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AI_Rad_Ethics_ECR_RSNA_ACR_2019 - AI Intro

Artificial Intelligence (AI) - Mesterséges Intelligencia (MI)
• humán viselkedésű algoritmusok és szoftverek (AI agents)
•
•
•

emberi közreműködés nélküli döntéshozatal (Autonomous System AS)
tanuló algoritmusok (ML machine learning), neurális hálózatok
deep learning - felügyelt és nem felügyelt gépi tanulás/tréning

Kivonatos történelmi áttekintés
• A. Turing definíciója: intelligens egy rendszer, ha reakciói és eredményei az
emberitől empirikusan nem megkülönböztethetők. M. Minsky alapvetése
• 1956 McCarthy: AI elnevezés bevezetése (intelligens gép tervezése/készítése)
• 1960-70’ problémamegoldó szakértő rendszerek, adatbázis-kezelés
• 1980-90’ Dendral MyCin Internist Watson Idx-DR CAD
• 2000-10’ IBM, Microsoft, Google, Amazon, Intel és számos startup
• 2010+ óriás adatbázisok, IT teljesítmény: terjedő ipari alkalmazások önvezető
járművek, alak- és arcfelismerés; chatbots, NLP, acoustic & visual assistants
Alapfogalmak – AI hype & buzzwords
Történelmi kitekintés Turingtól Amazonig…
IBM Watson, Siri, Alexa, Cortana, Infor Coleman
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Éves növekedési ráta (CAGR 2017-2023) 48…53% (Ázsia vezet)
2023 globális AI MED piac 22…23 MRD USD előrejelzés
Vezető területek: deep ML; NLP; CAD; robot assisted surgery, admin stb.
Forrás: https://www.alliedmarketresearch.com/artificial-intelligence-in-healthcare-market

Automatizálható orvostechnikai eljárások
Hatékonyság, gyorsaság, költségtakarékosság
Tényezők erkölcsileg vállalható egyensúlya
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MI alkalmazás szakma-etikai, jogi szabályozási kérdései
•
•
•
•
•
•

Szabályozási célok sokasága:
minőségbiztosítás, reprodukálhatóság, követhetőség
számonkérhetőség, humán- eszköz és vagyoni biztonság
tudományos és praktikus validálhatóság, használhatóság
társadalmi hatások prognosztizálhatósága, kézbentartása
Mint szabványosítható technológia – szabályozást igényel

MI szabályozás kérdése előtérben – csak pár példa
•
•
•
•
•
•

Civil Law Rules on Robotics (European Union 2017)
IEEE Global Initiative Ethically Aligned Design (2017)
Montreal Declaration of Responsible AI (2018)
Association for Computing Machinery Code of Ethics (2017/18)
European Group on Ethics in Science Statement on AI (2018)
ESR-ESOR AI event Barcelona 2019; AI Conference London etc.
Újdonságérték, érték vs. problémák, veszélyek
Publikus - nem publikus tulajdonságok misztikája
Társadalmi hatások elemzése, kézbentartása
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Szakmai szervezetek közös vitaindító anyaga 2019
(Ethics of AI in Radiology: European and North American Multisociety Statement)

Résztvevők: ACR, ESR, RSNA és Society for Imaging Informatics in
Medicine, European Society of Medical Imaging Informatics, Canadian
Association of Radiologists, American Association of Physicists in Medicine
Szerkesztők: Európai és USA radiológusok, informatikusok, orvosi-fizika
szakértők, adat- és betegjogi szakértők, radiológiai jogi jártasságú ügyészek

Tervezett időfolyamat
2019. jan: vitaindító anyag közzététele, előzetes vitája
2019. ápr: hozzászólások beérkezésének lezárása
2019. szept.-okt.: „Final Statement” publikálása
2020.-tól: AI elvi és implementációs ajánlások a szakma, a
nemzetközi standardizáció és a törvényhozás számára
Nemzeti és nemzetközi szabályozást megalapozó,
kiegészítő, AI alkalmazásokat előkészítő projekt,
cél a szakmai közösségek, fórumok bevonása
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(Ethics of AI in Radiology: European and North American Multisociety Statement)

Közlemény felépítése
• Bevezető – történelmi előzmények és timeline felvázolás, szerzők és szervezetek,

keletkezés körülményei és indokai, érintettek felhívása vélemény-nyilvánításra
• Adatok etikája – sokrétű radiológiai adattulajdonságok, gazdasági és analitikus
adatok, natív és szintetikus adatok; adat-tulajdonjog, adatmegosztás és használat
• Algoritmusok és tanuló modellek etikája – algoritmusok és gépi tanulás,
algoritmus és tréning-adat választás, átláthatóság, értelmezhetőség, indokolhatóság
• AI gyakorlati alkalmazás etikája – humán és gép interakció, AI megismerés
és bevezetés, előítéletek-elfogultságok-preferenciák, felelősség és érdekkonfliktus

Üzenet - konklúzió
2019: radiológia lemaradásban az IT és az ipari AI implementációhoz képest;
kritikai megismerés, értékelés, radiol. szakmára adaptált etikai szabályozás
szükséges, ezután lehetséges paradigma- technológia- és alkalmazás-átvétel
Adatok – algoritmusok – alkalmazások etikája:
egymásra épülő és kölcsönható rétegek
problematikája és javasolt megoldásaik
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(Ethics of AI in Radiology: European and North American Multisociety Statement)

Adatok etikája 1.
• Adatok bizalmas kezelése – megfelelő tájékozottságon alapuló
belelegyezés adathasználati jog átadás, anonimizálás és felismerhetetlenné
tétel; szabályozási feladat: IRB (Institutional Review Board) etikai bizottság
• Klinikai radiológiai adatok – nyerskép-adat és meta-adat, adatjelölők és
összekapcsolásuk radiomikai (gépi radiológiai képelemzés) feldolgozáshoz
• Adattípusok AI modellekhez – „tréning adatbázis” természetes és
szintetikus (statisztikai programmal előállított) adatok, „augmentáció” (adattranszformációs adatbázis generálás és bővítés)
• Adatok tulajdon- és hozzáférési joga – Data Use Agreement (DUA)
kultúránként eltérő lehet (USA: képalkotóé az anonim digitális kép, DRIM
France AI; EU/GDPR: páciens joga; Kína/India: ”közjó” preferencia, hatalmi
koncentráció) Kizárólagos DUA etikátlansága, EU GDPR explicit hozzájárulás;
anonim adatok „donációja” (EU terv)
Adatkezelési felelősség tudatosítása szükséges,
AI alkalmazásoknál is, minden érintettnél
Radiológus Radiográfus Informatikus Menedzser
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(Ethics of AI in Radiology: European and North American Multisociety Statement)

Adatok etikája 2.
• Adatok értéke – megfelelően anonimizált adatok értékesek, páciens
hozzájárulás függhet a céltól (akadémiai kutatás, gyógyszer cég
profitérdeke, közjót szolgáló hozzájárulás, törvényi kötelezettség)
Példák: NHS esete DeepMind-al; PDK 3T MSK adatbázis
• Adattorzulás - bias: adatelemek nem megfelelő statisztikai reprezentációja
data shift: egyoldalú, szűk adatkészlet AI trenírozásnál vagy evaluációnál,
alul-mintavételezés és felül-mintavételezés
• Adatok jelölése és „alapigazság” – felügyelt gépi tanulás radiológiai
leletezéshez: modellben adattulajdonságok és attribútumok összerendelése
• AI modell etikus felépítése – statisztikai adattorzulás elkerülése,
ellenőrzött és klinikai helyzetnek megfelelő alapigazság-hozzárendelési mód,
alkalmazási tapasztalatok korrekciós visszavezetése
AI algoritmusok fejlesztőinek felelőssége
AI adatbázisok szerkezeti és tartalmi „minősége”
Fejlesztő Tervező Engedélyező Forgalmazó User
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(Ethics of AI in Radiology: European and North American Multisociety Statement)

Algoritmusok és tanuló modellek etikája 1.
• Gépi tanulás - humán tanulás modellezése számítógépes algoritmusokkal
(Machine Learning ML)
• AI modell – összetevői: algoritmusok és adatok
• Formális modell – besorolási és osztályozási elvek alapján hozzárendelő
algoritmus

• Felügyelt gépi tanulás – adattulajdonságok és jelölők párosítása ún. „trenírozó”
adatbázison

• Gépi döntéshozatal – „tréning adatbázis” természetes és szintetikus (statisztikai
programmal előállított) adatok, „augmentáció” (adat-transzformáció)

AI algoritmusok fejlesztőinek felelőssége
AI modellek szerkezeti és tartalmi „minősége”
Fejlesztő Tervező Engedélyező Forgalmazó User
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AI_Rad_Ethics_ECR_RSNA_ACR_2019 - Ethics of Algorhitms 2.

(Ethics of AI in Radiology: European and North American Multisociety Statement)

Algoritmusok és tanuló modellek etikája 2.
• AI algoritmusok etikai minősége – átláthatóság, értelmezhetőség,
indokolhatóság, megismételhetőség

• „Betervezett” és „betesztelt” minőség – optimális kombinációja szükséges
• Algoritmus átláthatóság – megfelelő felhasználói ismeretek az AI eredmények
értékeléséhez, humán döntéshez, hibakorrekcióhoz – „Fekete doboz” elkerülendő,
túlzott nyíltság sérülékenységi és intellektuális tulajdon védelmi probléma lehet
• Algoritmus értelmezhetőség – AI algoritmus működésének ismerete és
megértése – minősítő szakhatóság munkájának előfeltétel, felelősség alapja
• Algoritmus indokolhatóság – szakmai és társadalmi elfogadás előfeltétele,
elegendően jó magyarázat alkalmazónak, páciensnek, eredmény alkalmazó félnek
• Algoritmus megismételhetőség – fejlesztés végén „befagyasztott”
viselkedésű és „továbbfejlődő” (pl. Deep Machine Learning) algoritmus típusok

AI algoritmusok fejlesztőinek felelőssége
AI modellek szerkezeti és tartalmi „minősége”
Fejlesztő Tervező Engedélyező Forgalmazó User
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(Ethics of AI in Radiology: European and North American Multisociety Statement)

AI gyakorlati alkalmazásának etikája
• AI és humán interakció – IEEE vezérelv: emberi tényező prioritása AI-AS
•
•
•
•

•

emberi megítélésnek, felügyeletnek, vezérlésnek alárendelt legyen
Autonóm AI – előny a hatékonyság és kisebb humán erőforrás igény,
nagyobb felelősség a hatósági engedélyezés és az auditív kontroll területén
Felhasználók oktatása – CME kiterjesztése mesterséges intelligencia
ismeretekre és alkalmazásokra – morális felelősség kommunikálása
Automatizálási elfogultság - AI/AS rendszerekbe vetett túlzott bizalom
veszélye – csökkent humán kontroll > gyengébb leletezési minőség
Páciens preferencia – érintettek és széles közvélemény visszajelzése AI/AS
rendszerek működéséről (automatikus orvosi leletek, autonóm önvezető járművek)
Gépi és humán munkaerő – kompetitív feladatkör és érdekkonfliktus
Kiszorítja-e az AI alkalmazás terjedése a radiológust, radiográfust?

AI bevezetés szakmai és társadalmi elfogadása
Validálás, Engedélyezés, Oktatás, Alkalmazás
Humán és gépi intelligencia kompetitivitás
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AI_Rad_Ethics_ECR_RSNA_ACR_2019 - AI Ethics Sampler 1
(Egyéb fórumok a mesterséges intelligencia szabályozásáról – 2015-2017 EU Robotics Law Proposal)

EU tervezet robotok polgárjogi törvényi szabályozásához
• EU szabályozási elhatározás – 2015-2017 JURI (EU törvény-előkészítési
bizottság) robot-definíció: Cyber-Physical Systems CPS-IoT-AI etikai, gyártás és
működtetés, CPS robotok és fizikai környezet interakciói, törvényi szabályozás
• Célok - Robotok (CPS) AI kérdései - civil jogi felelősség robotok okozta károk
esetén, robotok listás „regisztrálása”, kapcsolódó etikai kódex megalapozása
• Határozathozatal 2017 január TA-8-2017-0051 – CPS robotrendszerek
meghatározása, szabályrendszer megalapozása, osztályozása, felelősség és etika,
szabványosítás és kontroll, CPS típusok: önvezető jármű, drón, eü- és ápolórobot
• Határozat Függeléke – „Charter on Robotics” jogi hatály nélküli ajánlások CPS
robot eszközök regisztrációjára, kutatási-etikai-bizottságok felelőssége; robotfejlesztő szakemberek etikai kódexe: alapjogok, elővigyázatosság, transzparencia,
számonkérhetőség, biztonság, előny maximalizálása - káros hatás minimalizálása
Forrás: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599250/EPRS_ATA(2017)599250_EN.pdf

EU kezdeményezés 2015-2017 előkészítő munka
2017 január határozathozatal TA-8-2017-0051
Robot - AI - CPS jogi és etikai szabályozás
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(Egyéb fórumok a mesterséges intelligencia szabályozásáról – 2016-2017 UK/IEEE)

IEEE Computer Society: AI tervezés szabványosításáról
• BS 8611-2016 – angol útmutató szabvány a robotrendszerek etikai kérdéseihez
- veszélyelemzés 20 pontban (társadalmi, alkalmazási, gazdasági, környezeti)
• IEEE 2016-2017 – Ethically Aligned Design (EAD 60 cikk) terv AI tervezőknek
Bizottságok (8) alapítása, szabványjavaslatok kidolgozása (4) P7000 series
- P7000: AI-AS (Autonomous System) rendszertervezés etikai kérdése
- P7001: AI-AS átláthatósága különböző társadalmi csoportok számára
- P7002: Bizalmas adatkezelés/data privacy AI-AS környezetben
- P7003: Algorithmic Bias (adattorzulás) negatív hatásai és ellenlépések
• AI transzparencia – átláthatóság érintett társadalmi csoportok számára:
- Felhasználók: egyszerűen kommunikálható és megérthető indoklások
- engedélyező hatóság: teljes körű ismeretek döntéshozatalhoz, tervbetekintés
- AS esemény elemzők: belső algoritmusok követhetősége
- AS esemény jogi értelmezők: felelősségi átláthatóság és szabályozottság
- Mindenki: AS-el közvetlek kapcsolatba lépő szélesebb társadalom
Forrás: https://ieeexplore.ieee.org/document/7924235/

8 előkészítőbizottság Ethically Aligned Design
4 szabvány javaslat P7000-7001-7002-7003
Átláthatóság 5 megkülönböztetett célcsoportnak
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(Egyéb fórumok a mesterséges intelligencia szabályozásáról – 2018 kanadai egyetemek)

Montreal-i Nyilatkozat a Felelős AI Fejlesztésről
• Jóléti elv – AI fejlesztések jóléti,
emberközpontúság követelménye

• Egyenlőségi elv - AI ne okozzon
egyenlőtlenséget, alárendeltséget

• Autonómia tisztelete elv - ember
uralja saját sorsát és ne az AI

• Sokszínűségi elv - egyén akarata
ellenére az AI ne homogenizáljon

• Privát szféra védelmi elv - AI és
DAAS adatrendszerek korlátozása

• Elővigyázatossági elv - rosszindulatú
AI alkalmazások kiküszöbölésére

• Szolidaritási elv - AI emberek és
generációk szolidaritását kell szolgálja

• Felelősségi elv - AI az emberi
felelősséget nem csökkentheti

• Demokratikus kontroll elve - AI
átláthatósága és kontrollálhatósága

• Fenntartható fejlődés elve - AI
környezeti hatásainak szempontjai

Forrás: https://mila.quebec/en/2018/12/official-launch-of-the-montreal-declarationfor-responsible-development-of-artificial-intelligence

Kanadai szakmai fórum deklarációja 10 pontban
az AI fejlesztés felelősségi elveiről, szempontjairól
Elvek máris veszélyben?
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AI_Rad_Ethics_ECR_RSNA_ACR_2019 – Epilogue

Utószó
• Robotok és gépi intelligencia az irodalomban – SCI-FI klasszikus Asimov,
Lem, Bradbury és társaik: filozófiai, morális és praktikus keretek autonóm gépekhez
Zseniális előrelátás és ex-ante erkölcsi aggályok – ma égetően aktuális kérdések

• Asimov 0-1-2-3 robotika törvények prioritása
0: robot nem okozhat kárt az emberiségnek, nem is tűrheti ezt tétlenül
(1-2-3-tól függetlenül, vagy azok bármelyike ellenére is)
1: robot nem okozhat kárt az emberi lénynek, nem is tűrheti ezt tétlenül
2: robot köteles engedelmeskedi az embernek, kivéve ha ez sérti 0-1 valamelyikét
3: robot köteles önvédelemre, kivéve ha ez sérti 1-2 valamelyikét

• Disztópikus jövőképek – okok és kérdések: miért láttatják filmek a jövőt

negatív színben? Metropolistól a Terminátorokig, élet a Matrix-ban és valamivel
vidámabban a Wall-i robotvilágában – Hol állunk az idővonalon?

Inherens félelmek és elhárító mechanizmusok
Előrelátás és óva intés papíron és vásznon
Vajon az oroszok már a spájzban vannak?
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AI_Rad_Ethics_ECR_RSNA_ACR_2019 – Thank You

Köszönöm a figyelmet!
Jó keresgetést és olvasást kívánok
az AI fórumokon!
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_EN.html
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7924235
https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/devices/
https://www.ai-expo.net/global/
http://www.openclinical.org/aiinmedicine.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence_in_healthcare
https://aimed.events/europe-2019/

Igen, az oroszok már a spájzban vannak!
AI irodalom www.mrae.hu oldalon lesz elérhető
Bódi Péter szervizmérnök, szakfordító
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