait az adott élet sajátos 
társadalmi és egyéni kontextusában érthetővé és közvetíthetővé teszi. 

 
A szállítási folyamat e két összetevőjét sorban ismertetjük. 

 
A felelős végrehajtás technikai összetevője: Általános szabályként a statisztikai elemzés 
eredményeit használjuk cselekvéseink irányításához, mert ha megfelelően végezzük, az ilyen 
típusú elemzés szilárd alapot nyújt az empirikusan levezetett bizonyítékokhoz, amelyek 
segítenek abban, hogy megalapozott és jól alátámasztott ítéletet hozzunk az általa 
megalapozott ügyekben. 

 
Ha jól értjük azokat a tényezőket, amelyek egy adott statisztikai elemzés eredményének 
létrehozásában közrejátszanak (például egy algoritmikus döntéstámogató rendszerben), 
akkor képesek vagyunk ezeket a tényezőket (például azokat a bemeneti jellemzőket, amelyek 
nagy súlyt képviselnek egy adott algoritmikusan generált döntés meghatározásában) olyan 
okokként felfogni, amelyek indokolhatják az adott eredmény racionális elfogadhatóságát. 
Végül is egy ilyen elemzés értelmezhetősége szempontjából nézve ezek a tényezők valójában 



A mesterséges intelligencia megértése Etika és 
biztonság 

93 

Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn com/abstract=3403301 

 

nem mások, mint a következtetések alátámasztására működő okok. 
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Világos, hogy ezek a tényezők, amelyek az eredmény vagy a döntés logikája mögött 
állnak, nem "okai" annak. Inkább annak racionális megalapozottságának és az azt 
alátámasztó következtetések helyességének bizonyítási alapját képezik. Függetlenül attól, 
hogy végül egyetértünk-e a döntéssel vagy az elemzés eredményével, vagy sem, a 
következtetéseket együttesen alkotó okok érvényességre tartanak igényt, és mint ilyenek, 
a racionális kritika bírósága elé idézhetők. Más szóval ezeknek az indokoknak viselniük 
kell a folyamatos értékelés, értékelés és vitatás terhét. 

 
Ez az elem különösen fontos a mesterséges intelligencia rendszerek felelősségteljes 
megvalósítása szempontjából: Mivel a társadalomban helyettesítő kognitív funkciókat látnak 
el, döntéseik és eredményeik semmiképpen sem mentesülnek a racionális indoklás iránti 
igényektől, és ezért úgy kell őket szállítani, hogy optimálisan reagáljanak az ilyen igényekre. 

 
Az algoritmikus döntéstámogató rendszerek eredményei ebben az értelemben a beszéd és a 
reprezentáció helyettesítőiként szolgálnak, és ezért e kognitív funkciók igazoló terheit viselik. 
Meg kell állapítaniuk következtetéseik érvényességét, és azzal a kényszerkényszerrel 
működnek, hogy a jó érvekkel való meggyőzés dialogikus céljának helyettesítői. 

 
A racionális indoklás követelményeire való reagálásnak alapvető fontosságúnak kell lennie a 
szállítási stratégia megtervezésében. Amikor kitalálja, hogyan lehet a legjobban továbbítani 
és megmagyarázni a mesterséges intelligencia rendszerek statisztikai eredményeit, abból a 
szerepből kell kiindulnia, amelyet a bizonyítékokon alapuló érvelés támogatásában játszanak. 

 
Ez azonban nem könnyű feladat. Az adatok tudományos elemzésének eredményeinek 
értelmezése a legtöbbször igen technikai jellegű tevékenység, és nagymértékben eltérhet a 
legtöbbek által ismert hagyományos, hétköznapi érvelési stílustól. Ráadásul a mesterséges 
intelligencia rendszerekben alkalmazott különböző teljesítménymérések zavarosak lehetnek, 
és időnként úgy tűnik, hogy a választott mérőszámoktól függően egymásnak 
ellentmondanak. A bizonytalanságnak is van egy elkerülhetetlen dimenziója, amelyet 
figyelembe kell venni és konfidenciaintervallumokban és hibasávokban kell kifejezni, ami csak 
további zavart okozhat a felhasználók és a döntéshozók számára. 

 
Akárhogy is legyen, a szállítási folyamat tudatos és emberközpontú megközelítésével meg kell 
találnia a leghatékonyabb módját annak, hogy a modell statisztikai eredményeit a 
felhasználók és a döntéshozók számára nem technikai és társadalmilag értelmes nyelven 
közvetítse, amely lehetővé teszi számukra, hogy megértsék és értékeljék az eredmények 
racionális indokoltságát. Ehhez jó kiindulópont, ha a térképkészítési feladatát a tartalom 
átadásának eszközeire és az átadandó tartalom tartalmára osztja fel. 

 
A tartalom átadásának módja: Amikor elkezdi feltérképezni a modell eredményeinek 
bemutatására és kommunikálására szolgáló, használható módokat, a felhasználók és a 
döntéshozók szempontjait kell elsődleges fontosságúnak tekintenie. Íme néhány irányadó 
kérdés, amelyet fel kell tennie, amikor felvázolja a szolgáltatási folyamat e dimenzióját, 
valamint néhány előzetes válasz: 

 
o Hogyan tudja a mesterséges intelligencia rendszer eredményeinek magyarázata segíteni 

és kiegészíteni a felhasználó és a döntéshozó mentális modelljeit (az információk 
rendszerezésének és szűrésének módjait), hogy világos képet kaphassanak a technikai 
jelentésről, és hogy a felhasználó és a döntéshozó tisztában legyen az eredményekkel. 
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értékelés vagy magyarázat? Mi a legjobb módja annak, hogy a statisztikai 
következtetéseket és jelentéseket úgy alakítsuk ki, hogy azok hatékonyan 
integrálhatók legyenek az egyes felhasználók saját kognitív fogalom- és 
hiedelemvilágába? 

 
Bár ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása nagymértékben függ mind a 
felhasználási esettől, mind pedig az Ön által épített AI-alkalmazás típusától, 
ugyanilyen fontos, hogy a magyarázók eltérő igényeire és képességeire 
összpontosítva kezdjen el válaszolni rájuk. Ahhoz, hogy ezt megfelelően tehesse meg, 
először is meg kell kérnie a szakterület szakértőinek, a felhasználóknak és az érintett 
érdekelt feleknek a hozzájárulását, hogy megfelelően pásztázhassa a meglévő igények 
és képességek horizontját. Hasonlóképpen emberközpontú megközelítést kell 
alkalmaznia az egyes célcsoportok számára legmegfelelőbb magyarázó módszerek 
típusainak feltárásához. Az ember-számítógép interakció és az emberi tényezők 
tanulmányozása terén sok értékes kutatás született ezzel kapcsolatban. Ezeket a 
munkákat is figyelembe kell venni az átadási módok feltérképezésekor. 

 
Miután elegendő háttérinformációt gyűjtött össze, el kell kezdenie megtervezni, 
hogyan fogja összehangolni a megvalósítás eszközeit a projekt megvalósításában részt 
vevő érdekelt felek különböző szintű technikai műveltségével, szakértelmével és 
kognitív igényeivel. Egy ilyen többszintű megközelítés minimálisan megköveteli, hogy 
külön figyelmet fordítsanak a végrehajtók, a rendszerüzemeltetők, a döntéshozó 
alanyok és szószólóik magyarázó igényeire és képességeire. Ez a többszintű 
megközelítés az egyes szinteken különböző kihívásokat fog jelenteni. 

 
Például a végrehajtók mentális modelljeit - vagyis azt, hogy miként fogalmazzák meg 
az algoritmikus döntéstámogató rendszertől kapott információkat - bizonyos 
esetekben nagymértékben alakíthatja a felhalmozott szaktudásuk és a hosszú 
gyakorlat során a munkahelyi szakértelem szűrője. Ezek a felhasználók hajlamosak 
lehetnek az automatizálással szembeni bizalmatlanságra vagy averzióra, és ezt figyelembe 
kell venni a magyarázatok átadásának megfelelő eszközeinek kialakításakor. 

 
Más kontextusban ennek az ellenkezője is előfordulhat. Ahol a végrehajtók 
hajlamosak túlzottan az automatizált rendszerekre hagyatkozni vagy azoknak 
túlságosan megfelelni, ott a magyarázatok átadásának eszközeinek másfajta 
mentális modellel kell számolniuk, és az információk megjelenítését ennek 
megfelelően kell alakítaniuk. 

 
Mindenesetre jó empirikus ismeretekkel kell rendelkeznie az önök 
a végrehajtó döntéshozatali kontextusát, és folyamatos értékeléssel fenntartani ezt a 
tudást. Az algoritmikus döntéstámogató rendszerek által generált értékelések 
közvetítésének és kommunikációjának mindkét elfogultsági kockázati területen meg 
kell kísérelnie a következőket 
az egyes felhasználók gyakorlati ítélőképességének olyan módon történő 
megerősítése, amely csökkenti az előítéletek bármelyikének lehetőségét. Ezeknek az 
értékeléseknek az eredményeket bizonyítékokon alapuló indoklásként kell 
bemutatniuk, amelyek támogatják és jobban kapacitálják e végrehajtók érvelési 
folyamatainak objektivitását. 
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Más a helyzet a műszaki beállítottságú felhasználók kognitív életét illetően. A 
statisztikai eredmények technikai szókincsében és episztemikus reprezentációiban 
őshonos rendszerüzemeltetők mentális modelljei ügyesek lehetnek a végrehajtás 
során felmerülő modellalapú problémamegoldási feladatokban, de kevésbé jártasak 
a nem műszaki érdeklődők kognitív igényeinek és korlátainak azonosításában és az 
azokra való reagálásban. A folyamatos kommunikációs gyakorlatok és képzések 
beépítése a megvalósítási folyamat során betöltött szerepükbe képessé teheti őket 
arra, hogy jobban megkönnyítsék a végrehajtók és a döntéshozók számára az 
algoritmikus döntéstámogató rendszerek által generált értékelések technikai 
részleteinek megértését. Ezek a folyamatos fejlesztések 
A tevékenységek nemcsak az üzemeltetők mentális modelljeit gazdagítják, 
hanem arra is ösztönözhetik őket, hogy mélyebb, érzékenyebb és hatékonyabb 
módszereket dolgozzanak ki az általuk felügyelt analitika technikai hozamainak 
kommunikálására. 

 
Végezetül, a döntéshozó alanyok és szószólóik mentális modelljei a legszélesebb körű 
fogalomalkotási képességet mutatják, ezért az Ön megvalósítási stratégiájának (1) a 
leghátrányosabb helyzetűek szükségleteinek alapszintű, optimális magyarázatát kell 
előtérbe helyeznie, és (2) a hatékony magyarázatok nyújtására vonatkozó többszintű 
megközelítés mélységét be kell építenie a döntéshozó alanyok és szószólóik számára 
bemutatott megvalósítási lehetőségekbe. Ez utóbbi javaslat azt jelenti, hogy az 
algoritmikusan generált eredmény alapszintű magyarázatán túlmenően lehetőséget 
kell adni a döntéshozó alanyoknak és szószólóiknak arra, hogy részletesebb és 
technikai jellegű bemutatókat tekintsenek meg, mint amilyenek a végrehajtók és az 
üzemeltetők rendelkezésére állnak (azzal a kikötéssel, hogy az átláthatóságra ésszerű 
korlátokat kell szabni a bizalmas személyes és szervezeti információk védelmének 
szükségességével és a rendszerrel való játszadozás megakadályozásával 
összhangban). 

 
o Hogyan lehet megfelelően felkészíteni a nem műszaki érdeklődőket arra, hogy 

alapszintű ismereteket szerezzenek a rendszer kimeneteinek műszaki értelmezésében 
szerepet játszó statisztikai és valószínűségi érvelésről, hogy képesek legyenek 
megérteni a rendszert a saját műszaki feltételei szerint? Hogyan lehet a technikai 
komponenseket úgy bemutatni, hogy a magyarázók könnyen lefordíthassák a 
statisztikai következtetéseket és az eredmények jelentését érthető és racionálisan 
értékelhető kifejezésekre? Melyek a legjobb rendelkezésre álló médiumok a technikai 
eredmények megnyerő és érthető módon történő bemutatására? 

 
E kihívásoknak való megfelelés érdekében fontolja meg, hogy a megvalósítási 
platformot olyan tudásépítő és gazdagító forrásokkal egészítse ki, amelyek a nem 
műszaki érdekeltek számára is hozzáférést biztosítanak az alapvető műszaki 
fogalmakhoz és szókincshez. Legalább egy olyan, az alapvető kifejezések és fogalmak 
egyszerű nyelvi glosszáriumának létrehozását kell megfontolnia, amely tartalmazza az 
adott magyarázat algoritmikus összetevője által lefedett összes technikai elképzelést. 
Ha a magyarázó platformok digitálisak, akkor azokat is a lehető legjobban 
felhasználóbaráttá kell tenni azáltal, hogy a magyarázatokban használt 
szakkifejezéseket hiperhivatkozásokkal összekapcsolja az egyszerű nyelvi 
glosszáriumban szereplő kifejezésekkel. 
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Ahol lehetséges, a technikai fogalmak (mint például a teljesítménymutatók, a 
formális méltányossági kritériumok, a konfidenciaintervallumok stb.) magyarázó 
bemutatását a felhasználók és a döntéshozók számára vonzó és könnyen érthető 
módon kell biztosítani, és 
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következetesen grafikai és vizualizációs technikákat kell alkalmazni, hogy a 
potenciálisan nehéz elképzeléseket könnyebben hozzáférhetővé tegyük. Ezenkívül 
maguknak a magyarázó felületeknek is a lehető legegyszerűbbnek, tanulhatónak és 
használhatónak kell lenniük. Tesztelni kell őket annak mérésére, hogy a technikai 
tapasztalattal és szakterületi ismeretekkel nem rendelkezők mennyire könnyen 
képesek elsajátítani a használatukat és a tartalmuk megértését. 

 
Az átadandó műszaki tartalom tartalma: Az Ön mesterséges intelligencia rendszerének 
általános értelmezhetősége nagymértékben függ a technikai tartalom átadásának 
hatékonyságától és kiegyensúlyozottságától. Meg kell találnia az egyensúlyt aközött, hogy (1) 
hogyan lehet a legjobban közvetíteni és kommunikálni a statisztikai eredmények logikáját, 
hogy azokat megfelelően kezeljék döntéstámogató és tisztázó indoklásként, és (2) hogyan 
lehet a legjobban tisztázni a statisztikai eredmények korlátait és potenciális 
bizonytalanságait, hogy az Ön által kínált magyarázatok ne vezessék félre a végrehajtókat és a 
döntéshozókat. Ezek nem könnyű feladatok, és jelentős előre megfontoltságot igényelnek, 
amikor az átadási folyamat tartalmi tisztázási szempontjait feltérképezi. 

 
Ennek elősegítése érdekében az alábbiakban felsoroljuk azon ajánlásokat, amelyeket 
figyelembe kell vennie, amikor a mesterséges intelligencia projektje felelős 
megvalósításának technikai tartalomszolgáltatási komponensének végrehajtását tervezi (a 
lista a konkrétság kedvéért a prediktív kockázatértékelési példát veszi alapul): 

 
• Minden magyarázatot egyszerű, nem technikai nyelven és optimálisan érthető módon 

kell bemutatni, hogy a szolgáltatott eredmények lehetővé tegyék a végrehajtók számára 
a jobb ítélőképességet, a döntéshozók számára pedig az optimális megértést. A 
végrehajtó oldaláról a magyarázat elsődleges célja az kell, hogy legyen, hogy támogassa 
a felhasználó képességét arra, hogy szilárd, koherens és ésszerű indoklást tudjon 
nyújtani a következőkről 
a döntési eredmények meghatározását. A döntés alanya részéről a magyarázat elsődleges 
célja az kell, hogy legyen, hogy a lehető legjobban érthetővé tegye a döntési folyamat 
algoritmikus összetevője mögötti logikai alapokat, hogy a döntés alanya megfelelően 
tájékozott kritikai értékelést tudjon végezni a döntés eredményének egészéről. 

 
• Minden magyarázatnak a lehető legritkábban, de a lehető legteljesebb és 

legmegalapozottabb módon kell bemutatnia az eredményeit tényekként vagy 
bizonyítékként, egyértelműen jelezve, hogy a magyarázat mely elemei működnek 
előfeltételként, mely elemei következtetésként, és mi az a következtetési logika, amely 
összeköti a premisszákat a következtetésekkel. Ezért minden magyarázatnak világosan 
meg kell határoznia a meghatározás racionális kritériumait, legyen szó például egy 
demográfiai elemzés populáció-alapú érveléséből levont globális következtetésekről, 
vagy egy proxy modell által a jellemző jelentőségének jelzéséből levont, inkább helyi vagy 
esetalapú következtetésekről. Az operatív algoritmikus rendszer optimalizálási 
kritériumait minden esetben meg kell határozni, explicitté kell tenni, és össze kell 
kapcsolni a döntés logikájával és indoklásával. 

 
• Minden magyarázatnak elérhetővé kell tennie azokat a feljegyzéseket és tevékenység-

ellenőrzési eredményeket, amelyeket az Ön mesterséges intelligencia projektjének 
tervezési és fejlesztési folyamatai eredményeztek. A projekt folyamatok átláthatósága és 
az eredmények átláthatósága közötti kapcsolat megteremtése segít abban, hogy a 
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projekt eredménye, mint egész, jobban értelmezhetővé váljon. Ez a 
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Végrehajtási nyilatkozat: 
 

Ezek az eredmények arra szolgálnak, hogy segítsék Önt a bizonyítékokon alapuló 
döntés meghozatalában. Ezek nem helyettesíthetik az Ön megfontolt 
mérlegelését, és nem képezik az Ön ítéletének kizárólagos bizonyítási alapját. 
Ezek az eredmények is statisztikai elemzésből származnak. Ez azt jelenti, hogy (1) 
az eredményeikben elkerülhetetlen hibalehetőségek és bizonytalanságok 
vannak, amelyeket a megadott teljesítménymutatók és 
konfidenciaintervallumok határoznak meg, és (2) ezek az eredmények olyan 
populációs szintű adatokon alapulnak, amelyek nem vonatkoznak konkrétan az 
előrejelzésük tárgyát képező egyén tényleges körülményeire és képességeire. A 
közvetlenül belőlük levont következtetések tehát statisztikai általánosításon 
alapulnak, nem pedig a döntésük által érintett személy életkörülményeinek vagy 
konkrét lehetőségeinek megértésén. 

egyszerűen a PBG keretrendszer folyamatnaplójának nyilvános komponensének 
összekapcsolásával vagy beillesztésével érhető el. 

 
• A végrehajtónak adott minden magyarázathoz mellékelni kell egy 

szabványos végrehajtási nyilatkozatot, amely a következőképpen 
hangozhat: 

 

 
• Minden egyes magyarázatnak meg kell határoznia és egyértelművé kell tennie az irányadó 

teljesítménymutatókat, valamint az e mutatók kiválasztásához használt elfogadhatósági 
kritériumokat és az e kritériumok megállapításakor követett szabványos referenciaértékeket. 
Adott esetben és amennyiben lehetséges, a modell validálási mérésekről (beleértve a 
zavarmátrix és a ROC-görbe eredményeit) és a külső validálási eredményekről teljesebb 
információt kell rendelkezésre bocsátani. 

 
• Minden egyes magyarázatnak megerősítő információt kell nyújtania arról, hogy a formális 

méltányossági kritériumok 
a projekt méltányossági nyilatkozatában meghatározottak teljesültek. 

 
• Minden magyarázatnak tartalmaznia kell a konfidenciaintervallumok és hibasávok 

egyértelmű ábrázolását. Ezeknek a bizonyossági becsléseknek a lehető legkvantitatívabban 
kell kifejezniük az egyes előrejelzések bizalmi tartományát, hogy a felhasználók és a 
döntéshozó alanyok jobban megértsék azok megbízhatóságát és az őket körülvevő 
bizonytalansági szinteket. 

 
• Ha egy magyarázat kategorikusan rendezett pontszámokat kínál (például kockázati 

pontszámokat egy 1-től 10-ig terjedő skálán), akkor a magyarázatnak kifejezetten meg kell 
adnia a kategóriákba sorolt címkék (előre jelzett kimenetel) tényleges nyers numerikus 
valószínűségeit is. Ez segít az átadási folyamatnak elkerülni a kategorikus csoportosítások 
relatív nagyságával kapcsolatos zavart, amelybe a különböző pontszámok tartoznak. Az egyes 
esetek kockázati pontszámai közötti relatív távolságokról is tájékoztatást kell nyújtani, ha a 
kockázati kategóriák, amelyek alá kerültek, egyenlőtlenül oszlanak meg. Lehetséges például, 
hogy két olyan eset, amely ugyanabba a magas kockázati kategóriába (mondjuk 9) tartozik, a 
kockázati valószínűségük tényleges értékei tekintetében távolabb van egymástól, mint két 
másik eset két különböző kategóriában (mondjuk 14). Ez félrevezető lehet a felhasználó 
számára. 
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• Lehetőség szerint minden magyarázatnak tartalmaznia kell egy alternatív magyarázó 
eszközt, hogy a végrehajtók és az érintettek jobban megérthessék az eredmény logikáját és 
alternatív lehetőségeit. 

 
A felelős végrehajtás társadalmi összetevője: A felelős végrehajtási folyamat 
megvalósításának első lépése: az algoritmikus modell statisztikai eredményeinek technikai 
tartalma mögött meghúzódó indoklás egyértelművé tétele, valamint annak meghatározása, 
hogy hogyan lehet ezt a legjobban közvetíteni és kommunikálni, hogy ezeket az 
eredményeket megfelelően kezeljék döntéstámogató és tisztázó indoklásként. Így marad 
egy második kapcsolódó feladat, a tartalom tisztázása, amely az első lépésben csak implicit 
módon jelenik meg, de egy második lépésben explicitté kell tenni és reflektív módon kell 
kezelni. 

 
A statisztikailag kifejezett eredmények emberi szempontból jelentős okokra való lefordításán 
túlmenően gondoskodnia kell arról is, hogy a végrehajtók tisztázzák azok társadalmilag 
értelmes tartalmát, hogy képesek legyenek átgondoltan alkalmazni ezeket az eredményeket 
az általuk befolyásolt valós emberi életekre, tekintettel azokra a konkrét társadalmi és 
egyéni összefüggésekre, amelyekben ezek az életek elhelyezkednek. 

 
Ez magában foglalja a modell technikai gépezetének - bemeneti és kimeneti változóinak, 
paramétereinek és funkcionális logikájának - explicit lefordítását az emberi szempontból 
releváns jelentések, kategóriák és kapcsolatok mindennapi nyelvére, amelyek a modell 
céljának, célkitűzéseinek és tervezett tervezési elemeinek megfogalmazásához alapul 
szolgáltak. Ez magában foglalja a végrehajtók képzését és felkészítését is, hogy szándékosan 
segítsék e fordítás végrehajtását minden egyes esetben, hogy a döntési alanyok 
méltóságának kellő tiszteletben tartása az őket érintő eredmények meghatározásának 
értelmező jótékonyságával, ésszerűségével, empátiájával és kontextus-specifikus jellegével 
támogatható legyen. 

 
Csak ezen újrafordítás révén válnak a modell belső elemei, mechanizmusai és kimenetei a 
megvalósítók által használhatóvá és értelmezhetővé: Csak így lesznek képesek a döntési 
alanyok konkrét helyzeteinek és tulajdonságainak szempontjából releváns bemeneti 
jellemzőket alkalmazni. Csak így lesznek képesek kritikusan értékelni a következtetés-
előkészítés módját, amely a következtetéshez vezetett. És csak ezután lesznek képesek 
megfelelően mérlegelni azokat a normatív megfontolásokat (például a közérdek előtérbe 
helyezését vagy az egyéni jólét védelmét), amelyek a döntésben szerepet játszottak. 
a rendszer eredeti célkitűzései. 

 
Miután tisztázta a modell eredményeinek társadalmilag értelmes tartalmát, a végrehajtó 
könnyebben tudja majd alkalmazni a modell bizonyító erejű hozzájárulását a döntés alanya 
sajátos körülményeinek holisztikusabb és szélesebb körű mérlegeléséhez, ugyanakkor e 
körülményeket az algoritmikusan támogatott értékelés nagyobb céljával szemben mérlegeli. 
Itt fontos megjegyezni, hogy az algoritmikusan támogatott döntéshozatali folyamat 
társadalmi kontextusának és tétjének tisztázása által lehetővé tett megértés kéz a kézben jár 
az adott folyamat eredményének erkölcsi igazolhatóságára vonatkozó teljesebb 
megfontolásokkal. 

 
Jó kiindulópont annak mérlegeléséhez, hogy miként lehet az algoritmikus modell 
kimenetének társadalmilag értelmes tartalmának tisztázását beépíteni a szállítási folyamat 
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térképébe, ha átgondoljuk, hogy mit tekinthetünk az AI-projekt tartalmi életciklusának. 
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A tartalom életciklusa: Az algoritmikus rendszer kimenete nem a számítással kezdődik és ér 
véget. Inkább azokkal az emberi célokkal, ötletekkel és kezdeményezésekkel kezdődik, 
amelyek a rendszer koncepciójának és tervezésének hátterében állnak. A technológia 
létrehozása közös, nyilvános tevékenység, amelyet emberi célok és meggyőződések 
mozgatnak. Az algoritmikus rendszer a találékonyság, a szándék, a cselekvés és az 
együttműködés e közös vállalkozásának eredményeként jön létre. 

 
Az emberi döntések és értékek tehát meghatározzák a mesterséges intelligencia 
rendszerek tervezését és megvalósítását. Ezek a döntések és értékek az algoritmikus 
modellekbe íródnak bele: 

 
• Már egy mesterséges intelligencia projekt kezdetén emberi döntések és értékek kerülnek 

előtérbe, amikor megfogalmazzuk az algoritmikus technológiáink által elérendő célokat 
és célkitűzéseket. Ezek akkor kerülnek előtérbe, amikor meghatározzuk az ilyen 
technológiák használatának optimális eredményét, és amikor ezeket a célokat és 
célkitűzéseket célváltozókra és azok mérhető helyettesítőire fordítjuk. 

 
• Az emberi döntések és értékek akkor jönnek szóba, amikor a mintavételezett adatok 

elégségességéről, célszerűségéről, reprezentativitásáról, relevanciájáról és 
megfelelőségéről döntenek. Ezek a szempontok játszanak szerepet abban, hogy hogyan 
gondozzuk az adatainkat - hogyan címkézzük, rendszerezzük és jegyzeteljük azokat. 

 
• Az ilyen döntések és értékek akkor is működnek, amikor döntéseket hozunk arról, hogy 

hogyan alakítunk ki egy jellemzőteret - hogyan választjuk ki vagy hagyjuk ki, és hogyan 
aggregáljuk vagy különítjük el az attribútumokat. Annak meghatározása, hogy mi a 
releváns, ésszerű, kívánatos vagy nem kívánatos, befolyásolja, hogy milyen típusú 
inputokat veszünk fel a feldolgozásba, és hogyan csoportosítjuk és különítjük el őket. 

 
• Ráadásul maguk az adatpontok is az emberi döntések és értékek maradványait 

tartalmazzák. A társadalmi és kulturális tevékenység történelmi mintáit hordozzák, 
amelyek a megkülönböztetés, az egyenlőtlenség és a marginalizáció konfigurációit 
tartalmazhatják - konfigurációkat, amelyeket a végrehajtóknak átgondoltan és 
reflektáltan kell figyelembe venniük, amikor az analitikát beépítik az indokolt 
döntéseikbe. 

 
Míg mindezek az emberi döntések és értékek beépülnek az általunk épített algoritmikus 
rendszerekbe, e rendszerek felelős megvalósítása megköveteli, hogy ezeket a rendszereket 
ki is fordítsuk. Egy algoritmikus modell kimenete mögött álló logika és logika csak akkor 
érthető meg megfelelően, mivel az egy döntési alany valós létezésére hat, ha változókat, 
paramétereket és analitikus struktúrákat visszaváltoztatjuk az értékek, választások és 
normák emberi valutájává, amelyek a kezdetektől fogva alakították a céljának, a tervezett 
kialakításának és az optimalizálási logikájának felépítését. 

 
Csak ennek az újrafordításnak köszönhetően az algoritmikusan támogatott eredmény 
lehetővé teszi az érdekeltek számára a mérlegelést, a párbeszédet, az értékelést és a 
kölcsönös megértést, ami ahhoz szükséges, hogy az érintettek számára teljes mértékben 
érthetővé és indokolhatóvá váljon. És ugyancsak csak ennek az újrafordításnak köszönhetően 
képes maga a végrehajtási folyamat egyszerre biztosítani a végponttól végpontig tartó 
elszámoltathatóságot és kellő figyelmet fordítani a SUM értékeire. 
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Az algoritmikus rendszerek tartalmi életciklusa tehát három fázisból áll: (1) Az emberi célok, 
értékek és döntések lefordítása a tervezési folyamat során; (2) E célok, értékek és döntések 
számszerűsített/mechanizált helyettesítőinek digitális feldolgozása a statisztikai keretben; (3) 
A célok, értékek és döntések lefordítása a megvalósítási folyamat során az eredmény 
társadalmilag értelmes tartalmának tisztázása során, ahogyan az befolyásolja a döntéshozó 
életét. Íme a tartalmi életciklus e három fázisának vizualizációja: 

 

 
A fordítási szabály: A megvalósítási folyamatnak a tartalmi életciklus szempontjából történő 
keretezésének előnyös eredménye, hogy egyértelmű és kontextusfüggő mérőszámot ad, 
amellyel azonosítani lehet az adott mesterséges intelligencia alkalmazás magyarázási igényeit. 
Ezt a mérőszámot tekinthetjük a fordítási szabálynak. Ez azt mondja ki, hogy: 

 
Az, amit egy algoritmikus rendszerbe a tartalmát és célját meghatározó emberi döntések és 
társadalmi értékek tekintetében lefordítanak, egyenesen arányos azzal, amit a tisztázás és 
indoklás magyarázási igénye szempontjából ki kell fordítani. 

 
A fordítási szabály szervesen két olyan megkülönböztetést tesz, amelyek nagy hatással 
vannak a felelős végrehajtás szállítási folyamatára. Először is, két részre osztja azt a kérdést, 
hogy mi szorul magyarázatra: (1) a tisztázásra szoruló, társadalmilag értelmes tartalom 
kérdései (azaz a magyarázat szükségessége, amely a társadalmi gyakorlatokból, 
hiedelmekből és szándékokból eredő kategóriák, jelentések és kapcsolatok mesterséges 
intelligencia modellbe való lefordításából származik). 
(2) az igazolásra szoruló normatív helyesség kérdései (azaz az a magyarázati igény, amely a 
mesterséges intelligenciamodellbe való átültetésből fakad, az etikai megengedhetőséget, a 
megkülönböztetésmentességet és a közbizalmat befolyásoló döntések és megfontolások 
lefordításából). Ez a két rész összhangban van azzal, amit fentebb értelmezhető mesterséges 
intelligenciának, illetve igazolható mesterséges intelligenciának neveztünk, és amit szintén a 
2. és az átlátható mesterséges intelligencia 3megvalósításának feladataként határoztunk meg. 

 

Másodszor, a fordítási szabály a fordítás két dimenzióját (a befelé és a kifelé fordítás) a 
tervezési szándék és az alkalmazási szándék szempontjaira osztja. A fordítás befelé 
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a tervezési szándékhoz kapcsolódik. Ez magában foglalja az emberi célok, célkitűzések és 
szándékok aktív tudatosítását, amelyek a mesterséges intelligencia rendszerek 
kialakításában szerepet játszanak. A kifordításnak másrészt közvetlenül az alkalmazási 
szándékhoz van köze, vagy másképpen fogalmazva, a mesterséges intelligencia rendszer 
felhasználó általi, konkrét kontextusban történő alkalmazásának szándékos dimenziójához, 
amely közvetlen következményekkel jár az eredmény által érintett alanyra nézve. 

 
Az emberekben a tervezési szándék és az alkalmazási szándék egyesül az intelligens 
cselekvésben, és pontosan ez az egység teszi lehetővé, hogy az emberek kölcsönösen 
felelősségre vonják egymást mondandóik és cselekedeteik következményeiért. Ezzel szemben 
a mesterséges intelligencia rendszerekben, amelyek a társadalomban helyettesítő kognitív 
funkciókat látnak el, de maguk sem szándékosak, sem elszámoltathatók, a tervezés és az 
alkalmazás szétválik. Ezekben a rendszerekben a tervezési szándék és az alkalmazási szándék 
az emberi részvétel és felelősség pontok, amelyek az adatfeldolgozás kiüresedett 
mechanizmusainak mindkét oldalán megjelennek. Ezért olyan fontos a fordítás, és ezért olyan 
fontos a fordítás lehetővé tétele. 
a végrehajtónak a modell eredményeinek társadalmi és normatív tartalmát szándékosan 
lefordító képessége a mesterséges intelligencia projekt felelős megvalósításának kritikus eleme. 

 
Hasznos lehet, ha a fordítási szabályról konkrétabban gondolkodunk, ha azt a 
gyakorlatban is megvizsgáljuk. Hasonlítsunk össze két hipotetikus példát: (1) egy 
felhasználási eset egy korai rákfelismerő rendszerről a radiomikában (egy olyan gépi 
tanulási alkalmazás, amely nagy áteresztőképességű 
számítástechnika a képzett radiológiai szem számára nem észlelhető patológiai jellemzők 
azonosítására); és (2) egy felhasználási eset egy olyan prediktív kockázatértékelő 
alkalmazásról, amely támogatja a döntéshozatalt a gyermekjóléti ellátásban. 

 
A radiomika esetében a dimenzióban történő fordítás minimális társadalmi tartalommal jár: a 
A modell célkitűzésébe foglalt klinikai cél az elváltozás felismerése, és a releváns jellemzők 
nagyrészt a PET- és CT-képekből kinyert voxelek. A fordítás normatív aspektusa azonban 
ebben az esetben jelentős. A betegek jólétére és a klinikai biztonságra vonatkozó etikai 
megfontolások elsődlegesek, és a mindenki számára elérhető egészségügyi ellátás 
javítására és az egészségügyi méltányosságra vonatkozó szélesebb körű igazságossági 
szempontok is szerepet játszanak. 

 
A klinikai döntéstámogatásban részesülő orvos/alkalmazó és a klinikai döntés alanyának 
magyarázati igényei így kevésbé fognak a társadalmilag értelmes tartalom tisztázásának 
dimenziójára támaszkodni, mint a rendszer biztonságának, a beteg jólétének prioritásának, 
valamint a jobb ellátás és az igazságos hozzáférés kérdésének normatív dimenziójára. A 
döntéstámogatás technikai tartalma itt döntő lehet (az eredmények reprodukálhatóságával 
és a rendszer robusztusságával kapcsolatos kérdések valójában nagy jelentőséggel bírhatnak 
az eredmény érvényességének megítélésében.), de a végrehajtás kifordító komponense 
továbbra is közvetlenül arányos marad a minimális társadalmi tartalommal és a lényeges 
etikai aggályokkal és célokkal, amelyeket kifordítottak, és amelyek így általában véve az 
eredmény magyarázó és igazoló szükségleteihez kapcsolódnak. 

 
A gyermekjóléti szociális ellátás kockázatértékelési felhasználási esetének magyarázó 
igényei teljesen eltérőek. A dimenzióban történő fordítás társadalmi tartalma bonyolult, 
többrétegű és kiterjedt. A választott célváltozó lehet a gyermekek biztonsága vagy a súlyos 
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bántalmazás megelőzése és a mérhető helyettesítő változó, a veszélyeztetett gyermekek 
bizonyos időn belüli otthoni elszállítása. A kiválasztott, relevánsnak ítélt jellemzők közé 
tartozhat a veszélyeztetett gyermekek életkora. 
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gyermekek, közegészségügyi nyilvántartás, korábbi beutalások, erőszakos bűncselekmények 
családi előzményei, jóléti nyilvántartás, fiatalkorúak bűnügyi nyilvántartása, demográfiai adatok 
és mentális egészségügyi nyilvántartás. Az összetett társadalmi-gazdasági és kulturális 
képződmények ezenfelül befolyásolhatják az adatállomány reprezentativitását és minőségét, 
valamint magának az adatnak a tartalmát. 

 
A fordítás normatív aspektusa itt is finom és bonyolult. A veszélyeztetett gyermekek 
jólétének védelmére vonatkozó etikai megfontolások párosulnak azzal az aggodalommal, 
hogy a szülőkkel és gyámokkal tisztességesen és megkülönböztetés nélkül bánjanak. A 
tényeken alapuló döntéstámogatás nyújtásának célkitűzéseit az a remény is vezérli, hogy a 
pontos eredmények és a jól megalapozott döntések megóvják a családi kapcsolatok 
integritását és szentségét, ahol ez igazságos, biztonságos és megfelelő. Más célok és célok is 
szerepet játszhatnak, mint például a túlterhelt szolgáltatásnyújtási rendszer hatékonyabbá 
tétele vagy a valós idejű döntéshozatal felgyorsítása anélkül, hogy maguknak a döntéseknek 
a minősége sérülne. 

 
A prediktív kockázatértékelés esetében az első vonalbeli szociális munkás számára a 
kifordítási terhek óriásiak mind a tartalom tisztázása, mind az erkölcsi indoklás tekintetében. 
Ha például a magas kockázati pontszámot eredményező elemzési eredmények a demográfiai 
információk, a jóléti nyilvántartások, a mentális egészségügyi nyilvántartások és a bűnügyi 
előzmények relatív fontosságán alapulnának, a végrehajtónak alaposan meg kellene 
vizsgálnia az adott döntési alany helyzetét, hogy tisztázza e tényezők társadalmilag 
értelmezhető tartalmát a közvetlenül érintett szereplők életkörülményei, releváns 
kapcsolatai és viselkedési mintái szempontjából. Csak ezután lehetne alaposan és 
megfontoltan értékelni a relevancia jellemzőit. 

 
A modell eredményének hatékony értelmezhetősége ebben az esetben nagymértékben 
függne attól, hogy a végrehajtó képes-e alkalmazni a szakterület ismereteit annak 
érdekében, hogy rekonstruálja azokat az értelmes társadalmi formációkat, szándékokat és 
kapcsolatokat, amelyek az életnek azt a konkrét formáját alkotják, amelyre a prediktív 
kockázatmodellezés vonatkozik. A végrehajtó jól átgondolt döntése itt magában foglalja e 
társadalmilag tisztázott tartalom gondos mérlegelését a modell eredményei által az 
adateloszlásban megjelenő szélesebb körű előrejelző mintázatokkal szemben - olyan 
mintázatokkal szemben, amelyek egyébként észrevétlenül maradhattak volna. 

 
Egy ilyen mérlegelési folyamatot viszont az a normatív-magyarázó szükséglet tájékoztatna, 
hogy ki kell fejteni azokat az erkölcsileg implikatív döntéseket, aggályokat és célkitűzéseket, 
amelyek a prediktív kockázatértékelési modell kidolgozását befolyásolták és megalapozták. 
Az első vonalbeli szociális munkás értelmezési terhe itt is óriási lenne. Először is, ez 
a végrehajtónak kritikusan tájékozottan kellene mérlegelnie a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenség örökségét, amely az analitika által felhasznált bizonyítási forrásokban is 
megjelenik. Az ilyen aktív reflexivitás elengedhetetlen ahhoz, hogy az emberi részvétel és 
felelősség megmaradjon ezekben az érzékeny és nagy tétekkel teli környezetekben. 

 
Ugyanilyen fontos, hogy az első vonalban dolgozó szociális munkásoknak az etikai 
célkitűzések tényleges hatását a megvalósítás helyén kellene értékelniük. Nemcsak az 
analitika eredményeit kellene összehangolni a modell kialakítását elősegítő etikai 
aggályokkal és célokkal, hanem a végrehajtónak reflektív módon saját, potenciálisan eltérő 
etikai álláspontját is össze kellene hangolnia mind az eredményekkel, mind a célokkal. Ez a 
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Az eredeti tervezési szándék, a végrehajtó alkalmazási szándéka és a mesterséges 
intelligencia rendszer eredményeinek tartalmi tisztázása közötti háromszögelés valójában az 
igazolható mesterséges intelligencia megvalósításának alapvető biztosítéka. Ez ismét 
lehetővé teszi az erkölcsi részvétel és felelősség újjáélesztését a tartalom életciklusának 
legkritikusabb pontján. 

 
Lépés3 : Etikus végrehajtási platform létrehozása: 

 
� (1) Az etikus végrehajtás oktatása. A fordítás, a tartalom tisztázása és a normatív 

magyarázat folyamatos kihívásaiból kell kiindulni, hogy hogyan alakítsa ki a végrehajtási 
képzést az optimális eredmény átláthatóságának elérése érdekében. A mesterséges 
intelligencia rendszerének felhasználói körében a végrehajtási torzítások megelőzéséhez 
szükséges képzésen túl (amelyet fentebb tárgyaltunk), fel kell készítenie és ki kell képeznie a 
végrehajtókat, hogy az értelmezhető és igazolható mesterséges intelligencia gondnokai 
legyenek. Ez azt jelenti, hogy képesnek kell lenniük: 

 
o Racionálisan értékelje és kritikusan értékelje a mesterséges intelligencia 

rendszerek kimenetei mögött meghúzódó logikát és logikát; 
 

o Az algoritmikusan támogatott döntéseiket közérthető nyelven közvetítik és 
kommunikálják az érintettek felé. Ez magában foglalja annak mindennapi, nem 
technikai jellegű és közérthető módon történő elmagyarázását, hogy a 
döntéstámogató modell hogyan és miért működött úgy, ahogyan egy adott 
kontextusban működött, és hogy ez az eredmény hogyan befolyásolta a végrehajtás 
végeredményét; 

 
o Alkalmazza a mesterséges intelligencia modell által levont következtetéseket a 

döntés alanya és más érintett felek sajátos társadalmi körülményeinek és 
életkörülményeinek célzottabb figyelembevételére; 

 
o A modell számítási eredményeiből levont következtetéseket kezelje úgy, mint a 

döntés alanya és más érintett felek egyéni helyzetének szélesebb, kerekebb és 
koherensebb megértéséhez való bizonyító erejű hozzájárulást; 

 
o Mérlegelje a modell meglátásainak a döntés alanyának életkörülményeiről alkotott 

kerek képbe való integrálásával nyert értelmező megértést az algoritmikusan 
támogatott értékelés nagyobb céljával és társadalmi célkitűzésével szemben; 

 
o Indokolja az etikai megengedhetőséget, a diszkriminatív ártalmatlanságot és a nyilvános 

a mesterséges intelligencia rendszer eredményének, valamint a tervezés és használat 
mögötti folyamatoknak a megbízhatósága 

 
� (2) Tegye a megvalósítási platformot a projekt fenntarthatósági szakaszának releváns részévé 

és csúcspontjává. A mesterséges intelligencia technológiája által az érintett egyénekre és 
közösségekre gyakorolt hatások felmérésének fontos eleme, hogy hozzáférjen a 
potenciálisan átalakító és hosszú távú hatások frontvonalához. A megvalósítási platformjának 
segítenie kell Önnek abban, hogy ezt a hozzáférést megszerezze, mivel az alkalmazás és a 
kommunikáció kétirányú médiuma. Egyrészt lehetővé kell tennie, hogy a felelős végrehajtás 
révén fenntarthatóan elérje a projektje számára kitűzött célokat és célkitűzéseket, másrészt 
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pedig hangadó fórumként, valamint a visszajelzések és a rendszer használatának valós 
hatásaival kapcsolatos kooperatív ellenőrzés helyszínéül kell szolgálnia. 
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A végrehajtási platformnak párbeszédes és együttműködő kapcsolatban kell állnia az 
érintettekkel, akikre hatással van. Egy olyan közös projekt részeként kell kötődnie az általa 
kiszolgált közösségekhez, amelynek célja a közvetlen és hosszú távú jólétük előmozdítása. 

 
� (3) Mintalapot biztosít a végrehajtók számára, és protokollokat hoz létre a végrehajtásról 

szóló jelentéstételre vonatkozóan. A mesterséges intelligencia projekt bevezetésének 
részeként a végrehajtók számára összefoglaló/mintalapot kell készítenie, amely összefoglaló 
információkat tartalmaz a rendszer technikai specifikációiról és a fentiekben a szállítandó 
technikai tartalom lényegéről szóló szakaszban jelzett valamennyi releváns részletet. Ennek 
tartalmaznia kell a teljesítménymutatókra, a formális méltányossági kritériumokra és az 
érvényesítésre vonatkozó releváns információkat, a megvalósításról szóló nyilatkozatot, a 
PBG keretrendszerének folyamatnaplóiból származó releváns információkra mutató linkeket 
vagy összefoglalókat, valamint az érdekelt felekre gyakorolt hatásvizsgálatból származó 
linkeket vagy összefoglaló információkat. 

 
A végrehajtási jelentésekre vonatkozó protokollokat is fel kell állítania, amelyek arányosak a 
a rendszer használatának lehetséges hatásai és kockázatai. 

 
�  (4) Az eredmények megértésének elősegítése a párbeszéd révén. Az etikus megvalósítás 

platformjának kiépítése során talán a legfontosabb szempont annak tudatosítása, hogy az 
értelmezhető és igazolható mesterséges intelligencia megvalósítása párbeszédes és közös 
erőfeszítés. Mivel a magyarázat minden típusát a nyelv közvetíti, minden egyes magyarázó 
törekvés egy olyan részvételi vállalkozás, ahol a megértés csak kommunikációs aktusokon 
keresztül érhető el. A mesterséges intelligencia rendszerek értelmezhetősége és 
indokolhatósága attól a közös emberi képességtől függ, hogy a kölcsönös megértés 
érdekében indokokat adjunk és kérjünk. A végrehajtók és a döntéshozók ebben a tekintetben 
elsősorban a magyarázó párbeszéd résztvevői, és a párbeszéd sikere a kölcsönös készségtől 
függ, hogy kölcsönösen elfogadják a másik nézőpontját, és hajlandóak mentális modelljeiket 
az új, kommunikatív úton elért felismerésekkel és megértésekkel összhangban bővíteni. 

 
Ezen okok miatt az Ön végrehajtási platformjának nyílt, kölcsönösen tiszteletteljes, őszinte 
és jól informált párbeszédre kell ösztönöznie. Minden érintett hangot meg kell hallgatni és 
figyelembe kell venni a magyarázatra vonatkozó igények felmerülésekor, a válaszadás és a 
véleménynyilvánítás módjainak pedig világosnak, egyértelműnek és optimálisan 
hozzáférhetőnek kell maradniuk. Az inkluzív, kötetlen és pártatlan tanácskozások általában 
új ötleteket és felismeréseket, valamint jobb és következtetéseit tekintve megalapozottabb 
következtetéseket hoznak létre, így az Ön mesterséges intelligencia projektjének 
értelmezhetőségét és indokolhatóságát ilyen módon megközelítve nemcsak a felelős 
végrehajtást fogja előmozdítani, hanem valószínűleg további fejlesztéseket is ösztönözni fog 
a tervezés, a megvalósítás és a teljesítmény terén. 
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Következtetés: 
1936-ban egy Alan Turing nevű 23 éves matematikus Maida Vale-ből leült ceruzával és papírral. 
Csupán egy egyenletesen négyzetekre osztott lineáris szalag képét, egy szimbólumlistát és néhány 
alapvető szabályt felhasználva vázlatot rajzolt, hogy lépésről lépésre bemutassa, hogyan képes egy 
ember bármilyen számítást elvégezni, a legegyszerűbb számtani művelettől a legbonyolultabb 
nemlineáris differenciálegyenletig. 

Turing figyelemre méltó találmánya (ma egyszerűen Turing-gépként ismert) megoldotta azt a 
zavarba ejtő és ősrégi matematikai kérdést, hogy mi a hatékony számítás - azt a kérdést, hogy 
hogyan definiáljunk egy algoritmust. Turing nemcsak azt mutatta meg, hogy mit jelent egy szám 
kiszámítása azáltal, hogy megmutatta, hogyan csinálja ezt az ember, hanem eközben megalkotta a 
modern általános célú számítógépek alapötletét is. Turing meghökkentően szerény újítása vezette 
be a digitális korszakot. 

 
Alig több mint nyolc évtizeddel később, amikor együtt lépünk előre a gyorsan fejlődő digitális 
jövő nyitott horizontjai felé, nehéz elképzelni, hogy ami egy gondolatkísérletként indult a 
cambridge-i Kings College egy kis szobájában, mára ilyen emberileg meghatározó erővé vált. Egy 
egyre dinamikusabb és integráltabb számítástechnikai valóságban élünk, ahol a számtalan 
érzékelőt és működtetőt tartalmazó, összekapcsolt eszközök keverednek a mindenütt jelenlévő 
algoritmikus rendszerekkel és felhőalapú számítástechnikai platformokkal. 

A dolgok internetének, az edge computingnak, valamint az infrastruktúra, az ipar és a munkahelyek 
egyre terjedő intelligens automatizálásának köszönhetően a mesterséges intelligencia rendszerek 
egyre inkább a hálózatba kapcsolt társadalmunk kiber-fizikai keretét és szövetét alkotják. Jobb híján 
a mesterséges intelligencia nem egyszerűen egy általános célú technológiává válik (mint a 
gőzenergia vagy az elektromosság). Lényegesebb, hogy olyan kapuőr technológiává válik, amely 
egyedülálló módon kulcsot jelent mind az emberi jólét exponenciális fejlődésének lehetőségeihez, 
mind pedig a társadalom jövőjét fenyegető jelentős kockázatok kialakulásának lehetőségeihez. Még 
mindig az emberiségnek kell eldöntenie, hogy melyik irányba forduljon a kulcs. 

Ez a választás nehéz kérdéseket hagy a jelen erkölcsi ügynökének ölében: Milyen formát ölt majd a 
holnap adatvezérelt társadalma? Hogyan fogják azok az értékek és motivációk, amelyek jelenleg a 
mesterséges intelligencia technológiai fejlődésének összegyűjtött energiáit mozgatják, befolyásolni 
a jövő társadalmának életmódját és átalakítani melegvérű alanyainak identitását? 

Ez az útmutató a mesterséges intelligencia etikájának és biztonságának megértéséről egy módot 
kínál arra, hogy továbbléphessen ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában. Jelentős mértékben 
megpróbálta felkészíteni Önt arra, hogy Turing példáját követve az algoritmikus modellek tervezését 
és megvalósítását kifejezetten emberi tevékenységnek tekintse - olyan tevékenységnek, amelyet 
céljaink és értékeink vezérelnek, olyan tevékenységnek, amelyért mindannyian, akik részt veszünk a 
mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztésében és bevezetésében, erkölcsi és társadalmi 
felelősséggel tartozunk. 

Ez az emberi cselekvés és szándék kiindulópontja a felelős innováció egyik legfontosabb alapja. Mert 
csak akkor, ha prioritásként kezeljük a technológiai fejlődésünk mögött meghúzódó etikai célok és 
értékek megfontolását, akkor leszünk képesek a társadalom érdekelt feleiként átvenni az innováció 
gyeplőjét, és algoritmikus alkotásaink irányítását egy olyan közös elképzelésnek megfelelően 
irányítani, amely szerint az emberiség jobb jövőjének kellene kinéznie. 
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Köszönetnyilvánítás: 

Ennek az útmutatónak a megírása egyszerűen nem lett volna lehetséges az Alan Turing 
Intézetben és a Turing Közpolitikai Program által az Egyesült Királyság kormányának érdekelt 
feleivel kialakított jelentős partnerségeken keresztül végzett kemény munka, elkötelezettség és 
éleslátás nélkül. 

 
Hogy az utóbbi csoportot vegyük elsőként, a Mesterséges Intelligencia Hivatal (OAI) és a 
Kormányzati Digitális Szolgálat (GDS) éles látásmódja és a felelős mesterséges intelligencia-
innováció iránti elkötelezettségük lehetővé tette e munka fejlődését. Különösen Sebastien Krier 
és Jacob Beswick, az OAI munkatársai, valamint Bethan Charnley, a GDS munkatársa türelme és 
éleslátása játszott szerepet abban, hogy a projekt a végére érjen. 

 
Hihetetlenül hálás vagyok azért a hatásért is, amelyet az Igazságügyi Minisztérium (MoJ) Data 
Science Hubjával folytatott együttműködésünk gyakorolt az útmutató kereteinek kidolgozására. Az 
igazságügyi minisztérium Megan Whewell, Philip Howard, Jonathan Roberts, Olivia Lewis, Ross 
Wyatt és az Adattudományi Innovációs Testület munkatársai jelentős hatást gyakoroltak a 
kutatásra. 

 
Végül, de nem utolsósorban, az Információs Biztos Hivatalával az ExplAIn-projekt keretében 
folytatott folyamatos együttműködésünk - és különösen az ICO munkatársaival, Carl Wiperrel és 
Alex Hubbarddal - kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy ez az útmutató a méltányosságra, 
az átláthatóságra és az elszámoltathatóságra összpontosít. Az ExplAIn-projekt célja, hogy gyakorlati 
útmutatást nyújtson a szervezetek számára a mesterséges intelligenciával támogatott döntések 
magyarázatához az érintettek számára. Az ExplAIn-projektben végzett munkánkból és a 
Manchesterben és Coventryben tartott két polgári zsűrizés során összegyűjtött információkból 
inspirálódva a jelen útmutató hangsúlyozza a kommunikáció fontosságát, és megpróbál egy 
emberközpontú és kontextusérzékeny végrehajtási víziót kialakítani. 

 
A Turing közpolitikai programjának etikai ösztöndíjasaként óriási hasznomra vált, hogy egy rendkívül 
tehetséges gondolkodókból és cselekvőkből álló csoporttal vagyok körülvéve, akiknek 
elkötelezettsége, hogy interdiszciplináris kutatás és tanácsadói beavatkozás révén jobbá tegyék az 
összekapcsolt világot, minden nap inspirációt jelent. Helen Margetts programigazgató és Cosmina 
Dorobantu igazgatóhelyettes a kezdetektől fogva döntő és utánozhatatlan támogatói voltak ennek a 
projektnek, akárcsak kis, de briliáns kutatócsoportom, Josh Cowls és Christina Hitrova.  
a Turing adatetikai csoportban való részvétele szintén óriási betekintést és inspirációt adott ehhez a 
projekthez. Tekintettel a nagyra törő határidőkre, amelyek az útmutató elkészítésének utolsó 
szakaszát kísérték, hősies erőfeszítéseket tettek Florian Ostmann, Michael Veale, David Watson, 
Mark Briers, Evelina Gabsova, Alexander Harris és Anna FitzMaurice, hogy teljes egészében vagy 
részleteiben felülvizsgálják az útmutató tartalmát. Éleslátó visszajelzéseik ellenére a Mesterséges 
intelligencia etikájának és biztonságának megértése című kötetben megjelenő esetleges 
tisztázatlanságok kizárólag a szerző hibáit tükrözik. 
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Bibliográfia és további olvasmányok 
 

Az itt található bibliográfia az útmutatóban tárgyalt fő témák szerint van rendszerezve. Kérjük, használja 
ezt kiindulópontként ezen összetett témák további feltárásához. Köszönjük Jess Morley és Corianna 
Moffatt fáradhatatlan munkáját, akik nélkül ez a bibliográfia nem jöhetett volna létre. 

 
A SUM-értékek 

Általános 

méltányosság 

Adatok 

méltányossága 

Tervezés 

méltányossága 

Eredmények 

méltányossága 

Végrehajtás 

méltányosság 

Elszámoltathatóság 

Az érdekeltek hatásvizsgálata 

Biztonság: Átláthatóság: Pontosság, megbízhatóság, biztonság 
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