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MI komponensek és intelligens gépek

TERMÉSZETES NYELVI 
FELDOLGOZÁS

TERMÉSZETES NYELVI 
GENERÁCIÓ

FOLYAMAT-
AUTOMATIZÁLÁS

GÉPI TANULÁS

BESZÉDFELISMERÉS KÉPFELISMERÉS ADVANCED ANALYTICS DEEP LEARNING

ROBOTIKA & KOGNITíV 
AUTOMATIZÁCIÓ

KOGNITíV 
MEGFIGYELÉS

KOGNITíV 
KAPCSOLÓDÁS

Lehetőségeket azonosít a 
növekedéshez, a hatékonyság 
eléréséhez szervezeti 
intelligenciát kiépítésén 
keresztül, minták 
azonosításával és akár több 
adatforrás elemzésének 
képességével.

Lehetővé teszi, hogy a gépek 
reprodukálják az emberi 
cselekedeteket és ítélőképességet 
a diszkrét robotika és kognitív 
technológiák alkalmazásával

A végfelhasználói élmény 
fokozása érdekében intelligens 
ágensek használata akár a 
tömeges fogyasztói személyre 
szabáshoz.
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MI alkalmazási területei

Operáció Pénzügy
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A Mesterséges Intelligencia kockázatai - esetek

1

2
3

A 2016-os amerikai elnökválasztáson, közösségi médiában 
megjelenő robotok befolyásolták a polgárokat hamis hírek 
gyártásával, melyeket a közösségi média adminisztrátorinak 
sem sikerült megállítani.

Publikálták, hogy az Egyesült Államok területén az 
igazságszolgáltatási rendszer által alkalmazott 
algoritmusok bizonyos embercsoportok esetében elfogultan 
hoznak ítéletet, mely kulturális rasszizmushoz vezet.

Számos beszámoló érkezett, hogy alkalmazottak szándékosan 
manipuláltak termék minőségért felelős ellenőrző robotokat, hogy 
magasabb teljesítményt mutassanak ki a javukra.

4 Egy nemrégiben megjelent tanulmány szerint, a magasabb pozíciót 
hírdető online hírdetések gyakrabban jelennek meg férfiaknál, mint 
nőknél.
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A Mesterséges Intelligencia szervezeti szintű kockázatai

Reputációs kockázat

Pénzügyi kockázatMűködési kockázat

Technológiai kockázat

Stratégiai kockázat

Megfelelősségi kockázat
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A Mesterséges Intelligencia kockázatai és ellenőrzési pontjai

Input adatok sebezhetősége

• hiányos, elavult vagy 
irreleváns adatok

• nem elég nagy és sokféle 
minta

• nem megfelelő adatgyűjtési 
technikák

• a tréningadatok és a 
tényleges operációban 
felhasznált adatok közötti 
eltérés

Algoritmus design A kimenet kockázatai

• hibás logika

• hibás feltételezések

• nem megfelelő modellezés

• kódolási hibák

• hamis minták felismerése a 

tréning adatokban

• „Fekete-doboz” modellezés

• a kimenet helytelen 
értelmezése

• vak bizalom a rendszerben, 
az MI jelenleg 
döntéstámogató és nem 
döntéshozó

Adat

Szabályok

Válaszok

Adat

Tradícionális 
szoftverfejlesztés

Gépi tanulás

VÁLASZOK

SZABÁLYOK
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Stratégia és irányítás
Tervezés, fejlesztés, 

implementálás, használatba vétel
Nyomonkövetés és tesztelés

Célok és stratégia

Elszámoltathatóság és felelősség

Törvényi megfelelés

Nyilvánosságra hozás a 
felhasználók

és érdekelt felek számára

Kockázati osztályzás

Irányelvek és szabályzatok

Változáskezelés

Folyamatos képzések

Panaszkezelés

Algoritmus tervezés

Adat értékelés / menedzsment

Feltételezések és korlátozások

Biztonsági és 
üzemeltetési kontrollok

Implementálási procedúra

Algoritmus alkalmazás

Vállalati kockázatkezelés

Algoritmus tesztelés

Naplózás és elemzés

Érzékenységvizsgálat

Folyamatos monitorozás

Folyamatos fejlesztés

Független validálás

Input adat Algoritmus design Döntés a kimenet alapján

Alárendelt tényezők

Emberi elfogultság Technikai hibák Használatból eredő problémák Biztonsági kérdések

Kockázatok csökkentése, a rendszer ellenőrizhetősége

A kockázatok csökkentéséhez belső stratégiát szükséges felállítani, egy MI keretrendszert, mint az ellenőrzés legfőbb eszköze
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A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ a Deloitte Magyarország társaságaitól származik és célja, hogy bizonyos témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, 
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Jelen anyagok és a bennük foglalt információk tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmaznak, amelyekért a Deloitte Magyarország sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem 
vállal felelősséget, és amelyek nem minősülnek a Deloitte Magyarország állásfoglalásának. Az előzőek érintése nélkül a Deloitte Magyarország nem garantálja az anyagoknak és / vagy a 
bennük foglalt információknak a hibamentességét, továbbá a teljesítés vagy a minőség valamennyi egyedi kritériumának való megfelelőséget sem. A Deloitte Magyarország cégei nem 
felelnek a szolgáltatásaik piacképességére, vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége, biztonsága és pontossága vonatkozásában.

Ügyfelünk a jelen anyagot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk 
használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. A Deloitte Magyarország cégei nem vonhatók felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk 
felhasználásával kapcsolatosan felmerülő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető jellegű vagy bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb veszteségért sem, legyen az 
szerződéses, jogszabály szerinti vagy magánjogi (például gondatlanságból fakadó).

A fent írtaktól eltérően amennyiben az információk és az anyagok kifejezetten az Ügyfél és a Deloitte Magyarország között létrejött szerződés végleges teljesítéseként kerülnek átadásra, a 
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információk kizárólag a szerződésben meghatározott személyek / szervezetek számára készülnek és célokra alkalmasak. A Deloitte Magyarország minden felelősséget kizár az Ügyfél által 
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