Przewodnik dla dyrektorów
chcących przyspieszyć
rozwój wraz ze zmianą skali
dzięki nowoczesnej SI
Przełomowe zwroty z inwestycji
w SI w erze platform

1

Streszczenie

Możliwości i wyzwania stawiane przez SI

„Biznesowi zakłócacze” wyznaczyli nowe standardy w obsłudze klienta,
szybkości wprowadzania rozwiązań na rynek oraz innowacji w każdej gałęzi
przemysłu. Wykorzystanie sztucznej inteligencji (SI) osiągnęło punkt
przełamania, w którym czołowe organizacje mogą pochwalić się
przełomowymi wynikami, kształtując na nowo rynek i wyróżniając się na tle
branżowej konkurencji. W sercu SI leży kilka strategicznych czynników
umożliwiających taki stan: automatyzacja, prognozowanie i optymalizacja.
Zdolność organizacji do automatyzacji żmudnych zadań, przewidywania
rezultatów oraz optymalizacji zasobów jest kluczowa dla jej rozwoju.
W rzeczy samej, szybko rozwijające się firmy realizują imperatywy
biznesowe – zapewnianie lepszej obsługi konsumentów, przyśpieszanie
dostaw produktów i usług, upraszczanie operacji i kapitalizowanie
ekosystemu – a jednocześnie spełniają wymogi związane ze zgodnością
i zarządzaniem ryzykiem wraz ze zmianą skali.

Firmy wykorzystują SI do przewidywania rezultatów biznesowych,
upraszczania operacji, poprawiania wydajności, ochrony przed
cyberzagrożeniami i oszustwami, a także do odkrywania nowych możliwości
rynkowych. Tego typu prognozy mogą pomóc liderom w wyprzedzeniu
konkurencji oraz rynkowych wahań. Dodatkowo przedstawiciele szczebla
zarządczego firm zmagają się z presją spełnienia oczekiwań akcjonariuszy,
jednocześnie wprowadzając znaczące zmiany w procesach, technologiach i
organizacjach podczas implementowania SI.

Oto zagadnienia omówione w tym przewodniku:
– Charakterystyka inwestycji w SI przez szybko rozwijających się liderów.
– Dlaczego potrzebujesz platformy danych i SI?
– Na co należy zwracać uwagę w platformie danych i SI:
automatyzacja, prognozowanie i optymalizacja.
– Korzyści z tworzenia i skalowania SI przez zaufanie i przejrzystość.

Do tego dochodzi jeszcze nadzór nad modelami SI oraz analiza danych na
poziomie zarządu. Instytut IBM® Institute of Business Value opublikował
badanie C-suite Study¹ zatytułowane „Build Your Trust Advantage –
Leadership in the era of data and AI everywhere” („Buduj przewagę opartą na
zaufaniu – przywództwo w czasach wszechobecnych danych i SI”), według
którego zaufanie klientów do nazw marek i instytucji szybko maleje. Klienci
domagają się transparentności danych związanych z produktami i usługami
oraz pragną zapewnienia, że wszelkie dane osobowe będą chronione
i wykorzystywane w stosowny sposób.

Z niniejszego dokumentu dowiesz się, jak branżowi liderzy wykorzystują
zalety SI, jak ważne jest korzystanie z rozwiązań platformowych oraz jakie
korzyści zapewnia platforma danych i SI. Ponadto przewodnik omawia
możliwe do podjęcia działania oraz strategie, które pomogą Twojej firmie w
odniesieniu sukcesu.

„Kwestie nadzoru danych oraz modeli SI,
w tym także sposób ich zatwierdzania i wykorzystywania,
są teraz problemami na poziomie zarządu. Dotyczy to
także etycznego użycia danych”¹.
COO ds. bankowości,
Holandia
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Szybko rozwijający się liderzy odnoszą sukcesy dzięki SI
Według Forrester Research szybko rozwijający się liderzy inwestują
mocno w SI. Ponad 50% respondentów badania Forrester oczekuje ponad
pięciokrotnego zwrotu z inwestycji w SI². Przedstawiając to w liczbach,
powiedzmy, że rozwojowi liderzy, którzy zainwestowali 10 mln USD, mogą
spodziewać się zwrotu na poziomie 60 mln USD. Liderzy Ci inwestują także
dwukrotnie więcej w dane i analizy oraz 2,5 raza więcej w platformy SI i do
uczenia maszynowego w porównaniu z firmami o niskim rozwoju.
Badanie Forrester Research wykazało również, że firmy inwestujące w
analityków danych o specjalistycznych umiejętnościach – jak tworzenie
modeli predykcyjnych, uczących się dogłębnie i maszynowo,
przetwarzających naturalne języki, widzących komputerowo i innych
typów – rozwijają się szybciej niż te, które nie dokonują takich inwestycji.
Jak twierdzi Forrester, w przypadku niektórych zastosowań SI, np. związanych
z HR, identyfikacją leadów sprzedażowych lub zarządzaniem wydatkami
z opcją wykrywania oszustw, organizacje preferują zakup pakietów
rozwiązań SI.
– 46% kupuje gotowe zestawy rozwiązań SI dla konkretnych zastosowań.
– 20% opracowuje własne rozwiązania SI wewnątrz organizacji.
W praktyce potrzebna jest platforma danych i SI, która ułatwia kupowanie,
budowanie lub oba te procesy w zależności od potrzeb biznesowych.

Wymagania, na jakich należy się skupić,
oceniając platformę danych i SI
Analiza danych – będąca dyscypliną, która pomaga firmom rozpoznawać
znaczące wzorce, przewidywać rezultaty i upraszczać procesy decyzyjne –
jest kluczowym akceleratorem w wykorzystaniu SI. Korzystanie z nowych
spostrzeżeń, wzorców i innych cennych informacji pozyskanych z danych,
daje Twojej firmie możliwość przewidywania przyszłych wydarzeń i
upraszczania podejmowanych decyzji. Możesz zoptymalizować działania,
uzbrajając się w odpowiednie oferty i podejście oraz próbując osiągnąć
możliwie najlepsze rezultaty na podstawie wybranych scenariuszy. Mając na
myśli ten potencjał, potrzebujesz platformy, która pozwoli Ci zrealizować
pomysły i wykorzystać analizę danych w sposób progresywny.
Czym zatem jest platforma? Platforma jest „infrastrukturą, która promuje
tworzące wartość interakcje wśród uczestników. Platforma zapewnia otwarte
środowisko dla tych interakcji i ustala warunki zarządzania nimi”³. Dobór
odpowiedniej platformy jest zatem strategicznym imperatywem, który
pozwoli odnieść sukces działalności zmodernizowanej dzięki SI.

Stwórz fundamenty pod zarządzanie talentem, danymi i zaufaniem
Twoim celem jest przekształcenie procesu prognozowania i optymalizacji w
powtarzalną innowacyjność i inteligentny przepływ pracy. Aby spełnić tę
obietnicę i pozwolić SI rozkwitać w obrębie operacji, Twoja siła robocza
wymaga prostego wdrożenia w platformę danych i SI, która pozwoli
zautomatyzować proces rozwoju. Co więcej, musisz określić sposoby na
wykorzystanie swoich aktualnych inwestycji technologicznych z nową
platformą, zamiast dodawać pojedyncze narzędzia.
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Talent: umiejętności i personel są ważne dla sukcesu SI. Według PwC 2019 AI
Predictions potrzebujesz zespołu przygotowanego na pracę z SI. Wymaga to
ciągłych inicjatyw edukacyjnych, które umożliwią zmianę i podnoszenie
kwalifikacji pracowników. Ponadto wraz ze zmianą opisów stanowisk musisz
przemyśleć strukturę organizacyjną, aby pomóc w szkoleniu rozwijającej się
siły roboczej⁴.
Dane: są motorem napędowym wydajności modelowej. Modele SI są
zbudowane na podstawie danych, więc posiadanie odpowiednich danych
produkcyjnych określa poziom wydajności modeli. Takie podejście oznacza,
że platforma musi dawać dostęp do stałego przepływu danych. Musi również
wykrywać i minimalizować nieuniknione odchylenia w dokładności, gdy
modele napotykają na dane produkcyjne różniące się od danych, na których
były kształtowane. Powinna być również w stanie zapewnić łatwo
kontrolowany rejestr modeli i danych wykorzystywanych w cyklu SI.
Zaufanie: Twój zespół musi być w stanie wykazać, w jaki sposób można
wykryć i zminimalizować wpływ tendencyjności w modelach SI oraz wyjaśnić
poszczególne rezultaty. Twoja platforma powinna być także w stanie śledzić
wyniki w zestawieniu z firmowymi KPI. Powinna również bazować na
zaufaniu i być wytłumaczalna, umożliwiając dostosowanie skali i utrzymanie
wysiłków związanych z SI.

Wdrażaj błyskawicznie prognozy i optymalizacje SI w aplikacje
Platforma danych i SI powinna wspierać także integrację spostrzeżeń
z modeli SI z Twoimi nowoczesnymi aplikacjami. Większość przedsiębiorstw
zainwestowała już duże pieniądze w rozwój aplikacji. Elastyczna, otwarta
platforma danych i SI może stanowić fundament dla rozwoju aplikacji i
zespołów biznesowych w zakresie tworzenia operacji modelowych
(ModelOps). ModelOps może współpracować bezproblemowo z DevOps,
pomagając zwiększyć powodzenie nowoczesnych aplikacji dzięki SI.
Zautomatyzuj zarządzanie cyklem życia SI
Analiza danych oraz inwestycje SI tradycyjnie skupiły się
na wykorzystaniu analityki predykcyjnej i uczenia maszynowego do
rozwiązywania kwestii biznesowych lub na automatyzacji niewielkich
zestawów procesów. Jednakże większość liderów próbuje aktualnie
poszerzyć zastosowanie SI. Ta perspektywa oznacza, że projekt Twojej
platformy powinien pomagać w operacjonalizacji i automatyzacji
kompleksowego zarządzania modelami i narzędziami w Twoim
przedsiębiorstwie.
Automatyzacja pomaga zespołom w ponownym skupieniu się na
wartościowych działaniach, które korzystają z Twoich głównych wyróżników.
Poszukaj platformy, która pozwoli zautomatyzować takie kroki, jak:
–
–
–
–

przygotowanie danych;
inżynieria cech;
wybór algorytmów uczenia maszynowego;
optymalizacja hiperparametrów pozwalająca wybrać najlepszy możliwy
model uczenia maszynowego.

Te kroki powinny być nadzorowane przez system SI dążący do określenia
najbardziej obiecującego kroku na każdym etapie procesu. Jest to proces
wykorzystywania SI do budowania SI, a przykładem może tutaj być AutoAI,
funkcja wspierana przez technologię IBM Research™⁵.
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Optymalizuj decyzje na podstawie prognozowanych rezultatów
Niektórzy szybko rozwijający się liderzy mają doświadczenie w radzeniu sobie z
przypadkami wielokrotnego użycia oraz poprawianiu decyzyjności w zakresie SI.
Możesz połączyć wnioski i orkiestrację SI z ludzkim talentem. Aby Twoja firma
zanotowała najwyższy zwrot z inwestycji, platforma danych i SI musi korzystać z
prognozowanych rezultatów i stosować je podczas przypisywania działań.
Nowoczesna platforma danych i SI powinna ułatwiać przepływ procesu
wybierania i edytowania danych podczas problemów z optymalizacją
zespołu. Korzystająca z interfejsu dla naturalnego języka platforma powinna
pozwolić Twojemu zespołowi użytkować modele optymalizacji, a także
tworzyć i udostępniać raporty z wykresami Gantta, harmonogramy, plany
zasobów oraz alokacje zasobów i zapotrzebowań. Optymalizacja
podejmowania decyzji, będąca częścią platformy danych i SI, upraszcza
stosowanie analityki normatywnej w prognozowanych rezultatach. To
właśnie są analityczne dane decyzyjne⁶.

Zwiększ wydajność poprzez zmianę i podniesienie
umiejętności siły roboczej
Dobrze działające zespoły ds. analizy danych w szybko rozwijających się
firmach są zróżnicowane. Jest mało prawdopodobne, aby pojedyncza osoba
była ekspertem w wielu dziedzinach SI, jak obliczenia, zarządzanie danymi,
matematyka stosowana, przypadki użycia biznesowego, analiza decyzyjna
itd. SI wymaga zespołów składających się z ludzi o różnych umiejętnościach
oraz perspektywach współpracy.
Dlatego właśnie potrzebujesz platformy wspierającej wizualne i programowe
podejście do budowania modeli, korzystającej zarówno z narzędzi do
wizualnej analizy danych, jak i narzędzi open source oraz języków
programowania typu Python lub R. Dodatkowo platforma powinna pomagać
analitykom danych wizualnych w błyskawicznym łączeniu tekstu z danymi
strukturalnymi w celu ujawnienia ukrytych wzorców oraz wykorzystania ich
w procesach prognozowania i optymalizacji.

Wykorzystaj i połącz swoje aktualne inwestycje związane z danymi Big Data
Ważne jest, aby platforma pozwoliła zająć się analizą danych Big Data
w celu bezpieczniejszego i szybszego wyciągania wniosków w danej skali.
Przykładowo, nowoczesna platforma danych i SI może zaoferować
bezpieczny sposób uzyskiwania dostępu do danych w klastrze Hadoop i
przekazywania do niego poleceń wykonawczych, bez konieczności
przenoszenia dużych ilości danych. Platforma może także rozszerzyć procesy
rozwoju modeli i generowania danych analitycznych poprzez wykorzystanie
dotychczasowych inwestycji w kontenery Hadoop, korzystając jednocześnie
z rozproszonego środowiska obliczeniowego w celu zapewnienia
odpowiedniej skali i wysokiej dostępności.

Zapewnij ekosystem otwartych i najlepszych w swojej klasie
narzędzi w każdej chmurze
Twój zespół jest wszędzie, tak samo jak dane. Aby wykorzystać innowacje
wprowadzane na całym globie, musisz dostarczyć swoje modele
wszędzie tam, gdzie znajdują się dane. Twoja platforma danych i SI musi być
otwarta, obsługiwać modele i dane wykorzystywane w wielu chmurach, a
jednocześnie korzystać z bogatych ekosystemów. Twoja platforma powinna
również dawać możliwość minimalizowania kosztów i ryzyka związanego z
przenoszeniem danych, które potencjalnie mogłyby stwarzać regulacyjne
lub prawne problemy.
Dodatkowo platforma powinna dostarczać możliwości szybkiego wdrażania
projektów SI za pomocą branżowych akceleratorów, a także oferować
gotowe aplikacje ze wstępnie zdefiniowanymi terminami biznesowymi i
artefaktami analizy danych⁷.

Łącz opcje tworzenia i zakupu w elastycznych modelach licencyjnych
Gdy chodzi o technologię, decyzja o zakupie lub stworzeniu własnego
rozwiązania staje się bardzo skomplikowana. Większość szybko rozwijających
się firm wybiera, co chce zakupić, a co stworzyć, gdy pojawia się temat
analizy danych i SI. Twoje potrzeby mogą ewoluować
wraz z przebiegiem cyklu życia. Dlatego właśnie najlepiej jest poszukać
elastycznej platformy danych i SI, która obsłuży pakiety aplikacji SI
oraz zapewni obsługę narzędzi klasy korporacyjnej łączących w sobie
technologie własnościowe i open source.
Postaw na elastyczną SI współpracującą ze zintegrowanymi narzędziami
Aby zapewnić możliwości oferowane przez technologie analizy danych i SI,
Twoja organizacja musi zaimplementować elastyczną SI. Możesz czerpać
inspiracje z najlepszych praktyk opierających się na setkach pomyślnych
wdrożeń SI⁸.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami technicznymi tego typu pomoże
Ci uświadomić innych liderów biznesowych w kwestii SI. Po wyjaśnieniu, w
jaki sposób szybko rozwijające się firmy korzystają z SI, możesz skupić się
na omówieniu tego, jak dzięki współpracy można osiągnąć znaczne zyski w
produktywności na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. Utrzymanie i
zapewnienie wsparcia kadr kierowniczych wysokiego szczebla w obrębie
centrum doskonałości SI może pomóc w zapewnieniu wysokiego zwrotu z
inwestycji w SI.

Promuj zaufanie i transparentność w modelach SI
Zapewnienie pewności dotyczącej danych i modeli SI ma wielkie znaczenie.
Aby odnieść sukces, musisz śledzić i analizować rezultaty działania SI w całym
jej cyklu życia. Musisz być także w stanie zapewnić, że Twoje modele
pozostaną uczciwe, możliwe do wyjaśnienia i zgodne, niezależnie od tego,
gdzie zostały opracowane i w jakiej chmurze działają. Twoja działalność
oraz jednostki nadzorcze wymagają tego, aby unikać niepotrzebnej
tendencyjności i być w stanie wyjaśnić rezultaty, przez co zdolności te muszą
być częścią nowoczesnej platformy danych i SI.
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Watson Studio Premium dla
IBM Cloud Pak for Data
Watson™ Studio Premium dla rozwiązania IBM Cloud Pak™ for Data pozwala
na szybsze osiąganie korzyści z inwestycji w SI. Watson Studio Premium
składa się z rozwiązań IBM Decision Optimization, SPSS® Modeler
oraz Hadoop Execution Engine.
Ten potężny pakiet pomaga przedsiębiorstwom w:
– upraszczaniu procesów decyzyjnych na podstawie prognozowanych
wyników jako część platformy danych i SI;
– zwiększaniu możliwości specjalistów ds. danych i analityki;
– wykorzystaniu dotychczasowych inwestycji w dane Big Data.
Platforma pozwala organizacjom w unikalny sposób przewidywać i
optymalizować wyniki biznesowe w pojedynczym, zunifikowanym
środowisku.
Oparte na technologii Red Hat® OpenShift® i wdrażane w zaledwie kilka godzin
rozwiązanie IBM Cloud Pak for Data można z łatwością rozszerzyć o dowolne
mikrousługi ze stale powiększającej się oferty IBM i innych firm. IBM Cloud Pak for
Data współpracuje z każdą chmurą, dając organizacjom możliwość łatwiejszego
integrowania procedur analitycznych i aplikacji w celu przyspieszenia
innowacyjności. Dzięki tej nowoczesnej platformie SI Twoje przedsiębiorstwo
może tworzyć i wdrażać SI oraz modele uczenia maszynowego, przyspieszać
projekty analizy danych oraz zapewnić kompleksową automatykę cyklu życia
rozwiązań. IBM Cloud Pak zapewnia pełne wsparcie środowisk
wielochmurowych, takich jak Amazon Web Services (AWS), Azure, Google Cloud,
IBM Cloud™ czy chmury prywatne. Rozwiązania AutoAI i Watson OpenScale™ są
dostępne jako część podstawowego pakietu IBM Cloud Pak for Data.

Przykłady międzybranżowego wykorzystania SI
Zwiększenie wydajności centrów telefonicznych dzięki chatbotom,
które mogą dostosować się do nieprzewidywanego wzrostu liczby
połączeń telefonicznych, wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub
wiadomości na czacie.

Poprawa produktywności poprzez alokację właściwych
pracowników do konkretnych zadań w odpowiednim czasie oraz
tworzenie dokładnych prognoz roboczych.
Redukcja kosztów konserwacji poprzez przewidywanie awarii,
zanim te nastąpią.

Zwiększenie cross-sellingu i up-sellingu dzięki spersonalizowanym
i dostarczanym w czasie rzeczywistym rekomendacjom oraz ofertom.

Łagodzenie ryzyka poprzez dokładną ocenę zdolności kredytowej
klienta.

Zwiększenie lojalności poprzez przewidywanie odpływu klientów
i proponowanie działań zaradczych.

Wykrywanie oszustw poprzez identyfikowanie wzorców podejrzanego
zachowania.

Optymalizacja ofert poprzez słuchanie opinii klientów
i przewidywanie ich przyszłych potrzeb.

Odblokowywanie nowych modeli biznesowych poprzez nawiązanie
do niewykorzystanych wymagań oraz wprowadzenie rozwiązań
predykcyjnych w nowoczesnych zastosowaniach.

Usprawnienie marketingu za sprawą kierowanych
i spersonalizowanych kampanii.
Minimalizacja kosztów magazynowych i usprawnienie zarządzania
zapasami poprzez dokładne prognozowanie.
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Korzyści z tworzenia i skalowania SI przez
zaufanie i przejrzystość
Prowadzisz swoją organizację w kierunku, który pozwoli jej odnieść sukces w
zakresie SI. Aby zmonetyzować SI, musisz zainwestować w odpowiednią
platformę danych i SI pozwalającą stawić czoła wyzwaniom w kwestii
danych, talentów i zaufania w sposób, który umożliwia transformację.
Platforma powinna łączyć w sobie zdolności przewidywania,
automatyzowania i optymalizowania jako część zaimplementowanej SI.
Budując i skalując SI na bazie zaufania i przejrzystości, możesz okiełznać jej
moc i wykorzystać do następujących procesów:
– automatycznego zarządzania cyklem życia SI;
– usprawnienia procesów decyzyjnych na podstawie prognozowanych
efektów;
– monitorowania wydajności modeli;
– promowania współpracy w zakresie analizy danych
na zunifikowanej, wielochmurowej platformie danych i SI.
Korzyści są znaczne. Twoja organizacja może wyprzedzić pokrewne firmy
w kwestii dochodów i zyskowności, operacyjnej doskonałości oraz
innowacyjności. Możesz obsługiwać dane i modele w sposób, który promuje
zaufanie i angażuje w zróżnicowany sposób klientów i partnerów
biznesowych. Możesz także budować zaufanie do danych i modeli SI,
a następnie wykorzystywać je do poprawy doświadczeń klientów
i partnerów w obrębie ich łańcucha wartości, przyspieszając tym
samym rozwój.

Więcej informacji

Webinarium: Odnoszenie sukcesu z SI
Dzięki trzyczęściowemu webinarium dowiesz się, jak zwiększyć zwrot z
inwestycji w SI, a także jakie czynniki wyróżniają liderów.
Zapisz się na webinarium

Zwrot z inwestycji w korporacyjną SI
Wiceprezes i dyrektor ds. danych, Seth Dobrin, wyjaśnia, jak zapewnić sobie
prawdziwy zwrot z inwestycji poprzez uczynienie korporacyjnej SI integralną
częścią firmy zamiast wykorzystywania jej tylko do eksploracji i badań.
Obejrzyj film (2:08)

Ocena wartości biznesowej
Zaufane rozwiązania SI, które dostarczają usprawnione działania, mogą
zapewnić znaczną wartość biznesową. Ocena wartości biznesowej SI
pokazuje, jak dużą wartość możesz wygenerować.
Przeprowadź ocenę

Omówienie produktu
Jednym z elementów pozwalających przyspieszyć wzrost wartości SI
jest zapewnienie wysokiej jakości danych, dzięki czemu możesz liczyć
na dokładne i automatyczne spostrzeżenia oraz decyzje. IBM Cloud Pak
for Data może w tym pomóc. Zapoznaj się z produktem, aby dowiedzieć
się więcej.
Obejrzyj film

Dowiedz się, jak rozwiązanie IBM Cloud Pak for Data może zmienić Twoją firmę.
Zobacz, jak to działa

IBM Watson

6

Załącznik: Przykłady wykorzystania SI w różnych branżach
W jaki sposób szybko rozwijający się liderzy inwestują w tworzenie własnych
modeli SI w celu rozwiązania konkretnych problemów biznesowych w danej
skali? Zapoznaj się z przykładami z kilku różnych branż:

Bankowość
–
–
–
–

Szacowanie ryzyka dotyczącego rynku i kontrahentów w handlu.
Szacowanie ryzyka kredytowego w zakresie pożyczek.
Wykrywanie oszustw transakcyjnych w czasie rzeczywistym.
Przyspieszanie procesu przyznawania kredytu i obsługi klienta
przy jednoczesnym kontrolowaniu ryzyka związanego z szybką oceną
zdolności kredytowej.

Ubezpieczenia
– Wykrywanie oszustw związanych z roszczeniami.
– Optymalizacja ofert i składek poprzez ocenę istotnego ryzyka w
odniesieniu do każdego aplikanta.
– Przewidywanie niebezpiecznych zjawisk pogodowych w celu
zmniejszenia liczby roszczeń ubezpieczeniowych dla samochodów.

Energia i usługi komunalne
–
–
–
–
–

Zarządzanie dużymi sieciami fizycznych zasobów.
Prognozowanie wzorców produkcji i zapotrzebowania.
Przewidywanie wyłączeń, zanim nastąpią.
Planowanie w kwestii zapasów i popytu.
Uproszczenie procesów optymalizacji dostaw i zapotrzebowania.

Rząd
– Wykrywanie oszustw związanych ze świadczeniami.
– Przewidywanie wzorców wykorzystania usług publicznych.
– Optymalizacja procesów zarządzania odpadami i płynnością ruchu
drogowego.

Produkcja
– Utrzymanie płynności działania linii produkcyjnych
poprzez modelowanie jakości produktów i wykrywanie wad.
– Optymalizacja logistyki i procesów zarządzania magazynem.
– Opracowywanie czujników pojazdów autonomicznych poprzez
wykorzystanie modeli uczenia maszynowego.
– Optymalizacja operacji związanych z łańcuchem dostaw.

Sprzedaż detaliczna

Przemysł spożywczy
– Automatyzacja procesów gromadzenia danych i analizowania jakości
jedzenia.
– Przewidywanie i ostrzeganie o potencjalnych epidemiach
w celu umożliwienia natychmiastowej interwencji.
– Ochrona danych wrażliwych umożliwiająca
bezpieczną współpracę konkurencji.

Służba zdrowia
– Monitorowanie strumieni danych z urządzeń EKG i innego wyposażenia
medycznego.
– Przewidywanie zmiany stanu zdrowia pacjenta.
– Prowadzenie badań medycznych.
– Analizowanie w czasie rzeczywistym strumieni danych na temat
pacjenta.

Media i rozrywka
– Dostarczanie szybszych i dogłębniejszych spostrzeżeń na temat
publiczności telewizyjnej.
– Zapewnianie szybszego wglądu w bogatsze
i bardziej skomplikowane zestawy danych na temat widzów.
– Zapewnienie szybkiego i łatwego skalowania wraz ze zmianą
zapotrzebowań dzięki elastycznym zasobom.
– Skupienie się na zapewnieniu usług biznesowych
zamiast na technologiach czy operacjach.

Edukacja
– Przewidywanie wyników uczniów oraz wskaźników ich utrzymania.
– Identyfikacja uczniów wymagających dodatkowej pomocy w osiąganiu
celów.
– Wzmacnianie relacji z darczyńcami.
– Śledzenie ruchów uczniów w celu zredukowania nieobecności.

Usługi komputerowe
– Zapewnianie natychmiastowych spostrzeżeń na temat roboczych
praktyk firmy.
– Osiąganie bezprecedensowej wydajności dzięki
zrobotyzowanej automatyzacji procesów.
– Pomaganie pracownikom w skupianiu się na działaniach strategicznych.
– Zwiększanie zadowolenia klientów poprzez zapewnienie
lepszej obsługi na podstawie prognoz dotyczących zachowań klientów
oraz modeli ich odpływu.

– Zarządzanie programami lojalnościowymi dla klientów.
– Zwiększenie cross-sellingu i up-sellingu poprzez rekomendacje
tworzone na podstawie profilu klienta oraz wyszukanych modeli
tendencji.
– Umożliwienie dokładnego prognozowania popytu.
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Słownik pojęć
Algorytmy to zestawy reguł definiujących kolejność działań, które można
zastosować dla danych w celu rozwiązania konkretnego problemu.
Sztuczna inteligencja (SI) to zdolność systemów komputerowych do
interpretowania i uczenia się z danych. Termin ten opisuje najczęściej
systemy stworzone z wykorzystaniem modeli maszynowego i głębokiego
uczenia się. Techniki SI dają komputerom zdolność rozwiązywania wielu
różnych problemów, które wcześniej były uznawane za nie do przekroczenia.
Tendencyjność to powszechny problem podczas projektowania,
kształtowania i testowania modeli, który może prowadzić do niedokładnych
prognoz. Minimalizowanie tendencyjności poprzez monitorowanie i
kontrolowanie modeli podczas działania to coraz ważniejsza kwestia dla firm
chcących zaadaptować SI na szerszą skalę.
Modele klasyfikacji mają za zadanie przypisać punkty danych do kategorii
poprzez porównanie ich z zestawami punktów danych, które zostały już
przypisane do kategorii. Rezultatem jest wartość dyskretna oznaczająca
jedną z ograniczonych list opcji zamiast konkretnego wyniku. Na przykład
model klasyfikacji może udzielać odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie, czy
klient zdecyduje się dokonać zakupu w przypadku złej zdolności kredytowej.
Analiza treści to analiza danych niestrukturalnych w dokumentach
o różnych formatach, w tym plików tekstowych, graficznych, dźwiękowych i
wideo. Techniki uczenia maszynowego mogą znacznie przyspieszyć analizę
dużych repozytoriów treści, które dawniej wymagałyby od pracowników
setek lub tysięcy godzin spędzonych na analizie i klasyfikacji.
Analityka danych to bardzo szeroka dyscyplina oferująca unifikację
informacji statystycznych, analizy danych oraz uczenia maszynowego w celu
opanowania danych i wykorzystania ich do rozwiązywania problemów
biznesowych. Pozwala ona rozpoznawać nowe wzorce, tworzyć prognozy i
optymalizować decyzje.
Optymalizacja decyzji jest procesem korzystającym z zaawansowanych
technik matematycznych i sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu
problemów związanych z podejmowaniem decyzji, które obejmują miliony
zmiennych decyzyjnych, ograniczenia biznesowe i kompromisy.
Głębokie uczenie jest gałęzią uczenia maszynowego korzystającego z sieci
neuronowych z wieloma ukrytymi warstwami. Te niezwykle wyszukane sieci
wykorzystuje się w najnowocześniejszych technologiach, jak widzenie
komputerowe, tłumaczenie maszynowe czy rozpoznawanie mowy.

Możliwość wytłumaczenia zapewnia kontekst dla każdej decyzji, co czyni
modele SI przejrzystymi i możliwymi do kontrolowania. Jest to ważny atrybut
każdego systemu korzystającego z modeli predykcyjnych do zapewniania
rekomendacji i wspierania procesów decyzyjnych firmy. Model predykcyjny
uznany za skomplikowany lub tajemniczy nie zdobędzie zaufania
akcjonariuszy, jednostek nadzorczych ani klientów.
Eksploracja danych jest ważną częścią procesu budowania modeli. To
działanie ma na celu ujawnienie interesujących cech poszczególnych
zestawów danych, odkrycie ukrytych zależności i wskazanie przypadków
zastosowania, w których model predykcyjny mógłby zapewnić korzyści.
Analityka geoprzestrzenna zajmuje się analizą danych geograficznych, jak
współrzędne długości i szerokości geograficznych, kody pocztowe i adresy.
Analiza ta jest niezwykle przydatna w rozwiązywaniu wielu praktycznych
problemów związanych z obróbką danych. Współczesna platforma do analizy
danych powinna zapewniać łatwe wyszukiwanie, przetwarzanie i obliczanie
informacji geoprzestrzennych, a także oferować łatwą integrację z
narzędziami mapującymi do wizualizacji rezultatów.
Inferencja sztucznej inteligencji pozwala zastosować reguły logiczne dla bazy
wiedzy w celu wyciągnięcia wniosków w razie niepewności. Dzięki inferencji
użytkownicy mogą liczyć na prognozę, która została uproszczona,
skompresowana i zoptymalizowana na potrzeby wydajności środowiska
uruchomieniowego.
Regresja liniowa jest procesem statystycznym korzystającym z jednej
niezależnej zmiennej do wyjaśnienia lub przewidzenia wartości bądź wyniku.
Może to być np. liczba SKU produktu sprzedanego w danym tygodniu lub
procentowa wartość ryzyka, że klient zamknie swoje konto.
Regresja logistyczna jest procesem statystycznym wykorzystywanym w
prognozowaniu rezultatów. Proces ten różni się od regresji liniowej tym, że
jedna niezależna zmienna ma ograniczoną liczbę możliwych wartości zamiast
nieskończonych możliwości. Użytkownicy korzystają z regresji logistycznej,
gdy odpowiedź zawiera się w takiej kategorii, jak kolejność numeryczna, czyli
pierwszy, drugi itd.
Uczenie maszynowe korzysta z technik statystycznych do pozyskiwania
wyrafinowanych modeli predykcyjnych i algorytmów z dużych zbiorów
danych bez konieczności konkretnego programowania. Zazwyczaj ten
iteracyjny proces zaczyna się od podzielenia zestawu danych na dwa
podzbiory do kształtowania i testowania. Modele kształtuje się na podstawie
zestawu kształtującego i testuje wydajność na podstawie zestawu testowego,
korzystając z dziesiątek lub setek wariantów w celu oszacowania ich
dokładności przewidywania. Przeprowadzając ten proces i opierając nową
generację wariantów na najwydajniejszych elementach z każdej iteracji,
model stopniowo uczy się i poprawia swoją wydajność.

Wdrażanie jest procesem wprowadzania modeli do aplikacji biznesowych
i wykorzystywania ich w obrębie danych czasu rzeczywistego.
Opracowywanie, testowanie, kompletowanie i tworzenie modeli wymaga
współpracy między zespołami ds. analizy danych, programowania aplikacji
oraz operacji IT.

Zarządzanie modelami jest kluczowym elementem, który zapewni, że pozostaną
one dokładne wraz z upływem czasu. Regularne ponowne kształtowanie modeli w
zakresie nowych danych ma znaczenie krytyczne, dlatego rozwój, implementacja,
wdrażanie i zarządzanie powinny tworzyć nieprzerwany cykl.

Modelowanie predykcyjne obejmuje wykorzystanie tradycyjnych technik
statystycznych lub algorytmów uczenia maszynowego do tworzenia i
udoskonalania modeli poprzez ich kształtowanie oraz testowanie z użyciem
zestawów danych firmy. Proces rozwoju jest wysoce iteracyjny; konieczne
może być ukształtowanie dziesiątek, a może nawet setek modeli, aby
osiągnąć żądany poziom precyzji.

ModelOps, czyli operacje modelowe, to funkcja integracji i wprowadzania
modelu SI w proces rozwoju aplikacji w celu rozszerzenia funkcji DevOps oraz
cykli rozwojowych aplikacji. Modelem podlegającym operacjonalizacji
może być model uczenia maszynowego, model optymalizacji decyzyjnej lub
model transformacji danych – proces ten nie ogranicza się tylko do tradycyjnych
modeli uczenia maszynowego i może składać się z różnych modeli.
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Przetwarzanie naturalnego języka jest dziedziną nauk o sztucznej
inteligencji skupiającą się przede wszystkim na umożliwieniu komputerowej
analizy niestrukturalnych danych tekstowych. Najczęstsze przypadki
zastosowań to rozpoznawanie mowy, rozumienie języka naturalnego oraz
analiza wydźwięku.
Sieci neuronowe stanowią ramę dla kształtowania modeli, która umożliwia
skomplikowane interakcje pomiędzy wieloma algorytmami uczenia
maszynowego w celu identyfikacji optymalnych modeli. Struktura
sztucznych sieci neuronowych została zainspirowana przez sieci łączących się
neuronów w ludzkich i zwierzęcych mózgach. Warstwy łączą sztuczne
neurony. Dane przemierzają struktury od warstwy wejściowej przez jedną
lub kilka ukrytych warstw wyjściowych. Podczas tego procesu funkcje
matematyczne przekształcają dane w przewidywania, których dokładność
użytkownik może oszacować.

Modelowanie statystyczne jest dziedziną matematyki związaną
z tworzeniem modeli bazujących na założeniach prawdopodobieństwa
w odniesieniu do jakiegoś zestawu danych. Firmy korzystają z modeli
statystycznych do analizowania ważnych cech zbiorów danych oraz
identyfikowania korelacji, które można wykorzystać podczas klasyfikowania
danych lub generowania prognoz.
Uczenie nadzorowane jest metodą kształtowania modelu uczenia
maszynowego korzystającą ze zbiorów, których dane zostały już prawidłowo
oznakowane. Ten model tworzy zmienną wyjściową – zazwyczaj kategorię
lub wartość – dzięki czemu można łatwo określić jego dokładność
poprzez porównanie elementu wyjściowego z oznakowanym elementem
wejściowym. Regresja liniowa, lasy losowe oraz maszyny wektorów nośnych
to popularne przykłady algorytmów uczenia nadzorowanego. Większość
modeli predykcyjnych jest budowana z wykorzystaniem tej techniki.

Oprogramowanie open source staje się coraz bardziej dominującym
paradygmatem w wielu obszarach modelowania statystycznego i uczenia
maszynowego. Języki, takie jak R, Python czy Scala, architektury Big Data, jak
Apache Hadoop czy Spark, oraz struktury uczenia maszynowego, jak
TensorFlow czy Spark MLlib, to główni przedstawiciele świata analityki
predykcyjnej i analizy danych.

Testowanie modeli predykcyjnych jest kluczowe w określaniu dokładności
danych w procesach SI, w tym także jej kształtowania. Aby zwiększać
dokładność, modele predykcyjne muszą być stale testowane. W przypadku
niepowodzenia modelu analitycy muszą ustalić źródło problemu, a następnie
poddać model ponownemu kształtowaniu i testowaniu w celu jego
ulepszenia.

Analityka predykcyjna korzysta z danych historycznych w celu
wymodelowania konkretnej domeny lub problemu oraz wyizolowania
kluczowych czynników będących przyczyną konkretnych rezultatów w
przeszłości. Modele stworzone na bazie tego procesu przewidują
prawdopodobne efekty na podstawie nowych danych. Analityka
predykcyjna może obejmować szeroką gamę technik – od klasycznego
modelowania statystycznego aż po algorytmy uczenia maszynowego.

Analityka teksu bada niestrukturalne treści, korzystając z reguł
lingwistycznych, przetwarzania naturalnego języka i uczenia maszynowego.
W tym procesie dane są analizowane w podobny sposób, jak robi to ludzki
mózg, tyle że w znacznie szybszym tempie. Dzięki analityce tekstu można
uzyskać więcej spostrzeżeń i odkryć z treści niestrukturalnych, co przekłada
się na mniej więcej 90% wszystkich danych.

Modele predykcyjne to algorytmy mapujące zbiory danych,
jak np. rekordy bazy danych, próbki tekstów lub obrazy, w celu
wygenerowania prognozy. Elementami wyjściowymi są zazwyczaj ciągłe
zmienne, jak np. liczby procentowe, lub kategorie dyskretne, jak odpowiedź
„tak” lub „nie”. Dostępne są dwa główne rodzaje modeli predykcyjnych:
modele regresji oraz modele klasyfikacji.

Kształtowanie modeli predykcyjnych jest kluczowym elementem uczenia
maszynowego, głębokiego uczenia i innych procesów SI w celu ustalenia
przydatności danych. Model kształtowany tak, aby zapewniał dokładne
przewidywania może zostać wykorzystany do wychwytywania danych
w czasie rzeczywistym. Modele muszą być regularnie poddawane
ponownemu kształtowaniu w celu ich dostosowania do zmieniających się
wzorców zachowań.

Przygotowanie danych jest jednym z pierwszych kroków w procesie
analizy danych. Większość projektów rozpoczyna się od przygotowania
danych, aby ich jakość była wystarczająco wysoka na potrzeby analizy.
W wielu przypadkach dane źródłowe mogą wymagać oczyszczenia i
przekształcenia w format lepiej nadający się do modelowania i analizowania.
Jeśli tworzony jest model uczenia maszynowego, może zajść konieczność
ręcznego oznaczenia danych na potrzeby nadzorowanego procesu uczenia.

Uczenie nienadzorowane jest metodą kształtowania modeli uczenia
maszynowego przy użyciu nieoznakowanych danych. Częstym celem jest
wymodelowanie i wskazanie ciekawych wzorców lub struktur w obrębie
danych. Często domeną uczenia niestrukturalnego są zagadnienia
klastrowania i kojarzenia, jak np. wyszukiwanie ciekawych nowych sposobów
grupowania klientów lub identyfikowanie występujących między nimi
podobieństw.

Modele regresji są przydatne w przypadku zestawów danych z wieloma
zmiennymi, które chcemy przeanalizować w zakresie wzajemnych zależności.
Mówiąc dokładniej, modele regresji mogą ujawnić, czy konkretna
zmienna może ulec zmianie, gdy zmienione zostaną inne zmienne. Regresję
liniową można wykorzystać do przewidzenia wartości lub wyniku. Może to
być np. szacowana liczba jednostek magazynowych (SKU) produktu, który
sprzeda się w danym tygodniu lub procentowa wartość ryzyka, że klient
zamknie swoje konto.

Wizualizacja jest procesem przedstawiania danych w formie graficznej,
zazwyczaj z wykorzystaniem wykresów lub diagramów. Aby zrozumieć dane,
ludzie muszą być w stanie je zwizualizować. Proces ten jest ważny zarówno
podczas prezentowania rezultatów akcjonariuszom, jak i podczas
eksplorowania nowych zestawów danych na wczesnych etapach projektów.
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