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A korai szavazatok válaszborítékjain szereplő aláírási mintázatok minősítése a
borítékokon szereplő elektronikus képek alapján az aláírások meglétének felismerése
szempontjából.
Rendszer-elemzés az eltérések (anomáliák) azonosításához az Egyesült Államok
választási folyamata integritásának előmozdítása érdekében.
(Pattern Recognition Classification of Early Voting Ballot (EVB) Return Envelope
Images for Signature Presence Detection. An Egnineering Systems Approach to Identify
Anomalies to Advance the Integrity of US Election Processes)

Az Arizona állambeli Maricopa Megyében zajlott 2020. november 3-i országos választásról
szóló audit vizsgálatok keretei között készítette: az Echomail Inc. képviseletében, Dr. Shiva
Ayyadurai, MIT PhD, Cambridge, MA, vashiva@echomail.com
Az jelentés letölthető a következő linkre kattintva:
https://www.azsenaterepublicans.com/_files/ugd/2f3470_05deb65815ab4d4b83938d71bc534
59b.pdf
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Vezetői összefoglaló

Az Echomail a következő számokat állapította meg a vizsgálat során:


Korai szavazói borítékok száma: 1.929.240



Duplikált szavazólap: 17.322



Egyedi korai levélszavazat-borítékok száma: 1.911.918 (Maricopa hivatalos adata:
1.918.463)



Nincs aláírás a visszaküldött borítékon: 1.919 eset.



Firka, olvashatatlan: 2.580 darab.

Visszaküldött korai szavazatot tartalmazó boríték, amely alkalmas aláírás azonosításra:
1.907.419, Marocpoa megye szerint pedig: 1.917.008, az eltérés: 9.589 darab. Ebből a megye
ténylegesen igazolt és megszámolt, figyelembe vett 1.915.487 darabot.

Problémák:
1. A végső összevetésből nem derül ki, hogy eredetileg hány válaszborítékot kapott a
megye. Az Echomail olyan adatbázist kapott áttekintésre, amelyben 1.929.240 darab
válaszboríték elektronikus képe található azzal, hogy ezt mind Maricopa megye kapta.
Ennek ellenére a választás eredményét megállapító végső jelentés nem tartalmazza azt
az adatot, hogy hány borítékot kapott ténylegesen a megye.
2. Az Echomail 34.448 olyan korai levélszavazat-borítékot azonosított, amely 2-szeres,
3-szoros vagy 4-szeres többszörözött példány, amelyek összesen 17.126 fő szavazótól
származtak, miközben ezeknek a duplázását nem szerepeltették a végső jelentésben.
3. 6.545 olyan levélszavazat-borítékot rögzített Maricopa megye, amit az Echomail nem
talált meg.
4. Az Echomail 464 olyan, semmilyen aláírással nem rendelkező levélszavazat-borítékot
talált, amiről a megye nem tud. Az Echomail 1.919 ilyen borítékot talált, míg a megyei
hatóságok 1.455 darabot. A kettő közötti különbségből adódik a 464 ismeretlen
eredetű levélszavazat és kapcsolódó boríték.
5. Firka (vagy inkább: maszat) az aláírás helyett: 2.580 darab. Firka (maszat) olyan
aláírásmező, amiben a nem fehér pixelek aránya 0,1% és 1% között van. Az Echomail
nem kapott megbízást arra, hogy az aláírásokat igazolja.
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6. A megye 587 „rossz aláírást” azonosított, ami a beérkezett mennyiségnek mindössze
0,031%-a. Ha a fenti kategóriába eső 2.580 darab borítékot ide sorolnánk, akkor is
mindössze 0,134% lenne a rossz aláírások aránya. Ez az arány mintegy négyszerese a
megye által jelentett mértéknek.
7. Míg a korai levélszavazatok mennyisége Maricopa megyében a 2016-os általános
választásokhoz képest 1.257.179 darabról 1.918.463 darabra nőtt a 2020-as
választások alkalmával, ami 52,6%-os mértékű növekedés, miközben az aláírások
azonosságának hiánya miatt visszautasított levélszavazatok száma 59,7%-kal
csökkent. (Levélben kell kérni a levélszavazatot: ez egy aláírás, majd a kiküldött,
egyedi azonosítóval ellátott válaszborítékot kívülről alá kell írni, ez hivatott
biztosítani, hogy a szavazat jogosulttól jött. A kifogásolt szabálytalanság lényege,
hogy a levélszavazatot kérő űrlapon szereplő aláírás nem egyezik a levélszavazatot
tartalmazó szabvány boríték külső felületén szereplő aláírással.) Ez egy olyan fordított
összefüggés, amire csak az a magyarázat adódik, hogy az elfogadhatóság kritériumait
lényegesen alacsonyabbra helyezték.
8. A megye 9.589 darabbal több korai levélszavazat-válaszborítékot küldött aláírás
azonosításra, mint ahány darabot az Echomail mint aláírással rendelkezőt azonosított.
9. A megye által alkalmazott aláírás-hitelesítési folyamat teljes auditálására van szükség,
amit csak úgy lehet megtenni, ha minden egyes válaszboríték-aláírást összevetünk az
illető szavazó regisztrációs űrlapján lévő aláírásával. Ez kellő kvantitatív mérési
lehetőséget adna arra, hogy az alkalmazott aláírás-hitelesítési eljárás megbízhatósági
szintjét meghatározzuk.
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Bevezetés
A korai levélszavazatok feldolgozása, és általános értelemben a választási rendszerek olyan
komplex mérnöki (szociotechnikai) rendszerek, amelyek párhuzamos és szakaszos
folyamatokat bonyolítanak le rendszerek sokaságában, miközben sokféle szereplőt kötnek
össze. Maricopa megyében a választási hivatalnokok az összes leadott szavazat 91,67%-át
dolgozták fel a korai szavazatok rendszerén keresztül, legalábbis ez derül ki a választásról
készített végső, hivatalos jelentésből, azonban egyebek mellett a választókörzetek szintjén
jelentkező aggályok váltották ki az állami szenátus döntését, hogy átfogó auditnak vesse alá a
megyében lebonyolított 2020-as általános választást.
Az audit (ezen része) arra irányult, hogy megállapítsuk a beérkezett levélborítékokon
található aláírások számát, és ezt összevessük a hivatalos adatokkal. Az audit ezen részét
végző Shiva Ayyadurai (Echomail Inc.) 40 év tapasztalattal rendelkezik az aláírásminták
felismerési módszerek és a kapcsolódó mérnöki rendszerek területén.
A vizsgálat során az Echomail 1.929.240 darab válaszborítékot kapott Arizona Állam
Szenátusától, amiken az Echomail vizsgálati eljárások sorát hajtotta végre.
A vizsgálat során világossá vált, hogy a válaszborítékok között van 34.448 olyan, ami 2szeres, 3-szoros vagy 4-szeres duplikált példány, amelyek összesen 17.126 szavazótól
származnak, miközben egyetlen duplázás sem szerepelt a megye választásról szóló végleges
hivatalos jelentésében.
A választási rendszer valójában mérnöki rendszer is
A választási rendszer mérnöki rendszerként (folyamatként) is értelmezhető. Az ilyen
rendszerek folyamatos felügyelet és visszajelzés mellett üzemeltethetők, különös figyelmet
érdemelnek az anomáliák körébe tartozó magatartások és jelenségek. Az ilyen mérnöki
rendszerek sikere nem kis mértékben azon múlik, hogy a döntéshozők támogatást, késztetést
kapnak-e arra, hogy visszajelzést adjanak, illetőleg kivizsgálják az anomáliák körébe tartozó
magatartásokat tekintet nélkül arra, hogy azok kis vagy nagy mértékűek-e. A mérnököknek
szükségük van a rendkívüli magatartásokkal kapcsolatos jelzésekre, mert így ki tudják
küszöbölni az eltérések mögöttes okait, és összességében jobb, egységesebb rendszert tudnak
létrehozni. A 2020-as választások alkalmával az Arizona állam-beli, Phoenix városát is
magába foglaló Maricopa megyében felmerült sorozatos, és ki nem javított problémák arra
vezették az állam szenátusát, hogy elrendeljék ezt az átfogó vizsgálatot.
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A vizsgálat egyik lényeges eleme az volt, hogy megállapítást nyerjen, hogy hány aláírás
szerepel a korai levélszavazatokon, és ez a szám hogyan viszonyul a hivatalos
végeredményhez.
Az észlelt anomáliák mögöttes okai feltárásának szükségszerű következményeként egy még
robosztusabb választási rendszert kapunk, amely pontosabb, megbízhatóbb, áttekinthetőbb és
mások számára modellértékű lesz. A négy legfontosabb, egész rendszerre kiható tulajdonság a
minőség, a megbízhatóság, a biztonság és a rugalmasság.
Módszertan

A viselkedési mintázat felismerés (pattern recognition) osztályozási módszer az aláírás
megléte vizsgálatának központi eleme. Magában foglalja az egyes elemek érzékelésének
módszerét, az észlelt elemek csoportosítását, illetőleg azt a képességet hogy a normál
észleléseket megkülönböztessük a nem normális észlelésektől.
A lépések tehát a következők: tulajdonság észlelése, csoportosítás, tanulás.
Példaként vegyünk egy egyszerű rendszert, amiben egy input, egy output van és középen a
rendszer (amolyan „fekete dobozként”). A példában a rendszer bármely időállapotban egy
„rendszerállapotot” mutat, azaz bizonyos tulajdonságokkal rendelkezik. A mintázatkutatás
lényege, hogy azonosítsuk azokat a rendszerállapotokat, amelyeket a rendszer normális,
kívánatos vagy nem normális, nem kívánatos állapotának tekintünk. Ahhoz, hogy a rendszer
tulajdonságait megállapítsuk, jelzéseket, jeleket kell gyűjtenünk a rendszerről, amelyek annak
állapotát jelzik.
A viselkedési mintázat kutatás matematikai modellezésen valamint aláírás (jel) észlelésen és
osztályozáson nyugszik. A matematikai modell a lehetséges input és output értékeket
szimulálja a rendszerben. Ezzel szemben az aláírás-felismerés a normál észlelésből és
szakértelemből táplálkozik, ennélfogva az emberi intuícióra és az informatika tudományra
egyaránt támaszkodik. Ha az emberi tényezőt kihagyjuk és csak tisztán matematikai alapon
közelítjük meg a kérdést, az jelentős tévedésekhez vezethet. Ennek megfelelően például az
arcfelismerés területén régebben a kutatók a számítógép számára értelmezhető kétdimenziós
képekre és az ezek kezeléséhez szükséges számítókapacitásra összpontosítottak, és úgy
vélték, hogy a magasabb felbontás jobb. Ma már ismert, hogy a mintázatfelismerés a
kulcselemek felismerésére kell, hogy összpontosítson, ahol a felismerendő tulajdonságok
számossága véges sok.
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A korai levélszavazatokat tartalmazó borítékokról készült elektronikus képek
osztályozása
Első lépésként össze kell gyűjteni és tárolni kell a korai levélszavazatok borítékjairól (EVB)
készült képeket.
Második lépésként az Echomail aláírások meglétét megállapító rendszerét alkalmazzuk annak
érdekében, hogy:
1. Azonosítsuk az EVB borítékokon a duplikált aláírásokat.
2. Azonosítsuk az aláírásmezőt.
3. Osztályozzuk az aláírásmezőt a következő kategóriák szerint: van aláírás, üres,
valószínűleg üres, folt/firka.
Az EVB borítékok képeiről szóló adatokat Arizona Állam merevlemezen adta át. A
merevlemezen fő szabály szerintTIFF formátumú képek voltak két fő mappában, de összesen
6 féle formátum (nagy méretű szavazólapok gyengén látók számára, Braille szavazólapok
vakok számára, stb.) Az elsőben a „rendes” korai levélszavazatok, a másodikban a
tengerentúli (UOCAVA) levélszavazatok boríték képei voltak. A folyamat végén megtörtént a
borítékok osztályozása. A modell működését a következő kép szemlélteti.

Az automatikus osztályozást követően a rendszer végrehajtja a duplumkeresést, a megtalált
duplumokat megjelöli. Ezt követően a rendszer egyes tulajdonságokra keres rá annak
érdekében, hogy megtalálja és feltárja az aláírásmező tartalmát.
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Amennyiben az aláírásmezőben 0% nem fehér pixelsűrűség található, üresnek minősíti a
rendszer. Ha 0% és 0,1% között van ez az érték, akkor valósínűleg üres, ha 0,1% és 1%
között van, akkor folt/firka minősítést kap, ha pedig 1%-nál magasabb ez az érték, akkor „van
aláírás” minősítést ad a rendszer.
Fontos megjegyezni, hogy egyes választók úgy írták alá a boríték külső oldalát, hogy
aláírásuk nem a hivatalos aláírásmezőben helyezték el, azonban ebben a vizsgálatban
kizárólag azokat vizsgáltuk, amelyek az aláírásmezőben vannak. Az általunk alkalmazott
kritérium meglehetősen alacsony: 1%-os nem fehér pixel aránynál már a gépi minősítés „van
aláírás” volt. Az audit keretein kívül ennek ellenére igyekeztünk megtalálni az aláírást a
borítékon.
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Megállapítások
A vizsgált borítékok száma 1.929.240 darab volt összesen 6 kategóriában (a gyengénlátó- és
vak-barát szavazólapok borítékait is ideértve).
Mindezek alapján a duplumok száma 33.868, ami 16.934 szavazóhoz köthető. A 3 példányos
borítékok 564 darabot tettek ki, amelyek 188 szavazóhoz köthetők, a 4 példányos borítékok
16 darabot tettek ki, és ezek 4 szavazóhoz voltak köthetők.
Összesen tehát 34.448 duplummal érintett borítékot találtunk, amelyek összesen 17.126
szavazóhoz voltak köthetők.
Ezek alapján a teljes vizsgált körből el kellene távolítani 17.322 darab duplumot, hogy a
valódi korai levélszavazat (EVB) darabszámot kapjuk, így ez a szám 1.911.918 lenne.
Duplum képződhet úgy, hogy mindkét érintett borítékon van aláírás, de úgy is, hogy a fenti
kategóriák (nincs aláírás, valószínűleg nincs aláírás, firka/folt, van aláírás) bármelyikébe
tartozhatnak a duplummal érintett levélszavazat-borítékok.
Ha tisztán a duplummal érintett levélszavazatokat tekintjük, ez a sokaság 34.448 darab. Ha
ezt levonjuk a vizsgált borítékok teljes számából, 1.929.240-ből, akkor 1.894.792 darabot
kapunk. Ebből 1.890.500 darabon (99,77%) van aláírás, 2.420 darabon firka/folt, 1.771 darab
üres, 101 darab valószínűleg üres.
Ha a 33.868 darab kétpéldányos duplumot tekintjük, ezeken belül 15.288 darabra igaz, hogy a
duplum mindkét példányán van aláírás, 1348 darabnál a duplum egyik tagján van aláírás, a
másik tagja üres. 26 darab estén az egyik aláírás megvan, a másik aláírásmező valószínűleg
üres, 72 esetben az egyik aláírás megvan, a másik firka/folt.
6 darab esetén az egyik példányon firka/folt szerepel, a másik üres, 7 esetben firka/folt valószínűleg üres, 142 esetben firka/folt – firka/folt, 36 esetben üres-üres, 5 esetben üres és
valószínűleg üres, 4 esetben pedig valószínűleg üres – valószínűleg üres a párosítás. Az így
képezhető párok száma tehát összesen 16.934 darab.
Hasonló kombinációk a 3 és 4 példányos borítékok esetében is létrehozhatók, 3 példányosból
564 darabot, 4 példányosból pedig 16 darabot talált az audit.
Az anomáliakutatás következő lépése annak vizsgálata, hogy időben hogyan történt a
duplumérkezés eloszlása abszolút számok tekintetében és az össz-szavazat mennyiség
arányában.
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Forrás:
https://www.azsenaterepublicans.com/_files/ugd/2f3470_05deb65815ab4d4b83938d71bc534
59b.pdf (72. oldal)
A második oszlop (EVBRE – Early Voting Ballot Return Envelope) mutatja a korai
levélszavazatok napi beérkezési számát a rendelkezésre álló elektronikus képek alapján.
Beérkezési napként az a nap szerepel, amely napon a megyei választási bizottság megkapta a
boríték-képeket. A többi oszlop az üres (blank), firka (scribbles) és a duplikált (duplicates)
aláírásmezők abszoút számát és százalékos arányát mutatja.
Ha összevetjük az összes beérkezés napi alakulási ütemét azokkal, amelyek ezekben az
oszlopokban szerepelnek, világossá válik, hogy az érkezések időbeli eloszlása a vizsgált
tulajdonságokra nézve jelentősen eltér.
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A fenti ábrán látható, hogy a duplumok (sárga) érkezési mintázata 2020. október 28-án elvált,
majd 29-én visszatért a teljes sokaság érkezési mintázatához, de ezt követően azonban az
eltérés tartóssá válik. A duplumok mennyisége 6 nap alatt elérte a 7.797 darabot, ami a teljes
duplumszám (34.448 darab) 22,6%-a.
A következő ábra a beérkező korai levélszavazatok (EVBRE) időbeli érkezési mintázatát és
az „üres” és „firka” kategóriájú szavazólapok %-os arányának időbeli mintázatát mutatja. Az
előzetes feltevés szerint az utóbbiak %-os arányának követnie kellene a teljes sokaság
számosságának változását.
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A fenti ábrán a kék görbe mutatja a teljes sokaság alakulását, a zöld a „firka”, a piros az
„üres” mezők alakulását. Az összevetésben szembeötlő, hogy a november 6-i „urnazárást”
követően milyen mértékben érkeztek problematikus borítékkal rendelkező szavazólapok.
Az alábbi ábra egy példát mutat a lebélyegzett és elfogadott „firka” aláírásmezővel
rendelkező válaszborítékra.
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