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Przedmowa

Na przestrzeni lat nie raz byłem świadkiem, jak właściwa nazwa może pomóc ludziom
w zrozumieniu nowej i ważnej koncepcji technologicznej. Gdy podczas obleganego
przyjęcia koktajlowego, które odbywało się w trakcie wydarzenia Think
zorganizowanego przez firmę IBM, Rob Thomas powiedział mi po raz pierwszy o
swoim pomyśle na „Drabinę AI”, pomyślałem: „To jeden z tych pomysłów – podobnie
jak oprogramowanie open source, Web 2.0, big data i ruch makerów – który nie tylko
ma fajnie brzmiącą nazwę, lecz jest też rzeczywistą koncepcją, która pomoże odkryć
zupełnie nieznany ląd”.
Obecnie wszyscy mówią o AI, ale większość firm tak naprawdę nie wie, jak ją
wykorzystać w swojej działalności. Wiedzą tylko, że chcą trochę czegoś, co brzmi jak
magia. Ale żaden dostawca nie jest w stanie wyciągnąć AI z Twojej firmy jak królika z
kapelusza. Firmy, którym się to udało, wspięły się na coś, co Rob nazywa „drabiną AI”.
Oznacza to, po pierwsze, zrozumienie, jaki problem biznesowy próbujesz rozwiązać.
Następnie należy uporządkować swoje dane. A to nie oznacza, że chodzi tylko o Twoje
tradycyjne źródła danych biznesowych i dotyczących klientów. AI nie dotyczy tylko
Twoich dotychczasowych danych; może ona wymagać tworzenia lub pozyskiwania
danych z innych źródeł – odpowiednich do wyzwania, z jakim zmaga się Twoja firma
– za pomocą których można wytrenować modele AI, które następnie pomogą
zrozumieć te dane w świecie rzeczywistym i zareagować na nie. Pomyśl o ogromnych
ilościach danych, które trzeba zebrać w celu stworzenia dzisiejszych funkcji
rozpoznawania mowy i obrazów. Potrzebna jest architektura danych, która jest w
stanie obsłużyć różne źródła danych.
Potrzebni są także deweloperzy i inni pracownicy, którzy pozwolą zdobyć nowe
umiejętności, a także wymagana jest zmiana kultury w celu przysposobienia nowego
sposobu pracy. Jak powiedział Peter Norvig, współautor wybitnego podręcznika na
temat AI, podczas pierwszej konferencji poświęconej AI, którą zorganizowała firma
O’Reilly: „Schemat pracy dewelopera zajmującego się AI różni się znacząco od
schematu pracy dewelopera tworzącego oprogramowanie”.

v

Konieczne jest także porzucenie wielu własnych wyobrażeń dotyczących sposobu
działania różnych rzeczy. Bardzo często pierwsza iteracja nowej technologii jest
wykorzystywana tylko do stworzenia nieco lepszej wersji tego, co było wcześniej –
swoistego „wozu bez koni” – a dopiero później firmy uświadamiają sobie, jak bardzo
musiałyby zmienić swój model biznesowy, aby naprawdę wykorzystać nowe
możliwości. Właśnie dlatego każda nowa rewolucja technologiczna rodzi nowych
liderów biznesowych, pozostawiając orędowników starych rozwiązań daleko w tyle.
Procesy gromadzenia, porządkowania, analizowania i wreszcie wprowadzania AI w
całej organizacji można postrzegać jako drabinę. Drabina pomaga wspiąć się znacznie
wyżej niż można sięgnąć z ziemi, zamieniając niemożliwy do zrealizowana skok w
szereg mniejszych kroków. Wiedząc, jak wygląda drabina, łatwiej jest ocenić gotowość
swojej organizacji do wdrożenia AI. Podobnie jak nie można wskoczyć na szczyt dachu,
drabina ze słabymi lub brakującymi stopniami też tego nie umożliwi. Ta analogia nie
jest doskonała, ponieważ, w przeciwieństwie do wchodzenia po drabinie,
przygotowywanie organizacji na AI nie jest linearną podróżą. Jednak znając stopnie
drabiny, można łatwiej określić mocne strony oraz braki swojej organizacji.
Wydaje się to łatwe. I rzeczywiście tak jest. Jest to tak proste jak „open source”, „mobile
first” lub jakakolwiek inna koncepcja, która wydaje się oczywista z perspektywy czasu,
ale staje się taka dopiero po wielu wysiłkach i potknięciach. Firmy, które opowiedziały
się za tymi prostymi pomysłami, zyskały przewagę, a te, które tak nie zrobiły, zostały
w tyle.
W niniejszym raporcie przedstawiono plan działania, który pomoże firmom bez
wieloletnich i zaawansowanych badań dotyczących AI oraz setek doktorów z zakresu
wykorzystać jeden z kolejnych wielkich kroków w dziedzinie przetwarzania danych.
Paul Cohen, były kierownik programu DARPA poświęconego AI, a obecnie dziekan
nowej uczelni School of Information Science działającej w ramach uniwersytetu
University of Pittsburgh, powiedział: „AI może pomóc w modelowaniu złożonych
systemów interaktywnych i zarządzaniu nimi”. Nie pozwól, aby ta możliwość Cię
ominęła.

— Tim O’Reilly, założyciel i dyrektor generalny,
O’Reilly Media, Inc.
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Drabina AI

Wprowadzenie
Sztuczna inteligencja (AI) to jedna z największych możliwości naszych czasów.
Napędzają ją ogromne ilości danych oraz niespotykane postępy w zakresie uczenia
maszynowego, dzięki czemu może ona sprawić, że do 2030 roku światowa gospodarka
zyska prawie 16 bilionów dolarów. AI jest w stanie odmienić organizacje z każdej
branży, a także zmienić sposób pracy ludzi. Zdaniem firmy Gartner augmentacja z
wykorzystaniem AI (połączenie człowieka ze sztuczną inteligencją) pozwoli w 2021
roku odzyskać 6,2 miliarda godzin produktywności pracowników. Pomimo tych
obiecujących prognoz tempo wdrażania AI jest wolniejsze niż przewidywano. Z badań
wynika, że 81% szefów firm nie rozumie danych i infrastruktury, jakie są wymagane
na potrzeby AI. Celem niniejszego raportu jest przedstawienie dyrektorom i
specjalistom z poszczególnych dziedzin ujednoliconego, normatywnego sposobu
podejścia – Drabiny AI – pozwalającego na skuteczne wdrożenie AI.

AI to odkrycie na miarę elektryczności
AI to jedno z największych wyzwań, a jednocześnie możliwości naszych czasów. Jest
ona w stanie zmienić sposób pracy ludzi, działania przedsiębiorstw i transformacji
całych branż. Inicjatywy związane z AI zapewniają więcej niż tylko oszczędności
kosztów – pomagają one organizacjom przewidywać i kształtować przyszłe wyniki;
umożliwiają ludziom wykonywanie pracy o większej wartości; automatyzują decyzje,
procesy i doświadczenia; oraz na nowo wyznaczają nowe modele biznesowe. Prowadzi
to ostatecznie do zwiększenia przychodów.
Jednak AI często jest przedstawiana jako coś mistycznego; magiczne czarne pudełko,
które jest wdrażane w pracy przy niewielkim zrozumieniu sposobu jego działania.
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Ludzie postrzegają AI jako coś, co należy zostawić ekspertom, którzy posiadają
odpowiednią wiedzę na jej temat.
W konsekwencji AI nabrała mistycznego charakteru, wypełnionego obietnicami
wspaniałości, i zdaje się znajdować poza zasięgiem zwykłych śmiertelników. AI to
odkrycie na miarę elektryczności
Gdy odkryto elektryczność, uznano ją za domenę czarowników – magiczną moc, której
pochodzenie i sposób powstawania pozostawały niewyjaśnione. Wszystkie nowe
innowacje przechodzą podobną ewolucję: odkrycie, poznanie, zastosowanie i wreszcie
wszechobecność.
I tym razem nie jest inaczej. Rozumiemy moc AI, ale nie odkryliśmy do końca, jak
uwolnić jej potencjał. Rzeczywistość wygląda następująco: AI to nie magia. Jej
stosowanie wymaga ciężkiej pracy. Nie istnieje żadna różdżka, która pozwalałaby
usuwać problem z niewystarczającą wydajnością przedsiębiorstw, a posiadanie samej
technologii jest niewystarczające.
W celu określenia kontekstu dla niniejszego raportu krótko zdefiniujmy AI i omówmy
najczęstsze wyzwania związane z jej wdrażaniem na poziomie przedsiębiorstw.

Krótka definicja AI
AI to zbiorcza nazwa różnych technik umożliwiających maszynom uczenie się na
podstawie danych oraz działanie w oparciu o to, czego się nauczyły, zamiast
postępowania według zapisanych w ich pamięci instrukcji utworzonych przez
programistę. Uczenie maszynowe to gałąź branży inżynierii oprogramowania i prawie
zawsze część większego systemu, który również obejmuje tradycyjne oprogramowanie.
Jeżeli jest ono napisane w języku Python, nazywamy je „uczeniem maszynowym”.
Jeżeli jest ono napisane w programie PowerPoint, nazywamy je „AI”.
To właśnie AI zawdzięczamy postępy w rozwoju takich technologii jak rozpoznawanie
mowy, rozpoznawanie obrazów i pojazdy autonomiczne. Umożliwiła ona stworzenie
asystentów aktywowanych głosem, wykorzystywanych w telefonach oraz domach, a
także odgrywa istotną rolę w takich obszarach jak obsługa klienta, media
społecznościowe i cyberbezpieczeństwo.
Jednak w przypadku firm AI można zdefiniować jako sposób na radykalną poprawę
trzech rzeczy: przewidywania, automatyzacji i optymalizacji. Po pierwsze AI dotyczy
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przewidywania – organizacje chcą być w stanie przewidywać, co będzie działo się w ich
branżach zarówno na makro-, jak i mikropoziomie. Z kolei automatyzacja bardzo
ważnych, a zarazem czasochłonnych procesów biznesowych, które często są
realizowane ręcznie, ma ogromną wartość i umożliwia pracownikom zajęcie się
bardziej kreatywnymi zadaniami zapewniającymi większą wartość. Wreszcie AI
dotyczy optymalizacji w różnych obszarach, jak trasy i logistyka, wydatki
marketingowe, czy też konfiguracja instalacji chmurowej.
AI to narzędzie, które umożliwia usprawnienie procesów podejmowania decyzji przez
ludzi na dużą skalę, a także poprawienie wydajności każdego pracownika.
Czas objaśnić wyzwania związane z AI, aby organizacje mogły z powodzeniem
wdrożyć tę technologię w swojej działalności.

Wyzwania związane z AI
W rzeczywistości wszystkie firmy, niezależnie od wielkości i branży, borykają się z
trudnościami podczas wdrażania AI. Wyzwania, które napotykają, można podzielić na
pięć głównych kategorii.
Pierwsza z nich to brak zrozumienia. Większość organizacji decyduje się na wdrożenie
danego rozwiązania opartego na AI ze względu na jego rosnącą popularność i licząc na
to, że pozwoli ono wyeliminować wszelkie występujące problemy. AI stanowi w istocie
potężny nowy zestaw technik z zakresu inżynierii oprogramowania i danych,
pozwalających układać ogromne masy nieustrukturyzowanych danych w coś
sensownego. Nie należy jednak traktować jej jak magicznej różdżki, za dotknięciem
której można wszystko zrobić, i należy wykorzystywać ją tylko w przypadku
problemów, które jest w stanie rozwiązywać. Oznacza to, że organizacje muszą
najpierw lepiej zrozumieć problemy biznesowe, które chcą rozwiązać, zadać właściwe
pytania, a także określić, czy AI to odpowiednie narzędzie do realizacji ich celów
biznesowych.
Drugim problemem, z jakim mierzą się organizacje, jest opanowanie danych. Sztuczną
inteligencję napędzają dane. Dobre dane są niezbędne do wytrenowania modeli
uczenia maszynowego, a następnie do prawidłowego funkcjonowania procesów
biznesowych opartych na AI. Z danymi wiążą się trzy różne rodzaje problemów:
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Brak danych
Firmy muszą zacząć od zebrania swoich danych, pozyskania dodatkowych danych
od podmiotów zewnętrznych oraz udostępnienia danych w całej swojej organizacji.
Zbyt duża ilość danych
Chociaż brak danych może utrudnić wdrożenie AI, to samo może spowodować
nadmierna ilość danych. Gdy firmy mają za dużo danych w różnych środowiskach i
bazach, szybko pojawia się problem z ich inżynierią. W takim przypadku firmy
muszą zebrać i uporządkować swoje dane, aby przygotować je do wykorzystania
przez AI.
Złe dane
Określenie „Śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu” jest tak samo adekwatne w czasach
AI, jak było ono na początku historii programowania, gdy je wymyślono. Problem
polega na tym, że chociaż szefowie firm postrzegają poprawę wykorzystywania
danych jako najważniejszy priorytet, 60% z nich ma trudności z zarządzaniem
jakością danych. Dużą część najważniejszych prac związanych z AI stanowi
czyszczenie danych.
Kolejny problem, z jakim zmagają się organizacje, to brak odpowiednich umiejętności.
AI wymaga, aby nawet najbardziej doświadczeni inżynierowie oprogramowania uczyli
się od nowa zasad programowania. Do tej pory tworzenie oprogramowania polegało
na określaniu przez programistę zadań, jakie ma wykonać komputer. W przypadku
projektów opartych na AI programista wprowadza dane treningowe do algorytmu
uczenia maszynowego, który uczy się na podstawie tych danych i tworzy model
matematyczny odzwierciedlający zadanie, które ma zostać wykonane. Gdy system
otrzyma dane rzeczywiste, jest w stanie rozpoznać te same wzorce, jakie dostrzegł w
danych treningowych, a wynik tego działania jest wprowadzany do tradycyjnych
programów opartych na procedurach, których działanie jest determinowane przez to,
co rozpozna model. Ten proces szkolenia jest czasochłonny i nie pozwala na łatwe
stosowanie zwykłych schematów tworzenia oprogramowania opartych na ciągłej
integracji (Continuous Integration, CI) i ciągłym wdrażaniu (Continuous Deployment,
CD).
Trudność polega na tym, że rzadko można znaleźć osobę z odpowiednimi
umiejętnościami w zakresie AI, przez co na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na
pracowników posiadających takie kwalifikacje, których jest obecnie za mało. W
związku z tym tworzenie i wykorzystywanie technologii, do których wszystkie osoby w
firmie będą miały łatwy dostęp, bez względu na poziom ich umiejętności, jeszcze
bardziej zyskuje na znaczeniu.
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Pojawia się również problem wiarygodności. Niezwykle ważne jest, aby można było w
pełni śledzić zalecenia przedstawiane przez AI oraz podejmowane przez nią decyzję.
Umożliwi to przedsiębiorstwom prowadzenie audytów pochodzenia modeli i
związanych z nimi danych treningowych, wraz z danymi wejściowymi i wyjściowymi,
właściwymi dla każdego zalecenia przedstawianego przez AI. Ponieważ coraz więcej
aplikacji wykorzystuje AI, firmy potrzebują wglądu w zalecenia przedstawiane przez
aplikacje bazujące na AI. W przypadku pewnych branż, takich jak finanse i opieka
zdrowotna, w których konieczność przestrzegania unijnego ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO) i innych kompleksowych rozporządzeń znacznie utrudnia
powszechne wdrażanie AI, aplikacje muszą wyjaśniać swoje działania, aby można było
je wdrożyć w sytuacjach rzeczywistej działalności.
Na etapie wdrażania modeli AI konieczne jest zapoznanie się z „czarną skrzynką” AI i
stworzenie strategii ciągłego monitorowania efektów działania AI po jej wdrożeniu.
Bez tego organizacje nie mają wglądu w to, co robi ich AI, jak często jest ona
wykorzystywana, jakie zapewnia efekty oraz jakie błędy systematyczne mogły zostać
ujawnione w danych wykorzystywanych do szkolenia modelu. Autorka Cathy O’Neil
określa sposoby, w jakie modele mogą szyfrować błędy systematyczne jako „bronie
służące do zniszczenia matematyki”.
Wreszcie występuje także problem związany ze zmianą modelu kulturowego i
biznesowego, która jest wymagana, aby móc wykorzystać możliwości, jakie zapewnia ta
nowa technologia. Podobnie jak istniejące firmy nie dostosowały się do zmian, jakie
wywołało pojawienie się Internetu, a następnie rewolucja mobilna, często nie są one
chętne, aby jeszcze raz dogłębnie przemyśleć swoje modele biznesowe i schematy
działań biznesowych, co pozwoliłoby im w pełni wykorzystać możliwości zapewniane
przez AI. AI nie tylko poprawia istniejące procesy biznesowe. Pozwala ona jeszcze raz
przemyśleć wszystkie procesy i robić rzeczy, które dotychczas były niemożliwe
AI pozwala organizacji zdobywać informacje z niewyobrażalnych ilości danych. Ale
nie oznacza to, że dane niezbędne do podejmowania decyzji są pozyskiwane od
analityków biznesowych ślęczących nad czymś, co przypomina bardziej inteligentne
arkusze kalkulacyjne. Oznacza to, że do dyspozycji są nowi zautomatyzowani
pracownicy, którzy niezawodnie wykonują swoje zadania. Osoby niegdyś pełniące
funkcję analityków biznesowych, a następnie data scientists muszą stać się
kierownikami tych nowych pracowników, oceniać ich pracę i interweniować, gdy coś
pójdzie nie tak, niekoniecznie zmieniając podjęte przez nich decyzje, ale cofając się i
poprawiając dane używane do ich szkolenia, aby następnym razem wykonali oni
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określone zadanie prawidłowo. Ważne jest także, aby rozumieć, że AI nie polega na
realizacji jednego projektu biznesowego, lecz wiąże się ona z transformacją całej
kultury biznesowej. Chodzi w niej o stworzenie kultury iteracji, eksperymentowania.

Drabina AI
Jak już zostało powiedziane, AI to nie magia. Starając się wykorzystać potencjał AI,
firmy muszą stosować dane z różnorodnych źródeł, obsługiwać najlepsze w swojej
klasie narzędzia i struktury oraz uruchamiać modele w różnych środowiskach. Jednak
81% szefów firm nie potrafi zidentyfikować danych i infrastruktury, jakie są wymagane
na potrzeby AI.
Ogromna większość niepowodzeń związanych z wykorzystywaniem AI wynika z
nieodpowiedniego przygotowania i uporządkowania danych, a nie z samych modeli
AI. Do prawidłowego funkcjonowania modeli AI konieczne są odpowiednio zebrane i
uporządkowane dane.
Żaden poziom złożoności algorytmicznej AI nie wystarczy, by odnieść sukces, jeśli będzie
brakować [architektury] danych… złe dane są w stanie zakłócić działanie nawet
najdoskonalszego narzędzia.
—MIT Sloan

Organizacje potrzebują przemyślanego i dobrze zaprojektowanego podejścia,
zwłaszcza w dzisiejszym świecie wielu chmur hybrydowych. Potrzebują one
nowoczesnego i otwartego podejścia, które zapewni im elastyczność i jednolitość oraz
możliwość korzystania z technologii open source w dowolnej chmurze. Dzięki
ujednoliconej, normatywnej i otwartej architekturze informacji organizacje mogą
zmodernizować swoją własną architekturę danych, aby dostosować swoje dane do
wymagań AI i środowisk wielochmurowych.
Mówiąc prościej, AI nie może istnieć bez architektury informacji. Architektura ta
stanowi fundament, w oparciu o który porządkuje i strukturyzuje się dane w całej
firmie. Pozwala ona organizacjom wyeliminować silosy danych, uniknąć zbytniego
uzależnienia od dostawcy i działać sprawnie w każdym miejscu. Dzięki architekturze
informacji, stworzonej z myślą o AI, firmy mogą także zautomatyzować cykl życia
danych i AI oraz zarządzać nim, przyjmując ujednolicone podejście, aby ostatecznie
wdrożyć AI z wiarygodnością i transparentnością.
Drabina AI (Rysunek 1) została stworzona przez firmę IBM, aby umożliwić
organizacjom zidentyfikowanie etapu, na jakim się znajdują na swojej drodze do AI, a
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także aby zapewnić strukturę, która pomoże im określić, na czym powinny się skupić.
Pomaga ona organizacjom dokonać transformacji ich działalności poprzez
odkrywanie przed nimi czterech kluczowych obszarów: sposobu gromadzenia danych,
ich porządkowania, analizowania i wreszcie wdrażania AI.

Wdrożenie – wprowadź AI w całej swojej
organizacji
Analizowanie – zbuduj i skaluj AI z wiarygodnością
i transparentnością
Porządkowanie – stwórz fundament do analiz, gotowy do
wprowadzenia w Twojej działalności

Modernizacja
Dostosuj swoje dane
do wymagań AI i
chmur hybrydowych

Gromadzenie – spraw, by dane były proste i dostępne

Rysunek 1. Drabina AI, strategia prowadząca organizacje w kierunku transformacji ich
działalności poprzez połączenie danych i AI.
Rozłożenie strategii AI na poszczególne elementy – lub szczeble drabiny – będzie
pomocne we wdrożeniu AI bez względu na to, na jakim etapie aktualnie znajduje się
organizacja. Dzięki temu można uprościć i zautomatyzować sposób przekształcania
danych w przydatne informacje poprzez ujednolicenie gromadzenia, porządkowania i
analizowania danych bez względu na miejsce ich występowania. Wykorzystanie
drabiny do AI jako planu działania pozwala przedsiębiorstwom zbudować fundament
umożliwiający wprowadzenie zarządzanego, skutecznego, sprawnego i gotowego na
przyszłe wyzwania podejścia do AI.
Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo czterem stopniom, które tworzą Drabinę AI:
1. Gromadzenie:Spraw, by dane były proste i dostępne.
Gromadź dane każdego typu, bez względu na miejsce ich występowania,
zapewniając elastyczność w obliczu nieustannie zmieniających się źródeł
danych.
2. Porządkowanie:Stwórz fundament do analiz, gotowy do wprowadzenia w
Twojej działalności.
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Uporządkuj wszystkie dane, tworząc z nich wiarygodny i gotowy do
wprowadzenia w Twojej działalności fundament z wbudowanym
zarządzaniem, ochroną i zgodnością.
3. Analizowanie:Zbuduj i skaluj AI z wiarygodnością i transparentnością.
Analizuj dane w bardziej inteligentny sposób i czerp korzyści z modeli AI,
które zapewniają organizacjom nowe przydatne informacje i pozwalają im
podejmować lepsze, bardziej inteligentne decyzje.
4. Wprowadzenie:Wprowadź AI w całej swojej działalności.
Zastosuj AI w całym przedsiębiorstwie, wprowadzając ją w różnych działach i
procesach – wykorzystując przewidywanie, automatyzację i optymalizację.
Jest to trudna praca niezależnie od etapu wdrożenia AI, na jakim znajduje się
organizacja. Posiadanie samej technologii nie wystarczy. Właśnie dlatego drabina –
każdy jej stopień – jest tak ważna. W dalszej części znajdziesz szczegółowy opis
każdego stopnia Drabiny AI. Jednak przed wejściem na pierwszy stopień i
rozpoczęciem gromadzenia danych konieczne jest zmodernizowanie swojej
architektury danych.

Modernizacja architektury: dostosowanie swoich
danych do wymagań AI i środowisk
wielochmurowych
„Modernizacja” w tym kontekście oznacza budowanie dla AI architektury danych,
która zapewni elastyczność i możliwości wyboru w całej organizacji.
Aby spełniać dzisiejsze potrzeby i zachować konkurencyjność w przyszłości,
organizacje potrzebują dla swoich danych skutecznej i sprawnej architektury, na której
będą mogły polegać i która ich nie zawiedzie. Zastosowanie platform hybrydowych,
opartych na wielu chmurach.
Platformy hybrydowe, oparte na wielu chmurach, to przyszłość architektury danych.
Taka platforma pozwala organizacjom wykorzystywać swoje dane i aplikacje w
dowolnej chmurze (publicznej, prywatnej, lokalnej), za pośrednictwem kontenerów.
Dokonując modernizacji na potrzeby AI i środowisk wielochmurowych, organizacje
dostrzegą, że rozszerzenie wpływu AI w całej organizacji wymaga mniejszej ilości „prac
montażowych”.
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W większości organizacji dane znajdują się w różnych środowiskach: chmurach
publicznych (od wielu dostawców), chmurach prywatnych i tradycyjnych
rozwiązaniach lokalnych. Platformy hybrydowe, oparte na wielu chmurach, stanowią
rozwiązanie powszechnie występującego problemu związanego z rozprzestrzenianiem
się danych, jakim jest występowanie informacji w wielu silosach, chmurach i bazach
danych. Jeżeli organizacja wdraża i realizuje projekty AI w tych środowiskach, musi
ona korzystać z narzędzi AI oferowanych przez dostawców tych określonych chmur.
Takie uzależnienie od dostawcy może zahamować innowacyjność i uniemożliwić
firmom skalowanie prac w zakresie AI. Platformy hybrydowe stanowią fundament
niezbędny do obsługi wszystkich funkcji, jakie są potrzebne firmie do budowania i
wdrażania modeli AI oraz zarządzania nimi w odpowiedniej skali.
Wreszcie, ze względu na dynamiczny charakter AI, organizacje muszą
zautomatyzować cykle życia AI dla różnych współpracowników, wykorzystując
schematy pracy oparte na współpracy. Wprowadzając elastyczną platformę z natywną
obsługą chmur, organizacje są w stanie z powodzeniem przygotować swoje dane na AI,
wdrożyć filozofię open source i wyposażyć zespoły w AI.
Zmodernizowanie architektury danych umożliwi określenie etapu podróży ku AI, na
jakim znajduje się organizacja. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Drabina AI ma cztery
szczeble: gromadzenie, porządkowanie, analizowanie i wprowadzenie. W dalszej części
omówimy każdy z tych szczebli.

Gromadzenie: Spraw, by dane były proste
i dostępne
Po zmodernizowaniu swojej architektury organizacja musi ona sprawić, by jej dane
były proste i dostępne. Dane były przez zbyt długi czas uwięzione w systemach
rejestrów oraz izolowane w ramach nieelastycznych platform, oddzielnych funkcji
biznesowych i typów danych. Powoduje to powstawanie silosów danych o
utrudnionym dostępie, uniemożliwiając uzyskanie prawdziwie analitycznego wglądu.
Wraz z ewolucją firm te wyzwania jeszcze się nasiliły. Możliwości transformacji
organizacji z wykorzystaniem AI są podawane w wątpliwość, ponieważ analiza danych
jest tylko tak przydatna jak same dane.
Oto kilka przykładów tego, jak firmy mogą sprawić, by ich dane były proste i dostępne:
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Korzystanie ze wszystkich typów danych
Jeżeli firma zajmująca się sprzedażą detaliczną ma obecnie dostęp tylko do swoich
historycznych i transakcyjnych danych, oznacza to, że modele AI są szkolone tylko
za pomocą jednego źródła danych. Ale co, jeśli ta firma połączyłaby swoje
ustrukturyzowane dane transakcyjne z danymi nieustrukturyzowanymi z takich
źródeł jak media społecznościowe lub strumienie kliknięć na żywo bądź z obu tych
źródeł? Umożliwi to tej firmie zbudowanie modeli AI, które będą informować ją,
co jej klienci kupowali w ostatnim tygodniu, jakie mieli o niej zdanie i co kupują
w danej chwili – zapewniając jej bardziej trójwymiarowy wgląd w jej działalność.
Inwestowanie w narzędzia do zarządzania danymi oparte na AI
Dawniej baza danych była tylko systemem złożonym z rejestru i repozytorium do
przechowywania danych. Teraz oczekujemy inteligencji na każdym poziomie
nowoczesnego zestawu technologii, od czołowych interfejsów użytkownika
frontonu z funkcją rozpoznawania naturalnego języka i mowy, przez nasz zestaw
aplikacji, aż do naszej warstwy zarządzania danymi. Platforma do zarządzania
danymi, oparta na AI, zapewnia organizacjom wiele różnych możliwości translacji
zapytań na potrzeby różnych dostawców, języków, lokalizacji i struktur. Oznacza
to, że organizacje są w stanie zbudować odpowiedni fundament, który zapewni im
dostęp do wszystkich ich danych, a także umożliwi rozwój platformy wraz ze
wzrostem ilości tych danych.
Hybrydowa strategia zarządzania danymi jest nie tylko w stanie sprostać niektórym
aktualnym wyzwaniom związanym z jakością danych, ale także może zapewnić dostęp
do większej ilości danych w celu napędzania bardziej inteligentnej AI.
Przykładowo firma produkcyjna przechodzi cyfrową transformację, w ramach której,
oprócz zamiaru restrukturyzacji kosztów ponoszonych przez jej klientów, chce ona
także zmniejszyć swój całkowity koszt posiadania (total cost of ownership, TCO), a
także ograniczyć zasoby IT. Ponieważ firma ta generuje petabajty danych – począwszy
od raportowania wskaźników wydajności do przechowywania osiąganych przez firmę
wyników w zakresie przychodów i rentowności – korzystanie ze starego
oprogramowania do zarządzania bazami danych przestało być opłacalne. W związku z
tym podjęła ona decyzję o przeniesieniu swoich systemów baz danych do bardziej
elastycznej i efektywnej kosztowo platformy. Wykorzystując hybrydowy system
zarządzania danymi do ich zbierania i zapewniania lepszego dostępu do nich, firma
produkcyjna zdołała zmniejszyć ilość wykorzystywanej pamięci, poprawić wydajność
oraz przyspieszyć czas reakcji w przypadku transakcji.
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Bez względu na to, czy chodzi o platformę do analiz czy też platformę transakcyjną,
firma nie tylko posiada niezawodną i dostępną bazę danych, ale również, co ważniejsze,
uzyskała ona korzyści dzięki oczekiwanemu zmniejszeniu TCO (który obejmuje koszty
bazy danych, platformy i usług zarządzanych).
Posiadając ten solidny fundament dla danych, dział IT firmy może teraz tworzyć
raporty biznesowe, jakich rzeczywiście potrzebuje, eliminując konieczność
wydobywania danych z systemu przez kogoś, kto następnie próbuje ustalić, jak można
je wykorzystać. Pozwala to także firmie przyglądać się innym rozwiązaniom w zakresie
AI i uczenia maszynowego, które może ona wdrożyć w ramach kontynuacji swojej
cyfrowej transformacji.

Porządkowanie: Stwórz fundament do
analiz, gotowy do wprowadzenia w Twojej
działalności
Rewolucja chmurowa i mobilna przyspieszyły tempo tworzenia danych –
ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Jednak wiele organizacji nie wie, jakie
posiada dane, gdzie się one znajdują, przez jakie procesy są wykorzystywane i jak
przestrzegać aktualnych przepisów i regulacji dotyczących danych.
Na tym stopniu Drabiny AI występują trzy kluczowe kwestie, którymi musi się zająć
organizacja.
Pierwsza z nich dotyczy jakości danych i określenia, czy posiadane dane są „gotowe do
wprowadzenia w działalności”. Aby dane były gotowe do wykorzystania w procesie
budowy modeli AI, muszą być wyczyszczone, kompletne i zgodne z przepisami. Jeżeli
dane nie są gotowe do wprowadzenia w działalności, znalezienie danych, zrozumienie
ich i wprowadzenie ich w celu produktywnego wykorzystania stanowi ciągłe wyzwanie
dla wszystkich osób zajmujących się danymi, w tym naukowców pracujących nad
danymi, analityków danych i użytkowników z różnych działów firmy.
Z raportu Forrester’s Predictions 2019: Artificial Intelligence wynika, że 60%
decydentów w firmach wprowadzających AI uznaje jakość danych za główne wyzwanie,
z jakim muszą się mierzyć, próbując udostępnić możliwości zapewniane przez AI.
Obecnie organizacje poświęcają 80% czasu na przygotowanie danych do ich
produktywnego wykorzystywania, co negatywnie wpływa na sprawność,
konkurencyjność i rentowność prowadzonej działalności. Odpowiednio
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zaprojektowane i zarządzane jezioro danych (data lake) eliminuje brak spójności
między danymi, usuwa duplikaty i tworzy „jedną wersję prawdy”, udostępniając ją
użytkownikom. Poprzez odpowiednie zarządzanie i posługiwanie się danymi w
jeziorze danych organizacje mogą zidentyfikować wysokiej jakości, wiarygodne dane.
Następnie organizacja musi uporządkować i skatalogować dane. Aby zrozumieć,
dlaczego ten etap jest ważny, posłużmy się analogią do biblioteki.
Gdyby biblioteka była po prostu pomieszczeniem, w którym znajdują się tysiące
książek, miałaby ona niewielką wartość dla przeciętnego czytelnika. Biblioteki są
przydatne, ponieważ są uporządkowane i posiadają katalog, który pozwala znaleźć
informacje na różne sposoby – wszystkie książki można wyszukiwać według autora,
gatunku lub tematu. Katalog należy aktualizować za każdym razem, gdy do biblioteki
wprowadzana jest nowa książka (lub gdy jest ona z niej usuwana). Tak samo jest w
przypadku danych. Organizacje muszą posiadać katalog swoich danych, który zapewni
informacje na temat ich źródła, właściciela, metadanych z kontekstem biznesowym itp.
Jeżeli zintegrowane lub zreplikowane źródła danych spowodują udostępnienie nowych
danych dla użytkowników (podobnie jak w przypadku wydania nowych książek i
udostępnienia ich w bibliotece), brak odpowiednich procesów katalogowania i
aktualnego inwentarza utrudni lub uniemożliwi zdobycie wiedzy o tych danych,
zaufanie im oraz ich wykorzystywanie.
Wreszcie organizacja musi zarządzać danymi, aby mieć pewność, że dostęp do nich
posiadają tylko użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami. Wiele firm lekceważy
problemy, jakie może stworzyć słabe zarządzanie danymi. Na przykład duży bank
przekonał się o tym boleśnie, kiedy odkrył, że kierownik sprzedaży wraz ze swoim
zespołem manipulowali liczbami, co w ostateczności kosztowało go miliony. Ponieważ
dane firmy nie były prawidłowo porządkowane, padła ona ofiarą konsekwencji
zapewniania dostępu do danych zbyt wielu osobom. Oprócz tego, ze organizacje muszą
zarządzać dostępem do danych, muszą one także zarządzać samymi danymi.
Szefowie firm nie mogą polegać na AI, jeśli nie mają pewności, że wykorzystywane
przez nią dane są wiarygodne, kompletne i spójne. Dane to podstawa AI, a ich jakość
ma bezpośredni wpływ na wyniki zapewniane przez wykorzystywaną AI. Właśnie
dlatego AI jest tylko tak dobra jak Twoje dane. W przypadku złych danych posiadanie
wiarygodnej i przejrzystej AI będzie niemożliwe. Dane organizacji należy oczyszczać,
porządkować i katalogować, a dostęp do nich mogą mieć tylko odpowiednie osoby.
Oto kilka przykładów, jak firmy mogą porządkować swoje dane, tworząc z nich
wiarygodny fundament do analiz, który mogą wprowadzić w swojej działalności:
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Koncentracja na przygotowaniu i jakości danych (DataOps i AI)
DataOps, czyli operacje na danych, to metodologia pozwalająca zorganizować
ludzi, proces i technologię na potrzeby zapewniania ciągłego strumienia danych
gotowych do wprowadzenia w działalności dla konsumentów korzystających z
danych, z szybkością, z jaką prowadzą oni działalność biznesową. Dzięki temu
konsumenci korzystający z danych i dostawcy danych mogą współpracować ze
sobą, powstaje kultura danych samoobsługowych i usuwane są zatory ze
strumienia danych w celu zapewnienia sprawności i nowych inicjatyw o
odpowiedniej skali.
Zarządzanie jeziorem danych
Odpowiednio zaprojektowane i zarządzane jezioro danych (data lake) eliminuje
brak spójności między danymi, usuwa duplikaty i tworzy jedną wersję prawdy,
udostępniając ja użytkownikom. Poprzez odpowiednie zarządzanie i posługiwanie
się danymi w jeziorze danych organizacje mogą zidentyfikować wysokiej jakości,
wiarygodne dane. Ułatwia to ułatwia firmom budowanie modeli AI i
wyodrębnianie z jeziora danych informacji, którym mogą zaufać i na podstawie
których mogą podejmować działania.
Modernizowanie aplikacji
Firmy chcą, aby ich dane były bezpieczne i spełniały wymagania przepisów
dotyczących zgodności w celu ochrony klientów i użytkowników. Firmy chcą
również być w stanie szybciej i taniej wdrażać aplikacje wyższej jakości,
zapewniając i odświeżając środowiska danych testowych wdrożone lokalnie lub w
chmurze.
Zapewnianie prywatności i zgodności danych z przepisami
Organizacje dążą do realizacji dwóch sprzecznych ze sobą celów biznesowych:
prowadzenia rentownej działalności i przestrzegania nieustannie zmieniających
się przepisów i regulacji. Bardzo istotną rolę odgrywają przestrzeganie zobowiązań
dotyczących prywatności i ochrona danych osobowych, które wymagają
odkrywania i klasyfikowania różnych typów danych w ramach całej działalności.
Zapewnianie kompleksowych spostrzeżeń opartych na informacjach
Z uwagi na wiele źródeł danych dotyczących klientów i produktów, które
występują w całym przedsiębiorstwie, organizacje potrzebują rozwiązania do
zarządzania danymi w celu stworzenia pojedynczego, wiarygodnego widoku
informacji oraz wykorzystywania danych w czasie rzeczywistym jako
najważniejszego zasobu.
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Analizowanie: Zbuduj i skaluj AI z
wiarygodnością i transparentnością
Gdy organizacja zdoła zebrać swoje dane i uporządkować je, tworząc z nich
wiarygodny, ujednolicony widok, może ona przystąpić do ich analizy, aby zbudować i
zeskalować modele AI w ramach całej działalności. Dzięki temu firmy mogą uzyskiwać
przydatne informacje ze wszystkich swoich danych, bez względu na to, gdzie się one
znajdują, a także wykorzystywać AI, aby przekształcić swoją działalność – zapewniając
sobie wyraźną przewagę nad konkurencją.
Z tym stopniem drabiny wiążą się unikalne wyzwania. Pochopne inwestycje mogą
skutkować poważnymi problemami związanymi z narzędziami, ludźmi i procesem.
Rozwiązania punktowe utrudniają integrację, konserwację i wsparcie, prowadząc do
wzrostu kosztów i zwiększenia wyzwań natury technicznej.
Pojawiające się zapotrzebowanie na naukowców zajmujących się danymi sprawia, że
ich zatrudnianie i zatrzymywanie staje się ogromnym problemem. Poza tym brak
ujednoliconej platformy do analiz często skutkuje słabym zwrotem z inwestycji (return
on investment, ROI) i wywołuje frustrację wśród szefów firm, którym zależy na
lepszych rezultatach. Firmy muszą zaufać swojej AI, zanim ją w pełni zeskalują i
zautomatyzują w całej swojej organizacji.
W celu zbudowania modeli AI od podstaw i zeskalowania ich w ramach całej
działalności organizacje potrzebują możliwości obejmujących cały cykl życia AI.
Należą do nich:
Budowanie
Dotyczy budowania modeli AI przez firmy. Należy postrzegać je jako pracownię
artysty lub warsztat stolarski. To właśnie tu firmy tworzą i szkolą modele, które
następnie mogą wykorzystać na potrzeby predykcji. Bardzo ważne jest, aby na tym
etapie cyklu życia AI firmy budowały modele na potrzeby predykcji,
wykorzystując odpowiednie algorytmy.
Praca
Po zbudowaniu modelu należy wdrożyć go w ramach aplikacji lub procesu
biznesowego. Wdrożony model będzie funkcjonował w organizacji, podejmując
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decyzje dotyczące zgłoszeń, cen itd. Możliwe będzie także jego ponowne
przeszkolenie, gdy zajdzie taka potrzeba.
Zarządzanie
Po zbudowaniu i uruchomieniu modelu pojawia się pytanie: jak można go
zeskalować z wiarygodnością i transparentnością? Do obsługi złożonych lub
różnorodnych środowisk działających w oparciu o tworzenie i uruchamianie
przedsiębiorstwa potrzebują narzędzia, które jest w stanie nie tylko zarządzać
takimi środowiskami, ale także wyjaśnić, w jaki sposób modele dokonały predykcji
i skalować je w ramach całej organizacji. Dzięki wdrożeniu zarządzania
organizacje mogą śledzić, kto zmienił model, kiedy został on wdrożony, a także
poznać jego pochodzenie. Śledzenie tych wszystkich informacji pozwala
organizacjom upewnić się, że w ich modelach nie ma żadnych błędów
systematycznych oraz że są one przejrzyste i dają się wytłumaczyć.
W dzisiejszym świecie regulacji, rozporządzenia RODO i przepisów dotyczących
prywatności danych sposób, w jaki organizacje wykorzystują AI w działalności,
znajduje się pod ścisłą kontrolą. Organizacje muszą zarządzać AI przez cały cykl jej
życia, aby móc wyjaśnić konsumentowi lub innej firmie, w jaki sposób i dlaczego ich
systemy podjęły określoną decyzję.
Na przykład bank musi być w stanie powiedzieć konsumentowi, jakie czynniki stały za
odmową udzielenia mu pożyczki i co musiałby on zrobić, aby została podjęta inna
decyzja.
Jeżeli organizacja nie zapewni najpierw wiarygodności i przejrzystości AI, nie będzie
ona nigdy w stanie prawdziwie zeskalować jej w ramach wszystkich swoich schematów
pracy. Oto kilka przykładów, które pozwalają zobaczyć, dlaczego firmy potrzebują
wglądu w to, co robi ich AI:
Ubezpieczenia
Ubezpieczyciele mogą wykorzystywać uczenie maszynowe do bardziej spójnych i
dokładnych ocen ryzyka w odniesieniu do roszczeń, zapewniania klientom
uczciwych wyników i wyjaśniania zaleceń AI dla celów regulacyjnych i wywiadu
biznesowego.
Telekomunikacja
Naukowcy zajmujący się danymi mogą budować modele uczenia maszynowego i
pracować ze swoimi zespołami operacyjnymi ds. IT, aby z przekonaniem
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rekomendować dostawcom usług telekomunikacyjnych proaktywną konserwację
zasobów.
Opieka zdrowotna
Organizacje z branży opieki zdrowotnej muszą zachowywać zgodność z
przepisami poprzez śledzenie i wyjaśnianie decyzji podejmowanych przez AI w
ramach wszystkich schematów prac oraz inteligentne wykrywanie i usuwanie
błędów systematycznych w celu poprawy wyników.
Oszustwa
Na przestrzeni lat liczba oszustw gwałtownie wzrasta. Oszustwo jest trudne do
wykrycia. Wynika to z tego, że dane wykorzystywane do wykrywania oszustw są
złożone i często nieustrukturyzowane. A jeżeli dane znajdują się w silosach, firmy
mogą mieć problem z uzyskaniem kompletnego wglądu w nie, co prowadzi do
fałszywych wyników lub przeoczania alertów i kosztuje firmy setki milionów
dolarów.
Organizacje mogą włączać AI do swoich zmagań z wymienionymi powyżej
trudnościami, wykorzystując analitykę predyktywną, analizę w czasie rzeczywistym,
bardziej wyrafinowane techniki modelowania i technologie automatyzacji. Inwestując
w hybrydową platformę wielu chmur, organizacje mogą osiągnąć to wszystko w
zarządzanym i bezpiecznym środowisku.

Wprowadzenie: Wprowadź AI w całej swojej
działalności
Szczebel drabiny dotyczący wprowadzenia odnosi się do zdolności do zastosowania AI
w całym przedsiębiorstwie.
Oznacza to, że organizacje muszą być w stanie wprowadzić AI w wielu działach i do
różnych procesów – od list płac do opieki nad klientem i marketingu, wykorzystując
predykcję, automatyzację oraz optymalizację – aby usprawnić realizację swojego
programu działań biznesowych. W wielu przypadkach będzie to wymagało od
organizacji opracowania całkowicie nowych schematów pracy i procesów biznesowych
w każdym dziale. Wyobraź sobie rozległą sieć dyspozytorską, złożoną z firm
transportowych działających na żądanie i zautomatyzowanych magazynów. Są to
systemy, w których wprowadzono AI i które pozwalają złożonym grupom ludzi i
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maszyn współpracować ze sobą w celu wykonywania jeszcze bardziej złożonych zadań
z niesamowitą szybkością i skalą.
Oto kilka przykładów tego, jak firmy z różnych branż wprowadzają AI do swoich
procesów biznesowych:
Troska o klienta
Asystent AI ma dostęp do setek punktów kontaktu z klientami i może „uczyć się”
na ich podstawie, a także udostępniać te dane innym systemom w zintegrowany
sposób, aby zapewniać klientowi spójną obsługuję i wywoływać w nim poczucie,
że firma go „zna”. Dobrze wykonane chatboty z AI poprawiają odsetek
promotorów netto (Net Promoter Score, NPS) dzięki szybkiemu rozwiązywaniu
problemów i całodobowej dostępności, a także wykorzystaniu kanałów, w których
użytkownicy czują się najbardziej komfortowo, takich jak czat internetowy, SMS
(wiadomości tekstowe), media społecznościowe, np. Facebook, lub rozmowy
telefoniczne z działem obsługi klienta.
Pracownicy wykorzystujący wiedzę
Za pomocą AI można skanować i porównywać niesamowite ilości dokumentów w
celu zidentyfikowania i zrozumienia zależności, przydatnych danych oraz
rozbieżności, których człowiek nigdy by nie dostrzegł. AI pozwala na przykład
prawnikom i zaopatrzeniowcom przeglądać miliardy stron kontraktów i
dokumentów prawnych z mniejszą trudnością i większą dokładnością,
oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze.
Marketing
AI doskonale radzi sobie z wyszukiwaniem przydatnych informacji z ogromnych
ilości różnorodnych danych, odkrywając korelacje, których człowiek będący
analitykiem nigdy by nie dostrzegł. Obecnie w kreatywnych zespołach
marketingowych pracują naukowcy zajmujący się danymi, ponieważ ilość danych,
do jakich specjaliści ds. marketingu mają dostęp, oraz możliwość wykorzystania
AI zmieniają sposób pracy w tym obszarze – od przewidywania trendów
zakupowych i optymalizacji strategii marketingowych do dostarczania reklam,
które angażują odbiorcę, mają odpowiednią treść i osobisty charakter.
Łańcuch dostaw
AI zapewnia teraz firmom wgląd w ich dane operacyjne, dzięki czemu mogą one
pozyskiwać niespotykane dotąd informacje, które pozwalają im podejmować
bardziej świadome decyzje i łagodzić zakłócenia, zanim wpłyną one na ich
zdolność do zapewnienia wyników biznesowych. Przekłada się to na wzrost
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wydajności całego łańcucha dostaw, a tym samym zwiększenie ROI i zadowolenia
klientów.
Zasoby ludzkie
Sukces firmy zależy od jej pracowników. Dzięki AI organizacje mogą teraz
dokładniej przewidywać, którzy pracownicy mogą odejść z firmy, i wyznaczać
właściwego kandydata na konkretne stanowisko. AI pomaga także określić, którzy
pracownicy zasługują na awans i podwyżkę.
Ubezpieczenia
AI sprawia, że proces zatwierdzania roszczeń przez ubezpieczycieli jest spójniejszy
i zautomatyzowany, a także pozwala dokładniej przewidywać oceny ryzyka i
zapewniać klientom uczciwe wyniki. Dzięki temu pracownicy w tej branży mogą
skupić się na zadaniach o większej wartości, jednocześnie zachowując możliwość
wyjaśnienia, w jaki sposób te decyzje zostały podjęte przez AI.
Planowanie finansów przedsiębiorstwa
Dokonując inwestycji w rozwiązanie do analiz finansowych oparte na AI,
organizacje mogą stworzyć nową generację dyrektorów finansowych, którzy są w
stanie stosować analitykę predykcyjną i wykorzystywać wartość, która do tej pory
była ukryta w danych. Dzięki temu organizacje mogą wyeliminować pracę ręczną,
która jest podatna na błędy.
Te przykłady pokazują, jaki wartość może zapewniać AI, gdy firmy poszukują
sposobów na uzyskiwanie większej wartości ze swoich danych i przekształcają swoją
działalność.
Weźmy na przykład dużą i niezależną firmę energetyczną, która od ponad 50 lat jest
liderem globalnej branży gazu i ropy naftowej. W czym tkwi jej tajemnica? Zatrudnia
ona i rozwija jednych z najlepszych na świecie ekspertów w dziedzinie inżynierii. Takie
postępowanie pomogło firmie zbudować kilka z największych konstrukcji na naszej
planecie, w niektórych z najbardziej odległych części oceanu, i bezpiecznie
transportować produkowaną przez siebie energię do ludzi na całym świecie, aby
zapewnić ją dla następnego pokolenia.
Firma ta zdawała sobie sprawę, że musi wykorzystać instytucjonalną wiedzę swoich
najlepszych pracowników, a wykorzystując moc AI była ona w stanie pozyskać przydatne
informacje z treściwych i skomplikowanych danych inżynieryjnych, jakie zbierała przez 30
lat, a także sprawić, aby wiedza gromadzona przez dziesięciolecia znalazła się na wyciągnięcie
ręki pracowników w całej firmie. Pomogło to organizacji szybciej znajdować odpowiedzi na
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trudne pytania, umożliwiając podejmowanie decyzji dotyczących skomplikowanych
projektów na podstawie faktów.
Jest to tylko przykład tego, jak firma może wprowadzić AI w ramach swojej głównej
działalności. To samo podejście można jednak powielać w dowolnej branży, ponieważ
zaczyna się ono od wdrożenia AI. Polega ono na automatyzacji i optymalizacji procesów w
całkowicie nowe sposoby, a także stosowaniu AI w celu odblokowania nowej wartości dla
prowadzonej działalności, bez względu na jej wielkość lub branżę.

Podsumowanie
Aby organizacje odniosły sukces dzięki AI w dzisiejszym hybrydowym świecie wielu chmur,
muszą one zmodernizować architekturę służącą do pozyskiwania informacji, ich
przechowywania, porządkowania, uzyskiwania do nich dostępu oraz ich analizowania.
Wdrażając AI w swojej organizacji, należy pamiętać o trzech rzeczach. Po pierwsze należy
rozpocząć od zdefiniowania problemu.Bez względu na to, czy Twoja organizacja dopiero
rozpoczyna działania związane z AI, czy też jest już na dalszym etapie, zawsze należy wracać do
głównego problemu biznesowego, który ma zostać rozwiązany. Zwykle należy zacząć od
określenia potrzeb i słabych punktów. Zastanów się, jak AI może pomóc zapewnić wyjątkową i
spersonalizowaną obsługę klienta.
Po drugie należy pamiętać, że AI (sztuczna inteligencja) nie może istnieć bez IA (architektury
informacji).Organizacje potrzebują nowoczesnej architektury informacji do łączenia danych ze
wszystkich potrzebnych źródeł, do udostępniania ich użytkownikom ze wszystkich zespołów,
do dynamicznego budowania i wdrażania modeli AI oraz do upraszczania i ujednolicania
danych oraz usług AI we wszystkich środowiskach chmurowych. Drabina AI została stworzona,
aby pomóc organizacjom w zbudowaniu architektury informacji, a ostatecznie w realizacji ich
celów dotyczących AI.
Po trzecie AI to nie magia. To ciężka praca. W celu wyeliminowania problemów, z jakimi
zmagają się firmy (dane, umiejętności i wiarygodność) na drodze do skutecznego wdrożenia AI
w całej organizacji konieczne są właściwe narzędzia, metodologie i sposoby myślenia.
AI to największa szansa naszych czasów, ale na rynku nadal występują obawy, że AI zastąpi
pracowników.
Jednak rzeczywistość wygląda następująco: AI nie zastąpi kierowników. To raczej
kierownicy, którzy korzystają z AI, zastąpią tych, którzy tego nie robią.
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