
Sztuczna inteligencja (AI) nie jest nową technologią. Przez dziesięciolecia informatycy próbowali 

różnych podejść, aby dotrzeć do świętego Graala informatyki: inteligentnych maszyn. Chociaż wciąż 

jesteśmy daleko od replikowania cudów ludzkiego mózgu, aplikacje AI zaczęły wypełniać nasze 

codzienne życie i zasilać nasze urządzenia elektroniczne, od smartfonów po domowe systemy 

alarmowe. Skąd ta pozornie nagła eksplozja? Odpowiemy na to pytanie, ucząc Cię o nowoczesnej 

sztucznej inteligencji - w tym o jej podstawowych zasadach oraz o tym, jak i dlaczego dotarliśmy do 

miejsca, w którym teraz jesteśmy. 

Droga do nowoczesnej sztucznej inteligencji 

Jako ludzie zawsze staraliśmy się znaleźć sposoby na zrozumienie otaczającego nas świata i nagięcie 

natury, aby osiągnąć nasze cele. Aby to zrobić, zawsze polegaliśmy na zewnętrznych narzędziach, które 

wzmacniają możliwości naszego mózgu. Liczydło było prawdopodobnie pierwszym takim narzędziem, 

wynalezionym około 5000 do 6000 lat temu, aby pomóc ludziom w obliczeniach. Chociaż nadal jest 

używany w szkołach, aby pomóc dzieciom wizualizować proste operacje matematyczne, tak naprawdę 

nie oszczędza nas przed trudem ich rzeczywistego wykonywania. Na pierwsze maszyny, które potrafiły 

automatycznie dodawać i odejmować liczby, musieliśmy czekać do lat 60. XX wieku. Od tego czasu 

komputery przeszły długą drogę, ale w głębi ich możliwości wciąż są dość proste: wykonują obliczenia 

dokładnie tak, jak polecił im (ekspert) człowiek. Mało jest w nich „inteligencji”. Dwa słowa sztuczna i 

inteligencja zostały po raz pierwszy połączone 31 sierpnia 1955 roku, kiedy profesor John McCarthy z 

Dartmouth College wraz z M.L Minsky z Harvard University, N. Rochesterem z IBM i C. E. Shannonem z 

Bell Telephone Laboratories zapytali Fundację Rockefellera o sfinansowanie lata badań nad sztuczną 

inteligencją. Ich propozycja stwierdzała, co następuje: 

 „Proponujemy, aby latem 1956 roku w Dartmouth College w Hanover, New Hampshire, 

przeprowadzono dwumiesięczne, 10-osobowe badanie sztucznej inteligencji &hellip; . Podjęta zostanie 

próba znalezienia sposobu na zmuszenie maszyn do używania języka, tworzenia abstrakcji i pojęć, 

rozwiązywania rodzajów problemów zarezerwowanych obecnie dla ludzi i samodoskonalenia. 

Uważamy, że w jednym lub kilku z tych problemów można dokonać znacznego postępu, jeśli starannie 

dobrana grupa naukowców będzie nad nim pracować razem przez lato. „ 

Naukowcy wiedzieli, że zajmowanie się inteligencją jako całością było zbyt trudnym wyzwaniem, 

zarówno ze względu na ograniczenia techniczne, jak i nieodłączną złożoność zadania. Zamiast 

rozwiązywać szerokie pojęcie inteligencji, postanowili skupić się na podproblemach, takich jak język. 

Później aplikacje te nazwano by wąską sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja zdolna do 

dopasowania lub przewyższenia ludzkich możliwości zostałaby zamiast tego nazwana ogólną sztuczną 

inteligencją. Innymi słowy: 

* Ogólna sztuczna inteligencja (lub silna sztuczna inteligencja) - program sztucznej inteligencji zdolny 

do radzenia sobie z każdym rodzajem przedstawionego zadania. Jest to podobne do niezwykle 

zaradnego człowieka i możesz myśleć o nim jako o robocie z Terminatora (lub, miejmy nadzieję, o 

bardziej spokojnej wersji tego).  

* Wąska sztuczna inteligencja - program sztucznej inteligencji zdolny do rozwiązania pojedynczego, 

dobrze zdefiniowanego zadania. Może być szeroki (rozpoznawanie obiektów ze zdjęć) lub bardzo 

szczegółowy (przewidywanie, którzy klienci, którzy kupili produkt A, z większym 

prawdopodobieństwem kupią również produkt B). Oznacza to jedno zadanie na raz, a nie żadne inne: 

sztuczna inteligencja, która rozpoznaje koty na obrazach, nie może tłumaczyć z angielskiego na włoski 

i odwrotnie.  

 



Ogólna sztuczna inteligencja wciąż jest daleko, badacze wciąż nie wiedzą, kiedy w końcu ją 

zdobędziemy. Niektórzy twierdzą, że nigdy tam nie dotrzemy. Mimo że ogólna sztuczna inteligencja 

jest nadal odległym, rozmytym snem, wielu ludzi ma to na myśli, gdy w wiadomościach pojawia się 

sztuczna inteligencja. Jeśli byłeś jedną z tych osób i jesteś teraz rozczarowany, że ogólnej sztucznej 

inteligencji jeszcze nie ma, nie rozpaczaj. Wąskie aplikacje AI nadal są w stanie tworzyć ogromną 

wartość. Na przykład sztuczna inteligencja, która może wykryć raka płuc, jest wąskim zastosowaniem, 

ale mimo to niezwykle przydatna. Wyniki badań latem 1956 r. w Dartmouth były tak interesujące, że 

wywołały wśród uczestników falę podekscytowania i nadziei. Entuzjazm naukowców rozprzestrzenił 

się na rząd USA, który zaczął intensywnie finansować badania nad konkretnym zastosowaniem: 

tłumaczeniem na język angielski/rosyjski. Znalezienie godnych zaufania rosyjskich tłumaczy nie było 

łatwe w środku zimnej wojny. Po pierwszych kilku latach pracy komitet rządowy opracował niesławny 

raport Komitetu Doradczego ds. Automatycznego Przetwarzania Języka (ALPAC) z 1966 roku. W 

dokumencie znalazły się opinie wielu badaczy na temat stanu badań nad sztuczną inteligencją. 

Większość nie była zbyt pozytywna: 

”Wczesne tłumaczenia maszynowe prostego lub wybranego tekstu &hellip; były tak samo zwodniczo 

zachęcające, jak „tłumaczenia maszynowe” tekstów ogólnonaukowych były jednolicie zniechęcające  

&hellip; Nikt nie może oczywiście zagwarantować, że nie osiągniemy nagle lub przynajmniej szybko 

tłumaczenia maszynowego, ale uważamy, że jest to bardzo mało prawdopodobne.  

… nie ma natychmiastowej ani przewidywalnej perspektywy przydatnego tłumaczenia maszynowego.„ 

Raport ALPAC wyznacza początek okresu zwanego pierwszą zimą AI: wstrzymano publiczne 

finansowanie badań nad sztuczną inteligencją, podekscytowanie opadło, a naukowcy skupili się na 

innych dziedzinach. Zainteresowanie sztuczną inteligencją osłabło do lat 80., kiedy prywatne firmy, 

takie jak IBM i Xerox, zaczęły inwestować w nową wiosnę AI. Nowe nadzieje podsyciła technologia 

zwana systemami eksperckimi: programy komputerowe, które kodują wiedzę człowieka-eksperta w 

określonej dziedzinie w formie precyzyjnych, reguł  jeśli to. Przykład pomoże Ci zrozumieć, w jaki 

sposób zaprojektowano systemy eksperckie. Załóżmy, że chcesz zbudować system sztucznej 

inteligencji, który mógłby zastąpić gastroenterologa. Tak się to robi z systemem eksperckim: prosisz 

lekarza, aby z niezwykłą precyzją opisał, w jaki sposób podejmuje decyzje dotyczące pacjentów. 

Następnie prosisz programistę o drobiazgową transformację  wiedzy lekarza i diagnozy które 

przepływają do reguł „jeśli-to”, które mogą być zrozumiane i wykonywane przez komputer. Niezwykle 

uproszczona wersja wyglądałaby mniej więcej tak:  

Jeśli pacjent ma bóle brzucha i temperatura ciała  jest wysoka,  

wtedy pacjent ma grypę. 

Jeśli pacjent ma ból brzucha i zjadł przeterminowane jedzenie 

wtedy pacjent ma zatrucie pokarmowe. 

I tak dalej. Gdy wiedza lekarza zostanie zakodowana w oprogramowaniu i pojawi się pacjent, 

oprogramowanie podąża tą samą ścieżką decyzji co lekarz i (miejmy nadzieję) stawia tę samą diagnozę. 

Takie podejście ma kilka problemów:  

* Słaba adaptacyjność - jedynym sposobem na ulepszenie oprogramowania jest powrót do deski 

kreślarskiej z informatykiem i ekspertem (w tym przypadku z lekarzem).  



* Ekstremalna kruchość - system zawiedzie w sytuacjach, które nie były częścią oryginalnego projektu. 

Co się stanie, jeśli pacjenta boli brzuch, ale temperatura ciała jest normalna i nie jadł zepsutego 

jedzenia?  

* Trudne w utrzymaniu - Złożoność takiego systemu jest ogromna. Kiedy zestawia się tysiące reguł, 

ulepszanie ich lub zmienianie jest niezwykle skomplikowane, powolne i kosztowne. Czy kiedykolwiek 

pracowałeś z ogromnym arkuszem programu Microsoft Excel i próbowałeś znaleźć podstawową 

przyczynę błędu? Wyobraź sobie arkusz Excela 100 razy większy.  

Systemy eksperckie okazały się komercyjną porażką. Pod koniec lat 80. wiele firm, które je rozwijały, 

wypadło z rynku, rozpoczynając drugą zimę AI. Dopiero na początku XXI wieku pojawiła się następna 

generacja sukcesów sztucznej inteligencji, napędzana starym pomysłem, który znów stał się nowy: 

uczenie maszynowe. 

Silnik rewolucji AI: uczenie maszynowe 

Pierwsza definicja uczenia maszynowego pochodzi z 1959 r., autorstwa amerykańskiego pioniera 

sztucznej inteligencji Arthura Samuela: Uczenie maszynowe to dziedzina nauki, która daje 

komputerom możliwość uczenia się bez wyraźnego programowania. Kluczowymi elementami są tutaj 

uczenie się i bez wyraźnego programowania. Skupmy się najpierw na tym drugim. Jawne 

programowanie komputera oznacza zdefiniowanie zasad i instrukcji, którymi musi się kierować, aby 

wykonać określone zadanie. To właśnie robią inżynierowie oprogramowania, kiedy piszą 

oprogramowanie, które obsługuje Twoje codzienne zadania, takie jak rozliczanie podatków lub 

wypełnianie arkuszy kalkulacyjnych. Osoby bez doświadczenia w programowaniu często czują się, 

jakby inżynierowie oprogramowania byli potężnymi stworzeniami, które potrafią naginać maszyny do 

swojej woli. Niestety nie zawsze jest tak łatwo. Spróbuj pomyśleć o różnych decyzjach, które 

podejmujesz, wykonując kilka trywialnych czynności: czy możesz wyjaśnić, w jaki sposób rozpoznajesz 

znajomych, gdy ich widzisz? Wszystkie decyzje podejmowane w ułamku sekundy podczas jazdy? Czy 

możesz wymienić wszystkie zasady gramatyki angielskiej, które stosujesz podczas rozmowy? Jeśli nie 

potrafisz dokładnie wyjaśnić, jak coś robisz, nie ma szans, abyś zlecił to komputerowi. Samuel 

zaproponował zastąpienie „instruowania komputerów” „dawaniem im możliwości uczenia się”. Jeśli 

się nad tym zastanowisz, uczenie się zamiast wykonywania instrukcji jest (przypadkowo?) tym, co 

ludzie robią cały czas. Nasze matki i ojcowie nie uczą nas swojego języka ojczystego, podając gramatykę 

w młodym wieku jednego roku. Po prostu mówią do nas naturalnie, a my uczymy się z ich przykładu, 

stosując tysiące reguł gramatycznych, nawet o tym nie wiedząc. W rzeczywistości nasz mózg jest w 

stanie automatycznie wydobywać reguły, zanim będzie w stanie racjonalnie rozumieć gramatykę w 

szkole! Nawet nam, ludziom, wygląda na to, że uczenie się reguł na przykładach może być łatwiejsze 

niż opowiadanie o nich. W ten sam sposób, w jaki uczymy się z doświadczenia, techniki uczenia 

maszynowego (ML) umożliwiają komputerom uczenie się na podstawie danych. Zróbmy to bardziej 

konkretnie na przykładzie klasycznej zabawki: nauczenie komputera odróżniania psów od kotów na 

zdjęciach. Gdybyś musiał nauczyć dziecko wykonywania tego zadania, nie wziąłbyś książki 

weterynaryjnej i nie zacząłbyś czytać o różnicach w kształcie uszu lub kolorze futra. Zamiast tego 

prawdopodobnie po prostu wskażesz im kilka zdjęć i pozwolisz ich mózgowi wykonać swoją magię. 

Rozwiązanie problemu „psa lub kota” w ML jest podobne do naszych doświadczeń związanych z nauką 

w dzieciństwie. Karmimy komputer tysiącami zdjęć kotów i mówimy „to są koty”, a następnie tysiącami 

zdjęć psów i mówimy „to są psy” Na koniec pozwalamy mu automatycznie ustalić różnicę między 

dwoma zwierzętami. Nie musimy wyjaśniać kluczowych elementów, które odróżniają psy od kotów. 

Dobra aplikacja ML uczy się tego rozumieć na podstawie przykładów, które otrzymuje. Rysunek  

pokazuje różnicę między tradycyjnym programowaniem a uczeniem maszynowym. 



 

 

Możesz zacząć rozumieć, dlaczego ML nie mogło rozkwitnąć przed 2000 rokiem. Głównym składnikiem 

tego zestawu technik są dane , a internet znacznie ułatwił zbieranie danych. Innym kluczowym 

elementem ML jest moc obliczeniowa: uczenie się na podstawie danych nie odbywa się za darmo, a 

komputery potrzebują szybkich procesorów do wykonania tego zadania. Dzięki przetwarzaniu w 

chmurze i zwiększeniu mocy obliczeniowej dostęp do potężnych komputerów jeszcze nigdy nie był tak 

łatwy i tani. Aby pokazać, jak wiele zmieniło się w ciągu zaledwie kilku lat, zapytaliśmy Alexa Waibela, 

jednego z pionierów sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu mowy i jednego z pierwszych 

zatrudnionych w zespole AI Facebooka, jak inaczej wyglądała praca nad ML 20 Lata temu. 

Najpotężniejszy komputer, którego mógł używać na początku 2000 roku, był wielkości mieszkania, 

kosztował kilka milionów i musiał go wynająć, aby trenować swoje modele. Dziś ma na biurku znacznie 

większą moc obliczeniową za kilka tysięcy dolarów. Twój telefon jest prawdopodobnie potężniejszy niż 

to, co najlepsi badacze mieli do dyspozycji zaledwie 20 lat temu. Dostępność danych i tania moc 

obliczeniowa stworzyły idealne środowisko do rozkwitu uczenia maszynowego. Rzeczywiście, wiele 

(większość) najfajniejszych aplikacji skierowanych do konsumentów w to, co dziś nazywamy sztuczną 

inteligencją, w dużej mierze opiera się na ML: wirtualnym asystencie głosowym Siri, Tłumaczu Google, 

samojezdnych samochodach i wielu innych. Wracając do historii sztucznej inteligencji, wydaje się, że 

ML to silnik, który napędzał dzisiejszą eksplozję sztucznej inteligencji, w końcu przynosząc nadzieję po 

ostatniej zimy AI w latach 80. XX wieku. W rzeczywistości sukces współczesnej sztucznej inteligencji był 

tak zależny od technik ML, że ludzie często są zdezorientowani różnicą między nimi. Czym więc jest 

sztuczna inteligencja? Dowiedzmy Się. 

Czym w końcu jest sztuczna inteligencja? 

W naszym życiu ostatni nieustannie spotykamy ludzi o różnych opiniach na temat definicji AI , data 

science i ML . Chociaż wielu jest dość upartych, niewielu jest w stanie obronić swoją pozycję. 

Rzeczywiście, znalezienie uniwersalnej definicji AI nie jest tak trywialne, jak mogłoby się wydawać. Idąc 

po jej nazwie, moglibyśmy spróbować zdefiniować sztuczną inteligencję, znajdując ludzkie cechy, które 

kojarzą nam się z inteligencją. Kiedy już zgodzimy się, co sprawia, że ludzie są inteligentni, możemy 

powiedzieć, że każdy komputer, który robi to samo, jest sztuczną inteligencją. To ma sens, prawda? 

Chociaż jest to powszechne podejście, rozpada się nawet przy prostych scenariuszach. Na przykład 

człowiek, który w ułamku sekundy potrafi podzielić 13,856 przez 13 z dokładnością do dziesiątej liczby 

po przecinku, z pewnością zostałby nazwany inteligentnym, ale jego sztucznym odpowiednikiem jest 



kieszonkowy kalkulator za 20 PLN, którego nikt nie odważyłby się nazwać sztuczną inteligencją. 

Jednocześnie nigdy nie nazwalibyśmy kogoś inteligentnym tylko dlatego, że potrafi jeździć w dużym 

natężeniu ruchu, jednak samochód autonomiczny jest powszechnie uważany za jedną z 

najtrudniejszych form sztucznej inteligencji, nad którą obecnie pracuje przemysł technologiczny. Nie 

powinno nas dziwić, jak trudno jest zdefiniować inteligencję; w końcu filozofowie i naukowcy dyskutują 

o tym od wieków. Nie tylko mamy różne wagi do pomiaru inteligencji ludzi i maszyn, ale także wydaje 

się, że dość szybko zmieniamy zdanie na temat tego, czym jest sztuczna inteligencja, a co nie. Weźmy 

za przykład Paula Grahama, założyciela Y Combinator, najbardziej udanego akceleratora startupów z 

Doliny Krzemowej i prawdopodobnie jednego z najbardziej patrzących w przyszłość ludzi w dziedzinie 

technologii. W 2002 roku Graham napisał esej, proponując nowe rozwiązanie do wykrywania 

wiadomości spamowych. W tamtych czasach poczta e-mail dopiero zaczynała działać, a spam 

(niechciana poczta e-mail) był jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla powszechnego korzystania z 

Internetu przez osoby nie będące technikami. Wydaje się to trudne do wyobrażenia teraz, ale najlepsi 

informatycy byli zajęci pisaniem złożonych reguł, aby komputery automatycznie sortowały reklamy 

Viagry. W swoim eseju Graham pomyślał o nowym podejściu opartym na ML, które nauczyłoby się 

klasyfikować wiadomości e-mail poprzez przetwarzanie tysięcy „dobrych” i spamowych wiadomości e-

mail. Proste oprogramowanie Paula nauczyło się rozpoznawać spam lepiej niż złożone reguły 

wymyślone przez inżynierów. Szybko do przodu o 20 lat, a automatyczne wykrywacze spamu to tak 

nudna technologia, że wylecielibyśmy  z pokoju, gdybyśmy odważyli się nazwać to sztuczną 

inteligencją. W rzeczywistości wydaje się, że sztuczna inteligencja polega na opanowaniu zadań, które 

nasze wyobraźnia podpowiadają, że komputery nie powinny być w stanie. Kiedy przyzwyczaimy się do 

technologii w naszym codziennym życiu, usuwamy honorową odznakę AI i zaczynamy nazywać ją tylko 

oprogramowaniem komputerowym. Jest to dobrze zbadane zjawisko zwane efektem AI. Ze względu 

na efekt sztucznej inteligencji, bramki dla tego, co nazywamy sztuczną inteligencją, poruszają się tak 

szybko, jak poprawia się technologia. Definicja sztucznej inteligencji, którą czerpiemy z tych rozważań, 

to „tymczasowa etykieta dla oprogramowania, które robi coś fajnego i zaskakującego, dopóki się do 

tego nie przyzwyczaimy”. Nie wiemy o Tobie, ale to po prostu nie wydaje się satysfakcjonującą 

definicją. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Cię, że niezwykle trudno jest znaleźć definicję, która 

uszczęśliwi wszystkich i będzie aktualna wraz z rozwojem technologii. Mając na uwadze efekt sztucznej 

inteligencji, postanowiliśmy uniknąć wąskiej definicji sztucznej inteligencji, która nagradza 

„efektowne” aplikacje tylko po to, aby je porzucić, gdy szum zniknie. Przyjmujemy szerszą definicję, 

która obejmuje mniej krzykliwe aplikacje. Oto nasza definicja sztucznej inteligencji: 

Oprogramowanie, które rozwiązuje problem bez wyraźnej instrukcji ludzkiej. 

Jak widać, nasza definicja skupia się na wyniku technologii, a nie na konkretnych technikach użytych 

do jej zbudowania . Niektórzy się z tym nie zgodzą, ponieważ jest to prawie równoznaczne z tym, co 

powiedzieliśmy o uczeniu maszynowym we wcześniejszej części .Prawda jest taka, że uczenie się jest 

inteligentną cechą i chociaż ML jest tylko narzędziem, to jest narzędziem, które stoi za 99% udanych 

aplikacji, które dzisiaj nazywamy sztuczną inteligencją. Może się to zmienić w przyszłości, ale nie 

widzimy na horyzoncie żadnych nowych podejść, które miałyby taką samą obietnicę jak ML. Dlatego 

każda aplikacja AI, którą omówimy, opiera się na ML: jest to po prostu najdokładniejszy obraz 

dzisiejszego krajobrazu AI i najbliższej przyszłości. Mamy teraz jasny obraz tego, czym jest ML, 

działającą definicję nowoczesnej sztucznej inteligencji oraz pewne spojrzenie na ewolucję tych 

terminów. Brakuje nam trzeciego modnego hasła, o którym prawdopodobnie słyszałeś: data science. 

Nauka o danych (DS) to szeroka, multidyscyplinarna dziedzina, która wykorzystuje naukowe metody i 

procesy do analizowania danych i wydobywania spostrzeżeń. Techniki ML to tylko niektóre z narzędzi 

w zestawie narzędzi DS. W praktyce, kiedy ludzie odnoszą się do projektu z zakresu analizy danych, 

często mają na myśli coś statycznego: wydobywanie spostrzeżeń z danych i przedstawianie ich w 



formie prezentacji lub raportu. Z drugiej strony sztuczna inteligencja jest częściej używana w 

kontekście oprogramowania na żywo. Na przykład analizowanie danych o ruchu w celu 

zaprojektowania nowego planu urbanistycznego dla miasta w celu zminimalizowania zatorów 

komunikacyjnych prawdopodobnie wchodzi w zakres nauki o danych. Jeśli jednak użyjesz tych samych 

danych do kontrolowania ruchu w czasie rzeczywistym i kierowania samochodów na mniej zatłoczone 

trasy, większość ludzi powie, że projekt dotyczy sztucznej inteligencji. W pierwszym przypadku 

wynikiem projektu jest raport, a w drugim jest to oprogramowanie „na żywo”, które działa 24 godziny 

na dobę, 7 dni w tygodniu. Należy pamiętać, że ten podział jest w większości konwencjonalny: tam 

naprawdę nie ma sztywnych i szybkich zasad dotyczących sztucznej inteligencji i nauki o danych. Tabela 

podsumowuje różnice, jakie widzimy. 

Sztuczna inteligencja: Nauka o danych 

Automatyzuje zadania lub przewiduje przyszłe zdarzenia na podstawie danych. : Generuje wnioski na 

podstawie danych.  

Jest powszechnie używany „na żywo”: Stale opracowuje nowe dane i dostarcza odpowiedzi. :  

Jest zwykle „jednorazowy”: Daje pewne spostrzeżenia, które wpływają na decyzje.  

Zwykle ma postać oprogramowania. : Zwykle ma formę prezentacji lub raportu. 

Mamy nadzieję, że te sekcje pomogły w wyjaśnieniu niektórych powszechnie błędnie rozumianych 

terminów i stworzyły kontekst dla tych technologii. Teraz możesz zacząć uczyć się podstawowych zasad 

sztucznej inteligencji, tego, co potencjalnie możesz z nią zrobić i jak wprowadzić tę transformacyjną 

technologię do swojej organizacji. W następnej sekcji wyjaśnimy etapy tej podróży i sposób, w jaki ten 

tekst poprowadzi Cię przez nie. 

* Sztuczna inteligencja ma długą historię sukcesów i porażek, sięgającą lat 50. XX wieku.  

* Ogólna sztuczna inteligencja to mrzonka posiadania wszechwiedzącej maszyny. Wszystkie aplikacje 

AI, jakie mamy dzisiaj, są raczej wąskie; skupiają się na konkretnych zadaniach.  

* Uczenie maszynowe jest obecnie powszechnym sposobem wdrażania sztucznej inteligencji i opiera 

się na umożliwieniu maszynom samodzielnego uczenia się na podstawie danych.  

* Nauka o danych jest powiązana ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, ale koncentruje się 

bardziej na wydobywaniu spostrzeżeń niż na trwałej inteligencji.  

Sztuczna inteligencja dla podstawowych danych biznesowych 

Tu omówimy podstawowe dane biznesowe , czyli rodzaj danych, który jest najbliższy propozycji 

wartości Twojej firmy. Podstawowe dane biznesowe to sekretny sos, który napędza Twoją organizację. 

Są to dane o zamówieniach gromadzone przez operacje komercyjne, interakcje międzyludzkie śledzone 

przez sieci społecznościowe oraz pomiary ciśnienia krwi śledzone przez start-up medyczny. Ponieważ 

podstawowe dane biznesowe znajdują się w sercu organizacji, są one również głównym kandydatem 

do pierwszych aplikacji AI. Wykonywanie sztucznej inteligencji na podstawowych danych biznesowych 

jest jak oszustwo: dane są tak blisko silnika generującego wartość organizacji, że udane projekty mają 

prawie gwarancję, że wywrą dramatyczny wpływ. Aby zaostrzyć Twój apetyt, pokrótce wspomnijmy o 

dwóch studiach przypadków, które znajdziesz na końcu. Pierwsza dotyczy inicjatywy Jima Gao, byłego 

pracownika Google odpowiedzialnego za operacje w jego centrach danych. Przyjrzał się danym 

zebranym z dużych systemów klimatyzacyjnych używanych do chłodzenia gigantycznych komputerów 

Google i pomyślał o wykorzystaniu uczenia maszynowego do optymalizacji ich zużycia. Rezultatem było 



cięcie rachunków o 40% dla giganta technologicznego. Drugi przypadek dotyczy Square, firmy 

świadczącej usługi płatnicze z siedzibą w San Francisco. Square przetwarzał płatności kartą kredytową 

dla małych firm i zdał sobie sprawę, że wszystkie gromadzone dane można wykorzystać do oferowania 

małym firmom dostosowanych i niskiego ryzyka pożyczek. Korzystając z modeli uczenia maszynowego, 

Square stworzył zupełnie nową linię biznesową i zajął się błękitnym oceanem pożyczek dla małych firm. 

Jakość usług nie ma sobie równych: automatyzując proces kredytowania, Square może wpłacać 

pożyczki na konto bankowe klienta już w jeden dzień roboczy po złożeniu wniosku. W rezultacie Square 

pożyczył ponad 3 miliardy dolarów w ciągu czterech lat, przy wyjątkowo niskich wskaźnikach zaległości 

wynoszących 4%. Pod koniec dowiesz się, w jaki sposób te firmy umożliwiły te zmiany. 

Uwolnij sztuczną inteligencję na podstawowych danych biznesowych 

Podstawowe dane biznesowe definiujemy jako „dane mające bezpośredni wpływ na górną lub dolną 

linię organizacji”. Podstawowe dane wyglądają bardzo różnie w zależności od tego, co robi Twoja 

organizacja: historia koszyka dla operacji e-commerce, pomiary fizyczne dla organizacji inżynierskiej i 

zachowanie pacjentów w firmie opieki zdrowotnej. Niezależnie od formy, dane podstawowe są cenne, 

ponieważ opisują zdarzenia i wzorce, które mają bezpośredni wpływ na wyniki organizacji, i łatwo jest 

przypisać im wartość pieniężną. Wspomnieliśmy już o dwóch studiach przypadków, które czekają na 

Ciebie na końcu tego rozdziału. Przyjrzyjmy się, dlaczego dane wykorzystywane przez te dwie firmy są 

podstawowymi danymi biznesowymi: 

* Firma taka jak Google polega na ogromnych centrach danych, aby oferować swoje usługi 

(przetwarzanie wyszukiwań internetowych, przechowywanie zdjęć, kierowanie wiadomości e-mail 

itd.). Prawdopodobnie jedynym zmiennym kosztem dla Google jest energia zużywana na chłodzenie 

komputerów w centrach danych. Dlatego dane o instalacjach chłodniczych mają kluczowe znaczenie 

dla działalności Google, ponieważ są bezpośrednio powiązane z jednym z głównych kosztów.  

* Podstawowym produktem Square jest rozwiązanie do obsługi punktów sprzedaży (POS). Dzięki temu 

produktowi Square przetwarza wszystkie płatności trafiające do jego klientów. Ponieważ misją Square 

jest wzmacnianie pozycji małych firm, dane transakcyjne są ściśle powiązane z tą wizją i są cenne dla 

klientów.  

Dobrym sposobem na przyjrzenie się wartości danych jest zastanowienie się nad miernikiem, który 

nazwiemy gęstością danych w złotych: jak bardzo dane wpływają na górną lub dolną linię organizacji. 

Podstawowe dane biznesowe mają duże zagęszczenie w złotych: każde zamówienie e-commerce, 

zlecenie lub transakcja finansowa ma bezpośredni wpływ na wyniki lub wyniki finansowe. Gdy 

odchodzisz od podstawowej propozycji wartości swojej organizacji, gęstość gromadzonych danych 

odpowiednio się zmniejsza. Rejestrowanie wizyt w Twojej witrynie może być cenne, ale nie tak bardzo, 

jak śledzenie napływających zamówień. W przypadku szpitala dane z call center mogą być przydatne, 

ale nie tak bardzo jak dane pacjentów. Dlatego zdecydowaliśmy się rozpocząć od danych o największej 

gęstości ze wszystkich: podstawowych danych biznesowych. Często widzimy, że podstawowe dane 

biznesowe przybierają ustrukturyzowaną formę, podobnie jak uporządkowane wiersze i kolumny 

arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. W kategoriach inżynierskich nazywamy ten rodzaj danych 

ustrukturyzowanymi . Inne przykłady danych strukturalnych to raporty pogodowe, pomiary procesów 

fizycznych, transakcje finansowe, większość rynków oraz wskaźniki łańcucha dostaw i magazynowania. 

Z reguły wszystko, co można załadować w programie Excel, prawdopodobnie będzie objęte parasolem 

danych strukturalnych. Inne rodzaje danych trudniej zmieścić w zgrabnych kolumnach Excela: pomyśl 

o zdjęciach, nagraniach głosowych lub tekście w książce. Ważne jest, aby zrozumieć, że te same 

informacje mogą istnieć zarówno w formie ustrukturyzowanej, jak i nieustrukturyzowanej. Rozważmy 

na przykład następujący sposób rejestracji diagnozy medycznej: 



Pacjent Gianluca Mauro ma ciężkie zapalenie stawu barkowego; terapia polega na przyjmowaniu 

dwóch tabletek kortyzonu dziennie przez pięć dni. Te same informacje można zapisać w 

uporządkowany sposób, jak w tabeli .  

Pacjent : Diagnoza : Obszar : Leki : Częstotliwość (razy/dzień) :  Długość terapii (dni)  

Gianluca Mauro : Ciężkie zapalenie : Staw barkowy : Kortyzon : 2:5 

Informacje są takie same, ale w pierwszym przypadku są przedstawione w sposób 

nieustrukturyzowany (tekst), podczas gdy w drugim są ustrukturyzowane. Dane strukturalne są 

znacznie łatwiejsze do przetwarzania przez komputery niż dane niestrukturalne. Późniejsze części 

obejmują techniki sztucznej inteligencji dla danych nieustrukturyzowanych, w tym obrazów i języka 

pisanego. Na razie pozostańmy przy danych ustrukturyzowanych, wiedząc, że większość 

podstawowych danych biznesowych należy do tej kategorii.  

Korzystanie ze sztucznej inteligencji z podstawowymi danymi biznesowymi 

Teraz, gdy wiesz, jak znaleźć i rozpoznać podstawowe dane biznesowe, przyjrzyjmy się, co może z nimi 

zrobić sztuczna inteligencja. Ponieważ wierzymy w uczącą moc opowieści, opracowaliśmy uproszczony 

przykład, który dotrzyma Ci towarzystwa przez całą pierwszą część. FutureHouse to fikcyjna firma, 

która prowadzi internetowy rynek nieruchomości, na którym właściciele domów mogą reklamować 

swoje domy na sprzedaż i, miejmy nadzieję, przyciągnąć zainteresowanych kupujących. FutureHouse 

zawsze priorytetowo traktowała obsługę klienta i zatrudnia agentów, którzy mogą zaoferować swoje 

wsparcie, aby pomóc sprzedawcom ocenić cenę ich domu. Kupujący korzystają z serwisu w 

poszukiwaniu domu swoich marzeń. Wybraliśmy ten przykład, ponieważ będzie on znany wielu 

czytelnikom, a jednocześnie da nam możliwość poznania wielu aspektów krajobrazu sztucznej 

inteligencji. Miłym bonusem jest to, że rynek mieszkaniowy jest typowym przykładem w literaturze 

ML. Jeśli zdecydujesz się zagłębić w szczegóły techniczne ML i być może napisać własny kod, w sieci 

znajdziesz mnóstwo odniesień. Zaczniemy od wyjaśnienia, jak działają rynki mieszkaniowe, a następnie 

przedstawimy zastosowanie ML do tego biznesu. Użyjemy tego opisu jako pretekstu do wprowadzenia 

kluczowej terminologii i pojęć, a na koniec rozszerzymy te pojęcia na inne, bardziej ogólne 

zastosowania. 

Przykład rynku nieruchomości 

Agencje nieruchomości znajdują się w centrum rynków mieszkaniowych. Łączą sprzedawców i 

kupujących i pomagają im ustalić odpowiednią cenę za ich nieruchomość. Oto  jak przebiega typowa 

transakcja sprzedaży domu pod uważnym okiem pośrednika w handlu nieruchomościami:  

1. Klient przychodzi i chce sprzedać swój dom. Zanim wprowadzą go na rynek, chcą profesjonalnej 

opinii o tym, ile jest wart.  

2. Pośrednik sprawdza dom i ustala cenę na podstawie jego powierzchni, wieku, wliczonych w cenę 

urządzeń, innych ofert w okolicy i tak dalej.  

3. Dom zostaje wymieniony.  

4. Potencjalni nabywcy znajdują ofertę i przychodzą na wydarzenie otwarte. Jeden szczęśliwy nabywca 

w końcu może kupić nieruchomość.  

 

FutureHouse zbiera dane na każdym etapie tego procesu. Oto jego główne zasoby danych:  



* Zdjęcia wszystkich domów na sprzedaż 

* Opisy domów (metryczna powierzchnia, lokalizacja itp.)  

* Historia odwiedzin i kliknięć dla wszystkich użytkowników witryny 

* Zapisy historyczne nieruchomości sprzedanych w regionie 

* Recenzje domów pozostawionych przez osoby, które je odwiedziły 

* Transkrypcje negocjacji między agentem a kupującym 

* Artykuły prasowe o zbliżającej się budowie w regionie 

Wszystkie te źródła danych nie mają tej samej wartości; ich gęstość w dolarach jest inna. Na przykład 

artykuły prasowe są bardzo ogólnym zbiorem danych, do którego dostęp ma każda inna firma. Dlatego, 

chociaż może być wartościowe, nie jest podstawą FutureHouse. Odwiedziny w witrynie, obrazy i 

recenzje mogą być ważne, ponieważ są specyficzne i unikalne dla firmy, a zatem ich gęstość w dolarach 

jest wyższa niż w przypadku artykułów prasowych. Nie mają jednak bezpośredniego wpływu na 

powodzenie biznesu. Historyczne zapisy dotyczące sprzedanych domów są znacznie bardziej 

powiązane z wynikami firmy niż wszystkie inne źródła danych, ponieważ tradycyjny model biznesowy 

pośredników w handlu nieruchomościami to opłata za sukces za sprzedany dom: są to podstawowe 

dane biznesowe. Załóżmy, że chcemy wykorzystać te dane do zbudowania opartego na sztucznej 

inteligencji narzędzia do oceny nieruchomości, które automatycznie przewiduje najlepszą cenę domów 

notowanych na platformie. Wycena jest zwykle wykonywana przez agenta, który ma doświadczenie w 

okolicy i podobnych domach. W przeszłości nadzorowali sprzedaż wielu nieruchomości, rozwijając 

głęboką intuicję, jaka byłaby uczciwa cena nieruchomości. To jest zadanie, które chcemy przejąć AI. 

Spróbujmy wymyślić bardziej wyczerpującą listę czynników, które agent może wziąć pod uwagę przed 

zasugerowaniem ceny sprzedaży:  

* Powierzchnia kwadratowa 

* Numer piętra 

* Liczba sypialni 

* Liczba łazienek 

* Rok budowy 

* Czy ma basen?  

* Czy ma garaż?  

* Efektywności energetycznej 

* Lokalizacja 

* Jakość sąsiedztwa 

* Transport publiczny 

Jeśli zapytasz, jak agent wymyślił cenę, prawdopodobnie powiedzą coś w stylu „z doświadczenia”. 

Mogą odnosić się do standardowych wytycznych, takich jak średnia cena za metr kwadratowy w tej 

okolicy, ale trudno im wyrazić, w jaki sposób inne czynniki wpłynęły na ich decyzję. Jeśli nie potrafisz 

wyjaśnić swojego procesu myślowego, nie możesz nawet zakodować go w programie komputerowym. 



Agent uczy się, jak wyceniać domy, patrząc na ceny sprzedaży wielu nieruchomości w czasie. Główną 

ideą ML jest to, że komputer może zrobić to samo: może nauczyć się, jak wycenić dom na podstawie 

danych historycznych wcześniej sprzedanych, zasilając go zarówno ich cechami (rozmiar, sąsiedztwo 

itd.), jak i ostateczną sprzedażą Cena. Ta sztuczna inteligencja pozwoliłaby Ci mieć taką samą wiedzę 

fachową, jak doświadczony broker, przy tej samej szybkości, skali, dostępności i kosztach 

oprogramowania, umożliwiając każdemu sprzedającemu dom w ułamku sekundy oszacowanie 

wartości jego nieruchomości. To połączenie dostępności danych i wartości biznesowej jest świętym 

Graalem innowacji opartych na sztucznej inteligencji. Zidentyfikowaliśmy jasną propozycję wartości, 

popartą odpowiednim typem danych do jej zbudowania. 

Dodanie możliwości AI do FutureHouse 

Jednym z naszych celów jest nauczenie się, jak rozmawiać z naukowcami i inżynierami danych, więc 

jest to akapit, w którym zapoznasz się z żargonem i szczegółami technicznymi. Na tym etapie procesu 

tworzenia pomysłów zdecydowaliśmy, że chcemy zbudować automatyczny silnik prognozowania cen 

domowych. Wierzymy, że pomoże to zoptymalizować nasze wewnętrzne procesy i zaoferuje wartość 

naszym klientom, ponieważ będą mogli uzyskać wycenę swojego domu bezpośrednio online. 

Posiadamy również rejestr transakcji w regionie, w tym kilka ważnych cech domu (np. metraż) oraz 

cenę sprzedaży. Gdybyś przyniósł to wszystko inżynierowi, oto jak potoczyłaby się hipotetyczna 

rozmowa 

Ty: Chcielibyśmy dodać automatyczny predyktor cen do naszej witryny z ofertami nieruchomości. Czy 

możesz nam w tym pomóc?  

Inżynier: Fajnie - to standardowy problem w uczeniu maszynowym. Istnieje kilka dobrze znanych 

algorytmów uczenia maszynowego, co do których jestem przekonany, że mogą stworzyć dobry model. 

Jakie mamy dane wejściowe?  

Ty: Rozmawialiśmy z agentami, którzy zazwyczaj biorą pod uwagę powierzchnię, liczbę łazienek, 

odległość od transportu publicznego i tym podobne. Oto pełna lista.  

Inżynier: Jasne, lista funkcji wydaje się dobrym początkiem. A jakiego celu potrzebujesz od modelu? 

Tylko oczekiwana cena nieruchomości?  

Ty: Zgadza się, to wszystko, czego potrzebujemy. Cena pomoże nam oferować bezpłatne wyceny w 

czasie rzeczywistym na naszej stronie internetowej.  

Inżynier: Fajnie. Jakie masz na to dane?  

Ty: Mamy zapisy dotyczące wszystkich transakcji domów w regionie w ciągu ostatniej dekady.  

Inżynier: Świetnie! Czy te zapisy zawierają wszystkie funkcje, o których wspomniałeś wcześniej?  

Ty: Tak, większość z nich. Z pewnością dysponujemy powierzchnią i podobnymi rzeczami, ale być może 

będziesz musiał wymyślić coś dla transportu publicznego.  

Inżynier: OK, mogę z tym pracować. Czy macie również etykiety dla nich wszystkich?  

Ty: Tak, zapisy zawierają ostateczną cenę sprzedaży każdej nieruchomości.  

Inżynier: Niesamowite. O ilu przykładach mówimy?  

Ty: W ciągu ostatnich pięciu lat mamy około 200 000 transakcji.  

Inżynier: Fantastycznie! To powinno wystarczyć do wytrenowania naszego modelu.  



Cofnijmy się trochę i przeformułujmy to, przez co właśnie przeszedłeś. Przede wszystkim inżynier 

określił Twój projekt jako problem uczenia maszynowego. Problem tekstowy w dziedzinie takiej jak ML 

nie ma negatywnej konotacji; jest używany w odniesieniu do dobrze zdefiniowanych zadań, które mają 

określony cel i znane warunki. Celem tego projektu jest zbudowanie modelu: zautomatyzowanego 

programu komputerowego, który może oszacować wartości nieruchomości dla naszego konkretnego 

obszaru. Nawet jeśli jego wewnętrzne działanie jest nieskończenie bardziej złożone, model jest jak 

kalkulator kieszonkowy: ma zestaw danych wejściowych , przetwarza je za pomocą algorytmu uczenia 

maszynowego , a następnie generuje cel, na którym nam zależy. Wiele osób lubi również mówić, że 

model przewiduje cel lub dokonuje prognozy (na przykład często czytasz o jakości prognoz modelu). W 

naszym przypadku dane wejściowe to zestaw funkcji opisujących każdy dom: powierzchnia 

kwadratowa, liczba pokoi i tak dalej. Inżynier pyta też o liczbę przykładów, czyli o liczbę sprzedanych 

domów w przeszłości, które mamy w naszych ewidencjach. Kiedy mówimy o oczekiwanej wartości 

wyjścia dla konkretnego przykładu (home), zwykle nazywamy to label , tak jakbyśmy oznaczali każdy 

przykład poprawną wartością wyjścia. Łatwo to zwizualizować w postaci arkusza Excela, takiego jak na 

rysunku 

 

 

Nasz inżynier ML poprosił o dane historyczne, ponieważ muszą poinstruować komputer, aby przeszedł 

przez proces zwany treningiem. Tak jak doświadczony pośrednik w handlu nieruchomościami może 

odgadnąć cenę nowego domu na podstawie swoich doświadczeń z domami sprzedanymi w przeszłości, 

algorytm uczenia maszynowego może nauczyć się przewidywać cenę domu na podstawie przykładów 

z przeszłości w fazie zwanej szkoleniem . W tej początkowej fazie inżynierowie piszą kod, który zasila 

model tysiącami przykładów, które posiadamy. Każdy przykład zawiera zarówno cechy 

(charakterystykę domu, na podstawie której należy się uczyć), jak i odpowiadającą im etykietę (cenę 

sprzedaży), dzięki czemu algorytm może uczyć się na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Po 

zakończeniu szkolenia mamy samowystarczalny program komputerowy (model ), który zawiera całą 

moc predykcyjną przewidywania ceny domu. Ponieważ model osadza teraz wiedzę zawartą w uczącym 

zestawie danych, możemy zacząć z niego korzystać niezależnie od uczących danych. Za każdym razem, 

gdy chcemy ocenić nowy dom, możemy wprowadzić jego cechy do modelu i uzyskać odpowiedź na 

temat jego prawdopodobnej ceny na rynku. Ten drugi krok, zwany wnioskowaniem , sprawia, że model 

jest przydatny dla organizacji, ponieważ generuje szacunki dotyczące nowych domów notowanych na 

naszej platformie. Gdy model zostanie przeszkolony, możemy poprosić inżynierów o podłączenie go 

do witryny FutureHouse i rozpoczęcie odpowiadania na prośby klientów, gdy przychodzą. To normalne, 

jeśli granica między szkoleniem a wnioskowaniem jest dla Ciebie nadal nieco rozmyta. W końcu ludzie 

chodzą przez swoje życie, jednocześnie szkoląc się na nowej wiedzy i wnioskując na temat przeszłych 

przekonań: nasz przyjaciel agent nieruchomości ocenia nieruchomości i uczy się od każdej sprzedanej 

w tym samym czasie od początku swojej kariery. Jednak ważne jest, abyś zdał sobie sprawę, że są to 



dwa bardzo oddzielne kroki w świecie uczenia maszynowego. Gdy zestaw danych jest gotowy, 

szkolenie to niewiele więcej niż mechaniczne łączenie danych z różnymi modelami, które inżynier może 

zdecydować się przetestować. Prawdziwa wartość jest generowana podczas wnioskowania, kiedy 

możemy wykorzystać całe to doświadczenie z przeszłości, aby dokonać nowych przewidywań. To 

rozróżnienie między uczeniem a wnioskowaniem jest wyrażone graficznie na rysunku 

 

Do tej pory udało nam się przeformułować nasz problem prognozowania cen nieruchomości w sposób 

ogólny, co przyda się, gdy zajmiemy się innymi problemami. Prosimy inżynierów o zbudowanie modelu, 

który może mapować dane wejściowe (czyli cechy) do wartości docelowej (ceny domu). Przekażemy 

również pewne dane, w postaci długiej listy przykładów (przeszłe sprzedaże), każdy z pewnymi cechami 

(metraż kwadratowy i inne liczby) oraz etykietą (cena sprzedaży). Chcemy, aby model był w stanie 

przewidzieć cenę nowych domów, które pojawiają się na rynku, i robił to w sposób zgodny z podanymi 

przez nas przykładami. Innymi słowy, spodziewamy się, że model wyceni nowe dwupokojowe 

mieszkanie w nowojorskiej dzielnicy Tribeca, podobnie jak inne dwupokojowe sprzedane w pobliżu w 

zeszłym roku. Do tej pory wprowadziliśmy sporo abstrakcji, więc zatrzymajmy się na chwilę i 

przypomnijmy:  

* Algorytm uczenia maszynowego - technologia, która umożliwia komputerom uczenie się na 

podstawie danych 

* Cechy - zestaw cech obiektu, z których algorytm może się uczyć 

* Etykieta - wynik lub cel, który algorytm ma przewidywać  

* Uczenie - faza, w której algorytm uczenia maszynowego jest zasilany przykładami z przeszłości i uczy 

się z nich 

* Model - wynik fazy uczenia - samodzielny program komputerowy, który może przewidzieć etykietę, 

mając do dyspozycji zestaw funkcji 

* Wnioskowanie - faza, w której model jest używany z nowymi przykładami 

Wspaniałą rzeczą w tych wszystkich abstrakcjach jest to, że możemy je teraz zastosować do innych 

problemów. Załóżmy na przykład, że chcemy przewidzieć cenę używanych samochodów, a nie domów. 



Czy możesz pomyśleć, jakich funkcji chciałbyś użyć? Model samochodu i przebieg prawdopodobnie są 

dobrymi przypuszczeniami, podobnie jak historia konserwacji. Ale możesz mieć jeszcze więcej 

wyobraźni: pomyśl o dotacjach rządowych dla pojazdów o niskim poziomie emisji, liczbie wyszukiwań 

Google dla tych modeli i nie tylko. Mówiąc bardziej ogólnie, wszystkie problemy, dla których chcemy 

przewidzieć wartość (której jeszcze nie znamy) na podstawie zestawu informacji, które posiadamy, są 

przykładami nadzorowanego uczenia się . Uczenie nadzorowane to obszar uczenia maszynowego, 

który ma obecnie najwięcej zastosowań w przemyśle i badaniach naukowych. Nasz dotychczasowy 

przykład należy do tego podzbioru: wykorzystuje zestaw technik, które pozwalają maszynom uczyć się 

mapowaniem między zbiorem informacji zwanymi cechami a wartością docelową zwaną etykietą. 

Piękno nadzorowanego uczenia się i ogólnie uczenia maszynowego polega na tym, że komputer 

automatycznie znajdzie tę formułę, niezależnie od jej złożoności. Udany model zapewni prognozy 

zgodne z etykietami, przenosząc w ten sposób doświadczenie osadzone w zbiorze danych do nowych 

przypadków. Rysunek pokazuje, w jaki sposób funkcje i etykiety współdziałają w aplikacjach uczenia 

nadzorowanego.  

 

Do tej pory poznałeś podstawową koncepcję uczenia nadzorowanego. Jak widać, to nie jest nauka o 

rakietach. W rzeczywistości jest to łatwe do zrozumienia. Złożoność tkwi w wewnętrznych 

mechanizmach: algorytmach uczenia maszynowego, silnikach, które umożliwiają komputerom uczenie 

się. Nie będziemy zagłębiać się w te algorytmy, chyba że uznamy, że mogą być dla Ciebie interesujące 

i przydatne. Wierzymy, że dzięki dzisiejszym narzędziom i usługom możesz generować wartość dla 

swojej organizacji, wiedząc wystarczająco dużo, aby wymyślić produkty lub usługi AI i przekazać piłkę 

inżynierom ML, gdy nadejdzie na to czas. Teraz zaczynasz wiedzieć, jak zrobić jedno i drugie, więc 

przybij piątkę! Nawet jeśli poprzednie koncepcje wydają się proste, nie lekceważ swojej nowo odkrytej 

wiedzy: firmy, które wykorzystały proste techniki, których się właśnie nauczyłeś, wyprodukowały 

miliardy dolarów. Dlaczego zatem uczenie maszynowe jest tak potężne? To jest temat następnej sekcji. 

Zaleta uczenia maszynowego 

W poprzedniej części odbyliśmy przyjemną rozmowę z wyimaginowanym inżynierem i rozstaliśmy się 

wiedząc, że będzie budowanie modelu do przewidywania cen domów na podstawie niektórych jego 

funkcji, takich jak powierzchnia kwadratowa. Odrzuć na chwilę problem przewidywania ceny i wyobraź 

sobie, że potrzebujemy kalkulatora podatku od nieruchomości, który kupujący musiałby zapłacić. 

Gdyby tak było, nasza rozmowa z inżynierem byłaby znacznie krótsza:  

Ty: Chcielibyśmy dodać do naszej strony kalkulator podatku od nieruchomości. Możesz pomóc? 

Inżynier: Fajnie. Jaka jest odpowiednia sekcja w kodzie podatkowym?  

Ty: Możesz odwołać się do 4123 i 564b.  

Inżynier: Świetnie, to wszystko, czego potrzebuję.  



Główna różnica między budową predyktora cen a kalkulatorem podatkowym polega na tym, że ten 

ostatni rządzi się precyzyjnymi regułami wyrażonymi już w formie matematycznej. Nawet najmłodsi 

księgowi mogą zastosować wzory matematyczne określające podatek od nieruchomości i zastosować 

je do nowych nieruchomości, bez potrzeby posiadania doświadczenia. To samo dotyczy fizyki: odkąd 

Isaac Newton odkrył prawa dynamiki w XVII wieku, byliśmy w stanie przewidywać ruchy ciał i budować 

rakiety, które wysyłały ludzi na Księżyc. Zawsze, gdy mamy takie sytuacje, matematyka i 

konwencjonalna informatyka wystarczą: wystarczy przetłumaczyć reguły i formuły na kod 

komputerowy, a wynik będzie w 100% dokładny. Inaczej jest w przypadku predykcji cenowej: związek 

między cechami domu a jego ceną sprzedaży jest niewyraźny, niejasny i zdecydowanie nie jest opisany 

w księdze zasad. Nawet najbardziej doświadczony agent nie jest w stanie spisać przyjaznych dla 

komputera reguł wyceny nieruchomości, a programista nie może przełożyć ich na oprogramowanie. W 

ubiegłym stuleciu ludzkość wykorzystywała komputery do realizacji niesamowitych celów, posuwając 

się nawet do wystrzeliwania rakiet w kosmos i przeprowadzania miliardów transakcji finansowych 

każdego dnia. A jednak nasze najbardziej wyrafinowane roboty nadal nie mogą przejść przez ulicę tak 

bezpiecznie, jak sześcioletnie dziecko. W rzeczywistości informatyka od dawna tkwi w wielu ważnych 

problemach, ponieważ były one po prostu zbyt złożone, aby można je było zrozumieć analitycznie. 

Tłumaczenie poezji na języki obce, prowadzenie samochodu czy odbieranie telefonów to zadania, 

które ludzie uczą się wykonywać poprzez doświadczenie, a nie poprzez wykonywanie instrukcji. 

Uczenie maszynowe w końcu umożliwiło komputerom robienie tego samego, całkowicie omijając 

reguły matematyczne, a tym samym umożliwiając zupełnie nowe obszary zastosowań. Podstawowym 

spostrzeżeniem jest to, że możemy wykorzystać doświadczenie, aby zrekompensować brak reguł i 

relacji matematycznych. Innymi słowy, model jest rozwijany poprzez poznanie odpowiednich 

informacji z przykładów z przeszłości. Jest to w przeciwieństwie do tradycyjnego programowania, w 

którym model jest opracowywany przez człowieka i mozolnie zakodowany w komputerze (czyli 

zaprogramowany). Podstawową ideą uczenia maszynowego jest to, że możemy wykorzystać funkcje i 

etykiety w danych, aby komputer samodzielnie nauczył się relacji między nimi. Po zapisaniu tych 

informacji celem jest, aby model replikował tę samą relację na niewidocznych przykładach (nowe 

domy), przewidując etykietę (cenę domu) przy danym zestawie cech (charakterystyka domu). Ogólna 

koncepcja nie różni się od tego, co zwykle robią ludzie: dzieci muszą być uczone różnicy między końmi 

a kucykami tylko kilka razy, zanim „zrozumieją” to i przyswoją różnicę. W porównaniu z 

konwencjonalną inżynierią oprogramowania uczenie maszynowe ma w zanadrzu dwa asy. Omówiliśmy 

już pierwsze: są pewne problemy, których po prostu nie możemy rozwiązać za pomocą komputera w 

żaden inny sposób. Drugim powodem korzystania z uczenia maszynowego jest to, że oprogramowanie 

jest statyczne: nawet jeśli inżynierowie potrafią wymyślić złożone reguły logiczne, nie mogą się one 

zmienić po dostarczeniu produktu. Dzięki uczeniu maszynowemu dodawanie nowych danych 

szkoleniowych może zarówno poprawić wydajność, jak i rozwiązać zupełnie nowe sytuacje, bez 

konieczności dodatkowego wysiłku inżynierskiego. Na przykład, gdy zostanie sprzedana fala nowych 

mieszkań, możemy po prostu powtórzyć szkolenie z nowymi danymi, a prognozy zostaną dostosowane. 

Stosowanie AI do ogólnych podstawowych danych biznesowych 

Zapewne można się domyślić, że sztuczną inteligencję można zastosować w większej liczbie branż niż 

w branży nieruchomości. Sztuczną inteligencję można zastosować w niezliczonych domenach. Ta 

sekcja pomoże Ci poszerzyć horyzonty poprzez uogólnienie podstawowych narzędzi wprowadzonych 

w tej części. Jak wspomnieliśmy wcześniej, nasz algorytm predykcyjny cen należy do gałęzi uczenia 

maszynowego zwanej uczeniem nadzorowanym. Nadzorowane algorytmy uczenia się oczywiście nie 

ograniczają się do wykrywania relacji między cechami domu a ich ceną sprzedaży. Pięknym atrybutem 

tych algorytmów jest to, że są to ogólne maszyny uczące się, które można przystosować do praktycznie 

każdego zjawiska, którego cechy wpływają na wartość etykiety. Przełączanie etykiet to najszybszy 



sposób na docenienie elastyczności nadzorowanych algorytmów uczenia się. Załóżmy, że zastępujemy 

naszą obecną etykietę (cena sprzedaży) czasem sprzedaży domu. Ta metryka byłaby równie łatwa do 

uzyskania z naszych historycznych danych i byłaby przydatna dla klientów i agentów, aby mogli ocenić 

popyt na dom i odpowiednio działać. Wydaje się rozsądne, że duże, luksusowe domy sprzedawałyby 

się wolniej niż apartamenty z dwiema sypialniami. Nawet przy różnych etykietach moglibyśmy 

prawdopodobnie ponownie wykorzystać ten sam zestaw funkcji, które zidentyfikowaliśmy do 

przewidywania cen, aby otrzymać nowy algorytm, który zamiast przewidywać najlepszą cenę domu, 

będzie przewidywał czas potrzebny na znalezienie nabywcy . Jeśli za każdym razem, gdy otwierasz 

arkusz kalkulacyjny Excel, patrzysz na kolumny pod kątem potencjalnych funkcji i etykiet dla problemu 

z uczeniem maszynowym, otworzy się przed Tobą świat możliwości. Na przykład, jeśli pracujesz dla 

banku i jesteś przyzwyczajony do przeglądania arkuszy Excela z danymi klientów, możesz teraz 

zobaczyć, jak wykorzystać te dane jako funkcje i etykiety. Banki słyną z wykorzystywania nadzorowanej 

nauki do przewidywania ryzyka kredytowego swoich klientów przed udzieleniem kredytu, 

wykorzystując takie cechy, jak dochód, wiek i stan cywilny. Jeśli pracujesz dla firmy zajmującej się 

konserwacją i masz pewne dane o awariach sprzętu, nie powinieneś się dziwić, że niektóre firmy mogą 

przewidzieć prawdopodobieństwo awarii sprzętu w ciągu nowego miesiąca, korzystając z takich 

funkcji, jak jego wiek i ilość czasu, minęło od ostatniego remontu. Masz teraz całą wiedzę potrzebną 

do zrozumienia i sformułowania takich problemów, a także zdobędziesz więcej praktyki z analizami 

przypadków na końcu rozdziału. Wkrótce rozwiniemy tę technologię na dwa główne sposoby: patrząc 

na wejścia lub wyjścia modelu. Jeśli chodzi o dane wejściowe, nauczymy Cię technik sztucznej 

inteligencji, które mogą wykorzystywać obrazy lub tekst jako dane wejściowe, znacznie rozszerzając 

rodzaje problemów, z którymi możemy sobie poradzić. Jeśli chodzi o wyniki, omówimy rodziny modeli, 

które nie tylko przewidują etykiety pasujące do danych szkoleniowych, ale wykonują inne przydatne 

rzeczy, takie jak grupowanie podobnych elementów lub pomaganie klientom w znajdowaniu 

interesujących treści. Nadszedł czas na podsumowanie technicznej części, więc przypomnijmy 

najważniejsze koncepcje. Dowiedziałeś się, że magia uczenia maszynowego polega na zastąpieniu 

analitycznego rozumienia złożonych procesów (takich jak rynek nieruchomości) modelem, który uczy 

się automatycznie na podstawie punktów danych. Dopóki przykłady dobrze odzwierciedlają 

zachowanie systemu, możemy wykorzystać wiedzę zawartą w modelu do przewidywania 

niewidzialnych zdarzeń (takich jak nowe domy na rynku). Widziałeś, że musimy wcześniej wykonać 

pewną pracę, aby zdefiniować wizję biznesową i zidentyfikować dane. Następnie jesteśmy gotowi 

poprosić inżynierów o przeszkolenie modelu. Po zakończeniu szkolenia otrzymujemy gotowy model, 

którego możemy użyć do wnioskowania, uzyskując w końcu pewną wartość biznesową. Podczas gdy ta 

i inne części skupiają się na tym, co możesz zrobić z AI, w częściach kolejnych powiemy więcej o tym, 

jak to urzeczywistnić. Teraz nadszedł czas, aby wrócić do tych dwóch studiów przypadku. 

Jak Google wykorzystał sztuczną inteligencję do obniżenia rachunków za energię 

W 2014 roku Jim Gao był inżynierem w Google. Odpowiadał za to, aby ogromne systemy klimatyzacji 

w centrach danych (DC) giganta technologicznego działały tak płynnie i wydajnie, jak to tylko możliwe. 

Mając doświadczenie w inżynierii mechanicznej, Gao postępował zgodnie z najlepszymi praktykami w 

branży energetycznej i osiągał świetne wyniki. Po wdrożeniu najczęściej stosowanych środków 

oszczędzania energii, wydajność DC Google zaczęła spadać, odsłaniając ograniczenia tradycyjnego 

podejścia do oszczędzania energii. Było jasne, że potrzebne jest nowe podejście. Gao postanowił 

podążać niepokonaną ścieżką, korzystając z polityki Google 20% - inicjatywy, która pozwala 

pracownikom spędzać 20% czasu na pracy nad tym, co ich zdaniem przyniesie największe korzyści 

Google. Jako inżynier centrum danych doskonale zdawał sobie sprawę z czujników rozmieszczonych w 

centrach danych i dużej ilości danych zbieranych z nich do celów operacyjnych. Gao postanowił zająć 



się uczeniem maszynowym i spróbował zbudować modele do przewidywania i poprawy wydajności 

DC.  

PROBLEM ZUŻYCIA ENERGII W CENTRUM DANYCH 

Centrum danych to budynek, w którym znajdują się serwery sieciowe. W przypadku Google maszyny 

te obsługują zapytania w wyszukiwarce i mapach, przechowują zdjęcia i dokumenty oraz wykonują 

wszystkie inne zadania, których potrzebuje Google, aby oferować swoje usługi użytkownikom. Zużycie 

energii jest głównym czynnikiem generującym koszty DC ze względu na dużą liczbę energochłonnych 

komputerów, w których się znajdują. Wysokie koszty nie są jedynym czynnikiem, który należy wziąć 

pod uwagę podczas ważenia zużycia energii DC; ważny jest również wpływ na środowisko. DC zużywają 

obecnie 2% światowej energii elektrycznej, a liczba ta z pewnością wzrośnie wraz ze wzrostem 

zapotrzebowania na usługi sieciowe. Ilość energii zużywanej do zasilania komputerów nie może być 

łatwo zoptymalizowana przez zespół operacyjny, ponieważ zależy to od obciążenia obliczeniowego i 

wydajności chipów. Z tego powodu inżynierowie centrów danych dążą do zmniejszenia dodatkowego 

zużycia. Wydajność centrów danych jest zwykle mierzona poprzez śledzenie miernika zwanego 

efektywnością zużycia energii (PUE). Ta metryka odzwierciedla, ile energii jest zużywane na 

czymkolwiek innym niż rzeczywiste komputery, które tworzą centrum danych:  

PUE = Całkowita energia obiektu / Energia sprzętu IT 

Idealne centrum danych ma PUE 1: cała energia jest zużywana na zasilanie komputerów. Im wyższy 

PUE, tym więcej energii zużywa się na inne systemy, wśród których najważniejsze jest chłodzenie. Na 

przykład PUE 1,5 oznacza, że na każdą kilowatogodzinę (kWh) energii zużywanej do zasilania 

komputerów potrzebne jest dodatkowe 0,5 kWh energii na chłodzenie i inne drobne potrzeby. Google 

zawsze był liderem efektywności PUE. Według badania przeprowadzonego przez Uptime Institute w 

2018 r. wśród 900 operatorów DC, średnia PUE w branży wyniosła 1,58. Google stale ulepszał swój 

PUE, aż osiągnął 1,12 w 2013 roku. Niestety ta wartość poprawiła się dopiero w 2017 roku.  

PODEJŚCIE ML DO WYDAJNOŚCI CENTRUM DANYCH 

Gao zdał sobie sprawę, że jedną z przeszkód w dalszym obniżaniu PUE jest to, że bardzo skomplikowane 

jest prawidłowe przewidzenie go w różnych scenariuszach przy użyciu tradycyjnego podejścia 

inżynieryjnego, ze względu na złożone interakcje między czynnikami (na przykład wiatr może pomóc 

schłodzić elektrownię i zmniejszyć potrzeba sztucznego chłodzenia). Z drugiej strony doskonale zdawał 

sobie sprawę z dużych zbiorów danych gromadzonych przez jego zespół w ramach codziennych 

operacji dzięki tysiącom czujników rozmieszczonych w komponentach, które zbierają miliony punktów 

danych. Gao przewidział potencjał wykorzystania tych danych do wytrenowania modelu ML zdolnego 

do przezwyciężenia ograniczeń tradycyjnej termodynamiki. Jego pierwszym podejściem było 

zbudowanie prostej sieci neuronowej (klasycznego algorytmu używanego do budowania modeli 

uczenia nadzorowanego), która została wytrenowana w celu przewidywania PUE, mając na uwadze 

listę cech, które na niego wpływają. Gao używało łącznie 19 funkcji, w tym:  

* Całkowite obciążenie IT serwera 

* Całkowita liczba uruchomionych pomp wody procesowej 

* Średnia nastawa temperatury wody wypływającej z chłodni kominowej 

* Całkowita liczba pracujących agregatów chłodniczych 

* Średnia temperatura zbliżenia wymiennika ciepła 



* Temperatura termometru mokrego i termometru suchego na zewnątrz 

* Wilgotność względna powietrza zewnętrznego, prędkość i kierunek wiatru 

Gao wykorzystał 184 435 próbek czasu w rozdzielczości pięciominutowej (około dwóch lat danych 

operacyjnych). Ostateczny model był w stanie przewidzieć DC PUE w zakresie 0,004 +/- 0,0005, błąd 

około 0,4%, dla PUE 1,1. Gao był w stanie szybko zbudować pierwszy model weryfikacji koncepcji (POC) 

przy użyciu frameworków kodowania open source. Ostateczny wynikowy model został wykorzystany 

do trzech głównych zastosowań:  

* Automatyczne ostrzeganie o wydajności i rozwiązywanie problemów poprzez porównanie 

rzeczywistej i przewidywanej wydajności DC dla dowolnego zestawu warunków 

* Ocena wrażliwości PUE na parametry operacyjne 

* Uruchamianie symulacji cyfrowych w różnych konfiguracjach bez wprowadzania zmian fizycznych 

Wyniki pracy Gao miały duży wpływ na firmę i zostały publicznie docenione przez wiceprezesa centrum 

danych, Joe Kava, który opisał pracę i wyniki w oficjalnym poście na blogu Google. „Better Data Centers 

Through Machine Learning” podkreślił, w jaki sposób modele Gao były w stanie zidentyfikować wzorce 

danych, których dana osoba nie może dostrzec, prowadząc do modelu zdolnego do przewidywania 

PUE z 99,6% dokładnością. Gao i jego zespół zaczęli używać tego modelu, aby wymyślić nowe sposoby 

poprawy wydajności. Kiedy serwery były odłączane, wiadomo było, że powodowało to na przykład 

niższą wydajność w centrum danych. Dzięki modelom Gao zespół Google DC był w stanie 

przeprowadzić symulacje zachowania centrum danych i znaleźć nowe sposoby ograniczania utraty 

wydajności, oszczędzania energii i pieniędzy.  

ML W ZASTOSOWANIU DO OPTYMALIZACJI CENTRUM DANYCH NABIERA ROZPĘDU 

Praca Gao przyciągnęła uwagę na wyższych szczeblach firmy. Został awansowany na kierownictwo 

wielofunkcyjnego zespołu inżynierów zajmujących się uczeniem maszynowym, oprogramowaniem, 

elektrykami, mechanikami, sterowaniem i operacjami w celu opracowania kompleksowego 

rozwiązania inteligentnego centrum danych. Doświadczenie ML w nowym zespole zostało wniesione 

przez DeepMind, brytyjską firmę specjalizującą się w najnowocześniejszych algorytmach sztucznej 

inteligencji, która została przejęta przez Google w 2014 roku za 500 milionów dolarów. Dodatkowa 

wiedza fachowa w zakresie ML okazała się kluczowym atutem w osiąganiu wydajności niespotykanej 

wcześniej w historii firmy, zmniejszając koszty ogólne PUE o 15% i powodując 40% ogólne obniżenie 

rachunków za energię. Nawet jeśli model DeepMind był bardziej złożony i dokładny niż podejście Gao 

i pozwolił Google obniżyć rachunki za energię o 40%, nadal generował zalecenia, które musiały zostać 

sprawdzone i wdrożone przez człowieka. Kolejnym logicznym krokiem projektu było całkowite 

przeniesienie zarządzania zasilaniem DC na rozwiązanie sztucznej inteligencji, zachowując jako 

nadzorców ludzkich ekspertów. Modele DeepMind zostały wdrożone w sierpniu 2017 r. i już przyniosły 

10% oszczędności energii. Podczas gdy nowe modele działały, generowały dodatkowe dane, które 

zostały wykorzystane do ponownego szkolenia modeli i dalszej poprawy ich wydajności. W ciągu roku 

oszczędności energii z 10% wzrosły do 30%. System sterowania AI wykorzystywał nowatorskie sposoby 

zarządzania chłodzeniem, które zapewniały najwyższą wydajność w sposób nieoczekiwany i 

niezbadany przez doświadczonych operatorów DC. Na przykład Dan Fuenffinger, jeden z operatorów 

centrów danych Google, zauważył, że był zaskoczony, gdy system AI był w stanie samodzielnie 

wykorzystać warunki zimowe i produkować wodę o niższej temperaturze, zmniejszając zużycie energii.  

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZYPADKU 



1. Poprawa PUE centrum danych jest trudnym problemem i Gao wyczuł, że ML może być rozwiązaniem 

tego problemu. Jakie są cechy tego wyzwania, które sprawiają, że dobrze pasuje do ML?  

2. Jakie są kluczowe elementy, które pozwoliły Gao samodzielnie zbudować pierwszy POC?  

3. Jak Google zmienił inicjatywę jednego inżyniera w sukces całej firmy?  

OMÓWIENIE PRZYPADKU 

Projekt centrum danych Google to klasyczny przypadek optymalizacji, do którego ML jest idealnym 

rozwiązaniem. Rozpoczyna się od kluczowych wskaźników wydajności (KPI), których przewidywanie 

leży w interesie biznesowym (PUE) oraz dużego zestawu parametrów, które na nie wpływają 

(temperatury, ciśnienia, obciążenie itd.). Inżynierowie próbowali zbudować model, który może 

odwzorować te parametry na PUE, ale tradycyjne metody, które opierają się na termodynamice, mają 

poważne wady, które uniemożliwiły im dostarczanie wyników powyżej pewnego progu. Tak powinien 

wyglądać problem biznesowy uczenia maszynowego: złożona, nieznana relacja między zbiorem 

zmiennych, które wpływają na metrykę, która ma bezpośredni wpływ na biznes. Gao wykonał świetną 

robotę, dostrzegając te cechy i zdając sobie sprawę, że ML może być właściwym młotkiem do uderzenia 

w tę igłę. Kilka elementów pozwoliło Gao odnieść sukces. Pierwszym z nich jest dostępność danych, 

bez których realizacja rozwiązania ML nie byłaby możliwa. Gao wiedział ze swojego doświadczenia 

zawodowego o istnieniu tego zestawu danych i był w stanie, dzięki sprawnemu zarządzaniu danymi w 

swojej firmie, łatwo pobrać dane, których potrzebował do rozpoczęcia eksperymentów. Później 

omówimy bardziej szczegółowo zarządzanie danymi, ale jasne jest, że dostępność i dostęp do danych 

ma kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia pracy nad takim projektem ML. Zauważ, że te dane były 

dostępne od lat, ale nikt nie wyszedł poza ich zwykły cel operacyjny. Innym czynnikiem, który pomógł 

Gao w rozpoczęciu pracy, była dostępność narzędzi open source, które umożliwiły mu szybkie 

zbudowanie POC. To pozwoliło mu zdobyć uwagę i wsparcie korporacyjne, których potrzebował, aby 

przenieść swoje podejście na wyższy poziom, wprowadzając na pokład wykwalifikowanych inżynierów 

ML z DeepMind i opierając się na swojej pierwszej intuicji. Wreszcie sposób, w jaki ten projekt został 

zrealizowany, jest doskonałym przykładem świetnej strategii ML. Omówimy ten temat bardziej 

szczegółowo w drugiej części , ale zauważ, że projekt nie rozpoczął się od wielkiej misji i złożonego 

rozwiązania. Pierwszy krok był na tyle prosty, że mógł go zbudować jeden inżynier w 20% swojego 

czasu, ale także wystarczająco mocny, aby udowodnić potencjał tego podejścia. Drugi krok był bardziej 

złożony, a osiągnięcie wyższej wydajności wymagało zdobycia nowej wiedzy, wykonania testów, 

nabrania rozpędu i przejścia do kolejnego etapu całkowicie zautomatyzowanej kontroli AI. Google 

zaplanowało, że projekt będzie budowany etapami, z których każdy ma wymierny zwrot z inwestycji 

(ROI) i opiera się na poprzednim, aż do osiągnięcia najwyższej wydajności i dużego wpływu na wynik 

finansowy. Podsumowując, to studium przypadku ma następujące główne wnioski: 

* Problem, który może dobrze pasować do ML, musi mieć pewne cechy:  

- Istnieje ważny KPI.  

- Na KPI wpływa szereg mierzalnych parametrów.  

- Parametry wpływają na KPI poprzez złożoną i nieznaną zależność.  

* Operacyjne zbiory danych mogą mieć ogromną ukrytą wartość.  

* Technologie open source mogą umożliwić małym zespołom inżynierów tworzenie POC, które 

przynoszą wymierne rezultaty dla firmy i udowadniają, że koncepcja może być skalowana i dalej 

ulepszana.  



* Podczas tworzenia projektów ML zawsze dobrze jest zacząć od małych, identyfikując najmniejsze 

zadanie, które może dać natychmiastowy efekt biznesowy, aby zbudować podstawę dla bardziej 

złożonych projektów. 

Jak firma Square wykorzystała sztuczną inteligencję do pożyczania miliardów małym firmom? 

To studium przypadku dotyczy tego, jak startup fintech rzucił wyzwanie dużym bankom, pożyczając 

kapitał tradycyjnie niedocenianym małym firmom. Wykorzystując uczenie maszynowe w swoim 

zbiorze danych dotyczących transakcji detalicznych, Square Capital może proaktywnie oferować małe 

pożyczki firmom, zanim nawet o nie poproszą. Wskaźnik przestępczości Square wynosi połowę średniej 

w branży.  

SQUARE I SQUARE CAPITAL 

Square to firma świadcząca usługi finansowe skoncentrowana na potrzebach małych firm. Została 

założona przez założyciela Twittera Jacka Dorseya w 2009 roku i weszła na giełdę w 2015 roku. Firma z 

siedzibą w San Francisco miała w 2019 roku kapitalizację rynkową 26 miliardów dolarów i zatrudnia 

2300 osób. Pierwszym produktem Square był czytnik kart kredytowych podłączany bezpośrednio do 

smartfona, aby umożliwić małym sprzedawcom i profesjonalistom przyjmowanie płatności kartą 

kredytową. Sprzęt czytnika był dystrybuowany za darmo, bez konieczności posiadania miesięcznego 

abonamentu, co dało początek reputacji Square wśród małych sprzedawców detalicznych. Kultowy 

projekt sprzętu i stały przepływ rekomendacji również przyczyniły się do cementowania reputacji 

Square (do tej pory ekspansja międzynarodowa była ograniczona). W pierwszych latach działalności 

Square koncentrował się na niszy małych firm o obrotach poniżej 125 000 USD; przedsiębiorstwa te 

były źle obsługiwane przez banki i konwencjonalne podmioty przetwarzające płatności. Niskie opłaty i 

łatwa w obsłudze strona internetowa Square pomogły wciągnąć przedsiębiorców do tego, co wyrastało 

na kompletny ekosystem finansowy. W latach poprzedzających wprowadzenie na giełdę Square 

uzupełnił swoje usługi, uruchamiając aplikację do płatności peer-to-peer, platformę do zarządzania 

relacjami z klientami (CRM) i marketing oraz sprzęt do punktów sprzedaży dla większych sprzedawców. 

W 2014 roku Square uruchomił Square Capital, kolejny element swojego ekosystemu finansowego. W 

miarę rozwoju małych firm często pojawiają się problemy z płynnością finansową, które można 

złagodzić dzięki dodatkowemu kapitałowi obrotowemu. Jednak konwencjonalne banki często nie są 

wrażliwe na potrzeby tych klientów, ponieważ małe kwoty nie uzasadniają narzutów związanych z 

marketingiem i obsługą pożyczki. Square Capital wykorzystuje dane dotyczące transakcji w punktach 

sprzedaży, aby proaktywnie oferować swoim klientom niewielkie pożyczki. Dla klientów doświadczenie 

jest bezproblemowe, ponieważ mogą przyjmować pożyczkę i zarządzać nią bezpośrednio z tej samej 

witryny zarządzania, z której korzystają w przypadku innych usług w ekosystemie. Pożyczki nie mają 

określonego harmonogramu spłat: środki są automatycznie potrącane z transakcji kartą kredytową 

przetwarzanych przez Square. Połączenie bezproblemowego doświadczenia i istniejącej bazy klientów 

pozwoliło Square Capital na szybki rozwój: 200 000 sprzedawców pożyczyło ponad 3,1 miliarda 

dolarów za pośrednictwem platformy tylko w latach 2014-2018. Podczas gdy modele ryzyka 

kredytowego są podstawą branży finansowej od wielu dziesięcioleci, Square ma dostęp do znacznie 

obszerniejszego zbioru danych, w tym sezonowości i czasu każdego zakupu. Dzięki temu Square może 

budować modele z doskonałą widocznością pozycji przepływów pieniężnych każdej firmy i 

odpowiednio dobierać wielkość oferowanej pożyczki. Wraz z prostymi opcjami spłaty, obniża to 

wskaźnik przeterminowanych pożyczek do 4%, czyli do połowy średniej w branży.   

KRYTYKA I KONKURENCJA 

Z finansowego punktu widzenia pożyczki oferowane przez Square Capital nie są niczym nowym. 

Pożyczkodawcy od niepamiętnych czasów oferowali kupcom zaliczki gotówkowe (MCA) na pokrycie 



krótkoterminowych potrzeb gotówkowych firm. W porównaniu z MCA, które nie mają określonego 

terminu, pożyczki Square Capital muszą zostać spłacone w ciągu 18 miesięcy. Dzięki temu Square może 

przekazywać pożyczki szerszemu gronu instytucji finansowych, które mają trudności z obsługą MCA 

bez znanej daty spłaty. Square działa jedynie jako inicjator pożyczek, a nie pożyczkodawca, utrzymując 

atrakcyjny bilans porównywalny z innymi firmami technologicznymi. Podczas gdy większość instytucji 

finansowych wykorzystuje uczenie maszynowe do oceny ryzyka kredytowego, obecne zbiory firm 

fintech, takich jak Square, również zostały skrytykowane za usunięcie zbyt dużego nadzoru ludzkiego z 

procesów składania wniosków kredytowych. Na przykład firma Prosper zajmująca się pożyczkami peer-

to-peer została poddana analizie w 2015 r. po tym, jak pożyczyła 25 000 USD parze terrorystów, która 

stała za strzelaniną w San Bernardino (Kalifornia), w której zginęły 24 osoby. Podczas gdy społeczność 

technologiczna jest podekscytowana tym, że fintech jest w stanie zakłócić i skalować tradycyjną 

bankowość za pomocą uczenia maszynowego, niektóre społeczności nie są tak optymistyczne. Na 

przykład te same małe firmy, które cieszą się szybkim czasem realizacji pożyczek Square Capital, 

również głośno mówią o postrzeganej nieuczciwości i braku przejrzystości, gdy ich wnioski o pożyczkę 

zostają odrzucone. Ponieważ Square nie publikuje żadnych szczegółów na temat swoich modeli oceny 

ryzyka, niektórzy handlowcy są zmuszeni do odtworzenia algorytmicznych decyzji. Z technicznego 

punktu widzenia jest to związane zarówno z dokładnością (wyrażoną w kategoriach prawda/fałszywie 

dodatnie), jak i stronniczością modelu. Dzięki integracji z ekosystemem Square Square Capital może 

oferować atrakcyjne funkcje w porównaniu z tradycyjnymi bankami i MCA, które mają mniej 

bezpośredni dostęp do przepływu transakcji sprzedawcy. Jednak inne usługi, takie jak PayPal Working 

Capital, również mają dostęp do tego źródła danych, co utrudnia wyróżnienie Square Capital. Ankiety 

przeprowadzone wśród właścicieli małych firm sugerują, że zazwyczaj wybierają oni pożyczkodawcę 

na podstawie postrzeganej szansy na zatwierdzenie, a nie kwot lub warunków pożyczki. Oznacza to, że 

Square Capital może być zmuszone skupić się na doświadczeniu użytkownika i integracji z resztą 

ekosystemu, zamiast na optymalizacji modeli oceny ryzyka.  

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZYPADKU 

1. Ryzyko kredytowe to dobrze poznana aplikacja uczenia maszynowego. Jak myślisz, co Square 

wypadło dobrze w porównaniu z przeszłą historią i obecną konkurencją?  

2. Jakie lekcje możesz wyciągnąć z interakcji między uczeniem maszynowym a organizacjami 

regulacyjnymi (w tym przypadku bankowymi)?  

3. Czy możesz opracować strategię zbierania danych treningowych dla tej aplikacji? Jak zmierzyłbyś 

wydajność powstałych modeli?  

DYSKUSJA PRZYPADKU 

Przedstawiliśmy to studium przypadku dotyczące Square Capital, ponieważ jest to historia sukcesu 

integracji modelu biznesowego opartego na sztucznej inteligencji z istniejącym ekosystemem usług. 

Ponadto omawia również problemy związane z wprowadzaniem funkcji opartych na ML do silnie 

regulowanej branży, takiej jak bankowość. Podstawowym produktem Square był historycznie system 

punktów sprzedaży dla małych firm. Jego mocnymi stronami były projekt, wrażenia użytkownika i 

obsługa klienta, a nie najnowocześniejsza technologia. Jednak dane były w rzeczywistości podstawą 

działalności Square, ponieważ wykrywanie oszustw i zapobieganie im są podstawowymi aspektami 

każdej firmy świadczącej usługi finansowe. To pokazuje, że gdy organizacja ustanowi potężną kulturę 

wokół danych (w tym zbieranie, przechowywanie i udostępnianie ich pracownikom), naturalne jest 

wprowadzanie na jej podstawie nowych produktów. Gdy istnieje dobrze zaprojektowana 

infrastruktura danych, modele ryzyka kredytowego można zintegrować z tą samą platformą, która 

przeszukiwała kanały transakcyjne w czasie rzeczywistym pod kątem oszustw, dodając wartość do tych 



inwestycji w podstawową technologię. Z punktu widzenia doświadczenia użytkownika Square Capital 

jest dobrym przykładem bezproblemowego wprowadzania funkcji opartych na sztucznej inteligencji 

do istniejącej platformy w sposób całkowicie przejrzysty i naturalny dla użytkowników końcowych. 

Opierając się na zaufaniu, jakie kupcy już pokładają w Square, oferty Square Capital są skromne i 

odpowiednie dla odbiorców. Nie ma niepotrzebnego przechwalania się „oceną ryzyka w oparciu o 

sztuczną inteligencję” lub niejasnym marketingiem opartym na technologii. Pozostało tylko skupić się 

na doświadczeniu klienta. Jeśli chodzi o finanse przedsiębiorstw, warto zobaczyć, jak elastyczność, jaką 

Square uzyskał dzięki wykorzystaniu ML do oceny ryzyka kredytowego, pozwoliła mu na 

eksperymentowanie z nowymi modelami biznesowymi. Oferowanie pożyczek na czas określony 

zamiast tradycyjnych MCA umożliwiło Square skoncentrowanie się na swojej podstawowej misji, a nie 

na zaciąganiu samych pożyczek. Dzięki temu Square może osiągnąć gwałtowny (około 50% rocznie) 

wzrost, który wykorzystuje swoje mocne strony bez obciążania bilansu dodatkowym ryzykiem. 

Ciekawym elementem tego przypadku są wady ML w konkretnych przypadkach narożnych. 

Autonomiczne uczenie się algorytmów uczenia maszynowego uznaliśmy za mocną stronę, ale czasami 

przy podejmowaniu decyzji mamy trudności z zajrzeniem do logiki, za którą podążają algorytmy. Jeśli 

wniosek o pożyczkę małej firmy zostanie odrzucony przez algorytm ML, wyjaśnienie, dlaczego może 

być trudne lub niemożliwe. Ten aspekt uczenia maszynowego omówimy bardziej szczegółowo w 

ostatnim rozdziale. Square zaczynał od silnej pozycji, ponieważ jej model biznesowy pozwalał firmie 

gromadzić podstawowe dane biznesowe dotyczące wszystkich klientów: ich historię transakcji. Ten 

zasób danych jest filarem, na którym zbudowany jest Square Capital. Zwróć uwagę, że te dane zostały 

zebrane w sposób naturalny, aby zaoferować standardową usługę POS firmy Square, i stały się 

niesamowitym atutem później, gdy wprowadzono Square Capital. 

Lekcje ze studiów przypadku 

Zarówno Google, jak i Square stworzyły aplikacje AI, które dawały im dużą przewagę nad konkurencją, 

a jednocześnie wyróżniały się u podstaw. Google wykorzystał sztuczną inteligencję do obniżenia 

kosztów i usprawnienia operacji, podczas gdy Square wykorzystał ją do uruchomienia zupełnie nowej 

usługi. Podstawowa zasada pozostaje taka sama: zarówno Square, jak i Google wykorzystywały 

sztuczną inteligencję do podstawowych danych biznesowych, tworząc ogromną wartość z tego, co 

większość innych firm postrzega jako koszty utopione. Zwróć uwagę, że zarówno Google, jak i Square 

korzystały z danych, które pierwotnie nie były zbierane z myślą o sztucznej inteligencji. W przypadku 

Google powszechną praktyką jest przechowywanie danych operacyjnych z zakładów klimatyzacyjnych 

centrum danych, głównie w celu raportowania i monitorowania, czy systemy działają zgodnie z 

oczekiwaniami. Pomysł Jima Gao, by wykorzystać ML do poprawy wydajności systemu, był nowatorski 

i pokazuje świetną intuicję inżyniera Google. To samo dotyczy Square: zbierał dane o transakcjach 

klientów w celu oferowania usług, takich jak analityka sprzedaży, ale oferowanie pożyczek nie było 

pierwotnym powodem gromadzenia tych danych. Przede wszystkim Square nie oferował nawet usługi 

pożyczki dla firm: jest to całkowicie nowa usługa udostępniana przez ML i ten bogaty zbiór danych, 

który posiadał. Umożliwiło to Square wejście na nowy rynek, który był całkowicie niedoceniany, 

ponieważ tradycyjne banki nie mają zasobów do oceny kwalifikowalności kredytowej małych firm. 

Innym aspektem, o którym należy pamiętać z tych dwóch studiów przypadku, jest to, że w obu 

stosowano metody nadzorowanego uczenia się. Google nauczył się przewidywać PUE zakładu 

chłodniczego na podstawie jego parametrów operacyjnych, a Square określił kwalifikowalność małej 

firmy na podstawie jej historii transakcji. W przypadku Google uczenie nadzorowane było szczególnie 

przydatne w przezwyciężaniu ograniczeń tradycyjnych rozwiązań problemu efektywności 

energetycznej. Aplikacja Square została wykorzystana do zautomatyzowania procesu, który byłby zbyt 

czasochłonny, gdyby został stworzony przez ludzi. 



Ocena wydajności i ryzyka 

Teraz czas na spotkanie z kierownictwem FutureHouse, aby usiąść i porozmawiać o ryzykach i obawach 

realizowanego przez nas projektu. Znaleźliśmy świetne uzasadnienie biznesowe dla algorytmu 

przewidywania wartości nieruchomości, zebraliśmy właściwe dane i zbudowaliśmy je. Teraz wystarczy 

tylko nacisnąć czerwony przycisk, dzięki któremu funkcja pojawi się na stronie dla użytkowników. Masz 

zamiar iść dalej; wszyscy w biurze patrzą na ciebie. Twoje ręce są spocone i roztrzęsione. Wykonujesz 

skok wiary, naciskasz przycisk, zamykasz oczy i masz nadzieję, że algorytm zadziała. Na szczęście nie 

tak dzieje się w prawdziwym świecie. Wdrażanie modeli bez dokładnego pomiaru ich wydajności jest 

nieodpowiedzialne. Po pierwsze: uczenie maszynowe opiera się na danych i statystykach, a zatem jego 

przewidywania prawdopodobnie nigdy nie będą w 100% dokładne. Chcemy jednak, aby prognozy były 

wartościowe dla biznesu, przy jednoczesnym poszanowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa i 

etyki. Ogólne systemy, które budujemy, muszą być odporne na ten margines błędu z tego samego 

powodu, dla którego używamy uczenia maszynowego: niektóre z tych problemów są tak złożone, że 

żadna ilość danych nie jest w stanie ich wszystkich uchwycić. Firmy używające ML w sytuacjach życia 

lub śmierci (takich jak samochody autonomiczne) muszą być o wiele bardziej ostrożne i konserwatywne 

niż marketerzy używający go do optymalizacji przekazu do klientów. Na szczęście wszystkie aplikacje, 

o których mówimy w tej książce, należą do tej drugiej kategorii. Ocena wydajności modelu ma dwa 

główne aspekty. Dobry sposób myślenia o nich może być znany z literatury dotyczącej zarządzania: 

znane niewiadome i nieznane niewiadome . Główną znaną niewiadomą jest dokładność: miara tego, 

jak dobry model jest w dopasowywaniu cech do etykiet. W problemie przewidywania wartości domu 

przekłada się to na to, jak blisko przewidywanej ceny jest cena rzeczywista po sprzedaży domu. W 

przypadku problemów z uczeniem nadzorowanym istnieje sprytny sposób pomiaru dokładności 

modelu. Inżynierowie zwykle losowo dzielą dane treningowe na dwie części (powiedzmy 70% i 30% 

danych), jak widać na rysunku 2.8. Trenują model tylko na pierwszej części, a drugą część wykorzystują 

jako zestaw testowy do symulacji rzeczywistego scenariusza modelu działającego na nieznanych 

danych. Ponieważ zestaw testowy był również częścią początkowego zestawu danych, mamy dla niego 

etykiety. Dlatego możemy porównać przewidywane etykiety z rzeczywistymi i zmierzyć dokładność 

modelu w sytuacji, która dość dobrze pasuje do świata rzeczywistego. Odłożenie zestawu testowego 

na bok jest ważne, ponieważ testowanie danych, które zostały użyte do szkolenia, przypomina trochę 

egzaminowanie uczniów z pytaniami, na które już widzieli rozwiązania. W przypadku przewidywania 

ceny domu można sobie wyobrazić wybranie jednego lub dwóch domów w każdym bloku, usunięcie 

ich ze zbioru danych używanego do uczenia i dodanie ich do zestawu testowego. To da nam dobre 

wyobrażenie o tym, jak dobrze działa model. Jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji w 

organizacjach, dokładność nie jest miarą sukcesu. Niedokładny model zastosowany do właściwego 

problemu może być o wiele bardziej wartościowy dla firmy niż bardzo dokładny model, który 

rozwiązuje nieistotny problem. Złotą zasadą, o której należy pamiętać, jest statystyk George Box: 

Wszystkie modele są błędne, ale niektóre są przydatne. 

Jeśli dokładność jest dobrym miernikiem do pomiaru znanych niewiadomych, co z (bardziej 

przerażającymi) nieznanymi niewiadomymi? W takich sytuacjach model daje całkowicie niepoprawną 

lub bezsensowną odpowiedź. Najczęściej dzieje się tak dlatego, że dane treningowe były niekompletne 

i próbujemy przewidzieć cel w sytuacji (kombinacji cech), której nigdy wcześniej nie widziano podczas 

treningu. Nawet jeśli wnioskowanie w niewidocznych sytuacjach jest celem korzystania z uczenia 

maszynowego, całkowicie nieprzewidywalne zapytania mogą nadal zepsuć model. Na przykład 

nieprawidłowe wprowadzenie danych może spowodować, że model będzie próbował odgadnąć cenę 

domu z 50 łazienkami w przypadku, gdy w zestawie danych szkoleniowych w ogóle nie było takiej 

rezydencji. Większość rodzin modeli nie sygnalizuje ostrzeżenia w takich sytuacjach, więc inżynierowie 



muszą wprowadzić pewne sprawdzanie poprawności w wejściach i wyjściach, aby zapewnić 

bezpieczeństwo. Inny ważny czynnik ryzyka dotyczy sedna tego, co sprawia, że uczenie maszynowe jest 

tak wspaniałe: automatycznego wyodrębniania mapowania między celem a funkcjami. Jest to potężna 

umiejętność, ale oznacza również, że inżynierowie nie mogą łatwo zrozumieć, dlaczego model 

dokonuje określonej prognozy, biorąc pod uwagę zestaw funkcji. Właśnie dlatego uczenie maszynowe 

jest często nazywane czarną skrzynką: wiesz, co wchodzi (funkcje), a co wychodzi (cel), ale trudno jest 

zrozumieć, dlaczego model wybrał te dane wyjściowe. Podczas gdy niektóre rodziny modeli są lepsze 

od innych, prawda jest taka, że jest to jeden z najbardziej niepokojących aspektów związanych z 

wykorzystaniem sztucznej inteligencji na dużą skalę. Nie obawiajcie się, bo temu zagadnieniu 

poświęcamy sporo materiału w drugiej części książki. Wiele omówiliśmy w tym rozdziale. 

Wprowadziliśmy Cię w główne koncepcje nadzorowanego uczenia się, pracując nad projektowaniem 

funkcji sztucznej inteligencji skierowanej do klienta: przewidywanie wartości nieruchomości dla 

fikcyjnej firmy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dowiedziałeś się, jaką wartość mają dane i 

jak są do tego przyzwyczajone aby  zbudować model uczenia maszynowego. Studia przypadków 

pomogły Ci zastosować tę wiedzę w sytuacjach branżowych, dzięki czemu zaczniesz rozpoznawać 

podobne możliwości we własnej organizacji. Na zakończenie ciekawostka. Zillow to wiodący 

internetowy rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Przewidywanie wartości właściwości było 

dla Zillow tak ważne, a uczenie maszynowe tak oczywistym rozwiązaniem, że zorganizowano konkurs 

na najlepszy algorytm. Zwycięska nagroda? Milion dolarów. 

Podsumowanie 

* Podstawowe dane biznesowe to rodzaj danych, które są najsilniej powiązane z silnikiem generującym 

wartość organizacji. Dlatego ma również największy potencjał oddziaływania AI. 

* Uczenie nadzorowane to rodzina algorytmów uczenia maszynowego, która pozwala komputerom 

nauczyć się mapować dane wejściowe (cechy) i wyjściowe (etykiety), podając wystarczającą liczbę 

przykładów. 

* Uczenie maszynowe może rozwiązać wiele trudnych problemów, w przypadku których 

konwencjonalna inżynieria oprogramowania zawodzi, ponieważ opiera się na danych historycznych, a 

nie na zrozumieniu matematycznym. 

* Nawet jeśli modele oparte na uczeniu maszynowym nigdy nie mogą być w 100% dokładne, metryki 

numeryczne (takie jak dokładność) mogą pomóc w śledzeniu ich wydajności. 



AI dla sprzedaży i marketingu 

Dlaczego sztuczna inteligencja w sprzedaży i marketingu 

Jednym z głównych celów marketerów jest znalezienie najlepszego sposobu na zaoferowanie 

odpowiedniego produktu właściwemu klientowi we właściwym czasie. Ale nawet przy stawce 

miliardów dolarów marketerzy cierpią z powodu różnych ograniczeń. Pierwszym był brak danych. Kiedy 

świat nie był tak połączony jak teraz, jedynym sposobem na uzyskanie odpowiedzi na pytania była 

rozmowa z ludźmi. Internet w dużej mierze rozwiązał ten problem: teraz łatwiej niż kiedykolwiek 

dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, narazić ich na przesłanie i zmierzyć ich reakcję. Drugą stroną 

medalu jest to, że łatwo jest uzyskać dane, które są tak duże i szczegółowe, że ludzie nie są w stanie 

zrozumieć i wydobyć spostrzeżeń. Chcemy rozpocząć, dając ci mały wgląd w to, dlaczego sztuczna 

inteligencja wszystko zmienia. Każdy marketer wie, że nie wszyscy klienci są tacy sami i że najlepiej 

reagują, gdy angażują się w spersonalizowaną wiadomość. Powszechną strategią marketingową jest 

dzielenie klientów na segmenty według danych demograficznych lub podobnych aspektów. Prostym 

segmentem mogą być „zamożne kobiety w wieku od 25 do 30 lat, które wydają na rozrywkę ponad 

1000 USD rocznie”. Marketer może wymyślić niestandardową wiadomość, aby dotrzeć do tej kategorii 

ludzi, co różni się od tego, co zostanie zrobione dla innych segmentów. Chociaż ta technika jest tak 

stara jak rynek, to naprawdę było najlepsze, co mogliśmy zrobić, zanim sztuczna inteligencja pojawiła 

się na scenie. Problem z tym podejściem polega na tym, że bez względu na to, jak dokładna jest 

segmentacja (marketerzy mówią o mikrosegmentacji), zawsze dojdziesz do sytuacji, w której dwóch 

klientów będzie traktowanych dokładnie tak samo, nawet jeśli zasadniczo się różnią, tylko dlatego, że 

należą do tej samej kategorii. Istnieje ograniczenie liczby kategorii, którymi może zarządzać ludzki 

mózg. Pomyśl tylko, ilu Twoich znajomych ma na papierze cechy podobne do Ciebie (w tym samym 

wieku, sąsiedztwo, wykształcenie), ale ma zupełnie inne gusta. AI zmienia zasady gry, ponieważ może 

przetwarzać znacznie więcej informacji. Dzięki sztucznej inteligencji możesz osiągnąć personalizację na 

dużą skalę, ucząc się o ludziach na podstawie ich konkretnych działań i cech oraz kierując ich na to, kim 

naprawdę są, a nie na ręcznie wykonane wiadro, w które wpadają. Co dla firmy oznacza zdolność tak 

precyzyjnej personalizacji? Cóż, firmy specjalizujące się w sztucznej inteligencji na potrzeby marketingu 

mogą pokazać przykuwające wzrok wskaźniki, które byłyby marzeniem każdego marketera. 

Przykładem jest Amplero, amerykańska firma specjalizująca się w marketingu opartym na sztucznej 

inteligencji. Oto niektóre z wyników, które raportuje w swoich materiałach marketingowych: 

* Pomogło to dużemu europejskiemu operatorowi telekomunikacyjnemu zwiększyć pierwsze 30-

dniowe średnie przychody na użytkownika z 0,32% do 2,8%, co stanowi prawie 800% wzrost.  

* Obniżyło koszt pozyskania klienta (CAC) jednego z pięciu największych północnoamerykańskich 

operatorów komórkowych o ponad 97%: z 40 USD na klienta do zaledwie 1 USD.  

* Udało się ponownie dotrzeć do najbardziej niezadowolonych klientów dużego europejskiego 

operatora komórkowego na trzy tygodnie przed anulowaniem swoich planów, stworzyło bardziej 

znaczące wrażenia klientów w celu ponownego ich zaangażowania i zwiększyło współczynniki 

utrzymania z 2% do 10%. 

Te liczby nie mają na celu pochwalić się wynikami konkretnej firmy marketingowej. Znajdziesz wiele 

startupów i większych organizacji, które mogą osiągnąć podobne wyniki. Jeśli pomysł osiągnięcia tego 

rodzaju wyników w Twojej organizacji przyprawia Cię o gęsią skórkę, nie jesteś sam. Zobaczmy, jak 

można to zrobić możliwie. Marketing to złożona funkcja, więc zamiast wymieniać wszystkie możliwe 

zastosowania, skupimy się na trzech ogólnych problemach, które dotyczą większości firm:  

* Określenie, którzy klienci prawdopodobnie opuszczą Twoją usługę (maselnica)  



* Określenie, którzy klienci są skłonni kupić nową usługę (sprzedaż dodatkowa)  

* Identyfikacja podobnych grup klientów (segmentacja klientów) 

Przewidywanie odchodzących klientów 

Jednym z najważniejszych wskaźników marketingowych jest odpływ klientów (znany również jako 

odpływ lub rotacja klientów ). Rezygnacja jest zdefiniowana jako odsetek klientów opuszczających 

firmę w określonym czasie. Czy nie byłoby wspaniale wiedzieć wcześniej, którzy klienci są najbardziej 

niezadowoleni i najprawdopodobniej porzucą produkt lub usługę w najbliższej przyszłości? Właśnie w 

ten sposób sztuczna inteligencja może pomóc Ci rozwiązać problem odpływu klientów: korzystając z 

uczenia maszynowego i zasobów danych organizacji, możemy znaleźć klientów, którzy z największym 

prawdopodobieństwem opuszczą Twoją usługę i dotrzeć do nich ze spersonalizowanymi 

wiadomościami, aby przyciągnąć ich zaangażowanie się ponownie. Następnie pokażemy, jak działa 

predyktor rezygnacji, dając Ci pewność, że zobaczysz możliwości dla tej aplikacji w Twojej organizacji. 

W tym problemie z uczeniem maszynowym mamy dwie klasy klientów: tych, którzy prawdopodobnie 

odejdą, i tych, którzy tego nie zrobią. Dlatego etykietą, którą nasz model ML będzie musiał nauczyć się 

przewidywać, jest to, czy klient należy do jednej klasy, czy do drugiej (załóżmy, że klienci, którzy mają 

zamiar odejść, należą do klasy 1, a pozostali należą do klasy 0). Na przykład firma telekomunikacyjna 

może oznaczyć „odszedłem” wszystkich klientów, którzy zrezygnowali z jej planu telefonicznego, a „nie 

odeszli” wszystkich pozostałych, którzy nadal korzystają z jego planu. Teraz, gdy zdefiniowaliśmy 

etykietę, którą nasz algorytm musi przewidzieć, przyjrzyjmy się, jakich funkcji możemy użyć. Pamiętaj, 

że cechy w problemie ML to parametry, na które model będzie zwracał uwagę, aby rozróżnić klasy. 

Może to być atrybut użytkownika (np. dane demograficzne) lub jego interakcja z Twoim produktem 

(np. liczba wejść na daną usługę w ciągu ostatniego miesiąca). To, co właśnie opisaliśmy, ma postać 

problemu nadzorowanego uczenia się: algorytm ML jest proszony o nauczenie się mapowania między 

zestawem cech (charakterystyka klienta) a etykietą (zrezygnowano/niezrezygnowano) na podstawie 

danych historycznych. Podsumujmy kroki niezbędne do rozwiązania tego problemu 

1. Zdefiniuj zadanie ML zaczynając od biznesowego (identyfikując klientów, którzy prawdopodobnie 

opuszczą naszą usługę).  

2. Wyraźnie zidentyfikuj etykietę: odrzucona lub niezmieniona.  

3. Zidentyfikuj cechy: elementy klienta, które mogą wpływać na prawdopodobieństwo odejścia. 

Możesz wymyślić możliwe przykłady, myśląc o tym, na co byś spojrzał, gdybyś musiał wykonywać tę 

pracę sam 

4. Wiek 

5. Jak długo klient korzystał z usługi?  

6. Pieniądze wydane na usługę 

7. Czas spędzony na korzystaniu z usługi w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 

8. Zbierz dane historyczne odchodzących i aktywnych klientów.  

9. Trenuj model: model ML nauczy się przewidywać etykietę, biorąc pod uwagę cechy.  

10. Przeprowadź wnioskowanie: użyj modelu na nowych danych, aby określić, którzy z Twoich 

obecnych klientów prawdopodobnie odejdą.  



Zwróć uwagę, że etykieta musi zostać odnaleziona z mocą wsteczną, patrząc na przeszłe zapisy 

klientów. Rozważmy najpierw najłatwiejszą sytuację. Załóżmy, że masz model biznesowy oparty na 

subskrypcji, taki jak Netflix lub Spotify. Subskrypcje odnawiają się zwykle automatycznie, więc klienci 

muszą aktywnie podjąć działania w celu anulowania abonamentu: zadzwonić do obsługi klienta w 

przypadku firmy telefonicznej lub wejść na stronę i wyłączyć automatyczne odnawianie w przypadku 

Netflix lub Spotify. W takich sytuacjach znalezienie etykiety jest łatwe: nie ma wątpliwości, czy klient 

jest nadal na pokładzie, czy nie, a istnieje przejrzysta tabela bazy danych, która może dokładnie 

powiedzieć, kiedy to się stało. Inne modele biznesowe są bardziej złożone. Załóżmy, że jesteś 

kierownikiem marketingu supermarketu i używasz kart lojalnościowych do śledzenia klientów za 

każdym razem, gdy wchodzą i robią zakupy. Najprawdopodobniej klient, który znalazł lepszy 

supermarket, nie zadzwoni do ciebie i powie: „Przy okazji, chcę tylko poinformować, że nie wrócę 

ponownie do twojego supermarketu”. Zamiast tego ta osoba prawdopodobnie już się nie pojawi i to 

wszystko! Brak śladów, brak kolumny Unsubscribed w Twojej bazie danych, brak łatwej etykiety. Czy 

nadal możesz znaleźć sposób na przypisywanie etykiet takim klientom? Oczywiście że możesz. 

Powszechnym i prostym sposobem na to jest przyjrzenie się wzorcom zakupów i zobaczenie, kiedy 

nagle się zmieniają. Załóżmy, że w każdą niedzielę bardzo lojalna rodzina przychodzi po zakupy 

spożywcze. Jednak w ostatnim miesiącu ich nie widziałeś. Możesz założyć, że postanowili już nie 

przychodzić, i dlatego oznacz ich jako „odrzuconych”. Czy jeden miesiąc to właściwy próg? Trudno 

powiedzieć bez dodatkowego kontekstu, ale na szczęście nie jest to twoja praca: zostaw zadanie 

rozpracowania danych analitykom danych. Ważne jest, abyś zrozumiał, że niezależnie od firmy, jeśli 

masz powracających klientów - i zebrałeś dane o ich interakcjach - prawdopodobnie istnieje sposób na 

zdefiniowanie rezygnacji i zidentyfikowanie, kto odszedł, a kto jest nadal aktywny. Kiedy już wymyślisz 

jakieś etykiety, aby odróżnić „szczęśliwych klientów” od tych, którzy odeszli, sytuacja staje się podobna 

do przykładu przewidywania ceny domu, który widzieliśmy wcześniej. Na szczęście dane szkoleniowe 

do przewidywania rezygnacji można łatwo wyodrębnić z systemu zarządzania relacjami z klientami 

(CRM) firmy. Mówiąc dokładniej, możemy wyodrębnić dane CRM z okresu do, powiedzmy, 18 miesięcy 

temu, a następnie oznaczyć, czy klienci zrezygnowali w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Do tej pory jesteś 

już znacznie bardziej pewny siebie i skuteczny w definiowaniu etykiety dla projektu prognozowania 

rezygnacji niż większość menedżerów biznesowych. Każdy analityk danych będzie za to wdzięczny, ale 

jeśli naprawdę chcesz im pomóc, musisz włożyć dodatkowy wysiłek: pomóc im w wyborze funkcji. Jeśli 

brzmi to jak szczegół techniczny, tracisz świetną okazję, aby zabłysnąć swoim doświadczeniem i wiedzą 

o domenie. W przypadku problemu z ML pamiętaj, że cecha jest atrybutem zjawiska, które próbujemy 

modelować, i wpływa na jego wynik. Zakładając, że jesteś ekspertem ds. marketingu, nikt na świecie 

nie ma lepszego wglądu w odpowiednie funkcje, a Twoja wiedza może pomóc Twojemu zespołowi 

zajmującemu się analizą danych podążać ścieżką prowadzącą do pomyślnych wyników. Aby 

zorientować się, jak może wyglądać Twój wkład, zadaj sobie pytanie: „Gdybym miał odgadnąć 

prawdopodobieństwo odejścia tylko jednego klienta, na jakie parametry bym spojrzał?” Może to 

poinformować rozmowa z inżynierem:  

Inżynier: Czy wiesz, co wpływa na odejście klientów? Muszę wymyślić kilka istotnych funkcji.  

Marketer: Jasne, wiemy, że konfiguracja płatności ma duże znaczenie dla rezygnacji. Zwykle ktoś, kto 

ma umowę zamiast karty przedpłaconej, jest mniej skłonny do rezygnacji z usługi, ponieważ ma 

większe uzależnienie. Prawdą jest również, że kiedy zbliżamy się do daty wygaśnięcia umowy, klienci 

zaczynają patrzeć na konkurencję, więc to kolejny czynnik.  

Inżynier: Interesujące. Na pewno użyję funkcji w modelu, która wyraża „umowa” lub „przedpłata”. 

Kolejną cechą będzie liczba dni do wygaśnięcia umowy. Coś jeszcze?  



Marketer: Jasne, wiemy, że wiek odgrywa dużą rolę. Ci młodzi millenialsi cały czas zmieniają firmy, 

podczas gdy starsi ludzie są bardziej lojalni. Ponadto, jeśli ktoś jest naszym klientem od dłuższego czasu, 

to dobry wskaźnik lojalności.  

Inżynier: Ładnie, możemy zajrzeć do CRM i dodać funkcję „dni od rejestracji” i jedną dla wieku. Czy 

wiek jest jedynym interesującym atrybutem demograficznym?  

Marketer: Nie sądzę, że płeć jest; nigdy nie zauważyliśmy żadnego wpływu. Zawód jest ważny: wiemy, 

że samozatrudnieni mniej chętnie zmieniają plany.  

Inżynier: OK, spróbuję sprawdzić, czy płeć ma jakikolwiek związek z odejściem. Jeśli chodzi o zawód, to 

dobra wskazówka. Dzięki!  

Taka rozmowa może trwać całymi dniami, zwykle z ciągłym przepychaniem się między inżynierami a 

tobą. Przekażesz swoje doświadczenie i wiedzę domenową, a inżynier przełoży to na coś czytelnego 

dla maszyny. W końcu inżynier powróci z pewnymi spostrzeżeniami lub pytaniami wynikającymi z 

analizy danych, które wymagają Twojej pomocy w interpretacji. Jak widać, nie jest to ćwiczenie dla 

nerdów: to praca zespołowa między biznesem a nerdami. 

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do zwiększenia współczynników konwersji i sprzedaży 

dodatkowej 

Widziałeś, jak przewidywanie rezygnacji może być potężnym zastosowaniem algorytmów klasyfikacji. 

W tym przypadku klasy, którymi oznaczamy klientów, to „odeszli” lub „nie odeszli”. W innych 

sytuacjach możesz oznaczyć klientów klasą, która jest odpowiednia dla Twojego działu marketingu i 

użyć algorytmów ML do przewidywania. Naturalnym jest to, czy klient kupi usługę na podstawie 

wcześniejszej sprzedaży. Wyobraźmy sobie, że masz klasyczny lejek marketingowy: klienci subskrybują 

bezpłatną usługę, a następnie niektórzy z nich przechodzą na usługę premium. Masz zatem dwie klasy 

klientów:  

* Przekonwertowani - Klienci, którzy kupili usługę premium po wypróbowaniu darmowej wersji 

* Brak konwersji - Klienci, którzy nadal korzystali z bezpłatnej usługi 

Firmy internetowe mogą w końcu zainwestować miliony, aby zmaksymalizować liczbę użytkowników, 

którzy przechodzą na płatny produkt. Ta miara jest święta dla firm programistycznych, które mają 

model biznesowy Software as a Service (SaaS): firm oferujących usługi zakupione w ramach subskrypcji. 

W zależności od współczynnika konwersji firma korzystająca z subskrypcji internetowej może przeżyć 

lub umrzeć. Najbardziej naiwnym sposobem na zwiększenie współczynnika konwersji płacących 

użytkowników jest masowe ukierunkowanie działań marketingowych na całą bazę użytkowników: 

biuletyny, oferty, bezpłatne wersje próbne i tak dalej. Bardziej wyrafinowani marketerzy mogą 

pomyśleć o stworzeniu rozbudowanych strategii, aby ocenić prawdopodobieństwo konwersji i mądrzej 

zainwestować budżet marketingowy. Na przykład możemy sądzić, że użytkownik, który otworzył 

biuletyn, jest bardziej zainteresowany zakupem usługi premium niż użytkownik, który nigdy żadnej nie 

otworzył, i kieruje do niego reklamy na Facebooku (czy kiedykolwiek zostałeś spamowany na 

Facebooku po odwiedzeniu strony internetowej lub otwarciu biuletyn?). Biorąc pod uwagę wagę 

tematu i ilość pieniędzy, które na nim płyną, zobaczmy, czy możemy użyć ML do sklasyfikowania 

użytkowników według ich prawdopodobieństwa konwersji, optymalizacji naszych kosztów 

marketingowych i osiągania lepszych wyników. Jeśli przyjrzysz się problemowi, zobaczysz, że idealnie 

nadaje się do uczenia maszynowego. Widziałeś już, że masz jasno określone zadanie: identyfikację 

użytkowników, którzy mogą przejść z usługi bezpłatnej na płatną. To jest nadzorowane zadanie 

klasyfikacji uczenia i masz gotowe etykiety: powiedzmy 1 dla użytkowników, którzy kupili płatną 



usługę, i 0 dla użytkowników, którzy tego nie zrobili. Teraz musisz pomyśleć o funkcjach, których 

użyjesz do wytrenowania swojego klasyfikatora. Pamiętaj, że dobrym punktem wyjścia do identyfikacji 

cech jest zadanie sobie pytania: „Gdybym sam musiał odgadnąć prawdopodobieństwo konwersji, 

jakich informacji bym potrzebował?” Informacje te mogą obejmować:  

* Korzystanie z bezpłatnego produktu. Pamiętaj, że musi to być rzeczywista liczba, więc musisz 

wymyślić użyteczny sposób, aby to opisać. Jeśli sprzedajesz usługę taką jak Dropbox, użycie można 

opisać kilkoma parametrami:  

* Liczba przechowywanych plików 

* Liczba urządzeń, z których zalogowali się użytkownicy (podpowiada, jak przydatna jest usługa dla 

użytkownika)  

* Liczba wejść na dzień/tydzień/miesiąc (wskazuje, jak często korzysta z niej użytkownik)  

* Wskaźniki otwarć newslettera (Jak zainteresowany jest użytkownik naszą wiadomością?)  

* Jak dawno temu użytkownik zasubskrybował?  

* Kanał pozyskiwania (Ktoś, kto zasubskrybował po skierowaniu znajomego, może być bardziej 

wartościowy niż ktoś, kto kliknął reklamę na Facebooku).  

Zmienne te mogą się różnić w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ale koncepcja jest 

generalnie prosta: zastanów się, jakie czynniki mogą wskazywać na prawdopodobieństwo konwersji, a 

następnie dodaj je do algorytmu ML. Warto zaznaczyć, że niektóre firmy mają więcej danych niż inne: 

na przykład serwisy internetowe korzystające z loginu Facebook będą mogły poznać wszystkie 

zainteresowania swoich użytkowników jako funkcje takich klasyfikatorów. Zakładając, że masz dane 

historyczne dotyczące wcześniejszych klientów, którzy dokonali konwersji, oraz tych, którzy nie 

dokonali konwersji, możesz wytrenować swój algorytm, aby określić, w jaki sposób wybrane funkcje 

wpływają na prawdopodobieństwo zakupu Twojej usługi premium przez użytkownika. Gdy faza 

szkolenia jest jedna, Twój algorytm jest w końcu gotowy do zastosowania tego, czego nauczył się od 

poprzednich klientów, do obecnych klientów, ustawiając ich od najbardziej prawdopodobnych do 

najmniej prawdopodobnych. Jak pamiętasz z poprzedniego rozdziału, ta faza nazywa się 

wnioskowaniem (przewidywanie nowych danych po nauczeniu algorytmu na danych z przeszłości). 

Zauważ, że zastosowaliśmy tę metodologię w przypadku systemu internetowego, który korzysta z 

modelu freemium (usługa bezpłatna i płatne uaktualnienie), ale można ją zastosować w każdym innym 

przypadku, w którym grupa klientów wykonuje jedną czynność oraz inna grupa robi coś innego (lub 

nic). Ten scenariusz jest wspólny i zachęcamy do szukania takich sytuacji i zastanowienia się, czy jest 

miejsce na zbudowanie dla nich klasyfikatora ML. Aby dać ci inspirację, oto kilka innych przypadków, 

w których możesz zastosować tę metodologię:  

* Masz podstawowy produkt i niektóre dodatki (akcesoria lub dodatkowe usługi, które są wspólne dla 

firm telekomunikacyjnych).  

* Możesz oznaczyć klientów etykietą „kupił up-sell X ” lub „nie kupił up-sell X ” i użyć ich podstawowych 

produktów, aby ocenić, czy warto zaproponować up-sell swojemu klientowi.  

* Masz newsletter i chcesz zoptymalizować jego stawki otwarć. Twoje etykiety to „otwarły biuletyn” 

lub „nie otworzyły biuletynu”. Funkcje, których używasz w klasyfikatorze, mogą obejmować czas 

wysłania wiadomości e-mail (dzień tygodnia, godzina itd.) oraz niektóre funkcje związane z 

użytkownikiem, a także możesz oznaczać wiadomości e-mail według ich treści (na przykład 

„informacyjne, ” „wiadomości produktowe” lub „biała księga”).  



* Masz sklep fizyczny z kartą lojalnościową (aby śledzić, który klient co kupuje). Możesz uruchamiać 

inicjatywy marketingowe (ponownie biuletyny lub reklamy fizyczne) i klasyfikować użytkowników na 

podstawie tego, co sprowadziło ich do Twojego sklepu, a co nie.  

Jak widać, metoda, którą właśnie opisaliśmy, polegająca na podzieleniu użytkowników na dwie 

oddzielne klasy i zbudowaniu klasyfikatora ML, który potrafi je rozpoznać, jest dość elastyczna i może 

być stosowana w wielu problemach. Całkiem potężny, prawda?  

Wykonywanie automatycznej segmentacji klientów 

We wstępie odnieśliśmy się do jednej z kluczowych czynności, które marketerzy muszą wykonać 

podczas opracowywania planu marketingowego: segmentacji klientów. Segmentacja rynku oznacza 

dzielenie na grupy klientów o podobnych cechach i zachowaniach. Główną ideą tego wysiłku jest to, 

aby klienci z tej samej grupy reagowali na podobne działania marketingowe. Na przykład sprzedawca 

odzieży prawdopodobnie skorzystałby na osobnych segmentach rynku dla mężczyzn i kobiet oraz 

nastolatków i młodych dorosłych i profesjonalistów. Segmenty mogą być mniej lub bardziej 

szczegółowe, a zatem mniej lub bardziej szczegółowe. Oto dwa przykłady:  

* Szeroki segment - młodzi mężczyźni w wieku od 20 do 25 lat 

* Bardzo specyficzny segment - młodzi mężczyźni w wieku od 20 do 25 lat, studiujący na studiach, 

mieszkający w jednym z pięciu największych miast USA i pasjonujący się grami wideo FPS 

Wielu marketerów może intuicyjnie wykonać to zadanie segmentacji w swoich mózgach, o ile ilość 

danych jest ograniczona, zarówno pod względem przykładów (liczba klientów), jak i funkcji. Zwykle 

tworzy to ogólne segmenty klientów, takie jak pierwszy, co może być ograniczeniem, biorąc pod uwagę 

stopień zróżnicowania występującego między tymi grupami. Marketer mógłby próbować zdefiniować 

bardziej konkretny segment, taki jak drugi, ale jak to wymyślić? Oto pytania, które można by zadać 

podczas typowej sesji burzy mózgów:  

* Czy dobrym pomysłem jest stosowanie progu 20-25 lat, czy lepiej 20-28 lat?  

* Czy jesteśmy pewni, że studenci mieszkający w dużych miastach zasadniczo różnią się od tych 

mieszkających w mniejszych? Czy nie możemy umieścić ich wszystkich w jednym klastrze?  

* Czy istnieje zasadnicza różnica między mężczyznami a kobietami? Czy naprawdę musimy stworzyć 

dwa segmenty, czy to tylko banał?  

Odpowiedzi na te pytania można uzyskać na trzy sposoby:  

* Kieruj się instynktem. Nie jesteśmy w 1980 roku, więc nie rób tego.  

* Spójrz na dane i użyj instynktu marketera, aby je zinterpretować. To lepsze niż przeczucie, ale 

marketerzy prawdopodobnie przeniosą swoje uprzedzenia na swoją analizę i zobaczą to, co chcą 

zobaczyć. Więc tego również unikaj.  

* Pozwól sztucznej inteligencji samodzielnie wymyślić segmenty klientów, informując marketera, aby 

mógł wykorzystać swoją kreatywność i znajomość kontekstu.  

Opcja 3 najprawdopodobniej przewyższy pozostałe. Zobaczmy, dlaczego i jak. 

Nauka nienadzorowana (lub grupowanie) 

Przyjrzyjmy się problemowi, który właśnie opisaliśmy: Od czego zaczynamy: pula klientów, z 

mnóstwem elementów, które ich charakteryzują (wiek, lokalizacja, zainteresowania itd.) Czego 



chcemy: pewna liczba segmentów, których możemy użyć podzielić naszych klientów Możesz sobie 

wyobrazić ten problem jako posiadanie grupy klientów i konieczność umieszczenia każdego z nich w 

wiązce, którą nazwiemy klastrem 

 

Cechy klientów, których będziemy używać, przypominają to, co nazywaliśmy funkcjami wcześniej, więc 

możesz pomyśleć, że mamy do czynienia z tym samym rodzajem zadania i możemy korzystać z tych 

samych narzędzi, które już opisaliśmy. Ale diabeł tkwi w szczegółach: ponieważ nie znamy z góry grup, 

które chcemy zdefiniować, nie wiemy, które etykiety zastosować. Do tej pory w książce używaliśmy 

podzbioru uczenia maszynowego zwanego uczeniem nadzorowanym. Typowa recepta na 

nadzorowane zadanie uczenia się jest następująca:  

1. Posiadamy dane o grupie klientów charakteryzujących się określonymi cechami.  

2. Ci klienci mają również etykietę: wartość docelową, którą chcemy przewidzieć (na przykład, czy 

odeszli, czy nie).  

3. Nadzorowany algorytm uczenia przechodzi przez dane klientów i uczy się ogólnego mapowania 

między funkcjami a etykietami.  

W naszym nowym scenariuszu brakuje punktu 2: nie mamy etykiety dołączonej do każdego 

użytkownika. Właśnie to chcemy, aby nasz nowy algorytm znalazł. Dlatego tak wygląda nasze nowe 

zadanie:  

1. Tak jak poprzednio, dysponujemy danymi o gronie klientów charakteryzujących się określonymi 

cechami.  

2. Chcemy podzielić klientów na określoną liczbę segmentów (klastrów) - powiedzmy trzy z nich.  



3. Uruchamiamy jakiś algorytm ML, który patrząc na dane, określa najlepsze klastry, jakie możemy 

wymyślić i dzieli na nie użytkowników.  

Ten nowy rodzaj algorytmu ML nazywa się grupowaniem lub uczeniem nienadzorowanym. Uczenie 

nienadzorowane to kolejna forma uczenia maszynowego, w której algorytm jest zasilany zestawem 

nieoznaczonych przykładów (tylko zestaw parametrów) i jest proszony o podzielenie przykładów na 

grupy, które mają pewne podobieństwo. W tym sensie nienadzorowane algorytmy uczenia się 

wykorzystują koncepcję podobieństwa, aby przezwyciężyć brak wcześniej zdefiniowanej etykiety, 

dzieląc przykłady, które są karmione na grupy w sposób autonomiczny. Jest to podstawowa różnica 

między uczeniem nadzorowanym i nienadzorowanym: algorytmy uczenia nadzorowanego uczą się 

mapowania między zestawem cech i etykiet, podczas gdy algorytmy nienadzorowane po prostu patrzą 

na etykiety i grupują punkty danych w klastrach, które mają pewne podobieństwo, jak pokazano na 

rysunku  

 

 

Zadanie znalezienia podobnych grup w zestawach danych jest dość proste, gdy wymiary, które musimy 

wziąć pod uwagę, są ograniczone. Spójrz na rysunek i zobaczysz, że punkty naturalnie kondensują się 

w dwie dobrze oddzielone grupy.  

 

 



 

Ale co się dzieje, gdy chcemy wziąć pod uwagę dużą liczbę cech użytkownika? Jeśli chcemy rozważyć, 

powiedzmy, 10 atrybutów, nasze umysły nie są w stanie zidentyfikować grup, które są do siebie 

podobne. Właśnie wtedy błyszczą algorytmy nienadzorowanego uczenia się: mogą bez problemu 

skalować pojęcie podobieństwa nawet do setek wymiarów, a my możemy wykorzystać wyniki do 

uzyskania przydatnych informacji. W tej chwili powinieneś mieć przeczucie, dlaczego rodzaj ML, 

którego używaliśmy do tej pory, nazywa się nadzorowany: nasze algorytmy zostały poproszone o 

mapowanie danego zestawu funkcji do danego zestawu etykiet. Ponieważ nie mamy od początku 

żadnych etykiet, algorytm musi je znaleźć sam, w nienadzorowany sposób. Możesz o tym pomyśleć w 

ten sposób: W nadzorowanym uczeniu się już wiesz, czego szukasz. Jeśli możesz klasyfikować klientów 

do różnych klas (na przykład, którzy odeszli/nie odeszli, tak jak robiliśmy to wcześniej), algorytm ML 

może nauczyć się rozpoznawać klientów należących do jednej lub drugiej klasy. W nauce 

nienadzorowanej nie wiesz dokładnie, czego szukasz: nie możesz przypisać etykiety klientom. Algorytm 

uczenia nienadzorowanego rozpozna grupy podobnych klientów i przypisze im etykietę. Nie powie ci 

jednak, co oznacza ta etykieta: algorytm powie tylko, że klienci z etykietą A są do siebie podobni i różnią 

się od klientów z etykietą B; to od Ciebie zależy, czy zrozumiesz, dlaczego. Zobaczmy, jak potoczy się 

rozmowa między ekspertem ML a marketerem:  

Marketer: Szukam sposobów, w jakie ML może pomóc naszemu zespołowi poprawić segmentację 

klientów.  

Ekspert ML: Jak wcześniej robiłeś segmentację klientów?  

Marketer: Wiesz, „stary dobry sposób”: użycie mieszanki ankiet, doświadczenia i przeczucia. Wiem, że 

jest kilka technik ML, które mogą w tym pomóc.  

Ekspert ML: Tak, mogę używać uczenia nienadzorowanego do automatycznego generowania klastrów. 

Zacznijmy od czegoś prostego: jakie są trzy najważniejsze elementy, które są istotne dla segmentacji 

naszych klientów?  

Marketer: Na pewno dane demograficzne, takie jak wiek i płeć, dodałbym do tego średnie miesięczne 

wydatki. To dobry wskaźnik prawdopodobieństwa zakupu od nas nowych usług.  

Ekspert ML: Miło. Dostanę eksport z naszego CRM o tych wymiarach dla 1000 klientów i oddzwonię do 

Ciebie. Potrzebuję twojej pomocy w interpretacji wyników.  

[Po chwili]  

Ekspert ML: Zrobiłem kilka wstępnych grupowań i wygląda na to, że mamy trzy dobrze zdefiniowane 

klastry: młodzi mężczyźni o niskich wydatkach, kobiety o wysokich wydatkach po trzydziestce i jeden, 

który jest pomiędzy.  

Marketeer: Ciekawe - nie wiedzieliśmy, że kobiety po trzydziestce są dla nas tak dochodowym 

segmentem. Chciałbym kopać głębiej; czy możemy dodać kolejny wymiar do grupowania? Interesuje 

mnie częstotliwość ich zakupów: wiemy, że kobiety lubią kupować częściej niż mężczyźni i zastanawiam 

się, czy nauka bez nadzoru może się podnieść coś głębszego.  

Ekspert ML: Jasne, zdefiniujmy etykietę, która jest „średnim czasem między zamówieniami”. Przyjrzę 

się wynikom.  

Jako osoba biznesowa ważne jest, abyś rozpoczynał te rozmowy z pewną wiedzą na temat uczenia się 

bez nadzoru, dzięki czemu możesz prowadzić konstruktywną dyskusję z osobami technicznymi i z 



otwartym nastawieniem, które może zaakceptować dane wejściowe, które są przekazywane przez 

nich. Dobrym sposobem na wizualizację gromad jest zobrazowanie, jak gwiazdy są rozrzucone na 

nocnym niebie. Nasz mózg intuicyjnie grupuje sąsiednie gwiazdy i przypisuje im znaki zodiaku. 

Większość rzeczywistych aplikacji jest nieco bardziej złożona z trzech głównych powodów: *Czasami 

punkty danych są rozmieszczone jednorodnie, co utrudnia podjęcie decyzji o tym, ile klastrów należy 

wziąć pod uwagę, nie mówiąc już o tym, jak podzielić klientów.  

* Jako ludzie z łatwością przeprowadzamy segmentację w ograniczonych wymiarach, ale mamy 

problemy, gdy liczba wymiarów wzrasta. Wróćmy do przykładów znaków zodiaku: widzimy niebo jako 

dwuwymiarowe płótno; wykonanie tego samego zadania w przestrzeni trójwymiarowej byłoby 

znacznie trudniejsze. W czterech wymiarach byłoby to niemożliwe. A co z 20 wymiarami informacji o 

kliencie?  

* Z biznesowego punktu widzenia segmentacja nie jest pustym ćwiczeniem, ale jest najbardziej 

przydatna tylko wtedy, gdy różne segmenty można powiązać z wynikami biznesowymi, często pod 

względem wartości życiowej klienta, wrażliwości na cenę lub preferencji kanału.  

W następnej sekcji zajmiemy się tymi problemami na przykładzie. Na razie przyjrzyjmy się nieco głębiej 

w nakrętce i śrubie klastrowania. Jedną z pierwszych ważnych decyzji, które należy podjąć podczas 

rozwiązywania problemu klastrowania, jest decyzja, które funkcje (lub wymiary) należy użyć do 

klastrowania. W naszym trywialnym przykładzie nocnego nieba wybór wymiarów jest oczywisty: 

pozioma i pionowa pozycja każdej gwiazdy. Jednak aplikacje w świecie rzeczywistym mogą być znacznie 

bardziej złożone. 

Nienadzorowana nauka segmentacji klientów 

Ta sekcja zawiera więcej szczegółów na temat uczenia się bez nadzoru i rzuci trochę światła na 

wewnętrzne działanie tych algorytmów. Podstawowe pojęcia, których się do tej pory nauczyłeś, 

wystarczą, aby wyobrazić sobie nowe aplikacje do nienadzorowanej nauki w Twojej organizacji. Jeśli to 

wystarczy do Twoich celów, możesz pominąć tę sekcję. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak 

korzystać z tych technik w praktyce, czytaj dalej. Posłużmy się przykładem serwisu e-commerce, który 

sprzedaje obuwie i ma dostęp do historii zakupów swoich klientów. Każdy punkt danych reprezentuje 

zakup lub zwrot i zawiera informacje o bucie, takie jak cena, marka, rozmiar, kolor, data i godzina 

transakcji oraz czy został kupiony razem z innymi przedmiotami. Możemy zdecydować się na 

wykorzystanie wszystkich tych funkcji do segmentacji lub ograniczyć naszą analizę do podzbioru. Na 

przykład przyjrzenie się kolorom wszystkich butów, które klient kupił, może pomóc nam lepiej 

zrozumieć jego gust, a spojrzenie na porę dnia na te zakupy może dostarczyć sugestii dotyczących 

najlepszej pory dnia na proponowanie rabatów. Moglibyśmy nawet ekstrapolować parametry, takie 

jak średnia kwota wydana na zakup i liczba butów kupionych w ciągu miesiąca. Te dwie informacje 

razem wzięte prawdopodobnie pomogłyby algorytmowi grupowania znaleźć naturalne rozróżnienie 

między klientami o wysokiej częstotliwości/niskiej wartości a klientami o niskiej 

częstotliwości/wysokiej wartości. Dla uproszczenia załóżmy, że budujemy prosty algorytm grupowania, 

który analizuje trzy cechy każdego klienta:  

Wiek 

Płeć 

Średnie miesięczne wydatki na e-commerce 



Należy pamiętać, że atrybuty, które nie są używane do grupowania, nie są odrzucane, ale można je 

wykorzystać do profilowania. Oznacza to opisanie cech każdej grupy w celu podjęcia decyzji 

marketingowych. Tabela 1 przedstawia nasze dane dla pierwszych pięciu klientów.  

Identyfikator klienta : Wiek : Płeć : Średnie miesięczne wydatki ($) 

1 : 18 : M : 14,67 

2 : 21 : M : 15,67 

3 : 28 : M : 18,02 

4 : 27 : przód : 34,61 

5:32:F:30,66 

W niektórych z najczęściej używanych algorytmów klastrowania następnym krokiem byłoby określenie 

liczby klastrów, których szukamy. Często jest to sprzeczne z intuicją: w końcu czy nie chciałbyś, aby 

algorytm powiedział ci, ile jest grup użytkowników? Jeśli jednak się nad tym zastanowisz, istnieje wiele 

sposobów na podzielenie populacji na kawałki, a wybór liczby klastrów z góry jest jedynym sposobem 

na kierowanie algorytmem. Na razie uprośćmy sprawę i powiedzmy, że chcemy uzyskać trzy klastry. 

Algorytm grupowania znajdzie sposób na podzielenie użytkowników w taki sposób, aby Klienci w 

ramach tego samego klastra byli do siebie podobni. Klienci w różnych klastrach różnią się od siebie. W 

ten sposób mamy matematyczną pewność, że wybierając akcję skierowaną do klientów z określonego 

klastra, maksymalizujemy prawdopodobieństwo, że zareagują w ten sam sposób. Warto przyjrzeć się 

dwóm wynikom algorytmu grupowania:  

* Klaster, który zostanie powiązany z każdym użytkownikiem, jak wskazano w tabeli 2.  

* Centra klastrowe. Każdy klaster ma centrum, które można uznać za „stereotyp” rodzaju użytkownika, 

który należy do tego klastra. Marketer nazwałby to personą kupującego.  

Identyfikator klienta : Wiek : Płeć : Średnie miesięczne wydatki ($) : Klaster 

1 : 18 : M : 14,67 : 1 

2 : 21 : M : 15,67 : 1 

3 : 28 : M : 18,02 : 3 

4:27:P:34,61:2 

5 : 32 : F : 30,66 : 2 

Spojrzenie na centra klastrów ma kluczowe znaczenie, ponieważ daje nam informacje ilościowe na 

temat tego, co znalazł algorytm, które możemy następnie zinterpretować w celu wyodrębnienia 

spostrzeżeń. Każde centrum będzie charakteryzować się tymi samymi trzema cechami, których 

używaliśmy wcześniej do opisywania użytkowników (choć możemy je zmienić, aby były bardziej 

znaczące). Zazwyczaj dodamy również liczbę użytkowników należących do każdego klastra. Tabela 3 

pokazuje, jak mogą wyglądać centra klastrowe, przy założeniu, że zaczęliśmy od danych od 1000 

klientów.  

Numer klastra: Wiek: % kobiety: Średnie miesięczne wydatki ($): Liczba klientów 

1 : 18,2 : 20% : 15,24 : 290 



2 : 29,3 : 90% : 28,15 : 120 

3 : 22 : 40% : 17,89 : 590 

Ta pozornie nieszkodliwa tabela jest pełna przydatnych informacji. Poświęćmy trochę czasu na 

ekstrapolację spostrzeżeń i poznanie naszych segmentów:  

* Cluster 1 składa się głównie z młodych (średnia wieku: 18,2), głównie mężczyzn, którzy nie wydają 

dużych pieniędzy (średnie miesięczne wydatki to 15,24 USD). Jest to klaster o średniej wielkości (jest 

tutaj 29% użytkowników).  

* Cluster 2 skłania się ku starszym kobietom (średnio 29,3 lat), które wydają znacznie więcej niż 

jakikolwiek inny klaster (średnie wydatki 28,15 USD w porównaniu z odpowiednio 15,24 USD i 17,89 

USD w klastrach 1 i 3). To raczej niewielki segment, do którego należy 12% użytkowników.  

* Cluster 3 jest prawie równo podzielone na samce i samice. Nie są tak oszczędni i młodzi jak skupienie 

1, ale zdecydowanie wydają mniej niż skupienie 2 i są znacznie młodsi (22 lata w porównaniu z 29,3).  

Marketerzy mogą dobrze wykorzystać te informacje i wymyślić spersonalizowane strategie, aby 

sprzedawać produkty każdej grupie ludzi. Na przykład klientom z klastrów 1 i 3 można oferować tańsze 

produkty w porównaniu z tymi z klastra 2. Dodanie nowych funkcji, takich jak kolory kupowanych 

butów, może dać nam więcej informacji, aby móc podejmować bardziej precyzyjne decyzje. Zwróć 

uwagę, jak proces rozpoczął się od danych i ustaleń algorytmu na jego temat, ale zakończył się, gdy 

człowiek spojrzał na wyniki i zinterpretował centra klastrów w celu wyodrębnienia przydatnych 

informacji, które można podjąć. Ten aspekt jest kluczowy dla każdego algorytmu ML, ale jest 

szczególnie ważny dla klastrowania: prawdziwą wartość osiąga się dzięki symbiozie między tym, co 

może zrobić sztuczna inteligencja, a tym, co mogą na tym zbudować eksperci i ciekawscy ludzie. 

Pomiar wydajności 

Ponieważ prognozy oparte na ML mają bezpośredni wpływ na wyniki biznesowe, ocena ich wydajności 

jest ważną umiejętnością. Badacze i inżynierowie często opracowują dla Ciebie modele i raportują 

wydajność algorytmów za pomocą różnych metryk. Chociaż te metryki dobrze opisują wydajność 

statystyczną modeli, nie opowiadają całej historii. W rzeczywistości związek między tymi liczbami dla 

nerdów a wynikami biznesowymi może być subtelny. Twoim zadaniem jest zrozumienie metryk ML na 

tyle, aby podejmować świadome decyzje o tym, jak dokładność modelu może wpłynąć na Twoje cele 

biznesowe.  

Algorytmy klasyfikacji 

Dużą częścią pracy z uczeniem maszynowym jest wygodne radzenie sobie z błędami. Nawet najlepiej 

działający algorytm nie będzie w 100% doskonały i spowoduje błędną klasyfikację niektórych 

przykładów. Pamiętaj, że proces tworzenia aplikacji ML polega najpierw na przeprowadzeniu szkolenia 

na danych historycznych, a następnie na wykorzystaniu ich „w świecie rzeczywistym”: ważne jest, aby 

mieć świadomość, ile błędów prawdopodobnie popełni algorytm po jego wdrożeniu i jakiego rodzaju 

błędów. Najprostszym i najbardziej naiwnym sposobem oceny algorytmu jest zastosowanie metryki 

zwanej dokładnością , która przedstawia procent poprawnych domysłów w stosunku do wszystkich 

przewidywań:  

Dokładność = Prawidłowe przewidywania / Łączne przewidywania 

Jednak nie wszystkie błędy są takie same. W przypadku naszego predyktora churn, możliwe są dwa 

błędy:  



* Klient został błędnie oznaczony przez algorytm jako odchodzący, ale w rzeczywistości nadal jest 

zaangażowany. Ten przypadek nazywa się fałszywie pozytywnym (FP ).  

* Klient został błędnie oznaczony przez algorytm jako aktywny, ale w rzeczywistości zamierza anulować 

swoją subskrypcję. Ten przypadek jest fałszywie ujemny (FN ).  

To rozróżnienie nie jest kolejną fiksacją dla nerdów: ma bezpośredni wpływ na biznes i ważne jest, abyś 

zrozumiał, jak wpłynie to na twoje decyzje biznesowe. Dobry naukowiec zajmujący się danymi nie 

powinien przedstawiać wyników z prostą liczbą dokładności, a ty też nie powinieneś. Lepszym 

pomysłem jest użycie bardziej informacyjnej tabeli. Prezentowanie wyników w tego typu tabeli jest 

typowe dla zadań klasyfikacji binarnej (w których etykieta ma tylko jeden z dwóch wyników - w tym 

przypadku odejście/brak odejścia. Badacze i inżynierowie spędzają dużo czasu przyglądając się 

tabelom, ponieważ zawarte w nich liczby często dają wgląd w to, jak algorytm będzie działał w 

prawdziwym świecie. Jako osoba, na której działalność mają wpływ te liczby, ważne jest, abyś 

zrozumiał niuanse, które mogą się za nimi kryć. Po pierwsze, liczba fałszywie pozytywnych i fałszywie 

negatywnych wyników jest powiązana ze sobą i łatwo jest wymienić jeden na drugi bez istotnych zmian 

w modelu lub dodatkowego szkolenia. Rozważmy na przykład bardzo naiwny model, który zawsze 

przewiduje, że klienci odchodzą: bez względu na to, jakie dane wejściowe otrzyma, zawsze daje wynik 

„tak, klient zaraz się odejdzie”. Wskaźniki prawdziwie pozytywnych i fałszywie negatywnych będą 

zachęcające (100% tych pierwszych i 0% tego ostatniego - rozumiesz dlaczego?), ale fałszywe alarmy i 

prawdziwe negatywne wyniki będą okropne.  

Trudna sytuacja i jak nie dać się oszukać 

Wyobraź sobie, że budujesz swój predyktor rezygnacji na przykładowym zbiorze danych obejmującym 

1000 użytkowników, podzielonym w następujący sposób:  

* 900 z nich jest aktywnych.  

* 100 z nich jest ubijanych.  

Tego rodzaju zbiory danych nazywane są niezrównoważonymi, ponieważ liczba przykładów 

reprezentatywnych dla jednej etykiety jest znacznie większa niż liczba przykładów reprezentatywnych 

dla drugiej. Załóżmy teraz, że tworzysz algorytm, który ma 90% dokładność przewidywania. Brzmi 

dobrze, ale czy tak jest? Jeśli zbudujesz swój algorytm do przewidywania „Aktywny” za każdym razem, 

będzie on poprawny w 90% przypadków (ponieważ 90% użytkowników jest aktywnych). W takim 

przypadku mielibyśmy:  

* 100% prawdziwych negatywów (wszystkie, które nie zostały odrzucone, są poprawnie 

zidentyfikowane).  

* 0% prawdziwych pozytywów (algorytm nigdy nie wykrył ani jednego odchodzącego klienta).  

W rzeczywistości twój algorytm działa słabo, mimo że jest poprawny w 90% przypadków. Jak widać, 

patrzenie na prawdziwe pozytywy i fałszywie negatywy jest o wiele bardziej przydatną strategią, aby 

uniknąć oszukania przez wysoką dokładność wyników.  

Teraz wyniki fałszywie pozytywne, fałszywie negatywne, prawdziwie pozytywne i prawdziwie 

negatywne są metrykami bezwzględnymi. Zawsze dobrze jest zgłosić je do metryki bezwzględnej, która 

nie jest wrażliwa na liczbę połączonych próbek. Mogą nam w tym pomóc dwie metryki, zwane 

dokładnością i przypomnieniem . Oto, co nam mówią:  



* Precyzja - ilu spośród wszystkich klientów, których algorytm przewidział jako odchodzących 

(prawdziwe pozytywy), ilu naprawdę miało odejść?  

* Przypomnij - ilu z nich odeszło ze wszystkich klientów jak algorytm mógł przewidzieć?  

Możesz sobie wyobrazić algorytm o wysokiej precyzji i niskim odwołaniu jako snajper: chce być pewien 

przed oddaniem strzału, więc pozostaje konserwatywny i nie strzela, dopóki nie jest pewny w 100%. 

Oznacza to, że nie trafia w niektóre cele, ale za każdym razem, gdy strzela, masz pewność, że trafi we 

właściwy cel. Z drugiej strony, algorytm o wysokim powrocie i niskiej precyzji jest jak karabin 

maszynowy: strzela dużo i trafia w wiele celów, w które powinien trafić, ale po drodze trafia również 

w niektóre niewłaściwe. 

Algorytmy klastrowania 

Jeśli chodzi o uczenie się nienadzorowane, ocena wydajności jest trudna, ponieważ nie ma obiektywnej 

miary „wielkości”: ponieważ nie mamy etykiet do porównania, nie możemy określić, czy wynik 

algorytmu jest „poprawny”, czy „błędny”. Pamiętaj również, że większość algorytmów klastrowania 

wymaga zdefiniowania liczby klastrów, które chcesz zidentyfikować, więc kolejnym pytaniem, na które 

musisz odpowiedzieć, jest to, czy Twój wybór liczby klastrów był dobry. Jak wydostać się z tej pozornie 

mglistej sytuacji? Po pierwsze, niektóre narzędzia matematyczne mogą powiedzieć analitykowi 

danych, czy grupowanie zostało wykonane dobrze. Niestety posiadanie algorytmu, który działa 

świetnie z matematycznego punktu widzenia, niekoniecznie oznacza, że jest przydatny do celów 

biznesowych. Jeśli kupiłeś tę książkę, zakładamy, że nie używasz ML do publikowania artykułu 

naukowego, ale raczej do pomocy swojej organizacji. Jeśli to prawda, matematyczne akrobacje nie 

będą Cię interesować. Zamiast tego powinieneś spojrzeć na swoje wyniki i zadać sobie następujące 

pytania:  

1. Czy wyniki można interpretować? Innymi słowy, czy centra klastrów można interpretować jako 

persony nabywców, które mają logiczny sens? Jeśli odpowiedź brzmi tak, przejdź do pytania 2.  

2. Czy wyniki są wykonalne? Innymi słowy, czy moje klastry są na tyle różne, że mogę wymyślić różne 

strategie dotarcia do klientów należących do różnych centrów?  

Jeśli odpowiedź na te pytania jest twierdząca, gratulacje: możesz rozpocząć testowanie wyników w 

prawdziwym świecie, zbierać dane i iść naprzód, albo iterując i poprawiając swój algorytm, gdy masz 

więcej danych, albo wykorzystując nową wiedzę do przeprojektowania swojego zbliżać się. Na 

szczęście słabsze działanie nienadzorowanych algorytmów jest zwykle mniej ryzykowne niż słabsze 

działanie nadzorowanych algorytmów uczenia się, ponieważ pojęcie „właściwego” lub „złego” 

przewidywania jest bardziej mgliste. Z tego powodu nie musisz martwić się zbytnio o metryki, ale raczej 

o metodologię testowania, którą powinieneś mieć w celu oceny wpływu biznesowego swojego 

projektu. 

Powiązanie wskaźników ML z wynikami biznesowymi i ryzykiem 

Teraz, gdy już zapoznałeś się z popularnymi wskaźnikami ML, zobaczmy, co oznaczają one w 

scenariuszu biznesowym. Załóżmy, że wdrożyłeś świetny predyktor rezygnacji, który zidentyfikował 

grupę klientów, którzy prawdopodobnie opuszczą Twoją usługę, i chcesz skontaktować się ze 

spersonalizowanym telefonem do każdego z nich. Jeśli Twój zespół zajmujący się analizą danych 

zbudował model z dużą precyzją, ale niskim poziomem przypominania , nie zmarnujesz wielu połączeń 

telefonicznych: za każdym razem, gdy zadzwonisz, porozmawiasz z użytkownikiem, który naprawdę 

rozważa opuszczenie Cię. Z drugiej strony niektórzy użytkownicy opuszczają usługę, ale Twój algorytm 

ich nie wykrył. Algorytm o wysokim poziomie przywołania i niskiej precyzji zamiast tego sprawi, że 



wykonasz wiele połączeń telefonicznych - więc dotrzesz do dużej części (nawet wszystkich) klientów 

planujących zrezygnować z Twojej usługi, ale zmarnujesz rozmowy telefoniczne innym użytkownikom, 

którzy w ogóle nie planowali wypisać się. Kompromis między precyzją a pamięcią jest wyraźnie funkcją 

firmy. Jeśli każdy klient ma wysoką wartość, a dotarcie do niego jest tanie, postaw na wysoki poziom 

wycofania. Jeśli Twoi klienci nie dokonują drogich zakupów, nie chcesz, aby im niepotrzebnie 

przeszkadzano, a dzwonienie do nich jest drogie, skorzystaj z bardzo precyzyjnej. Jeszcze bardziej 

wyrafinowaną strategią może być rezerwowanie droższych działań, takich jak rozmowy telefoniczne, 

dla klientów o wyższej wartości lub wyższym prawdopodobieństwie rezygnacji, a korzystanie z 

tańszych działań, takich jak poczta e-mail, dla innych. Jak widać na rysunku 3.9, możesz zdecydować, 

czy skupić się na wycofaniu, czy na precyzji, w oparciu o dwa parametry: koszt utraty klienta i koszt 

działań, które podejmujesz, aby go zatrzymać. Problem staje się jeszcze poważniejszy w 

zastosowaniach krytycznych dla bezpieczeństwa. Jeśli mamy klasyfikator używany do diagnoz 

medycznych, koszt fałszywie dodatniego i fałszywie ujemnego jest bardzo różny. Załóżmy, że nasz 

algorytm wykrywa raka płuc. W tabeli możesz zobaczyć, co oznacza każdy błąd i jego konsekwencje. 

Metryka: Co to znaczy: Implikacja 

Prawdziwie pozytywne: Algorytm przewiduje, że pacjent ma raka i to prawda: pacjent naprawdę jest 

chory. : Pacjent natychmiast otrzymuje potrzebne leczenie.  

Prawda negatywna: Algorytm przewiduje, że pacjent jest zdrowy i rzeczywiście pacjent jest zdrowy. : 

Pacjent wraca do domu z ulgą.  

Fałszywe pozytywne : Algorytm przewiduje, że pacjent ma raka (stąd wynik pozytywny), ale pacjent 

faktycznie jest zdrowy (stąd fałsz). : Pacjent się boi i może rozpoczyna próbę, ale w rzeczywistości jest 

OK.  

Fałsz negatywny : Algorytm przewiduje, że pacjent jest zdrowy (negatywny), ale zamiast tego pacjent 

jest chory (fałsz). : Pacjent wraca do domu z ulgą, ale w rzeczywistości jest chory i nie otrzymuje 

potrzebnego leczenia.  

Jak widać, koszt związany z pomyłką jest bardzo różny, w zależności od tego, czy błędnie klasyfikujemy 

zdrowych czy chorych pacjentów. Fałszywie pozytywny może oznaczać dodatkowe badania lub 

niepotrzebne leczenie, ale fałszywie negatywny pozbawi pacjenta terapii desperacko potrzebnej do 

przeżycia. W takim scenariuszu wyraźnie widać, jak niebezpieczna jest optymalizacja pod kątem 

niewłaściwej metryki. Wysoka dokładność tutaj nie byłaby wskaźnikiem dobrego algorytmu, ponieważ 

w ten sam sposób ważyłby wyniki fałszywie ujemne i fałszywie dodatnie. W tym przypadku zależy nam 

na wysokim poziomie przypominania: chcemy, aby zidentyfikowano jak największą liczbę chorych 

pacjentów, nawet jeśli oznacza to występowanie fałszywych alarmów. Fałszywe alarmy mogą 

doprowadzić do dodatkowych niepotrzebnych egzaminów i przestraszyć niektóre rodziny, ale 

zapewnią dostrzeżenie i opiekę nad jak największą liczbą chorych. Jak widać, każdy algorytm ma 

wskaźnik swojej wydajności i musisz być w stanie ocenić, która metryka jest dla Ciebie najważniejsza, 

aby Twój zespół analityków danych mógł pracować nad jego maksymalizacją. Widzieliśmy, że najlepszy 

wybór nie zawsze jest oczywisty. Z biznesowego punktu widzenia najpotężniejszym pomysłem jest 

powiązanie każdej błędnej klasyfikacji z kwotą w dolarach. Jeśli Twoje założenia są prawidłowe, 

automatycznie doprowadzi to do najlepszego wyniku biznesowego. Nasza wyimaginowana firma 

telekomunikacyjna mogłaby opracować plan retencji dla niezadowolonych klientów, który da im 

premię w wysokości 100 USD, jeśli pozostaną w firmie przez następne 12 miesięcy, tym samym 

zachowując klienta, który w innym przypadku przeszedłby do konkurenta w najbliższej przyszłości. Z 

drugiej strony załóżmy, że każdy utracony klient traci dla firmy 500 dolarów zysku. Teraz, gdy mamy 

już wszystkie te liczby, możemy łatwo obliczyć, ile kosztują nas fałszywe negatywy i fałszywe alarmy. 



Każdy fałszywie negatywny wynik (klient, który przeszedł do konkurenta, zanim zdążyliśmy go skusić 

rabatem) kosztuje nas 500 USD utraconych przychodów. Każdy fałszywy alarm (lojalny klient, który by 

nie odszedł, ale i tak otrzymał prezent) kosztuje nas 100 USD utraconych przychodów. Możemy teraz 

użyć podstawowej rachunkowości, aby powiązać wydajność modelu z a wartość pieniężna:  

Całkowity koszt = 500 $ * FN + 0 $ * TN + 100 $ * PR + 100 $ * TP 

W tym przypadku FN to liczba wyników fałszywie ujemnych, TN to wyniki prawdziwie ujemne, FN to 

wyniki fałszywie ujemne, a TP to wyniki prawdziwie dodatnie. Możesz użyć tych samych pomysłów w 

innych sytuacjach, w których używasz binarnego modelu klasyfikacji. Załóżmy na przykład, że 

opracowujesz zautomatyzowany system kontroli jakości dla linii produkcyjnej. Możesz dostosować 

model, aby przepuścić więcej elementów (zwiększyć współczynnik wyników fałszywie ujemnych) lub 

od razu odrzucić więcej elementów (zwiększyć współczynnik wyników fałszywie dodatnich). Te 

pierwsze mogą przepuszczać więcej wadliwych elementów, prowadząc w ten sposób do większej liczby 

problemów na dalszych etapach procesu produkcyjnego. To ostatnie może spowodować niepotrzebne 

marnotrawstwo materiału, ponieważ idealnie drobne produkty są odrzucane. W każdym razie możesz 

dostosować poprzednią formułę do konkretnej sytuacji biznesowej. Niezależnie od przyjętej strategii, 

nadal musisz czuć się komfortowo z faktem, że żaden algorytm uczenia maszynowego nie będzie 

doskonały (jeśli tak, coś jest nie tak). Popełnisz błędy: upewnij się, że te błędy są akceptowalne i że 

zarówno Ty, jak i Twój algorytm uczysz się z nich. 

Studium przypadku 

W tej sekcji przedstawiono dwa studia przypadków z prawdziwych firm, które wykorzystywały sztuczną 

inteligencję w swoich działaniach marketingowych. Pierwszą z nich jest Opower, firma energetyczna, 

która wykorzystała klaster do segmentacji swoich użytkowników w oparciu o ich nawyki związane z 

zużyciem energii. Druga to inicjatywa Target: sklep detaliczny wykorzystał dane swoich klientów, aby 

wcześnie zidentyfikować oznaki ciąży i zacząć reklamować pieluchy. 

Sztuczna inteligencja do udoskonalania kierowania i pozycjonowania: Opower 

Relacje, jakie firmy energetyczne mają z klientami, są osobliwe: chociaż firmy konsumenckie zwykle 

otrzymują zapłatę, gdy klient dokonuje zakupu energii, występuje opóźnienie: ludzie najpierw 

zużywają energię przez pewien czas, a później dostają rachunki. Ponadto ludzie nie kupują energii ze 

względu na nią: jest to niezbędny wydatek, aby cieszyć się innymi dobrami (np. włączaniem telewizora). 

Te dwa czynniki utrudniają każdemu przedsiębiorstwu użyteczności publicznej poznanie swoich 

klientów i interakcję z nimi. To nie tylko problem działu marketingu firm energetycznych, ale także ich 

ogólnych kosztów i rentowności. W rzeczywistości wytwarzanie energii nie zawsze kosztuje 

przedsiębiorstwa użyteczności publicznej taką samą cenę: zależy to od rodzaju elektrowni, której 

używają do jej produkcji, a wybór zależy od tego, ile energii potrzebują do wytworzenia i z jakim 

wyprzedzeniem zaplanowali to. . Najlepszym scenariuszem jest idealnie płaski popyt: przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej mogą zacząć produkować X ilości energii przy użyciu swoich najlepszych 

elektrowni i nigdy się nie zmieniać. Oczywiście nigdy tak nie jest, ponieważ dzienne zapotrzebowanie 

ma zamiast tego kształt kaczki, z dwoma szczytami zwykle pojawiającymi się, gdy ludzie się budzą i 

wracają do domu z pracy. Aby zaspokoić popyt podczas tych szczytów, przedsiębiorstwa użyteczności 

publicznej muszą korzystać z elektrowni, które można łatwo włączać i wyłączać oraz modulować, ale 

elastyczność ma swoją cenę: elektrownie te są droższe w eksploatacji, zużywają więcej energii i spalają 

droższe paliwa. Jak pokazano na rysunku , problem ten się pogłębia: dzisiejsze nawyki powodują, że 

krzywa zapotrzebowania na energię jest mniej płaska, z większą doliną w ciągu dnia i ostrzejszymi 

szczytami rano i wieczorem.  



 

 

Marzeniem każdej firmy użyteczności publicznej jest możliwość kształtowania nawyków swoich 

klientów poprzez przenoszenie ich szczytów na różne pory dnia, osiągając ogólny prawie płaski popyt.  

Strategia Opowera 

Firma Opower została założona w 2007 roku z misją dostarczania firmom energetycznym narzędzi do 

docierania do użytkowników i angażowania ich w zmianę nawyków konsumpcyjnych, zarówno w celu 

oszczędzania energii, jak i osiągnięcia ogólnego bardziej płaskiego zapotrzebowania. Firma pozyskiwała 

dane z inteligentnych liczników od klientów przedsiębiorstw użyteczności publicznej i mogła wysyłać 

im raporty ze szczegółowymi informacjami na temat zużycia energii oraz wskazówki, jak poprawić ich 

nawyki, korzystając z poczty, e-maili, portali internetowych, wiadomości tekstowych, a czasami z 

wyświetlaczy zużycia energii w domu. Tajny sos firmy to mieszanka nauk behawioralnych i nauki o 

danych. Firma Opower zwróciła się do jednego z podstawowych zastosowań uczenia maszynowego – 

uczenia nienadzorowanego – którego używał do identyfikowania konkretnych grup użytkowników, 

które mogłyby być w podobny sposób kierowane. Najbardziej charakterystycznym elementem 

użytkownika energii jest jego schemat zużycia: ile energii zużywa w różnych porach dnia. Możemy 

zatem zobaczyć każdego użytkownika jak na rysunku: kombinacja 24 liczb, które reprezentują ilość 

energii zużytej na każdą godzinę dnia.  



 

 

Liczby te dają dokładny obraz nawyków użytkowników, podobnie jak liczba zakupów, średni wydatek i 

kupowane przedmioty byłyby w scenariuszu e-commerce. Dostrzeganie różnych grup użytkowników 

na podstawie ich wzorców konsumpcji nie jest łatwym zadaniem. Jeśli w ten sposób przedstawimy 

1000 użytkowników i wykreślimy ich wszystkich na wykresie, otrzymamy coś, co naukowcy zajmujący 

się danymi nazywają kulą włosową: skomplikowaną mieszankę linii, jedna na drugiej, niemożliwą do 

rozróżnienia przez ludzkie oko. Z drugiej strony, identyfikacja wzorców jest tam, gdzie nienadzorowane 

algorytmy są najbardziej przydatne; używając ich, Opower był w stanie wykryć pięć klastrów 

użytkowników. Zebraliśmy dane z Internetu i uruchomiliśmy nienadzorowany algorytm, aby 

naśladować wyniki osiągnięte przez Opower; możesz zobaczyć kulę włosową i ostatnie skupiska na 

rysunku 

 



Patrząc na te skupienia, możemy spróbować zinterpretować każdy z nich: 

* Twin Peaks - Wcześnie rano zużywają dużo energii, znacznie więcej niż użytkownicy z innych klastrów. 

Szczyt osiągają również wieczorem w porze kolacji, ale nieco niższy niż szczyt poranny. 

* Wieczorne Szczyty - mają wysoki szczyt wieczorem, który osiągają gładko, zaczynając od wczesnych 

godzin porannych. Brak pierwszego porannego szczytu. 

* Zegary dzienne – nie mają klasycznych szczytów, które mają wszystkie inne klastry. Zamiast tego mają 

wysokie zużycie w ciągu dnia, które płynnie przyspiesza i zwalnia. 

* Steady Eddies – są najbardziej stabilne; dwa klasyczne szczyty są bardzo gładkie. 

* Nocne markizy – mają klasyczne szczyty wczesnym rankiem i późnym wieczorem, ale mają tendencję 

do zużywania energii w nocy. 

Opower wykorzystał wyniki klastrowania, aby dotrzeć do różnych użytkowników na różne sposoby. 

Jego infrastruktura pozwalała na podzielenie każdego klastra na grupy i testowanie różnych 

wiadomości. 

Na podstawie analizy wyników i wykorzystania nauk behawioralnych Opower był w stanie stale 

ulepszać swoje targetowanie. Przykład tej segmentacji przedstawiono na rysunku:  

 

 

Opower mógł wybrać konkretny klaster (w tym przypadku Night Owls) i podzielić go na dwie grupy, do 

których skierował różne e-maile. Takie podejście pozwoliło firmie Opower zoptymalizować komunikaty 

i dotrzeć do ludzi w najlepszy możliwy sposób. Dzięki swojemu podejściu firma Opower była w stanie 

pomóc konsumentom zaoszczędzić 10% na rachunkach za energię, jednocześnie czyniąc media 

bardziej opłacalnymi, dzięki lepszej dystrybucji całkowitego zapotrzebowania. W wyniku swoich 

wyników firma Opower została przejęta przez Oracle w 2016 r. za 532 mln USD. 

PRZYPADEK PYTANIE 

Jak przekonać grupę ludzi do zmiany zachowania? 

DYSKUSJA PRZYPADKU 

Pomyśl przez chwilę o złożoności misji Opower: musi ona umożliwić milionom ludzi zmianę sposobu 

korzystania z energii poprzez wysłanie im pewnego rodzaju raportu. Byłbyś naiwny, gdybyś sądził, że 

to samo przesłanie może zadziałać dla nich wszystkich. Każda osoba reaguje na różne zachęty i różne 

komunikaty, więc najlepiej byłoby skierować do każdego inny komunikat. Oczywiście nie jest to 

praktyczne ani skalowalne, ale nadal możesz przejść długą drogę, dzieląc odbiorców na grupy, które 

mają coś wspólnego. W przypadku Opower ten pierwszy krok został wykonany przy użyciu uczenia 



nienadzorowanego. Pamiętaj, że uczenie nienadzorowane to klasa algorytmów ML, która wyszukuje 

wzorce w danych, znajdując grupy podobnych punktów danych na podstawie ich cech. W przypadku 

Opower najważniejszą cechą były nawyki użytkownika dotyczące zużycia energii, więc Opower 

potrzebował sposobu, aby to wyjaśnić. Pomysł Opower, aby wyrazić nawyki dotyczące zużycia energii 

w postaci funkcji (kilka liczb), polegał na rozważeniu w każdej godzinie dnia, ile energii zużywa dany 

użytkownik. Rezultatem była reprezentacja każdej osoby złożona z 24 liczb, co jest dość łatwe do 

zrozumienia dla człowieka, ale bardzo łatwe dla komputera: gdy nienadzorowany algorytm uczenia się 

zostanie zasilony tymi danymi, może z łatwością porównać dwóch użytkowników i rozpoznać 

podobieństwa. Nienadzorowane uczenie się zapewniło firmie Opower pierwsze, najważniejsze 

rozróżnienie wśród użytkowników: ich zużycie energii. Drugim krokiem było zmierzenie efektów 

różnych wiadomości, co Opower zrobił za pomocą nauk behawioralnych i testów A/B (wysyłanie 

różnych wiadomości do różnych osób i mierzenie wyników). Końcowa notatka implementacyjna 

dotycząca liczby klastrów, które algorytm zidentyfikował tutaj. Opower miał pięć, ale skąd wzięła się ta 

liczba? W przypadku niektórych powszechnie stosowanych algorytmów musisz wymyślić liczbę 

klastrów, których algorytm musi szukać, a algorytm zoptymalizuje pod tym kątem. Narzędzia 

matematyczne dostarczają analitykom danych wskazówek dotyczących tego, jaka liczba dałaby 

najlepsze wyniki z matematycznego punktu widzenia, ale niekoniecznie byłoby to najlepsze 

rozwiązanie dla potrzeb Twojej firmy, więc nie ma „właściwego” lub „niewłaściwego” rozwiązania. 

Ponieważ nie ma skryptu określającego liczbę klastrów, wymyślenie tej liczby może czasami 

przypominać robienie zakupów spożywczych: „Czy chcemy pięć klastrów? Zróbmy sześć; lepiej mieć 

trochę więcej, na wypadek, gdybyśmy ich zabrakło. Możemy argumentować, że podjęcie decyzji jest w 

rzeczywistości znacznie prostsze. Pomyśl o tym: za każdym razem, gdy poprosisz algorytm, aby znalazł 

jeszcze jeden klaster, zobaczy w danych nowe, subtelniejsze wzorce. Zakładając, że mamy 1000 

użytkowników, górną granicą byłoby znalezienie 1000 klastrów, gdzie każdy użytkownik ma własny 

klaster. Zanim dojdziesz do tej ekstremalnej sytuacji, czasami okaże się, że tak naprawdę nie możesz 

zdobyć żadnej nowej wiedzy poprzez dodanie nowego klastra. To dobry moment, żeby się zatrzymać. 

Dodanie klastrów sprawi, że wyniki algorytmu będą bardziej szczegółowe, ale także mniej zrozumiałe. 

Rysunek ilustruje ten kompromis. 

 



Idealnym procesem byłoby rozpoczęcie od kilku klastrów, które są raczej małe; w idealnym przypadku 

liczba ta może być podana przez naukowców zajmujących się danymi, którzy użyją narzędzi 

matematycznych, aby dowiedzieć się, co sprawia, że sens z technicznego punktu widzenia. Stamtąd 

możesz przesuwać się w dół, kondensując różne klastry, lub w górę, zwiększając szczegółowość 

grupowania. Za każdym razem, gdy zwiększasz lub zmniejszasz liczbę skupień, spróbuj zinterpretować 

wyniki i zadaj sobie pytanie, czy większa liczba skupień pomaga lepiej zrozumieć to zjawisko. Jeśli 

odpowiedź brzmi „nie”, możemy argumentować, że znalazłeś optymalną liczbę klastrów. Może to nie 

być to, co naukowcy ds. danych uznali za techniczne optimum, ale będzie to optymalne dla firmy. 

Sztuczna inteligencja do przewidywania potrzeb klientów: Target 

Narodziny dziecka mogą być nie tylko radosnym wydarzeniem dla pary, ale także początkiem nowego 

strumienia kosztów. Nagle rodzice muszą włączyć do swoich zwykłych zakupów nowe, drogie produkty, 

takie jak pieluchy, żywność dla niemowląt, wózek dziecięcy i tak dalej. Takie wydarzenie jest niezwykle 

dochodowe dla detalistów, którzy starają się przyciągnąć do swoich sklepów nowych rodziców, aby 

stali się ich zaufanym punktem odniesienia przy zakupie wszystkiego, czego potrzebują dla swojego 

noworodka. Najczęściej stosowaną przez detalistów strategią jest oferowanie zniżek i promocji nowo 

powstałej rodzinie, a im wcześniej detalista odda w ich ręce kupony, tym większą przewagę ma nad 

konkurencją w pozyskiwaniu nowego klienta. Wśród wszystkich nowych wydatków, które rodziny 

muszą ponosić, pieluchy są niezwykle ważne. Według raportu Nielsena z 2016 roku, amerykańskie 

rodziny wydają średnio ponad 1000 dolarów rocznie na każdego noworodka na pieluchy. Przychody 

nie są jedynym powodem, dla którego pieluchy są ważne dla sprzedawców detalicznych, ponieważ 

odgrywają one również strategiczną rolę w budowaniu ruchu: produkty, bez których rodzina nie może 

żyć i które przyciągają młode matki i ojców do sklepu, w którym następnie wydają pieniądze również 

na innych towarach. Efektem ekonomicznej i strategicznej wartości pozyskania klienta, który właśnie 

urodził dziecko, jest „wojna kuponowa” między detalistami: wszyscy walczą o to, by jako pierwsi złożyć 

oferty w ręce nowej matki i ojca, i zachęcić ich do kupowania pieluszek i innych produktów w ich 

sklepach. Pierwszym podejściem, jakie detaliści próbowali pozyskać tych nowych klientów, było 

zdobycie publicznie dostępnych danych z urzędu stanu cywilnego dla noworodków i wysłanie 

ukierunkowanych ofert nowym ojcom i matkom, zachęcając ich do kupowania pierwszych pieluszek w 

ich sklepach. Jednak wielu sprzedawców szybko zaczęło stosować tę strategię i zaczęło rywalizować o 

uwagę rodzin noworodków zaraz po urodzeniu dziecka. Aby wyprzedzić swoich konkurentów, Target, 

ósmy co do wielkości sprzedawca detaliczny w Stanach Zjednoczonych, postanowił zbadać nową, 

odważną strategię: dostarczać oferty rodzinne przed urodzeniem dziecka. Gdyby sieć wiedziała, że 

para czeka na dziecko, mogłaby wyprzedzić swoich konkurentów i najpierw dotrzeć do rodziny. Gigant 

handlu detalicznego wykorzystał dane z karty lojalnościowej do zidentyfikowania wzorców w 

nawykach zakupowych kobiet w ciąży i przygotowania określonego zestawu kuponów i promocji, które 

zachęciłyby tę kategorię kupujących do poszerzenia asortymentu produktów, które wybierają do 

zakupu w Target. W artykule Forbesa z 2012 r. ( http://mng.bz/PO6g ) otrzymujemy pewne wskazówki 

dotyczące wyników, które udało się znaleźć statystykowi Target Andrew Pole: 

Gdy komputery Poleca przeszukiwały dane, był w stanie zidentyfikować około 25 produktów, które po 

wspólnej analizie pozwoliły mu przypisać każdemu kupującemu wynik „przewidywania ciąży”. Co 

ważniejsze, mógł również oszacować termin jej porodu w małym okienku, aby Target mógł wysyłać 

kupony na bardzo konkretne etapy jej ciąży. 

Target był w stanie zwiększyć sprzedaż dzięki nowej strategii. Jednak zwiększone przychody miały 

swoją cenę: ludzie zaczęli wyczuwać, że są szpiegowani i nie byli z tego zadowoleni. Pierwszy sygnał 

ostrzegawczy, że ogół społeczeństwa może nie lubić tak intensywnych technik celowania, pojawił się, 

gdy niezadowolony ojciec skarżył się na kupony na produkty dla dzieci, które jego córka z liceum 



otrzymywała od Targetu. Jak podano w tym samym artykule Forbesa, poskarżył się kierownikowi 

sklepu, krzycząc: 

Moja córka dostała to pocztą! Ona wciąż jest w liceum, a ty wysyłasz jej kupony na ubranka dla dzieci 

i łóżeczka? Czy próbujesz zachęcić ją do zajścia w ciążę? 

Okazuje się, że dziewczyna była w rzeczywistości w ciąży, a Target zrozumiał to, zanim zrobił to jej 

ojciec. Menedżer Target podobno zadzwonił do rozzłoszczonego ojca chwilę później i otrzymał 

odpowiedź, jak donosi Forbes: 

Rozmawiałem z córką. Okazuje się, że w moim domu były pewne czynności, o których nie zdawałem 

sobie sprawy. Ma urodzić się w sierpniu. Jestem ci winien przeprosiny. 

Jak donosił artykuł Forbesa, Target połączył spersonalizowane rekomendacje uzyskane za 

pośrednictwem ML z pozornie przypadkowymi pozycjami z katalogu (na przykład dodając kupon na 

kosiarkę tuż obok kuponu na pieluchy), aby klienci nie czuli się tak, jakby byli bycie śledzonym. 

PRZYPADEK PYTANIE 

Czy specjalne rabaty to skuteczny sposób na zdobycie klientów nad konkurencją? 

DYSKUSJA PRZYPADKU 

Oferty specjalne i kupony to niezwykle powszechna strategia, którą sprzedawcy detaliczni stosują w 

celu przyciągnięcia klientów. Kiedy jednak wszyscy wiedzą, że dana osoba szuka konkretnego produktu, 

który każdy może sprzedać, skutkiem są zazwyczaj wojna promocyjna, pochłaniająca marże detalistów. 

Może to być dobre dla klientów, ale zdecydowanie nie dla sprzedawców. Twierdzimy, że oferowanie 

klientom rabatów może być dobrym pomysłem marketingowym, jeśli spełnione są następujące 

warunki: 

1. Sprzedawca wie, do kogo wysłać kupony (skutecznie dociera do użytkowników). 

2. Inni sprzedawcy detaliczni nie celują w tę osobę w tym samym czasie, aby uniknąć wspomnianych 

wcześniej wojen cenowych. 

Początkowa strategia przyjęta przez sprzedawców detalicznych była sprytna: używanie otwarte 

dostępne dane z urzędu stanu cywilnego dla noworodków dla rodzin bezpośrednio po urodzeniu 

dziecka. Ta strategia jest skuteczna w punkcie 1 (docieranie do właściwego klienta), ale zawodzi w 

punkcie 2: jak sama nazwa wskazuje, otwarte dane są otwarte i każdy detalista może z nich korzystać. 

Przypadek Target jest doskonałym przykładem tego, jak można wykorzystać dane i uczenie 

maszynowe, aby zdobyć konkurencję, docierając do idealnego klienta przed kimkolwiek innym. Target 

zaczął od swoich podstawowych danych sprzedażowych biznesowych: zwyczajów zakupowych 

klientów, zebranych za pomocą kart lojalnościowych. Udało mu się również zbudować etykietę „czeka 

na dziecko”/„nie czeka na dziecko” dla byłych klientów, sprawdzając, czy faktycznie zaczął kupować 

pieluchy w przyszłości. Mamy nadzieję, że już zorientowałeś się, że wygląda to jak klasyczny problem z 

klasyfikacją nadzorowanego uczenia się: 

* Cechami są nawyki zakupowe klienta (pozwól analitykom danych dowiedzieć się, jak je dokładnie 

zbudować). 

* Etykieta informuje, czy klient czeka na dziecko, zgodnie z cechami zakupów artykułów dla dzieci. 

* Po zbudowaniu modelu dla danych z przeszłości można go zastosować do obecnych klientów, 

identyfikując tych, którzy czekają na dziecko. 



Zauważ, że etykieta nie była od razu dostępna: klienci Target nie dzwonią do sprzedawcy, informując, 

że urodziło się dziecko. Jednak etykietę tę można przypisać byłym klientom, patrząc na ich wcześniejsze 

zachowania zakupowe: jeśli klientka zaczęła kupować pieluchy lub wózek dziecięcy sześć miesięcy 

temu, musiała być w ciąży w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy i może być oznaczona jako pozytywny 

przykład . Pomyśl o tym, jak potężne jest to podejście. W nawykach zakupowych kobiet w ciąży istnieją 

pewne wzorce: mogą one przestać kupować określone produkty spożywcze, takie jak kiełbaski lub 

sushi, jeść zdrowsze jedzenie lub rzucić palenie. Problem polega na tym, że gdy brakuje wyraźnych 

wskaźników (na przykład zakup prenatalnych witamin lub pieluszek), człowiekowi trudno jest dostrzec 

wzorce patrząc na zakupy klientów. Ale nie jest to trudne dla algorytmu ML, który może dowiedzieć 

się, jakie nawyki zakupowe sugerują ciążę. Należy pamiętać o tym, że coś, co może brzmieć jak fajna 

historia i świetny ruch firmy Target w celu zwiększenia sprzedaży, może być również tykającą bombą 

zegarową PR ze względu na agresywne celowanie w takie wrażliwe domeny. Podsumowując, w tym 

przypadku należy pamiętać o następujących kwestiach: 

* ML może pomóc Ci przewidzieć przyszłe zakupy, wyprzedzając konkurencję. 

* Podstawowe dane biznesowe mają znacznie większą wartość niż dane dostępne publicznie. 

* Uważaj na czynnik przerażający: ML może być tak potężny, że ludzie mogą mieć wrażenie, że ich 

szpiegujesz. 

Streszczenie 

* Głównymi powodami skuteczności AI w marketingu i sprzedaży jest zdolność dotarcia do konkretnych 

klientów na dużą skalę i podejmowania decyzji opartych na danych. 

* Model przewidywania rezygnacji jest typowym zastosowaniem sztucznej inteligencji w marketingu i 

pozwala określić, którzy klienci najprawdopodobniej zrezygnują z Twojej usługi. 

* Podobnie uczenie maszynowe może pomóc marketerom w znalezieniu okazji do sprzedaży 

dodatkowej poprzez określenie, którzy klienci są bardziej skłonni do większych zakupów. 

* Uczenie nienadzorowane to podzbiór uczenia maszynowego, który umożliwia komputerom 

znajdowanie struktury danych, znajdowanie klastrów podobnych punktów danych. Klastering ma 

również zastosowanie w marketingu. 

* Istnieją różne sposoby i metryki oceny wydajności algorytmów klasyfikacji (omówiliśmy dokładność, 

przywołanie i precyzję). Każdy z nich mówi nam coś innego o algorytmie, a Ty możesz przyjrzeć się 

swoim celom biznesowym, aby wybrać najbardziej odpowiedni. 

* Opower wykorzystał nienadzorowane uczenie się, aby podzielić konsumentów energii na klastry, a 

następnie skierował ich do nich indywidualnie, aby zoptymalizować ich wzorce zużycia energii. 

* Target wykorzystał nadzorowane uczenie się, aby określić, który z ich klientów miał mieć dziecko, a 

następnie zaoferował im kupony na pieluchy i produkty dla dzieci. 



AI dla mediów 

Obrazy i filmy są prawdopodobnie najbogatszym źródłem danych, które ludzie wykorzystują do 

zrozumienia świata. Niestety, były one w dużej mierze niedostępne dla komputerów do 2010 roku. 

Podczas gdy kamery były coraz lepsze od dziesięcioleci, komputery nadal nie potrafiły zrozumieć treści 

obrazów. Kluczowym momentem było opracowanie nowej dziedziny uczenia maszynowego zwanego 

głębokim uczeniem (DL). Ta rodzina algorytmów ma niezrównaną (jak na razie) moc uczenia się, która 

może osiągnąć nadludzką dokładność w ważnych zadaniach, takich jak wykrywanie obiektów i twarzy 

na obrazach. Zdolności te pozwalają firmom na doładowanie istniejących produktów zdolnościami, 

które jeszcze 10 lat temu uznano by za magiczne, od automatycznego tworzenia albumów 

fotograficznych na podstawie treści zdjęć po automatyzację procesów przemysłowych za pomocą 

robotów. 

Ulepszanie produktów za pomocą widzenia komputerowego 

Opracowane wcześniej narzędzie FutureHouse do przewidywania cen w domu jest ogromnym 

sukcesem. Klienci są naprawdę zadowoleni z sugestii cenowych, jakie otrzymują z modelu AI i spieszą 

się, aby umieścić swoje domy na stronie internetowej. Nowo notowane domy są sprzedawane szybko 

po cenie bardzo zbliżonej do sugestii algorytmu. Biznes idzie dobrze, ale to tylko podsyca Twoje 

ambicje. Podczas kolejnej burzy mózgów zespół zajmujący się doświadczeniem użytkownika 

przedstawia dane z analizy behawioralnej dla rynku i przekazuje niepokojące wiadomości. Spora część 

użytkowników rezygnuje z krok po kroku procesu umieszczania na liście swojej nieruchomości. 

Największy spadek ma miejsce, gdy są proszeni o przesłanie zdjęć i ręczne wybranie pokoju w domu, 

który przedstawiają (łazienka, salon itd.). Ten proces jest długi i żmudny, a Twój zespół jest 

zmotywowany do rozpoczęcia nowego projektu, aby usprawnić wrażenia użytkownika: możemy użyć 

sztucznej inteligencji do automatycznego etykietowania obrazów i pozbycia się całej ręcznej pracy. 

Doświadczenie dla użytkowników byłoby znacznie prostsze: po prostu przesyłają kilka zdjęć, które są 

następnie automatycznie oznaczane jako łazienka/kuchnia/salon/itp. Ogólny przepływ stanie się 

znacznie szybszy i przyjemniejszy. Projektujemy algorytm, który jako dane wejściowe ma obraz pokoju, 

a jako dane wyjściowe jego typ (łazienka, kuchnia itd.)Zauważ, że nasza sztuczna inteligencja będzie 

musiała nauczyć się mapować te dane wejściowe do określonego celu (kategorii pokoju); dlatego 

mamy do czynienia z problemem nadzorowanego uczenia się. Mówiąc dokładniej, jest to problem z 

klasyfikacją, ponieważ cel jest kategorią, a nie liczbą. Z oczywistych względów większość inżynierów 

używa do tego zadania wspólnej nazwy: klasyfikacja obrazów . Teraz, gdy wiesz, z jakim problemem 

mamy do czynienia, wiesz również, jakiego rodzaju dane treningowe musimy zebrać: zbiór 

oznaczonych zdjęć, które zostały już pogrupowane według pokoju, w którym zostały zrobione. Na 

szczęście wiemy to właściwe miejsce, aby je zdobyć: użytkownicy przeszli przez bolesny proces 

przesyłania zdjęć pokoi i oznaczania ich kategorią. Teraz możemy wziąć wszystkie te oznaczone dane i 

zbudować model, który automatycznie taguje obrazy, aby przyszli użytkownicy nie musieli wykonywać 

całej tej nudnej pracy. Ten wzorzec jest dość powszechny podczas tworzenia aplikacji AI w biznesie: 

ręczny proces wytworzył już wiele oznaczonych danych, które można wykorzystać do opracowania 

automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji. Gdybyśmy musieli postępować zgodnie ze schematem 

z poprzedniego rozdziału, następnym krokiem byłoby zidentyfikowanie odpowiednich funkcji, aby 

algorytm mógł dowiedzieć się, które elementy tworzą łazienkę, a które elementy kuchni. Pamiętaj: 

funkcja to dowolny aspekt każdego elementu wejściowego, który Twoim zdaniem będzie przydatny dla 

algorytmu, jeśli chodzi o naukę klasyfikacji elementów. Ucząca się część uczenia maszynowego zaczyna 

się dopiero po zdefiniowaniu przez inżynierów funkcji, które mają być użyte w przypadku konkretnego 

problemu. Podczas gdy ludzie są całkiem dobrzy w wykonywaniu tego zadania, korzystając z intuicji i 

doświadczenia, tradycyjnym algorytmom ML należy dokładnie powiedzieć, których liczb użyć. Pytanie, 



które powinieneś sobie zadać, aby zidentyfikować istotne cechy, brzmi: „Gdybym sam musiał 

sklasyfikować to zdjęcie, czego bym szukał?” Naturalne byłoby korzystanie z takich funkcji:  

* Czy na zdjęciu jest toaleta?  

* Czy na zdjęciu jest lodówka?  

* Czy na zdjęciu jest prysznic?  

Zadanie wydaje się tak proste, że nie potrzebujemy nawet uczenia maszynowego, aby je rozwiązać: 

jeśli jest prysznic, wiemy, że patrzymy na łazienkę. (Sugerujemy rozmowę twarzą w twarz z 

architektem, jeśli w kuchni jest prysznic!) Niestety z punktu widzenia komputera sprawy nie są takie 

proste. Kiedy programiści piszą kod przetwarzający obrazy cyfrowe (to pole nazywa się widzeniem 

komputerowym), wszystko, z czym muszą pracować, to długa lista liczb, które reprezentują kolor dla 

każdego miejsca na obrazie. Biorąc pod uwagę, że dane, które posiadamy, to tylko zbiór pozornie 

losowych liczb, jak możemy zdefiniować cechy? Po raz pierwszy w tej książce walczymy o to. Gdybyśmy 

mogli po prostu rozpoznać niektóre kształty zawarte w obrazie, nasza praca byłaby łatwa; ale niestety 

nasze dane to tylko kilka surowych liczb. Pierwszym podejściem, którego próbowali badacze wizji 

komputerowych w celu rozwiązania tego problemu, było znalezienie sprytnych sposobów ręcznego 

wyodrębniania funkcji. Zbudowaliby złożone narzędzia matematyczne zwane filtrami, które mogą 

wykryć podstawowe kształty na obrazach, a następnie spróbowali połączyć je w celu wykrycia 

elementów. Takie podejście może działać w przypadku podstawowych obiektów. Jeśli pomyślisz o 

kształtach, które tworzą słuchawkę prysznicową, prawdopodobnie wyobrazisz sobie okrąg i cylinder, 

które reprezentują uchwyt. To może działać dla wielu głowic prysznicowych. Prawdopodobnie możesz 

sobie wyobrazić frustrację eksperta od wizji komputerowej, który musi ręcznie budować nowe filtry, 

aby uchwycić każdy możliwy kształt słuchawki prysznicowej. Podejście polegające na ręcznym 

budowaniu zestawu funkcji dla każdego obrazu, aby poinformować komputery o jego zawartości, ma 

poważne wady. Kluczem do podboju wizji komputerowej była specjalna klasa algorytmów uczenia 

maszynowego zwana głębokim uczeniem. Aby dać ci wyobrażenie o jego mocy, porozmawiajmy o 

benchmarku używanym do oceny modeli widzenia komputerowego: zbiorze danych ImageNet. Ten 

zbiór danych zawiera ponad 14 milionów obrazów, każdy oznaczony jedną z około 20 000 klas, w tym 

kilkaset ras psów i rodzajów żywności. Tradycyjne podejścia do widzenia komputerowego osiągnęły 

szczyt z około 75% dokładnością na początku 2010 roku. Biorąc pod uwagę, że przeciętny człowiek jest 

dokładny w 95%, nie było to zbyt wspaniałe. Głębokie uczenie zmiażdżyło ten rekord, wyprzedzając 

ludzi w 2015 roku, zanim konkurs został ostatecznie zamknięty w 2017 roku z 97,3% dokładnością. 

Dlaczego głębokie uczenie się jest tak potężne i jaką cenę płacimy za tę nowo odkrytą moc? 

Używanie AI do klasyfikacji obrazów: głębokie uczenie? 

Po pierwsze, algorytmy uczenia głębokiego nie różnią się całkowicie od tych, z którymi bawiliśmy się 

do tej pory. Podstawą algorytmu DL jest nadal nadzorowany algorytm uczenia się: uczy się mapowania 

między danymi wejściowymi i wyjściowymi z danych szkoleniowych. Główna różnica polega na rodzaju 

danych wejściowych, z którymi pracuje: podczas gdy tradycyjne algorytmy ML wymagają 

udoskonalonych funkcji (górna połowa rysunku), algorytmy DL pracują bezpośrednio z 

nieprzetworzonymi liczbami i mogą automatycznie zrozumieć odpowiednie funkcje (dolna połowa 

rysunku). 



 

Zrozummy, dlaczego głębokie uczenie ma tak magiczną zdolność. Głębokie uczenie opiera się na 

specjalnej klasie algorytmów zwanych głębokimi sieciami neuronowymi. Można by pomyśleć, że magia 

tkwi w słowie „neural”, które przywołuje obrazy wszechmocnego sztucznego mózgu. W rzeczywistości 

sztuczne neurony w niczym nie przypominają swoich biologicznych odpowiedników. Są niezwykle 

proste: mogą wykonywać tylko mnożenie i dodawanie. Jak pokazano na rysunku, każdy neuron 

otrzymuje liczby wejściowe, wykonuje na nich proste operacje matematyczne i wytwarza liczbę 

wyjściową. 

 

Sam neuron jest prosty i, szczerze mówiąc, bezużyteczny. Jednak gdy łączysz ze sobą wiele neuronów, 

tworząc sieć, stają się one zdolne do zaawansowanych obliczeń. Prostą sieć pokazano na rysunku : 

pierwsza kolumna neuronów otrzymuje dane wejściowe i przekazuje przetworzone informacje do 

środkowej kolumny neuronów i tak dalej. Wreszcie samotny neuron w prawej kolumnie generuje 

końcowy wynik sieci. 



 

Wracając do klasyfikacji obrazów, chcemy stworzyć sieć, która odbiera piksele obrazu, wykonuje 

pewne wewnętrzne obliczenia i wysyła (miejmy nadzieję) poprawną klasę dla obrazu wejściowego. 

Rysunek  pokazuje, jak to wszystko do siebie pasuje.  

 

Oczywiście rzeczywiste sieci będą znacznie bardziej złożone niż ta na rysunku wcześniejszym: 

konkurencyjny model dla ImageNet ma około pół miliona współpracujących ze sobą neuronów! W 

głębokich sieciach neuronowych neurony są zorganizowane w kolumny (lub warstwy ), a ta struktura 

sprawia, że są w stanie wydobywać cechy z obrazów bez ich ręcznego określania. Dlaczego i jak? Każdą 

warstwę można sobie wyobrazić jako krok w linii produkcyjnej: surowe liczby składające się na obraz 

trafiają do wnętrza pierwszej warstwy, gdzie znajdujące się w niej neurony przetwarzają je, stosując 

swoje operacje matematyczne (mnożenie i dodawanie). W rezultacie te nieprzetworzone liczby są 

modyfikowane i przekształcane w inne liczby, które są następnie przekazywane do drugiej warstwy. 

Druga warstwa stosuje inne przekształcenia i wysyła ich wyniki do trzeciej warstwy. Ten proces jest 

powtarzany dla każdej warstwy, aż ostatnia powie „Obraz zawiera kuchnię” lub „Obraz zawiera 

łazienkę”. 

Analogia do linii produkcyjnej ma sens, ponieważ nie ma magicznej maszyny, która w jednym kroku 

może zamienić surowce, takie jak stal i skóra, w lśniący nowy samochód. Jeśli kiedykolwiek widziałeś 

film przedstawiający linię produkcyjną, zobaczysz, że proces budowy samochodu jest podzielony na 



małe kroki: surowce są najpierw kształtowane przez maszyny w małe podstawowe elementy, w tym 

gałki, koła zębate i tak dalej. Te elementy są następnie przetwarzane przez inne maszyny tworzące 

przekładnię, kierownicę, radio i tak dalej. Dopiero po zbudowaniu tych skomplikowanych części są one 

ostatecznie składane w samochód; niemożliwe byłoby posiadanie jednej, gigantycznej maszyny, która 

w jednym kroku zamienia surowce w samochody. Każda warstwa głębokiej sieci neuronowej robi 

prawie to samo, z wyjątkiem tego, że działa na liczbach, a nie na stali. Te transformacje są kluczem do 

magicznej mocy automatycznego wyodrębniania cech. Kiedy sieć neuronowa zaczyna być trenowana 

na dużej liczbie obrazów, jej początkowa dokładność jest straszna, ponieważ neurony w różnych 

warstwach nie wymyśliły jeszcze, jak sensownie przetwarzać te liczby. W miarę jak sieć widzi więcej 

obrazów, a jej trenowanie trwa, specjalna technika matematyczna zwana propagacją wsteczną zachęca 

każdy neuron do dostrojenia zastosowanych transformacji, aby cała sieć poprawiła dokładność 

klasyfikacji. Im więcej obrazów widzi sieć, tym więcej jej neurony nauczą się znaczących przekształceń. 

Ale czym są te przemiany? Brzmią niejasno, a we wczesnych dniach głębokiego uczenia się były również 

nieco tajemnicze dla badaczy budujących tę technologię. Gdy głębokie sieci neuronowe osiągnęły 

niesamowitą wydajność, naukowcy zaczęli głębiej zagłębiać się w ich wewnętrzne działanie. To, co 

odkryli, było niezwykle interesujące: kiedy neurony w pierwszych warstwach optymalizują swoją 

transformację, robią to w sposób, który pozwala im rozpoznać proste linie, krawędzie i narożniki z 

surowych pikseli, podobnie jak ręcznie budowane filtry, które inżynierowie wizji komputerowej 

próbowali tworzyć. Następna warstwa otrzyma te informacje, które są znacznie bogatsze niż 

początkowe liczby surowe: te nowe liczby reprezentują obecność kształtów w różnych częściach 

obrazu, a nie kolor pojedynczego piksela. Ta druga warstwa zbuduje te informacje i zastosuje kolejną 

transformację, która pozwoli rozpoznać bardziej złożone kształty, takie jak koła i kwadraty, zaczynając 

od prostszych linii, krawędzi i narożników. Idąc dalej, warstwa w końcu rozpozna kształty, na których 

nam zależało w naszej łazience w porównaniu z przykładem kuchni: prysznice, piekarniki, toalety, 

kuchenki mikrofalowe i tak dalej. Rysunek pokazuje, jak wyglądają te coraz bardziej złożone kształty.  

 

 

Wreszcie ostatnia warstwa będzie musiała podjąć ostateczną decyzję o tym, do której klasy należy 

obraz, na podstawie elementów wyodrębnionych przez poprzednią warstwę. 

Magia głębokiego uczenia polega na tym, że wszystkie te neurony i warstwy autonomicznie nauczyły 

się rozkładać miliony liczb, które tworzą obraz, od kształtów podstawowych do złożonych, a następnie 

na ich podstawie tworzyć przewidywania. Zasadniczo modułowa struktura sieci neuronowej pozwala 

na etapowe przetwarzanie informacji, a dzięki sprytnym formułom matematycznym sieć uczy się 

dostosowywać te kroki, aby rozpoznawać bardziej charakterystyczne cechy obrazów, z których się 

uczy: w naszym przypadku zlewozmywaki, lodówki , piekarniki i tak dalej. Te kształty wyglądają 

dokładnie tak, jak cechy, których szukaliśmy na początku rozdziału. Dzięki magii głębokiego uczenia 

zostały one zidentyfikowane automatycznie: nikt nie powiedział pierwszej warstwie, jak rozpoznawać 

linie i narożniki, nikt nie powiedział kolejnym, jak je łączyć w koła i prostokąty, nikt nie znał wymyśl 



sprytny sposób na nauczenie ostatnich warstw rozpoznawania złożonych elementów, takich jak 

słuchawka prysznicowa. Wszystko, co robimy, to bierzemy sieć neuronową z kilkoma warstwami, 

karmimy ją obrazami kuchni i łazienek, a resztę zajmujemy matematyki związanej z propagacją 

wsteczną. Czy cała ta magia głębokiego uczenia się jest darmowa? Niestety nie. Prosimy nasze sieci o 

wiele, a bogowie głębokiego uczenia wymagają poświęcenia: dużej mocy obliczeniowej i dużej ilości 

danych. Chociaż moc obliczeniowa staje się coraz tańsza, pozyskiwanie bardziej oznaczonych danych 

nie jest takie proste. W przypadku domu pośrednika, musiałbyś poczekać, aby dotrzeć do tysięcy zdjęć 

pokoi w domu, a czekanie może być bolesne. Czy to oznacza, że jeśli Twoja firma nie posiada dużych 

zbiorów danych, musisz zrezygnować z głębokiego uczenia się? Na szczęście technologia o nazwie 

transfer learning jest nieocenionym atutem, który pozwala budować najnowocześniejsze algorytmy, 

zaczynając od małych zbiorów danych i kodu open source. Zobaczmy jak. 

Korzystanie z uczenia transferu z małymi zbiorami danych 

Transfer learning to rodzaj sztuczki, która wykorzystuje warstwową strukturę głębokich sieci 

neuronowych do przenoszenia ich „wiedzy” z jednego zadania do drugiego. Jak widać na rysunku 4.10, 

głębokie sieci neuronowe działają na zasadzie rozpoznawania podstawowych kształtów na obrazach. 

Na przykład, aby rozpoznać piekarnik, musisz dostrzec koła i prostokąty i połączyć je, aby rozpoznać 

gałki, uchwyt, szkło i tak dalej. Jeśli się nad tym zastanowić, okręgi, prostokąty i inne podstawowe 

kształty nie są charakterystyczne dla problemu oznaczania pomieszczeń. Gdybyś musiał odróżnić psa 

od kota, nadal musiałbyś rozpoznawać koła, trójkąty i prostokąty, zanim będziesz mógł rozpoznać oczy, 

uszy, ogony i tak dalej. W końcu koła i linie wyglądają tak samo bez względu na to, czy pojawiają się na 

zdjęciu psa, czy w łazience. Tylko ostatnie warstwy są wyspecjalizowane do danego zadania 

klasyfikacyjnego, jak pokazano na rysunku. 

 

Ponieważ internet jest pełen obrazów kotów i psów, czy możemy wykorzystać wszystkie te dane do 

trenowania dużej sieci neuronowej i ponownego wykorzystania tego, co możemy, do naszego zadania 

kategoryzacji pomieszczeń? Możemy, i to jest podstawowa koncepcja uczenia transferowego: 

podstawowe cechy geometryczne nauczone w pierwszych kilku warstwach są w dużej mierze takie 

same w większości zadań klasyfikacji obrazów, jak pokazano na rysunku.  

 



 

Pozwala to na wykorzystanie ogromnych zestawów danych (takich jak ImageNet) do wstępnego 

uczenia sieci neuronowych, a następnie specjalizacji ich w klasyfikacji pomieszczeń poprzez szkolenie 

na zestawie danych nieruchomości. 

Dobra wiadomość na tym się nie kończy: wiele wersji open source sieci neuronowych zostało wstępnie 

przeszkolonych na dużych zbiorach danych, takich jak ImageNet. Wracając do naszego pierwotnego 

zadania, oto kroki, które podejmą twoi analitycy danych, aby zbudować nasz klasyfikator pomieszczeń: 

1. Pobierz implementację open source sieci neuronowej, która została wstępnie przeszkolona na 

ogólnych zestawach danych, takich jak ImageNet. 

2. Zachowaj pierwsze warstwy, ponieważ to one potrafią rozpoznawać podstawowe kształty (okręgi i 

prostokąty), a ostatnie usuwaj, ponieważ są one dostrojone do rozpoznawania konkretnych obrazów 

zawartych w ImageNet (od ciężarówek po lamparty). 

3. Zrób swój stosunkowo mały zestaw zdjęć pomieszczeń (setki zdjęć zamiast tysięcy) i przeszkol 

ostatnie warstwy sieci. Warstwy te wykorzystają informacje o podstawowych kształtach zawartych na 

obrazku i nauczą się rozpoznawać elementy, takie jak słuchawki prysznicowe, piekarniki i tak dalej. 

Jak widać, proces jest stosunkowo uproszczony, ale zalety tej technologii dla każdej organizacji są 

znaczące: 

* Możesz uzyskać zaawansowaną wydajność bez ogromnych zbiorów danych, z zaledwie kilkuset 

obrazami z Twojej konkretnej domeny. 

* Nie potrzebujesz dużej mocy obliczeniowej, ponieważ sieć bazowa, z której korzystasz, została 

przeszkolona przez kogoś innego, kto udostępnił ją jako open source (zazwyczaj duże firmy, takie jak 

Google lub Facebook). 

* Trenowanie dużej sieci neuronowej na dużych zbiorach danych nie jest łatwe; korzystając z tych 

wersji open source, opierasz się na doświadczeniu siedmiocyfrowych badaczy gigantów 

technologicznych. 

Rozpoznawanie twarzy: uczenie komputerów rozpoznawania ludzi 

Przełomowy film RoboCop ukazał się w 1987 roku. W tej dystopijnej przyszłości w Detroit narasta 

przestępczość, a wydział policji jest niedofinansowany, co pozostawia przestrzeń dla megakorporacji 

Omni Consumer Products (OCP), która ma dostarczać eksperymentalne, zaawansowane 

technologicznie produkty dla organów ścigania. Oficer Alexander James „Alex” Murphy zostaje 



brutalnie torturowany i uznany za zmarłego staje się testem nowej technologii cybernetycznej OCP, 

która przekształca go w cyborga zwanego RoboCop. Wciąż nawiedzany przez jego przeszłe życie jako 

człowieka, pewnego dnia RoboCop dostrzega grupę ludzi, których rozpoznaje jako związanych z jego 

egzekucją i robi zdjęcie jednej z nich. Wgrywa go do policyjnego komputera, który skanuje policyjne 

akta i odkrywa tożsamość osoby. Ta aplikacja nazywa się Rozpoznawanie twarzy i w 1987 roku była 

przedmiotem filmów science fiction. Jeśli niedawno kupiłeś smartfon, ta technologia prawdopodobnie 

jest teraz w Twojej kieszeni. Jedyna różnica polega na tym, że podczas gdy w starych filmach był 

używany do wyszukiwania przestępców, teraz jego najczęstszym zastosowaniem jest . . . odblokować 

telefony. Rozpoznawanie twarzy to kolejne zastosowanie uczenia głębokiego, które wygląda jak 

tradycyjny problem z klasyfikacją, ale dodaje trochę ciekawe aspekty. Załóżmy, że próbujesz zbudować 

inteligentny zamek do drzwi, który wykorzystuje obrazy z kamery do otwierania drzwi wejściowych 

domu na podstawie tego, kto przed nimi stoi. Jeśli ty, twój partner lub córka pukacie do drzwi, aparat 

zrobi zdjęcie twarzy, a jeśli rozpozna daną osobę jako jedną z tych trzech, otworzy drzwi. Jeśli nikogo 

nie rozpozna, pozostanie zablokowany. Jak zbudowalibyśmy coś takiego? Zacznijmy od rozwiązania 

problemu. Nasze dane wejściowe to obraz twarzy. Zadanie polega na zrozumieniu, do kogo należy: ty, 

twój partner, twoja córka czy ktoś inny. Podobnie jak przykład kuchni/łazienki na początku rozdziału, 

jest nadzorowany. zadanie klasyfikacyjne. Jak widzieliśmy, uczenie głębokie jest najlepszym 

narzędziem do rozwiązywania większości problemów z klasyfikacją obrazów. Możemy nawet 

skorzystać z uczenia transferu poprzez przeszkolenie ostatnich warstw sieci, które zostały przeszkolone 

w ImageNet. Jak zawsze, kolejnym krokiem jest odnalezienie danych treningowych: otwierasz album 

rodzinny i robisz kilkaset zdjęć swojej rodzinie. Ważne jest, abyś zebrał jak najwięcej, więc algorytm 

będzie miał przykłady twoich twarzy w różnych warunkach oświetleniowych, różnych fryzurach i tak 

dalej. Aby uzupełnić zestaw danych, pobierasz kilkaset zdjęć losowych osób z Internetu i oznaczasz je 

jako „inne”. Dzięki temu model nauczy się rozpoznawać najbardziej charakterystyczne cechy w 

twarzach twojej rodziny i ignoruj wszelkie atrybuty, które są wspólne dla wszystkich ludzkich twarzy. 

Takie podejście brzmi, jakby powinno działać, i działa. Oto wyzwanie: twoja córka jest w liceum i jej 

przyjaciółka Catherine często odwiedza twój dom, aby odrabiać lekcje z twoją córką. Byłoby miło dodać 

Katarzynę do listy zaufanych osób, aby drzwi również się dla niej otworzyły. Masz teraz pięć klas 

zamiast czterech: 

* Ty 

* Partner 

* Córka 

* Katarzyna, koleżanka ze studiów 

* Inny 

Musiałbyś poprosić Catherine o kilkaset zdjęć jej twarzy i wyszkolić zupełnie nową modelkę. Ani ty, 

Catherine, ani jej rodzice nie bylibyście szczęśliwi mogąc zrobić to tylko po to, by przyspieszyć proces 

otwierania drzwi. Ten problem jest podobny do technologii rozpoznawania twarzy, która jest obecnie 

obecna w wielu smartfonach. Kiedy Apple wypuściło iPhone’a X z Face ID, działał on świetnie, bez 

konieczności przesyłania setek zdjęć i czekania kilka godzin na ponowne nauczenie sieci neuronowej. 

Po prostu patrzysz w kamerę przez kilka sekund i gotowe. Czy to magia, czy co? Okazuje się, że to nie 

magia; jest to technologia zwana uczeniem jednorazowym: kolejna sztuczka, która pozwala specjalnym 

głębokim sieciom neuronowym nauczyć się klasyfikować elementy za pomocą jednego przykładu 

szkoleniowego zamiast tysięcy, które są zwykle potrzebne. Wszystko sprowadza się do zdolności sieci 

neuronowych do rozpoznawania kształtów i wzorów na obrazach. Jeśli nauczysz sieć rozpoznawania 

twarzy, wykona ona te same kroki, które podkreśliliśmy w zadaniu „kuchnia kontra łazienka”, 



rozpoznając najpierw linie i krawędzie, a następnie stopniowo coraz bardziej złożone kształty. Czym 

będą te skomplikowane kształty w przypadku rozpoznawania twarzy? Będą to cechy twarzy: różne 

kształty, jakie może przybrać nos, czoło lub usta. Wewnątrz oprogramowania każdego iPhone'a sieć 

neuronowa jest trenowana na tysiącach twarzy. Kiedy konfigurujesz Face ID i patrzy na twoją twarz po 

raz pierwszy, podzieli obraz twojej twarzy, aby rozpoznać podstawowe kształty, a następnie kluczowe 

cechy twarzy, które zakoduje na małej liście liczb (od setek do tysiące). Ta lista numerów nazywana jest 

osadzaniem. Za każdym razem, gdy odblokujesz telefon, robi zdjęcie Twojej twarzy, uruchamia je przez 

sieć neuronową, umieszcza je i porównuje z tym, które zostało zapisane podczas pierwszej konfiguracji. 

Jeśli liczby są zbliżone, oznacza to, że rysy twarzy tego obrazu również są podobne i dlatego należą do 

właściciela telefonu, a telefon się odblokowuje. Jeśli osadzenie bardzo różni się od „złotego”, musi to 

być inna osoba . Otóż to! Prosty, szybki, wydajny i dokładny. Osadzania (lub kodowania ) mają tę nazwę, 

ponieważ osadzają informacje z oryginalnego obrazu w kilku liczbach, kodując dużą ilość informacji 

zawartych w surowym obrazie w coś bardziej zwartego, wygodnego i znaczącego (z milionów liczb z 

przodu kamery do zaledwie kilkuset). Osadzenia otwierają wiele możliwości, a właśnie przekonałeś się, 

że jednorazowa nauka to świetny sposób na wdrożenie funkcji, takich jak rozpoznawanie twarzy z 

kilkoma przykładami, bez konieczności ciągłego ponownego szkolenia modeli. Wiele innych 

interesujących aplikacji można zbudować przy użyciu kodowania, a zaraz dowiesz się więcej. 

Korzystanie z generowania treści i transferu stylu 

Generowanie treści i przesyłanie stylów to nadchodzące aplikacje sztucznej inteligencji, które w końcu 

popychają sztuczną inteligencję od zrozumienia do tworzenia . Pierwszą aplikacją, o której będziemy 

mówić, jest automatyczne generowanie treści . Wcześniej powiedzieliśmy, że sieć neuronowa ustali, 

które istotne elementy składają się na samochód, motocykl, statek, twarz i tak dalej. Podczas treningu 

z różnymi twarzami sieć neuronowa skoncentruje się na konkretnym zadaniu rozpoznawania twarzy, a 

zatem stworzy reprezentację kształtów różnych policzków, czoła, nosa i tak dalej. Co się stanie, jeśli 

zasilimy sieć neuronową tysiącami zdjęć uśmiechniętych ludzi? Otóż dowie się czym jest uśmiech (jakie 

tworzą się kombinacje kolorów i kształtów) wrażenie uśmiechniętej twarzy). Co się stanie, jeśli 

wytrenujemy go tysiącami zdjęć ludzi z kręconymi czarnymi włosami? Cóż, teraz dowie się, jak 

wyglądają kręcone czarne włosy, wyłącznie z danych wejściowych. Teraz, jeśli sieć neuronowa wie, 

czym jest uśmiech, czy możemy znaleźć sposób, aby ta sieć generowała zupełnie nowy uśmiech? Albo 

jeszcze lepiej, czy możemy wziąć smutną twarz i poprosić sieć neuronową o zmodyfikowanie pikseli, 

aby wywołać uśmiech na tej twarzy? Okazuje się, że możemy pójść jeszcze dalej. Jeśli sieć neuronowa 

wytrenowana obrazami uśmiechów rozumie, które elementy składają się na uśmiech, co się stanie, gdy 

nauczymy ją tysiącami obrazów pewnej celebryty, powiedzmy Johna Olivera? Sieć zakoduje oczywiście 

cechy twarzy, które składają się na jego twarz. Co się stanie, jeśli zamiast tego zasilimy sieć filmami 

wideo? Cóż, jeśli będziemy mieli wystarczającą ilość danych, zacznie uczyć się nie tylko, które elementy 

sprawiają, że twarz Olivera jest wyjątkowa, ale także jego najbardziej wyrazistych ruchów i mimiki. Czy 

możemy również spróbować wykorzystać te cechy i zmienić je w kogoś innego? Na pewno możemy, a 

wyniki są zdumiewające. Niestety, niektórzy ludzie wykorzystali tę potężną technologię w nieetyczny 

sposób. Więcej informacji na temat zagrożeń związanych z automatycznym generowaniem treści 

znajdziesz w ostatnim rozdziale tej książki. Na razie wróćmy do bardziej podnoszącej na duchu strony 

tej technologii. Widzieliście, jak sieć może poznać istotne cechy klas zdjęć i przenosić je z jednego 

obrazu na drugi, a my skupiliśmy się na twarzach ludzi. Jakie inne aplikacje można zbudować na tej 

samej technologii? Jednym z przykładów jest transfer stylu: przejęcie stylu ze zdjęcia i nałożenie go na 

inny. Na rysunku model sprawia, że zebry wyglądają jak konie (górny rząd), a konie wyglądają jak zebry 

(dolny rząd).  



 

Górny rząd wygląda świetnie: podnosi się nawet futro źrebaka. Wydaje się jednak, że modelka ma 

problem z odróżnieniem ludzkiej skóry od końskiego futra: kobieta w dolnym rzędzie również kończy 

się „zebrafią”. To niewątpliwie fascynujące, ale co można z tym zrobić? Cóż, poza generowaniem 

pięknych zdjęć, szczerze jeszcze nie wiemy! Ale nie bądź zbyt szybki, aby lekceważyć artystyczny aspekt 

tej technologii, ponieważ niektóre firmy stworzyły udane produkty, które właśnie to robią. Dobrym 

przykładem jest Prisma, aplikacja, która pozwala robić zdjęcia i stosować różne style przy użyciu 

wspomnianych wcześniej technik. Tydzień po debiucie w iOS App Store w czerwcu 2016 r. aplikacja 

została pobrana ponad 7,5 miliona razy i uzyskała ponad milion aktywnych użytkowników. Zaledwie 

miesiąc później został zainstalowany na ponad 12,5 milionach urządzeń z ponad 1,5 miliona aktywnych 

użytkowników na całym świecie i znalazł się na liście 10 najlepszych aplikacji w App Store w 77 krajach. 

Na co uważać 

Modele DL to najbardziej złożona odmiana AI, jaką do tej pory widzieliśmy, a to oznacza, że mają 

również subtelniejsze błędy. Po pierwsze, siła głębokich sieci neuronowych polega na ich zdolności do 

automatycznego wyodrębniania i obliczania cech z obrazów wejściowych. To jest świetne, ponieważ 

działają lepiej niż algorytmy stworzone przez człowieka i nie musisz też płacić pensji. Jednak drugą 

stroną jest to, że tak naprawdę nie wiemy, dlaczego głębokie sieci neuronowe działają tak dobrze. Aby 

dać ci wyobrażenie, zachowaniem Twojego przeciętnego modelu klasyfikacji obrazów rządzi około 50 

milionów liczb, które są poprawiane i optymalizowane podczas uczenia. Nawet najmądrzejsi badacze i 

inżynierowie nie mają nadziei na zrozumienie tej złożoności. W społeczności ML modele DL są 

skutecznie uważane za czarną skrzynkę: są potężne i dokładne, ale trudno nam wyjaśnić, dlaczego 

podejmują określone decyzje. Zrozumiałe jest, że naukowcy najpierw skupili się na tym, aby ta 

technologia działała, a dopiero teraz zaczynają zaglądać do wnętrza czarnej skrzynki. Zwykle mówimy, 

że głębokim modelom brakuje wyjaśnień i jest to problem z ich zastosowaniem w aplikacjach 

krytycznych dla bezpieczeństwa. Na przykład samochód autonomiczny może wdrożyć 99% dokładny 

model do wykrywania pieszych przechodzących przez ulicę. Na papierze wygląda to świetnie, ale może 

nie wystarczyć do stworzenia bezpiecznego produktu: co dzieje się w pozostałych 1% przypadków? W 

konwencjonalnym uczeniu maszynowym inżynierowie mają przynajmniej pewien wgląd w działanie 

modelu i podejmowanie decyzji. Często tak nie jest w przypadku głębokiego uczenia się, co pobudza 



nową dziedzinę badań zwaną wytłumaczalną sztuczną inteligencją . Badania nad wytłumaczalną 

sztuczną inteligencją podążają w dwóch głównych kierunkach: opracowywanie rodzin modeli, których 

decyzje są intuicyjne dla ludzi do zrozumienia, oraz tworzenie nowych narzędzi i technik wyjaśniających 

decyzje modeli, które już posiadamy. W obu przypadkach chodzi o to, że nie chcemy poświęcać 

dokładności na rzecz wyjaśnienia. Chociaż badania nad nowymi modelami są wciąż na wczesnym 

etapie, pojawiło się wiele interesujących wyników w zakresie narzędzi do wizualizacji i debugowania 

modeli. Jednym z przykładów jest artykuł z 2016 r. autorstwa trzech badaczy z Uniwersytetu 

Waszyngtońskiego: „Why Should I Trust You: Explaining the Predictions of Any Classifier” autorstwa 

Marco Ribeiro i in. ( https://arxiv.org/abs/1602.04938 ) daje dużo do myślenia (a nawet ma chwytliwy 

tytuł). Jednym z przykładów w artykule jest aplikacja do widzenia komputerowego, która wykorzystuje 

głęboką sieć neuronową wyszkoloną do klasyfikowania husky i wilków. To trudne zadanie, ponieważ 

oba zwierzęta wyglądają podobnie. Naukowcy zrobili coś podstępnego: zebrali zdjęcia domowych 

psów husky, gdy byli w domu, oraz wilków żyjących na wolności w zimnych miejscach. Klasyfikator 

wyszkolony na tych danych radzi sobie zaskakująco dobrze, a naiwny inżynier ML może pokusić się o 

to, by nazwać to dniem i wysłać produkt. Jeśli jednak zagłębisz się nieco głębiej i spróbujesz zrozumieć, 

na co patrzy algorytm – jakie funkcje tworzy, aby zrozumieć rodzaj zwierzęcia – odkryjesz coś 

zabawnego. 

Algorytm w ogóle nie dbał o zwierzę. Jedyną zidentyfikowaną cechą jest to, czy na zdjęciu jest śnieg. 

Ponieważ wszystkie zdjęcia wilków miały śnieżne tło, łatwo było zrozumieć: „Jeśli widzę białe tło, to 

jest to wilk”. Jeśli zdecydujesz się przetestować algorytm z husky na śniegu, za każdym razem powie 

„wilk”. Właściwie, nawet jeśli położysz mops na śniegu, będzie on mówił „wilk”! To zabawne: 

próbowaliśmy zbudować inteligentny algorytm, który mógłby odróżnić wilki od husky, a otrzymaliśmy 

algorytm, który liczy białe piksele. Co zatem jest na wynos? Wielki filozof powiedział kiedyś: „Wielka 

moc wiąże się z wielką odpowiedzialnością” (w rzeczywistości był to wujek Spidermana, Ben). Dotyczy 

to zwłaszcza głębokich sieci neuronowych. Ich zdolność do samodzielnego uczenia się funkcji jest 

niezwykle potężna, ale należy się z nią obchodzić ostrożnie: model mógł nauczyć się czegoś, czego się 

nie spodziewałeś. Sprawdzenie wszystkiego, czego nauczył się algorytm wyszkolony na milionach 

obrazów, jest niemożliwe, więc musisz grać mądrze. Sposobem, w jaki grasz w tę mądrą grę, jest 

pamiętanie tego, co powiedzieliśmy na początku tej książki: w sztucznej inteligencji najważniejszą 

rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, są dane . Jeśli model rozwinie błąd, powinieneś spojrzeć na 

dane, aby znaleźć zarówno przyczynę, jak i rozwiązanie. 

AI dla audio 

Dane dźwiękowe prezentują wiele takich samych złożoności obrazów, ponieważ dane wyglądają 

podobnie: mnóstwo liczb reprezentujących przebiegi i szczyty dźwięku. Dlatego ograniczymy się do 

wymienienia trzech głównych zastosowań sztucznej inteligencji w audio: 

 Mowa na tekst lub rozpoznawanie mowy 

 Tekst na mowę lub generowanie mowy 

 Wykrywanie słowa wyzwalającego 

Poświęćmy im kilka słów. Rozpoznawanie mowy polega na zrozumieniu słów z nagrania dźwiękowego 

wypowiedzianego dialogu. Wejściem jest surowy dźwięk, a wyjściem jest jego transkrypcja. Korzystałeś 

z tej technologii za każdym razem, gdy pytałeś o coś Siri, asystenta Google lub Alexę. Jest to kolejna 

technologia, która nie była zbyt dokładna, dopóki nie dojrzało głębokie uczenie i byliśmy w stanie 

gromadzić i przetwarzać duże zbiory danych. Jeśli się nad tym zastanowić, problem jest taki sam, jak w 

przypadku obrazów: jeśli słuchasz pliku audio z nagraniem kogoś mówiącego „Cześć”, powinieneś być 

w stanie rozpoznać wypowiedzi składające się na dźwięki różnych liter, a następnie rozpoznaj słowo. 



Czy przypomina ci warstwową strukturę głębokiej sieci neuronowej? Nawet jeśli głębokie sieci 

neuronowe przyniosły duży postęp w rozpoznawaniu mowy, dzisiejsze rozwiązania wciąż mają 

poważne wady. Algorytmy mają całkiem dobrą wydajność, ale jednym z największych wąskich gardeł 

są dane. Aby wytrenować algorytm DL do rozpoznawania mowy, potrzebujesz oznaczonych plików 

audio: nagrań czyjegoś głosu wraz z transkrypcją tego, co zostało powiedziane. Naturalne dopasowanie 

do tego zapotrzebowania na dane pochodzi z filmów: możesz użyć dźwięku jako danych wejściowych, 

a napisów jako etykiet. Jednak nie każdy język ma bogatą historię kinematografii, a niektóre języki mają 

dostępne niewielkie zbiory danych. Ponadto większość aktorów ma doskonałą wymowę, dlatego 

algorytmowi trudno jest uogólniać na łamaną angielszczyznę. Tekst na mowę to zadanie generowania 

dźwięku z tekstu. Tak jak rozpoznawanie mowy jest technologią używaną przez Alexę do rozumienia 

Twojego głosu, generowanie mowy jest tym, czego używa, aby odpowiedzieć Ci. Ta technologia 

również szybko ewoluowała dzięki głębokiemu uczeniu, a głos wytwarzany przez te algorytmy jest 

znacznie bardziej naturalny niż roboty, metaliczne głosy, do których przywykliśmy słyszeć w metrze. 

Jednak jednym z głównych problemów tych nowych algorytmów jest to, że wciąż są energochłonne i 

trudno jest korzystać z najnowocześniejszych technologii na urządzeniach mobilnych. Ostatnim 

zadaniem, o którym chcemy, abyś wiedział, jest wykrywanie słów wyzwalających. Ta technologia 

odblokowuje telefon, gdy powiesz „Hej, Siri” lub „OK, Google”. W porównaniu z ogólnym 

rozpoznawaniem mowy jest zoptymalizowany pod kątem tylko tego jednego wyrażenia, dzięki czemu 

może działać w tle na telefonie bez rozładowywania baterii. Wraz z wykrywaniem słów wyzwalających 

rozpoznawanie i generowanie mowy są zarówno zaawansowane, jak i trudne do opracowania dla małej 

organizacji; nawet giganci technologiczni, tacy jak Google i Facebook, nadal je badają. Na szczęście w 

drugiej części książki zobaczysz, że większość z tych firm oferuje swoją technologię jako usługę i to 

prawie wszystko, czego potrzebujesz, ponieważ są to dość standardowe aplikacje, które zwykle nie 

wymagają szczególnych dostosowań. 

Studium przypadku: optymalizacja rolnictwa za pomocą głębokiego uczenia 

Makoto Koike jest inżynierem oprogramowania z siedzibą w Japonii. Kiedy zaczął pomagać w rodzinnej 

farmie ogórków, nie mógł nie zauważyć, że jego rodzice spędzali dużo czasu na sortowaniu produktów 

według ich jakości. Japońskie rolnictwo szczyci się jakością produkcji, co oznacza, że matka Koike 

spędzałaby do ośmiu godzin dziennie na sortowaniu ogórków według kształtu, koloru i liczby kolców. 

Ponieważ w Japonii nie ma znormalizowanej klasyfikacji jakości ogórków, farma Koike przyjęła 

podejście dziewięcioklasowe, od najlepszych do przykładów o najniższej jakości. Klasy te można 

zobaczyć na rysunku. 



 

Koike postanowił spróbować zautomatyzować ten proces, aby jego rodzina mogła skupić się na 

optymalizacji uprawy. Dzięki swojemu doświadczeniu w inżynierii motoryzacyjnej był w stanie 

zaprojektować i zbudować elementy mechaniczne do zautomatyzowanej maszyny sortującej w oparciu 

o konwencjonalną konstrukcję przenośnika taśmowego. Zautomatyzowane ramiona (sterowane przez 

komputer) wpychają każdy ogórek do jednego z pojemników na podstawie jego klasyfikacji 

jakościowej. Po zbudowaniu i przetestowaniu maszyn Koike musiał zaimplementować algorytm 

sterowania dla ramion. Z punktu widzenia realizacji najtrudniejsze zadania do wypełnienia są 

następujące: 

1. Identyfikowanie różnych przedmiotów podczas ich przemieszczania się przez taśmociąg 

2. Klasyfikowanie każdego przedmiotu na podstawie kształtu, koloru, wyglądu powierzchni 

3. Koordynacja ruchu ramion, aby wepchnąć każdy przedmiot do odpowiedniego pojemnika 

Koike mógł wykorzystać swoją wiedzę fachową, aby poradzić sobie z zadaniami 1 i 3, które mieszczą 

się w sferze konwencjonalnej inżynierii automatyki. Następnie uznał, że zadanie 2 to zadanie 

klasyfikacji obiektów, do którego mógłby wykorzystać ogromną ilość badań i kodu open source. To 

skróciło konwencjonalny wysiłek związany z inżynierią oprogramowania do kilku godzin potrzebnych 

do skonfigurowania jednego z tych swobodnie dostępnych frameworków, a on sam zajął się kolejnym 

prawdziwym wyzwaniem, gromadząc dane szkoleniowe. Jak to często bywa w takich specyficznych dla 

domeny sytuacjach, jedyną drogą do gromadzenia danych jest poleganie na jedynych ludziach, którzy 

mają niezbędną wiedzę. Koike zebrał przykłady (zdjęcia) i etykiety, gdy jego matka cierpliwie 

klasyfikowała około 8000 ogórków zgodnie z surowymi kryteriami jakości farmy. Zestaw danych jest 

dostępny bezpłatnie pod adresem https://github.com/workpiles/CUCUMBER-9 . Po zebraniu 

wystarczającej ilości danych szkoleniowych dla prototypu pozostaje tylko rutynowa inżynieria 



oprogramowania: podłączanie prognoz modelu do systemu sterowania przenośnika taśmowego. 

Rysunek ilustruje ten proces: kamera robi zdjęcie ogórka, które jest następnie przetwarzane przez sieć 

neuronową; na podstawie prognozy sieci ramię robota umieszcza ogórek w wiadrze odpowiadający 

jego klasie. 

 

Cały proces odbywa się na małym przenośniku taśmowym. Produkt finalny można zobaczyć na 

rysunku. 

 

Koike twierdzi, że dokładność całego systemu wynosi 70%, nawet jeśli dokładność mierzona na 

zestawie testowym często przekracza 95%. Sugeruje to, że dane testowe nie oddają dokładnie 

zmienności próbek w rzeczywistych sytuacjach. Na przykład niektóre kształty lub kolory ogórków mogą 

być niedostatecznie reprezentowane w zestawie szkoleniowym. Zazwyczaj miałoby to miejsce, gdyby 

wszystkie przykłady treningowe i etykiety zostały zebrane na początku sezonu żniwnego, podczas gdy 

ogórki rosły wraz z upływem pór roku. Aby poprawić wydajność swojego systemu, Koike zdecydował 

się zastosować podejście wielokamerowe: różne kamery robią zdjęcia ogórków pod różnymi stałymi 



kątami, które są następnie przesyłane do sieci neuronowej w celu sklasyfikowania ogórka. Możesz 

zobaczyć zaktualizowaną wersję zestawu danych Koike na rysunku. 

 

Historia Koike'a zafascynowała wiele serwisów informacyjnych, które donosiły o historii David kontra 

Goliath, wskazując, że nawet jeden inżynier może tworzyć aplikacje AI, które mogą konkurować z 

aplikacjami wielkich korporacji. Wielu z tych reporterów nie wspomniało, że Koike potrzebował trzech 

miesięcy na zebranie 8000 próbek potrzebnych do prototypu. Zdjęcia, które wykonał, miały również 

tak ekstremalnie niską rozdzielczość, że fizycznie niemożliwe jest, aby model rozpoznał ciarki i 

zadrapania. Z drugiej strony blog Google opublikował własną wersję historii, w której podkreślono rolę 

bibliotek open source i usług w chmurze, które oferuje, aby przyspieszyć szkolenie. 

Pytania dotyczące sprawy 

1. Dlaczego ten problem jest odpowiedni do uczenia maszynowego? 

2. Jakie kluczowe wybory i kompromisy pozwoliły Koike na szybkie opracowanie prototypu przy 

minimalnych nakładach inwestycyjnych? 

3. Jak zaprojektowałbyś wytyczne do mierzenia sukcesu tego projektu? 

Omówienie przypadku 

Biznesowe uzasadnienie automatyzacji procesów produkcyjnych było jasne od czasów rewolucji 

przemysłowej. Ten projekt jest przykładem sztucznej inteligencji, która wprowadza nową falę ulepszeń, 

koncentrując się na zaawansowanej percepcji dla robotyki. Wiele zakładów zaprojektowano tak, aby 

roboty przemysłowe mogły wykonywać zadania przy minimalnej potrzebie elastyczności: pomyśl o 

przenośniku taśmowym, na którym znajdują się otwarte puszki, podczas gdy są one napełniane 

produktem. W takim przypadku algorytmy sterujące fabryką nie potrzebują kamer ani innych 

zaawansowanych czujników, ponieważ proces jest surowy. Sytuacja z ogórkami jest diametralnie inna, 

ponieważ jest trudno kontrolować, jakie kształty przyjmą ogórki (Matka Natura nie lubi standaryzacji) 

i trzeba je samemu posortować. Wymyślanie zakodowanych reguł jest trudne, dlatego ML jest 

naturalnym dopasowaniem do tego rodzaju postępu w podejmowaniu decyzji. Projekt Koike jest 

również dobrym przykładem połączenia technologii XX wieku (automatyki przemysłowej) ze sztuczną 

inteligencją i oprogramowaniem XXI wieku. Po zbudowaniu maszynerii mechanicznej algorytm był 

podręcznikową aplikacją klasyfikacji nadzorowanej, o której badacze napisali tysiące artykułów. 



Umożliwiło to Koike wykorzystanie dobrze znanych technik (takich jak te omówione w tym rozdziale), 

a nawet ponowne wykorzystanie kodu open source. Mimo że jest mały, projekt ten zawiera wszystkie 

kroki w potoku tworzenia aplikacji AI: rozpoznanie wartości biznesowej (oszczędność czasu), zbieranie 

danych szkoleniowych i podłączenie modelu do procesu biznesowego. Z technicznego punktu widzenia 

jest to dobry przykład tego, co dzieje się, gdy używasz odpowiedniego modelu mentalnego dla 

problemu: wszystko staje się łatwiejsze, ponieważ możesz skuteczniej komunikować się z inżynierami 

i możesz korzystać z bogactwa wcześniejszej wiedzy. Kiedy Koike zorientował się, że rdzeniem jego 

narzędzia jest model klasyfikacji obiektów, mógł zagłębić się i zacząć zbierać dane treningowe 

oznaczone etykietami, a następnie korzystać z otwartego kodu źródłowego z Internetu. Zauważ, że 

budowanie technologii nie było trudne dla Koike, ponieważ mógł korzystać z dostawców chmury i 

technologii open source. To, co zajęło trochę czasu, to stworzenie zbioru danych. To kolejny przykład, 

który powinien podkreślić, że dane są najcenniejszym zasobem podczas tworzenia aplikacji AI. Dotyczy 

to szczególnie tego przypadku; dane, które zebrał Koike, miały pewne inne właściwości w porównaniu 

z obrazami, które zbierał w rzeczywistej aplikacji, co sugeruje różnica między wydajnością na zestawie 

testowym a rzeczywistym życiem. Może to być ważny aspekt do pracy na wypadek, gdyby projekt 

musiał być dalej skalowany. Na koniec rozważmy początkowy problem, który miał Koike: miał problemy 

z pomiarem wydajności swojego modelu, ponieważ wydawał się działać lepiej na przykładach nigdy 

wcześniej nie widzianych (zestaw testowy) niż na tych, z których się nauczył (zestaw szkoleniowy). Jest 

to oczywiście podejrzane i prawdopodobnie ze względu na to, że ogórki w jego zestawie treningowym 

zostały wyprodukowane w innym sezonie niż te w jego zestawie treningowym. To wyzwanie podkreśla 

znaczenie starannego doboru danych: duże zbiory danych nie wystarczą; potrzebujesz ich również, aby 

były reprezentatywne dla potencjalnych przypadków, których będziesz doświadczać w rzeczywistej 

aplikacji. Jeśli chodzi o minimalną akceptowaną dokładność, Koike mógł wykorzystać decyzje matki 

jako podstawową prawdę i wymyślić próg, który miałby dla niego sens. Jednak ważne jest również, aby 

krytycznie zastanowić się, co oznacza błąd: jaki jest koszt umieszczenia ogórka w niewłaściwym 

pudełku? Ponieważ błędy w tej aplikacji nie przyniosą destrukcyjnych konsekwencji (w przeciwieństwie 

na przykład w medycynie), Koike mógł zdecydować się zaakceptować niezbyt ekscytujące występy na 

rzecz całkowitego odciążenia tego trudnego zadania od swojej biednej mamy 

Streszczenie 

* Głębokie uczenie to rodzina algorytmów uczenia maszynowego, która obsługuje większość aplikacji 

AI zajmujących się obrazami i dźwiękiem. 

* Sekretem głębokiego uczenia się jest jego zdolność do automatycznego wyodrębniania istotnych 

funkcji z danych, oszczędzając inżynierom długiej (lub po prostu niemożliwej) pracy. 

* Transfer learning to technika, która pomaga zmniejszyć niezaspokojone pragnienie uczenia się 

głębokiego na dane treningowe. 

* Rozpoznawanie twarzy i automatyczne generowanie treści to sprytne aplikacje, które wykorzystują 

elastyczność modeli uczenia głębokiego. 

* Głębokie uczenie działa równie dobrze z dźwiękiem, jak z obrazami i jest najnowocześniejszą metodą 

rozpoznawania i wytwarzania mowy 



AI dla języka naturalnego 

Ta część obejmuje 

* Zrozumienie głównych wyzwań związanych z przetwarzaniem języka naturalnego 

* Mierzenie opinii z tekstu za pomocą analizy sentymentu 

* Wyszukiwanie treści tekstowych za pomocą zapytań naturalnych 

* Budowanie interfejsów konwersacyjnych (chatboty)  

* Studium przypadku: tłumaczenie języka wspomagane ML 

Sprawienie, by komputery rozumiały język, było mrzonką informatyków od lat pięćdziesiątych. Dzieje 

się tak prawdopodobnie dlatego, że większość ludzkiej wiedzy i kultury jest zakodowana w słowach 

pisanych, a posługiwanie się językiem jest jedną z najpotężniejszych umiejętności, które odróżniają nas 

od zwierząt. Ogólnym terminem dla tych technik, obejmującym zarówno rozumienie, jak i tworzenie 

języka, jest przetwarzanie języka naturalnego (NLP). Niestety, zapewnienie maszynom zdolności 

rozumienia i tworzenia języka jest tak trudne, jak jest to pożądane: technologii podtrzymującej tak 

płynną interakcję między komputerem a człowiekiem po prostu jeszcze nie ma. Nie powstrzymało to 

firm, agencji i mediów przed nadmierną sprzedażą potencjału rozwiązań typu end-to-end. Najlepszym 

przykładem tego zjawiska są chatboty, które cieszą się popularnością jako autonomiczni agenci, którzy 

mogą komunikować się z klientami, bezproblemowo zwiększając lub zastępując pracowników ludzkich 

w złożonych sprawach, takich jak sprzedaż lub obsługa posprzedażna. Wyniki były rozczarowujące: w 

2017 roku blog Doliny Krzemowej The Information opublikował wyniki swoich badań na temat 

wydajności osobistego asystenta Facebook Messengera, M. Blog podał, że M nie obsługuje 70% żądań 

użytkowników. Jak możesz sobie wyobrazić, złamane obietnice przynoszą tylko zmarnowane 

pieniądze, zmarnowany czas i frustrację. Jeśli to wprowadzenie nie wydaje się zachęcające, mamy 

dobrą wiadomość. Po pierwsze, technologia szybko się rozwija i odpowiednio poszerzają się horyzonty 

możliwości. Po drugie, dowiesz się, jak znajdować i rozwijać ukryte projekty, które mogą skorzystać z 

prostszych, bardziej dojrzałych narzędzi NLP. Te możliwości zbyt często są niedoceniane w środku bańki 

szumu wokół NLP, ale mogą być potężną historią sukcesu dla twoich wysiłków AI. Ta część  ma dwa 

ogólne cele:  

* Daje Ci wiedzę, aby ocenić, czy pomysł jest możliwy do zrealizowania przy dzisiejszej technologii (i 

Twoich zasobach)  

* Nauczy Cię, jak zaplanować wysiłek związany z językiem naturalnym z myślą o maksymalizacji zwrotu 

z inwestycji. Dzięki temu będziesz tym, który podnosi mgłę i znajduje ukryte możliwości w swojej 

organizacji.  

Zaczniemy od wyjaśnienia, dlaczego język jest naprawdę trudny dla komputerów i jak uczenie 

maszynowe po raz kolejny przyszło na ratunek w ciągu ostatnich kilku lat, umożliwiając nam tworzenie 

niesamowitych produktów i rozwiązań.  

Urok zrozumienia języka naturalnego 

Spójrzmy prawdzie w oczy. Sposób, w jaki konsumujemy informacje w Internecie, od jakiegoś czasu 

tkwi w nienaturalnym kompromisie: wciąż klikamy przyciski i wybieramy listy rozwijane, podczas gdy 

w prawdziwym świecie po prostu używamy prostego języka. Przetwarzanie języka naturalnego to 

technologia, która pozwala nam usunąć tę barierę i umożliwić ludziom korzystanie ze świata cyfrowego 

w taki sam sposób, w jaki doświadczają świata fizycznego. Spróbujmy sobie wyobrazić, jak NLP może 



zmienić grę w znanym już świecie portalu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Postawimy się 

w sytuacji jednego z jego użytkowników: zamożnego inwestora startupowego z San Francisco, który 

chce kupić dom. Chce dużą willę z co najmniej czterema pokojami, blisko autostrady 101, z 

obowiązkowym widokiem na ocean. W tej chwili, kiedy odwiedza witrynę, ma do czynienia z 

klasycznym widokiem portalu internetowego, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni: menu, 

kilka pól z cenami, lokalizacją, sypialniami i garścią informacji dla każdej oferty (zdjęcia, opis itp. 

naprzód). Zabawa tymi wszystkimi przyciskami, selektorami i rozwijanymi menu może być jak w 

kokpicie odrzutowca, gdy wszystko, czego chciałeś, to prosta odpowiedź na to pytanie: 

Jakie są wille w San Francisco, które znajdują się blisko autostrady, mają niesamowity widok na ocean 

i co najmniej cztery sypialnie? W ten weekend chcę odwiedzić najlepsze.  

Każdy pośrednik z krwi i kości może odpowiedzieć na to pytanie, ale nie możemy mieć dedykowanego 

człowieka dla każdej osoby szukającej domu w Internecie. Ale co, gdybyśmy mogli dzięki AI? To jest 

obietnica zrozumienia języka maszynowego: doskonałe wrażenia dla każdego, kto wchodzi w interakcję 

z komputerem, zwiększając ich satysfakcję i wydajność na dużą skalę. Wiesz już, że pełne dopasowanie 

ludzkich możliwości w posługiwaniu się językiem jest poza zasięgiem dzisiejszej technologii. Wyjściem 

z tego wyzwania jest projektowanie rozwiązań, które zmniejszają złożoność, aby dopasować je do 

dostępnej technologii. Pierwszym krokiem jest zrozumienie i zmierzenie złożoności. Zacznijmy. 

Podział NLP: Pomiar złożoności 

Język jest jedną z najważniejszych umiejętności odróżniających ludzi od zwierząt. Chociaż pies rodzinny 

może używać dźwięków do komunikowania się, ogranicza się to do niewielkiego zestawu nastrojów 

(na przykład bólu, smutku i złości). Z drugiej strony, ludzie mogą używać słów do komunikowania się 

(prawie) wszystkiego: od wyrażania uczuć po miłość naszego życia, po zamawianie podwójnego 

cheeseburgera. Oczywiście całe spektrum złożoności rozciąga się od prostych możliwości psa po 

niuanse, które poeta może wyrazić językiem. W technologii złożoność jest wrogiem: im bardziej 

złożone zadanie, tym większe prawdopodobieństwo, że poniesiemy porażkę i dostarczymy słabe 

produkty, zwłaszcza w przypadku niedojrzałych technologii, takich jak NLP. Jak mierzymy złożoność w 

sferze zadań NLP? Na podstawie naszego doświadczenia, istnieją dwa kluczowe wskaźniki jakościowe:  

Szerokość - różnorodność tematów lub domen językowych wymaganych do wykonania zadania. Jak 

duże jest słownictwo, które musi opanować nasz algorytm?  

Głębokość - Jak wyrafinowany jest wynik naszego algorytmu? Ile rzeczy musi zrozumieć lub zrobić?  

Zauważ, że ponieważ zarówno szerokość, jak i głębokość przyczyniają się do złożoności zadania, 

możemy powiedzieć, że ogólna złożoność zadania jest proporcjonalna do ich produktu:  

Złożoność = Szerokość × Głębokość 

Jeśli narysujemy wykres z tymi dwiema metrykami na osiach, uzyskamy skuteczny sposób wizualizacji 

złożoności zadań NLP. Zadania tworzące prostokąt o dużej powierzchni są bardziej złożone niż zadania 

o mniejszej powierzchni, jak pokazano na rysunku  

 



 

 

Wróćmy do przykładu chatbota dla naszego serwisu nieruchomości. Prostą czynnością, którą ten 

chatbot mógłby wykonać, jest zrozumienie podstawowych zapytań użytkowników, w zasadzie 

zastępując konwencjonalny interfejs wyszukiwania. Oto przykład zapytania:  

Pokaż mi domy z więcej niż czterema sypialniami w centrum San Francisco, które kosztują mniej niż 2 

miliony dolarów.  

W tym przypadku chatbot musi wykonać jedną akcję – odpytywanie bazy danych związanej z jedną 

domeną: właściwości domu. Moglibyśmy poprosić naszego chatbota o więcej i rozszerzyć jego 

funkcjonalność o wydobywanie metainformacji z tej bazy danych lub odpowiadanie na bardziej złożone 

zapytania, na przykład:  

Jaka jest średnia cena za dom w dzielnicy Presidio, z widokiem na ocean, czterema sypialniami i to 

mniej niż 10 minut od autostrady 101?  

Nie zwiększyłoby to szerokości, ponieważ domena językowa jest nadal ograniczona do domów, ale 

głębokość jest znacznie wyższa, ponieważ liczba możliwych akcji, które bot musi być w stanie obsłużyć, 

wzrosła. Ostatnim krokiem może być również zarządzanie rezerwacją wycieczek do domu. 

Zwiększyłoby to ponownie głębię wraz ze wzrostem liczby działań. Teraz zwiększa się również 

szerokość, ponieważ bot musi rozumieć nowe wyrażenia językowe w odniesieniu do rezerwacji. 

Pamiętaj, że dwa bardzo różne zadania mogą mieć podobną złożoność. Zmieńmy biegi na chwilę i 

spójrzmy na dwa typowe przykłady NLP, które prawdopodobnie już znasz:  

* Analiza sentymentu w tweetach - w tym zadaniu model czyta krótki tekst i musi zdecydować, czy 

wyraża on pozytywny czy negatywny sentyment. Innymi słowy, analiza sentymentu polega na 

ustaleniu, co autor myśli o głównym temacie tekstu. Przykłady: „Kochałem nowy film Spielberga” jest 

pozytywny. „Aparat tego nowego telefonu jest okropny” jest negatywny.  



* Klasyfikacja zgłoszeń do obsługi klienta - w tym zadaniu model odczytuje skargi od klientów i 

przypisuje je do jednej z kilku klas potencjalnych przyczyn. Przykłady: „Hasło jest nieprawidłowe” to 

problem z uwierzytelnianiem, a „Witryna się nie ładuje” to problem z łącznością.  

Pierwsze zadanie ma dużą szerokość, ponieważ może dotyczyć wielu tematów (ludzie używają 

Twittera, aby rozmawiać o wszystkim), ale małą głębokość, ponieważ ma tylko dwa możliwe wyniki: 

flagę pozytywnej lub negatywnej recenzji. Z drugiej strony drugie zadanie ma małą szerokość, 

ponieważ musi zajmować się biletami, które będą w jakiś sposób powiązane z tą samą domeną (nie 

działa IT), ale ma większą głębokość, ponieważ musi umieścić bilety w kilku wiadra. Na naszym wykresie 

szerokość/głębokość te dwa zadania wyglądałyby podobnie jak na rysunku .  

 

Jak przekładamy te spostrzeżenia na przydatne informacje? Spojrzenie na zadanie NLP pod kątem 

szerokości i głębokości pomaga ocenić jego wykonalność. Ogólnie rzecz biorąc, chcesz, aby obie te 

wartości były jak najniższe, zaczynając projektowanie aplikacji NLP od najniższej kombinacji 

szerokości/głębokości. Będziesz budować na nim zgodnie ze swoimi potrzebami i w zależności od 

wydajności, którą możesz osiągnąć. Na rysunku , możesz zobaczyć przedstawienie wykonalności 

aplikacji w zależności od jej głębokości i szerokości.  



 

W następnej części tego rozdziału użyjemy tego modelu mentalnego jako naszego przewodnika na 

ścieżce do dodania możliwości NLP do naszej witryny z listami domów.  

Dodanie możliwości NLP do Twojej organizacji 

Wróćmy do naszego serwisu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, od którego skończyliśmy w 

poprzedniej części. Nasz klasyfikator obrazów oparty na DL znacznie poprawił wrażenia użytkownika, 

a liczba odwiedzających miesięcznie szybko rośnie. Klienci odwiedzają naszą stronę internetową, mogą 

szybko znaleźć interesujące ich szczegóły dzięki zdjęciom każdej oferty i przejść przez cały proces, 

prosząc o więcej informacji o swoim ulubionym domu. W tej chwili osoba zainteresowana konkretną 

ofertą ma dwie możliwości, aby dowiedzieć się więcej:  

1. Poświęć dużo czasu na zapoznanie się z opisem pozostawionym przez właściciela domu i wszystkimi 

opiniami innych osób, które go odwiedziły (przyjmijmy tylko, że nasza platforma nieruchomości 

posiada opinie o domach).  

2. Zadzwoń do obsługi klienta, która połączy klienta z brokerem obsługującym ten dom.  

Pierwsza opcja nie zapewnia świetnej obsługi użytkownika, a druga jest naprawdę kosztowna dla 

Twojej firmy. Wyobraziliśmy sobie już podobny do człowieka program komputerowy (często nazywany 

botem , chatbotem lub agentem ), który może całkowicie przejąć rolę brokera, ale zrozumieliśmy też, 

że takie zastosowanie NLP raczej nie zadziała z dzisiejszymi technologia. Tę zaawansowaną aplikację 

możemy nazwać brokerbotem: ma zarówno dużą szerokość, jak i dużą głębokość. Cofnijmy się o krok i 

spójrzmy na nasze cele biznesowe. Celem biznesowym jest umożliwienie klientom szybkiego 

znajdowania potrzebnych im informacji o każdej wizytówce. Jeśli spojrzysz na to w ten sposób, 

brokerbot to trochę przesada: nadal możemy dążyć do lepszego doświadczenia użytkownika i 

szybszego wyszukiwania przy użyciu prostszej technologii. Wiemy, że użytkownicy spędzają dużo czasu 

na przeglądaniu recenzji napisanych przez innych potencjalnych nabywców domów. Recenzje te są 

pełne informacji, które często nie są zawarte w opisie domu, takich jak opinie z pierwszej ręki ,oprawy 

oświetleniowe, sąsiedztwo i tak dalej. Chcielibyśmy wykorzystać te informacje, aby pomóc innym 



użytkownikom w podejmowaniu najlepszych możliwych decyzji, ale niewielu poświęciłoby czas na 

przeczytanie całego tego materiału. To, co zrobimy w następnych rozdziałach, to stopniowe 

wymyślanie bardziej złożonych funkcji NLP dla naszej strony internetowej, wykorzystując podstawowe 

treści w języku naturalnym, które posiadamy: recenzje użytkowników. Przekonasz się, że nawet 

podstawowa funkcjonalność NLP może być przydatna dla ludzi, bez konieczności projektowania bardzo 

złożonych funkcji podobnych do ludzkich, które prawdopodobnie okażą się rozczarowujące i 

frustrujące użytkowników. Jak widać na rysunku ,  

 

w złożonej i niedojrzałej dziedzinie, takiej jak przetwarzanie języka naturalnego, zwiększanie złożoności 

produktu wykładniczo zwiększa ryzyko technologiczne, podczas gdy po pewnym czasie wartość 

biznesowa stabilizuje się. Pierwszym krokiem w kierunku dodania funkcji NLP do naszej witryny 

powinna być najłatwiejsza rzecz, jaką możemy zbudować, która nadal zapewnia wartość dla ludzi. W 

naszym przypadku może to być opracowanie systemu, który klasyfikuje każdą ocenę domu jako 

pozytywną lub negatywną, ułatwiając nowym użytkownikom zrozumienie, jak dobry jest w 

rzeczywistości wymieniony dom. Zobaczmy, jak analiza sentymentu wypada pod względem głębokości 

i szerokości. Pamiętaj, że głębia aplikacji zależy od stopnia skomplikowania możliwości modelu. W tym 

przypadku jedyne, o co prosimy naszego chatbota, to zaklasyfikowanie recenzji do jednej z dwóch klas 

(pozytywnej lub negatywnej), a zatem głębokość jest niewielka. Szerokość mierzy rozmiar słownictwa, 

które model musi „poznać” (liczba słów, które musi zrozumieć, aby poprawnie sklasyfikować recenzję). 

W tym przypadku rodzaje wymaganych słów ograniczają się do pozytywnych słów, takich jak „piękny”, 

„bezpieczny”, „zapierający dech w piersiach” i negatywne słowa takie jak „zużyty”, „straszny”, 

„niebezpieczny”. Te słowa są połączeniem ogólnych pozytywnych i negatywnych słów, takich jak 

„piękny” i „brzydki”, wraz z niektórymi terminami specyficznymi dla domeny, takimi jak „przestronny” 

i „zużyty”, które są specyficzne dla domeny domów. Szerokość jest zatem nieco większa niż w 

przypadku standardowego zadania analizy nastrojów, ale nie dramatycznie.  



 

Jak widać, jest to znacznie mniejszy obszar w porównaniu z brokerbotem, dlatego jest znacznie 

łatwiejszy do zbudowania, przy jednoczesnym znacznym ulepszeniu doświadczenia użytkownika. 

Analiza sentymentu jest tak klasycznym i ważnym zastosowaniem NLP, że warto omówić go nieco 

bardziej szczegółowo. Wykorzystamy go również jako narzędzie do rzucenia światła 

Analiza sentymentu 

Zaskakująca ilość treści tekstowych tworzonych przez użytkowników w Internecie dotyczy opinii i 

uczuć. Pomyśl na przykład o recenzjach użytkowników na Amazon, odpowiedziach na Twitterze, a 

nawet artykułach na blogu. Algorytmy analizy nastrojów analizują cały ten dowolny tekst i dowiadują 

się, czy autor miał pozytywną, negatywną czy neutralną opinię na dany temat. Analiza nastrojów jest 

ważnym zadaniem i może być wykorzystywana nie tylko do sortowania recenzji domów. Możesz 

monitorować wyniki swojej kampanii marketingowej w czasie rzeczywistym, śledząc kanały z mediów 

społecznościowych, a nawet mierzyć reakcję na indywidualne prezentacje podczas konferencji. Firmy 

handlowe z Wall Street rutynowo wykorzystują analizę sentymentu, aby zmierzyć, co opinia publiczna 

myśli o firmie i aby informować o swoich decyzjach handlowych. Wróćmy jednak do naszej strony z 

ofertami nieruchomości. Oto fragmenty niektórych recenzji zamieszczonych przez użytkowników:  

* Sprzęt AGD jest stary i śmierdzący.  

* Widoki z salonu są niesamowite o zachodzie słońca.  

To, co chcemy zrobić, to zbudować algorytm, który może oznaczyć każde zdanie jako pozytywne lub 

negatywne. Załóżmy, że nie znamy uczenia maszynowego i musimy wyjaśnić komputerowi, jak oceniać 

te zdania, opracowując algorytm. Dobrą zasadą jest patrzenie na pewne charakterystyczne słowa, takie 

jak „straszne” i „niesamowite”. W rzeczywistości tak właśnie działały najwcześniejsze algorytmy analizy 

sentymentu: badacze skrupulatnie zbudowali słownik ważnych słów i oznaczyli je jako pozytywne, 

negatywne lub neutralne. Na przykład taki sentyment słowny słownik może wyglądać tak:  

Zachwycony-pozytywny 

Zabity --negatywny 

Krzyk -- Negatyw 

Biurko --Neutralne 



Kiedy już masz taki słowniczek emocji, możesz sklasyfikować każde zdanie, licząc liczbę pozytywnych i 

negatywnych słów i uzyskać ostateczny wynik za zdanie. To uproszczone podejście ma wiele 

problemów. Język jest niezwykle złożony i używamy go na różne sposoby w zależności od osoby; to 

samo słowo może być użyte na różne sposoby, aby przekazać zupełnie przeciwne komunikaty. 

Powiedzmy, że wymieniłeś „miły” jako słowo pozytywne, a jeden z recenzentów pisze tak:  

Byłoby miło, gdyby całkowicie usunęli ten gobelin.  

Nawet jeśli zdanie ma ogólnie negatywną opinię o domu, nasz naiwny system uzna go za pozytywny, 

ze względu na pozytywne konotacje „ładnego”. Może mógłbyś spróbować ulepszyć ten system, 

dodając bardziej złożone reguły, coś takiego:  

‘Byłoby [POZYTYWNE SŁOWO], gdyby ..’ => negatywne 

Chociaż ta reguła zadziałałaby na poprzednim fragmencie, nadal łatwo ją oszukać. Na przykład 

następujące zdanie jest w rzeczywistości wyjątkowo pozytywne, ale zostanie ocenione jako opinia 

negatywna:  

Byłoby miło, gdybym mógł od razu wprowadzić się w to miejsce!  

Czy powinniśmy dalej dodawać zakodowane reguły? Gra już staje się skomplikowana (i nudna), ale 

nadal łatwo oszukać nasz system. Zauważ też, że wciąż bawimy się kilkoma słowami; nie zaczęliśmy 

nawet mapować ogromnego oceanu słownictwa angielskiego. Nawet gdybyśmy doszli do sedna tego, 

prawie musielibyśmy zacząć wszystko od nowa dla innych języków. Do tej pory prawdopodobnie 

zaczynasz myśleć, że takie podejście jest skazane na porażkę. Jeśli jesteś zaznajomiony z głównym 

tematem tej książki, możesz pomyśleć, że mamy dla ciebie coś znacznie lepszego i miałbyś rację. Może 

maszyna sama dowie się, jak wykonać zadanie, bez naszego wyjaśnienia. Możemy spróbować spojrzeć 

na analizę sentymentu w taki sam sposób, w jaki patrzyliśmy na inne problemy z ML w poprzednich 

rozdziałach. Mając dany fragment tekstu, chcemy zdecydować, czy należy on do klasy „pozytywnej” 

czy „negatywnej”: problem klasyfikacji. Klasy (etykiety) będą po prostu „pozytywne” lub „negatywne”, 

a cechami będą słowa zdania. Zamiast ręcznie tworzyć reguły klasyfikujące każde słowo jako pozytywne 

lub negatywne, możemy wytrenować model ML, aby wykonał tę pracę za nas. Okazuje się, że obecność 

lub brak określonych słów w tekście wystarczy, aby modelka zorientowała się, czy opinia jest 

negatywna, czy pozytywna. To podejście jest proste, ale skuteczne. Jeden z pierwszych, którzy 

naszkicowali ten pomysł Paul Graham, legendarny założyciel najpopularniejszego akceleratora 

startupów w Dolinie Krzemowej, Y Combinator. Pomyślał o tym podejściu, próbując naprawić to, co 

uważał za jedno z największych zagrożeń dla wczesnego Internetu: spam. Wtedy Twoja skrzynka e-mail 

wypełniała się reklamami wszelkiego rodzaju oszustw, od fałszywych nagród na loterii po podrabianą 

Viagrę. W 2002 roku Graham wymyślił nową metodę, którą opisał w swoim eseju „A Plan for Spam” 

(www.paulgraham.com/spam.html). Plan Grahama zaczyna się od uświadomienia sobie, że większość 

programistów będzie pociągać programowanie wyraźnych reguł wykrywania spamu. W dawnych 

czasach Internetu, przy użyciu wyraźnych reguł, nie było trudno poprawnie zidentyfikować prawie 80% 

spamu. Jednak wyłapanie tego ostatniego procenta spamerów okazałoby się zupełnie inne. Z drugiej 

strony, proste podejście ML było bardziej skuteczne od samego początku. Koncepcja była dość prosta: 

niech algorytm ML zobaczy kilka spamerskich i nie-spamowych e-maili i niech sam zorientuje się, które 

słowa najprawdopodobniej wskazują na spam. Przy ograniczonym wysiłku algorytm Grahama był w 

stanie pokonać najbardziej skomplikowane, ręcznie zakodowane reguły, które starannie zakodowali 

doświadczeni programiści. Odkryto również zaskakujące korelacje między dziwnymi słowami a 

spamem, o których nikt nie pomyślał: okazuje się, że ff0000, kod koloru „czerwony” używany w 

Internecie, jest równie dobrym wskaźnikiem spamu, jak słowa pornograficzne. Doświadczenie 

Grahama zapewnia dwa ciekawe dania na wynos. Po pierwsze, w 2002 roku Graham rozważał 



autonomiczne filtrowanie spamu jako AI. Dziś uważamy tę funkcję za pewnik i uważamy, że jest mniej 

wyrafinowana niż ekspres do kawy. Nie będziemy też wchodzić w szczegóły konkretnego klasyfikatora, 

którego użył Graham (dla twojej informacji, nazywa się to naiwnym Bayesem), ale jest to 

prawdopodobnie jeden z najprostszych algorytmów, jakie matematyk może sobie wyobrazić. Mimo to 

był w stanie przechytrzyć jego i najmądrzejszych inżynierów na świecie. Nauka przez doświadczenie po 

raz kolejny pokonuje ręcznie napisane zasady. 

Od analizy sentymentu do klasyfikacji tekstu 

Analiza nastrojów już poprawiła wrażenia naszych użytkowników na stronie, ale chcemy podjąć więcej 

kroków w kierunku brokerbota. Postanawiamy zająć się innym problemem: recenzje są rozwlekłe i 

mówią o różnych aspektach domu, od oświetlenia w salonie po sąsiedztwo. Potencjalny nabywca, który 

jest szczególnie zainteresowany konkretnym tematem, musiałby przejrzeć wszystkie recenzje, aby 

znaleźć te, które dotyczą tego tematu. Oznaczanie każdej recenzji według tematu byłoby niesamowitą 

funkcją, która pozwala potencjalnym nabywcom szybko znaleźć potrzebne informacje. Zamiast mieć 

tylko dwie klasy (pozytywną i negatywną), jak w analizie sentymentu, mamy teraz znacznie więcej, 

ponieważ recenzje mogą dotyczyć mebli, widoku, prestiżu okolicy i tak dalej. To zadanie jest zwykle 

nazywane klasyfikacją tekstu lub dokumentu. Czy klasyfikacja dokumentów jest bardziej czy mniej 

złożona niż analiza sentymentu? Ponownie użyjmy diagramu szerokość/głębokość, aby zwizualizować 

różnicę. Szerokość zadania jest większa, ponieważ modele klasyfikacji dokumentów muszą rozumieć 

większy zasób słów. Terminy takie jak „półki”, „zmywarka” lub „sad” można zignorować w analizie 

nastrojów, ale są one wyraźnie ważne dla klasyfikacji. Głębokość aplikacji NLP mierzy stopień 

skomplikowania zadania. W przypadku analizy sentymentu chcieliśmy po prostu umieścić naszą 

recenzję w jednym z dwóch segmentów. W przypadku klasyfikacji tekstu możemy mieć tyle 

segmentów, ile kategorii, na które chcemy podzielić nasze recenzje; na przykład opinie o salonie, 

zużyciu domu, okolicy i tak dalej. Im więcej klas zdecydujemy się użyć, tym głębszy staje się model, jak 

pokazano na rysunku.  

 

Podstawowe modele ML są zwykle wystarczająco dobre do analizy sentymentu, ale zaczynają mieć 

problemy z bardziej złożonymi zadaniami, takimi jak klasyfikacja, głównie dlatego, że ignorują 

znaczenie słów i po prostu liczą, jak często pojawiają się one w oznaczonym zestawie danych. Oznacza 

to, że klasyfikator nie ma wglądu w to, że „niesamowity” i „zapierający dech w piersiach” mają podobne 

znaczenia. Dlaczego jest to problem? Załóżmy, że masz 20 przykładów treningu ze światem 



„niesamowity”, ale żadnego ze słowem „zapierający dech w piersiach”. Model, który nie ma żadnej 

wiedzy na temat znaczenia słów, nauczy się klasyfikować jako pozytywny przykład każdą recenzję ze 

słowem „niesamowity”, ale nie będzie wiedział, co zrobić ze słowem „zapierający dech w piersiach”. 

Jeśli model potrafi uchwycić znaczenie słów, wystarczy, że zobaczy kilka przykładów z kilkoma 

pozytywnymi słowami, aby rozszerzyć swoją moc klasyfikacyjną na wszystkie pozytywne słowa (czyli 

poprawnie zinterpretuje „oszałamiające”, „wspaniałe” ” i „wspaniały”, nawet jeśli przykład szkolenia 

zawiera po prostu „wspaniały”). Kiedy zaczęliśmy mówić o wizji komputerowej, naszym głównym 

problemem było to, że obrazy składają się z milionów pikseli i trudno jest nam znaleźć sposób na 

rozbicie złożoności tych danych na prostsze elementy, takie jak obecność podstawowych kształtów. 

Naszym rozwiązaniem problemu było zastosowanie głębokiego uczenia, specjalnej klasy algorytmów, 

które są zdolne do autonomicznego wyodrębniania złożonych cech (w przypadku obrazów, od 

podstawowych informacji, takich jak narożniki i krawędzie, po złożone, takie jak rysy twarzy do 

rozpoznawania twarzy). Zobaczyłeś też, jak używać tych algorytmów do tworzenia osadzeń , 

przyjaznego dla komputera podsumowania zawartości obrazu. Na szczęście dla nas głębokie uczenie 

działa również na tekście i może pomóc nam zbudować bardziej zaawansowane funkcje niż zwykła 

obecność pewnych słów w zdaniu. W ten sam sposób, w jaki użyliśmy osadzeń, aby przekształcić 

surowe piksele obrazu w znaczące informacje (na przykład spiczasty nos lub duże uszy), możemy ich 

użyć do przekształcenia słów w zestaw liczb, które reprezentują abstrakcyjne cechy słowa, takie jak 

„pozytywność” i „ siła." Podobnie jak dwa obrazy z podobnymi obiektami mają podobne osadzenia, 

podobne słowa również będą miały podobne osadzenia (to znaczy podobne słowa, takie jak 

„niesamowity” i „wspaniały” zostaną przekształcone w podobne zestawy liczb). Jeśli zinterpretujemy 

liczby osadzonego słowa jako współrzędne w przestrzeni, możemy wizualnie zrozumieć moc tej 

reprezentacji. Na przykład na rysunku  możesz zobaczyć słowa przedstawione na płaszczyźnie 3D.  

 

 

 

Na lewej płaszczyźnie możesz zauważyć, że słowa pozytywne są blisko siebie, a daleko od słów 

negatywnych (które z drugiej strony są blisko siebie). To samo dotyczy diagramu po prawej: przedmioty 

związane z meblami w salonie mają tendencję do grupowania się i leżą daleko od przymiotników 

związanych z sąsiedztwem. W tym ustawieniu bliskość oznacza po prostu, że słowo osadzenia dwojga 

bliskich słów jest podobne, co pozwala naszemu klasyfikatorowi dokumentów tekstowych znacznie 

uprościć jego pracę: może teraz ignorować różnice między podobnymi słowami, takimi jak 

„niesamowity”, „wspaniały” lub „piękny”, i traktować je wszystkie jako podobne liczby, które 

reprezentują „pozytywne” uczucia. Podobnie jak wizja komputerowa, aplikacje NLP mogą również 

wykorzystywać transfer uczenia się, aby zmniejszyć ilość potrzebnych danych treningowych. Jak 



widzieliśmy w rozdziale 4, uczenie transferu jest sposobem „rozgrzania” modelu z dużą ilością łatwo 

dostępnych danych ogólnych przed uczeniem go za pomocą danych szkoleniowych specyficznych dla 

domeny, które często są trudniejsze do uzyskania. Podobnie jak komputerowe aplikacje wizyjne, w 

których modele mogą uczyć się prostych kształtów i wzorów, modele NLP przyswajają podstawowe 

słownictwo i gramatykę, które są przydatne praktycznie do wszystkiego („piękne” ma to samo 

znaczenie, niezależnie od tego, czy mówisz o domach, czy o czymkolwiek innym). w przeciwnym razie). 

Społeczność badawcza NLP opublikowała kilka modeli DL, które zostały wytrenowane na ogromnych 

tekstowych bazach danych, dzięki czemu mogą zrozumieć i stworzyć osadzanie prawie pełnego 

słownictwa. Rysunek nakreśla podstawową ideę stojącą za przyjęciem swobodnie dostępnych osadzeń 

dla konkretnego zadania klasyfikacyjnego.  

 

 

 

 

Plan polega na wykorzystaniu swobodnie dostępnych, wstępnie wytrenowanych modeli do obliczania 

osadzeń własnego tekstu (na przykład zbioru recenzji domowych na stronie internetowej). Modele te 

wykonują całą ciężką pracę polegającą na zrozumieniu gramatyki i słownictwa, ponieważ zostały 

przeszkolone na dużym korpusie tekstu, który pozwolił im nauczyć się wszystkich tych złożonych zasad. 

Mając wektory osadzenia dla tekstu, na którym Ci zależy (na przykład recenzje w domu), znacznie 

łatwiej jest zbudować klasyfikator do analizy sentymentu lub innych zadań, ponieważ osadzenia 

wyrażają znacznie więcej znaczenia niż surowy tekst. 

Określanie zakresu projektu klasyfikacji NLP 

Klasyfikacja tekstu to ogólna i użyteczna aplikacja, która może być pomocna w różnych kontekstach w 

organizacji. Tabela daje inspirację 

Zastosowanie : Dane wejściowe : Możliwe klasy 

Automatyczny dyspozytor biletów : Tweety i e-maile wysyłane do obsługi klienta : Główna przyczyna 

problemu (brak połączenia internetowego, złe rozliczenia itd.)  



Automatyczny kategoryzacja roszczeń z tytułu ubezpieczenia samochodu: Raport roszczeń 

ubezpieczeniowych: Rodzaj uszkodzenia (zepsuty silnik, zarysowanie itp.)  

Klasyfikator oświadczeń medycznych: Raport lekarza: Choroba 

Stosując klasyfikację dokumentów do problemów biznesowych, należy pamiętać, że ryzyko i wydajność 

zależą od liczby klas, które chcemy zidentyfikować. Na wykresie szerokość/głębokość na rysunku 

możesz zwizualizować wzrost złożoności, wyobrażając sobie, że im więcej klas poprosimy o 

zidentyfikowanie naszego algorytmu sztucznej inteligencji, tym bardziej wzrośnie głębokość aplikacji, 

przez co zadanie będzie trudniejsze.  

 

Należy pamiętać o tym, że jeśli masz ograniczoną liczbę przykładów dla klasy w swoich danych 

treningowych, algorytm będzie skomplikowany, aby nauczyć się rozpoznawać elementy z tej klasy, 

ponieważ nie widział wystarczającej liczby przypadków. Wracając do naszego domowego klasyfikatora 

recenzji, powiedzmy, że masz sytuację podobną do tej w tabeli.  

Identyfikator klasy : Nazwa klasy : Liczba przykładów w klasie 

1: Przegląd zużycia: 1,541 

2: Przegląd mebli: 769 

3: Usługi publiczne w przeglądach sąsiedztwa: 988 

4: Przeglądy bezpieczeństwa sąsiedztwa: 3 

W tym przypadku mamy dużo danych treningowych dla pierwszych trzech zajęć, ale brakuje nam 

przykładów dla ostatnich. Klasa 4 ma tylko trzy przykłady w porównaniu z setkami recenzji w innych 

klasach. Rozwiązaniem tego rodzaju sytuacji jest albo uzyskanie większej ilości danych treningowych, 

albo po prostu połączenie pechowej klasy z inną podobną. Na przykład obie klasy 3 i 4 są powiązane z 

okolicą, więc moglibyśmy po prostu połączyć je w szerszą klasę „opinii o okolicy”, która miałaby łącznie 

988 + 3 = 991 recenzji. Ostateczny zbiór danych ma o jedną klasę mniej, ale jest znacznie bardziej 

zrównoważony pod względem przykładów, jak przedstawiono w tabeli  



Identyfikator klasy : Nazwa klasy : Liczba przykładów 

1: Przegląd zużycia: 1,541 

2: Przegląd mebli: 769 

3 : Przeglądy sąsiedztwa : 991  

Zmniejszenie liczby klas pomaga również utrzymać głębię zadania, zwiększając ogólną dokładność, a 

tym samym zmniejszając ryzyko, że system popełni błędy podczas używania w świecie rzeczywistym. 

Przeszukiwanie dokumentów 

Na początku przedstawiliśmy brokerbota: aplikację AI, która potrafi interpretować tekst tak, jak 

zrobiłby to człowiek. Jest to zbyt skomplikowane dla nowoczesnej technologii AI, więc zaczęliśmy od 

najprostszej aplikacji, jaką mogliśmy zbudować: klasyfikatora analizy sentymentu. Kolejnym krokiem w 

kierunku głębszego zrozumienia języka była klasyfikacja tekstu. Niestety nadal ma dwa ważne 

ograniczenia: 

* To zadanie klasyfikacyjne, co oznacza, że musimy zbierać etykiety.  

* Klasy są zdefiniowane z góry: jeśli użytkownik chce wyszukać coś, czego nie ma w klasach, nie 

możemy mu pomóc.  

Pierwszy problem można rozwiązać za pomocą sprytnego hacka do zbierania danych lub po prostu 

płacąc ludziom za ręczne dodawanie etykiet. Drugi problem jest trudniejszy i właśnie w tym Google 

jest świetny: mały pasek wyszukiwania pozwala wpisać wszystko, co cię interesuje, i natychmiast 

uzyskać listę wyników posortowaną według trafności. To zadanie jest gałęzią NLP, często nazywaną 

wyszukiwaniem i pobieraniem dokumentów. To, co próbujemy zrobić, to: chcemy mieć pasek 

wyszukiwania u góry naszej witryny, a gdy użytkownik wpisze coś, co go interesuje (powiedzmy 

„izolacja domu”), algorytm przeszuka wszystkie dostępne recenzje i wybierz te, które najbardziej 

pasują do ich wyszukiwania. W przypadku wyszukiwania dokumentów koncepcja osadzania słów może 

nam pomóc. Przypomnijmy, że osadzenie słowa to zbiór kilkuset liczb, które kodują znaczenie słowa, z 

tą właściwością, że podobne słowa mają podobne osadzenia. Osadzenia pozwalają na przeniesienie 

znaczenia podobnego z mglistego świata literatury do zimnego świata liczb. Możemy to wykorzystać, 

aby gdy użytkownik pytał o „izolację domu”, możemy przekształcić te dwa słowa w ich osadzenia, a 

jeśli zrobiliśmy to samo ze wszystkimi recenzjami, możemy następnie poszukać recenzji, których 

numeryczne reprezentacja jest bliższa tej, którą otrzymaliśmy dla „izolacji domu”. Chcemy pomóc Ci 

wyobrazić sobie tę koncepcję w Twojej głowie, więc wyobraź sobie osadzanie dwuelementowe: każde 

słowo jest reprezentowane tylko przez dwie liczby. Oczywiście takie osadzenie nie przyda się w 

praktyce, ponieważ dwie liczby to za mało, aby uchwycić bogactwo słownictwa (osadzenia używane w 

rzeczywistych aplikacjach składają się z setek lub tysięcy liczb). Wyobraź sobie narysowanie punktu dla 

każdego z dokumentów, które mamy w naszej bazie danych, a następnie narysowanie nowego punktu 

odpowiadającego osadzeniu zapytania użytkownika. Dzięki sposobowi budowy embeddingów 

dokumenty najbardziej zbliżone do zapytania użytkownika będą fizycznie blisko punktu zapytania. 

Oznacza to, że odpowiedź na zapytanie użytkownika jest łatwa: wystarczy wybrać kilka punktów, które 

są mu najbliższe, a te będą odpowiadały najbardziej podobnym dokumentom. To rozwiązanie działa 

również, gdy wektory osadzone mają więcej niż dwie liczby; po prostu trudniej je sobie wyobrazić. 

Wyszukiwanie dokumentów to dość dojrzała aplikacja NLP, która często pełni rolę elementu 

budulcowego w bardziej złożonych produktach. Oczywiście nie jest to tak wyszukane jak inne techniki, 

ale często jest to jeden z pierwszych kroków, które możesz wykonać, aby uzyskać wartość z zasobów 

danych tekstowych. W szczególności wyjaśniony tutaj smak przeszukiwania dokumentów nie może tak 



naprawdę odpowiedzieć na żadne zapytanie, które zależy od logiki lub interpretacji; jedyne, co może 

zrobić, to zwrócić dokumenty, które brzmią podobnie do zapytania, mając nadzieję, że okażą się 

przydatne. 

Naturalna rozmowa 

We wszystkich naszych wysiłkach, aby zbliżyć się do brokerbota, zawsze polegaliśmy na tekście 

generowanym przez człowieka i z przyjemnością tworzyliśmy algorytmy, które ułatwiały ludziom 

dostęp do tych informacji. Naturalnym ulepszeniem byłby model, który może samodzielnie generować 

język, zamiast splatać gotowe zdania. Chcemy od razu przekazać złe wieści: ta dziedzina wciąż znajduje 

się w czołówce badań, a dzisiejsza technologia nie jest jeszcze (jeszcze) gotowa na prime time. Naszym 

celem w tej sekcji jest pokazanie, gdzie są ograniczenia i jak je obejść, biorąc pod uwagę to, co mamy 

dzisiaj. Najbardziej zaawansowaną technologią na rynku jest model o nazwie GPT-2, opracowany przez 

organizację non-profit badawczą OpenAI. Ten model może wykonywać różnorodne zadania, a jednym 

z najbardziej imponujących jest generowanie tekstu na podstawie podpowiedzi człowieka. Pobraliśmy 

implementację tego modelu typu open source i wypróbowaliśmy ją sami:  

* Nasza podpowiedź - Osiągnięcie wydajności na poziomie ludzkim w generowaniu języka byłoby 

niesamowitym kamieniem milowym dla sztucznej inteligencji. Czy nowy model GPT-2 OpenAI może 

być punktem zwrotnym?  

* Zakończenie GPT-2 - A jaki wpływ ten model może mieć na inne projekty sztucznej inteligencji, takie 

jak AIQ i HCI?  

* OpenAI narodziło się, aby rozwiązać ten problem. W dziedzinie rozpoznawania mowy pracowaliśmy 

przez ostatnie pięć lat. Pracując w tej przestrzeni rozwinęliśmy nasze rozpoznawanie mowy w 

otwartym kodzie źródłowym. Po ogłoszeniu GPT-2 kilka tygodni temu nadszedł czas, aby zrobić kolejny 

krok w rozpoznawaniu mowy i z dumą prezentujemy wersję 2.  

* Największe wyzwania stojące przed AI, najważniejsze dla niej problemy to 

* Informacje ogólne 

* Wiedza jest często niedostępna 

* Informacje można uzyskać z wielu źródeł, które mogą powodować konflikty.  

Jak widać, wyniki są dość przekonujące. Sama treść niekoniecznie ma sens, ale pozostaje na temacie z 

niemal bezbłędną gramatykę. Było to możliwe dzięki gigantycznej ilości danych, na których model 

został przeszkolony: ponad 8 milionów stron internetowych. Wracając do nieruchomości, oto ostatnia 

próba GPT-2 z kolejnym zdaniem związanym z domem:  

* Nasza podpowiedź - Ten dom to niesamowita okazja: widok z salonu jest niesamowity, a okolica 

bardzo ciekawa.  

* Ukończenie GPT-2 – mam nadzieję na uaktualnienie do dwóch łóżek, ponieważ naprawdę kocham 

ten dom i tę okolicę. Jeśli mieszkasz w środkowej Florydzie, prawdopodobnie powinieneś to sprawdzić.  

Mój mąż kocha mój dom w północnej części miasta i jesteśmy blisko Miami i wielu plaż. Nasza okolica 

jest tylko jedną przecznicę dalej. Oboje jesteśmy bardzo szczęśliwi, a nasz dom jest super przytulny. 

Przenieśliśmy się, ale nigdy nie planowaliśmy wyjeżdżać. Mieliśmy też inne miejsca na odpoczynek i 

nigdy nie mieliśmy tak dogodnego miejsca na wakacje. Gorąco polecam! Kochamy to!!!  



Model „zauważył”, że podawany przez niego tekst przypominał recenzję czegoś w rodzaju ogłoszenia 

o domach na Airbnb, i dodawał tekst, jakby był recenzją domu. Możesz także użyć GPT-2, aby 

odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu, co prawdopodobnie byłoby ciekawszą aplikacją niż 

generowanie losowych zdań. W rzeczywistości byłoby to bardzo bliskie brokerbotowi, ponieważ 

moglibyśmy użyć GPT-2, aby odpowiedzieć użytkownikom, którzy mają pytania dotyczące domów w 

prostym języku. Oto kilka przykładów funkcji pytań i odpowiedzi GPT-2:  

* Nasz monit - Model GPT-2 został opracowany przez OpenAI, szkoląc zaawansowany model 

głębokiego uczenia się na ponad 40 GB tekstu internetowego z 8 milionów stron internetowych. Model 

ma niesamowite osiągi, ale daleko mu do ideału.  

P: Kto opracował GPT-2?  

* Odpowiedź GPT-2 -GPT-2 firmy OpenAI został opracowany w celu opracowania i szkolenia modelu 

uczenia głębokiego, który może być następnie wykorzystany w aplikacjach uczenia maszynowego. 

Zespół postawił sobie za cel zbudowanie „silnika uczenia maszynowego dla Internetu” dla następnej 

generacji aplikacji.  

* Nasza podpowiedź - Od zera do sztucznej inteligencji to książka o sztucznej inteligencji napisana dla 

osób nietechnicznych. Książka pomoże ci zrozumieć podstawowe zasady sztucznej inteligencji i jak je 

zastosować w swoim biznesie. Został napisany przez Nicolò Valigi i Gianluca Mauro i opublikowany 

przez Manning Publications.  

P: Kto napisał od zera do AI?  

* Odpowiedź GPT-2 - Od zera do sztucznej inteligencji zawsze pisał Nicolò Vali. Zawsze byłem 

zagorzałym fanem Valiego, a jego poprzednie książki mają duży wpływ na moje dzisiejsze pisanie. Znam 

go z jego pracy dla Apple na Macu, iPodzie i iPhonie. Pracował także nad scenariuszem do „The Lego 

Movie”, „Hobbit” i „Serendity”. Miałam okazję napisać książkę na pierwszy rok studiów mojej córki 

zeszłego lata i całkiem ciekawie było przeczytać, jak wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie i 

sukcesy na najwyższym poziomie w branży, aby pomóc napisać książkę, która będzie się podobać do 

szerszej publiczności. Biorąc to pod uwagę, chcę podziękować Nicolò Valiemu i mam nadzieję, że nadal 

będzie pisał wspaniałą książkę, która pomoże nam wszystkim stać się bardziej inteligentnymi. Nawet 

jeśli te osiągi wydają się niesamowite, poważne ograniczenia nadal wpływają na tę technologię, a 

naukowcy ciężko pracują, aby je naprawić. Przykłady są następujące:  

* Trudno jest kontrolować wydajność modelu. Na przykład, musieliśmy spróbować trzy do czterech 

razy, zanim przedstawiliśmy tutaj wyniki. Nawet w przypadku bardzo popularnego tematu, który jest 

szeroko obecny w danych treningowych, badacze OpenAI poinformowali, że model może generować 

wiarygodne wyniki tylko w około 50% przypadków.  

* Gdy model nie zna tematu, wymyśla rzeczy na podstawie tego, co może być wiarygodne, nawet jeśli 

jest to całkowicie fałszywe. Dobrym przykładem jest ten ostatni: model wymyślił, że jeden z nas 

autorów miał doświadczenie w Apple i napisał scenariusze, tylko dlatego, że podpowiedź dotyczyła 

technologii i książek.  

* Model tak naprawdę nie rozumie znaczenia tego, co mówi: czasami wspomina niemożliwe 

scenariusze, takie jak pożary płonące pod wodą.  

* Może utknąć i zacząć powtarzać słowa w pętli.  

* Może nienaturalnie zmieniać tematy.  



Prawdopodobnie największym ograniczeniem tych modeli jest to, że mogą wydawać się, że rozumieją 

pojęcia z monitu, ale w rzeczywistości oszukują nas: jedyne, co robią, to zgadywanie, które słowo z 

większym prawdopodobieństwem nastąpi w zdaniu, na podstawie miliardów zdań, które 'widziałam. 

Innymi słowy, papugują swoje ogromne zbiory danych treningowych, nie rozumiejąc. Możesz 

zwizualizować różnicę między rozumieniem a rozumowaniem probabilistycznym, porównując lekarza 

i algorytm ML. Lekarz może zdiagnozować pacjenta czytając podręcznik, zrozumienie jego treści, a być 

może ćwiczenie na zdjęciach rentgenowskich. Z drugiej strony żaden algorytm ML nie może zrobić tego 

samego. Aby postawić diagnozę na skanie, algorytm ML potrzebuje dużej liczby przykładów, a 

„przeczytanie” wcześniej tylko jednej książki nie pomoże mu w żaden sposób poprawić diagnozy. Jak 

w takim razie zbliżyć się do brokerbota? Czy musimy tylko siedzieć i czekać, aż generacja tekstu 

dojrzeje? Na szczęście nie. Możesz przyjąć inne strategie, aby tworzyć wartość już dziś, więc bądź z 

nami. 

Projektowanie produktów, które przezwyciężają ograniczenia technologiczne 

Wyobraźmy sobie, że naprawdę chcemy zbudować brokerbota z dowolną technologią, jaką oferuje 

nam dzisiaj. Moglibyśmy wrócić do naszego algorytmu analizy sentymentu i naszego klasyfikatora 

tematów, mając ładną listę gotowych zdań dla każdego tematu. Powiedzmy, że użytkownik pisze coś 

takiego:  

Jakie apartamenty mają najlepszy widok?  

Nasz klasyfikator tematów może zrozumieć, że tematem pytania jest panorama, którą można 

podziwiać z mieszkania, a nasza analiza sentymentu wie, że interesuje nas coś pozytywnego (wiemy 

również, że to jest pytanie ze względu na znak zapytania w koniec, nie jest potrzebna żadna wymyślna 

technologia). Teraz możesz mieć serię pytań, które pasują do wymagań „temat = widok” i „sentiment 

= dobry”, na przykład:  

Wolisz być nad oceanem czy w pobliżu parku?  

Zauważ, że to pytanie nie jest generowane przez żaden sprytny algorytm sztucznej inteligencji; 

wymyślił go człowiek i zapisał w bazie danych z mnóstwem innych pytań. Użytkownik może 

odpowiedzieć mniej więcej tak:  

Kocham drzewa! Golden Gate Park to mój ulubiony?  

Ponownie, nasza analiza sentymentu zrozumie, że zdanie ma pozytywne odczucie, nasz klasyfikator 

tematu zrozumie, że mówimy o drzewach (które mają osadzenie podobne do wspomnianych wcześniej 

parków – widzisz, jak potężne są osadzenia?) i dlatego odpowiedź na pytanie brzmi „parki”. Jeśli 

zbudowałeś klasyfikator, aby to zrobić, możesz również złapać odniesienie do parku Golden Gate i 

poszukać domów w jego pobliżu. Stamtąd być może napisałeś coś, co rozumie, że nadszedł właściwy 

czas, aby pokazać nieruchomości i zasugerować najlepsze domy dla tego konkretnego użytkownika. 

Wygląda niesamowicie i gładko, prawda? Ale co, jeśli odpowiedź użytkownika na poprzednie pytanie 

brzmi mniej więcej tak?  

Powiedziałbym, że kocham ocean, ale kiedy jest zima, jest tu dużo sztormów, więc wybrałbym coś 

innego.  

To chyba największy pech, jaki możemy dostać. Oczywiście użytkownik woli widok od ładnego parku, 

ale zdanie to stawia kilka wyzwań:  

* Mówi o widoku na ocean.  



* Nigdy tak naprawdę nie wspomina o niczym związanym z parkami.  

*Mówi „miłość”, co ma pozytywne znaczenie.  

* Żadne słowa nie wskazują na negatywne nastawienie do widoku na ocean.  

Algorytm najprawdopodobniej zostanie zmylony przez takie zdanie i będzie poruszał się zgodnie z 

wcześniej ustalonym scenariuszem z niewłaściwymi pytaniami uzupełniającymi. Co gorsza, użytkownik 

może odpowiedzieć w następujący sposób:  

Wiesz co? Bardzo lubię patrzeć na wysokie budynki o ładnej architekturze.  

Co jeśli nie pomyślałeś o tej odpowiedzi? Użytkownik podążał ścieżką skryptu ze ślepym zaułkiem, a ty 

nie masz odpowiedzi. Prawdopodobnie odpowiesz czymś ogólnym, takim jak: „Nie rozumiem, co masz 

na myśli, możesz powtórzyć?” Użytkownik nigdy nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie w 

sposób, którym możesz zarządzać (po prostu nie zaprogramowałeś niczego, co pasuje do jego 

zainteresowań!) i będzie sfrustrowany i porzuci produkt.  

Czy to brzmi znajomo? Z pewnością nam to robi i jest to frustrujące doświadczenie, które konsumenci 

otrzymują od firm, które zdecydowały się na korzystanie z chatbotów, nie upewniając się, że ich 

funkcjonalność odpowiada temu, co może zapewnić dzisiejsza technologia.  

Rozwiązaniem jest sposób, w jaki określasz zakres swojej aplikacji. Jeśli zdajesz sobie sprawę z 

ograniczeń dzisiejszej technologii, postaraj się ich nie ograniczać, budując swoją aplikację wokół nich i 

utrzymując niską złożoność, zarówno pod względem szerokości, jak i głębokości. W przypadku 

brokerbota możemy wyraźnie ograniczyć funkcjonalność brokerbota do niewielkiego podzbioru 

działań, jak np. odpytywanie domów na podstawie podstawowych parametrów (lokalizacja, rozmiar, 

cena). Staraj się także unikać języka naturalnego w jak największym stopniu, używając pytań 

zamkniętych (tak/nie) lub przycisków, które pozwalają użytkownikowi wybierać spośród różnych opcji. 

Na przykład bot może być tym, który rozpoczyna rozmowę z użytkownikiem, dzięki czemu może 

prowadzić do określonych tematów, ograniczając w ten sposób szerokość odpowiedzi. Bot może 

rozpocząć rozmowę, pytając:  

Witam! Jestem brokerbotem, jestem tutaj, aby pomóc Ci znaleźć nowy dom. Przede wszystkim jaki 

masz budżet?  

W tym miejscu możesz zdecydować, czy użytkownik udzieli odpowiedzi w języku naturalnym, czy też 

skorzystać z suwaka wyboru ceny. Ta ostatnia jest najbezpieczniejsza, ale ponieważ wiemy, że 

odpowiedź użytkownika będzie dotyczyła wyceny, jesteśmy również pewni, że będziemy w stanie 

zrozumieć odpowiedź w języku naturalnym. Stamtąd bot może iść naprzód z pytaniami o lokalizację, 

rozmiar itd., aż w końcu może pokazać użytkownikowi wybór domów, a ostatecznie nawet poprosić o 

opinię. Tworzenie skryptów i projektowanie konwersacji to nadal jedyny sposób tworzenia technologii, 

która przynosi ludziom wartość. Zachęcamy do wykorzystania wiedzy zdobytej w tym rozdziale do 

krytycznego zastanowienia się nad tym, co chcesz, aby Twój chatbot robił i jak chcesz, aby odnosił się 

do użytkowników. 

Studium przypadku: Translated 

W 1999 roku Marco Trombetti i Isabelle Andrieu postanowili wspólnie założyć firmę. Trombetti 

studiował fizykę, a Andrieu była językoznawcą. Aby wykorzystać swoje umiejętności, młoda para 

wpadła na pomysł zbudowania internetowej firmy tłumaczeniowej. Nazwali ją Translated i uruchomili 

ją z początkową inwestycją 100 USD w domenę internetową Translated.net. W ciągu następnych 20 lat 

Translated stanie się największą na świecie profesjonalną firmą tłumaczeniową online, rozwijającą się 



organicznie bez żadnych inwestycji zewnętrznych. Translated koncentruje się na profesjonalnych 

tłumaczeniach, takich jak czasopisma medyczne i instrukcje obsługi inżynierów. Tłumaczenia takie są 

tradycyjnie wykonywane przez profesjonalnych tłumaczy zatrudnionych przez firmy, które działają jako 

pośrednicy. Dopasowanie tekstu do tłumacza nie jest trywialne: wiele dokumentów wymaga zarówno 

głębokiej znajomości języka, jak i wiedzy merytorycznej. Na przykład, przetłumaczenie artykułu o 

przezcewnikowych implantacjach zastawki aortalnej z języka angielskiego na niemiecki wymagałoby 

kardiologa znającego oba języki. Brokerzy tłumaczeń, którzy posiadają bazę tłumaczy, mogą z tego 

skorzystać i pobierać wysokie opłaty, aby zapewnić klientom odpowiednich tłumaczy. Im większa firma 

tłumaczeniowa, tym większe wyzwania i nieefektywności w dopasowywaniu tłumaczy do zadań. Była 

to okazja, którą Trombetti i Andrieu postanowili wykorzystać. Pierwsze wyzwanie, z którym musieli się 

zmierzyć Trombetti i Andrieu była budowa dużej bazy tłumaczy. Od samego początku duet 

zainwestował w optymalizację wyszukiwarek (SEO), aby móc wylądować na szczycie wyników 

wyszukiwania w Google profesjonalnych usług tłumaczeniowych. To były wczesne dni internetu, ich 

inwestycja szybko się opłaciła, a firma Translated zaczęła otrzymywać setki życiorysów miesięcznie. 

Wczesny sukces doprowadził do nowego wyzwania: wielu tłumaczy wysyłających swoje CV nie 

spełniało standardów jakości firmy, a oddzielenie profesjonalnych tłumaczy od nieprofesjonalnych 

wymagało ogromnego ludzkiego wysiłku. Przetłumaczone groziło popadnięciem w te same 

nieefektywności co inni pośrednicy tłumaczeń. Inspiracja do rozwiązania tego wyzwania pojawiła się u 

Trombettiego w 2002 roku, kiedy przeczytał ten sam esej Paula Grahama „Plan dla spamu”, o którym 

mówiliśmy we wcześniejszej części. Trombetti uważał, że ta sama metoda stosowana do rozróżniania 

wiadomości spamowych i niebędących spamem może być wykorzystana do dokonania pierwszej 

oceny, czy otrzymane CV pochodzi od profesjonalnego czy nieprofesjonalnego tłumacza. Algorytm 

został po raz pierwszy wprowadzony w 2002 roku, kiedy firma zaczęła otrzymywać setki zleceń 

tłumaczeniowych dziennie i od tego czasu jest ulepszany. Kolejna ewolucja algorytmu polegała na 

przekształceniu go w automatyczną sztuczną inteligencję dopasowującą tłumacz-dokument, trenując 

go przy użyciu dopasowań dokonanych przez kierowników projektów (PM) Translated na przestrzeni 

lat. Po wdrożeniu, przy każdym nowym żądaniu tłumaczenia, algorytm sprawdza dokument i pulę 

tłumaczy firmy i oblicza prawdopodobieństwo dopasowania dla każdego tłumacza. Następnie 

menedżerowie Translated sprawdzali zgodność i przydzielali zadanie. Proces ten pozwolił młodemu 

startupowi obsłużyć wielu klientów i tłumaczy bez uszczerbku dla szybkości dostarczania (czynnik 

często kluczowy dla klientów) oraz utrzymać niskie koszty ogólne dzięki mniejszemu zespołowi PM. 

Dziś Translated działa jako dwustronna platforma: z jednej strony tłumacze zgłaszają się do oferowania 

swoich usług; a z drugiej klienci składają dokumenty, które muszą przetłumaczyć. W zapleczu 

Translated dopasowuje odpowiedniego tłumacza do każdego zadania i dostarcza końcowy wynik 

klientowi, bez konieczności interakcji między nimi. Obecna wersja ich algorytmu jest oznaczona jako T-

Rank. Algorytm uwzględnia do 30 czynników z dokumentu źródłowego, w tym CV tłumacza (obszar 

specjalizacji) oraz wcześniejsze projekty (jakość i terminowość poprzednich zleceń). Korzystając z tych 

danych, T-Rank może uszeregować tłumaczy w portfolio firmy zgodnie z ich dopasowaniem do 

wykonywanej pracy i zapewnić najlepszego profesjonalistę do każdego zadania, jak na rysunku 5.14. 

Podobnie jak w pierwszych wersjach algorytmu, ostateczne rekomendacje są weryfikowane przez 

ekspertów PM. W przypadku, gdy kierownik projektu odrzuci zalecenie, informacja zwrotna jest 

rejestrowana i wykorzystywana do dostrajania algorytmu w celu ciągłej poprawy jego wydajności. 

Sukces na rynku przyniósł Translated zarówno gotówkę, jak i dane. Spójny przepływ pieniężny 

umożliwił Trombetti i Andrieu prowadzić firmę bez poszukiwania inwestycji zewnętrznych i zachować 

pełną własność. Z drugiej strony Translated zaczął zbierać tłumaczenia wykonane przez 

profesjonalistów za pośrednictwem swojego systemu tłumaczeń wspomaganych komputerowo o 

nazwie Matecat, ulepszając algorytmy dopasowywania i popychając firmę w kierunku nowej misji: 

zostania liderem tłumaczeń wspomaganych maszynowo. Aby ocenić wydajność tłumaczenia 



generowanego przez ML, Translated zawsze śledził procent sugerowanych słów, które zostały 

zmienione przez profesjonalnego tłumacza. Na początku tłumacze musieli zmieniać 45% sugerowanych 

słów. W połączeniu z dopasowywaniem tłumaczy wspomaganym przez sztuczną inteligencję 

wystarczyło to, aby dostarczyć tłumaczenia szybciej niż konkurencja. W 2018 roku firma mogła liczyć 

na ponad 1,2 miliona profesjonalnych tłumaczeń, a odsetek słów zmienionych przez profesjonalnego 

tłumacza spadł do 24% w ośmiu najczęściej używanych językach, czyli o 30% mniej niż w przypadku 

innych wyszukiwarek. Aby jeszcze bardziej poprawić doświadczenie i wydajność tłumaczy, firma 

zainwestowała w technologię pod nazwą ModernMT, pierwszą adaptacyjną maszynę neuronową 

tłumaczenie. Tradycyjnie algorytmy ML są uczone na dużej ilości danych (faza uczenia) i są statyczne, 

gdy są używane (faza wnioskowania). Jeśli tłumacz otrzyma słabą sugestię i ją naprawi, ta poprawka 

nie zostanie uwzględniona przez algorytm tłumaczenia maszynowego (MT), dopóki szkolenie nie 

zostanie powtórzone z nowymi danymi. Oznacza to, że podczas gdy tłumacz pracuje nad dokumentem, 

te same poprawki mogą być stosowane wielokrotnie. Rezultatem jest frustrujące i nieefektywne 

doświadczenie dla tłumacza. ModernMT uczy się i dostosowuje w czasie rzeczywistym, podczas gdy 

tłumacz pracuje nad tłumaczeniem. Jeśli ta sama fraza pojawia się w dokumencie więcej niż raz, a 

tłumacz raz ją poprawi, ModernMT nauczy się poprawiania za pierwszym razem i uniknie powtórzenia 

błędu. Od 2019 r. Translated otrzymuje 2000 życiorysów miesięcznie od tłumaczy. Firma pośredniczyła 

w sprzedaży 1,2 miliona profesjonalnych tłumaczeń dla ponad 130 000 klientów, a tłumaczenia 

wykonywane są w 151 językach przez ponad 180 000 profesjonalnych tłumaczy. Algorytmy zbudowane 

na tym zbiorze danych umożliwiają najnowocześniejsze tłumaczenia maszynowe w 27 

najpopularniejszych językach. Algorytmy Translated ułatwiają, ale nie zastępują pracy 

profesjonalistów. Zapewniają pierwsze automatyczne tłumaczenie zdań, które trzeba tylko 

dopracować i dopracować: dziś tłumacze muszą zmienić tylko 24% słów sugerowanych przez platformę 

firmy. To o 30% lepsze niż jakiekolwiek inne rozwiązanie dostępne obecnie na rynku. Firma Translated 

odnotowała przychody w wysokości 21 mln euro w 2018 r., zatrudniając 51 pracowników: 12 

programistów, 35 w operacjach, przy spodziewanym wzroście na poziomie 40% w 2019 r. Translated 

nadal inwestuje w ulepszanie swojego silnika tłumaczeń. Celem nie jest nakłonienie AI do tworzenia 

doskonałych tłumaczeń. W rzeczywistości, jeśli tłumaczenie wykonane przez profesjonalnego tłumacza 

zostanie sprawdzone przez innego profesjonalistę, osoba ta nadal zmieni około 11% słów. Dzieje się 

tak z powodu skrajnej ekspresji języka: to samo pojęcie można wyrazić różnymi słowami, aby wyrazić 

nieco inne znaczenia i niuanse. Według Trombettiego jest to najważniejsze i najpełniejsze zadanie, 

jakie stawia sobie tłumacz: dbanie o to, by w tłumaczeniu wyrażono bogactwo dokumentu. Jego celem 

jest zatem ulepszenie algorytmu AI firmy, aby umożliwić tłumaczom skupienie się na 11% słów, które 

muszą zmienić, aby przekazać oryginalną wiadomość dokumentu w jak najbardziej wyrazisty sposób. 

Trombetti i Andrieu chcą umożliwić tłumaczom wykonywanie bardziej satysfakcjonującej pracy o 

wyższej jakości, a przy okazji demokratyzować tłumaczenia. Oto, co powiedzieli: 

Nasza technologia stwarza wiele możliwości nie tylko dla nas, ale także dla tłumaczy, którzy w końcu 

nie pracują nad poprawianiem ciągle tych samych żmudnych rzeczy, ale spędzają czas na byciu bardziej 

ludzkim, przekazując, co właściwie oznacza tekst i bycie bardziej przekonującym i kreatywnym. 

Pytania dotyczące sprawy 

1. Jak możesz opracować strategię dla AI w zadaniach NLP? 

2. Czy sztuczna inteligencja jest narzędziem zastępującym ludzi? 

Dyskusja na temat przypadku 

Translated to doskonały przykład udanej strategii przyrostowej dla sztucznej inteligencji. Na początku 

firma wykorzystywała technologię sztucznej inteligencji do rozwiązania prostego przypadku użycia: 



klasyfikowania życiorysów tłumaczy na profesjonalistów lub nieprofesjonalnych. Zauważ, że ten 

pierwszy przypadek użycia był jedną z najprostszych aplikacji, jakie firma mogła zbudować, ale ryzyko 

technologiczne było bardzo niskie, ponieważ Trombetti i Andrieu wiedzieli, że to samo podejście 

zostało wypróbowane w innych domenach (klasyfikacja spamu e-mail). Nawet jeśli był prosty, ten 

przypadek użycia miał kilka cech, które sprawiały, że w tamtym czasie dobrze pasował do sztucznej 

inteligencji, takich jak: 

* Odegrał bardzo strategiczną rolę w przewyższaniu konkurencji. 

* Miał krótki czas na ROI (jego wyniki można było zobaczyć od razu). 

* Wiąże się z niskim ryzykiem wdrożenia. 

Sukces tej pierwszej aplikacji przyniósł więcej klientów i więcej danych. Wzbogacony zasób danych 

Translated pozwolił na pozytywną pętlę, dzięki czemu technologia dopasowywania tłumacza stała się 

bardziej wydajna wraz ze wzrostem ilości danych i pozwalając na nowe aplikacje, które nie były 

możliwe we wczesnych dniach, takie jak tłumaczenia wspomagane sztuczną inteligencją. Nawet jeśli 

tłumaczenia wspomagane sztuczną inteligencją byłyby zabójczą funkcją 20 lat temu, firma nie zaczęła 

w nie od razu inwestować. Brak danych był pierwszym powodem, dla którego tego nie zrobił, ale 

największym powodem, dla którego Trombetti czekał, był fakt, że technologia nie była wystarczająco 

dojrzała. To doskonały przykład na jazdę na fali technologicznej: pozwalanie badaniom na podjęcie 

pierwszych twardych kroków w kierunku dojrzałości technologii i wykorzystanie ustalenia wraz ze 

strategicznymi zasobami danych, na których można je oprzeć, osiągając najwyższą wydajność. 

Doskonałe wyczucie czasu może być kluczowym czynnikiem sukcesu dla firmy takiej jak Translated 

działającej na granicy technologii. Zauważ również, że Translated wie, że tłumaczenie maszynowe jest 

niezwykle złożonym zadaniem, które pasowałoby dobrze i na prawo na diagramie 

szerokość/głębokość, ale otoczyło ramkę technologii w taki sposób, aby i tak była niezwykle użyteczna. 

Firma robi to, dając profesjonalnym tłumaczom ostatnie słowo: technologia nie tworzy ostatecznego 

dokumentu, ale pierwsze przybliżenie, nad którym może pracować doświadczony człowiek. To 

skupienie się na doświadczeniu użytkownika było kluczowym elementem strategii firmy. Translated 

skoncentrowało swoje wysiłki badawcze na ML na rozwiązywaniu problemów, z którymi tłumacze mieli 

najwięcej do czynienia, co doprowadziło do opracowania ModernMT: pierwszej sieci neuronowej, 

która dostosowuje się do typowego przepływu pracy tłumaczeniowej. Ta innowacja pozwala 

tłumaczom uniknąć wielokrotnego poprawiania tłumaczeń w tym samym dokumencie, oszczędzając 

im czas i frustrację. Osiągnięcie tej samej wydajności przy użyciu standardowych statycznych sieci 

neuronowych wymagałoby ogromnego wysiłku w zakresie badań i danych. Porozmawiajmy teraz o 

związku między sztuczną inteligencją a zastępowaniem ludzi. Jak już dobrze wiesz, nowoczesna 

sztuczna inteligencja opiera się na uczeniu maszynowym: technologii zdolnej do uczenia się 

wykonywania zadań na podstawie danych. Oznacza to, że dzisiejsze aplikacje AI mogą obsługiwać 

pojedyncze, dobrze zdefiniowane zadania, z określonym wynikiem i jasno zdefiniowaną metryką 

oceny. Większość ludzkich zawodów jest bardziej złożona. Praca może wymagać wykonania serii zadań, 

które pojedynczo mogą być odpowiednie dla algorytmów ML – ale jako całość wymagają dodatkowych 

umiejętności, aby zostały poprawnie wykonane. Przykłady wymaganych umiejętności są następujące: 

* Obsługa wyjątków 

* Empatia 

* Kreatywność 

* Podejmowanie decyzji na podstawie niekompletnych danych 



Z drugiej strony algorytmy AI są zwykle lepsze niż ludzie w tych zadaniach: 

* Podejmowanie decyzji na podstawie dużej ilości danych 

* Prędkość 

* Obiektywizm (pod warunkiem, że są przeszkoleni na bezstronnych danych) 

Jeśli spojrzymy na zadania, które ludzie wykonują, aby wykonywać swoją pracę, znajdujemy podzbiór, 

który nie wymaga umiejętności specyficznych dla człowieka i dobrze pasuje do agentów AI. W 

przypadku Translated było to przeglądanie życiorysów. Gdyby firma zatrudniała ludzi do skanowania 

tysięcy życiorysów i znalezienia najlepszego dopasowania do tłumaczenia, potrzebowałaby dużego 

zespołu ludzi do podejmowania prostych decyzji (na przykład odrzucenia życiorysów lekarzy w celu 

przetłumaczenia instrukcji samolotu). Ten wysokopoziomowy wybór wymaga przede wszystkim 

szybkości i zdolności do przetwarzania dużych ilości informacji, dwóch cech, które wyróżniają 

algorytmy ML. Identyfikując projekty ML o wysokim potencjale, Trombetti stosuje prostą zasadę: 

Przyjrzyj się zadaniom, które firma mogłaby wykonać, korzystając z 1000 nieprzeszkolonych stażystów. 

Są to zadania, które może zautomatyzować sztuczna inteligencja. 

Firma wie, że wybór tłumacza do delikatnej pracy wymaga wrażliwości i doświadczenia. Z tego powodu 

ostateczne wezwanie nie jest pozostawione algorytmom: jego wyniki są nadal weryfikowane przez 

kierownika projektu przy użyciu umiejętności miękkich w celu walidacji lub odrzucenia wyboru 

algorytmu. 

A co z usługami tłumaczeniowymi wspomaganymi sztuczną inteligencją Translated? Wykonanie 

wysokiej jakości tłumaczenia dokumentu wymaga empatii i kreatywności. Te dwie cechy są domeną 

istot ludzkich, a algorytmy ML notorycznie nie są dobrym rozwiązaniem takich problemów. Jednak 

Translated z powodzeniem wykorzystał sztuczną inteligencję również w tej aplikacji. Głównym 

powodem sukcesu Translated w oferowaniu tłumaczeń wspomaganych AI jest to, że nigdy nie 

reklamowała sztucznej inteligencji jako zamiennika dla ludzi. Oznaczałoby to przekroczenie możliwości 

sztucznej inteligencji i dostarczenie słabego produktu. Firma wykorzystała sztuczną inteligencję, 

jednocześnie wyraźnie stwierdzając, że jej wyniki nie są doskonałe, ale wystarczająco dobre, aby 

ułatwić pracę tłumaczom. W ten sposób można skierować ich uwagę na te części dokumentu, które 

wymagają większej empatii i kreatywności, pozostawiając AI Translated zadanie tłumaczenia 

najłatwiejszych zdań. 

Streszczenie 

* Modele przetwarzania języka naturalnego mogą rozumieć i klasyfikować znaczenie tekstu, a nawet 

pisać coś własnego. 

* Dzisiejsza technologia NLP nie zawsze spełnia oczekiwania. Złożoność ramek pod względem 

szerokości i głębokości pomaga Twojemu zespołowi zrozumieć, co jest możliwe, a co nie. 

* Rozbijając i określając zakres projektu NLP, możesz obejść ograniczenia najnowocześniejszych 

algorytmów. Analiza nastrojów, klasyfikacja tekstu i wyszukiwanie dokumentów to przykłady tych 

bardziej dojrzałych elementów konstrukcyjnych. 

* Rozłożone w czasie wdrażanie funkcji sztucznej inteligencji to świetny sposób na zbudowanie 

zaufania do modeli NLP i zbudowanie potęgi opartej na sztucznej inteligencji, jak widać w studium 

przypadku Translated. 



AI do kuracji treści i budowania społeczności 

Ta część obejmuje: 

* Korzystanie z systemów rekomendacji do sugerowania interesujących treści i produktów 

* Zrozumienie dwóch podejść do systemów rekomendacji: opartego na treści i opartego na 

społeczności 

* Zrozumienie wad zaleceń algorytmicznych 

* Studium przypadku: korzystanie z systemów rekomendujących w celu zaoszczędzenia 1 miliarda USD 

w churn 

Systemy rekomendacji są koniem pociągowym stojącym za dzisiejszymi „spersonalizowanymi” 

doświadczeniami i podstawowym narzędziem pomagającym konsumentom nawigować w ogromnych 

katalogach mediów, produktów i ubrań. Za każdym razem, gdy klikniesz powiązaną ofertę z Amazon 

lub obejrzysz sugerowany film z Netflix, firmy te korzystają z systemów rekomendacji, aby zwiększyć 

zaangażowanie użytkowników i wzrost przychodów. Bez nich poruszanie się po ogromie produktów i 

treści cyfrowych dostępnych w Internecie byłoby po prostu niemożliwe. W studium przypadku na 

końcu  zobaczysz, jak Netflix wierzy, że jego system rekomendacji od 2015 roku oszczędza firmie ponad 

1 miliard dolarów rocznie.  

Klątwa wyboru 

Czy kiedykolwiek wszedłeś do dużego centrum handlowego, aby kupić ubrania i poczułeś się 

zdezorientowany? Ciężko jest znaleźć koszulkę swoich marzeń, gdy są setki do wyboru, z różnymi 

kolorami, tkaninami, markami i cenami. Internet nie ma ograniczeń związanych z nieruchomościami, 

dlatego potencjalnie masz do wyboru nie setki, ale dziesiątki tysięcy koszulek. Albo filmy. Albo piosenki. 

Lub artykuły z wiadomościami. Lub tabletki do zmywarki. Frustracja jest tuż za rogiem, a sfrustrowani 

klienci nie są dobre dla biznesu. Internet jest tak przepełniony wyborami, że musimy znaleźć sposób, 

aby im pomóc. Wcześniej staraliśmy się znaleźć sposób na pogrupowanie użytkowników według ich 

upodobań i skierowanie do nich ofert, które pasują do tych upodobań, przy użyciu zestawu technik 

zwanych uczeniem się nienadzorowanym. To jednak wciąż za mało, aby osiągnąć marketingową 

osobliwość: święty Graal komunikacji jeden do jednego, dzięki której każdy klient otrzymuje w pełni 

spersonalizowane oferty i rekomendacje dla maksymalnej satysfakcji. To jest temat tego rozdziału. Jak 

możesz pomóc ludziom w dokonywaniu wyborów? Jeśli spojrzymy na świetnych sprzedawców, robią 

jedną lub obie z tych dwóch rzeczy: znają swój katalog. Jeśli lubisz dżinsy, będą mogli zaproponować 

inne, które są podobne i szybko wskażą Ci idealny wybór. Znają cię. Jeśli jesteś powracającym klientem, 

poznali Twoje gusta i mogą zasugerować produkty, które prawdopodobnie Ci się spodobają: „Musisz 

spróbować tych dżinsów; są teraz tak modne i naprawdę pasują do twojego stylu. W tym rozdziale 

zobaczysz, jak budować algorytmy, które potrafią wykonać obie te rzeczy, nawet lepiej niż ludzie. 

Algorytmy te, zwane systemami rekomendacji , generują dostosowane rekomendacje dla klientów na 

dużą skalę. 

Zwiększanie zaangażowania dzięki systemom rekomendacji 

Dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji, które zbudowaliśmy w poprzednich częściach, 

FutureHouse przyciąga coraz więcej użytkowników. Bezpłatne oszacowanie ceny sprzedaży i 

automatyczne aukcje również przyciągnęły wielu nowych sprzedawców. Cały ten sukces przyniósł 

nowe wyzwanie: tak wiele nieruchomości jest wystawionych na sprzedaż, że kupującym trudno jest 

znaleźć idealny dom. Musimy znaleźć sposób na podkreślenie właściwości, które pasują do ich gustów 



i ułatwienie im odnalezienia wymarzonego domu. Rozwiązanie jest jasne: musimy zbudować funkcję 

Polecane Domy dla Ciebie, która pozna gust każdego użytkownika i wstępnie wybierze dla niego domy. 

Spróbujmy zastanowić się, jak FutureHouse może decydować, które domy pokazać każdemu 

użytkownikowi. Jak doświadczony człowiek podszedłby do tego problemu? Pośrednik w obrocie 

nieruchomościami może obejrzeć jeden lub więcej domów, które podobały się klientowi i 

zaproponować inne, które są w jakiś sposób podobne (na przykład w tej samej okolicy lub z tą samą 

liczbą pokoi). Jak przełożyć to podejście na świat internetu? Oczywistym pomysłem byłoby śledzenie 

domów, które każdy klient odwiedza na stronie i sugerowanie, aby sprawdzili nieruchomości podobne 

do tych, które już znaleźli. Na przykład, jeśli potencjalny nabywca obejrzał już kilka domów z trzema 

sypialniami w pobliżu stacji kolejowych, prawdopodobnie byłby zainteresowany innymi, które mają te 

same cechy. Jak jednak definiujemy znaczenie podobnego? Gdybyśmy mieli jasny pomysł na to, jak 

mierzyć podobieństwo, moglibyśmy po prostu wyjaśnić to komputerowi. Jednak nasza idea 

podobieństwa jest intuicyjna i naturalna, dlatego walczymy o to. Do tej pory wiesz, że jest to doskonały 

punkt wyjścia do uczenia maszynowego. W rozdziale 2 przedstawiliśmy koncepcję cech , mierzalnych 

aspektów każdego domu, które mogą być wykorzystane jako dane wejściowe dla algorytmów ML. 

Dokładniej rzecz ujmując, prace przygotowawcze, które wykonaliśmy, aby zbudować model 

prognozowania cen, sugerowały, że liczba pokoi, powierzchnia i odległość od transportu publicznego 

były jednymi z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę. Podobnie jak w przypadku 

prognozowania cen, możemy określić wartości funkcji dla każdego domu w arkuszu kalkulacyjnym 

Excel, tak jak to zrobiliśmy na rysunku. 

 

Zacznijmy prosto i rozważmy jedną cechę domów: powierzchnię kwadratową. To oczywiste, że dom o 

powierzchni 1000 stóp kwadratowych i dom o powierzchni 1100 stóp kwadratowych są do siebie 

bardziej podobne niż dom o powierzchni 12 000 stóp kwadratowych. Dlatego nasz algorytm powinien 

rekomendować dom o powierzchni 1000 stóp kwadratowych użytkownikowi, który odwiedził dom o 

powierzchni 1100 stóp kwadratowych i unikać wychodzenia na powierzchnię willi o powierzchni 12 

000 stóp kwadratowych. W kategoriach ML jest to sformalizowane przez pojęcie odległości między 

wartościami cech: 1100-1000 jest znacznie mniejsze niż 12 000-1000, więc algorytm może rozgryźć  

które są bardziej do siebie podobne. Jak widzieliśmy, większość rzeczywistych aplikacji ML nie używa 

jednej funkcji, ale dziesiątki, a nawet setki. Przyjrzyjmy się teraz naszej grze o krok i rozważmy drugą 

cechę: liczbę pokoi. Gdybyśmy narysowali okrąg dla każdego domu w (bardzo małym) zbiorze danych 

domów, diagram wyglądałby jak rysunek. 



 

Wyobraźmy sobie doświadczenie nowego użytkownika, którego nazwiemy Lucie. Lucie rejestruje się w 

FutureHouse i zaczyna przeglądać. Natychmiast klika jeden z domów i spędza dużo czasu na jego 

stronie, przeglądając zdjęcia, czytając opisy, rozważając recenzje i tak dalej. Możemy założyć, że jest to 

wyraźna wskazówka, że Lucie lubi ten dom. Jeśli weźmiemy wykres z rysunku 2 i zamienimy kropkę 

odpowiadającą ulubionemu domowi Lucie w gwiazdę, otrzymamy rysunek 



 

Naszym zadaniem jest pomóc jej znaleźć inne domy pasujące do jej upodobań: domy podobne do tego, 

na który właśnie spędziła dużo czasu. Nawet patrząc na rysunek poniżej, wydaje się intuicyjne, że trzy 

inne domy są dość podobne do ulubionych Lucie. Pozostałe cztery domy wydają się znacznie bardziej 

różne: dwa w lewym dolnym rogu są za małe, a te w prawym górnym rogu są prawdopodobnie za duże. 

Teraz musimy przełożyć to rozumowanie na terminy komputerowe, abyśmy mogli je zautomatyzować 

i pomóc tysiącom ludzi, takich jak Lucie w tym samym czasie. Ponownie użyjemy pojęcia odległości, 

które wprowadziliśmy wcześniej. Wyobraź sobie, że używasz linijki do mierzenia odległości między 

punktami (czyli domami) wydrukowanymi na rysunku 3: tak właśnie robi komputer, jak pokazano  



 

 

Po zmierzeniu odległości od domu oznaczonego gwiazdką do wszystkich pozostałych w zbiorze danych, 

możemy poprosić komputer, aby posortował je od najkrótszego do najdłuższego i wybrać dwa lub trzy 

pierwsze, aby pokazać Lucie. Oczywiście nadal rozważamy tylko powierzchnię i liczbę pokoi, więc nasze 

pojęcie podobieństwa jest surowe i niepełne: ignorujemy wiele innych ważnych cech domu, w tym 

lokalizację, rok budowy i inne. Na szczęście okazuje się, że algorytm tak naprawdę nie zmienia się, gdy 

dodamy wszystkie inne funkcje; po prostu trudniej jest narysować to na papierze i skonceptualizować 

dla nas, biednych, ograniczonych ludzi. Inżynierowie mogą łatwo tworzyć algorytmy odległości, które 

działają ze wszystkimi funkcjami, których użyliśmy w rozdziale 2 do przewidywania cen, a komputer 

może bez wysiłku je obliczyć. To, co właśnie opisaliśmy, to najprostszy system rekomendacji w historii, 

ale nadal jest skuteczny, a ta podstawowa koncepcja jest łatwa do wdrożenia w różnych sytuacjach 

biznesowych. Weź stronę, która pokazuje szczegóły i zdjęcia każdego domu. Inżynierowie mogą łatwo 

dodać pasek boczny z linkami do trzech lub czterech domów, które są najbardziej podobne do tego, 

który przegląda użytkownik, i cieszyć się dodatkowym ruchem. Bardziej wyrafinowane modele śledzą 

również ewolucję gustów użytkowników w czasie, biorąc pod uwagę wszystkie domy, z którymi 

kiedykolwiek mieli kontakt. Co więcej, moglibyśmy pogrupować wybory na podstawie kategorii 

przedmiotów i pory roku, zamiast traktować wszystkie preferencje tak samo. Na przykład witryna e-

commerce poleca ulubioną markę ołówków Twoich dzieci w okresie powrotu do szkoły, ale zdaje sobie 

sprawę, że te same rekomendacje nie są przydatne w okresie letnim. Zauważ, że system rekomendacji 

Lucie patrzył tylko na funkcje ulubionego domu Lucie i całkowicie ignorował to, kim ona jest i co zrobili 

inni użytkownicy w społeczności. Odnosi się to również do bardziej wyrafinowanych przykładów, które 

stworzyliśmy: na razie nadal koncentrujemy się tylko na treści. Dlatego tę rodzinę systemów 

rekomendujących nazywa się opartymi na treści . 

Systemy oparte na treści poza prostymi funkcjami 



Chociaż nasze fikcyjne przykłady FutureHouse dobrze nam służyły do tej pory, prawdopodobnie 

zastanawiasz się, w jaki sposób systemy rekomendacji można dostosować do innych rodzajów 

przedmiotów, takich jak ubrania w Twoim ulubionym e-sklepie. Mówiąc o domach, mieliśmy szczęście, 

że mamy zestaw funkcji opisowych, które są również dość łatwe do zebrania. Ponownie, są to te same 

funkcje, których użyliśmy w części 2, aby przewidzieć cenę sprzedaży domu. Jednak wiele organizacji 

wdraża systemy rekomendujące w katalogach produktów, dla których znacznie trudniej jest wybrać 

funkcje. Wyobraź sobie przykład na początku: znalezienie najlepszej koszulki dla siebie. Jakie funkcje 

mogłyby być używane?  

* Dominujący kolor (czarny, biały itd.)  

* Tkanina (bawełna, syntetyczna)  

* Szyja w kształcie litery V lub w kształcie litery C 

* Dopasowany (smukły, regularny)  

* Rękawy (długie, krótkie, trzy czwarte).  

Gdyby kupno koszulki było tak łatwe, wielu projektantów mody nie miałoby pracy. Rzeczywistość jest 

taka, że trudno jest wymyślić kryteria, które oddałyby styl T-shirtu, tak jak w przypadku każdej części 

garderoby, czy ogólnie w przypadku jakichkolwiek mediów wizualnych. Na szczęście rozwiązaliśmy już 

to samo wyzwanie w Części 4, kiedy zdaliśmy sobie sprawę z niedociągnięć konwencjonalnego uczenia 

maszynowego i wprowadziliśmy zaawansowane modele oparte na głębokim uczeniu, rodzinie 

algorytmów, które automatycznie wyodrębniają funkcje ze złożonych źródeł danych. Modele te były w 

stanie przekształcić obraz w mały zestaw liczb zwanych osadzaniami , które reprezentują 

wysokopoziomowe cechy obrazu w zwartej formie. Przypomnijmy, co powiedzieliśmy o głębokich 

sieciach neuronowych, kiedy są szkolone do rozpoznawania twarzy. Kiedy trenujesz algorytm 

rozpoznawania twarzy, uczy się on rozpoznawać cechy twarzy na wysokim poziomie i przekształca 

każdy wprowadzony obraz w serię liczb zwaną osadzeniem. Te osadzania reprezentują obecność (lub 

brak) pewnych ważnych cech twarzy na obrazie; na przykład, czy osoba na zdjęciu ma spiczasty nos, 

duże uszy i tak dalej. Co się stanie, jeśli zrobisz to samo z T-shirtami? Cóż, w magiczny sposób będziesz 

mieć sposób na przekształcenie obrazu tej koszulki z milionów pikseli w kilkaset cyfr, które wyrażają 

niektóre z jej cech stylu na wysokim poziomie. Może to być obecność pionowych pasków, poziomych 

pasków, wydruki różnych obiektów, zdań, logo i nie tylko. Podczas gdy intuicyjnie wiemy, że wszystkie 

te cechy są istotne dla scharakteryzowania koszulki, nie mamy możliwości zrobienia tego ręcznie. 

Algorytm głębokiego uczenia może to zrobić automatycznie, oszczędzając nam wszystkim dzień. Po 

przekształceniu obrazu w jego osadzenia za pomocą głębokiej sieci neuronowej, nagle znajdujemy się 

w tej samej sytuacji, którą opisaliśmy w poprzednim rozdziale: możemy przekształcić wszystkie obrazy 

w zbiór punktów w przestrzeni i zastosować kryterium podobieństwa aby dostrzec T-shirty, które są 

podobne do ulubionych przez użytkownika. Oczywiście osadzania będą wykonane w setkach lub 

tysiącach wymiarów, aby uchwycić niuanse stylu T-shirtu. Aby zwizualizować koncepcję, 

narysowaliśmy dwuwymiarową reprezentację osadzeń trzech koszulek, jak na rysunku 



 

Wyobraź sobie teraz, że użytkownik klika na stronę produktu koszulki A i spędza czas, patrząc na nią, 

sprawdzając dostępne rozmiary, kolory i materiały. Możemy to zinterpretować jako przejaw 

zainteresowania stylem tej koszulki i polecić inną, która ma bliskie jej osadzenie; na przykład T-shirt B. 

Unikamy sugerowania T-shirtu C, ponieważ wiemy, że jego osadzanie jest dalekie od tego, który 

podobał się użytkownikowi, a zatem prawdopodobnie nie będzie pasował do jego gustu. To znowu 

magia głębokiego uczenia i osadzania: sieci neuronowe znalazły sposób na „zrozumienie” obrazów i 

przekształcenie ich w mały zestaw liczb, które faktycznie mają sens (przynajmniej dla komputera). Jeśli 

o tym pomyślisz, obrazy nie są jedynymi aplikacjami, w których widziałeś moc osadzania. W części 5 

zobaczyłeś, jak potężne mogą być osadzania, gdy mamy do czynienia z innym skomplikowanym 

rodzajem danych: tekstem. To samo podejście, które opisaliśmy, działa również z tekstem. Załóżmy, że 

próbujemy sugerować użytkownikowi artykuły z wiadomościami w witrynie i chcemy znaleźć 

wiadomości podobne do tych, w których nasz użytkownik spędza większość czasu. Możemy 

przekształcić słowa w każdym artykule w jego osadzeniach i umieścić nasze nowe artykuły wektorowe 

w przestrzeni, jak pokazano na rysunku 



 

Gdy mamy już przestrzenną reprezentację artykułów z wiadomościami, możemy pozwolić, by 

koncepcja podobieństwa kierowała nami w polecaniu wiadomości użytkownikowi. Jeśli użytkownik 

czyta artykuł A, wiemy, że prawdopodobnie zainteresuje się artykułem B, ponieważ jego embedowania 

są blisko, a zatem i treść też. To magia głębokiego uczenia i osadzania: pozwalają nam przekształcać 

nawet złożone źródła danych, takie jak artykuły i obrazy, w reprezentacje liczbowe, które mają 

znaczenie, stosując te same techniki, które zastosowaliśmy w przypadku domów na początku części. 

Ograniczenia cech i podobieństwa 

Z tego, co powiedzieliśmy do tej pory, można by pomyśleć, że koncepcja podobieństwa (wraz z magią 

głębokiego uczenia się) może rozwiązać każdy problem z rekomendacjami, od artykułów z 

wiadomościami po artykuły gospodarstwa domowego. Ta sekcja pomoże Ci zbudować intuicję, 

dlaczego w niektórych przypadkach podobieństwo nie jest najlepszą strategią. Zacznijmy od innego 

klasycznego przykładu, który wszyscy znamy: polecanie filmów do obejrzenia. Zajmijmy się tym nowym 

problemem, stosując to samo podejście, które stosowaliśmy do polecania domów potencjalnym 

kupującym. Pierwszym krokiem jest znalezienie funkcji, które algorytm może wykorzystać do opisania 

filmów. Większość ludzi wymyśla listę, która wygląda tak:  

* Reżyser 

* Rok wydania 

* Gatunek (komedia, dramat, animacja, romans)  

* Trzech najlepszych głównych aktorów 

Jeśli pójdziemy dalej z tą listą funkcji, wkrótce dowiemy się, że rekomendacje generowane przez 

algorytm są w najlepszym razie nieciekawe, aw najgorszym wręcz śmieszne. Przez całą swoją karierę 

zarówno aktorzy, jak i reżyserzy pracowali przy różnego rodzaju filmach: nawet jeśli lubiłeś Titanica, 

nie oznacza to, że spodoba ci się Wilk z Wall Street tylko dlatego, że występuje w nim Leonardo 

DiCaprio. Możemy spróbować ulepszyć nasz model, wykorzystując moc głębokiego uczenia się. 

Moglibyśmy wprowadzić wszystkie dialogi filmowe do naturalnego modelu językowego, który może 

stworzyć dodatkowe funkcje, ukazujące temat i nastrój filmu. To prawdopodobnie zadziałałoby dobrze: 

dialogi o tematyce miłosnej i zmartwiona dyskusja kapitana dodałyby więcej niuansów do zaleceń, 

potencjalnie tworząc inne historie o zakazanej miłości i katastrofy. Jednak twoje przyszłe 



rekomendacje prawdopodobnie pozostaną przez jakiś czas w kategorii miłości i katastrofy, co może 

być mniej niż pociągające. Niestety, bez względu na to, jak bardzo zaawansowane jest tworzenie 

funkcji, pozostaje nam podstawowe ograniczenie: nasz silnik rekomendacji nadal opiera się na 

podobieństwie . Oznacza to, że model może sugerować tylko te elementy, które pasują do 

wcześniejszych wyborów klienta. To z pewnością zanudzi ich na śmierć: ile fantastycznych filmów 

Angeliny Jolie lub tandetnych dialogów jesteś w stanie wytrzymać, zanim anulujesz subskrypcję 

Netflix? Tak więc piętą achillesową rekomendacji opartych na treści jest to, że ich wyniki mogą stać się 

mdłe i przewidywalne. Chociaż nie jest to dobre rozwiązanie w przypadku rozrywki lub zakupów 

modowych, doskonale pasuje do niektórych innych branż; powiedzmy, zalecenia lekowe dla lekarzy. 

Nic dziwnego, że najlepszym sposobem na dodanie ludzkiego charakteru do rekomendacji jest 

włączenie ludzi do miksu. Korzystając ze społeczności użytkowników, którzy konsumują i oceniają 

katalog, możemy budować bardziej zniuansowane systemy rekomendacji. To właśnie zamierzamy 

zbadać w następnej sekcji. 

Mądrość tłumów: wspólne filtrowanie 

Podsumowując, systemy rekomendacji, które zbadaliśmy do tej pory, są powszechnie nazywane 

opartymi na treści , ponieważ wykorzystują opisowe atrybuty produktów, które użytkownik lubił w 

przeszłości, aby znaleźć i polecić podobne w katalogu. Podejście to można jednak podzielić na dwa 

sposoby: może być trudno wyrazić znaczące cechy, a wynikające z tego zalecenia mogą być 

przewidywalne i nudne. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy, jak radzimy sobie z tym problemem 

w prawdziwym życiu. Ludzie cały czas pytają znajomych o rekomendacje: książki, restauracje, filmy i 

tak dalej. Z biegiem czasu większość z nas nauczyła się, że niektórzy znajomi podzielają nasze gusta 

muzyczne lub kulinarne, dlatego chętnie słuchamy ich rekomendacji, ponieważ przewidujemy, że 

podobne preferencje, które mieliśmy w przeszłości, rozszerzą się również na przyszłość. Sztuczna 

inteligencja może skalować tę ludzką tradycję do znacznie większych grup, korzystając ze społeczności 

użytkowników, którzy wyrażają preferencje dotyczące elementów we wspólnym katalogu. Rodzaj 

algorytmów AI, które opierają się na tej koncepcji, nazywa się algorytmami filtrowania zespołowego: 

społeczne podejście do systemów rekomendacji, które robi prawie to samo, co robimy w prawdziwym 

życiu z naszymi przyjaciółmi. Jeśli możemy po prostu polegać na gustach i historiach preferencji 

podobnych użytkowników, rolą modelu opartego na współpracy jest dopasowanie użytkowników, 

którzy podzielają te same gusta, aby można było im zaproponować wzajemne rekomendacje. W 

prawdziwym życiu zaczęlibyśmy się wzajemnie dzielić naszymi historiami preferencji i zauważylibyśmy, 

że całkiem dobrze do siebie pasują: „Och, lubisz też Toy Story i Titanic! Oglądałeś &hellip;? Modele 

współpracujące mogą robić to samo i dopasowywać użytkowników o podobnych gustach, choć na 

znacznie większą skalę. Podobnie jak w modelach opartych na treści, będziesz musiał zbierać 

preferencje użytkowników. Wróćmy do naszego przykładu platformy nieruchomości i spójrzmy na 

przykładowe dane, aby zrozumieć intuicję stojącą za modelami współpracy. Tabela przedstawia 

preferencje trzech wyimaginowanych użytkowników platformy: Alicji, Boba i Jane. 

Home : Alicja : Bob : Jane 

Strona główna A: Jedna sypialnia w sąsiedztwie Dogpatch : ? : Lubię : Nie lubię 

Strona główna B: Trzy sypialnie w dzielnicy finansowej : Lubię : Nie lubię : Lubię 

Home C: Studio w dzielnicy Mission : Nie lubię : ? : Nie lubię 

Dom D: Jedna sypialnia w dzielnicy Mission : Nie lubię : Lubię : Nie lubię 

Strona główna E: Trzypokojowe w sąsiedztwie Mariny : Lubię : ? : Lubię 



Każdy wiersz tabeli pokazuje, co Alice, Bob i Jane myślą o każdym z pięciu domów w naszym (wprawdzie 

małym) katalogu. Podobnie jak w modelach opartych na zawartości, istnieje wiele sposobów zbierania 

tych danych preferencji. Najbardziej oczywistym sposobem jest po prostu zapytać ich; na przykład z 

pięciogwiazdkowym widżetem na stronie opisu domu. Wiele doświadczonych organizacji wychodzi 

poza to i śledzi bardziej szczegółowe informacje, takie jak czas spędzany przez użytkowników na 

czytaniu opisu lub przewijaniu obrazów. Jeśli Bob widział listę domu 10 razy w ciągu ostatnich dwóch 

dni i spędził pięć minut na każdej sesji, to całkiem dobry wskaźnik, że naprawdę jest zainteresowany. 

Przykładowy zestaw danych zawiera domy, na które Alice i Bob nie zdążyli spojrzeć (oznaczony znakiem 

zapytania w tabeli). Alicja nigdy nie znalazła Domu A, a Bob nie widział Domów C i E. Jak już wiesz, 

celem systemu rekomendacji jest wybranie, które z tych „brakujących” domów są bardziej 

zainteresowane, więc że możemy umieścić je na górze ich wyników wyszukiwania i pomóc im znaleźć 

nowe domy, które potencjalnie kupią. Patrząc na tabelę, możemy już stwierdzić, że Alice i Jane mają 

podobne zainteresowania: obie lubiły Dom E, a nie lubiły Domów C i D. Z drugiej strony Bob wydaje się 

mieć zupełnie inny gust niż Jane i Alice , ponieważ nie zgadzał się z żadnym z ocenianych przez nich 

domów. Podczas tworzenia rekomendacji wspólny system filtrowania sparowałby Alice i Jane jako 

dwie osoby o podobnych gustach i nie wyświetlał Alice Domu A, ponieważ nie pasował do preferencji 

Jane. Jeśli chodzi o Boba, wiemy, że szuka czegoś zupełnie innego niż Alice i Jane, dlatego sugerujemy, 

aby sprawdził Dom C, który nie był lubiany ani  przez Alice, ani Jane, i nie zaproponuje Domu E, który 

był lubiany przez obie. Innymi słowy, ideą wspólnego filtrowania jest ignorowanie podobieństwa 

między elementami i skupienie się na podobieństwie między użytkownikami , na podstawie ich 

interakcji z elementami i ich preferencji. Zauważ, że te modele ignorują funkcje użytkowników i 

opierają się wyłącznie na ocenach nadawanych przeglądanym domom. Oznacza to, że w naszym 

przykładzie z zabawkami Alice i Jane nie są kojarzone w pary na podstawie wspólnych cech 

społecznych, takich jak płeć czy wiek, ale są dopasowane ze względu na ich gusta w domu. Prawdziwa 

magia systemów współpracujących polega na tym, że nie musisz wiedzieć cokolwiek o przedmiotach 

lub użytkownikach w katalogu: dopóki istnieją użytkownicy, którzy oceniają rzeczy, możemy 

dowiedzieć się, którzy użytkownicy mają podobne gusta i polecać sobie nawzajem rzeczy. Ten sam 

model działa z domami tak samo dobrze, jak z filmami, o ile społeczność ma wystarczającą liczbę ocen. 

Ułatwia to również integrację systemów filtrowania opartego na współpracy z istniejącymi 

platformami, ponieważ nie musisz szukać dodatkowych danych o każdym elemencie (np. reżysera 

filmu), a zamiast tego możesz się zrelaksować, gdy użytkownicy są zajęci informowaniem Cię o tym, co 

myślą. . Co więcej, ponieważ te zalecenia są oparte na rzeczywistych preferencjach innych ludzi, mogą 

być nowatorskie i zaskakujące, podobnie jak te, które otrzymasz od przyjaciela. Współpracujące 

systemy filtrowania działają dobrze tylko wtedy, gdy użytkowników jest znacznie więcej niż pozycji w 

katalogu. W przeciwnym razie trudno jest wybrać grupy użytkowników o wspólnych upodobaniach: 

duże katalogi z wieloma pozycjami, które nigdy (lub tylko raz) nie zostały ocenione, nie grają dobrze. 

Załóżmy na przykład hiperboliczny przypadek, w którym Twoja witryna z nieruchomościami ma tylko 

Boba, Jane i Alicję jako użytkowników, ale 500 domów jest wystawionych na sprzedaż. Jest bardzo 

mało prawdopodobne, że nasi samotni trzej użytkownicy widzieli te same domy, co oznacza, że nie 

możemy użyć sprytnej sztuczki dopasowywania smaku, którą opisaliśmy.  Przykładem firmy, która jest 

doskonale przygotowana do wykorzystania filtrowania opartego na współpracy, jest Netflix, który ma 

dziesiątki milionów użytkowników wchodzących w interakcję z zaledwie setkami filmów. Na drugim 

końcu spektrum postaw się na miejscu Pinteresta: chociaż ma on również setki milionów 

użytkowników, treści dostępne dla tych użytkowników do interakcji to w zasadzie cała sieć: setki 

miliardów obrazów. W przypadku Pinteresta najlepszym podejściem jest korzystanie z rekomendacji 

opartych na treści. To właśnie zrobiła firma: w styczniu 2017 r. firma ogłosiła, że jej nowy system 

głębokiego uczenia dostarczający rekomendacje pinów oparte na treści zwiększył zaangażowanie 

użytkowników o 30% z dnia na dzień. Inną ważną kwestią jest to, że filtrowanie zespołowe działa, gdy 



masz wystarczająco dużo interakcji użytkownika z elementami, aby zbudować model. Jeśli jesteś młodą 

firmą z niewielką historią interakcji, być może będziesz musiał całkowicie zrezygnować z tego podejścia. 

W takim przypadku wszystko, co możesz zrobić, to zacząć od systemu opartego na treści, dzięki czemu 

możesz zacząć dostarczać rekomendacje bez dużej bazy danych istniejących ocen. W miarę 

powiększania się bazy użytkowników i pojawiania się ocen możesz wprowadzić element współpracy, 

aby zapewnić bardziej unikalne rekomendacje. Jak widać na przykładach, najlepsze w swojej klasie 

organizacje w rzeczywistości mieszają te dwa podejścia, zapewniając szeroki zakres zaleceń, które 

mogą spodobać się większości ich użytkowników. 

Rekomendacje poszły nie tak 

Wiele z zadań opartych na sztucznej inteligencji, które omówiliśmy do tej pory, zawiera proste definicje 

wydajności, które zwykle tłumaczymy pod względem dokładności, aby porównać modele w różnych 

sytuacjach. Na przykład mówiliśmy o dokładności w przewidywaniu ceny sprzedaży domu lub 

klasyfikowaniu psów i kotów na zdjęciach. Można łatwo zastosować to samo podejście do systemów 

rekomendujących – na przykład odkładając na bok zestaw testowy ocen i mierząc dokładność ich 

przewidywania. Jednak to uproszczone podejście ignoruje złożoną rzeczywistość ludzkich gustów i 

preferencji oraz ich wpływu na wyniki biznesowe. Pierwszy problem dotyczy doświadczenia 

użytkownika. Zautomatyzowane rekomendacje działają dobrze przez większość czasu, ale czasami 

zastanawiamy się, skąd wzięła się śmieszna sugestia. Powierzchnia ekranu jest ograniczona, podobnie 

jak uwaga użytkowników; nie chcesz go zmarnować, pokazując bezużyteczne produkty. Jak już 

zauważyłeś, większość najnowocześniejszych systemów rekomendacji działa na podstawie różnych 

sygnałów, opartych zarówno na cechach przedmiotów, jak i ocenach społeczności. Ponieważ ludzkie 

upodobania są dość nieprzewidywalne, tylko jedna sugestia poza bazą może mieć silny wpływ na 

zaufanie klientów, czyniąc ją drastycznie mniej skuteczną w generowaniu wartości biznesowej. W 

zależności od specyfiki społeczności, systemy rekomendacji mogą pomylić trywialną cechę (np. rok 

premiery filmu) z ważną, co prowadzi do zaskakujących (i rozczarowujących) rekomendacji. Ponadto 

strategia może działać dobrze dla kategorii produktów, ale być całkowicie bezużyteczna dla innych: 

może być miło widzieć koszulki podobne do tych, które kupiłem, ale nie zapełniaj mojego ekranu 

klimatyzatorami podobnymi do mojego ostatniego zakupu. Chociaż wrażenia użytkownika są ważnym 

czynnikiem, głupotą byłoby ignorowanie ogromnego wpływu, jaki mają polecające systey wpływ na 

kształtowanie opinii i dyskursu publicznego. Wiele, jeśli nie wszystkie media, które konsumujemy 

(wiadomości, filmy czy posty w mediach społecznościowych) zostało w pewnym momencie 

przefiltrowane przez system rekomendacji. Oznacza to, że ta technologia ma wyjątkową pozycję, aby 

wpływać na nasz wspólny światopogląd. Na razie będziemy prowadzić rozmowę wyłącznie o 

konsekwencjach biznesowych tej technologii, a później zbadamy szerszy wpływ na społeczeństwo. 

Marzenie o systemie rekomendacji 

Zakończmy odrobiną przemyśleń. Załóżmy, że na chwilę obecną 20% rekomendacji Amazon 

konwertuje na zakup. Załóżmy, że jeden z analityków danych Amazona znalazł sprytny sposób na 

ulepszenie swojego algorytmu rekomendacji do tego stopnia, że teraz 100% rekomendacji zamienia 

się w zakupy. Dlaczego Amazon miałby czekać, aż przejdziesz do Internetu i zrobisz zakupy, skoro już 

dokładnie wie, co chcesz kupić? Najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby wysłanie rzeczy bezpośrednio do 

domu, z ładną kartką pocztową z napisem „Nie ma za co”. Oczywiście 100% współczynnik konwersji 

wydaje się trochę za duży. Jednak koncepcja jest nadal aktualna: teoretycznie istnieje próg, przy którym 

rekomendacje produktów stają się tak skuteczne, że użytkownicy będą mniej wysiłku, aby zwrócić to, 

co im się nie podoba lub czego nie potrzebują, zamiast proaktywnie robić zakupy. W takim scenariuszu 

Amazon mógłby po prostu wysłać nam 10 produktów, a my odesłalibyśmy to, co się nie udało. Może 

to zabrzmieć futurystycznie, ale firmy modowe już eksperymentują z tym modelem. Pomyśl o tym: 



ulepszenie jednego elementu technologii może doprowadzić do całkowitego zakłócenia modeli 

biznesowych i nawyków zakupowych klientów. Na tym polega siła systemów rekomendujących i wielu 

innych technologii AI. 

Studium przypadku: Netflix oszczędza 1 miliard dolarów rocznie 

Kiedy Netflix został założony w 1997 roku, zaczął stosować model subskrypcji do wysyłania fizycznych 

płyt DVD do gospodarstw domowych, które następnie odsyłały nośniki pocztą po obejrzeniu filmu. W 

ciągu następnej dekady dostępność szybkiego Internetu i urządzeń osobistych na dużą skalę umożliwiła 

firmie przejście na cyfrową dystrybucję treści. Dzięki jednej miesięcznej opłacie abonamentowej klienci 

mogą oglądać tyle filmów i seriali, ile chcą, korzystając ze smartfonów, tabletów, laptopów lub 

inteligentnych telewizorów. Wygoda i niższe ceny w porównaniu z nośnikami fizycznymi czy telewizją 

kablową sprawiły, że Netflix jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w ostatnich latach. W latach 

2005-2018 przychody wzrosły z 682 mln USD do prawie 16 mld USD, a cena akcji wzrosła prawie 150-

krotnie, z 2 USD za akcję na początku 2005 r. do prawie 300 USD na koniec 2018 r. W 2018 r. firma 150 

milionów abonentów z ponad 190 krajów. Głównym motorem takiego gwałtownego wzrostu była z 

pewnością nowatorska koncepcja telewizji internetowej z pozornie nieograniczonymi możliwościami 

wyboru. Jednak nowe możliwości przyniosły ze sobą nowe, bezprecedensowe problemy. Ludzie 

generalnie nie potrafią podejmować decyzji w obliczu zbyt wielu wyborów, a wybór programu 

telewizyjnego do obejrzenia nie jest wyjątkiem. Badania konsumenckie donoszą, że typowy użytkownik 

Netflixa wyłączy się już po 60 sekundach spędzonych na wybieraniu nowego tytułu do obejrzenia. Aby 

sprostać temu nowemu wyzwaniu, firma mocno zainwestowała w systemy rekomendacji, aby pomóc 

użytkownikom znaleźć atrakcyjne treści w obszernym katalogu Netflix. 

System rekomendacji Netflix 

Choć koncepcja telewizji internetowej spopularyzowana przez Netflix przyniosła nowe wyzwania, 

przyniosła również nowe możliwości gromadzenia danych. Dzięki infrastrukturze na żądanie Netflix ma 

dostęp do ogromnych ilości danych o tym, co robi każdy użytkownik: co ogląda, gdzie i kiedy się loguje 

i tak dalej. Najważniejszym sposobem interakcji systemu rekomendacji Netflix z klientami jest strona 

główna, którą odwiedzają zaraz po zalogowaniu. Chociaż interfejs zmienia się w zależności od typu 

urządzenia, punktem wyjścia jest zbiór około 40 wierszy reprezentujących różne kategorie filmów i do 

75 elementów w wierszu. Aby zdecydować, jak wypełnić tę nieruchomość na ekranie, Netflix 

przekazuje wszystkie gromadzone dane do grupy algorytmów, z których każdy specjalizuje się w innym 

zadaniu rekomendacji. Razem te algorytmy tworzą system rekomendacji Netflix. Rdzeniem systemu 

jest algorytm zwany Spersonalizowany ranking wideo (PVR). PVR, oparty na dużej ilości danych, które 

Netflix zbiera na temat nawyków oglądania użytkowników, służy do oszacowania 

prawdopodobieństwa, że użytkownik obejrzy filmy ze wszystkich różnych kategorii filmów (na przykład 

Thriller lub Dramat). Strona główna Netflix ma również inne specjalne wiersze, które mają swój własny 

algorytm rekomendacji. Jednym z przykładów jest wiersz Top Picks, który sugeruje najlepszą treść 

wybraną ze wszystkich kategorii. Algorytm ten nazywa się Top N Video Ranker . Gdy PVR jest używany 

do wyszukiwania najlepszych filmów w określonym podzbiorze katalogu, ranking Top N przegląda cały 

katalog. Kolejny specjalny wiersz dotyczy treści Na czasie na czasie. Netflix łączy spersonalizowane 

rekomendacje z sygnałami płynącymi z trendów czasowych. W szczególności firma znalazła dwa 

rodzaje czynników, które wpływają na zachowanie użytkowników. Pierwszy czynnik związany jest z 

powracającymi trendami, takimi jak Boże Narodzenie czy Walentynki. Drugi rodzaj trendu jest związany 

z wydarzeniami krótkoterminowymi, takimi jak wybory czy klęski żywiołowe, które wzbudzają 

zainteresowanie. Nawet w tym przypadku Netflix nie pokazuje tego samego wiersza każdemu 

użytkownikowi, ale miesza sygnały z ogólnego trendu ze spersonalizowanymi przedmiotami. Kolejnym 

charakterystycznym wierszem jest Kontynuuj obserwację. Podczas gdy wszystkie pozostałe wiersze 



koncentrują się na treści, której użytkownik nigdy nie oglądał, ten wiersz koncentruje się na treści, 

którą użytkownik zaczął konsumować, ale nigdy jej nie skończył. Rankingowy Kontynuuj Obserwację 

wybiera tytuły z największym prawdopodobieństwem ukończenia, korzystając z następujących funkcji 

specyficznych dla aplikacji: 

* Czas, który upłynął od ostatniego oglądania 

* Urządzenie 

* Punkt porzucenia (środek programu a początek lub koniec) 

* Inne tytuły oglądane od ostatniego wyświetlenia 

Wszystkie algorytmy, które widzieliśmy do tej pory, do wybierania swoich sugestii opierają się na 

technikach filtrowania zespołowego - określaniu gustu użytkownika na podstawie wyborów innych 

użytkowników, którzy mają podobne wzorce oglądania (a zatem mają podobny gust). Wiersze 

Obejrzane stanowią wyjątek, ponieważ oferują treści podobne do tych, które wcześniej oglądał 

użytkownik. To zadanie jest wykonywane przez algorytm podobieństwa wideo-wideo , system 

rekomendacji oparty na treści. Algorytm ten nie bierze pod uwagę gustu użytkownika: jego wynikiem 

jest ranking podobieństwa między wyborem użytkownika a resztą katalogu Netflix. Jednak wybór filmu 

do wykorzystania algorytmu podobieństwa wideo-wideo jest spersonalizowany na podstawie gustu 

użytkownika. Oprócz tej serii algorytmów, w 2015 roku Netflix wprowadził algorytm Page Generation, 

który decyduje, w którym wierszu wyświetlać konkretnego użytkownika w różnych sytuacjach. Tabela 

podsumowuje algorytmy Netflix, które składają się na jego system rekomendacji. 

Algorytm : Użyj : Kryterium 

Spersonalizowany ranking wideo: biorąc pod uwagę kategorię filmu, wybierz filmy, które użytkownik 

najprawdopodobniej obejrzy w tej kategorii. : Filtrowanie zespołowe 

Top N Video Ranker: Spośród wszystkich filmów w katalogu wybierz najlepsze dla konkretnego 

użytkownika. : Filtrowanie zespołowe 

Trendy teraz : na podstawie różnych trendów czasowych wybierz filmy zgodne z trendem i takie, które 

użytkownik najprawdopodobniej obejrzy. : Filtrowanie zespołowe 

Kontynuuj oglądanie : biorąc pod uwagę kolekcję filmów, które użytkownik rozpoczął, ale nie ukończył, 

wybierz te, które najprawdopodobniej wznowi. : Filtrowanie zespołowe 

Podobieństwo wideo-wideo : Mając film, znajdź filmy, które są najbardziej podobne. : Content based 

(podobieństwo wideo) 

Generowanie strony : wybierz, które wiersze mają być wyświetlane dla określonego użytkownika iw 

jakiej kolejności. : Filtrowanie oparte na współpracy 

Rekomendacje i doświadczenie użytkownika 

System rekomendacji Netflix jest głównym sposobem interakcji klientów z usługą i jako taki uległ 

zmianie, aby dostosować się do ewolucji samej platformy. Przez lata, w których Netflix działał, 

dostarczając klientom fizyczne płyty DVD, cykl informacji zwrotnych dotyczących 

oglądania/oceniania/oglądania, który zwiększał zaangażowanie klientów, był znacznie wolniejszy niż 

obecnie. Klienci otrzymywali nowe treści tylko raz w tygodniu, a cotygodniowa przesyłka powinna 

zawierać coś, co zapewni im rozrywkę w piątek wieczorem. Dzięki streamingowi online zasady gry 

uległy zmianie: ponieważ użytkownicy mogą rozpocząć i przestać korzystać z dowolnej zawartości w 



dowolnym momencie, rekomendacje mogą być bardziej płynne. Jednocześnie szeroko zakrojone 

badania użytkowników ujawniły, że najważniejszym czynnikiem retencji w erze streamingu jest ilość 

czasu, jaką klienci spędzają na oglądaniu treści. Cele systemu rekomendacji Netflixa ewoluowały 

odpowiednio. Krytycy tej (stopniowej) zmiany sugerują, że jest ona nadmiernie nastawiona na 

„wystarczająco dobre” treści, których jedynym celem jest utrzymywanie abonentów w kontakcie przez 

wiele godzin dziennie. Bardziej ryzykowne sugestie, z odpowiednio wyższym ryzykiem rozczarowania, 

są natomiast niedoważone. Żaden algorytm używany przez setki milionów ludzi na całym świecie nie 

może być wyłączony spod krytyki, a system rekomendacji Netflix nie jest wyjątkiem. Podczas gdy 

rażąco błędne rekomendacje często pojawiają się w mediach społecznościowych, subtelniejsze błędne 

przewidywania ujawniają również nierozwiązane problemy w tej domenie. Użytkownicy często 

narzekają, że model nie jest w stanie śledzić wielu niezależnych „nastrojów” i tendencji związanych z 

konsumpcją mediów. Typowym przykładem jest pijalnia śmieci w piątek wieczorem, która wpływa na 

rekomendację na kolejne dwa miesiące. 

Wartość biznesowa rekomendacji 

W 2015 roku dyrektor ds. produktów Netflix Neil Hunt i wiceprezes ds. innowacji produktów Carlos 

Gomez-Uribe napisali „System rekomendacji Netflix: algorytmy, wartość biznesowa i innowacje” ( 

https://dl.acm.org/citation.cfm?id =2843948). Poinformowali, że system rekomendacji Netflix był 

odpowiedzialny za 80% godzin strumieniowanych na platformie, a pozostałe 20% pochodziło z funkcji 

wyszukiwania. Ponieważ jednak użytkownicy często szukają tytułów, których nie ma w katalogu, udział 

tych 20% staje się problemem z rekomendacjami. Oceniając skuteczność algorytmów, Netflix opiera 

się na określonych wskaźnikach. Dwa z najważniejszych to efektywna wielkość katalogu (ECS) i 

wskaźnik realizacji. ECS to wskaźnik opisujący rozproszenie oglądania wszystkich pozycji w katalogu. 

Miara ma matematyczne sformułowanie, ale główna idea, za którą się kryje, jest dość prosta: jeśli 

większość wyświetleń pochodzi z jednego filmu, będzie ona bliska 1. Jeśli wszystkie filmy generują taką 

samą liczbę wyświetleń, ECS jest zbliżony do tej liczby filmów w katalogu. Jeśli w katalogu znajdują się 

filmy, które są rzadko oglądane i takie, które są bardziej popularne, ECS jest gdzieś pośrodku. Im wyższa 

ta wartość, tym więcej osób ogląda wszystkie filmy z katalogu, co przekłada się na wyższe zadowolenie 

klientów i zwiększony zwrot z pieniędzy, które Netflix wydał na nabycie praw do dystrybucji lub 

produkcji mediów. Celem Netflix jest zatem maksymalizacja tej wartości. Aby przetestować 

skuteczność systemu rekomendacji, Netflix próbował udostępniać treści użytkownikom, stosując te 

dwa podejścia: 

* Korzystanie z miernika popularności — zaczynając od najpopularniejszego filmu w katalogu i 

stopniowo dodając inne popularne filmy (czarna linia) 

* Korzystanie ze spersonalizowanego systemu — zaczynając od rankingu filmów z wynikiem PVR i 

dodając inne filmy zgodnie z kolejnością podyktowaną algorytmem PVR 

Korzystanie ze spersonalizowanego systemu spowodowało wzrost 

ECS 400%. Innym kluczowym wskaźnikiem zaangażowania używanym przez Netflix jest wskaźnik 

wykorzystania , definiowany jako ułamek oferowanych rekomendacji, które skutkują grą. Wartość 

bliska 1 oznacza, że rekomendacja zostanie wybrana w 100% przypadków, natomiast wartość bliska 0 

oznacza, że rekomendacja nie zostanie wybrana. Netflix próbował zaproponować użytkownikom 

szereg zaleceń, stosując dwa podejścia: 

* Wyświetlanie pierwszych N najpopularniejszych filmów 



* Wyświetlanie filmów N, które według systemu rekomendacji były najlepszym wyborem dla 

użytkownika 

Porównując te dwa podejścia, Netflix zauważył, że spersonalizowany system zapewnił znaczne 

ulepszenia w porównaniu z podejściem „najpopularniejszym”, przy prawie czterokrotnym wzroście 

liczby chętnych dla filmu „najlepiej dopasowanego” w porównaniu z „najpopularniejszym” i 

zmniejszającej się wraz z upływem czasu. przejść do filmów ocenianych jako mniej pasujące. Poprawa 

rekomendacji i tych wskaźników jest ściśle związana z poprawą wyników biznesowych. W przypadku 

usług opartych wyłącznie na subskrypcji, takich jak Netflix, trzy kluczowe wskaźniki, które należy 

obserwować, to wskaźnik pozyskiwania nowych członków, wskaźnik rezygnacji z członkostwa 

(wskaźnik rezygnacji) oraz wskaźnik powrotu byłych klientów. Hunt i Uribe informują, że wysiłki 

Netflixa w zakresie personalizacji i rekomendacji zmniejszyły wskaźniki rezygnacji o kilka punktów 

procentowych. Ogólnie rzecz biorąc, szacują, że łączny wysiłek wszystkich ich algorytmów 

rekomendujących zaoszczędził Netflixowi ponad 1 miliard dolarów rocznie, w czasie, gdy łączne 

przychody wynosiły poniżej 7 miliardów dolarów. 

Pytania dotyczące sprawy 

* Czy większy katalog produktów jest jednoznacznie lepszy dla konsumentów? A dla biznesu? 

* Jak ewoluował system rekomendacji wraz z przejściem z fizycznych nośników, następnie 

strumieniowania online i wreszcie oryginalnych produkcji? 

* Oprócz rekomendacji, jakie są inne ważne sposoby, w jakie Netflix może wykorzystać swoją przewagę 

w zakresie danych, konkurując z zasiedziałymi platformami dystrybucyjnymi (na przykład telewizja, 

kina, nośniki fizyczne)? 

Dyskusja na temat przypadku 

Netflix jest prawdopodobnie jedną z firm, które najbardziej wstrząsnęły branżą rozrywkową. Jego 

sukces był jedną z głównych przyczyn porażki giganta wypożyczalni DVD, Blockbuster, a jego przejście 

do oryginalnych treści stanowi zagrożenie dla producentów treści, takich jak sieci telewizyjne i studia 

filmowe. Zaczynając jako internetowa usługa wypożyczania płyt DVD, firma naprawdę zaczęła się 

rozwijać, gdy zapoczątkowała koncepcję telewizji internetowej. Głównymi alternatywami dla telewizji 

internetowej w tamtym czasie były systemy nadawania liniowego i kablowe. Podczas gdy ci dwaj mają 

z góry ustalony harmonogram, telewizja internetowa umieszcza użytkowników w fotelu kierowcy, co 

pozwala im wybierać dowolne treści, kiedy tylko chcą. Siła wyboru wydaje się być pewnym punktem 

sprzedaży każdej firmy. Jednak, jak podkreślają Hunt i Gomez-Uribe, ludzie okazują się niezbyt dobrzy 

w wyborze, zwłaszcza wśród ogromnej puli opcji. Jaki jest sens posiadania dużej kolekcji filmów, jeśli 

użytkownicy nie mogą znaleźć niczego, co im się podoba? Dotyczy to nie tylko branży rozrywkowej. 

Pomyśl o każdym e-commerce: jaka jest wartość katalogu dużej marki, jeśli użytkownicy niczego nie 

kupują? Główny problem polega na tym, że chociaż oferta firmy może być potencjalnie nieograniczona, 

ludzie mają niewiele czasu na jej przeglądanie. W przypadku Netflix firma informuje, że większość 

użytkowników zrezygnuje z wyszukiwania filmów, jeśli nie znajdą niczego w ciągu 60 do 90 sekund. 

Oznacza to, że bez jakiejkolwiek pomocy użytkownikom, dodanie elementów do katalogu może jeszcze 

bardziej utrudnić użytkownikom znalezienie czegoś, co im się podoba, i może przynieść efekt przeciwny 

do zamierzonego z punktu widzenia użytkownika i biznesowego. Na tym polega wartość systemów 

rekomendujących: upewnienie się, że użytkownicy mogą znaleźć wartość w Twojej ofercie dzięki 

podejściu do sugestii opartemu na danych. Jednym z kluczowych atutów internetu, z którego korzysta 

Netflix, jest możliwość zbierania danych i monitorowania preferencji użytkowników. Pomyśl przez 

chwilę o różnicy między wersją Netflix do wypożyczania na DVD a wersją telewizji internetowej. W 



pierwszym przypadku, po wysłaniu płyty DVD, firma miała tylko jeden sposób na sprawdzenie, czy 

użytkownicy ją polubili: ocenę, jaką ją dali (jeśli w ogóle chcieli ją zostawić). Dzięki usłudze przesyłania 

strumieniowego Netflix może rejestrować znacznie bogatsze informacje, takie jak: 

* Kiedy użytkownik obejrzał film (godzina, dzień) 

* Na którym urządzeniu 

* Czy użytkownik obejrzał to wszystko podczas jednej sesji, czy kilka razy wstrzymał? 

Ponadto Netflix może testować różne wersje algorytmów rekomendacji i mierzyć ich wydajność 

według określonych wskaźników. Obfitość danych jest kluczowym zasobem, który pozwolił Netflixowi 

nie tylko zwiększyć zaangażowanie użytkowników, ale także mierzyć jego wydajność i odpowiednio 

dostosowywać produkt. 

Streszczenie 

Systemy rekomendacji oferują klientom spersonalizowane rekomendacje, umożliwiając im poruszanie 

się po szerszym katalogu produktów lub usług oraz zwiększając zaangażowanie. Systemy rekomendacji 

oparte na treści wykorzystują historię użytkowników (odwiedzone strony, kupione przez nich produkty 

itd.) w celu rekomendowania podobnych pozycji z katalogu. Filtrowanie grupowe to kolejne podejście, 

które umożliwia znajdowanie w społeczności użytkowników o podobnych upodobaniach i 

udostępnianie między nimi rekomendacji. Systemy rekomendacji to podstawa nowoczesnych platform 

e-commerce i dystrybucji mediów, jak widzieliście w studium przypadku Netflix. 



 

Gotowy - wyszukiwanie możliwości AI 

Ta część obejmuje:  

* Zrozumienie różnicy między wizją AI a projektem AI 

* Poszukiwanie możliwości sztucznej inteligencji w Twojej organizacji 

* Ustalanie priorytetów i testowanie pomysłów na projekty AI 

* Dzielenie rzeczywistych złożonych produktów AI na niezależne komponenty oparte na ML 

* Przekładanie wymagań biznesowych na zadania ML za pomocą kanwy ramek 

W tej części postawisz pierwsze kroki w pomieszanym świecie innowacji AI. Pomyśl o uczeniu 

maszynowym jako skrzynce narzędziowej pełnej różnych przedmiotów, takich jak młotki, śrubokręty i 

piły. Po przeczytaniu Części 1 wiesz, jak wszystkie te narzędzia można wykorzystać do tworzenia 

produktów. Następnym krokiem jest zastanowienie się, co i jak zbudować za pomocą tych narzędzi. Ta 

część rozpoczyna się od przedstawienia struktury, którą opracowaliśmy, aby zidentyfikować, wybrać i 

zweryfikować najbardziej obiecujące możliwości sztucznej inteligencji w Twojej organizacji. Pokażemy 

Ci również, jak podzielić złożony produkt na bardziej przyjazne dla ML komponenty, które można 

zbudować niezależnie. Wreszcie, nasz Framing Canvas nauczy Cię, jak przełożyć wyniki całej tej 

wstępnej pracy na opis Twojego projektu, który może zostać wykorzystany przez zespół techniczny.  

Nie daj się nabrać na szum: Innowacje AI zorientowane na biznes 

Pierwsza część dotyczyła historii FutureHouse, fikcyjnej platformy nieruchomości, która umożliwia 

użytkownikom kupowanie i sprzedawanie domów przez Internet. Wymyśliliśmy wymyślne funkcje 

sztucznej inteligencji i wyobraziliśmy sobie, jak mogą one pomóc FutureHouse przyciągnąć więcej 

użytkowników. Cały czas staraliśmy się wyjaśnić stojące za nimi koncepcje techniczne. Nie skupiliśmy 

naszej uwagi na historii zakulisowej: jak FutureHouse wpadło na te pomysły? Jak wybrała najlepsze do 

pracy? Jeśli nie pracujesz dla giganta technologicznego, istnieje prawdopodobieństwo, że Twoja 

organizacja stawia pierwsze kroki w swojej podróży z AI, a Ty prawdopodobnie również masz do 

czynienia z tymi pytaniami. Dlatego postanowiliśmy wrócić do początków przygody z AI FutureHouse i 

wyobrazić sobie rozmowy, które miały miejsce w jego salach konferencyjnych. Dadzą ci scenariusz, 

którego możesz się trzymać, gdy będziemy odkrywać najlepsze praktyki wprowadzania AI w 

organizacji. Zacznijmy od fikcyjnego spotkania inauguracyjnego: 

CEO: AI jest w dzisiejszych czasach we wszystkich wiadomościach; wygląda na to, że będzie odgrywać 

dużą rolę w każdej firmie. Zdecydowanie musimy zacząć się temu przyglądać, zanim zrobi to nasza 

konkurencja lub jakiś startup technologiczny.  

CTO: Masz rację; porusza się tak szybko i musimy się przygotować. Proponuję zacząć inwestować w 

infrastrukturę, abyśmy mogli przetwarzać wszystkie nasze dane. Następnie możemy przeszkolić 

naszych inżynierów lub zatrudnić nowych analityków danych i zacząć budować algorytmy AI.  

Menedżer ds. marketingu: Szczerze, chłopaki, myślę, że to moda. Teraz fajnie wygląda powiedzenie 

„Używamy sztucznej inteligencji”, ale w końcu zniknie.  

Lider AI: Zgadzam się, że niektórzy ludzie zbyt szybko wskakują na modę, ale uważam, że całkowite 

zignorowanie AI byłoby krótkowzroczne. Oczywiście nie jest to srebrna kula; potrzebujemy strategii, 

aby mieć pewność, że możemy uzyskać wartość z rzeczy, w których sztuczna inteligencja jest świetna.  



 

CEO: Mmm, ale nie jestem pewien, czy jestem w pełni świadomy tego, w czym sztuczna inteligencja 

jest świetna. W mediach jest tyle zamieszania, że staram się zrozumieć, co jest prawdziwe, a co szumne.  

Lider AI: Moim zdaniem to pierwsza rzecz, którą musimy naprawić. Co powiesz na zorganizowanie 

szkolenia dla zespołu wykonawczego, abyśmy wszyscy byli bardziej świadomi tego, co tak naprawdę 

może zrobić sztuczna inteligencja, a następnie zaplanujemy kolejne kroki?  

CTO: Myślę, że to dobry pomysł; pomogłoby to również zespołowi technicznemu i pracownikom 

biznesowym w nauce współpracy.  

Kierownik ds. marketingu: OK, zróbmy to. Może to pomoże mi zmienić zdanie na temat tej technologii. 

Ale myślę, że to kluczowe, abyśmy zaczęli od strategii. Bez jakiejś formy wizji AI stracimy czas i 

pieniądze.  

Lider AI: Cieszę się, że wszyscy jesteście podekscytowani szkoleniem AI i zdecydowanie zgadzam się z 

Wami, że musimy mieć wizję. Z drugiej strony myślę, że potrzebujemy więcej doświadczenia, aby 

zbudować wizję AI. Sam trening nie wystarczy: musimy zacząć brudzić sobie ręce, zanim poświęcimy 

czas na długoterminowe planowanie. Proponuję, abyśmy po szkoleniu poszukali jakichś projektów AI, 

z którymi moglibyśmy zacząć eksperymentować. Poprowadzą nas w definiowaniu naszej wizji sztucznej 

inteligencji.  

CEO: Podoba mi się, dokąd to zmierza. Czy wszyscy zgadzamy się na szkolenie w zakresie sztucznej 

inteligencji i rozpoczęcie eksperymentowania z tą technologią? Chcę mieć pilota za cztery miesiące od 

teraz; wtedy możemy się zatrzymać, spojrzeć na to, czego się nauczyliśmy i zacząć mówić o naszej 

ogólnej strategii i wizji. Jak to brzmi?  

Ta rozmowa zawiera wiele elementów organizacji, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze sztuczną 

inteligencją. Rzeczywiście, fragmenty tego scenariusza wielokrotnie rozgrywały się na naszych oczach 

podczas naszych doświadczeń konsultingowych. Przyjrzyjmy się jego najważniejszym częściom. Po 

pierwsze, chcemy, abyś skupił się na ludziach. To rozmowa, a nie monolog czy wymuszona strategia 

przez kogoś zepchnięta. Aby dokonać owocnej zmiany, potrzebujesz drużyny, a nie samotnego wilka. 

Idąc dalej, ten skrypt ma cztery postacie o określonych cechach:  

* Inicjator - Ktoś, kto rozpoczyna dyskusję. Może to być ktoś, kto słyszał o AI w wiadomościach, ktoś, 

kto ma doświadczenie i widzi szansę, lub po prostu ktoś, kto chce rozpocząć nowe projekty, aby 

rozwinąć swoją karierę. W naszym przypadku wyobraziliśmy sobie, że ta osoba jest prezesem firmy. To 

idealny scenariusz, ale inicjatorem może być również kierownik lub pracownik.  

* Technik - Technolog, który stawia na sztuczną inteligencję na pierwszym miejscu. W naszym 

przypadku jest to CTO. Tacy ludzie zwykle przyglądają się technicznym aspektom sztucznej inteligencji 

i zapominają o wpływie na biznes. Ważne jest, aby perspektywa technika była zrównoważona z 

perspektywą ludzi bardziej zorientowanych na biznes.  

* Sceptyk - Ktoś, kto po prostu nie wierzy, że sztuczna inteligencja ma jakąkolwiek wartość. Często ci 

ludzie twierdzą, że sztuczna inteligencja to tylko fanaberia lub że to „tylko statystyki”. Czasami ci ludzie 

rozgrzeją się do AI, gdy dowiedzą się o tym więcej. Czasami muszą zobaczyć wyniki na własne oczy. W 

naszym przypadku sceptykiem jest kierownik ds. marketingu, ale może to być ktokolwiek inny w 

organizacji.  

* Lider AI - to osoba, która rozumie sztuczną inteligencję, miejmy nadzieję, że ma z nią pewne 

doświadczenie i upewnia się, że technologia jest wykorzystywana w sposób, który przynosi wartość 

biznesowi. Mają głęboką wiedzę na temat biznesu i znają podstawowe zasady sztucznej inteligencji, 



 

aby znaleźć punkty przecięcia między nimi. Mam nadzieję, że ta osoba może być tobą po przeczytaniu 

tego tekstu i zdobyciu pewnego doświadczenia.  

Kluczowym elementem rozmowy jest lider AI. Za kilka chwil ta rozmowa mogła przybrać zły obrót, 

prowadząc organizację do potencjalnego ślepego zaułka w działaniach AI. Na szczęście dla naszej 

fikcyjnej firmy lider AI interweniował i zaproponował dobre strategie, aby temu zapobiec. Pierwszym 

dzwonkiem alarmowym w rozmowie jest to, że żaden z uczestników (inicjator, sceptyk i technik) nie 

ma wystarczającej wiedzy na temat sztucznej inteligencji, aby podejmować świadome decyzje. W 

takich sytuacjach istnieje ryzyko, że organizacja podąży za kimś, kto ma najgłośniejszy głos, nawet jeśli 

prowadzi zespół na ślepo. Co gorsza, sceptycy mogą zgłaszać zastrzeżenia poparte uprzedzeniami, a 

nie prawdziwą wiedzą. To jest przepis na katastrofę. Na szczęście lider AI proponuje przeprowadzenie 

szkoleń nietechnicznych dla wszystkich decydentów. Edukacja to drugi główny element tej rozmowy. 

Upewnienie się, że „biznesmeni” (dyrektor generalny, dyrektor ds. marketingu itd.) rozumieją, że 

sztuczna inteligencja jest ważna dla pomyślnego wdrożenia sztucznej inteligencji w organizacji. O ile 

nie zajmujesz się rozwojem zaawansowanych technologii, „faceci z biznesu” są u steru i chcesz, aby 

wiedzieli, jak działa nowy ocean, którym pływają. Po zbudowaniu podstaw wiedzy zespołu 

biznesowego sceptyczny menedżer słusznie przypomina wszystkim, że sztuczna inteligencja musi być 

wykorzystywana jako narzędzie służące biznesowi i ważne jest, aby zacząć od początku z jasną wizją AI: 

jasną ścieżką, która określa, co zrobi to w erze sztucznej inteligencji, w jaki sposób pomoże swoim 

pracownikom pracować wydajniej i jak ukształtuje swoje produkty, aby lepiej służyły swoim klientom. 

Posiadanie wizji AI jest z pewnością kluczowe dla każdej organizacji i zdecydowanie zachęcamy 

wszystkich do znalezienia własnej. Jednak, jak wskazuje lider AI w naszej rozmowie, Twoja wizja AI nie 

pojawi się we śnie ani w prezentacji PowerPoint przygotowanej przez firmę konsultingową. Zamiast 

tego jest produktem doświadczeń i eksperymentów, sukcesów i niepowodzeń. Jak możesz wymyślić 

kompleksową wizję AI, jeśli nie podjąłeś jeszcze żadnych kroków w jej użyciu? Z naszego doświadczenia 

zauważyliśmy, że firmy, które zaniedbują eksperymentowanie, aby skupić się na długoterminowej 

strategii, zwykle kończą w „burzy mózgów dolinie śmierci”: wciąż stawiają hipotezy na temat tego, co 

powinny zrobić, ale ponieważ brakuje im działania, brakuje im informacji, których potrzebują, aby 

udowodnić, że są na dobrej drodze. Rezultatem jest ciągły przepływ myśli bez wystarczających działań, 

aby potwierdzić ich strategię. Dobrym sposobem na rozpoczęcie budowania długoterminowej wizji 

sztucznej inteligencji jest skupienie się na projektach AI: dobrze zakrojonych inicjatywach, które 

wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia nowych produktów lub funkcji lub optymalizacji 

istniejących procesów. Prowadząc projekty AI, zdobędziesz potrzebne doświadczenie i nauczysz się 

tego, czego jeszcze nie wiesz, aby stworzyć owocną wizję AI. Projekty AI mogą być mniej lub bardziej 

skomplikowane (najlepiej zacząć od czegoś małego – o tym później), ale zawsze muszą mieć solidny i 

wymierny wpływ na biznes. Możesz to postrzegać jako wysiłek od dwóch do sześciu miesięcy: zespół z 

Twojej organizacji tworzy grupę zadaniową AI i buduje pojedynczy produkt lub usługę wykorzystującą 

ML, z dobrze zdefiniowanymi wynikami, KPI i oczekiwanym wpływem na biznes. Wszystkie branżowe 

studia przypadków, które omówiliśmy w tej książce, to projekty AI. Doskonałym przykładem tego, jak 

projekt AI może prowadzić do wizji AI, jest pierwsze studium przypadku w rozdziale 2, które opisuje, w 

jaki sposób Google zrewolucjonizował sposób optymalizacji zużycia energii w centrum danych. 

Przyjrzyjmy się głębiej studium przypadku Google, aby zobaczyć, w jaki sposób firma zbudowała swoje 

centra danych zoptymalizowane pod kątem uczenia maszynowego. Pierwszą iskrą, która rozpaliła 

rewolucję, był prosty projekt wymyślony i prowadzony przez Jima Gao, jednego z inżynierów Google 

zajmujących się centrami danych. Gao wykorzystał politykę Google 20% i poświęcił jeden dzień 

swojego tygodnia pracy na zbudowanie prostego modelu ML do przewidywania jednego z kluczowych 

wskaźników wydajności systemu chłodzenia centrum danych, biorąc pod uwagę inne parametry 

operacyjne. Ten projekt wydawał się obiecujący, a kolejnym krokiem było przetestowanie modelu Gao 



 

poprzez symulację systemu chłodzenia w różnych warunkach i ręczne wybranie najlepszego. 

Następnym krokiem było przejęcie kontroli przez DeepMind, spółkę zależną Google AI. DeepMind 

dopracował model Gao i pozwolił Google obniżyć rachunki za energię o 40%. Nie był to ostatni krok 

inicjatywy: Google nadal polegał na inżynierach, którzy sprawdzali wybory algorytmu i wdrażali je. 

Pełna wizja stała się bliższa rzeczywistości dzięki ostatniemu projektowi DeepMind, który pozwolił ML 

przejąć zalecenia, a inżynierowie po prostu sprawdzali, czy nic nie poszło nie tak. Głównym wnioskiem 

z doświadczenia Google w zakresie centrów danych jest to, że pielęgnowanie małych projektów jest 

najlepszym sposobem na rozpoczęcie tworzenia szerszej wizji sztucznej inteligencji. Rozpoczynając i 

kończąc projekty AI, dowiesz się, co musisz wiedzieć, aby ostatecznie zdefiniować kompletną wizję AI 

obejmującą całą organizację. Jeśli spojrzysz na przypadek Google, wydaje się, że ostateczny cel wizji AI 

powinien być jasny od samego początku, a każdy projekt AI jest po prostu częścią tego większego planu. 

To wygodne kłamstwo. W rzeczywistości przepływ wglądu płynie w drugą stronę. Poszczególne 

projekty AI mogą (i powinny) powiedzieć Tobie i Twojej organizacji, gdzie jest potencjał, a gdzie jest 

ślepy zaułek, informując o inwestycjach i pomagając rozwinąć Twoją wizję w oparciu o to, co odkryłeś 

w każdym projekcie AI. W następnej sekcji przyjrzymy się, jak projektować nowe projekty AI, testować 

je, ustalać priorytety i wybierać, na czym skoncentrować swoją energię. Zanim przejdziemy dalej, 

chcemy Cię ostrzec przed innymi elementami naszej fikcyjnej rozmowy, które w prawdziwym życiu 

mogły być trudniejsze. Przede wszystkim inicjatorem w naszym przypadku jest prezes firmy. To 

najszczęśliwszy przypadek; wyobraź sobie, że dyrektor generalny byłby zamiast tego sceptykiem. W 

takim przypadku będziesz musiał walczyć o ich wpisowe. Kolejnym szczęśliwym elementem naszych 

fikcyjnych postaci jest to, że w naszym przypadku lider AI szybko wprowadził dwa kluczowe elementy 

inwestowania w edukację i przeniósł uwagę z długoterminowej strategii na krótkoterminowe projekty 

AI. Co zrobić, jeśli nie masz lidera AI? A co, jeśli sceptyka, inicjatora i technika nie da się tak łatwo 

przekonać jak nasze fikcyjne postacie z otwartym umysłem? Jak powiedzieliśmy na początku tej sekcji, 

innowacje AI muszą być wykonywane przez zespół, a nie przez samotnego wilka. Oznacza to, że jeśli 

jesteś liderem AI, będziesz musiał pracować nad zaangażowaniem ludzi i oświeceniem ich, aby pomóc 

im docenić wartość edukacji i eksperymentowania. 

Wynalazek: poszukiwanie możliwości AI 

Przewiń do przodu dwa tygodnie od poprzedniej rozmowy. Nasz fikcyjny zespół przeszedł szkolenie w 

zakresie sztucznej inteligencji i jest teraz gotowy do utworzenia grupy zadaniowej sztucznej inteligencji, 

która uruchomi pierwsze projekty. Oto ich rozmowa po szkoleniu:  

CEO: Naprawdę podobało mi się to szkolenie. Czuję, że znacznie lepiej rozumiem, czym naprawdę jest 

sztuczna inteligencja i jak może nam pomóc. Co myślicie?  

CTO: Będę szczery: nawet jeśli jestem technicznym facetem, zdałem sobie sprawę, że mam sporo 

nieporozumień na temat AI.  

Kierownik ds. marketingu: To samo. Mimo to chciałbym zobaczyć prawdziwe wyniki, zanim zostanę 

fanem.  

Lider AI: Super, chłopaki; zacznijmy burzę mózgów nad kilkoma projektami, nad którymi możemy 

zacząć pracować, aby nabrać rozpędu, dobrze? Czy masz jakies pomysły?  

CEO: Widziałem, że Google ma nową funkcję na moim telefonie, która sortuje zdjęcia według ich 

zawartości. Co jeśli pomożemy ludziom automatycznie sortować obrazy ich domów w zależności od 

pokoju? W ten sposób sprzedającym byłoby o wiele łatwiej przesyłać zdjęcia, a kupującym znaleźć to, 

co ich interesuje (łazienka, kuchnia itd.).  



 

CTO: To fajny pomysł. Zawsze też zastanawiałem się, co moglibyśmy zrobić ze wszystkimi 

gromadzonymi przez nas danymi. Mój zespół ma setki tysięcy rekordów sprzedanych domów i 

zastanawiam się, czy możemy wykorzystać te dane, aby zostać doradcą finansowym dla inwestorów w 

nieruchomości; Zdecydowanie bym tego używał. Może pierwszym krokiem może być algorytm, który 

przewiduje cenę, po jakiej dom zostanie sprzedany.  

Marketing manager: Z mojej strony zastanawiam się, jak możemy wykorzystać sztuczną inteligencję do 

automatyzacji naszych procesów. Może spróbujemy obniżyć koszty, automatyzując niektóre zadania, 

które wykonują nasi brokerzy, a może nawet pomyśleć o super potężnym AIbroker?  

Lider AI: To są świetne pomysły! Proponuję spróbować naszkicować niektóre projekty i nadać im 

priorytety. Co myślisz?  

Planowanie pierwszego kroku do wprowadzenia sztucznej inteligencji w organizacji może być trudne. 

Od czego zaczynasz? A jeśli nie masz pomysłów na projekty? A jeśli masz za dużo? Czy twoje pomysły 

są dobre czy złe? Chociaż kreatywność i instynkt biznesowy są nieocenione, zawsze warto mieć 

mentalne ramy, które pokierują Twoimi wysiłkami. Istnieją trzy etapy przejścia od zera do definicji 

solidnego projektu AI:  

1. Inwencja - Jakie projekty możemy budować?  

2. Priorytetyzacja – Na którym projekcie/projektach powinniśmy zacząć się koncentrować?  

3. Walidacja – czy warto realizować te projekty?  

W poprzedniej rozmowie widziałeś przykład pierwszego kroku: inwencję. Nasze fikcyjne postaci są 

kreatywne i od razu wpadły na kilka ciekawych i różnych pomysłów, ale poleganie na kreatywności 

jednostek nie zawsze jest dobrą strategią. Dlatego opracowaliśmy model mentalny, który może pomóc 

zainspirować Twoją kreatywność i zmysł biznesowy. Poniższy model mentalny pomaga w 

wyszukiwaniu projektów AI, które można następnie ustalić priorytetowo i zweryfikować. Rozpoczyna 

się od podzielenia przestrzeni eksploracyjnej na dwie części: wewnątrz i na zewnątrz organizacji, jak 

pokazano na rysunku  

 

Gdy zajrzysz do wnętrza swojej organizacji, możesz zastosować dwa podejścia:  

1. Spójrz na rzeczy, które Twoja firma robi teraz i zapytaj: „A gdybym mógł zrobić to 

lepiej/taniej/szybciej?”  



 

2. Spójrz na rzeczy, których Twoja firma nie robi w tej chwili i zapytaj: „Czy sztuczna inteligencja może 

mi pomóc zaoferować ten produkt/usługę?”  

Jeśli spojrzysz wstecz na fikcyjną rozmowę z naszego zespołu nieruchomości, kierownik ds. marketingu 

robi pierwszy: sugeruje przeanalizowanie bieżących procesów firmy i zastanowienie się, jak sztuczna 

inteligencja może pomóc organizacji działać lepiej. Takie podejście zazwyczaj prowadzi do stopniowych 

projektów innowacyjnych, które posuną Twoją organizację o krok do przodu, stając się bardziej 

produktywną, skuteczną i wydajną. Drugi rodzaj projektów wywodzi się z działań, produktów lub usług, 

których Twoja organizacja nigdy nie zbudowała ani nie oferowała, ale które potencjalnie mogłyby 

zostać zbudowane przy użyciu sztucznej inteligencji. Oto, co robi CTO: mówi, że chciałby mieć 

osobistego doradcę finansowego korzystającego ze sztucznej inteligencji, i zaczyna się zastanawiać, jak 

to można zbudować. Projekty te są bardziej destrukcyjne i mają potencjał do zdefiniowania kategorii 

produktów zmieniających zasady gry. Przykładem jest algorytm kwalifikowalności pożyczki Square 

Capital opisany w rozdziale 2. Pożyczki dla małych firm nigdy nie były szczególnie atrakcyjnym biznesem 

dla banków, ponieważ potencjał zysku jest mały, ryzyko wysokie, a proces oceny jest kosztowny. 

Square zdał sobie sprawę, że sztuczna inteligencja jest kluczem do uzyskania dostępu do tego prawie 

nietkniętego rynku. Jeśli chodzi o szukanie pomysłów poza organizacją, w naszym doświadczeniu 

znaleźliśmy dwie skuteczne opcje: przyjrzenie się temu, co robią inne branże i co umożliwiają nowe 

technologie. Nasz fikcyjny CEO w naszej rozmowie robi jedno i drugie: patrzy na to, co robi Google, 

dzięki nowej technologii widzenia komputerowego. Najczęściej przyglądanie się innym branżom 

oznacza przyglądanie się firmom technologicznym. Jeśli skupisz się na firmach cyfrowych w Dolinie 

Krzemowej, większość z nich wyprzedza o 10 lat większość dużych organizacji o ugruntowanej pozycji 

w „tradycyjnych” branżach. Pozwala nam to zajrzeć w przyszłość, patrząc na to, co sztuczna inteligencja 

jest w stanie zrobić, gdy zostanie zastosowana do problemów na dużą skalę, i spróbować zobaczyć, 

czego można się nauczyć i przełożyć na interesującą Cię branżę. Przykładem jest praca Google w swoich 

centrach danych. Google jest liderem we wdrażaniu sztucznej inteligencji w swoich produktach, a to 

doświadczenie zainspirowało Gao do zastosowania tego podejścia w nowej, niezbadanej dziedzinie 

optymalizacji zużycia energii. Innym ciekawym przykładem innowacji inspirowanej nowymi 

technologiami jest FaceApp, aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję do generowania wysoce 

realistycznych transformacji twarzy na zdjęciach. Aplikacja może zmienić twarz, aby się uśmiechała, 

wyglądała młodziej, starzej lub zmieniała płeć. Aplikacja jest dostępna na rynku od jakiegoś czasu, ale 

stała się popularna kilka miesięcy po tym, jak NVIDIA wypuściła model AI typu open source o 

podobnych możliwościach. Prawdopodobnie inżynierowie stojący za FaceApp skorzystali z nowej 

dostępnej technologii, aby zbudować bardziej wydajną wersję aplikacji, zapewniając przyczepność 

niezbędną do zdobycia wirusów. Jeśli przeprowadzasz burzę mózgów ze swoim zespołem, cztery 

podejścia, które właśnie omówiliśmy, są dobrym punktem wyjścia. Prawdopodobnie pod koniec burzy 

mózgów pojawi się kilka pomysłów, które trzeba będzie priorytetyzować. W następnej sekcji 

przedstawimy dwie wysokopoziomowe koncepcje, które Ci pomogą przeprowadzić pierwszą ogólną 

ocenę potencjału swoich nowych pomysłów. 

Priorytety: ocena projektów AI 

Wszyscy tam byliśmy: prowadzisz burzę mózgów z kilkoma osobami i każdy ma pomysł i uważa, że jest 

najlepszy. Tak może być w przypadku naszego fikcyjnego gangu. W idealnym przypadku chciałbyś 

przetestować każdy pomysł, ale prawda jest taka, że przez większość czasu będziesz musiał 

zdecydować, jakiemu nadać priorytet. W tej sekcji pomożemy Ci to zrobić.Najprostszą rzeczą, którą 

większość ludzi zwykle bierze pod uwagę w tej fazie, jest oczekiwany zwrot z inwestycji (ROI) z projektu: 

ze wszystkich projektów, wydaje się, że dobrym pomysłem jest nadanie priorytetu tym, które mają 

największy potencjał. Z naszego doświadczenia wynika, że skupianie się wyłącznie na ROI projektu jest 



 

strategią krótkowzroczną. Jest jeszcze jedna, może nawet ważniejsza zmienna, którą należy wziąć pod 

uwagę przy wyborze projektu: Twoja gotowość . Bez rozważenia, jak gotowy jesteś do rozwiązania 

projektu AI, ryzykujesz utknięcie. W przypadku każdego projektu możesz oszacować, na ile jesteś 

gotowy, aby stawić mu czoła, biorąc pod uwagę następujące kwestie:  

* Złożoność - Jak trudno jest zbudować nasz projekt AI? Czy możemy mieć weryfikację koncepcji w 

ciągu jednego miesiąca, czy potrzebujemy dwóch lat badań i rozwoju?  

* Umiejętności - Czy masz już doświadczenie w projektach AI i talenty AI do wdrażania nowych 

pomysłów?  

* Dane - Czy masz wszystkie potrzebne dane?  

* Testowanie - Czego jeszcze potrzebujemy do przetestowania projektu? (Na przykład, czy 

potrzebujemy aplikacji mobilnej czy strony internetowej?)  

Na podstawie odpowiedzi na te pytania możesz porównać swoją gotowość do rozwiązania każdego z 

projektów, które wymyśliłeś i podejmować decyzje. Aby skonkretyzować tę koncepcję, opowiemy 

historię dużej organizacji, której pomogliśmy rozpocząć wysiłki w zakresie sztucznej inteligencji. 

Nazwiemy go ACME i powiedzmy, że wytwarza szybko rozwijające się dobro konsumpcyjne, takie jak 

papier toaletowy. Kiedy zaczęliśmy burzę mózgów, szef produkcji firmy był bardzo podekscytowany 

budowaniem algorytmu, który mógłby usprawnić planowanie produkcji. Zwrot byłby ogromny: w 

końcu firma ACME produkowała codziennie setki ciężarówek papieru toaletowego, a możliwość 

bardziej efektywnego planowania produkcji poprawiłaby wydajność, przynosząc miliony dolarów 

potencjalnych zysków. Już, było kilka wyzwań:  

* Problem był tak złożony i miał tak wiele zmiennych, że wymagał długiego, kosztownego i 

ryzykownego wysiłku badawczego.  

* ACME nie miało jeszcze żadnego talentu technicznego ani doświadczenia w sztucznej inteligencji.  

* Dział IT ACME zmodernizował swoją infrastrukturę gromadzenia danych zaledwie rok wcześniej, więc 

posiadał dane tylko z jednego roku.  

* Testowanie projektu było niezwykle trudne: musiałbyś zmienić harmonogramy produkcji, co łatwiej 

powiedzieć niż zrobić w firmie, która dosłownie produkuje tony towarów każdego dnia.  

Nawet jeśli zwrot z inwestycji mógł być ogromny, doradziliśmy umieszczenie tego projektu na dole listy 

ACME i podjęcie go ponownie, gdy będą mieli więcej danych, większe doświadczenie i większe zaufanie 

do sztucznej inteligencji. Zamiast tego skupiliśmy się na mniejszych projektach, które mogły mieć 

mniejszy zwrot, ale wiedzieliśmy, że możemy je zrealizować w ciągu kilku tygodni, a nie lat. Ten 

kompromis między ROI a szybkością jest szczególnie ważny dla firmy na początku jej przygody z AI. Jeśli 

złożoność, umiejętności, dane i łatwość testowania to cztery zmienne, na które należy zwrócić uwagę, 

aby ocenić gotowość do stawienia czoła projektowi, jak oceniasz zwrot z inwestycji? Czasami możesz 

kierować się swoją przenikliwością biznesową, ale wskazówki pomagają. Potencjał projektu AI jest 

bezpośrednio skorelowany z tym, jak bardzo wykorzystuje dwie główne mocne strony AI: skalę i 

dokładność. Skala odnosi się do prostego faktu, że pozwolenie komputerowi na przejęcie zadania ma 

oczywiste zalety. Najczęstszymi zaletami są szybkość i efektywność kosztowa, ale możesz odnieść 

różne korzyści w zależności od swoich potrzeb. Na przykład skala może pomóc zmniejszyć nudę 

pracowników automatyzując irytujące zadania lub poprawiając ich bezpieczeństwo w przypadku 

niebezpiecznych zadań na linii produkcyjnej, którą możesz zautomatyzować. Oczywiście skala jest 

zaletą każdej aplikacji, ale sztuczna inteligencja znacznie rozszerza to, czego może dotknąć 



 

oprogramowanie (na przykład widzieliśmy, jak tradycyjne oprogramowanie zazwyczaj nie rozwiązuje 

problemów z widzeniem komputerowym). Projekty wykorzystujące skalę są zazwyczaj zadaniami 

automatyzacji zapewniającymi główną korzyść polegającą na obniżeniu kosztów lub skróceniu czasu. 

Przykładem jest projekt sortowania ogórków, który wprowadziliśmy w części 5, który zaoszczędził 

mnóstwo godzin dla japońskiego rolnika. Dokładność odnosi się do zdolności ML do uczenia się na 

podstawie danych i tworzenia modeli z mniejszymi błędami, niż można to osiągnąć za pomocą 

konwencjonalnej inżynierii oprogramowania. Niektóre problemy mają bezpośredni związek między 

dokładnością a wynikami, do tego stopnia, że można powiązać kwotę w dolarach z każdym wzrostem 

dokładności przewidywania. Oczywistym, klasycznym przykładem są finanse: im lepiej potrafisz 

przewidzieć przyszłą cenę akcji Apple, tym więcej zarobisz. Im bardziej zysk i dokładność są powiązane, 

tym większa zdolność AI do modelowania świata na podstawie danych przyniesie pozytywne rezultaty 

dla twojego projektu. W tej książce widziałeś kilka projektów, które odniosły sukces, głównie dlatego, 

że sztuczna inteligencja pozwalała na podejmowanie decyzji z większą dokładnością. Jednym z nich był 

projekt Targeta w części 3; amerykański sprzedawca wykorzystał dane z kart lojalnościowych, aby 

dotrzeć do rodzin, które miały mieć dziecko. Prawdopodobnie tradycyjną alternatywą byłoby szerokie 

ukierunkowanie na wszystkie rodziny w określonym przedziale wiekowym. Jasne, że lepsza dokładność 

kierowania może przynieść zwroty o rzędy wielkości wyższe niż status quo. Najlepsze projekty AI 

wykorzystują zarówno skalowalność, jak i dokładność AI. Są to projekty o dużym potencjale 

zakłóceniowym, które mogą całkowicie zmienić branżę, np. przypadek Square Capital w Części 2. 

Square wykorzystał dane finansowe małych firm, aby zdecydować, czy udzielić im pożyczki. Sukces 

Square jest bezpośrednio związany z tym, jak dobrze może zrozumieć, w jaki sposób finanse firmy 

wpływają na ich zdolność do spłaty pożyczki: im wyższa dokładność, tym większy sukces w zarządzaniu 

ryzykiem i udzielanie pożyczek firmom posiadającym zdolność kredytową. W przypadku Square to 

właśnie skala była głównym powodem sukcesu firmy, ponieważ pozwalała obsłużyć długi ogon 

pożyczek dla małych firm, których nie dałoby się obsłużyć w inny sposób. Projekt centrum danych 

Google wykorzystał zarówno skalowalność, jak i dokładność sztucznej inteligencji. Przed wdrożeniem 

systemu AI zużycie w centrum danych zostało zoptymalizowane przez inżynierów wykorzystujących ich 

wiedzę termodynamiczną. Nawet inżynierowie muszą spać, więc skalowalny system, który monitoruje 

fabrykę i podejmuje decyzje w czasie rzeczywistym, jest niezwykle cenny. Co więcej, algorytmy Google 

były dokładniejsze niż inżynierowie, co przyczyniło się do znakomitych wyników osiągniętych przez 

firmę: 40% oszczędności to dużo pieniędzy! Jeśli wysoka skalowalność i dokładność to dwa kluczowe 

czynniki napędzające Twój projekt, istnieje duże prawdopodobieństwo, że masz do czynienia z bardzo 

wysokim potencjałem zwrotu z inwestycji. Kiedy już to wiesz, możesz wziąć pod uwagę swoją gotowość 

do każdego konkretnego projektu, aby zdecydować, na czym skoncentrować swoją energię w ciągu 

najbliższych kilku miesięcy swojej sztucznej inteligencji eksperymentowanie. Aby wyjaśnić, jak wygląda 

ten proces, spójrzmy jeszcze raz na projekty, które wyszły z burzy mózgów naszego zespołu 

zadaniowego AI ds. fikcyjnych nieruchomości:  

* Klasyfikator zdjęć pokoju - funkcja, która automatycznie sortuje zdjęcia na podstawie pokoju 

* Predyktor ceny domu - funkcja, która przewiduje cenę w której dom zostanie sprzedany 

* Asystent brokera – rodzaj chatbota, który może usprawnić pracę brokera lub całkowicie go zastąpić 

Przyjrzyjmy się najpierw ich potencjałowi. Klasyfikator zdjęć pokoi ma wysoki współczynnik skali, 

ponieważ umożliwia użytkownikom przesyłanie i sortowanie zdjęć w ułamku sekundy zamiast ręcznego 

sortowania. Jednak współczynnik dokładności jest niski: nie obchodzi nas, czy nasz algorytm jest lepszy 

niż ludzie w identyfikowaniu łazienek z kuchni, o ile jest wystarczająco dobry. Predyktor ceny domu ma 

wysoki współczynnik skali, ponieważ w tej chwili zgadywanie ceny sprzedaży jest zadaniem 

zarezerwowanym dla doświadczonych brokerów domów, którzy są zajęci i mogą zająć kilka dni, aby 



 

przewidzieć. Ten projekt może pomóc klientom uzyskać wycenę w ciągu sekundy, a nie dni. 

Współczynnik dokładności jest również bardzo wysoki, ponieważ im lepiej potrafisz przewidzieć 

wartość domu, tym bardziej możesz pomóc klientom w planowaniu finansowym. Asystent brokera ma 

również dużą wartość, ponieważ przyspiesza czas odpowiedzi dla klientów i oszczędza brokerom 

odpowiedzi na proste pytania, pomagając im skoncentrować się na działaniach, które mogą zrobić 

najlepiej. Współczynnik dokładności nie jest jednak zbyt wysoki, ponieważ brokerzy są już całkiem 

dobrzy w odpowiadaniu na pytania klientów. Oceńmy teraz Twoją gotowość . Masz już zdjęcia 

pomieszczeń do zbudowania klasyfikatora zdjęć pomieszczeń. Ponadto technologia nie jest szczególnie 

trudna do zbudowania i można ją nawet kupić od dostawców zewnętrznych. Z drugiej strony 

przetestowanie go wymaga trochę połączenia między modelem a obecną platformą. W przypadku 

predyktora ceny domu masz już wszystkie dane jakie potrzebujesz. Jest to również podstawowy projekt 

danych biznesowych z dobrze ustrukturyzowanymi danymi, który nie niesie ze sobą wielu wyzwań 

technicznych i nie wymaga szalonych talentów technologicznych (w następnej części nauczysz się lepiej 

oceniać złożoność projektu). Aby to przetestować, musisz również podłączyć swoją witrynę do swojego 

modelu (lub innego sprytnego hacka - poczekaj na następną sekcję). Asystent brokera jest najbardziej 

skomplikowany do zbudowania, ponieważ jak nauczyłeś się z części 5, dane tekstowe są najtrudniejsze 

ze wszystkich typów danych. Możesz mieć do tego pewne dane, a testowanie można wykonać za 

pomocą platformy Facebook essenger. Jeśli w fazie Wynalazków wymyśliliśmy listę projektów, w fazie 

Priorytetyzacji zbudowaliśmy najpierw wiedzę o ich potencjale na podstawie ich skali i współczynników 

dokładności, a następnie posortowaliśmy je w oparciu zarówno o potencjał, jak i Twoją gotowość do 

jego wdrożenia . Teraz wiemy, że predyktor ceny domu jest najlepszym projektem, na którym można 

się teraz skupić, ponieważ ma duży potencjał i jesteśmy również gotowi go zbudować niż wszystkie 

inne. Zobaczmy teraz, jak możemy go zweryfikować i zacząć go budować. 

Walidacja: Analiza ryzyka 

Dwa główne typy zagrożeń mogą osłabić powodzenie projektu AI: zagrożenia biznesowe i 

technologiczne. Zobaczmy, co każdy z nich oznacza. Zagrożenia biznesowe są związane z wartością i 

użytecznością nowego produktu lub usługi opartej na sztucznej inteligencji w oczach klientów. Nawet 

jeśli Twój produkt ma niesamowitą technologię, niekoniecznie oznacza to, że ludzie go potrzebują lub 

chcą z niego korzystać. W kontekście naszego predyktora ceny domu istnieje wiele potencjalnych 

zagrożeń dla jego sukcesu biznesowego. Na przykład możliwe jest, że klienci albo tego nie chcą, albo 

im nie ufają. W obu przypadkach nie użyją go, bez względu na to, jak świetna jest Twoja technologia. 

Pamiętaj, że posługujemy się dość szeroką definicją klienta. Załóżmy, że budujesz wewnętrzne 

narzędzie dla swojej organizacji; na przykład algorytm, który pomaga działowi oceny jakości w fabryce. 

W takim przypadku pracownicy tego działu mogą być uważani za klientów i jako klienci „zewnętrzni” 

mogą, ale nie muszą, uznać Twój nowy produkt za przydatny. Zagrożenia technologiczne są związane 

z wydajnością modeli AI i tym, co mogą one zapewnić Twoim klientom. Znasz już koncepcję dokładności 

modelu ML oraz fakt, że żadne zastosowanie ML nie jest doskonałe. Wielkość i charakter błędów 

popełnianych przez algorytm ML może być akceptowalny lub nie, w zależności od konkretnej aplikacji. 

Na przykład aplikacje krytyczne dla bezpieczeństwa, takie jak automatyka przemysłowa, mają bardziej 

rygorystyczne wymagania dotyczące dokładności niż większość aplikacji mobilnych. Dobrym 

podejściem do zmniejszenia ryzyka wdrożenia jest spojrzenie na potencjalne zagrożenia tak, jakby były 

szeregiem założeń, które muszą być spełnione, aby projekt odniósł sukces. Rozwijając projekt AI, 

wymieniaj wszystkie założenia biznesowe i techniczne, które musisz poczynić. Dla naszego predyktora 

ceny domu takie założenia wyglądałyby tak:  

Założenia biznesowe:  

* Klientom zależy na szybkim oszacowaniu wartości swojego domu.  



 

* Klienci ufają automatycznym szacunkom cen i są gotowi postawić swoje finanse na swoich wynikach, 

bez względu na to, jak dokładne są one technicznie.  

Założenia technologiczne:  

* Posiadamy odpowiednie dane do zbudowania modelu i możemy je aktualizować w miarę upływu 

czasu.  

* Dokładność modelu jest na tyle wysoka, że jego oszacowania mogą być przydatne.  

Ponieważ często istnieje sposób na obejście przeszkód technologicznych, sugerujemy najpierw 

przetestowanie założeń biznesowych. Nie ma rozwiązania dla produktu, którego nikt nie chce. Istnieją 

sposoby testowania hipotez biznesowych przed napisaniem dowolnej linii kodu lub zebraniem 

dowolnego bajta danych. Na przykład możesz dodać przycisk oznaczony jako Uzyskaj wycenę dla 

swojego domu w 5 minut i przekierować zapytania do pośredników. Możemy nazwać tę strategię 

walidacji concierge AI: wykorzystujesz ludzi do testowania atrakcyjności nowej funkcji, którą 

zamierzasz wdrożyć za pomocą sztucznej inteligencji. Ma to być rozwiązanie tymczasowe, które nie 

będzie skalowane do milionów użytkowników, ale możesz go użyć do pomiaru zainteresowania 

klientów na małej próbce potencjalnych użytkowników. Jeszcze prostszym testem, który można 

uruchomić, jest wstawienie fałszywego przycisku z napisem Uzyskaj natychmiastową wycenę dla 

swojego domu, który przekierowuje użytkowników na prostą stronę internetową z napisem 

„Przepraszamy, ta funkcja będzie wkrótce dostępna” lub „W trakcie konserwacji”. Możesz 

wypróbować tę sztuczkę z kilkoma użytkownikami i policzyć, ilu z nich kliknie przycisk przynęty. 

Fałszowanie funkcji nie jest idealne, ale pozwala zweryfikować potencjał projektów AI w ciągu dni (i 

praktycznie bez budżetu), a nie miesięcy. Wynik takiego testu może być pozytywny lub negatywny. 

Jeśli mnóstwo użytkowników klika Twój przycisk Uzyskaj wycenę w 5 minut, czas przejść do treści 

następnego rozdziału i rozpocząć tworzenie tej funkcji! W tym przypadku wizja AI, którą przedstawił 

nasz menedżer ds. Marketingu, wydaje się owocna: jest miejsce na przekształcenie Twojej platformy 

nieruchomości w pełnoprawnego konsultanta finansowego w zakresie inwestycji w nieruchomości. 

Możliwe też, że wyniki są negatywne. Jeśli nie wystarczająca liczba osób wykazuje zainteresowanie 

nową funkcjonalnością, być może nikt nie czuje, że potrzebuje błyskawicznych oszacowań wartości 

domu. W tym przypadku nie rozpaczaj: Twoje eksperymenty przed produktem pozwoliły Ci 

zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy i czasu na budowanie czegoś, czego nikt nie chciał. Oznacza to, że 

wizja AI kierownika ds. marketingu musi zostać przestawiona na coś innego i możesz rozpocząć pracę 

nad kolejnym projektem AI; w naszym przypadku klasyfikator obrazu pokoju. Załóżmy, że testujesz 

klasyfikator obrazu pokoju i jest to ogromny sukces. Jego wprowadzenie nauczyło Cię, że klienci 

rzeczywiście przywiązują dużą wagę do przyjemnego korzystania z aukcji. Uzbrojony w tę dodatkową 

wiedzę, możesz skoncentrować się na stworzeniu platformy do obsługi nieruchomości zapewniającej 

płynne wrażenia użytkownika. Zanim zaimplementujesz i wydasz tę funkcję, będziesz mógł przejść do 

przyszłych projektów, mając pewność, że wszystkie te projekty AI mają miejsce w ogólnej wizji AI. 

Rysunek 7.5 pokazuje, w jaki sposób ten przepływ eksperymentów i lekcji może pomóc Ci skupić się na 

wizji AI. Oczywiście to tylko uproszczony przykład. Rzeczywisty świat to bardziej bałagan, z mnóstwem 

nieudanych prób i drapaniem się po głowie na każdym kroku. Jednak główny punkt nadal pozostaje 

niezmieniony: większość odnoszących sukcesy firm opartych na sztucznej inteligencji nie zaczynała od 

kompletnej strategii, ale raczej łączyła kropki, dopóki nie pojawiła się ich misja AI. Jeśli chcesz 

wykorzystać sztuczną inteligencję jako technologię transformacyjną, musisz również zmienić swój 

sposób myślenia. Zachęcamy każdą organizację, małą lub dużą, do przyjęcia sposobu myślenia 

opartego na eksperymentach opartych na danych i do stopniowego inwestowania w sztuczną 

inteligencję, ucząc się na podstawie każdego projektu i tworząc swoją wizję po drodze. Najlepszym 

sposobem, aby to zrobić, jest początkowo skupienie się na projektach AI i próba uczenia się od każdego 



 

z nich. Jeśli uważnie słuchasz, same projekty wskażą Ci, dokąd powinna zmierzać Twoja wizja AI, i staną 

się elementami składowymi Twojej wizji. Zagłębianie się w metodologie eksperymentowania z 

produktami wykracza poza zakres tej książki, ale wiele zasobów można znaleźć w Internecie lub w 

innych książkach na ten temat. Dobrym miejscem do rozpoczęcia jest The Lean Startup Erica Riesa 

(Crown Business, 2011) lub cokolwiek Steve'a Blanka. To, z czym chcemy Cię zostawić, to pomysł, że 

nie ma darmowego lunchu, jeśli chodzi o opracowywanie nowych produktów, nawet jeśli korzystasz z 

zaawansowanej technologii, takiej jak sztuczna inteligencja. Jeśli nie przetestowałeś swoich założeń 

biznesowych, a Twój pomysł jest błędny, nawet najpotężniejsza sztuczna inteligencja Cię nie uratuje. 

Po przetestowaniu założeń biznesowych nadszedł czas, aby przekształcić swój pomysł w projekt ML. 

To właśnie zrobimy w następnych sekcjach i rozdziałach. 

Dekonstrukcja produktu AI 

Załóżmy, że nasza firma zajmująca się nieruchomościami potwierdziła pomysł zbudowania bota, który 

usprawni interakcję między użytkownikami a platformą. Chodzi o to, aby platforma wyglądała jak 

pośrednik z krwi i kości, dzięki czemu możesz zadawać pytania typu „Jakie są domy z trzema sypialniami 

w dzielnicy finansowej na Manhattanie?” i może otrzymać wyselekcjonowaną listę wyników, tak jak 

zrobiłby to ludzki broker. To prawie Siri firmy Apple dla nieruchomości. Ponieważ zweryfikowałeś 

pomysł, nadszedł czas, aby porozmawiać z kilkoma ekspertami AI, aby zbudować produkt. Oto jak 

potoczyłaby się hipotetyczna rozmowa w tym przypadku:  

Manager: Hej, John, chcemy zbudować Siri dla nieruchomości. Czy to możliwe?  

Data scientist (John): Brzmi fajnie, ale potrzebuję więcej informacji. Jakie są dane wejściowe?  

Menedżer: Nasi użytkownicy będą rozmawiać bezpośrednio z naszą aplikacją lub stroną internetową i 

uzyskać ładnie zaprezentowane wyniki.  

John: Hmm, to oznacza, że danymi wejściowymi jest mowa, a danymi wyjściowymi może być . . . byle 

co?  

Menedżer: Tak, wejście to mowa, a wyjście to odpowiedź na pytanie użytkownika. Wiemy, że NLP jest 

trudne, więc pomyśleliśmy, że możemy zmniejszyć złożoność, zmniejszając głębokość tej aplikacji: ta 

funkcja pomoże użytkownikom wyszukiwać domy i nic więcej. Na razie.  

John: OK, to pomaga, ale myślę, że mówimy tutaj o dwóch różnych projektach AI.  

Kierownik: Co masz na myśli?  

John: Cóż, nie możemy bezpośrednio przetwarzać dźwięku i wymyślać odpowiedzi; jest krok pośredni. 

Najpierw musimy dokonać transkrypcji dźwięku na tekst; jest to ogólna aplikacja o nazwie mowa na 

tekst. Następnie, po otrzymaniu pytania użytkownika w postaci zwykłego tekstu, musimy zrozumieć 

intencję. Tę aplikację można nazwać klasyfikacją tekstu aplikacji lub wykrywaniem zamiarów. Jest to 

wykonalne, ale musi zostać podzielone na dwie części.  

Przygotowanie projektu AI do przeanalizowania przez zespół techniczny może nie być tak proste, jak 

się spodziewasz. Podobnie jak w niektórych naszych przykładach, wiele problemów, które można 

rozwiązać za pomocą sztucznej inteligencji, jest stosunkowo prostych i można je opisać jako jeden 

pomysł. Na przykład model przewidywania ceny domu to pojedynczy produkt. W innych przypadkach 

cel końcowy jest bardziej złożony i wymaga dalszego rozbicia, zanim będziemy mogli mówić o 

przetłumaczeniu go na warunki przyjazne dla ML. W tym przypadku nasz menedżer dowiaduje się, że 

jego projekt AI to tak naprawdę suma dwóch dobrze oddzielonych algorytmów ML. Teraz nauczymy 

Cię, jak zrozumieć, czy Twój projekt AI jest kombinacją kilku algorytmów ML. Weźmy jako przykład coś, 



 

z czego możesz korzystać na co dzień: asystent głosowy, taki jak Siri firmy Apple. Powiedz to , że 

chcemy, aby nasz osobisty asystent robił tylko dwie rzeczy: dzwonił do ludzi i wysyłał wiadomości. 

Dzięki temu, czego nauczyłeś się w tej książce, wiesz, że pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, aby 

rozwiązać każdy problem związany z ML, jest zastanowienie się nad związanymi z nim danymi. W 

naszym przypadku danymi wejściowymi jest głos osoby korzystającej z asystenta, nagrany przez 

mikrofon. Wyjściem jest akcja wykonywana przez telefon: wysyłanie wiadomości lub dzwonienie do 

określonej osoby. Tradycyjne oprogramowanie zajmie się wykonaniem działania: jedyne, co musimy 

osiągnąć, to użyć mowy, aby zdecydować, jakie działanie podjąć. Zasadniczo to, co opisujemy, jest 

problemem nadzorowanej klasyfikacji: wejście to dane audio, a wyjście to klasa. Jakie byłyby zajęcia? 

Teoretycznie powinieneś mieć zajęcia takie jak „wyślij wiadomość do Marca”, „zadzwoń do Marca”, 

„wyślij wiadomość do Marca”, „odpowiedz Marc” i „oddzwoń do Marca” dla każdej osoby na liście 

kontaktów. Brzmi trochę szalenie, prawda? Problem polega nie tylko na tym, że mamy wiele klas, ale 

także na tym, że bezpośrednie mapowanie plików audio do klas jest niezwykle trudne. W 

rzeczywistości, jeśli spróbujesz zapamiętać wszystkie aplikacje, które omówiliśmy w tej książce, nie ma 

nic takiego. Zobaczmy, co się stanie, jeśli podzielimy problem na mniejsze kroki, korzystając z 

technologii opisanych w tej książce i zaczynając od danych wejściowych. Omówiliśmy dane audio w 

rozdziale 3, w którym powiedzieliśmy, że można wykorzystać głębokie zarabianie do budowy systemów 

rozpoznawania mowy, przekształcając dane audio w tekst. Ta technologia jest dość solidna i dojrzała, 

szczególnie dla najpopularniejszych języków, takich jak angielski i hiszpański, oraz dla native speakerów 

(my, autorzy, wciąż mamy problemy z zrozumieniem przez Siri z naszymi włoskimi odmianami). 

Oznacza to, że możemy być całkiem pewni, że jeśli nasz użytkownik powie „tekst Marc”, możliwe jest 

zbudowanie systemu, który pobiera ten głos i transkrybuje go na słowa pisane. Po tym kroku dane 

wejściowe, z którymi mamy do czynienia, ulegają zasadniczej zmianie: pracujemy teraz z danymi 

tekstowymi, a nie z dźwiękiem. Nadal musimy zrozumieć, czy użytkownik chce zadzwonić lub wysłać 

SMS-a i z kim chce się komunikować. Pozostańmy przy naszym podejściu do rozbicia problemu na jego 

podstawowe elementy i skupmy się na pierwszej części. Chcemy zbudować coś, co przypisuje pisemne 

zdanie do jednej z dwóch czynności: dzwonienia lub wysyłania SMS-ów. Kiedy omówiliśmy dane 

tekstowe w rozdziale 5, obszernie opisaliśmy, jak używać ML do klasyfikowania fragmentu tekstu na 

klasy. W tym przypadku możemy trenować model ML z dziesiątkami zdania i etykiety takie jak:  

„Zadzwoń do Marca” -> zadzwoń 

– Czy możesz wysłać wiadomość do Marca? -> tekst 

„Odpowiedz Marc” -> tekst 

„Oddzwoń Marc” -> zadzwoń 

„Tekst Marc” -> tekst 

Jak pamiętasz z części 5, nawet jeśli istnieją dziesiątki lub setki sposobów wyrażenia tej samej intencji, 

osadzanie słów znacznie upraszcza naszą pracę i pozwala nam rozwiązać to zadanie. Oto, gdzie 

jesteśmy teraz: wiemy, jakie działanie chce wykonać użytkownik, i pozostajemy ze zrozumieniem, którą 

osobę wybrać z listy kontaktów. Jest to dość łatwe i nie jest zadaniem ML. Ponieważ mamy transkrypcję 

tego, co powiedział użytkownik, możemy po prostu sprawdzić wszystkie słowa, które wymawiane i 

przejrzyj ich kontakty. Gdy znajdziemy nazwę pasującą do wypowiedzi użytkownika, wiemy, do kogo 

wysłać SMS-a lub zadzwonić. Jak widać, problem, który wydawał się niemożliwy, może stać się łatwy 

po podzieleniu go na małe zadania, z których każde zostanie rozwiązane za pomocą połączenia uczenia 

maszynowego i tradycyjnej inżynierii oprogramowania. Możesz postępować zgodnie z tym samym 

procesem, aby rozbić jeszcze więcejzłożonych projektów. W naszym następnym przykładzie weźmiemy 

przytłaczający przypadek: zbudowanie autonomicznego samochodu. Wyobraźmy sobie kroki, które 



 

podjąłbyś jako człowiek, aby prowadzić samochód z podwórka w San Francisco do Los Angeles i 

zrozum, z czym musi sobie radzić kierowca komputera. Gdy usiądziesz na siedzeniu kierowcy, zaczniesz 

łamać kroki, aby dotrzeć do celu: wyjdź z garażu, wjedź na autostradę, wybierz stację radiową, postaraj 

się nie nudzić przez kilka godzin, a na koniec zatrzymaj się na podjeździe znajomego w LA. Zanim 

dotrzesz do celu, wszystkie te nadrzędne cele muszą zostać rozbite dalej: w które ulice skręcić, który 

pas wybrać i tak dalej. Oprócz tego będziesz musiał przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zwracać 

uwagę na to, co robią inni kierowcy, aby nie spowodować wypadku. Ta intuicja będzie pomocna w 

rozpoczęciu rozkładania systemu AI w celu uzyskania autonomicznej jazdy. Wyznaczanie tras 

drogowych tak naprawdę nie wymaga komponentów AI, ponieważ możemy po prostu ponownie 

wykorzystać te same algorytmy nawigacyjne, które są używane w Mapach Google. Z drugiej strony, w 

komponencie percepcji będzie dużo uczenia maszynowego, którego zadaniem jest ustalenie, gdzie 

piesi, rowerzyści i inne samochody znajdują się w stosunku do samego pojazdu. Ponieważ jednymi z 

najczęściej używanych czujników w samojezdnych samochodach są kamery, naturalnym wyborem jest 

zastosowanie głębokiego uczenia do klasyfikacji obrazów i modeli lokalizacji obiektów (jak wyjaśniliśmy 

w rozdziale 4). W przypadku tego komponentu danymi wejściowymi są obrazy przechwycone z 

przednich i bocznych kamer zamontowanych na samochodzie, a dane wyjściowe to lokalizacje 

pobliskich obiektów. Zrozumienie, że na ulicy są samochody i piesi, nie wystarczy; musisz także 

przewidzieć, co zrobią inni uczestnicy drogi, aby autonomiczny samochód mógł podejmować najlepsze 

i najbezpieczniejsze decyzje. Na przykład, oprócz wiedzy, że piesi są na chodniku, chcesz również, aby 

sztuczna inteligencja pomogła Ci przewidzieć, czy przechodzą przez ulicę i zwalniają dla 

bezpieczeństwa. To zadanie ML jest nieco bardziej egzotyczne niż poprzednie (klasyfikacja obiektów 

wokół pojazdu), więc zobaczmy, jak ujęlibyśmy je w kategoriach ML. Nie jesteśmy nawet pewni, czego 

chcemy od modelu: czy wystarczy prosta klasyfikacja, taka jak „prawdopodobnie się poruszy” i „mało 

prawdopodobne, że się poruszy”, czy też model będzie musiał również przewidzieć kierunek ruchu ? 

Oba wybory są prawidłowe (a prawdziwy projekt prawdopodobnie uruchomiłby oba), ale ten drugi jest 

bardziej użyteczny – kosztem większej złożoności i danych szkoleniowych. Z punktu widzenia danych 

wejściowych najistotniejszymi bitami są prawdopodobnie lokalizacja (miasto lub autostrada), 

otoczenie (przejście uliczne, chodnik, wejście do biura) oraz rodzaj podmiotu (pieszy, rowerzysta lub 

pojazd). Wszystkie te informacje zasilają element decyzyjny, który decyduje o tym, jak bezpiecznie 

poruszać się w ruchu w kierunku celu. Na przykład, nawet jeśli samochód musi skręcić w lewo, aby 

wjechać na autostradę, powinien się poddać, jeśli pas jest zajęty, a nagły manewr spowodowałby 

wypadek. Prawdopodobnie najbardziej sensowne jest wdrożenie modułu decyzyjnego jako połączenia 

konwencjonalnej inżynierii oprogramowania i uczenia maszynowego. Dzieje się tak, ponieważ niektóre 

zasady są surowe i szybkie (czerwone światło oznacza „zatrzymaj się”), podczas gdy wiele innych 

zachowań jest bardziej zniuansowanych (twarde hamulce są niebezpieczne, gdy samochód jedzie na 

tylnym siedzeniu).  Wreszcie, decyzje dotyczące zachowań na drodze, takie jak skręcanie w prawo lub 

zatrzymywanie się na światłach, muszą zostać zamienione na działania na kierownicę i gaz, które 

faktycznie wprawiają samochód w ruch (i zatrzymuje się!). To zadanie nie pasuje do uczenia 

maszynowego, ponieważ mamy precyzyjne reguły matematyczne, które wyrażają, jak mocno 

hamowanie powinno opierać się na drodze hamowania, wadze pasażerów i tak dalej. Oznacza to, że 

ten komponent jest głównym kandydatem do konwencjonalnej inżynierii oprogramowania. Opis 

oczywiście nie jest wyczerpujący, ale rozbicie takiego złożonego projektu pomaga zrozumieć, w jaki 

sposób konwencjonalna inżynieria i uczenie maszynowe mogą najlepiej się uzupełniać. Nawet 

najbardziej beznadziejnie skomplikowane problemy można rozwiązać, jeśli poświęcisz czas na 

przeglądanie danych, które potencjalnie możesz wykorzystać jako dane wejściowe, a wyniki określisz 

jako mierzalną wartość. Teraz autonomiczne samochody są rodzajem projektu księżycowego, który jest 

niezwykle zaawansowany technologicznie i ma pewne wymagania, z którymi tak naprawdę nie 

możemy się spierać: autonomiczny samochód musi jeździć co najmniej tak bezpiecznie, jak ludzki 



 

kierowca, kropka . Kiedy tłumaczysz możliwość biznesową na jeden lub więcej projektów ML, zwykle 

masz znacznie większą swobodę w definiowaniu granic swojego projektu ML. Na przykład w przypadku 

naszego początkowego „Siri dla nieruchomości” można było łatwo zdecydować się na przekształcenie 

doświadczenia użytkownika z mowy na tekst; zamiast zmuszać ludzi do rozmowy z Twoją platformą, 

mogą pisać zapytania w języku naturalnym. Może to dać użytkownikom większość oczekiwanej 

wartości, całkowicie anulując połowę projektu AI (nie musisz budować żadnej zamiany mowy na tekst 

technologia już!). Zaczynając od pomysłu na projekt AI, w tej sekcji nauczyłeś się, jak podzielić go na 

mniejsze podkomponenty, które można rozwiązać indywidualnie. Kolejna sekcja dopełnia tego 

przygotowanie pracy poprzez pokazanie, jak opracować przyjazny dla inżyniera opis każdego z tych 

elementów. 

Przetłumaczenie projektu AI na warunki przyjazne dla ML 

W poprzedniej sekcji nasz analityk danych John pomógł nam odkryć, że projekt AI „Siri dla 

nieruchomości” był bardziej złożony, niż sądziliśmy. Następnie dowiedzieliśmy się, że ważne jest, aby 

podzielić projekty AI na minimalne komponenty technologiczne, aby mogły być jednym wysiłkiem 

technologicznym. Wyobraźmy sobie kolejną rozmowę z Johnem, tym razem przedstawiającą prostszy 

predyktor ceny domu:  

Lider AI: Hej John, niedawno przetestowaliśmy nową funkcję na naszej stronie internetowej: predyktor 

ceny domu. Zasadniczo użytkownicy wprowadzają informacje o swojej nieruchomości, a my 

natychmiast podajemy im szacunkową cenę. Przeprowadziliśmy ograniczony test z ludzkimi brokerami, 

którzy wrócili po 10 minutach, i ludzie to pokochali. Teraz chcielibyśmy zbudować  sztuczną 

inteligencję, aby zrobić to w kilka sekund.  

John: Brzmi ekscytująco! Więc zmienną, którą musimy przewidzieć, jest cena, za jaką dom zostanie 

sprzedany, prawda?  

Lider AI: Dokładnie.  

John: Na podstawie czego? Czy masz ogólne pojęcie o tym, jakich funkcji powinniśmy użyć w naszym 

modelu ML?  

Lider AI: Tak, przeprowadziliśmy wywiady z naszymi najbardziej doświadczonymi brokerami i 

wymieniliśmy wszystko, co biorą pod uwagę podczas wykonywania tego zadania. Niektóre funkcje są 

proste, na przykład metry kwadratowe i liczba sypialni. Niektóre są bardziej złożone, jak bliskość 

transportu publicznego, reputacja okolicy i tak dalej. Mogę podzielić się z wami sprawozdaniem ze 

wszystkiego, co powiedzieli.  

John: Wygląda na to, że mamy dobry początek. Najlepszą rzeczą do zrobienia, aby zbudować ten 

model, jest wykorzystanie przeszłych transakcji. W ten sposób model ML dowie się, za jakie realne ceny 

są sprzedawane domy. Czy mamy taki zbiór danych?  

Lider AI: Tak, sprawdziłem już w IT. Informacje o transakcjach zbieramy od sześciu lat. Mamy setki 

tysięcy zarejestrowanych transakcji.  

John: Myślę, że możemy z tego zbudować coś wspaniałego. Czy wiemy już, jakie wyniki powinniśmy 

osiągnąć, aby projekt uznać za udany?  

Lider AI: Szacujemy, że użytkownicy zaakceptują prognozę, która jest ± 3% od rzeczywistej ceny.  

Zwróć uwagę, jak ładnie przebiega ta rozmowa. To, co sprawia, że jest to tak produktywne, to fakt, że 

nasz lider AI odrobił pracę domową: wiedzieli już, czego zespół ds. analityki danych będzie od nich 



 

potrzebował, aby zbudować ten projekt AI, i przeprowadzili wstępną analizę. To najlepsze składniki do 

płynnej współpracy pomiędzy ludźmi biznesu i technologii. Kiedy nie jesteś osobą kodującą algorytmy 

AI, łatwo zapomnieć, jak one działają i skończyć w bezowocnych rozmowach z inżynierami, marnując 

czas i denerwując się. Aby dać ci wyobrażenie, są to złe punkty wyjścia dla projektów AI, które 

sprawiłyby, że każdy zespół techniczny by się kulił:  

„Wykorzystamy dane internetowe, aby przewidzieć, co ludzie kupią”.  

„Wykorzystamy dane naszych klientów, aby znaleźć najlepsze”.  

Właściwie przeformułujmy. Te pomysły nie są błędne; są po prostu zbyt niejasne. Mogą dobrze 

pasować do materiałów marketingowych, ale sprawią, że każdy analityk danych westchnie, ponieważ 

nie przynoszą żadnych przydatnych informacji o technologii. Ogólnie możemy powiedzieć, że są to 

cechy, które powinna posiadać każda aplikacja AI:  

* Obiektywny i dobrze zdefiniowany wynik 

* Jeden lub więcej zbiorów danych, które łączą dane wejściowe i wyjściowe 

* Wymierny, dobrze zdefiniowany wskaźnik sukcesu 

Osoby techniczne, które są zaznajomione z ML, są przyzwyczajone do myślenia w tych kategoriach i 

zwykle mogą bez wysiłku sformułować problem ML poprawnie, biorąc pod uwagę te kluczowe punkty. 

Jednak z naszego doświadczenia zauważyliśmy, że osoby nietechniczne mogą czasami pogubić się w 

procesie i skorzystać z niewielkiej pomocy w uporządkowaniu swojego myślenia. Z tego powodu 

zaprojektowaliśmy Płótno Ramowe przedstawione na rysunku: pięciostopniowe narzędzie, które 

wypełniasz informacjami o projekcie, nad którym pracujesz. Poprowadzi Cię przez wszystkie elementy 

potrzebne do rozpoczęcia projektu AI o odpowiednim zakresie. 

 



 

Aby przeprowadzić Cię przez koncepcje Płótna Ramowego, ponownie wybierzemy dwa studia 

przypadków i przykład z części 1 i przejrzymy je przez pryzmat Płótna. Pierwsza sekcja to Twój cel 

biznesowy . Cele biznesowe trzech projektów, których będziemy używać w tej sekcji, są następujące:  

* Zmniejszenie churnu klientów — omówiliśmy przykład w części 3, w którym rozważaliśmy model, 

który identyfikuje klientów, którzy zamierzają anulować subskrypcję (na przykład abonament 

telefoniczny).  

* Poprawa wydajności naszych systemów chłodzenia centrum danych — w studium przypadku na 

końcu części 2 firma Google zastosowała nadzorowane uczenie się, aby obniżyć rachunki za energię o 

40%. 

* Zmierz się z rynkiem pożyczek dla małych firm, oferując pożyczki następnego dnia małym firmom – 

tak jak w przypadku Square Capital opisanym w części 2.  

W przypadku każdego celu biznesowego ważne jest, aby pamiętać o jego kluczowym wskaźniku 

wydajności , który jest wskaźnikiem ilościowym używanym do oceny jego sukcesu. Pierwszym krokiem 

jest znalezienie parametru, który będzie używany do śledzenia ROI projektu. W przypadku tych trzech 

projektów trzy KPI mogą wyglądać następująco:  

* Wskaźnik odpływu klientów (miesięczny lub roczny)  

* PUE (efektywność zużycia energii, parametr oceniający efektywność energetyczną centrum danych)  

* Odsetek zidentyfikowanych kwalifikujących się małych firm 

Teraz musimy ustalić próg akceptacji dla każdej z tych zmiennych. Innymi słowy, musimy określić 

wartość dla każdego KPI, która reprezentuje minimalną akceptowaną wydajność, poniżej której 

produkt nie jest gotowy do wysyłki. Punktem wyjścia może być rozwiązanie status quo: spójrz na swoje 

obecne rozwiązanie problemu, zmierz jego wydajność na podstawie zidentyfikowanego KPI i uznaj to 

za próg. Jeśli wprowadzasz nowy produkt lub usługę, możesz przeprowadzić obliczenia korzyści 

finansowych, które określą rodzaj wydajności, której potrzebujesz, zanim model zacznie mieć sens 

finansowy.  

Kolejną ważną kwestią jest to, że musisz wybrać sposób mierzenia swojego KPI. Rozmawialiśmy o 

różnych kluczowych wskaźnikach i o tym, jak fałszywe alarmy lub fałszywe alarmy mogą mieć bardzo 

różne konsekwencje dla Twoich klientów. Załóżmy, że opracowujesz system sztucznej inteligencji, 

który przetwarza skany mózgu i diagnozuje obecność guza. Oczywiście fałszywie dodatni i fałszywie 

ujemny w tej sytuacji nie mają tej samej wagi: fałszywie dodatni wynik spowoduje, że pacjent przejdzie 

dodatkowe badania, które nie były wymagane, a fałszywie ujemny oznacza, że chory pacjent jest 

omyłkowo odesłany do domu  co daje znacznie poważniejsze konsekwencje. Fałszywie pozytywne i 

fałszywie negatywne również mają inną wagę w mniej tragicznych sytuacjach. Na przykład, jeśli 

wrócimy do naszych trzech przykładów, zarówno nasz predyktor rezygnacji, jak i estymator 

kwalifikowalności pożyczki wymagają od nas głębokiego zastanowienia się nad tym, dla którego 

metryki chcemy zoptymalizować. W przypadku predyktora rezygnacji mówiliśmy już o różnicy między 

fałszywym negatywnym (użytkownik oznaczony przez algorytmy ML jako „OK”, ale który faktycznie 

opuści twoją usługę) a fałszywie pozytywnym (użytkownik oflagowany przez algorytm ML jako 

„zagrożony”, ale kto właściwie jest w porządku). W pierwszym przypadku stracisz szansę na 

zatrzymanie klienta, podczas gdy w drugim przypadku podejmiesz działania, których mogłeś uniknąć. 

Koszt wiąże się zarówno z błędami, jak i znalezieniem równowagi w  sposób w jaki należy zdecydować, 

który jest Twoim najlepszym KPI. To samo dotyczy algorytmu kwalifikowalności pożyczki. W tym 

przypadku, jeśli mamy fałszywy alarm, dajemy pieniądze firmie, która nie spłaci pożyczki, a to jest dla 



 

nas koszt. Fałszywie negatywny oznacza, że odmawiamy pożyczki małej firmie, która faktycznie by nam 

spłaciła, co stanowi dla nas okazję do poniesienia kosztów (i straconą szansę dla naszego klienta). 

Również tutaj możesz policzyć i znaleźć idealne miejsce między obydwoma błędami, które będą 

reprezentować Twój KPI. Dla celów argumentacji załóżmy, że są to wskaźniki, które uznajemy za 

akceptowalne dla naszych trzech przykładów zabawek:  

* Przypomnij więcej niż 90% 

* Przewidywanie w granicach ±3% rzeczywistego PUE 95% czasu 

* Precyzja wyższa niż 95% 

Blok wyjściowy ML w lewej kolumnie rysunku to miejsce, w którym ML pojawia się w równaniu. Tutaj 

musisz dokładnie określić, co ML ma zrobić, aby pomóc Ci osiągnąć swoje cele. Wracając do naszych 

trzech przykładów, oto potencjalne wybory dla trzech projektów, nad którymi pracujemy:  

* Przewidujemy prawdopodobieństwo rezygnacji dla każdego klienta.  

* Przewidujemy przyszłą wydajność systemów chłodzenia.  

* Ocenimy zdolność kredytową każdego klienta.  

Gdy już wiesz, co zapewni Twój algorytm ML w celu zbudowania aplikacji, możesz zacząć myśleć o jego 

danych wejściowych ML . W pierwszej części książki nazwaliśmy je cechami. Pamiętaj, że dobrym 

punktem wyjścia do wymyślenia odpowiednich funkcji jest zadanie sobie pytania „Jakich informacji 

potrzebowałbym, gdybym musiał przejąć pracę algorytmu?” Ta lista może nie być wyczerpująca i 

zawsze możesz dodawać (lub usuwać) elementy, zwłaszcza z pomocą analityka danych lub po zdobyciu 

doświadczenia z modelem. Jednak wypełnienie pierwszego szkicu tych funkcji daje punkt wyjścia, aby 

upewnić się, że projektujesz coś, co można zbudować i które będzie zrozumiałe dla programistów. Oto 

kilka przykładów, jak wypełnić te pola poprzednimi przykładami:  

* Wykorzystanie produktu, dane demograficzne, rodzaj subskrypcji 

* Temperatura zewnętrzna, wilgotność, ciśnienie wody, obciążenie centrum danych 

* Przepływy pieniężne, wielkość firmy, lokalizacja, branża 

Następnym i ostatnim krokiem jest zastanowienie się nad źródłami danych. W poprzednich dwóch 

krokach zidentyfikowałeś rodzaj informacji, z których model musi się uczyć; teraz nadszedł czas, aby 

zastanowić się, skąd wziąć te dane. Możesz mieć tyle źródeł danych, ile potrzebujesz, i możesz 

narysować wszystkie pola, które chcesz w kanwie, aby uwzględnić wszystkie źródła informacji, których 

zamierzasz użyć. Dla trzech przykładów, oto potencjalne odpowiedzi:  

* Dla wyjścia, poprzedni klienci bez subskrypcji. Do danych wejściowych dane CRM.  

* Dzienniki urządzeń centrum danych i dane pogodowe.  

* Dane CRM, dane transakcyjne, dane z rynków finansowych.  

Płótno ramowe prowadzi Cię przez proces, w którym powstają jasno zdefiniowane specyfikacje ML, 

które możesz przekazać pracownikom technicznym w celu wdrożenia. W kolejnej sekcji przejdziemy 

przez praktyczne wdrożenia Płótna Ramowego w oparciu o studia przypadków, które przedstawiliśmy 

w części 1. 

Ćwiczenia 



 

Najlepszym sposobem, aby naprawdę zrozumieć, jak tworzyć ramy dla swoich projektów AI, jest 

wypełnienie Płótna Ramowego, ćwicząc na studiach przypadków, które przedstawiliśmy w całym 

tekście. Sugerujemy zastosowanie kanwy ramek do tych trzech studiów przypadku: 

* Popraw targetowanie poprzez analizę zachowań klientów 

* Automatyzacja procesów przemysłowych za pomocą wizji komputerowej 

* Pomóż klientom wybrać treść 

W przypadku każdego z nich zastanów się, co byś zrobił, gdybyś poprowadził ten projekt. Zacznij od 

spisania zwięzłego opisu celu biznesowego projektu i zdefiniuj jego KPI oraz odpowiednie kryteria 

akceptacji. Znajdź przyjazną dla ML definicję projektu pod względem danych wejściowych i 

wyjściowych ML i przeprowadź burzę mózgów na temat źródeł danych, z których możesz potencjalnie 

skorzystać. Czytając same studia przypadków, powinieneś mieć wszystkie informacje potrzebne do 

tych ćwiczeń. Nie bój się zejść z utartej ścieżki. Na tym etapie procesu niewiele wyborów jest błędnych, 

a eksperymentowanie jest jedynym sposobem ich przetestowania. Kiedy skończysz, porównaj swoje 

przemyślenia z naszymi komentarzami i wypełnionym płótnem dla każdego ćwiczenia. 

Poprawa kierowania na klientów 

Zacznijmy od pierwszego praktycznego studium przypadku: Opower i jego wysiłki, aby zrozumieć 

wzorce zużycia energii przez swoich klientów w celu udoskonalenia działań ukierunkowanych. Na 

pierwszy rzut oka cel biznesowy jest oczywisty: „zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci wykorzystują 

energię”. To godny cel, który może nawet stanowić ekscytującą prezentację dla początkujących. Jeśli 

jednak zatrzymasz się na chwilę, zdasz sobie sprawę, że jest to nadal dość abstrakcyjne stwierdzenie, 

które należy wyjaśnić, zanim będziesz mógł przejść dalej. Na przykład, jeśli Twoim celem biznesowym 

jest „zrozumienie, w jaki sposób nasi klienci zużywają energię”, w jaki sposób możesz śledzić wynik i 

korzyści swojego modelu? W rzeczywistości mamy nadzieję, że zdałeś sobie z tego sprawę, gdy tylko 

spróbowałeś zdefiniować KPI dla tego celu. Zamiast tego spróbuj skupić się na bardziej konkretnych 

warunkach dla swojego projektu. „Zrozum potrzeby energetyczne naszych klientów” jest 

wystarczająco skoncentrowany na podejmowaniu szerokich decyzji na poziomie wykonawczym, ale nie 

jest wystarczająco konkretny, aby uruchomić projekt AI. A co z tym zamiast tego? Grupuj klientów na 

podstawie ich wzorców zużycia energii. Zainwestowanie wysiłku w zdefiniowanie bardziej konkretnego 

celu zwróci się natychmiast, ponieważ naturalne będzie zdefiniowanie odpowiedniego KPI w celu 

śledzenia sukcesu projektu. W przypadku Opower oczywista metryka wyglądałaby następująco: 

Zachowania wyekstrahowane z wzorców zużycia energii są dokładne. 

Zwróć uwagę, że zapisanie wskaźnika KPI działa jak sprawdzenie poprawności celu biznesowego, który 

znaleźliśmy w poprzednim kroku. Z reguły, jeśli cel nie jest łatwy do zmierzenia, wciąż jest trochę pracy 

do wykonania. Oprócz wskaźnika KPI będziesz także chciał zdefiniować kryteria akceptacji, które 

powiedzą Ci, kiedy projekt jest wystarczająco dobry, aby wysłać go do klientów. W zależności od 

projektu, przy ustalaniu tych liczb można wziąć pod uwagę kilka czynników: jak ważny jest projekt dla 

organizacji, bezpieczeństwo i ryzyko finansowe i tak dalej. Oto, co naszym zdaniem jest dobrym 

punktem wyjścia do tego projektu: 

Mniej niż 10% klientów jest błędnie sklasyfikowanych w porównaniu z wywiadami behawioralnymi. 

To klasyczny KPI wyrażony w kategoriach dokładności modelu. W poniższych dwóch przykładach 

zobaczymy bardziej złożone sposoby definiowania wskaźników KPI i kryteriów akceptacji. Na tym 

etapie procesu ramkowania płótna powinieneś mieć w głowie wystarczająco dużo szczegółów, aby 



 

zacząć od pytań dotyczących ML. W oparciu o cel biznesowy, który właśnie nakreśliliśmy, wyniki ML, 

których oczekujemy od modelu, to grupowanie odbiorców energii. Innymi słowy, chcemy, aby model 

grupował klientów o podobnych wzorcach konsumpcji razem. Jeśli chodzi o dane wejściowe ML, 

oczywistym kandydatem do tego projektu są dane z liczników energii, które Opower zbierał na drugim 

poziomie szczegółowości. Możemy jednak również wyobrazić sobie dodawanie danych 

demograficznych, pogodowych i lokalizacyjnych do mieszanki, ponieważ prawdopodobnie poprawią 

one dokładność wynikowego modelu. Oznacza to, że dane byłyby gromadzone za pośrednictwem 

istniejącej sieci liczników energii oraz uzupełnione zewnętrznymi źródłami danych zakupionymi od 

podmiotów trzecich. Rysunek 7.10 przedstawia ukończoną kanwę ramek dla tego ćwiczenia. 

 

Automatyzacja procesów przemysłowych 

Przejdźmy do drugiego studium przypadku. Jak pamiętacie, projekt dotyczy automatyzacji sortowania 

ogórków w małym zakładzie rolniczym. Prawidłowym, choć dość szerokim, celem biznesowym byłoby 

„zwiększenie wydajności gospodarstwa”. Jednak z naszego omówienia poprzedniego przykładu 

nauczyłeś się być bardziej konkretny, dlatego proponujemy następujący cel biznesowy dla tego 

projektu: 

Zautomatyzuj sortowanie ogórków według klasy jakości. 

Dobrym wskaźnikiem KPI, który można by z tym pogodzić, będzie: 

Ogórki są sortowane bez udziału człowieka. 

To dość ambitny cel, przynajmniej na etapie rozkręcania projektu. Daje nam jednak dobrą podstawę 

do ustalenia kryteriów akceptacji: 

Mniej niż 5% ogórków jest błędnie klasyfikowanych do klasy wyższej (co szkodzi reputacji), a mniej niż 

10% jest błędnie klasyfikowanych do klasy niższej (co szkodzi przychodom). 

Alternatywnie moglibyśmy sformułować KPI i kryteria akceptacji w zakresie zaoszczędzonych zasobów 

ludzkich, a nawet wzrostu tempa produkcji. Wynik ML dla tego projektu będzie po prostu następujący: 

Klasyfikacja ogórka według klas jakości używanych do sprzedaży 

Jest to dość standardowy problem klasyfikacji obrazów w rodzaju opisanym w rozdziale 4. W tym 

projekcie najbardziej oczywistym kandydatem na dane wejściowe ML jest również poprawny: 



 

Kolorowe zdjęcia ogórków w wysokiej rozdzielczości z perspektywy z góry i z obu stron 

Waga ogórka może być również przydatna do poprawy dokładności klasyfikacji. Proste rozwiązanie dla 

źródeł danych jest następujące: 

Zdjęcia zebrane z kamer zamontowanych w taśmociągu do selekcji ogórków. Oświetlenie, czas i 

orientację można regulować, aby uzyskać najlepsze wyniki. 

Podsumowując, ćwiczenie to jest podręcznikowym zastosowaniem problemu klasyfikacji obrazów, w 

którym część pracy nad konfiguracją strategii zbierania danych będzie polegać na ustawieniu kamer 

wzdłuż taśmy przenośnika. Rysunek 7.11 przedstawia ukończoną kanwę ramki dla tego ćwiczenia. 

 

Pomaganie klientom w wyborze treści 

Ostatnie ćwiczenie dotyczy spersonalizowanej strony głównej treści wideo Netflix. Ogólnie rzecz 

biorąc, wizja dotyczy „pomagania konsumentom w znajdowaniu treści do oglądania na platformie 

Netflix”. Oto cel biznesowy: 

Skróć czas, jaki widzowie poświęcają na wybieranie treści do obejrzenia. 

Naturalnym sposobem na znalezienie KPI dla tego celu jest porównanie wydajności spersonalizowanej 

strony głównej z losowym wyborem treści na platformie Netflix. To świetny sposób na natychmiastowe 

śledzenie wpływu projektu, który utrudni reszcie organizacji zignorowanie projektu. Tak wygląda ten 

wybór: 

Użytkownicy przeglądający spersonalizowaną stronę główną szybciej wybierają treści do obejrzenia. 

A oto odpowiednie kryteria akceptacji: 

Użytkownicy przeglądający spersonalizowaną stronę główną o 20% szybciej wybierają, co obejrzeć w 

porównaniu z losową listą. 

Ogólnie rzecz biorąc, zawsze powinieneś starać się powiązać sukces swojego projektu z metrykami 

zachowania użytkowników, ponieważ jest to najbardziej bezpośredni sposób mierzenia wpływu twoich 

wysiłków. Ta koncepcja jest powszechnie znana jako testowanie A/B , ponieważ porównujesz nowy 

wariant funkcji lub produktu (w oparciu o Twój nowy model AI) ze status quo. Najlepsi kandydaci do 



 

testów A/B to projekty, dla których masz stały przepływ użytkowników lub elementów, a tym samym 

możesz sobie pozwolić na rozbicie ich na dwie grupy: jedną, którą wysyłasz do starego systemu, a 

drugą, którą wysyłasz do nowy system. Porównując wydajność 

w dwóch grupach użytkowników, będziesz miał najlepszy możliwy pomysł na to, jak przebiega Twój 

projekt. Przechodząc do sekcji danych wyjściowych ML na kanwie, musimy dokładnie określić, w jaki 

sposób dane wyjściowe modelu ML zostaną wykorzystane do personalizacji strony głównej. Tutaj jest 

najprostsza opcja: 

Lista pięciu filmów, które użytkownik najprawdopodobniej polubi 

Należy jednak pamiętać, że, jak widzieliśmy pod koniec rozdziału 6, implementacja w świecie 

rzeczywistym będzie miała kilka odrębnych list, aby zwiększyć szansę na przyciągnięcie uwagi 

użytkownika. Jesteśmy pewni, że rozpoznałeś, że ten przykład jest typowym zastosowaniem systemu 

rekomendacji, co oznacza, że dane wejściowe ML będą wyglądać tak: 

Historia oglądania użytkownika docelowego i wszystkich innych na platformie. Informacje o filmach 

(reżyser, rok, gatunek itd.). 

Skąd będziesz zbierać te dane? Nie mamy tu wielu opcji: 

Przeglądanie historii zebranej z serwerów wideo. Informacje o filmach zebrane z wewnętrznych baz 

danych. 

W rzeczywistości ten przykład jest typowy: nie będziesz musiał daleko szukać zasobów danych, 

ponieważ są one już kluczowe dla działania organizacji, a zatem prawdopodobnie będą zbierane i 

ostrożnie zarządzane. Co oczywiste, każda platforma do strumieniowego przesyłania wideo już 

przechowuje informacje o gatunkach filmowych, aktorach i reżyserach, dzięki czemu może korzystać z 

tych danych podczas prezentowania filmów użytkownikom. Nie ma problemu, aby wziąć te informacje 

i wykorzystać je do uczenia maszynowego. Podobnie historia oglądania jest również łatwo dostępna, 

ponieważ musi być śledzona do celów księgowych (na przykład w celu wypłaty tantiem). Rysunek 7.12 

przedstawia ukończoną kanwę ramy dla tego ćwiczenia. 

 

Omówiliśmy dużo materiału. Poznałeś różnicę między długoterminową wizją AI a indywidualnymi 

projektami AI i jak ta druga pomaga Twojej organizacji kształtować tę pierwszą. Zbadaliśmy również 

atrybuty, które sprawiają, że projekty sztucznej inteligencji są cenne dla organizacji, i ostrzegliśmy o 



 

potencjalnych zagrożeniach i pułapkach napotykanych podczas wdrażania nowego projektu. Na koniec 

wprowadziliśmy Płótno Ramowe jako ważne narzędzie, które pomaga przekształcić „mowę biznesową” 

w „mowę uczenia maszynowego”. W następnym rozdziale dowiesz się, jak przyjąć tę przyjazną ML 

definicję i zebrać zespół oraz zaplanować, które organizacja może wykorzystać do wdrożenia projektu. 

Streszczenie 

* Wizja AI Twojej organizacji to jasna ścieżka, która określa, jak będzie wyglądać w erze sztucznej 

inteligencji, w jaki sposób pomoże jej pracownikom pracować wydajniej i jak będzie kształtować Twoje 

produkty, aby służyły Twoim klientom. 

* Projekt AI to dobrze zdefiniowana inicjatywa, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia 

nowych produktów lub funkcji lub do optymalizacji istniejących procesów. Niektóre złożone projekty 

AI muszą być podzielone na niezależne zadania ML, definiujące KPI, dane wejściowe i wyjściowe oraz 

źródła danych, z których zamierzasz korzystać. 

* Pomoże Ci w tym Ramka Płótna. Płótno ramowe pomaga określić cele i wizję projektu AI w 

kategoriach ML. 



 

Zbiór - przygotowanie danych, technologii i ludzi 

Ta część obejmuje:  

* Identyfikacja potencjalnych źródeł danych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji 

* Ocena jakości i ilości danych 

* Zgromadzenie efektywnego zespołu AI 

Ta część zaczyna się tam, gdzie została przerwana część 6. Teraz, gdy już wiesz, jak wykorzystać Płótno 

Ramowe, aby stworzyć przyjazną dla ML wizję swojego projektu, nadszedł czas, aby zebrać inne 

potrzebne Ci składniki. Ożywienie projektu wymaga trzech głównych składników: modelu ML, danych 

i ludzi. Podczas gdy wybór dobrego modelu ML to zadanie dla zespołu technicznego, Twoim zadaniem 

jest ich zrekrutowanie i stworzenie strategii danych , aby mogli zabrać się do pracy. Ta część 

koncentruje się na tym, jak znajdować i zarządzać danymi oraz jak rekrutować zespół utalentowanych 

osób o odpowiednich umiejętnościach dla Twojego projektu. 

Strategia danych 

Jednym z naszych celów  było umożliwienie krytycznego myślenia o danych i zrozumienie, w jaki sposób 

inżynierowie wykorzystują je do tworzenia modeli ML. Ponieważ dane są tak ważne, opracowanie 

spójnej strategii danych ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdego projektu. W części 1 

rozmawialiśmy o danych w sposób, który zakładał, że masz je łatwo dostępne do budowania modeli. 

Prawdopodobnie można się domyślić, że rzadko tak się dzieje; ten rozdział wypełni luki i pomoże Ci 

zrozumieć, ile danych potrzebujesz, gdzie możesz je zdobyć i jak nimi zarządzać. Musimy dokonać 

rozróżnienia między strategią danymi Twojej organizacji i strategią danych Twojego projektu AI. Kiedy 

media biznesowe lub dyrektorzy mówią o strategii dotyczącej danych , zwykle mają na myśli ogólną 

strategię pozyskiwania, przechowywania i wykorzystywania danych w całej firmie. Strategia ta wynika 

z długoterminowych celów i wizji firmy na przyszłość. Ten tekst skupia się na strategii danych projektu 

, która jest specyficzna dla pojedynczej inicjatywy AI. Koncentracja na konkretnym projekcie jest lepsza 

niż szeroka z dwóch powodów. Po pierwsze, opracowanie strategii dotyczącej danych nawet dla 

pojedynczego projektu zmusza do konkretów dotyczących konkretnych danych, które będziesz musiał 

zebrać, aby zbudować swój projekt, ile będziesz potrzebować i gdzie to dostaniesz. Aby opracować 

strategię AI, możesz powiedzieć: „Zbudujemy infrastrukturę do zbierania danych z interakcji 

użytkowników z platformą”. Ale aby zbudować projekt AI, musisz powiedzieć: „Wykorzystamy 

kliknięcia użytkowników, czas spędzany na każdej stronie i udostępnienia społecznościowe, a 

następnie połączymy to z danymi CRM w celu rekomendowania treści”. Ten poziom specyfikacji 

pomaga Ci zastanowić się, co naprawdę musisz zebrać, aby zbudować swoje projekty. Ktoś musi podjąć 

decyzję, co dokładnie zebrać, a jeśli wskazówki, które udzielasz zespołowi IT, są zbyt szerokie, wykona 

to wezwanie, często bez znajomości kontekstu biznesowego. Drugim (i ważniejszym) powodem, dla 

którego warto pomyśleć o strategii dotyczącej danych projektu AI, jest to, że strategia obejmująca całą 

organizację powinna opierać się na potrzebach każdego projektu AI, który planujesz realizować. 

Rozpoczęcie myślenia o strategii danych dla całej firmy bez żadnego doświadczenia jest jak rozpoczęcie 

myślenia o domu rodzinnym, gdy jesteś samotny. Po prostu nie wiesz, czego będziesz potrzebować. 

(Czy będziesz mieć zero, jedno czy pięcioro dzieci? Która lokalizacja jest wygodniejsza dla Ciebie i 

Twojego partnera? Jaki jest gust Twojego partnera? Na co Cię stać?) Tak samo jak indywidualne 

projekty AI pomagają tworzyć bardziej świadomą wizję AI, podobnie jak budowanie ulepsz swoją 

strategię dotyczącą danych, ponieważ minimalny zestaw danych potrzebnych do projektów pomaga 

upewnić się, że zbierasz potrzebne dane. Jeśli zamiast tego zaczniesz od projektów AI, budowanie 

strategii danych organizacji będzie prostym ćwiczeniem połączenia doświadczenia, które zdobyłeś 



 

podczas realizacji każdego projektu. Aby zbudować strategię danych dla projektu AI, musisz wiedzieć, 

skąd wziąć dane i ile potrzebujesz. 

Skąd mogę uzyskać dane? 

Dane były podstawowym pojęciem w całym tym tekście. Omówiliśmy różne rodzaje danych: 

ustrukturyzowane dane podstawowe, obrazy oraz dźwięk i język naturalny. Jeśli chcesz zbudować 

projekt AI, jeszcze ważniejsze rozróżnienie będzie miało na ciebie wpływ: dane, które masz, i dane, 

których nie masz. Zacznijmy od założenia, że Twoja organizacja posiada dane potrzebne do zbudowania 

projektu AI. Ponieważ te dane są tworzone i należą do Twojej organizacji, nazwiemy je danymi 

wewnętrznymi . Część 2 obejmowała już wartość określonego rodzaju danych wewnętrznych, które 

nazwaliśmy podstawowymi danymi biznesowymi: danymi mającymi bezpośredni wpływ na górną lub 

dolną linię organizacji. W przypadku naszej platformy nieruchomości mogą to być dane o cenach 

domów; dla Square Capital są to transakcje ich klientów; lub w przypadku Google dane dotyczące 

zużycia jego centrów danych (w zasadzie jedyny koszt zmienny). Twoja organizacja prawdopodobnie 

wytwarza również dane z procesów biznesowych, które mogą nie być bezpośrednio powiązane z 

głównymi źródłami dochodów lub kosztów. Taki rodzaj danych nazwiemy danymi pomocniczymi . W 

naszym przykładzie dotyczącym nieruchomości zdjęcia domów i recenzje domów można uznać za dane 

pomocnicze: nadal interesujące i przydatne, ale nie tak bardzo, jak cechy domów na sprzedaż i ich ceny 

sprzedaży. Jako kolejny bardziej konkretny przykład rozważmy platformę e-commerce, taką jak 

Amazon, Zappos w Stanach Zjednoczonych lub Zalando w Europie. W ich przypadku podstawowymi 

danymi biznesowymi byłyby zakupy każdego klienta, ponieważ są one bezpośrednio skorelowane z 

przychodami firmy. Dodatkowymi danymi mogą być strony odwiedzane przez klienta, otwarte 

wiadomości e-mail, recenzje produktów i tak dalej. Możesz budować niesamowite projekty z danymi 

pomocniczymi, ale najprawdopodobniej nie ma to tak dużego wpływu, jak to, co możesz zbudować z 

podstawowych danych biznesowych. Zanim przejdziemy dalej, chcemy Cię ostrzec, że posiadanie 

zestawu danych nie oznacza, że możesz z niego korzystać bezboleśnie. Być może planujesz korzystać z 

danych klientów, ale nie masz na to pozwolenia — niezależnie od tego, czy klienci odmówili zgody, czy, 

jak to często bywa, Twoja polityka prywatności nie została napisana, aby uwzględnić wykorzystanie, 

które planujesz teraz. Nawet jeśli masz pozwolenie na wykorzystanie danych, z naszego doświadczenia 

wynika, że większość ludzi nie docenia czasu i wyzwań związanych z przejściem od „mamy dane” do 

faktycznego przeniesienia ich do laptopa analityka danych, gotowego do przetworzenia. Nawet jeśli 

masz 100% pewności, że Twoja organizacja posiada dane, których potrzebujesz do projektu, nasza 

szczera sugestia jest taka, abyś spróbował uwzględnić wszystko, co może potencjalnie spowolnić Twoje 

faktyczne korzystanie z nich. W jednym projekcie, nad którym pracowaliśmy, dział prawny firmy tak 

utrudnił eksport potrzebnych nam danych, że dosłownie musieliśmy lecieć samolotem, dostać się do 

ich budynku, podłączyć laptopy, zaszyfrować dane i zabrać je do domu na dysku twardym. W innym 

projekcie wiedzieliśmy, że firma posiada dane, których potrzebujemy, ale wszyscy staraliśmy się 

zrozumieć, co oznaczają zmienne w zbiorze danych. Problem polegał na tym, że osoba, która 

projektowała procesy gromadzenia danych, przeszła na emeryturę i musieliśmy spędzić cały miesiąc 

na przeprowadzaniu wywiadów, aby zrozumieć dane, na które patrzyliśmy. Omówmy teraz przypadek, 

w którym jeszcze nie masz danych potrzebnch do projektu. Masz trzy opcje: 

* Zacznij go zbierać i poczekaj, aż go będziesz mieć.  

* Znajdź otwarte dane lub zeskrob je z Internetu za darmo.  

* Kup od dostawców.  

Pierwsza opcja jest najwolniejsza; czasami jest też najdroższy, ale w niektórych przypadkach możesz 

nie mieć innego wyboru. Załóżmy, że prowadzisz stacjonarny sklep odzieżowy i nie masz systemu kart 



 

lojalnościowych ani żadnego innego sposobu śledzenia, kto co kupuje. Jeśli klient wchodzi, nie śledzisz, 

że ma na imię John i właśnie kupił buty Nike Air Jordan w rozmiarze 10 za 129 dolarów. Jeśli nie 

zapisałeś tych informacji, czy myślisz, że posiada je jakakolwiek inna firma? Oczywiście w tym 

przypadku jedyną opcją jest ustanowienie nowych procesów zbierania tych informacji, a następnie 

czekanie, aż zbierzesz wystarczającą ilość danych. Z drugiej strony, czasami Twoje projekty potrzebują 

danych, których albo nie możesz zebrać, albo nie chcesz podejmować wysiłku, aby je zebrać. Drugą 

opcją w tym przypadku jest użycie otwartych danych. To niesamowite, ile darmowych danych możesz 

uzyskać z Internetu. Przykładem są otwarte dane, które rządy często udostępniają jako źródło, z 

których możesz swobodnie korzystać w swoich projektach. Na przykład możesz wykorzystać dane o 

dochodach dla swojego kraju, aby skoncentrować swój marketing na najbogatszych obszarach. Oto 

kilka innych świetnych miejsc, w których można szukać otwartych zbiorów danych:  

* kaggle.com - strona internetowa, na której firmy lub osoby prywatne mogą organizować konkursy 

ML i przesyłać zbiory danych.  

* arxiv.org - bezpłatne repozytorium artykułów naukowych. Gdy badacze zbierają nowe zestawy 

danych, piszą i publikują artykuły naukowe, aby zaprezentować je społeczności naukowej, a także 

często udostępniają swoje zestawy danych.  

* github.com - repozytorium kodu open source.  

Korzystając ze zbiorów danych stron trzecich, należy zwracać uwagę na jakość danych i kwestie 

prawne. Wiele z tych zbiorów danych jest tworzonych na zasadzie „najlepszych starań” i gromadzonych 

w razie potrzeby w celu obsługi nowych algorytmów lub obszarów zastosowań; często jakość danych 

nie jest gwarantowana. Ponadto wiele publicznie dostępnych zbiorów danych jest udostępnianych na 

licencji niekomercyjnej, co oznacza, że nie można ich używać do celów biznesowych; zawsze sprawdzaj, 

czy możesz użyć otwartego zbioru danych do zamierzonych celów. Trzecią opcją jest kupowanie danych 

od dostawców. Ta strategia może być czasami bardzo kosztowna, a także może postawić Cię w 

niebezpiecznej sytuacji, ponieważ możesz na zawsze polegać na tych dostawcach. Zanim zdecydujesz 

się na tę drogę, sugerujemy, abyś najpierw poświęcił wystarczająco dużo czasu na ocenę powiązanych 

kosztów długoterminowych i ustalenie, czy istnieje wielu dostawców, od których można je kupić. Jeśli 

jest tylko jeden, musisz znaleźć strategię, która zapewni sobie ochronę na wypadek, gdyby zniknęli z 

biznesu lub zmienili swoją strategię biznesową i przestali sprzedawać Ci swoje dane. W obu 

przypadkach zachęcamy do krytycznego myślenia o zestawach danych pochodzących spoza organizacji. 

Z definicji, jeśli jakieś dane są ogólnie dostępne – za darmo lub za pieniądze – oznacza to, że wszyscy 

inni też mogą je uzyskać. Często projekty oparte na zewnętrznych źródłach danych będą miały 

trudniejszy czas na rynku, ponieważ mogą być łatwo replikowane przez konkurencję. Niektóre z 

najsilniejszych projektów AI opierają się na zastrzeżonych zestawach danych, które są trudne do 

odtworzenia dla innych. Podsumowując, ściany Twojej organizacji (lub wirtualne jej centrum danych) 

mają duży wpływ na strategię danych Twojego projektu AI. Jeśli dane mieszczą się w granicach Twojej 

organizacji, masz unikalny i bardzo cenny zestaw danych, którego możesz użyć. W przeciwnym razie 

musisz go zdobyć za darmo lub kupić. W obu przypadkach weź pod uwagę zobowiązania, które wiążą 

się z tymi opcjami. Oczywiście możesz łączyć dane wewnętrzne i zewnętrzne. Właściwie to często dobry 

pomysł. Przykładem jest nasz predyktor cen nieruchomości: mogliśmy wykorzystać bezpłatne dane 

rządowe dotyczące dochodów każdej dzielnicy, aby ulepszyć model. Możesz nawet użyć danych z 

OpenStreetMap lub Google Maps, aby sprawdzić obecność usług i transportu publicznego w różnych 

dzielnicach, dodając kolejny wymiar do predyktora ceny domu. W projekcie, który zbudowaliśmy dla 

dużej organizacji, wykorzystaliśmy wszelkiego rodzaju dane. Firma posiadała dane o sprzedaży ze 

swoich sklepów, ale chcieliśmy zobaczyć korelacje między wynikami sprzedaży a danymi 

demograficznymi, więc zebraliśmy bezpłatne dane ze spisu. Dane ze spisu powszechnego, które były 



 

powszechnie dostępne, były przez większość czasu OK, ale w przypadku niektórych miast 

potrzebowaliśmy bardziej szczegółowego obrazu populacji. Następnie zwróciliśmy się do 

wyspecjalizowanych dostawców zewnętrznych i zintegrowaliśmy ich dane. Zauważ, że podczas gdy 

dane o sprzedaży są aktualizowane każdego dnia, dane demograficzne zmieniają się znacznie wolniej, 

więc nie było problemu poleganie na źródłach zewnętrznych. Gdziekolwiek otrzymujesz swoje dane, 

część informacji może stworzyć lub zepsuć Twój projekt: etykiety. Pamiętaj, że jeśli uczysz 

nadzorowanego algorytmu uczenia, komputer musi nauczyć się tworzyć liczbę lub klasę (etykietę) na 

podstawie innych liczb (funkcje). W większości przypadków możesz obejść brakujące funkcje, ale 

możesz mieć duże kłopoty, jeśli nie masz etykiet. Innymi słowy, jeśli chodzi o dane, etykiety są o wiele 

ważniejsze niż funkcje. Posłużmy się przykładem predyktora ceny domu. Naszą etykietą jest cena za 

jaką dom jest sprzedawany, a naszymi cechami może być powierzchnia, liczba pokoi, obecność ogrodu 

i tak dalej. Załóżmy, że projektując interfejs dla swojej witryny internetowej, nie pomyśleliście o 

dodaniu pola, które pozwoli użytkownikom określić, czy w ich domu jest ogród. Dlatego nie masz tych 

informacji w swojej bazie danych i nie możesz ich użyć do zbudowania modelu. Jednak nadal masz inne 

istotne cechy zawarte w formularzu wykazu domów, w tym powierzchnię, liczbę pokoi i lokalizację. 

Nawet bez pola „ogrodowego” prawdopodobnie nadal będziesz w stanie zbudować przyzwoicie 

dokładny model. Z drugiej strony, jeśli zapomnisz zapytać użytkowników o cenę sprzedaży, całkowicie 

się zgubisz. Bez etykiet nie ma możliwości zbudowania nadzorowanego modelu uczenia się. Etykiety 

można zbierać na trzy sposoby:  

* Naturalnie 

* Hakerstwo 

* Płacenie 

Naturalne etykiety są generowane przez Twoje procesy biznesowe. Na przykład, jeśli Twoja platforma 

nieruchomości poprosi klientów o wprowadzenie ceny sprzedaży domu podczas usuwania swojej 

oferty, naturalnie otrzymasz etykietę. Google naturalnie oszczędzał dane na temat wydajności 

energetycznej swoich centrów danych, ponieważ Google je obsługiwał. Amazon przechowuje w bazie 

danych wszystko, co kupiłeś. Wszystkie te informacje są przechowywane w celu prowadzenia 

działalności i mogą być w razie potrzeby wykorzystywane jako etykiety. Czasami etykiety nie są tak 

łatwe do zdobycia, ale nadal możesz znaleźć sprytne hacki, aby je zdobyć. Przykładem jest to, co 

Amazon robi z recenzjami produktów. Kiedy piszesz opinię o swojej miłości do nowego odkurzacza, 

dodajesz również ocenę w postaci gwiazdek (powiedzmy od 1 do 5). Wynik może być używany jako 

etykieta dla systemu analizy sentymentu. Zasadniczo dajesz Amazonowi zarówno dane wejściowe 

(recenzja tekstu), jak i etykietę (wynik w postaci gwiazdek), których może użyć do zbudowania 

technologii analizy sentymentu, za darmo. Innym przykładem jest Facebook, który na początku prosił 

użytkowników o oznaczanie znajomych na zdjęciach, klikając ich twarze. Facebook mógł po prostu 

poprosić Cię o napisanie, kto jest na zdjęciu, ale klikając twarz, dajesz Facebookowi przybliżoną etykietę 

algorytmów rozpoznawania obrazu. W końcu prawdopodobnie przyszło Ci do głowy, że rejestrując się 

w nowym serwisie internetowym, zostałeś poproszony o żmudne zadanie, takie jak znajdowanie 

samochodów na zdjęciach, aby udowodnić, że jesteś człowiekiem. Ta usługa nazywa się Google 

reCAPTCHA i do tej pory prawdopodobnie zgadłeś, do czego jest używana: za darmo nadajesz firmowe 

etykiety dla jej algorytmów ML. W niektórych przypadkach jedyną opcją jest płacenie ludziom za 

etykietowanie przykładów. Powszechnym wzorcem etykietowania danych jest korzystanie z platformy 

crowdsourcingowej, takiej jak Amazon Mechanical Turk, która zapewnia na żądanie, płatny za minutę 

dostęp do tymczasowej siły roboczej rozproszonej na całym świecie. W przypadku Mechanical Turk 

jedyne, na co możesz liczyć, to to kontrahenci będą mieli połączenie z Internetem: ponieważ zwykle są 

nieprzeszkoleni, musisz przygotować materiały szkoleniowe i interfejs do etykietowania, z którego 



 

pracownik może skorzystać, aby wybrać prawidłowe etykiety dla przykładów szkoleniowych. Ogólnie 

rzecz biorąc, platformy crowdsourcingowe są dobre do oznaczania zadań, które nie wymagają dużego 

szkolenia. Jeśli pracujesz nad projektem, który wymaga ludzkiego rozumowania na wysokim poziomie 

(powiedzmy, znajdowania komórek rakowych na skanach mikroskopowych), lepiej byłoby zebrać 

własną wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą. Gdy już masz jasny obraz tego, skąd wziąć potrzebne 

dane, następnym krokiem jest ustalenie, ile potrzebujesz. 

Ile danych potrzebuję? 

Często widzieliśmy ludzi wpadających w pułapkę big data . Pocieszające jest myślenie, że posiadanie 

dużej ilości danych to srebrna kula do odblokowania niesamowitych możliwości. Ale jak zobaczysz w 

kolejnych sekcjach, jakość danych jest często ważniejsza niż ilość danych . Ilość danych potrzebnych do 

zbudowania produktu AI silnie zależy od samego produktu. W grę wchodzi tak wiele zmiennych, że 

podanie precyzyjnych reguł, takich jak „będziesz potrzebować danych od 10 523 klientów, aby 

zbudować 93% dokładny model przewidywania rezygnacji” jest po prostu niemożliwe w praktyce. To, 

co możemy Ci dać, to wskazówki, które mogą pomóc rozwinąć Twoją intuicję w zakresie wymagań 

dotyczących danych w przypadku najczęstszych rodzajów problemów, jakie możesz napotkać w świecie 

biznesu. Uważamy, że warto podzielić naszą prezentację według rodzaju danych, z którymi będzie miał 

do czynienia Twój projekt, tak jak zrobiliśmy to w pierwszej części książki. Porozmawiajmy najpierw o 

projektach, które wymagają uporządkowanych danych, takich jak przewidywanie cen domów czy 

odpływ klientów. Musisz wziąć pod uwagę trzy czynniki: * Czy cel (rzecz, którą chcesz przewidzieć) jest 

liczbą (regresja) czy wyborem (klasyfikacja) 

* W przypadku problemów z klasyfikacją liczba zajęć, które Cię interesują 

* Liczba funkcji, które wpływają na cel 

Zacznijmy od funkcji. Pamiętaj, że dane strukturalne to rodzaj danych, które przeglądasz po otwarciu 

arkusza Excela i są one zorganizowane w wiersze i kolumny. Dobrym sposobem myślenia o 

wymaganiach dotyczących danych jest wyobrażenie sobie, że gdybyś mógł wyświetlić swój zestaw 

danych na jednym ekranie, chciałbyś, aby dane wyglądały na bardzo cienkie i wysokie. Potrzebujesz 

znacznie więcej wierszy niż kolumn. Dzieje się tak, ponieważ wiersze wskazują przykłady, a kolumny 

wskazują cechy, z których model musi się uczyć. Intuicyjnie, im więcej informacji musi się nauczyć 

model (im więcej cech), tym więcej przykładów musi zobaczyć, aby zrozumieć, jak cechy wpływają na 

cel (co oznacza więcej wierszy). Jeśli nie masz wystarczającej liczby przykładów i zbyt wielu funkcji, 

niektóre kolumny mogą być nawet bezużyteczne lub mylące! Weźmy na przykład zestaw danych o 

cenie domu, taki jak ten w części 2. Dodanie kolumny ze znakiem zodiaku sprzedającego raczej nie 

poprawi dokładności prognoz cenowych. Jednak modele ML nie mogą wyciągać zdroworozsądkowych 

wniosków a priori: muszą je rozgryźć na podstawie danych. Dopóki masz wystarczającą liczbę wierszy 

(przykładów), większość rodzin modeli rzeczywiście jest w stanie to zrobić i słusznie „ignoruje” 

kolumnę znaku zodiaku. Jeśli jednak masz za mało danych treningowych, model nadal będzie starał się 

oszacować, jak znak zodiaku wpływa na cenę, dochodząc do liczbowo poprawnych, ale mylących 

wniosków. Jako skrajny przykład wyobraź sobie, że jedyny dom o wartości 1 miliona dolarów w 

zestawie danych został sprzedany przez Bliźnięta. Z pewnością nie oznacza to, że prognozy cenowe 

domów sprzedawanych przez Geminis powinny być wyższe niż te dotyczące domów sprzedawanych 

przez Barana. Większość modeli będzie w stanie uniknąć tego błędu, jeśli zbiór danych zawiera wiele 

willi za milion dolarów (zestaw danych z wieloma przykładami), ponieważ kupujący będą mieli wiele 

różnych znaków zodiaku, a ich wpływ można prawidłowo oszacować. Jeśli jednak nie masz wielu 

przykładów, model może „pomyśleć”, że znak zodiaku jest motorem wartości domu. Przejdźmy teraz 

do szczegółów problemów klasyfikacji lub regresji. W problemach z klasyfikacją próbujesz przewidzieć, 



 

czy przykład należy do dwóch lub więcej klas. Pierwsze przykłady klasyfikacji w tej książce były 

następujące:  

* Algorytmy kwalifikacji pożyczki Square w rozdziale 2, które dawały klientom jedną z dwóch klas: 

kwalifikujący się do pożyczki lub nie kwalifikujący się 

* Przewidywanie rezygnacji z rozdziału 3, które oznaczało, że klient ma zamiar zrezygnować z usługi 

lub nie.  

Zakładając, że masz skromną liczbę funkcji (powiedzmy 10), powinieneś zaplanować co najmniej 1000 

przykładów na każdą klasę, którą masz w swoim problemie. Na przykład w modelu odejścia klientów, 

który ma tylko dwie klasy (lojalną i nielojalną), możesz chcieć zaplanować co najmniej 2000 

przykładów. Intuicyjnie, im więcej klas ma do czynienia z modelem, tym więcej przykładów będzie 

musiał zobaczyć, aby nauczyć się rozróżniać wszystkie klasy.  

Trudniej jest podać podobne reguły dla modeli regresji, ponieważ mogą one modelować bardziej 

złożone scenariusze i zjawiska. Wiele modeli regresji opiera się na danych szeregów czasowych , czyli 

specjalnym rodzaju danych, które opisują, jak pomiary lub liczby zmieniają się w czasie. Przykładem 

jest studium przypadku centrum danych Google z rozdziału 2, w którym zebrano pomiary 

środowiskowe w ciągu dnia. Innym przykładem, z którym możesz być bardziej zaznajomiony, są dane 

finansowe (na przykład cena akcji).  

W danych szeregów czasowych liczba zbieranych punktów danych nie jest tak ważna, jak okres, w 

którym je zbierasz. Powód jest dość intuicyjny: załóżmy, że jesteś Jimem Gao, inżynierem centrum 

danych Google z rozdziału 2, i zbierasz jeden punkt danych na sekundę z systemu klimatyzacji DC. Jeśli 

zbierzesz dane od stycznia do marca, będziesz mieć prawie 8 milionów punktów danych (3 miesiące × 

30 dni w miesiącu × 24 godziny na dobę × 60 minut na godzinę × 60 sekund na minutę). Mając tak wiele 

punktów, możesz pomyśleć, że masz świetny zbiór danych, a Twoje modele mogą być bardzo dokładne 

. . . przez kilka dni. Ale co się dzieje, gdy zbliża się lato i rośnie temperatura? Model nie wie, jak 

zachowuje się centrum danych w najgorętszych miesiącach roku, ponieważ został przeszkolony przy 

użyciu wyłącznie danych zimowych. Mówiąc o sztucznej inteligencji dla mediów, najprostsze zadania 

klasyfikacji obrazów (pomyśl koty kontra psy) wymagają około kilkuset przykładów dla każdej klasy 

(słynny zbiór danych ImageNet zawiera około 700-800 obrazów na klasę). Jeśli miałbyś wybrać klasy 

bardziej do siebie podobne (np. rasy psów), liczba wymaganych próbek wzrasta do tysięcy, ponieważ 

model będzie potrzebował więcej przykładów, aby przyswoić subtelniejsze różnice. Jeśli korzystasz z 

uczenia transferu, zaczynasz uczenie od istniejącego modelu wytrenowanego na ogromnych 

zestawach danych, takich jak ImageNet (jak wyjaśniono w rozdziale 4), i możesz uzyskać dobrą 

wydajność w setkach obrazów (lub nawet dziesiątkach). do bardzo prostych zadań). Podanie 

podobnych wytycznych dla aplikacji w języku naturalnym jest trudniejsze, tylko dlatego, że krajobraz 

zadań jest bardziej zróżnicowany. W przypadku prostszych zadań, takich jak analiza sentymentu lub 

klasyfikacja tematów, 300-500 przykładów dla każdej klasy może wystarczyć, zakładając, że używasz 

uczenia transferu i osadzania słów. Teraz, gdy masz już wskazówki dotyczące ilości danych, które 

powinieneś zbierać, powinieneś zrozumieć, że nie wszystkie punkty danych mają takie samo znaczenie 

podczas uczenia modeli. Dodanie szczególnie złych przykładów może nawet przynieść odwrotny skutek 

i zmniejszyć ogólną dokładność modelu. To jest temat następnej sekcji. 

Jakość danych 

Wiele dyskusji na temat sztucznej inteligencji w popularnych mediach sugeruje, że decyzje oparte na 

sztucznej inteligencji są z natury bardziej racjonalne niż ludzie, ponieważ opierają się na matematyce i 

danych. Innymi słowy, twierdzą, że sztuczna inteligencja jest oparta na danych, a zatem jest odporna 



 

na ludzkie uprzedzenia i uprzedzenia. Trzy historie w tej sekcji mają na celu przekonanie Cię, że jest 

inaczej. Uczenie maszynowe polega na znajdowaniu wzorców w danych, a trenowanie na 

nieobiektywnych danych spowoduje, że model będzie podejmował nieobiektywne decyzje. Co 

rozumiemy przez tendencyjne dane? Widziałeś już przykład w części 4, w którym opowiedzieliśmy ci o 

naukowcach zbierających zestaw danych ze zdjęciami husky i wilków oraz przygotowujących się do 

zbudowania modelu do klasyfikacji tych dwóch. Na pierwszy rzut oka model radził sobie świetnie, ale 

naukowcy odkryli, że zrobił to tylko dlatego, że opierał się na fakcie, że wszystkie zdjęcia husky miały 

w tle śnieg, a wilki nie. Okazuje się, że nawet standardowe zbiory danych są dotknięte tym samym 

problemem: sieci neuronowe lubią halucynować owce, gdy są prezentowane na zdjęciach łąk, na 

których nie ma owiec. Podobnie, jeśli pokażesz sieci neuronowej obraz dziecka trzymającego jagnię, 

najprawdopodobniej zaklasyfikuje je jako psa. Dzieje się tak, ponieważ zestawy danych treningowych 

są stronnicze: owce pojawiają się tylko na zielonych polach, a większość zwierząt trzymanych na 

kolanach człowieka to psy. Ponieważ modele ML to w większości maszyny dopasowujące wzory na 

sterydach, model mógł nauczyć się, że „owca” to tylko maleńka biała plamka na górskim krajobrazie, a 

„pies” to wszystko, co ma cztery nogi blisko człowieka. Podstawowy problem polega na tym, że zestaw 

uczący jest niekompletny: brakuje mu ważnych kombinacji czynników, które pomogłyby modelowi w 

jego (autonomicznym) dążeniu do znalezienia najważniejszych cech obrazu. Na przykład problem 

można by rozwiązać, dodając zdjęcia ludzi trzymających inne zwierzęta i inne zdjęcia owiec w 

nietypowych miejscach (na plaży, w domu, na łodzi itd.). W ten sposób modele nauczą się oddzielać 

owcę od kontekstu i właściwie „rozumieć”, czym naprawdę jest owca. Zacznijmy mówić o innym 

subtelniejszym i bardziej podstępnym przypadku błędu danych. Celem tego projektu było stworzenie 

modelu, który mógłby automatycznie badać pacjentów pod kątem raka skóry, patrząc na zdjęcia ich 

ciał. Okazuje się, że dermatolodzy robiąc zdjęcia chorym pacjentom, często umieszczają linijkę obok 

raka, aby uzyskać skalę. Oznacza to, że większość zdjęć chorych pacjentów miała również linijkę w 

kadrze. Nie trzeba dodawać, że model nauczył się rozpoznawać obecność linijki, ponieważ jest to 

znacznie łatwiejsze do rozpoznania niż małe plamy ciemniejszej skóry. Brak jakiejkolwiek zdolności do 

rozpoznania, że linijka była mylącą wskazówką, model był całkowicie bezużyteczny dla przyszłych 

pacjentów. Podoba nam się ten przypadek, ponieważ pokazuje, jak pozornie nieistotne szczegóły mogą 

wpłynąć na jakość zestawu danych uczących, a tym samym na wynikowy model. Innymi słowy, 

dzisiejsze modele AI mają tak płytkie zrozumienie świata, że ich błędy mogą być porażająco głupie. W 

przypadku chorych na raka i władców przynajmniej doświadczony inżynier byłby w stanie znaleźć i 

wskazać problem. Jednak niektóre źródła uprzedzeń są trudniejsze do wykrycia. Powiedzmy, że 

wszystkie zdjęcia chorych pacjentów zostały wykonane w pomieszczeniu z oświetleniem 

fluorescencyjnym, a wszystkie zdjęcia zdrowych osób w pomieszczeniu z oświetleniem LED. Niewielka 

zmiana koloru na zdjęciach jest trudna do wychwycenia gołym okiem, ale jest atrakcyjną wskazówką 

dla każdej sieci neuronowej. W rezultacie czeka Cię potencjalna katastrofa: myślisz, że Twój model 

nauczył się wykrywać raka, ale w rzeczywistości nauczył się klasyfikować światło LED. Wspólnym 

tematem tych dwóch pierwszych historii jest to, że dane szkoleniowe mają bezpośredni wpływ na 

zachowanie modelu. To tyle jeśli chodzi o bezstronność opartą na sztucznej inteligencji i racjonalność 

opartą na danych! W obu przypadkach problemem był brak przeciwstawnych przykładów w zbiorze 

danych (np. owce chodzące po asfalcie, dzieci przytulające małe tygrysy i rak skóry w różnych 

warunkach oświetleniowych). Jednak jakość danych może również ucierpieć z powodu głębszych 

błędnych założeń. Zobaczmy jak w ostatnim przykładzie. Podczas II wojny światowej zarówno alianci, 

jak i państwa Osi nieustannie szukały sposobów na ulepszenie swoich myśliwców i bombowców. 

Jednym z najważniejszych celów było uczynienie samolotów lżejszymi, aby mogły latać dalej. Ponieważ 

samoloty potrzebują silników i zbiorników paliwa, aby latać, zmniejszenie masy oznaczało usunięcie 

pancerza, który mógłby chronić pojazd podczas ostrzału wroga, potencjalnie ratując życie pilota. 

Inżynierowie zastanawiali się, które obszary w samolocie są najbardziej podatne na uszkodzenia i 



 

dlatego potrzebują cięższego pancerza.  Wygląda na to, że najbardziej ucierpiały kadłub i skrzydła. 

Oznacza to, że projektanci samolotów powinni wzmocnić opancerzenie w tych mocno uderzonych 

obszarach, prawda? Wbrew intuicji jest to dokładnie zła rzecz! Patrzymy tylko na samoloty, które 

wróciły do domu, a nie na te zestrzelone przez wroga. Wszystko to może nas nauczyć, że wbrew temu, 

co myśleliśmy na początku, samoloty mogą wytrzymać ciężki ostrzał kadłuba bez utraty zdolności do 

latania. W rzeczywistości projektanci powinni zakładać najcięższe opancerzenie silników, nawet jeśli 

znaleźli tam tylko kilka dziur po kulach, ponieważ oznaczało to katastrofę samolotów strzelających do 

silników. W porównaniu z poprzednimi dwoma przykładami, w których dane były po prostu 

niezrównoważone lub niekompletne, ta historia uczy nas, że zbieranie danych może być po prostu 

mylące i prowadzić nas na całkowicie błędną ścieżkę. Zjawisko to jest powszechnie określane jako błąd 

przetrwania i często można je zastosować również poza sztuczną inteligencją. Ogólnie rzecz biorąc, za 

każdym razem, gdy wybierasz podgrupy przedmiotów lub osób, powinieneś zwracać uwagę na efekty 

błędu przetrwania, które udaremnią twoje wysiłki. Załóżmy, że ciągle dziwisz się, ile 20-letnich 

samochodów widzisz jeżdżąc. Możesz być skłonny myśleć, że nowsze modele nigdy nie wytrzymają tak 

długo, ponieważ dzisiejsze samochody cały czas się psują. Tendencja do przetrwania sugeruje, że 

powinieneś również liczyć stare samochody, które już stoją na złomowisku po zepsuciu się lata temu. 

Nie zobaczysz żadnego z tych jeżdżących, a tym samym liczby będą przekrzywione. Te trzy przykłady 

pokazują, w jaki sposób wysiłki związane z gromadzeniem danych mogą prowadzić do pominięcia lasu 

w poszukiwaniu drzew i uzyskania nieefektywnych modeli. Nie rozpaczaj jednak; są to obecnie jedne z 

najbardziej aktywnych obszarów badań. Tymczasem najlepszym antidotum jest głębokie i szerokie 

podejście. Deep odnosi się do wydajnego gromadzenia większości danych potrzebnych do zbudowania 

dokładnego modelu. Szeroki polega na uzupełnieniu głębi za pomocą (prawdopodobnie mniejszego) 

zestawu danych nietypowych i trudnych przykładów, których można użyć do podwójnego sprawdzenia 

wyników. Pamiętaj: głównym wyzwaniem jest to, że dysponujemy ograniczonymi narzędziami do 

analizowania, w jaki sposób modele AI podejmują decyzje. Tak jak naukowcy niewiele wiedzieli o 

bakteriach przed wynalezieniem mikroskopu, inżynierowie ML muszą zgadywać, co robi model. 

Ponieważ jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, jak model zareaguje na określone dane wejściowe, 

jest jego uruchomienie, modele należy przetestować i zweryfikować na realistycznych danych. Jako 

praktyczny przykład, firmy produkujące samochody autonomiczne gromadzą dane przez wszystkie 

cztery pory roku i pory dnia, aby upewnić się, że ich modele wykrywania obiektów mogą niezawodnie 

wykrywać przechodniów bez względu na to, czy są ubrani w szorty czy płaszcze. Innymi słowy, upewnij 

się, że trochę mieszasz i robisz zdjęcia husky na plaży. Teraz, gdy omówiliśmy główne aspekty strategii 

dotyczącej danych, pozostała część rozdziału zajmuje się mniej technicznym, choć równie trudnym 

typem zasobu: ludźmi. 

Rekrutacja zespołu AI 

Ta sekcja przeprowadzi Cię przez proces rekrutacji zespołu z odpowiednią mieszanką talentów i 

doświadczenia potrzebnych do realizacji projektu AI. Warto omówić trzy główne kategorie 

umiejętności: 

* Inżynieria oprogramowania — wyodrębnianie danych z różnych źródeł, integrowanie komponentów 

i sztucznej inteligencji innych firm oraz zarządzanie infrastrukturą 

* Uczenie maszynowe i nauka o danych — wybór odpowiedniego algorytmu dla konkretnego 

problemu, dostrojenie go i ocena dokładności 

* Zaawansowana matematyka-opracowywanie najnowocześniejszych algorytmów głębokiego uczenia 

się 



 

Możesz pokusić się o znalezienie osoby, która ma wszystkie te umiejętności, postaci często nazywanej 

jednorożcem: w zasadzie nie istnieje. Możesz jednak znaleźć różne osoby (lub zespoły ludzi), które 

wyróżniają się co najmniej jedną z tych umiejętności. W tym tekście, mówiąc o technicznej realizacji 

projektów AI, często odwołujemy się do mitologicznej postaci data scientist. Zdefiniowana przez 

Harvard Business Review w 2012 roku jako „Najseksowniejsza praca XXI wieku”, każda firma poszukuje 

takiej, ale nikt nie potrafi jej dokładnie opisać co to jest. Problem polega na tym, że w umysłach wielu 

ludzi naukowiec danych jest specjalistą od wszystkiego: kimś, kto może rozwiązać każdy rodzaj 

problemu, który obejmuje dane, począwszy od prostej analizy do projektowania złożonych modeli ML. 

Co więcej, często chcemy, aby idealny analityk danych wykazał się również wiedzą biznesową. 

Oczekiwania co do możliwości analityka danych są tak wysokie w teorii, że często nie są spełnione w 

praktyce. Zalecamy, aby szukać naukowca danych w następujących przypadkach: 

* Nie jesteś jeszcze pewien, w jakim kierunku pójdzie Twoja organizacja. Posiadanie kogoś z szerokim 

zestawem umiejętności może pomóc ci być elastycznym, dopóki nie opracujesz jaśniejszego kierunku. 

* Nie masz bardzo złożonych potrzeb od strony technicznej. Jeśli potrzebujesz tylko kogoś, kto potrafi 

analizować zestawy danych średniej wielkości (do kilku gigabajtów), aby podejmować decyzje 

biznesowe i budować niektóre modele ML, osoby, które nazywają siebie data sciences, są zwykle 

dobrym rozwiązaniem. 

Jeśli konkretnie próbujesz zbudować zespół AI, który może zająć się bardziej złożonymi projektami AI, 

a także wdrożyć je do użytku w prawdziwym świecie, prawdopodobnie chcesz rozpocząć rekrutację 

osób specjalizujących się w różnych umiejętnościach. Możemy wyróżnić trzy główne kategorie 

talentów, każdy z własnym zestawem umiejętności: 

* Inżynier oprogramowania 

* Inżynier uczenia maszynowego 

* Badacz 

Rysunek  pomaga zobrazować, w jaki sposób każda z tych ról ma inny skład trzech podstawowych 

umiejętności AI: inżynierii oprogramowania (SW), uczenia maszynowego/nauki o danych (ML) i 

zaawansowanej matematyki.  

 

Zobaczmy, jak każda z tych liczb wpisuje się w podział danych/modeli/infrastruktury projektów AI. 

Inżynierowie oprogramowania pracują głównie po stronie infrastruktury projektu, konfigurując 

systemy pobierające dane (ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych) i integrując model ML z 

istniejącymi produktami lub usługami. Istnieje również specjalny rodzaj postaci nazywany inżynierem 

danych . Ta osoba jest zwykle zatrudniana, gdy masz do czynienia z ogromnymi ilościami danych (wiele 

terabajtów), a nawet obliczenie prostej średniej kolumny bazy danych może być wyzwaniem. Ponieważ 

prawdopodobnie użyjesz inżyniera danych do infrastruktury swojego projektu, ale nie do jego modeli 



 

ML, uznamy ich za specjalny rodzaj inżyniera oprogramowania zajmującego się bardzo dużymi 

zestawami danych. 

Inżynier uczenia maszynowego posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu AI i uczenia maszynowego. 

Znają na pamięć zawartość pierwszej części książki (i nie tylko), a ich praca zaczyna się od oczyszczenia 

i analizy danych, a kończy na wyborze najbardziej odpowiedniego modelu dla Twojego projektu AI. 

Zajmą się również pisaniem kodu, aby wytrenować model i ocenić jego wydajność. Efektem pracy 

zespołu ML jest często przeszkolony model wraz z opisem jego dokładności oraz danymi, które zostały 

użyte do szkolenia. Inżynierowie ML zajmują się poprawą wydajności modelu i pokierują Twoimi 

wysiłkami w gromadzeniu większej liczby lub lepszych danych. Chociaż niektórzy inżynierowie ML 

wiedzą również, jak skutecznie wdrażać modele, zwykle nie jest to ich ulubiona działalność. Spośród 

tych trzech postaci inżynierowie ML są najbardziej podobni do naszego poprzedniego opisu 

naukowców zajmujących się danymi. Wreszcie badacz jest najbardziej akademicką rolą z całej trójki. 

Mogą wykorzystać swoje dogłębne doświadczenie badawcze w określonej niszy, aby znaleźć 

rozwiązania nowych problemów, które nie są jeszcze dobrze zbadane w przemyśle. Spośród trzech 

elementów projektu badacz jest mocno osadzony w obozie modelowym, gdzie może wykorzystać 

swoją wiedzę na temat stanu techniki do tworzenia algorytmów sztucznej inteligencji, które 

przesuwają granice tego, co jest możliwe. Większość badaczy świetnie radzi sobie z budowaniem 

modeli, ale brakuje im umiejętności inżynierii oprogramowania i zwykle nie są zainteresowani 

wdrażaniem swoich dzieł ani rozwiązywaniem wszystkich błędów. Główna różnica między naukowcem 

a inżynierem ML polega na tym, że pierwszy jest naukowcem, a drugi inżynierem. Rozróżnienie może 

wydawać się arbitralne, ale mają bardzo różne zestawy umiejętności. Jeśli twój projekt dotyczy jakiegoś 

problemu lub algorytmu, który wyjaśniliśmy w tej książce, potrzebujesz inżyniera ML. Cała praca 

badawcza została już dla Ciebie wykonana i potrzebujesz tylko kogoś, kto to zrozumie i może 

zastosować ją do konkretnego problemu. Jeśli wychodzisz poza sferę standardowych problemów 

branżowych i źródeł danych, potrzebujesz badacza, który lepiej rozumie teorię i może wymyślić 

innowacyjne podejście do nowych problemów. Biorąc to pod uwagę, zestawy umiejętności tych trzech 

rodzajów ludzi zdecydowanie się pokrywają, a w niektórych przypadkach mogą nawet być wymienne. 

Możesz spojrzeć na te trzy postacie jak na różne rodzaje kucharzy. Jeśli chcesz zjeść podstawowe danie, 

prawdopodobnie każdy szef kuchni może to zrobić. W miarę wzrostu poziomu szefowie kuchni 

zaczynają specjalizować się w określonych kuchniach lub dyscyplinach, a w trzygwiazdkowej restauracji 

Michelin można znaleźć cukiernika, szefa kuchni od sosów, szefa kuchni od ryb i tak dalej. Zobaczmy, 

kto mógł zbudować niektóre z projektów, które opracowaliśmy w tej książce. Predyktor ceny to dość 

standardowy projekt ML (jest też wiele przykładów online), więc możesz wybrać naukowca danych lub 

inżyniera uczenia maszynowego. To samo dotyczy projektów klasyfikatorów przewidywania rezygnacji 

i sprzedaży dodatkowej, o których mówiliśmy w części 3. Część 4 dotyczyła danych multimedialnych, 

co jest nieco trudniejsze. Jeśli z Twojej platformy korzysta jednocześnie wielu użytkowników, możesz 

potrzebować inżyniera oprogramowania, który upewni się, że Twoja infrastruktura jest stabilna i może 

wytrzymać obciążenie setkami obrazów, które muszą być przetwarzane w tym samym czasie. Algorytm 

jest prostym klasyfikatorem i prawdopodobnie każdy doświadczony inżynier ML może go wykonać. W 

części 5 przyjrzeliśmy się danym tekstowym i zobaczyliśmy różne pomysły na projekty o różnym stopniu 

trudności. W przypadku najprostszych projektów, takich jak klasyfikator tekstu lub analiza sentymentu, 

możesz skorzystać z inżyniera ML, ale jeśli chcesz przesunąć granice stanu techniki i spróbować 

zbudować superpotężnego brokera, być może będziesz musiał zatrudnić również badaczem. W części 

6 mówiliśmy o systemach rekomendujących. Proste modele może zbudować jeden inżynier ML, 

natomiast jeśli chcesz zbudować szczególnie złożone modele, możesz poszukać naukowca, który 

dołączy do zespołu. Możliwe, że potrzebujesz systemu rekomendującego, aby był niezwykle szybki i 

stabilny. Dzieje się tak, gdy z Twojej usługi korzysta jednocześnie wielu użytkowników, a szybkość ma 



 

kluczowe znaczenie. Przykładem jest kanał Facebooka, który musi niemal natychmiast polecać treści, 

gdy Ty – i miliony ludzi – przewijasz. W tym przypadku inżynierowie oprogramowania stają się 

niezwykle ważni, ponieważ to oni potrafią zbudować infrastrukturę, która wytrzyma takie obciążenia. 

Aby uzyskać pełny przegląd tych ról, zapoznaj się z tabelą 8.2, w której zaznaczono, jakie typy zadań 

najlepiej pasują do każdej kategorii talentów. 

Inżynier oprogramowania: inżynier ML: Badacz AI 

Zwykłe tło : Informatyka : Informatyka, statystyka 

 

Statystyka, matematyka, fizyka : Zadania : Implementacja aplikacji, integracja z istniejącą 

infrastrukturą, budowanie bazy danych 

 

Budowanie i testowanie algorytmów ML, opracowanie strategii danych, monitorowanie wyników : 

Opracowywanie nowych algorytmów, badanie nowych rozwiązań : Dopasowanie projektu 

 

Złożona infrastruktura IT, wymagana bardzo wysoka wydajność (np. samojezdny samochód lub usługa 

o dużym natężeniu ruchu, taka jak Facebook), ogromne zbiory danych (inżynierowie danych): Problem 

ML związany z problemami biznesowymi, które można rozwiązać za pomocą najnowocześniejszego 

ML, podobnie jak większość przykładów omówionych w tym tekście: Złożona - gdy technologia 

potrzebna do rozwiązania problemu biznesowego nie została jeszcze opracowana (na przykład złożone 

zadania NLP) 

Jak zawsze, należy pamiętać, że optymalny zestaw umiejętności zespołu będzie się zmieniał wraz z 

rozwojem projektu, a nawet po ukończeniu różnych elementów projektu. Takie czynniki wpłyną na 

Twoją decyzję o zatrudnieniu konsultantów ekspertów lub zatrudnieniu pełnoetatowych członków 

zespołu. Odradzamy popełnianie powszechnego błędu polegającego na zatrudnianiu entuzjastycznego 

badacza AI bez posiadania solidnej bazy w zakresie inżynierii oprogramowania, ponieważ nowy 

pracownik prawdopodobnie byłby sfrustrowany brakiem odpowiedniej infrastruktury, aby przenieść 

pracę do produkcji i ostatecznie odejdzie. Powszechną strategią jest rozpoczęcie zatrudniania najpierw 

do bardziej ogólnych ról, aby zdobyć doświadczenie w szerokim kontekście organizacji. Łatwiej jest 

polegać na konsultantach w zakresie wiedzy niszowej, takiej jak modelowanie AI, ponieważ ich 

umiejętności można szerzej przenosić w wielu organizacjach (w końcu modele klasyfikacji obrazów są 

takie same, niezależnie od tego, czy próbujesz sklasyfikować ogórki, czy przechodniów). Wreszcie, nie 

lekceważ znaczenia stażu pracy. Chociaż niektóre zadania, takie jak czyszczenie danych, mogą 

wykonywać młodsze postacie, projekty AI mogą szybko stać się bałaganem, a bez nadzoru starszych 

osób ryzykujesz, że skończysz z niemożliwym do utrzymania kodem. Oszczędzanie pieniędzy teraz 

może prowadzić do marnowania jeszcze większej ilości pieniędzy i czasu. W tym rozdziale 

przedstawiono główne składniki każdego udanego projektu AI: strategia gromadzenia danych, 

infrastruktura oprogramowania i integracja z istniejącym przetwarzaniem oraz dobrze 

wykwalifikowany zespół. Ostrzegaliśmy również przed wieloma pułapkami, które trapią firmy, które 

wciąż nie mają doświadczenia w sztucznej inteligencji. Następny rozdział zawiera przepis na połączenie 

tych składników w projekt AI. 

Streszczenie 



 

* Techniczna realizacja projektów AI składa się z trzech głównych komponentów: danych, modelu i 

talentu. 

* Spójna strategia danych uwzględnia względne mocne i słabe strony danych zastrzeżonych i 

zewnętrznych. 

* Oprócz ilości inne podstawowe obawy związane z gromadzeniem danych i etykiet to rodzaje 

stronniczości, zasięg i spójność. 

* Dobry zespół AI składa się z osób z różnym doświadczeniem i umiejętnościami: inżynierów 

oprogramowania, inżynierów uczenia maszynowego (lub naukowców zajmujących się danymi) i 

badaczy. 



 

Go - strategia wdrażania AI 

Ta część obejmuje:  

* Kompromisy w budowaniu algorytmu AI, kupowaniu od dostawcy lub korzystaniu z open source 

* Opracowanie strategii Lean AI w celu zminimalizowania ryzyka 

* Korzystanie z pozytywnego cyklu AI 

* Uczenie się cennych lekcji z niepowodzeń AI 

Poprzednie dwie części zawierały wszystkie elementy potrzebne do zdefiniowania i wdrożenia projektu 

AI. Teraz nadszedł czas, aby wszystko poskładać. Tu dowiesz się, jak decydować, które komponenty 

budować we własnym zakresie lub kupować od strony trzeciej oraz jak zarządzać fazą wdrożenia. 

Zapoznasz się również z najbardziej typowymi wybojami na drodze, z którymi borykają się 

niedoświadczeni konstruktorzy AI. Zanim dotrzesz do końca, będziesz na tyle pewny siebie, że jutro 

rozpoczniesz swój projekt .  

Kupowanie lub budowanie AI 

Parafrazując to, co powiedział kiedyś mądry człowiek, czasami najlepszym sposobem na pomyślne 

ukończenie projektu jest nigdy go nie rozpoczynać. Jako zwolennik sztucznej inteligencji, jedną z 

najbardziej znaczących decyzji, jakie możesz podjąć, jest poleganie na produktach i usługach 

oferowanych przez dostawców sztucznej inteligencji oraz unikanie tworzenia części lub całości 

technologii potrzebnej do projektu AI. Ta decyzja dotyczy wszystkich trzech komponentów projektu: 

danych, modelu i infrastruktury. W tej sekcji dowiesz się, jak myśleć strategicznie o pytaniu dotyczącym 

budowania lub kupowania. Właściwie uważamy, że obecny stan rynku usług AI skłania nas do dodania 

trzeciej opcji: pożyczyć . Ponieważ przedstawiamy każdą z tych trzech opcji w kolejnych sekcjach, 

podstawową koncepcją, o której należy pamiętać, jest ryzyko wdrożenia . Decydując się na zakup lub 

leasing technologii i infrastruktury od ręki, rezygnujesz z elastyczności i własności intelektualnej, ale 

oczywiście unikasz ryzyka związanego z samodzielnym inwestowaniem w tę technologię.  

Opcja Kup: Rozwiązania pod klucz 

Najprostszą opcją wdrożenia technologii AI jest skorzystanie z jednego z gotowych rozwiązań 

oferowanych przez dostawców technologii, takich jak Google, Microsoft czy Amazon. Te rozwiązania 

Kup są również nazywane uczeniem maszynowym jako usługą (MLaaS). W usługach MLaaS firmy 

technologiczne budują algorytmy ML ogólnego przeznaczenia, dbając o zbieranie danych, szkolenie i 

industrializację. Korzystasz z ich technologii, aby interpretować swoje dane w zamian za pieniądze. Jak 

widać na rysunku , wszystko, co musisz zrobić, to wysłać dane, które chcesz przeanalizować, a 

otrzymasz prognozę z ich modelu ML.  

 

Z technicznego punktu widzenia będziesz używać interfejsu programowania aplikacji (API), aby wysłać 

swoje dane do dostawcy i uzyskać odpowiedź. Na przykład prawie każdy gigant technologiczny 

(Microsoft, Google, IBM) oferuje interfejs API wizji komputerowej: wysyłasz im obraz, a oni odsyłają Ci 

jego zawartość. Niektóre interfejsy API wizji komputerowej są szczególnie fantazyjne i mogą dostarczyć 



 

interesujących informacji, takich jak oszacowanie nastroju osoby na obrazie na podstawie jej wyrazu 

twarzy. 

Jednym z naszych pobocznych projektów opartych na ML sprzed kilku lat była usługa transkrypcji głosu 

dla dziennikarzy i studentów, którzy chcieli transkrypcji wywiadów lub wykładów. Po wdrożeniu 

aplikacji webowej i potwierdzeniu zapotrzebowania na produkt, byliśmy zepsuci ilością wyborów, jeśli 

chodzi o znalezienie dostawcy AI, który mógłby uruchomić faktyczne transkrypcje. Google, Amazon i 

Microsoft oferują usługę transkrypcji głosu w dziesiątkach języków, a także kilku mniejszych 

dostawców, którzy koncentrują się na określonych niszach. Niestety, korzystając z rozwiązania MLaaS, 

masz do czynienia z przysłowiową czarną skrzynką: nie masz kontroli nad sposobem budowy modelu, 

jego wydajnością i infrastrukturą, która mu służy. Dobrą wiadomością jest to, że w tym przypadku 

prawie nie musisz nic robić, ponieważ dostawca wykonał już całą ciężką pracę polegającą na 

gromadzeniu danych, trenowaniu modelu i konfigurowaniu infrastruktury do jego obsługi. Wszystko, 

co pozostało do zrobienia, to zintegrowanie rozwiązania z produktem, zadanie, które może rozwiązać 

każdy programista internetowy. Pozwala to potencjalnie uzyskać pierwszy, szybki prototyp aplikacji AI 

w ciągu kilku godzin, a nie tygodni lub miesięcy. Aby dać ci wyobrażenie o rodzajach usług oferowanych 

jako rozwiązania „pod klucz”, przyjrzyjmy się (niewyczerpującemu) cennikowi Google w momencie 

pisania tego tekstu: 

* 2 centy za minutę za transkrypcję mowy na tekst 

* 1 USD za dokument za zrozumienie języka naturalnego: wyodrębnianie ustrukturyzowanych danych 

z dokumentów i przeprowadzanie analizy sentymentu 

* 20 USD za milion znaków za tłumaczenie 

* 1 USD za obraz do wykrywania logo lub twarzy na zdjęciach 

Są tutaj dwa główne dania na wynos. Przede wszystkim wszystkie rozwiązania „pod klucz” nastawione 

są na rozwiązywanie ogólnych problemów. Ma to sens, ponieważ polerowanie i marketing tych 

produktów wymaga wielu inwestycji, które dostawcy zobowiążą się tylko wtedy, gdy uznają, że rynek 

będzie bardzo zainteresowany. Na przykład Google nigdy nie zaoferuje „ogórkowej sztucznej 

inteligencji jako usługi”, ponieważ popyt na rynku nigdy nie będzie wystarczająco wysoki, aby 

zrekompensować koszty rozwoju. Zamiast tego bardziej sensowne jest oferowanie usługi o szerszym 

zainteresowaniu, która może rozpoznawać przedmioty codziennego użytku, takie jak koty, psy czy 

samochody. Po drugie, z finansowego punktu widzenia, rozwiązania Buy mają prawie zerowe koszty 

stałe i wyższe koszty zmienne niż inne strategie. W rzeczywistości dzięki tym rozwiązaniom nie ma 

wysiłku w zakresie gromadzenia danych, czyszczenia danych, inżynierii ML i wdrażania. Wszystko, co 

musisz zrobić, to zintegrować API: zadanie, które zajmuje przeciętnemu programiście stron 

internetowych zaledwie kilka godzin. Jak widzieliście w poprzednim cenniku, wszystkie koszty są 

płatne. Z technicznego punktu widzenia poziom ryzyka związanego z tymi rozwiązaniami jest niezwykle 

niski. Ponieważ używasz produktów stworzonych przez renomowane firmy technologiczne, możesz być 

pewien, że uzyskasz wydajność na najwyższym poziomie. Oczywiście dzieje się tak tylko wtedy, gdy 

Twoja aplikacja pasuje do zadania, do którego została zaprojektowana usługa. Uwaga: fakt, że zlecasz 

na zewnątrz wszystkie ryzyka techniczne, nie oznacza, że kup rozwiązania są wolne od ryzyka. 

Wszystkie rozwiązania Buy mają wspólne poważne zagrożenie: ponieważ nie jesteś właścicielem 

podstawowej technologii, jesteś zobowiązany do realizacji czyjegoś programu. Mogą zdecydować się 

na zaprzestanie używania produktu, którego używasz, i pozostawić cię samemu sobie. Nasza ulubiona 

opowieść ostrzegawcza dotyczy startupu Smyte z San Francisco. Firma opracowała modele ML i 



 

platforma pomagająca społecznościom internetowym w walce ze spamem, oszustwami i nękaniem 

poprzez proaktywne identyfikowanie złośliwych trendów w komentarzach i interakcjach. Kiedy Smyte 

został przejęty przez Twittera w 2018 roku, klienci obudzili się i odkryli, że platforma została zamknięta, 

ponieważ Twitter zdecydował, że skupi się tylko na zaspokajaniu swoich wewnętrznych potrzeb. Znani 

klienci, tacy jak Meetup i Zendesk, walczyli o wymianę, ponieważ gotowe rozwiązanie, na którym 

polegali, po prostu przestało odpowiadać na ich zapytania. Ryzyko związane z zamknięciem lub zmianą 

produktów przez dostawców powoduje uzależnienie od ich usług. Efekt blokady obejmuje również 

bezpieczeństwo i prywatność, ponieważ rozwiązania „pod klucz” ograniczają się do działania w ramach 

sieci i infrastruktury chmurowej dostawcy, co może być nie do przyjęcia w branżach dbających o 

bezpieczeństwo, takich jak opieka zdrowotna i obrona. Jednak niesamowita szybkość i niski stały koszt 

tych produktów  to idealny przypadek do wykorzystania ich do szybkich prototypów, które mogą 

zweryfikować zapotrzebowanie rynku na Twoje produkty. 

Opcja Pożycz: platformy ML 

Jak widać, rozwiązania „pod klucz” gwarantują najwyższą wydajność w wielu ogólnych zadaniach AI. A 

co z sytuacjami, w których Twoje potrzeby są bardziej szczegółowe? Na przykład, co z zadaniem 

klasyfikacji ogórków opisanym w części 4? Jak powiedzieliśmy, na platformie AI Amazona nie znajdziesz 

produktu „klasyfikacji jakości ogórków”, ponieważ rynek dla niego byłby znikomo mały. Zamiast tego 

możesz użyć produktu platformy ML. W porównaniu z rozwiązaniami „pod klucz”, platformy ML 

umożliwiają przesyłanie własnych danych szkoleniowych w celu optymalizacji gotowego modelu pod 

kątem konkretnych potrzeb. W przypadku klasyfikacji ogórków możesz skorzystać z modeli klasyfikacji 

obrazów Google i dostroić je za pomocą zestawu danych z etykietami ogórków. Z punktu widzenia AI 

platformy ML często wykorzystują mocne strony uczenia się transferu, aby umożliwić klientom takim 

jak Ty wykorzystanie ogromnych inwestycji dostawcy w modelowanie przy jednoczesnym 

dostosowaniu się do potrzeb niszowych (takich jak klasyfikacja ogórków). Z punktu widzenia integracji 

platformy ML są jak rozwiązania Buy: model jest hostowany w chmurze dostawcy, a Ty po prostu 

wysyłasz do niego żądania. Ceny platform ML są dwa do czterech razy wyższe niż w przypadku 

rozwiązań „pod klucz”, aby uwzględnić dodatkową złożoność. Ale model cenowy jest taki sam: płacisz 

tylko niewielką opłatę za każde żądanie i symboliczną kwotę opartą na ilości niestandardowych danych, 

na których chcesz się uczyć. Platformy ML same w sobie nie wymagają inwestycji z góry, ale musisz 

zaplanować budżet na zbieranie i potencjalnie oznaczanie danych, aby móc skorzystać z możliwości ich 

dostosowania. Produkty platformy ML zazwyczaj rozwiązują te same szerokie kategorie problemów, 

co rozwiązania „pod klucz”; na przykład możesz przesłać własną bazę danych tekstowych, aby poprawić 

analizę nastrojów, lub przesłać wielojęzyczny korpus, aby poprawić dokładność tłumaczenia. 

Stworzyliśmy kategorię Pożycz dla platform ML, ponieważ inwestujesz w „pożyczoną” platformę: nadal 

nie masz adresu IP dla modelu. Jednak jesteś właścicielem danych treningowych, które w wielu 

przypadkach stanowią Twój prawdziwy atut. Biorąc to pod uwagę, efekt zablokowania platform ML 

może być nawet silniejszy niż w przypadku rozwiązań „pod klucz”. Te ostatnie są tak ogólne, że nawet 

jeśli Twój dostawca się wyłączy, prawdopodobnie znajdziesz podobną ofertę od konkurenta. Z drugiej 

strony interakcje między tajnym sosem na platformie ML a danymi treningowymi mogą być trudniejsze 

do odtworzenia. Dostawcy sztucznej inteligencji często reklamują platformy ML jako doskonałe 

rozwiązanie dla projektów wykorzystujących ustrukturyzowane dane biznesowe opisane w rozdziałach 

2 i 3. Ponieważ potrzeby obliczeniowe tych modeli są często skromne, platformy ML oferują 

automatyczne prod8ukty ML , które wypróbowują wiele modeli na Twoich danych i automatycznie 

wybierają najlepszy. Warto wspomnieć, że jeśli problem jest na tyle prosty, że można go rozwiązać za 

pomocą tych automatycznych narzędzi, przeciętny inżynier ML prawdopodobnie uzyska podobną 

wydajność przy ograniczonym wysiłku. W czasie, gdy pomagaliśmy firmom w ich projektach, 

odkryliśmy, że w przypadku problemów związanych z ustrukturyzowanymi danymi (zazwyczaj 



 

marketingowymi, sprzedażowymi lub podstawowymi danymi biznesowymi) największy wysiłek jest 

zdecydowanie związany z czyszczeniem i przygotowywaniem danych. W jednym przypadku musieliśmy 

zbudować algorytm współpracujący z danymi call center firmy farmaceutycznej. Dane te były 

gromadzone przez 14 lat, ale nikt nie starał się wydobyć z nich wartości: był to koszt utopiony 

wykorzystywany tylko do raportowania. Kiedy oświecony menedżer zaproponował zbudowanie 

algorytmu sztucznej inteligencji, pierwszym wyzwaniem, z jakim się zmierzyliśmy, była próba przejścia 

przez 14 lat historii w celu zrozumienia logiki stojącej za danymi oraz oczyszczenia wartości odstających 

i potencjalnych błędów wprowadzania danych. Jakby tego było mało, przez lata firma korzystała z 

dwóch dostawców CRM, przez co miała niespójności w formatach i polach gromadzonych danych. 

Krótko mówiąc, przygotowanie danych do użycia zajęło nam trzy miesiące. Po przygotowaniu danych 

zbudowanie dobrze działającego modelu zajęło około dwóch tygodni. Znalezienie odpowiedniego 

modelu i dopracowanie go może być zaskakująco szybkie. Platformy ML nie oszczędzą Ci początkowego 

wysiłku związanego z przygotowaniem danych do użycia w aplikacji ML, a tym samym zapewnią jedynie 

niewielkie oszczędności pod względem czasu i kosztów początkowych. Dodają jednak koszty zmienne, 

ponieważ ich model biznesowy to pay-per-use. 

Opcja budowania: podwiń rękawy 

Jeśli ani rozwiązania Kup, ani Wypożycz nie pasują do Twojego projektu, będziesz musiał przejść na 

ścieżkę Buduj. Budując własny model zyskujesz pełną elastyczność i kontrolę nad swoją technologią. 

Ogólnie rzecz biorąc, budowanie własnego modelu oznacza, że musisz zadbać o wszystkie trzy 

komponenty: dane, model i infrastrukturę. 

Oto dwie najczęstsze sytuacje, w których nie można znaleźć rozwiązania Kup lub Pożycz: 

* Korzystasz z danych specyficznych dla domeny — na przykład, jeśli pracujesz nad trójwymiarowym 

rezonansem magnetycznym lub innymi medycznymi narzędziami diagnostycznymi, będziesz pracować 

z trójwymiarowymi czarno-białymi obrazami. Jest mało prawdopodobne, że kiedykolwiek znajdziesz 

produkt pod klucz lub platformę ML, która będzie je wspierać. 

* Masz bardzo specyficzne potrzeby - na przykład możesz chcieć zbudować algorytm ML, który 

identyfikuje raka na podstawie zdjęć rentgenowskich płuc i wskazuje, gdzie jest rak. Ten ostatni 

fragment to zadanie lokalizacji obiektu, względnie niszowa aplikacja, która jest obsługiwana przez 

niewielu dostawców lub nie ma ich wcale. 

Z punktu widzenia ryzyka rozwoju, wybór Build jest najbardziej ryzykowny, ponieważ Twój zespół 

ponosi pełną odpowiedzialność za produkt. Na szczęście często nie są sami i mogą polegać na dwóch 

ważnych akceleratorach postępu: modelach open source i hostowanej infrastrukturze. Zobaczmy, jak 

każdy z nich może pomóc Ci zbudować Twój projekt. Modele open source to bezpłatnie dostępne 

oprogramowanie (i często dane szkoleniowe), które rozwiązuje konkretny problem. Dopóki jego 

licencja jest zgodna z zamierzonym zastosowaniem (na przykład do użytku komercyjnego), 

inżynierowie mogą po prostu skopiować kod, dostosować go w razie potrzeby i wykorzystać w swoim 

produkcie. Jeśli nie znasz świata open source, możesz się zastanawiać, dlaczego ludzie oferowaliby 

swoją pracę za darmo. Cóż, dwaj najwięksi kontrybutorzy modeli open source to duże firmy 

technologiczne i naukowcy. Dostawcy technologii, tacy jak Google i Microsoft, udostępniają 

najnowocześniejsze produkty, aby wzmocnić swoją reputację liderów sztucznej inteligencji i 

przyciągnąć ludzi do swoich gotowych produktów i platform ML. Naukowcy ze środowisk akademickich 

publikują swoje oprogramowanie, aby zwiększyć świadomość swojej pracy, przyciągając fundusze i 

uznanie. W przypadku większej liczby przypadków iche możesz w ogóle nie znaleźć żadnego kodu open 

source. Najlepszym rozwiązaniem jest więc nakłonienie badaczy do wykopania odpowiednich 

artykułów naukowych ze społeczności akademickiej. Często opis modelu zawarty w artykule wystarczy, 



 

aby inżynierowie ML zreplikowali go przy niewielkim wysiłku, a następnie zabierasz się do zbierania 

danych treningowych. Kod open source jest zwykle świetnym sposobem na rozpoczęcie prac 

programistycznych. Twój zespół będzie mógł zacząć od działającego rozwiązania i iterować je, aby 

dostosować się do konkretnego problemu. W porównaniu z platformami ML możliwość 

dostosowywania modelu umożliwia inżynierom ML w Twoim zespole debugowanie problemów i 

eksperymentowanie ze zmianami w celu poprawy jego dokładności. 

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli zbudujesz własny model, będziesz musiał również zapewnić i utrzymywać dla 

niego infrastrukturę, często zarządzając własnymi zasobami w chmurze. Hostowana infrastruktura 

uwalnia inżynierów oprogramowania od tego obciążenia, umożliwiając uruchamianie 

niestandardowych modeli w chmurze dostawcy. Dopóki Twój model spełnia wymagania techniczne 

dostawcy (na przykład pod względem języka programowania), możesz używać jego sprzętu i sieci do 

uruchamiania swoich modeli. To działa, ponieważ, jak wyjaśniliśmy w części 8, większość magii w 

budowaniu sztucznej inteligencji polega na posiadaniu właściwych danych i tworzeniu dobrego 

modelu. Oprogramowanie do zarządzania wykonaniem zostało szybko ustandaryzowane, a tym 

samym utowarowione w ciągu ostatnich kilku lat. Kod open source i hostowana infrastruktura mogą 

wiele zdziałać, aby zmniejszyć inwestycje potrzebne do zbudowania własnych modeli, oszczędzając 

zespołowi wiele osobo-lat pracy. Co najważniejsze, mogą również zwiększyć pewność siebie. Na 

początku projektu wiedza, że ktoś inny był w stanie rozwiązać ten sam problem, rozwieje wiele 

wątpliwości co do jego wykonalności. Możliwość przeniesienia dużej części prac wdrożeniowych na 

dostawcę pod koniec projektu sprawia, że zespół szybciej zbliża się do mety. Ostatecznie scenariusz 

(buduj, pożyczaj lub kup) zależy od specyfiki każdego projektu AI, nad którym będziesz pracować. 

Następna sekcja poprowadzi Cię przez tę decyzję. 

Korzystanie ze strategii Lean 

Jak możesz wybrać, która ze strategii Kup, Wypożycz i Buduj najlepiej pasuje do Twojego zespołu i 

projektu, nad którym pracujesz? Czy można w ogóle znaleźć jedną strategię, która będzie pasować do 

projektu na każdym etapie? Ta sekcja przedstawia naszą odpowiedź na to pytanie: Strategia Lean AI , 

ramy, które opracowaliśmy, aby pomóc Ci w stopniowym tworzeniu produktów AI. Słowo lean 

pochodzi od lean manufacturing , filozofii zrodzonej w japońskim przemyśle wytwórczym (szczególnie 

w firmach motoryzacyjnych, takich jak Toyota), która ma na celu zminimalizowanie odpadów 

produkcyjnych bez poświęcania wydajności. Eric Ries zaadaptował pomysł do świata przedsiębiorczości 

w swojej przełomowej książce The Lean Startup (Crown Business, 2011). Ries wprowadził proces 

zarządzania innowacjami, który zachęca do testowania założeń rynkowych i technologicznych poprzez 

ciągłe eksperymenty. Podstawowym spostrzeżeniem stojącym za tą strategią jest to, że nawet 

dyrektorzy generalni i założyciele mają niewiele informacji na temat tego, co naprawdę ceni rynek, 

więc lepiej szybko zbudować pierwszą iterację produktu, sprawdzić, czy podoba się klientom, a 

następnie ulepszyć go na podstawie ich opinii . Strategia Lean AI ma te same cele: jest to proces 

stopniowego wdrażania projektów AI przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka i marnotrawstwa 

zasobów (czasu, pieniędzy i morale zespołu). Podążając za strategią Lean AI, nauczysz się wybierać 

najlepszy plan wdrożenia dla danego projektu (buduj, kup lub pożyczaj). Rozpoczynając projekt, 

pierwszym krokiem jest zrozumienie ryzyka technologicznego związanego z każdą ścieżką rozwoju AI. 

Każda opcja ma powiązaną złożoność, która wiąże się z ryzykiem krótkoterminowym, jednocześnie 

zapewniając stopień elastyczności związany z zobowiązaniami długoterminowymi. Relacje między tymi 

ryzykami a elastycznością przedstawiono na rysunku 



 

 

Teraz wyobraź sobie, że dopiero zaczynasz wdrażanie projektu AI. To moment, w którym niepewność 

jest największa, głównie ze względu na trzy czynniki: 

* Ryzyko biznesowe — czy moje rozwiązanie ma wartość biznesową? 

* Ryzyko przepływu pracy - Czy mogę skutecznie zintegrować moje rozwiązanie z bieżącym biznesem? 

* Ryzyko technologiczne - Czy technologia będzie działać wystarczająco dobrze? 

Metodologie przedstawione w części 7 mają na celu zminimalizowanie ryzyka biznesowego i 

związanego z przepływem pracy, ale nic nie może się równać z testowaniem w świecie rzeczywistym 

na prawdziwych ludziach. Aby zaprezentować swój nowy produkt prawdziwym użytkownikom, często 

będziesz musiał zbudować przynajmniej część technologii. Lean Startup wprowadził koncepcję 

minimalnego produktu opłacalnego (MVP): najmniejszego produktu, który można zbudować, 

jednocześnie zapewniając wartość klientom. W świecie projektów AI warto myśleć w kategoriach 

minimalnej opłacalnej AI (MVAI): najmniejszej i najmniej ryzykownej technologii, która mogłaby zasilić 

twojego pierwszego MVP. 

Zaczynając od Kup rozwiązania 

Najważniejszą rolą strategii Lean AI jest wprowadzenie Cię na właściwą ścieżkę do budowania MVAI. 

Biorąc pod uwagę wysoki stopień niepewności, dobrym pomysłem jest skoncentrowanie się na 

strategii krótkoterminowej i odłożenie długoterminowych decyzji na później, po tym, jak wykonalność 

pomysłu zostanie zweryfikowana przez klientów. Jeśli spojrzysz na rysunek, oznacza to rozpoczęcie od 

rozwiązań Kup. 

 

 



 

Techniczne słownictwo, którego nauczyliśmy Cię w części 1, wystarczy, aby zacząć szukać rozwiązań 

Kup w Google. Załóżmy na przykład, że prowadzisz startup dostarczający jedzenie i chcesz podzielić 

recenzje żywności na pozytywne i negatywne. Jak pamiętasz z części 5, ta aplikacja nazywa się analizą 

sentymentu. Dobrym zapytaniem do wyszukiwania rozwiązań kupowania jest „Sentiment Analysis 

API”, które zwróci wiele wyników. W wielu przypadkach znajdziesz produkty pod klucz zarówno od 

dużych dostawców technologii (takich jak Google, Amazon czy Microsoft), jak i mniejszych 

wyspecjalizowanych firm. W świecie AI naprawdę powinieneś rozważyć oba. Duzi gracze mają 

przewagę skali, ale mali gracze mogą mieć przewagę, ponieważ ich gromadzenie danych i wysiłki 

inżynieryjne mogą być ściślej dopasowane do konkretnych celów projektu. Jeśli znajdziesz to, czego 

szukasz wśród stale rosnącej oferty dostawców AI, masz szczęście. Przyjęcie jednego z nich 

prawdopodobnie będzie najlepszym sposobem na opracowanie początkowej iteracji projektu AI. W 

innych przypadkach możesz nie znaleźć rozwiązania dla konkretnego zadania AI, którego potrzebuje 

Twój projekt. To nie jest takie rzadkie; w końcu dostawcy inwestują środki w budowanie tylko tych 

produktów, które mają duży potencjalny rynek. Jeśli tak jest w przypadku Twojego projektu, masz dwie 

możliwości: 

* Przekształć swój projekt AI, aby pasował do istniejącej oferty Kup. 

* Wspinaj się po drabinie ryzyka technologicznego i szukaj rozwiązań Pożycz. 

Powinieneś zacząć od rozważenia pierwszej opcji. Czy istnieje sposób, aby przeformułować swoje 

zadanie AI, aby móc wykorzystać to, co jest na rynku, bez narażania swojej propozycji wartości? 

Załóżmy na przykład, że jesteś firmą telekomunikacyjną i chcesz przetestować superszybką usługę 

obsługi klienta: użytkownicy piszą wiadomość, a sztuczna inteligencja automatycznie kieruje klienta do 

najlepszego agenta call center; na przykład „Mój internet nie działa” byłoby problemem technicznym, 

a „Chcę aktywować nową ofertę” — reklamacją handlową. Oprócz wyspecjalizowanych firm AI z 

pełnym produktem do konkretnego projektu, jest mało prawdopodobne, że znajdziesz produkt pod 

klucz dla tego właśnie zadania. Z drugiej strony, na dzisiejszym rynku znajdziesz kilka bardzo 

dokładnych algorytmów analizy sentymentu. Chociaż te algorytmy nie rozwiążą 100% zadania, co z ich 

wykorzystaniem do bezpośredniego kierowania rozgniewanych klientów do obsługi klienta, a klientów 

neutralnych do ręcznego sortowania przez operatora? Oczywiście nie będzie to ostateczne 

rozwiązanie, ale pozwala przetestować podstawowe założenia: 

* Założenia biznesowe – Czy użytkownicy chcą angażować się w obsługę klienta za pośrednictwem 

automatycznego systemu, czy całkowicie to ignorują? 

* Założenia przepływu pracy - Czy nowy system to oszczędność czasu dla operatorów? 

Jeśli nie możesz znaleźć sposobu na zmniejszenie problemu, jak to zrobiliśmy w tym przykładzie, czas 

rozważyć przejście na rozwiązania pożyczkowe. Możesz również rozważyć przejście na rozwiązanie 

Wypożycz, gdy wypróbowałeś rozwiązanie Kup, które nie działało wystarczająco dobrze dla projektu. 

Ale najpierw powinieneś przemyśleć, co to znaczy być „wystarczająco dobrym”: nawet jeśli sztuczna 

inteligencja nie jest idealna i popełnia oczywiste błędy z punktu widzenia człowieka, projekt może nadal 

odnieść sukces dla organizacji. Nawet jeśli tak nie jest, poświęć chwilę i poklep się po plecach. Dzięki 

strategii Lean AI i skupieniu się na modelach „pod klucz” odkryłeś ważne informacje techniczne o 

swoim projekcie przy niewielkich lub zerowych inwestycjach z góry w technologię. Następnie zaangażuj 

inżynierów ML ze swojego zespołu, aby spróbowali dowiedzieć się, dlaczego dokładnie Kup produkt 

nie działa. Należy pamiętać, że produkty Kup są wynikiem znacznych inwestycji inżynieryjnych, a zatem 

Twój zespół może mieć nadzieję, że osiągnie lepsze wyniki tylko w jednej sytuacji: braku danych 

szkoleniowych dotyczących konkretnego problemu (na przykład klasyfikacji ogórków lub niszowego 

słownictwa w zadaniach NLP). Na przykład, jeśli zauważysz, że model Kup ma słabą wydajność w 



 

tłumaczeniu dokumentów z angielskiego na francuski, jest mało prawdopodobne, że będziesz w stanie 

prześcignąć Google i poprawić rzeczy, dodając więcej danych treningowych. Jeśli stwierdzisz, że brak 

danych szkoleniowych dotyczących konkretnego zadania zabija Twój projekt, modele wypożyczania 

mogą być sposobem na rozwiązanie problemu. 

Przejście do rozwiązań pożyczkowych 

Pamiętaj, że siła modeli pożyczania wynika z możliwości rozszerzania istniejących modeli od 

dostawców sztucznej inteligencji o własne dane treningowe. Te konfigurowalne produkty nazwaliśmy 

platformami ML . Jeśli wykonasz dobrą robotę zbierając (i potencjalnie etykietując) dane, które dobrze 

pasują do Twojego projektu, zyskasz to, co najlepsze z obu światów: korzystając z lat inwestycji w 

gotowe modele, jednocześnie osiągając dobrą wydajność w określonych zadaniach. Jako bonus, zodiaki 

pożyczkowe uwalniają Cię od konieczności projektowania, wdrażania i utrzymywania infrastruktury dla 

Twojego projektu. Korzystając z rozwiązania Wypożycz, zaczniesz również rozwijać wewnętrzną wiedzę 

na temat sztucznej inteligencji, która napędza Twoje wysiłki związane z gromadzeniem danych, oraz 

budować wiedzę instytucjonalną na temat tworzenia, porównywania i oceny wydajności różnych 

modeli sztucznej inteligencji. Innymi słowy, przejście od Kup do Wypożyczenia pozwala na iterację 

komponentów AI projektu przy jednoczesnym szybkim uzyskiwaniu odpowiedzi, ponieważ platformy 

ML są zasadniczo zamiennikiem wkręcanych modeli gotowych pod klucz. Aby znaleźć odpowiednie 

rozwiązanie Pożycz, zacznij od wyszukiwania, które przeprowadziłeś dla rozwiązań Kup i wybierz je 

stamtąd. Należy pamiętać, że opcje platform ML mogą być jeszcze bardziej ograniczone niż modele 

„pod klucz”, ponieważ dodanie punktów dostosowywania do uczenia się transferu jest bardziej 

pracochłonne dla dostawcy sztucznej inteligencji. Jeśli nie możesz nawet znaleźć rozwiązania Pożycz 

dla swojego projektu AI, musisz podjąć tę samą decyzję, z którą musiałeś się zmierzyć, kiedy oceniałeś 

opcje kupna: Czy możesz przeformułować swoje rozwiązanie, aby pasowało do tego, co jest na rynku? 

Jeśli nie, jedyną opcją jest ponowne wspięcie się po drabinie ryzyka technologicznego i rozpoczęcie 

budowy własnego modelu, jak widać na rysunku 

 

Robienie rzeczy samemu: Twórz rozwiązania 

Jeśli osiągniesz ten etap strategii Lean AI, nie pozostanie wiele do podjęcia. Twój projekt nie pasuje do 

żadnych produktów Kup lub Wypożycz dostępnych na rynku i nie możesz go w tym celu 

przeformułować. Oznacza to, że członkowie zespołu będą musieli zakasać rękawy i sami zacząć 

budować model (prawdopodobnie korzystając ze społeczności open source i hostowanej 

infrastruktury, jak opisano w części 8). Ponieważ zakup to „koniec drogi” dla strategii Lean AI, chcemy 

skomentować każdą ścieżkę, która może prowadzić tutaj Twój projekt. Najbardziej typowa sytuacja ma 

miejsce, gdy dane, z których korzysta Twój projekt, są rzadkie lub bardzo specyficzne. Pomyśl o aplikacji 



 

audio, która planuje klasyfikować gatunki ptaków według ich ćwierkania. Żaden produkt platformy ML 

prawdopodobnie nie będzie wspierał uczenia się transferu na podstawie odgłosów zwierząt i żadne 

rozwiązanie „pod klucz” tego nie zaoferuje. W innych przypadkach widzieliśmy zespoły z działającym 

rozwiązaniem Pożycz, które chcą spróbować zbudować własny model, oczekując redukcji kosztów lub 

poprawy wydajności. Chociaż prawdą jest, że budowanie własnego modelu (i zarządzanie wszystkimi 

aspektami jego operacji) może mieć niższe koszty zmienne, wiele zespołów popełnia błąd, ignorując 

znaczną inwestycję z góry, która została postawiona w celu stworzenia rozwiązania pożyczkowego, 

które cieszyły. Postrzegane korzyści w zakresie wydajności są również często iluzoryczne: każdy model 

pożyczkowy dostępny na rynku przeszedł szczegółowe testy, aby zweryfikować jego dokładność w 

różnych scenariuszach. Łatwo jest podekscytować się pozytywnymi wczesnymi wynikami i nie docenić 

nakładu pracy inżynieryjnego potrzebnego do dopracowania rozwiązania kompilacji. Najlepszym 

sposobem podejścia do migracji do rozwiązania Build jest traktowanie go jako projektu pobocznego, a 

nie stawianie na niego całej strategii AI. Pomoże to zmniejszyć ryzyko migracji dzięki stałemu 

monitorowaniu wewnętrznego wysiłku w porównaniu z rozwiązaniem Pożycz. Poza tymi przyczynami 

technicznymi, czasami problemy organizacyjne lub biznesowe sprawiają, że Build jest jedyną opcją. Na 

przykład zarówno modele „pod klucz”, jak i platformy ML działają zazwyczaj w zasobach chmurowych 

dostawcy sztucznej inteligencji. Ten czynnik sprawia, że są one nie do przyjęcia dla branż dbających o 

prywatność lub bezpieczeństwo, takich jak ochrona zdrowia lub obrona, ponieważ potencjalnie 

wrażliwe dane muszą być udostępniane dostawcy, aby system działał. Inne organizacje mogą 

zdecydować się na inwestycję w tworzenie własnego adresu IP, nawet jeśli ten wybór nie jest 

najtańszym lub najszybszym sposobem realizacji danego projektu. Nie możemy się tak naprawdę 

spierać z takim strategicznym punktem widzenia, ale pamiętaj, że będziesz miał mnóstwo czasu na 

rozwinięcie swojego własnego IP po stworzeniu działającego prototypu. Nawet jeśli na dłuższą metę 

będziesz chciał opracować swój własny model, nadal zachęcamy Cię, abyś zaczął podążać za strategią 

Lean AI i rozpocznij swoje wysiłki od kupowania rozwiązań. To może być tylko odskocznia, ale nadal 

nieocenione będzie posiadanie szybko działającego prototypu, który można wykorzystać do 

przetestowania najbardziej naglących założeń biznesowych. Na koniec ostrzegamy przed 

wchodzeniem zbyt głęboko w króliczą norę R&D. Kiedy już zdecydujesz, że musisz zbudować swój 

własny model, łatwo przesadzić i stać się coraz bardziej ambitnym. Eksperymentowanie z 

najnowocześniejszymi modelami AI jest ekscytujące i wspaniałe dla ludzkości. Jako dodatkowy bonus, 

twój zespół jest naprawdę naładowany energią i wkłada 110%. Istnieje jednak szansa, że jeśli czytasz 

tę książkę, Ty i Twoja organizacja nie jesteście gotowi do rozpoczęcia wieloletniego projektu badawczo-

rozwojowego w celu sprawdzenia nowych zastosowań sztucznej inteligencji lub zupełnie nowych 

algorytmów. Zastanów się nad trzymaniem się tych „księżycowych” projektów, aby je podnieść, gdy 

kultura sztucznej inteligencji w Twojej organizacji stanie się bardziej dojrzała. Drzewo decyzyjne dla 

opcji Buduj przedstawiono na rysunku. 



 

 

Podsumowując, strategia Lean AI zachęca do minimalizowania ryzyka wdrożenia poprzez opóźnianie 

zaangażowania w kosztowne i ryzykowne zadania inżynierskie. Zamiast tego zachęca do szybkiego 

rozpoczęcia projektu za pomocą rozwiązań Kup lub Wypożycz, które umożliwiają skorzystanie z 

ekonomii skali dużych dostawców. W miarę dojrzewania projektu i Twojej organizacji będziesz mieć 

wiele okazji do rozpoczęcia bardziej ambitnych technicznie planów wdrożeniowych. Przeskakując z 

rozwiązań Kup, Wypożycz i Buduj zgodnie ze strategią Lean AI, możesz mieć problem z podjęciem 

decyzji, kiedy użyć wyzwalacza i wdrożyć projekt. Część 2 zajęła się technicznym spojrzeniem na ten 

aspekt i wprowadził ważne miary fałszywych trafień i fałszywych wyników negatywnych. Następna 

sekcja kończy tę dyskusję, opowiadając bardziej szczegółową historię o tym, jak wydajność ewoluuje 

w cyklu życia typowego projektu AI. 

Zrozumienie pozytywnego cyklu AI 

Cofnijmy się do początku tej książki, kiedy po raz pierwszy postawiliśmy się w sytuacji menedżerów 

portalu nieruchomości. Pracowaliśmy nad platformą, na której właściciele domów mogli wystawiać 

swoje nieruchomości na sprzedaż, a potencjalni nabywcy mogli przejrzeć oferty, umówić się na wizytę, 

a na koniec kupić jeden z domów. Przewidywaliśmy zbudowanie nowej funkcji umożliwiającej 

modelowi sztucznej inteligencji automatyczne i natychmiastowe przewidywanie najlepszej ceny 

ofertowej domu. Założyliśmy, że użytkownikom spodoba się ta funkcja i zapewni nam przewagę 

konkurencyjną w porównaniu z innymi platformami nieruchomościowymi na rynku. Gdybyśmy mieli 

rację, ludzie zaczęliby korzystać z naszej witryny częściej niż nasi konkurenci, zwiększając przychody, 

zwiększając liczbę użytkowników i . . . więcej danych. Co dzieje się z algorytmami ML, gdy masz więcej 

danych? Zwykle poprawia się ich wydajność. Twój produkt może stać się jeszcze lepszy, a Twoje 

prognozy dokładniejsze, co sprawi, że użytkownicy będą szczęśliwsi, a tym samym przyciągną więcej 

użytkowników. Rezultatem znowu jest jeszcze więcej danych. To, co właśnie opisaliśmy, to prawdziwy 

cykl sztucznej inteligencji: jeśli sztuczna inteligencja ulepszy Twój produkt, przynosząc więcej 

użytkowników i większe wykorzystanie, wygenerujesz więcej danych, które możesz wykorzystać do 

wprowadzenia danych z powrotem do modelu i dalszego jego ulepszania. To samowzmacniająca się 

pętla, która potencjalnie nigdy się nie kończy. Możesz zwizualizować tę pętlę na rysunku  



 

 

Zobaczmy, jak błędne koło sztucznej inteligencji wpływa na produkty w świecie rzeczywistym, na 

przykładzie naszej platformy nieruchomości. Zanim zaczęliśmy pierwszy projekt AI, mieliśmy tylko 

standardową stronę internetową, prawdopodobnie podobną do ofert konkurencji w tej samej 

przestrzeni. Pierwszym produktem AI, który zdecydowaliśmy się zbudować, był predyktor ceny domu: 

algorytm ML, który uczył się na podstawie wcześniejszych sprzedaży nieruchomości i automatycznie 

obliczał najbardziej prawdopodobną cenę każdej nieruchomości na rynku. Ta nowatorska i ciekawa 

funkcja wywołała szum prasowy i stworzyła nową przewagę dla naszej platformy, która wyróżniała nas 

na tle konkurencji. Rozsądnie wyobrażaliśmy sobie, że nowi klienci zaczną korzystać z naszej platformy, 

przyciągnięci naszym nowym predyktorem cen domów. Nowi klienci to nie tylko dodatkowe 

przychody, ale także nowe dane. Gdy nowi klienci zaczną sprzedawać swoje domy, dodatkowe 

gromadzone przez nas dane mogą zostać wykorzystane do przeszkolenia naszych algorytmów z jeszcze 

większą ilością danych, poprawiając ich wydajność. Rozsądnie, nawet lepszy algorytm może dostarczyć 

nam jeszcze więcej danych, co daje nam jeszcze więcej klientów i tak dalej, jak widać na rysunku 9.10. 

Cnotliwe koło sztucznej inteligencji może trwać w nieskończoność lub do czasu, gdy zaczniesz 

uzyskiwać malejące zwroty z algorytmów i osiągniesz technologiczny plateau. 



 

 

Możesz zapytać, co jeśli nie mam dużo danych, a mój pierwotny model nie spełnia standardów jakości 

mojego obecnego produktu? Twierdzimy, że w tej sytuacji cykl działania sztucznej inteligencji jest 

szczególnie ważny i powinieneś wysyłać to, co przynosi klientom pewną wartość, nawet jeśli jest 

dalekie od ideału. Aby zrozumieć dlaczego, omówmy kilka podstawowych koncepcji tego, jak 

innowacje technologiczne są przyjmowane i wprowadzane na rynek. W 1962 roku profesor studiów 

nad komunikacją Everett Rogers opublikował Diffusion of Innovations , w którym przedstawił 

socjologiczny model opisujący przyjęcie lub akceptację nowego produktu lub innowacji. Główny 

wniosek jest taki, że rynek nie składa się z jednej, jednorodnej grupy ludzi; zamiast tego jest podzielony 

na grupy osób o podobnych cechach: 

* Innowatorzy - Ci ryzykanci mają wysoki status społeczny, są społeczni i mają płynność finansową. Są 

to ludzie, którzy ustawiają się w kolejce przed sklepem Apple na dzień przed premierą nowego 

iPhone'a. 

* Early adopters – są również osobami podejmującymi ryzyko, są towarzyskie i mają wysoką siłę 

nabywczą. Ich wybory są bardziej konserwatywne niż innowatorów, więc mogą nie ustawić się w 

kolejce dzień przed premierą nowego iPhone'a, ale możesz być pewien, że kupią go następnego dnia. 

* Wczesna większość – jest to duża grupa osób o mieszanym statusie społecznym i sile nabywczej, 

która przyjmuje innowację po jej wprowadzeniu na rynek przez pewien czas. Cenią ulepszenie, jakie 

postęp technologiczny wnosi do ich życia, ale nie chcą podejmować ryzyka. Są to ludzie, którzy albo 

czekają miesiące po wydaniu nowego telefonu, aby zobaczyć, co myślą inni, albo ledwo potrafią 

odróżnić od starszego modelu. 

* Późna większość - Kolejna duża grupa ludzi, głównie sceptycznych i niechętnych ryzyku. Cenią 

bezpieczeństwo bardziej niż innowacyjność i nie chcą przechodzić na nową technologię, dopóki nie 

będą mieli absolutnie żadnych wątpliwości co do zwrotu, jaki uzyskają. Są to ludzie, którzy mają 

smartfony, które są od dwóch do trzech pokoleń w tyle. 



 

* Laggardy - ostatni, którzy zaadoptowali innowację. Są to ludzie, którzy nadal używają telefonu z 

klawiaturą mechaniczną i zastępują go najtańszym modelem w sprzedaży, gdy się zepsuje. 

W 1991 roku Geoffrey A. Moore opublikował Crossing the Chasm : Marketing and Selling High-Tech 

Products to Mainstream Customer , który opierał się na poprzedniej teorii i dodał prosty, ale kluczowy 

wgląd: podczas wprowadzania innowacji technologicznej, przechodząc od wczesnych użytkowników 

do wczesnej większości nie jest trywialne, a wiele innowacji nie udaje się to zrobić. Moore wprowadził 

pojęcie przepaści: trudny okres niepewności, kiedy firma dotarła do wszystkich innowatorów i 

wczesnych użytkowników na swoim rynku i musi osiągnąć wczesną większość, jak widać na rysunku .Ta 

przepaść istnieje, ponieważ wczesny rynek (innowatorzy i wcześni użytkownicy) i późny rynek (wczesna 

większość, późna większość i maruderzy) kierują się zupełnie innymi celami. Podczas gdy ci pierwsi 

cenią innowację i wartość, jaką ona przynosi, ci drudzy cenią bezpieczeństwo i unikają ryzyka, i trudno 

jest przekonać ich do wartości twojego innowacyjnego produktu. 

 

Wróćmy teraz do naszej platformy nieruchomości i zobaczmy, jak nasze innowacje oparte na ML 

odnoszą się do pięciu wprowadzonych przez nas grup. Wyobraź sobie, że twój pierwszy algorytm jest 

gorszy niż ludzki broker: powiedzmy, że jego przewidywania mają 10% margines błędu, podczas gdy 

ludzki broker ma tylko 5% wskaźnik błędu. Pospieszni właściciele domów nie będą się martwić 

zwiększonym wskaźnikiem błędów i są bardziej zainteresowani otrzymaniem numeru od razu, bez 

czekania na wizytę pośrednika. A może są to entuzjaści technologii, którzy chcą wypróbować nowe 

funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które oferujesz. To innowatorzy i pierwsi użytkownicy, którzy 

zapoczątkują cykl pozytywnych zmian. Gdy te osoby zaczną korzystać z Twojego produktu, zaczniesz 

otrzymywać więcej danych. Możesz wykorzystać te nowe dane do ponownego trenowania algorytmów 

AI. Załóżmy, że wydajność twojego algorytmu poprawia się i zbliża do brokera z krwi i kości, powiedzmy 

z 7% marginesem błędu. Teraz, gdy zacząłeś zamykać lukę w dokładności z ludzkimi brokerami, nawet 

mniej odważni użytkownicy zdecydują się wymienić tę 2% dokładność na zwiększonąą prędkość. 

Rezultatem znowu będzie więcej danych, których możesz użyć do dalszego ulepszania modelu. Teraz 

wyobraź sobie, że dzięki nowym danym, które zebrałeś za pomocą prymitywnego modelu ML, w końcu 

osiągnąłeś kluczowy kamień milowy parzystości człowiek-maszyna: twoje algorytmy są tak dobre, jak 

doświadczony broker. Na tym etapie korzystanie z twojego produktu jest oczywiste; użytkownicy 

uzyskują taką samą wydajność, jak doświadczony broker, ale uzyskanie jej zajmuje tylko sekundę, bez 

konieczności planowania wizyt. Jest to poziom wydajności potrzebny do przyciągnięcia wczesnej 

większości: nie mają nic przeciwko korzystaniu z nowej technologii, o ile nie ma ona żadnych wad w 

porównaniu ze status quo. Jak w każdym innym przedsięwzięciu biznesowym, ważne jest, abyś był w 

stanie poprawnie komunikować ludziom wydajność swojej technologii, a oni byli w stanie to zrozumieć. 

To nie jest trywialne i nie powinieneś brać tego za pewnik. Jeśli skutecznie komunikujesz potencjał 



 

swojej technologii, sprzedawcy domów będą chcieli użyć Twojego modelu, aby uzyskać 

natychmiastową wycenę swojego domu. Czy potrafisz zgadnąć, jaki byłby wynik? Masz rację: jeszcze 

więcej danych. Teraz Twoje algorytmy mogą skorzystać z tych dodatkowych danych, aby nawet 

przewyższyć ludzką dokładność. Gratulacje, masz teraz nadludzką sztuczną inteligencję do 

przewidywania cen w domu. Rysunek przedstawia samoumacniający się związek między wydajnością 

technologii a jej przyjęciem. 

 

Gdybyś nie dostarczył pierwszego prymitywnego produktu, nigdy nie rozpocząłbyś tego procesu, który 

doprowadził cię do nadludzkiego predyktora cen AI. Z tego powodu ważne jest, aby uwzględnić cykl 

sukcesu AI i dostarczać produkty AI, nawet jeśli nie są doskonałe. Wysyłaj wcześnie i zaprojektuj swoją 

strategię tak, aby każda iteracja produktu służyła do ulepszania algorytmów, dopóki Twoja przewaga 

nie będzie tak duża, że nie można jej zignorować. Jeśli masz pewność, że zdobycie większej ilości 

danych jest kluczem do uzyskania przewagi nad konkurencją, możesz rozważyć niekonwencjonalne 

sposoby pozyskania tych pierwszych wczesnych użytkowników. Skrajną strategią może być znaczne 

zniżka na nową usługę lub nawet oddanie jej za darmo, aby szybko przyciągnąć wczesnych 

użytkowników. Rozpoczęcie pozytywnego cyklu AI jest tak ważne, że możesz nawet planować płacenie 

ludziom za rozpoczęcie korzystania z Twojego produktu. Odrobisz te początkowe straty, gdy zacznie 

się cykl cnoty sztucznej inteligencji, Twoja technologia zacznie szybko się poprawiać, a segment 

mainstreamowy zacznie korzystać z Twojej nowej usługi i płacić za wartość, jaką im przynosi. 

Zarządzanie projektami AI 

Strategia Lean AI pomaga zdecydować, czy zbudować, pożyczyć lub kupić rozwiązanie technologiczne. 

Bez względu na opcję, nadal będziesz mieć trochę pracy programistycznej. Na przykład, nawet jeśli 

przyjmiesz rozwiązanie problemu z przewidywaniem ceny domu, zespół nadal będzie musiał napisać 

kod hydrauliczny, aby połączyć dane wyjściowe modelu z aplikacją sieciową. Jedną z najgorzej 

strzeżonych tajemnic w branży jest to, że inżynierowie zarządzający są jak wypasanie kotów. W tej 

sekcji dowiesz się, jak prowadzić codzienne operacje na etapie wdrażania projektu AI. Nawet jeśli nie 

chcesz brać na siebie tej odpowiedzialności osobiście lub zdecydujesz się zlecić cały wysiłek 

konsultantom, nadal warto wiedzieć, jak wyglądają współczesne praktyki inżynierii oprogramowania. 

Filozofia lean rozciąga się również na etap wdrożenia: najlepiej jest podzielić rozwój na części, które 



 

poszczególny członek zespołu może przeprowadzić w ciągu jednego lub dwóch tygodni. Tak szybkie 

tempo iteracji pozwala nadążać za zmieniającymi się wymaganiami organizacji, a nawet informacjami 

zwrotnymi od klientów i użytkowników produktu. Lean oznacza również jak najszybszą wysyłkę 

oprogramowania - w wielu przypadkach, gdy tylko MVP jest gotowy. Widzieliśmy wiele zespołów 

nieustannie dążą do perfekcji, opóźniając w ten sposób kluczowy moment, w którym mogą uzyskać 

istotne informacje od swoich użytkowników. Podejście lean zapewnia ramy koncepcyjne, które kładą 

nacisk na szybką iterację, ciągłe doskonalenie i zwracanie uwagi na informacje zwrotne. Ale jak to działa 

w praktyce podczas codziennych czynności twojego zespołu zadaniowego AI? Ta książka nie dotyczy 

zarządzania projektami, ale uważamy, że warto zdobyć trochę wiedzy o tym, jak powstaje kiełbasa. 

Praktyką, która dobrze wpisuje się w założenia Strategii Lean AI i jest stosowana przez większość firm 

z Doliny Krzemowej, jest Scrum, odmiana rozwoju Agile. Pomyśl o Scrumie jako praktycznym 

wdrożeniu i podręczniku zasad, który pomaga zespołom wprowadzić w życie koncepcje strategii Lean 

AI. Szybka iteracja jest osiągana dzięki timeboxingowi w okresach dwutygodniowych, zwanych 

sprintami. Postęp w osiąganiu ogólnego celu jest rozłożony na historie , które stanowią samodzielny 

element pracy, który zapewnia kompletną funkcję produktu. Na początku każdego sprintu zespół 

decyduje, nad którymi historiami będzie pracować w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Ponieważ 

zadania są ustalane i przydzielane co dwa tygodnie, istnieje wiele możliwości dostosowania się do 

zmieniających się wymagań, a nawet nieudanych prób wdrożenia modeli lub strategii gromadzenia 

danych. W wielu dziedzinach AI tak nie jest , rzadko zdarza się, że spędza się kilka tygodni na 

opracowywaniu modelu, czyszczeniu danych i przeprowadzaniu szkolenia, aby dowiedzieć się, że 

podejście nie działa tak dobrze, jak oczekiwano. W takich przypadkach utrzymanie szybkiego tempa 

iteracji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że zespół w końcu zbliży się do rozwiązania. Lean to 

ogólna koncepcja, która świetnie sprawdza się w wielu typach projektów inżynierii oprogramowania, 

zwłaszcza gdy w grę wchodzą niepewność techniczna lub zmieniające się wymagania. Dotyczy to 

również projektów AI, w których w wielu przypadkach nie będziesz wiedział, jak dobrze działa Twój 

model, dopóki nie wypróbujesz go w swoim zadaniu. Jednak w niektórych aspektach sztuczna 

inteligencja zmienia zasady gry, a ta sekcja mówi, jak to zrobić. Zdecydowaliśmy się skoncentrować na 

dwóch głównych aspektach, które są winne wypychania projektów AI z toru: 

* Zawsze martwisz się o dane. 

* Projekty AI nigdy tak naprawdę nie są „zakończone”. 

Porozmawiajmy o pierwszym. Gromadzenie (i czyszczenie) danych oraz opracowywanie modeli są 

często wykonywane przez różne osoby w zespole tylko dlatego, że wymagane są różne zestawy 

umiejętności. Stwarza to pewien rodzaj problemu „kura i jajko”, ponieważ inżynierowie 

oprogramowania polegają na inżynierach ML, aby robić postępy, a inżynierowie ML nie mają pod ręką 

danych do swoich eksperymentów. Zgodnie z zasadami iteracji przyrostowej dobrym sposobem na 

przełamanie tego błędnego koła jest określenie ram czasowych wielu cykli gromadzenia danych i 

opracowywania modeli. Gdy tylko inżynierowie oprogramowania ukończą choćby minimalną część 

treningowego zestawu danych, mogą przekazać go inżynierom ML, aby mogli opracować i wypróbować 

modele. W międzyczasie mogą przejść do ulepszania i rozszerzania skali swojego kodu, aby poprawić 

wydajność, jednocześnie otrzymując informacje zwrotne od osób zajmujących się ML na temat 

najważniejszych obszarów do poprawy. Proces zaczyna się od początku w następnym cyklu, co daje 

dobry sposób mierzenia postępów w czasie. Zajmijmy się teraz drugim problemem: projekty AI nigdy 

tak naprawdę nie są „skończone”. Jeśli pracujesz na konwencjonalnym oprogramowaniu projektu, 

jasne wymagania pomagają określić, kiedy produkt jest „gotowy”. Jeśli kierujesz zespołem, który 

buduje domowy system alarmowy, zdecydowanie musisz się upewnić, że otwarcie okna uruchomi 

syrenę. Jako ewangelista AI nie masz tego luksusu. Dzieje się tak, ponieważ nowoczesna sztuczna 



 

inteligencja opiera się na uczeniu maszynowym, a tym samym nigdy nie osiągnie 100% doskonałości, 

którą kojarzymy z inżynierią konwencjonalną. W wielu projektach trudno jest powiązać metrykę 

obejmującą całą organizację, taką jak wzrost najwyższego poziomu, z dokładnością modelu. Będziesz 

wiedział, że jesteś w jednej z tych sytuacji, gdy trudno powiedzieć swojemu zespołowi, jakiego poziomu 

wydajności wymagasz od modelu. Po raz kolejny iteracja przyrostowa jest kluczem do pomyślnego 

wyjścia z tych sytuacji. Im wcześniej dostaniesz działający prototyp projektu, tym szybciej skłonisz 

organizację do korzystania z niego, a tym samym zobaczysz, jak trafność modelu koreluje z poprawą w 

organizacji (lub szczęściem użytkowników). Świetnym przykładem, który już omówiliśmy, jest 

przewidywanie rezygnacji, ponieważ od razu widzimy, jak ulepszenia modelu zwiększają retencję. 

Nawet prototypy o niskiej dokładności mogą być wielką wygraną dla organizacji i niewątpliwie pomogą 

w przekazaniu wiadomości. Zadbaliśmy o to, aby w książce zamieściliśmy kilka przykładów nieudanych 

projektów AI i niezrozumiałych punktów technicznych. Jednak będąc tak sumiennymi pisarzami, jakimi 

jesteśmy, nie moglibyśmy zakończyć tego rozdziału bez pełniejszej dyskusji na temat tego, co zrobić, 

gdy wszystko zacznie się psuć. 

Kiedy AI zawiedzie 

Praca w technologii nauczyła nas, że gdyby wszystko działało zgodnie z planem, wiele osób straciłoby 

pracę. Tworzenie i utrzymywanie oprogramowania jest trudne, a sztuczna inteligencja nie jest 

wyjątkiem. Jeśli już, sztuczna inteligencja dodaje więcej własnych wyzwań. Cała ta sekcja poświęcona 

jest historiom niepowodzeń projektów AI. Mamy dwa dobre powody, aby to zrobić: 

* Aby ostrzec, że AI nie jest srebrną kulą 

* Aby udowodnić, że błędy w strategii AI mogą być katastrofalne 

Celem nie jest odstraszenie cię od zajmowania się swoimi projektami, ale raczej odkrycie, w jaki sposób 

niektóre strategie, które przedstawiliśmy w tej książce, mogły uratować bohaterów tych historii. 

Postanowiliśmy zostawić je na koniec części 2, abyście mogli zobaczyć, jak wszystko się układa. 

Anki 

Pierwszy przykład dotyczy Anki, startupu zajmującego się robotyką, który został zamknięty w 2019 roku 

po otrzymaniu ponad 200 milionów dolarów finansowania. W 2013 roku Anki była tak obiecująca, że 

cieszyła się rzadkim przywilejem bycia zaproszonym na scenę na corocznym przemówieniu Apple. Tam 

dyrektor generalny Apple, Tim Cook, powiedział tysiącom entuzjastów technologii, że rozwijająca się 

firma zamierza „wprowadzić sztuczną inteligencję i robotykę do naszego codziennego życia”. Sześć lat 

do przodu, a rzecznik firmy powiedział Recode: 

Pomimo naszych wcześniejszych sukcesów, staraliśmy się sfinansować przyszły rozwój produktów i 

ekspansję na naszych platformach. Zostaliśmy bez znacznych środków finansowych na wsparcie 

biznesu w zakresie sprzętu i oprogramowania oraz pomost do naszej długoterminowej mapy drogowej 

produktów. 

 

Gdy firma zamykała się, jej najbardziej zaawansowanym produktem na rynku był Vector, robot-

zabawka o wartości 250 USD, która była pionierem w „inteligencji emocjonalnej” Anki, zdolności do 

postrzegania środowiska i wyrażania emocji pobliskim ludziom. A jednak Anki już reklamowała, że ma 

w pracach bardziej ambitne plany, sięgające nawet humanoidalnych pokojówek. Nie chcemy poddać 

się krytyce fotela, ale chcemy zwrócić uwagę na potencjalną nierównowagę, jaką widzieliśmy między 

krótkoterminowymi zwycięstwami a długoterminową strategią. W tej książce podkreśliliśmy znaczenie 



 

prowadzenia ograniczonych czasowo projektów AI z szybkimi zwrotami dla organizacji. Zamiast tego 

Anki przekierowywała zasoby z rozwoju produktu na „sztuczną inteligencję jutra”, główny plan 

dominacji nad światem, który nigdy się nie spełnił. Oparta na sztucznej inteligencji wizja „robotu 

codziennego” była na miejscu, ale nigdy nie została podzielona na mniejsze części, które można było 

wdrożyć z czasem. 

Lighthouse AI 

Kolejna historia niepowodzenia pochodzi od Lighthouse AI, firmy, która zebrała 17 milionów dolarów 

na budowę domowej kamery bezpieczeństwa opartej na sztucznej inteligencji. Kamera 

wykorzystywała sztuczną inteligencję do wydobywania przydatnych informacji z nagranego wideo i 

pozwalała w naturalnym języku zapytać o to, co się wydarzyło podczas Twojej nieobecności. Na 

przykład możesz zapytać: „O której wczoraj dzieci wróciły do domu?” i uzyskaj nagranie wideo jako 

odpowiedź. Brzmi pożytecznie, prawda? Rynek się nie zgodził. Jak napisał CEO Alex Teichman na 

stronie internetowej firmy: 

Jestem niesamowicie dumny z przełomowej pracy, jaką wykonał zespół Lighthouse – dostarczając 

użyteczną i dostępną inteligencję dla naszych domów za pomocą zaawansowanej sztucznej inteligencji 

i wykrywania 3D. . . . Niestety nie osiągnęliśmy oczekiwanego sukcesu komercyjnego i w najbliższej 

przyszłości zamierzamy zamknąć działalność. 

Chociaż produkt był zdecydowanie imponujący z technicznego punktu widzenia, wygląda na to, że 

firma nie przeprowadziła wystarczających badań rynkowych i eksperymentów przed wskoczeniem do 

przedsięwzięcia. Możesz użyć różnych strategii, aby przetestować zainteresowanie rynku przed 

przeznaczeniem milionów dolarów na badania i rozwój; na przykład prowadzenie kampanii 

crowdfundingowej lub zbieranie zamówień przedpremierowych. Trudno powiedzieć, czy ta strategia 

byłaby ostatecznym rozwiązaniem, ale z tego przykładu na pewno można się dowiedzieć, że nawet 

najfajniejsza technologia nie wystarczy do stworzenia rynku. Zamiast tego zidentyfikuj największe 

zagrożenia biznesowe dla Twojego projektu (przede wszystkim ludzie, którzy nie zadają sobie trudu, 

aby go kupić) i zaprojektuj kreatywne strategie zarządzania nimi. 

IBM Watson w onkologii 

Porozmawiajmy teraz o kolejnym imponującym przypadku niepowodzenia sztucznej inteligencji: 

porażce IBM Watson w Onkologii. W 2013 roku IBM wydał komunikat prasowy, w którym chwalił się 

swoim zaangażowaniem w jednym z wiodących ośrodków medycznych na świecie: 

University of Texas MD Anderson Cancer Center i IBM ogłosiły dzisiaj, że MD Anderson używa systemu 

przetwarzania kognitywnego IBM Watson do swojej misji zwalczania raka. 

Zaledwie pięć krótkich lat później STAT (czasopismo skupiające się na branży medycznej) przejrzało 

wewnętrzne dokumenty IBM dotyczące projektu MD Anderson i podzieliło się cytatem jednego z 

lekarzy, którzy wzięli udział w programie pilotażowym: 

Ten produkt to kawał g**a. Kupiliśmy go w celach marketingowych i z nadzieją, że zrealizujesz wizję. 

W większości przypadków nie możemy go używać. 

Co tu się stało? Tym razem zapotrzebowanie rynku było zdecydowanie silne: każdy na świecie chce, 

aby rak został wyeliminowany. Pierwszym problemem, jaki widzimy w tej sprawie, jest nieuzasadnione 

skupienie się na długoterminowej wizji sztucznej inteligencji. „Zwalczanie raka” jest tak samo 

pożądane, jak mało prawdopodobne, by jedna firma technologiczna rozwiązała ją samodzielnie, tylko 

dlatego, że zawarła umowę ze szpitalem. Co więcej, będziesz w stanie dostrzec całą serię błędów 



 

technicznych, gdy rzucimy trochę światła na wewnętrzne działanie IBM Watson for Oncology. 

Technologia medyczna została zbudowana na bazie tego, co IBM opracowało, aby zagrać w 

amerykański teleturniej Jeopardy i przyciągnęła uwagę po wygraniu z dwoma ludzkimi mistrzami w 

2011 roku. Jeopardy to teleturniej, w którym uczestnicy otrzymują odpowiedzi potrzebne do 

odgadnięcia pytań. (w zasadzie odwrotny quiz). W jaki sposób IBM przekształcił model Jeopardy, aby 

pomóc onkologom? Zaczęło się od znalezienia odpowiednich zbiorów danych. Jednym z nich był zestaw 

5000 pytań medycznych z American College of Physicians (ACP). Oto przykłady par pytanie/odpowiedź 

w zbiorze danych: 

P: Test przesiewowy w kierunku raka jelita grubego związany z najwyższą przestrzeganiem zaleceń 

przez pacjentów 

Odp.: Badania immunochemiczne kału 

P: Chłoniak nieziarniczy charakteryzujący się zajęciem pozawęzłowym i nadekspresją cykliny D1 

Odp.: chłoniak z komórek płaszcza 

P: Mechanizm ostrego żylaka powrózka nasiennego związanego z rakiem nerki 

Odp.: niedrożność żyły jąder 

Zasadniczo IBM Watson używał danych tekstowych jako danych wejściowych i wyjściowych modelu. 

Ponieważ w rozdziale 4 dowiedziałeś się, że dane tekstowe są nadal najtrudniejszym sektorem dla 

sztucznej inteligencji, zobaczmy, z jakimi konkretnymi problemami musiał się zmierzyć IBM, przenosząc 

swoją technologię do szpitali. W MD Anderson zarówno „ostra białaczka limfoblastyczna”, rodzaj raka 

krwinek, jak i „alergia” były często określane skrótem „ALL”. Oczywiście rak i alergie to dwa bardzo 

różne schorzenia, ale Watson nie mógł ich rozróżnić, ponieważ używali tego samego akronimu. Inną 

kwestią jest to, że Watson miał trudności z rozważeniem wielu aspektów pacjenta, co prowadziło do 

potencjalnych katastrof. Na przykład zasugerowano, że 65-letniego mężczyznę ze zdiagnozowanym 

rakiem płuc i dowodami na poważne krwawienie należy leczyć kombinacją chemioterapii i leku o 

nazwie bewacyzumab, który może powodować „ciężki lub śmiertelny krwotok” i nie powinien być 

podawany pacjentom z ciężkim krwawieniem. Czego możemy się z tego nauczyć? Znaliśmy już niektóre 

rzeczy, które wyłaniają się z tego artykułu: trudno jest poradzić sobie z danymi tekstowymi, zwłaszcza 

gdy pracujesz w niezwykle skomplikowanym kontekście. We frameworku szerokość-głębokość, który 

wprowadziliśmy, aby opisać złożoność aplikacji AI , Watson uzyskałby bardzo wysokie wyniki zarówno 

pod względem szerokości, jak i głębokości. Szerokość jest duża, ponieważ model musi rozumieć 

szerokie spektrum słów pochodzących z różnych gałęzi medycyny, a także wszystkie potencjalne 

akronimy i skróty. Głębokość jest również bardzo wysoka, ponieważ prosimy nasz algorytm o 

wymyślenie zdania opisującego potencjalnie złożone kombinacje leków. Wyzwania w pracy z tego 

rodzaju danymi zostały dostrzeżone przez dr Amy Abernethy, dyrektora medycznego Flatiron Health i 

byłego dyrektora badań nad rakiem w Duke Cancer Institute. W wywiadzie dla artykułu 

opublikowanego w 2017 Journal of the National Cancer Institute stwierdziła: „Doświadczenie MD 

Andersona mówi nam, że rozwiązywanie problemów z jakością danych w danych 

nieustrukturyzowanych jest znacznie większym wyzwaniem dla sztucznej inteligencji, niż początkowo 

przewidywano”. Jednym ze sposobów uproszczenia rzeczy jest zmniejszenie głębi poprzez 

przedstawienie problemu jako zadania klasyfikacyjnego dotyczącego danych strukturalnych. Innym 

jest zmniejszenie szerokości poprzez ograniczenie aplikacji do określonego rodzaju nowotworu. 

Stosując obie miary, zamiast zasilać algorytm rozwlekłymi zdaniami wypełnionymi żargonem 

medycznym, użyliby tabeli z informacjami o pacjencie wyrażonymi wartościami (na przykład „ciśnienie 

krwi = 110 mm Hg”). Algorytm odpowiedziałby, wybierając jedną z wielu znanych z góry sugerowanych 



 

terapii. Taki projekt jest z pewnością mniej fajny niż wszechwiedząca sztuczna inteligencja, która 

reaguje w języku naturalnym, ale twierdzimy, że lepiej mieć coś prostego, co działa, niż coś złożonego, 

co nie działa. 

Dziennik emocji 

Na koniec omówmy dwa przykłady z naszej pracy konsultingowej, których nie znajdziesz w 

wiadomościach. Zmieniliśmy niektóre szczegóły, aby chronić prywatność naszych klientów i 

przestrzegać naszych umów o zachowaniu poufności, ale lekcje są nadal ważne. Pierwszy przykład to 

właściwie zażegnanie katastrofy. Firma zajmująca się opieką zdrowotną chciała zbudować aplikację, 

która zapewni emocjonalne wsparcie parom poddawanym leczeniu bezpłodności. Pary te są nie tylko 

zestresowane, ponieważ mają trudności z poczęciem dziecka, ale kobiecie przepisuje się również 

hormony, które mogą mieć silny wpływ na jej nastrój. Pierwotnym pomysłem było zbudowanie 

aplikacji „pamiętnik emocjonalny” dla pary. Każdego dnia prosiłoby ich o przesłanie selfie z uśmiechem 

lub smutną twarzą. Algorytm rozpoznawałby ich nastrój i odpowiadał odpowiednim motywującym 

zdaniem. Pod koniec terapii aplikacja stworzyłaby „pamiętnik” emocjonalnej podróży, którą przeszła 

para, która, miejmy nadzieję, zakończy się pięknym prezentem w postaci dziecka. Firma zaczęła już 

zbierać oferty od różnych dostawców technologii i opracowała plan marketingowy, aby promować 

aplikację w ośrodkach leczenia. Pewnego ranka odkryliśmy, że Microsoft oferuje „interfejs API do 

wykrywania emocji”: prostą usługę, która umożliwia wysyłanie selfie na serwery Microsoftu, które 

uruchamiają algorytm sztucznej inteligencji i zwracają ocenę emocji wyrażanych przez daną osobę. 

Poprosiliśmy o wstrzymanie strategii na jeden dzień. Następnego dnia wróciliśmy z prototypową 

aplikacją powiązaną z usługą Microsoftu, która zawierała już kilka zdań, aby zachęcić parę. Wzięliśmy 

nasz prototyp z gołymi kośćmi i udaliśmy się do centrum płodności, aby porozmawiać z kilkoma 

użytkownikami. Werdykt był jednogłośny: kobiety chciały rzucić telefonem o ścianę. To, co uważaliśmy 

za narzędzie wsparcia, było postrzegane jako pozbawione szacunku naruszenie ich prywatności i 

intymności. Były już zestresowane i wątpiły, czy kiedykolwiek zostaną matkami; ostatnią rzeczą, jakiej 

chcieli, była aplikacja, która chciała, aby selfie wysyłały bezczelne cytaty motywacyjne. Anulowaliśmy 

program i wróciliśmy do deski kreślarskiej. Szybkie prototypowanie i wykorzystanie interfejsów API 

pozwoliły nam na wczesnym etapie procesu zorientować się, że zamierzamy wjechać z pełną 

prędkością prosto w ścianę. 

Rozzłoszczone rozmowy telefoniczne 

Innym przykładem jest firma, która potrzebowała algorytmu AI, który mógłby identyfikować emocje z 

nagrań głosowych. Podczas rozmowy telefonicznej aplikacja powinna wskazać, kiedy któryś z 

rozmówców jest zły, smutny, szczęśliwy lub neutralny, i podpowiadać, jak poradzić sobie z 

negatywnymi uczuciami. Nasz klient zgłosił się do nas twierdząc, że już znalazł dostawcę technologii, 

który jest niezawodny, a my zagłębiliśmy się w realizację, nie kwestionując technologii. Wspólnie 

opracowaliśmy kompleksową strategię, biznesplan i zaprojektowaliśmy minimalny opłacalny produkt 

(MVP), który integruje technologię innych firm. Po dostarczeniu MVP dowiedzieliśmy się, że wydajność 

dostawcy technologii nie była nawet zbliżona do tego, co twierdził (i oczekiwaliśmy). Najwyraźniej 

oprogramowanie zostało zaprojektowane wokół zestawu danych mówiących po niemiecku. 

Musieliśmy to zastosować na rynku włoskim i okazuje się, że wściekły Niemiec i wściekły Włoch brzmią 

zupełnie inaczej. Po stwierdzeniu, że dostawca nie radzi sobie zbyt dobrze, zagłębiliśmy się w literaturę 

naukową, aby dowiedzieć się o najnowocześniejszych osiągach w tym zadaniu. Odkryliśmy, że nawet 

najnowocześniejszy stan techniki był daleki od ponad 90% dokładności osiąganej w innych zadaniach 

AI. Wyciągnięta lekcja? Test, test, test. Zawsze kwestionuj i sprawdzaj to, co czytasz. Nawet jeśli 

dostawca technologii twierdzi, że ma świetny produkt, poświęć jeden lub dwa dni na zbadanie stanu 

techniki i sprawdzenie, czy może osiągnąć wymaganą wydajność. 



 

Nisko skuteczna sprzedaż 

W innym przykładzie duża korporacja poprosiła nas o zgrupowanie danych dotyczących sprzedaży w 

celu wykrycia kont klientów o niskiej skuteczności. Prośba nadeszła z działu IT, który zarządzał dużymi 

ilościami danych i chciał udowodnić wartość tego wysiłku gromadzenia danych. Przeprowadziliśmy 

naszą analizę i znaleźliśmy kilka nierentownych sklepów, dzięki którym firma mogłaby zarobić 8,5 

miliona dolarów rocznie, zmieniając strategię sprzedaży! Wszyscy byli podekscytowani, więc 

przygotowaliśmy piękną prezentację dla CEO. Przerwał nam już po kilku minutach mówiąc: „Chłopaki, 

nie mówicie mi nic nowego. 

10 lat temu zawarliśmy specjalną umowę z tymi sklepami, które nazywacie słabszymi; Mogę 

powiedzieć, że zysk jest u nich bardzo wysoki. Patrzysz na niewłaściwe wskaźniki”. Okazało się, że 

sklepy, o których mowa, miały niestandardowe rabaty ilościowe, które zostały zarezerwowane inaczej 

i dlatego nie pojawiły się w używanej przez nas bazie danych. Czego uczymy się z tej historii? Podczas 

projektowania projektu AI zawsze uwzględniaj perspektywę biznesową. Nie wpadnij w pułapkę 

projektowania projektów AI w oparciu o podejście technologiczne: upewnij się, że wartość biznesowa 

istnieje przed myśleniem o algorytmach. Zapewne zauważyłeś, że żadne z rozwiązań tych raczkujących 

projektów nie polegało na inwestowaniu w lepszą technologię. Bohater, którego potrzebowali, nie jest 

super wykwalifikowanym analitykiem danych, ale światłym liderem, który rozumie zasady, które 

omówiliśmy w tej książce, i ma wiedzę domenową, krytycznego ducha i dążenie do wprowadzenia 

sztucznej inteligencji do organizacji. Gratulacje! W zasadzie (prawie) dotarłeś do końca książki! Część 2 

obejmowała wiele materiałów z prawdziwymi sytuacjami i historiami, które pomogą Ci znaleźć i 

zrealizować znaczące projekty AI w Twojej organizacji. Wraz z pracami przygotowawczymi, które 

przedstawiliśmy w części 1, możesz teraz krytycznie zastanowić się, w jaki sposób sztuczna inteligencja 

może przynieść korzyści Twojej organizacji. Weź głęboki oddech i przygotuj się na ostatni rozdział, w 

którym cofniemy się o krok i omówimy, w jaki sposób narzędzia sztucznej inteligencji, o których się 

uczysz, będą kształtować społeczeństwo w przyszłości. 

Streszczenie 

* Tworząc projekt AI, musisz zdecydować, czy zbudować technologię, kupić ją od dostawców 

technologii, czy też pożyczyć, korzystając z połączenia technologii innych firm i Twoich danych. 

* Strategia Lean AI pomaga zminimalizować ryzyko wdrożenia, prowadząc Cię w procesie 

podejmowania decyzji o budowie/kupnie/pożyczeniu. 

* Wirtualny cykl AI pozwala na ciągłe ulepszanie modeli AI poprzez wykorzystanie nowych danych 

gromadzonych za pomocą produktu. 

* AI nie jest srebrną kulą. Niezliczone firmy poniosły porażkę w AI, często z powodu złej strategii lub 

braku zainteresowania rynku ich produktami opartymi na sztucznej inteligencji. 



Co nas czeka 

Ta część obejmuje: 

* Możliwe negatywne konsekwencje AI dla społeczeństwa 

* Najbardziej obiecujące sposoby, w jakie sztuczna inteligencja może przekształcić ludzkość 

* Potencjał zakłóceń przez sztuczną inteligencję w określonych branżach 

To już ostatnia część. Do tej pory masz wszystkie narzędzia, aby zrozumieć, czym jest sztuczna 

inteligencja i do czego mogą się przydać najważniejsze rodziny algorytmów. Podzieliliśmy się również 

z Wami lekcjami, których nauczyliśmy się my i liderzy branży podczas budowania projektów AI. Jednak 

tak jak żadna wspinaczka w góry nie jest kompletna bez zatrzymania się, aby spojrzeć na krajobraz, 

nasza podróż nie byłaby kompletna bez szerszego spojrzenia na przyszłość sztucznej inteligencji. Dzięki 

nowo odkrytej wiedzy na temat technicznych i organizacyjnych aspektów sztucznej inteligencji masz 

teraz nastawienie potrzebne do przełamania szumu i krytycznego myślenia o tym, jak ta technologia 

będzie kształtować społeczeństwo w ciągu najbliższych 5 do 10 lat. Książka skupiała się na tym, co AI 

może zrobić w granicach organizacji. W tym ostatnim rozdziale proszę pozwól nam być nieco bardziej 

filozoficznymi, ponieważ poszerzamy horyzonty naszej dyskusji na społeczeństwo jako całość. Aby dać 

jak najbardziej wyważoną perspektywę, postanowiliśmy ułożyć naszą dyskusję w kategoriach zagrożeń 

i szans. Zawarliśmy również przegląd kilku trendów branżowych, o których powinieneś wiedzieć. 

Pamiętaj, że pomysły, które omówimy, są naszymi własnymi: zachęcamy do rzucania im wyzwań i 

krytycznego myślenia. 

Jak sztuczna inteligencja zagraża społeczeństwu 

Za każdym razem, gdy my, ludzie, opracowujemy przełomową technologię, minęło trochę czasu, zanim 

zdaliśmy sobie sprawę z jej potencjalnych zagrożeń i wad. Czy widziałeś kiedyś jedną z tych nadmiernie 

optymistycznych reklam z czasów powojennych, dotyczących energii jądrowej? Podobno wszyscy 

mielibyśmy używać żarówek atomowych i posiłków śniadaniowych wzbogaconych w uran. Pierwsze 

samoloty odrzutowe w latach 40. miały kwadratowe okna, ponieważ były łatwiejsze w produkcji. 

Dopiero po kilku wypadkach inżynierowie zdali sobie sprawę, że ostre narożniki często powodują 

śmiertelne pęknięcia w kadłubie. Wydaje się, że pewne fizjologiczne uprzedzenia skłaniają nas do 

przeoczenia wad nowych technologii. Nie powinniśmy popełniać tego samego błędu z AI. Jedną z 

najważniejszych właściwości dzisiejszych produktów oprogramowania jest to, że są one niezwykle 

łatwe do skalowania i służą milionom, a nawet miliardom ludzi. Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby 

wprowadzająca w błąd, wadliwa lub wręcz niebezpieczna aplikacja AI została rozprowadzona wśród 

miliardów ludzi. Wynik byłby katastrofalny. Mamy już kilka (na szczęście) ograniczonych przykładów. 

W 2016 r. Microsoft wydał chatbota, który może nauczyć się tweetować na podstawie tweetów, które 

ludzie mu wysyłali. Po niecałym dniu wyrósł na pełnoprawnego rasistę. Jeśli jest coś, czego ten 

eksperyment może nas nauczyć, to tego, że sztuczna inteligencja może naprawdę szybko pójść źle, 

dlatego ważne jest, aby znać słabości technologii i projektować produkty z myślą o nich. W tej sekcji 

podkreślimy, co naszym zdaniem jest najważniejsze zagrożenia, z którymi społeczeństwo i organizacje 

będą musiały się zmierzyć, gdy produkty i usługi oparte na sztucznej inteligencji zaczną uzyskiwać masę 

krytyczną. Jako technolodzy i optymiści nie próbujemy tu płakać: naszym celem jest przekazanie wiedzy 

i perspektywy, aby wyrobić sobie własne opinie. 

Stronniczość i uczciwość 

W częsci 8 ostrzegaliśmy przed niebezpieczeństwem stronniczych (lub niezrównoważonych) danych i 

tego, jak często prowadzą one do rozwoju podobnie tendencyjnych modeli uczenia maszynowego. Ta 



sekcja uzupełnia tę techniczną relację o głębszą dyskusję na temat społecznych i etycznych implikacji 

tego problemu. Ogólnie rzecz biorąc, powinieneś zdawać sobie sprawę z dwóch rodzajów uprzedzeń: 

* Szkolenie nastawienie na dystrybucję 

* Błąd etykietowania 

Widziałeś przykład błędu dystrybucji treningu w rozdziale 8, gdzie omawialiśmy model wizji 

komputerowej, który miał problem z odróżnieniem owiec od zielonych pól. Ponieważ większość 

przykładów owiec miała trawiaste tło, model nauczył się halucynacji owiec nawet na zdjęciach pól, 

które ich nie miały. Możesz pomyśleć, że tego rodzaju stronniczość nie jest aż tak wielka. Najgorsze, co 

może zrobić, to drażnić użytkowników i zmniejszać dokładność modelu, prawda? Pomyśl jeszcze raz. 

Amazon opracował model sztucznej inteligencji, aby pomóc działowi HR w automatycznym doborze 

kandydatów do pracy. Zestaw szkoleniowy uzyskano poprzez zestawienie życiorysów obecnych 

pracowników z wynikami przeglądów wyników w trakcie pracy. Niestety dobrze wiadomo, że firmy 

technologiczne mają problem z różnicą płci. Według badania przeprowadzonego w 2018 r. przez 

McKinsey & Company i Pivotal Ventures, „Rebooting Representation: Using CSR and Philanthropy to 

Close the Gender Gap in Tech”, tylko 26% pracowników działu technologicznego to kobiety. Liczba ta 

spada do 11% w przypadku stanowisk kierowniczych wyższego szczebla. Teraz, gdy wiesz więcej o ML, 

prawdopodobnie możesz się domyślić, co się stało, gdy dane HR zostały wprowadzone do algorytmu 

ML. Ponieważ większość „pozytywnych” przykładów w obecnej sile roboczej (a tym samym w zestawie 

danych szkoleniowych) to mężczyźni, model wykaże, że bycie mężczyzną jest predyktorem dobrej 

wydajności pracy. Nawet wymazywanie imion w nadziei na zrównoważenie płci algorytmu nie pomoże 

rozwiązać problemu, ponieważ modele AI są naprawdę dobre w wychwytywaniu subtelnych 

wskazówek. Na przykład tylko 5,6% członków klubów piłkarskich w Anglii to kobiety. Oznacza to, że 

modelka może łatwo zauważyć, że każdy, kto wymienia piłkę nożną w swoim CV, nieproporcjonalnie 

często jest mężczyzną. Rozpoznawanie mowy to kolejny obszar, w którym uprzedzenia treningowe 

mogą zrujnować dzień. Filmy z napisami są doskonałym źródłem danych do uczenia algorytmów 

transkrypcji dialogów mówionych na słowa pisane. Okazuje się jednak, że większość hollywoodzkich 

aktorów ma bezbłędną wymowę. Imigranci i osoby, dla których angielski jest drugim językiem, 

przekonają się, że modelki mają problemy z rozpoznawaniem ich głosów, ponieważ ich akcenty nie były 

dobrze reprezentowane w zestawie danych szkoleniowych. Dopóki te systemy są wdrażane na 

zbędnych produktach, takich jak asystent głosowy Siri, nie jest to taka wielka sprawa. Ale co się stanie, 

gdy zaczną stać się istotną częścią naszego życia, jak samochody czy urzędy? Jeśli te algorytmy nie 

zrozumieją akcentowanego angielskiego imigranta, na pewno zostaną dyskryminowani i stracą dostęp 

do informacji. Drugim rodzajem uprzedzeń, które mogą wpływać na system AI, jest stronniczość 

etykietowania. Częścią codziennej narracji o sztucznej inteligencji jest to, że maszyny będą bardziej 

bezstronne, a przez to mniej dyskryminujące niż ludzie podejmujący decyzje. Zamiast tego modele ML 

po prostu uczą się odtwarzać te same błędy systematyczne, które pojawiły się w ich treningowych 

zestawach danych. Jaskrawym przykładem tego problemu jest system profilowania przestępców 

karnych dla sankcji alternatywnych (COMPAS) stosowany przez niektóre sądy w USA, aby pomóc 

sędziom w orzekaniu o wyrokach karnych. System oparty na ML podobno szacuje „ryzyko”, że 

oskarżony ponownie popełni przestępstwa w przyszłości i zaleca surowsze wyroki tym, którzy są 

bardziej skłonni to zrobić. W zasadzie COMPAS to dobry pomysł, który może zmniejszyć uprzedzenia 

rasowe i społeczne w sądownictwie. Jednak w artykule „Machine Bias” z 2016 roku niezależnej 

organizacji non-profit ProPublica podano, że system jest mocno wypaczony w stosunku do osób 

kolorowych. Chociaż nie mamy bezpośredniego wglądu w to, w jaki sposób projekt COMPAS jest 

zaprojektowany lub wdrożony, wydaje się prawdopodobne, że zbiór danych użyty do szkolenia modeli 

sam w sobie był stronniczy w stosunku do osób kolorowych, ponieważ opierał się na wcześniejszych 



orzeczeniach sądowych. Innymi słowy, modele zbudowane przy użyciu danych treningowych 

pochodzących z ludzkich decyzji są tak samo stronnicze jak ludzie, którzy podjęli te decyzje w pierwszej 

kolejności. Stronniczość i uczciwość często pojawiają się razem w dyskusjach na temat etycznych 

implikacji sztucznej inteligencji i dlatego łatwo je pomylić. Możesz myśleć o uprzedzeniu jako o 

problemie matematycznym. Zbiór danych lub algorytm może być nastawiony na określone cechy i ma 

tendencję do ich faworyzowania, ale niekoniecznie stanowi to problem. Z drugiej strony uczciwość jest 

konstrukcją społeczną. Wyobraźmy sobie, że budujemy algorytm, który pomoże drużynie piłkarskiej 

wybrać piłkarzy w oparciu o najlepszych w poprzednim sezonie. Jest prawdopodobne, że algorytm 

będzie faworyzował młodych i muskularnych graczy nad starszymi, z nadwagą. Takie zachowanie z 

pewnością byłoby nastawione na sprawnych młodych mężczyzn. Czy jednak powiedzielibyśmy, że to 

niesprawiedliwe? Większość ludzi by tego nie zrobiła. Społeczeństwo akceptuje fakt, że piłkarze muszą 

być młodzi i sprawni, a algorytm z takim zachowaniem zostałby uznany za skuteczny i niezbyt 

niesprawiedliwy. Teraz wyobraź sobie podobny algorytm, którego zadaniem jest podejmowanie 

decyzji o zatrudnieniu dla działu HR firmy technologicznej. Zdecydowanie nie uznalibyśmy tego za 

sprawiedliwe, gdyby nadal wybierał młodych i sprawnych mężczyzn spośród innych grup 

demograficznych. 

Jednak nie cała nadzieja jest stracona. Wybierając sposób przypisywania etykiet, pośrednio 

decydujemy o rodzaju zachowania, które chcemy zachęcić w naszym algorytmie. Jeśli budujemy 

algorytmy dla HR i przypisujemy nasze etykiety na podstawie wcześniejszych decyzji HR, promujemy 

prostą automatyzację ludzkich decyzji, która może być stronnicza przez poprzednich menedżerów HR. 

Z drugiej strony, jeśli znajdziemy sposób na przypisanie etykiet na podstawie wyników pracowników, 

promujemy selekcję pracowników o wysokich wynikach. To samo podejście można powtórzyć w 

przypadku innych delikatnych i potencjalnie zmieniających życie decyzji: 

* Podejmowanie decyzji o kwalifikowalności kredytu na podstawie tego, jak ludzie faktycznie spłacają 

swoje kredyty, zamiast wcześniejszych decyzji urzędników bankowych 

* Podejmowanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym na podstawie rzeczywistego stanu zdrowia ludzi, 

a nie wcześniejszych decyzji firm ubezpieczeniowych 

* Ocena ryzyka popełnienia przez osadzonego przestępstw po zwolnieniu z więzienia na podstawie 

historycznego zachowania wcześniej zwolnionych osadzonych, zamiast wcześniejszych decyzji o 

zwolnieniu warunkowym przez sędziów 

Należy pamiętać, że mądrzejsze wybory projektowe i etykietowanie uwzględniające uprzedzenia mogą 

nie być kompletnym rozwiązaniem. Wiele innych form dyskryminacji może wpływać na czyjeś życie, a 

tym samym wprowadzać uprzedzenia do danych w subtelny sposób. Na przykład, nawet jeśli 

uwzględnimy rzeczywiste wyniki pracowników, ale kobiety mimo to otrzymują mniej awansów ze 

względu na tendencyjną kulturę, to uprzedzenie przeniknie do danych, a algorytm się tego nauczy. 

Rozwiązaniem tego problemu jest, co być może nie dziwi, dokładna analiza danych przed użyciem ich 

do tworzenia i wdrażania aplikacji AI. Naukowcy ciężko pracują nad zbudowaniem złożonych modeli 

mechanicznych, które mogą automatycznie wykrywać błędy w danych. W międzyczasie to my musimy 

zadawać właściwe pytania i rozwijać wrażliwość na potencjalne uprzedzenia społeczne, które mogą 

ukryć nasze dane. Stronniczość i uczciwość to jeden z najważniejszych powodów, dla których 

zainwestowaliśmy tyle wysiłku w pomoc w zrozumieniu, w jaki sposób dane wpływają na algorytmy 

ML. Ponieważ mamy nadzieję, że staniesz się bohaterem ery AI, ważne jest, abyś był świadomy tych 

zagrożeń i wkładał wysiłek w tworzenie technologii, która służy wszystkim ludziom. 

 



AI i miejsca pracy 

Wpływ sztucznej inteligencji na pracę to temat, który wypełnił całe książki, a mimo to wciąż pozostawia 

nam niesprawdzone hipotezy i pytania bez odpowiedzi. Ta krótka sekcja nie jest kompletną 

odpowiedzią, niemniej jednak chcieliśmy dać do myślenia, aby pomóc Ci rozwinąć własne myślenie 

wokół tego złożonego tematu. Przede wszystkim zauważ, że w tej książce mówiliśmy o zadaniach . Jak 

już wiesz, nowoczesna ML doskonale nadaje się do rozwiązywania problemów, które są bardzo dobrze 

zdefiniowane, z bardzo konkretnymi danymi wejściowymi i bardzo konkretnymi wynikami. Oznacza to, 

że powinniśmy zmienić naszą narrację z „sztuczna inteligencja zastąpi ludzkie miejsca pracy” na 

„sztuczna inteligencja zastąpi ludzkie zadania”. „Teraz niektóre prace są tak proste, że można je 

sprowadzić do jednego zadania: są to te, którym grozi całkowite zniknięcie. Jednym z przykładów są 

kierowcy ciężarówek, którzy spędzają większość czasu wyłącznie na prowadzeniu pojazdu. Jak wiecie, 

w ciągu ostatnich kilku lat w technologii autonomicznej nastąpiły niesamowite postępy i jest 

prawdopodobne, że wkrótce będzie w stanie całkowicie zastąpić ludzi za kierownicą. Oznacza to, że 

pewnego dnia maszyny będą mogły wykonać zadanie, nad którym kierowcy ciężarówek spędzają 90% 

czasu. Nie trzeba mówić, jakie będą konsekwencje dla ich pracy. Pytanie, które powinniśmy sobie 

zadać, brzmi: jeśli praca może być zredukowana do wykonywania jednego zadania i dlatego jest 

podatna na dzisiejszą sztuczną inteligencję, czy przede wszystkim jesteśmy pewni, że jest ona 

odpowiednia dla człowieka? Nie zastanawiamy się dwa razy nad rozmieszczeniem maszyn, które 

przejmą niebezpieczne zadania, takie jak inspekcja elektrowni jądrowych lub monitorowanie morskich 

platform wiertniczych. A jednak niektóre prace niszczą dusze ludzi bez narażania ich na fizyczne ryzyko. 

W 2010 roku 14 pracowników wyskoczyło przez okno w fabryce elektroniki Foxconn w Shenzhen w 

Chinach. Twierdzimy, że żadna praca nie powinna być tak miażdżąca duszę aby zmusić ludzi do 

odebrania im życia, a prawdopodobnie będzie nam lepiej, jeśli te prace przejmą maszyny, które nie 

mają duszy, którą można by zmiażdżyć. W końcu historia obfituje w historie o zastępowaniu pracy 

ręcznej maszynami. Można by śmiało stwierdzić, że minione rewolucje technologiczne, takie jak 

maszyna parowa czy kopiarka, mimo wszystko przyczyniły się do rozpalenia wzrostu gospodarczego i 

podniesienia standardu życia wielu ludzi na planecie. A jednak te falujące ręką argumenty nie wydają 

się przekonywać pracowników, których praca jest na linii. Podobno sztuczna inteligencja zastąpi 

niektóre miejsca pracy, ale stworzy kilka nowych. To prawda, i to nie tylko na stanowiskach o wysokich 

kwalifikacjach, takich jak analitycy danych i inżynierowie ML. Rzeczywiście, nowym, rosnącym trendem 

jest szkolenie ludzi w zakresie wykonywania zadania oznaczania danych dla zadań ML. Na przykład w 

przypadku każdej firmy produkującej samochody autonomiczne z setkami inżynierów w Dolinie 

Krzemowej tysiące osób zajmujących się etykietowaniem przegląda nagrane nagrania i tworzy zestawy 

danych treningowych. Musimy jednak być szczerzy: jest mało prawdopodobne, że te nowe miejsca 

pracy będą tak liczne i dobrze płatne, jak te, które zostały zmiecione przez sztuczną inteligencję.  

Naszym zdaniem musimy przyjrzeć się innym branżom, które mogą wchłonąć miejsca pracy utracone 

w innych, bardziej podatnych na automatyzację. W szczególności opieka zdrowotna i edukacja to dwie 

ważne branże, w których koszty stale rosły w ciągu ostatniej dekady, nawet w obliczu zwiększonej 

cyfryzacji i wydajniejszych procesów. Na przykład, według Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis, koszty 

uczęszczania na uniwersytet wzrosły prawie osiem razy szybciej niż płace. Sprawy nie wydają się lepsze 

po stronie opieki zdrowotnej: Journal of the American Medical Association (JAMA) donosi, że wydatki 

na opiekę zdrowotną w Stanach Zjednoczonych wzrosły o prawie bilion dolarów w latach 1996-2015. 

Mamy nadzieję, że miejsca pracy zniknęły. ze względu na automatyzację w branżach takich jak 

transport i produkcja może zostać wchłonięty przez tych, którzy potrzebują „ludzkiego dotyku” i nigdy 

nie będą dobrze pasować do pełnej automatyzacji. Jednak nasza nadzieja jest tylko wyedukowana, bo 

dynamika tych zjawisk jest niesamowita 



złożony. Rozpoczęliśmy tę rozmowę podkreślając, że sztuczna inteligencja zastąpi zadania, a nie 

miejsca pracy. Na większość miejsc pracy wpłynie to w bardziej subtelny sposób niż całkowite 

zastąpienie. Patrzymy naprzód w kierunku rozwoju zawodów wspomaganych przez sztuczną 

inteligencję lub wspomaganych sztuczną inteligencją: zawodów, w których sztuczna inteligencja 

pomaga ludziom wykonywać swoją pracę szybciej, lepiej lub przyjemniej. Dwa przykłady tego 

widzieliśmy w studium przypadku dotyczącym Tłumaczenia w rozdziale 5. Firma wykorzystuje sztuczną 

inteligencję, aby pomóc kierownikom projektów w wyborze najlepszego tłumacza do zadania 

tłumaczeniowego poprzez uszeregowanie tysięcy życiorysów zgodnie z określonymi wymaganiami 

stanowiska. Oferuje również profesjonalnym tłumaczom pierwszą próbę tłumaczenia, pozwalając im 

na poprawienie go i skupienie wysiłków na doborze właściwego słowa. Według Marco Trombetti, 

współzałożyciela Translated, technologia jest bardzo ceniona przez tłumaczy: 

Nasza technologia stwarza wiele możliwości nie tylko dla nas, ale także dla tłumaczy, którzy w końcu 

nie pracują nad poprawianiem ciągle tych samych żmudnych rzeczy, ale spędzają czas na byciu bardziej 

ludzkim, komunikując, co tak naprawdę oznacza tekst i bycie bardziej przekonującym i kreatywnym. 

Prawda jest taka, że w tej chwili sztuczna inteligencja poprawia sposób, w jaki pracujemy, a nie wyrzuca 

ludzi na ulice. Łatwo sobie wyobrazić, że to ostatnie stanie się w najbliższej przyszłości, ale 

przedstawiliśmy więcej niż jeden argument na poparcie poglądu, że rzeczywistość nie jest tak 

jednoznaczna. 

Bańka filtra AI 

Platformy internetowe, takie jak YouTube i Facebook, stały się podstawowym medium do 

otrzymywania wiadomości i komentarzy na temat świata. Biorąc pod uwagę zasadniczo nieograniczoną 

ilość treści dostępnych na każdej z tych platform, ich algorytmy określają to, co widzimy, a czego nie. 

W pewnym sensie systemy rekomendujące przyjęły rolę głównych strażników informacji. Pomyśl tylko: 

jakie są szanse, że zobaczysz film na 10. stronie wyników w YouTube? Na dobre lub na złe algorytmy 

decydują, jakie treści będziemy konsumować. W rzeczywistości personalizacja może stać się tak 

ekstremalna, że konsumenci mediów zostają uwięzieni w bańce filtrującej , w której wszystkie treści, 

które konsumują, są wybierane zgodnie z ich przekonaniami i światopoglądem. Termin ten został ukuty 

przez aktywistę internetowego Eli Parisera w 2010 roku, kiedy zauważył, że w mediach 

społecznościowych jego przyjaciół pojawiają się treści prodemokratyczne lub pro-republikańskie, ale 

rzadko obie. Mówiąc bardziej ogólnie, bąbelki filtrujące opisują systemy rekomendacji, które tak 

dokładnie dostosowały się do preferencji użytkownika, że w ogóle przestają prezentować 

kontrfaktyczną treść. Wyobraź sobie, że dołączasz do kilku grup Flat Earth na Facebooku i widzisz, jak 

Twój kanał informacyjny jest wypełniony treściami związanymi z Flat Earth i entuzjastycznymi 

komentarzami. Nie minęło dużo czasu, zanim nasze mózgi stronniczości zaczęły rażąco wyolbrzymiać 

liczbę płaskoziemców w społeczności. W rzeczywistości innym powszechnym idiomem dla bańki 

filtrującej jest komora echa , ponieważ zalecane treści i interakcje społeczne automatycznie mają 

tendencję do wzmacniania istniejącego sposobu myślenia, zamiast rzucać wyzwanie przeciwstawnym 

poglądom. 

Coś podobnego dzieje się z YouTube, którego silnik rekomendacji jest oskarżany o pielęgnowanie 

ekstremizmu i skupianie się na coraz bardziej ekstremalnych filmach. New York Times doniósł, że 

rozpoczęcie oglądania filmów o wegetarianizmie doprowadziłoby do powstania rekomendacji 

dotyczących weganizmu, podobnie jak filmy o bieganiu prowadziłyby do rekomendacji dotyczących 

biegania w maratonie. Co bardziej niepokojące, ta sama dynamika dotyczy również bardziej wrażliwych 

dziedzin, takich jak dezinformacja lub fałszywe wiadomości dotyczące polityki, praw człowieka lub 

przemocy. I rzeczywiście, wiele społeczności zaczęło zgłaszać swoje obawy do YouTube (i rządu), 



domagając się większego nadzoru nad tym, co dzieje się na stronie. Z technicznego punktu widzenia 

należy zdać sobie sprawę, że żaden z tych problemów nie jest nierozerwalnie związany z samą 

technologią. Wiele algorytmów rekomendacji opiera się na podobieństwie różnych elementów lub 

innych użytkowników w społeczności. Nie ma pokrętła „mowy nienawiści”, które inżynierowie 

YouTube dostosowują, aby zwiększyć zaangażowanie w witrynie. Zamiast tego ta ekstremistyczna 

dynamika jest bezpośrednią konsekwencją celów biznesowych, które w pierwszej kolejności 

doprowadziły do przyjęcia systemów rekomendujących. Algorytmy te mają na celu dostarczanie nam 

treści, z którymi prawdopodobnie się zaangażujemy, i czy nam się to podoba, czy nie, chcemy widzieć 

rzeczy, z którymi się zgadzamy. W miarę jak nasze zainteresowania zaczną dryfować w kierunku 

jednego tematu, wszelkie dalsze rekomendacje zaczną się skupiać na tym jednym temacie, co 

spowoduje, że będziemy konsumować więcej tej zawartości, prowadząc do jeszcze bardziej 

dostosowanych rekomendacji i tak dalej. Rysunek 10.1 przedstawia to błędne koło.  

 

Systemy polecające po prostu nie mają zdolności abstrakcji, aby zrozumieć, że polecanie protez 

dwudziestoparolatkom to głupi pomysł na biznes, ale pokazanie obu stron debaty politycznej ma 

kluczowe znaczenie dla zdrowego społeczeństwa. Zamiast tego traktują te drugie tak samo jak 

pierwsze, wciągając ludzi w coraz grubszą bańkę filtracyjną. W następstwie wyborów prezydenckich w 

Stanach Zjednoczonych w 2016 r. i referendum w sprawie Brexitu w Wielkiej Brytanii (również w 2016 

r.) główne platformy mediów społecznościowych wzmocniły swoje wysiłki przeciwko radykalizacji i 

ekstremizmowi. A rozwiązaniem może być dodanie większej ilości sztucznej inteligencji do miksu. 

Poleganie na ludziach w celu nadzorowania obraźliwych i nieetycznych zachowań jest naprawdę 

niewykonalne przy masowej skali działania dzisiejszych głównych sieci społecznościowych. Zamiast 

tego przetwarzanie języka naturalnego i wizualne modele sztucznej inteligencji mogą być używane do 

automatycznego przetwarzania i blokowania zabronionych treści. Podstawowa kwestia wciąż 

pozostaje aktualna: aby zapewnić społeczeństwu zdrową dietę informacyjną, trzeba, aby ludzie czytali 

zarówno to, z czym się zgadzają, jak i odwrotnie. Niestety pokazywanie ludziom treści, z którymi się nie 

zgadzają, nie jest dobre dla biznesu, więc sprawa jest nadal otwarta. 

Gdy AI zawodzi: przypadki narożnikowe i ataki przeciwnika 



Kiedy pierwsze linie lotnicze otworzyły się na transport cywilny po II wojnie światowej, samoloty były 

zawodnymi i, szczerze mówiąc, niebezpiecznymi bestiami. Mając ograniczone doświadczenie z 

samolotami wojskowymi (które z oczywistych powodów nie miały tak długiego życia), inżynierowie nie 

rozumieli dobrze, w jaki sposób samolot może ulec awarii podczas eksploatacji: przerwy w zapłonie 

silników, pęknięcia kadłuba i tak dalej. W kolejnych dekadach zebrać wystarczającą wiedzę, teorię i 

doświadczenie, aby podróże lotnicze stały się niezwykle bezpieczną formą transportu, którą dziś 

lubimy. Ponieważ ludzkość zaczyna polegać na sztucznej inteligencji w sytuacjach życia lub śmierci, 

takich jak opieka zdrowotna lub autonomiczny transport, nasze zrozumienie jej ograniczeń musi 

odpowiednio wzrosnąć. W tej sekcji dowiesz się o dwóch ważnych trybach niepowodzenia sztucznej 

inteligencji: przypadkach narożnych i atakach kontradyktoryjnych. Dzisiejsza sztuczna inteligencja, 

oparta na uczeniu maszynowym, czerpie swoją moc z możliwości uczenia się płytkich korelacji 

statystycznych z ogromnych ilości danych. Niestety, żaden znany dziś algorytm ani system nie wykazuje 

możliwości uogólniania i logicznego wnioskowania, jakie posiadają ludzie. W opisowych słowach 

można powiedzieć, że algorytmy AI są niezwykle uważne na szczegóły, ale są „głupi”, jeśli chodzi o 

wyciąganie oczywistych wniosków ze swojej wiedzy lub radzenie sobie z nietypowymi sytuacjami. Weź 

autopilota Tesli, który może bezproblemowo przejechać setki mil autostradą, a mimo to miał wypadek 

w 2017 roku, gdy pomylił lekko pomalowaną ciężarówkę z skrawkiem błękitnego nieba i przejechał 

przez nią. Żaden człowiek nie pomyliłby zdjęcia nieba na ciężarówce z prawdziwym niebem, jednak 

jedna z najbardziej wyrafinowanych współczesnych technologii nadal to robi. Są to przypadki skrajne: 

rzadkie sytuacje, które trudno znaleźć w danych uczących i które modele mogą interpretować w głupi 

sposób. Naprawdę niewiele możemy zrobić z przypadkami narożnymi, poza zbieraniem obszernych i 

wyczerpujących zestawów danych oraz opracowywaniem bardziej niezawodnych modeli. Jednak jeśli 

chodzi o katastrofy spowodowane przez modele AI, przypadki narożnikowe nie są jedynym 

problemem, na który powinniśmy zwracać uwagę. Istnieje jeszcze inne, subtelniejsze ryzyko: ataki 

przeciwnika. Okazuje się, że przedsiębiorczy badacze znaleźli sposoby na „mylenie” sieci neuronowych 

i generowanie szumu wizualnego, który sieci neuronowe błędnie klasyfikują niemal w 100% 

przypadków. Innymi słowy, znaleźli sposoby na wygenerowanie pozornie losowej plamy koloru, którą 

modele konsekwentnie klasyfikują jako rzeczywiste obiekty, takie jak samochód lub pizza. W 

subtelniejszy sposób, pozornie nieszkodliwe obrazy przeciwników można wstrzykiwać do treści online, 

zmuszając je do sklasyfikowania jako złośliwe. Badania nad tworzeniem i obroną przed atakami 

adwersarzy wciąż trwają. Sprawy narożne i ataki przeciwnika to dwie strony tego samego medalu, w 

których nie możemy ufać wynikom modeli ML i musimy znaleźć sposoby, aby chronić społeczeństwo 

przed ich błędami. Łatką chroniącą nas przed tymi problemami jest użycie nadmiarowych systemów, 

które nie są oparte na sztucznej inteligencji. Na przykład w przypadku samochodów autonomicznych 

wiele firm używa tradycyjnego radaru do sprawdzania fizycznych przeszkód na drodze samochodu. Nie 

ma znaczenia, czy sztuczna inteligencja samochodu interpretuje sygnał z kamer jako błękitne niebo: 

jeśli radar wykryje obiekt, lepiej się zatrzymać. Chociaż te rozwiązania mogą zapewnić pewną pewność, 

nadal są łatami. Zasadniczo niektóre aplikacje sztucznej inteligencji wciąż nie są wystarczająco solidne, 

aby można je było wdrożyć w potencjalnie niebezpiecznych aplikacjach. Kiedy sztuczne wygląda na 

prawdziwe: fałszywe treści generowane przez sztuczną inteligencję. Obie części 4 i 5 rozpoczęły się od 

modeli AI, które potrafiły zrozumieć media i język, ale także pokazały algorytmy, które mogą tworzyć 

oba - na przykład zamieniając zdjęcia zebr na zdjęcia koni. To ekscytujące, ponieważ dopełnia 

możliwości sztucznej inteligencji, pozwalając nam budować kreatywne, a nie tylko analityczne 

aplikacje. Jednak te kreacje są teraz tak realistyczne i przekonujące, że stanowią potężną nową broń 

dla złośliwych aktorów, którzy chcą wytwarzać i rozpowszechniać własną rzeczywistość. Reżim Stalina 

w Związku Radzieckim w latach 30. XX wieku dokonał słynnych zmian na zdjęciach, aby usunąć 

przeciwników politycznych i ogólnie wspierać dominujące poglądy rządu. W tamtych czasach techniki 

te były skuteczne właśnie dlatego, że bardzo niewiele osób wiedziało, że przerabianie zdjęć jest 



możliwe. Ponieważ Photoshop i efekty specjalne w filmach uświadomiły opinii publicznej te techniki 

manipulacji, straciły one część swojej mocy. Równie dobrze może być tak, że jedynym powodem, dla 

którego uważamy zdjęcia lub filmy za autentyczne, jest świadomość, że ich zmiana wymaga pewnego 

wysiłku i troski. Wraz z pojawieniem się sieci generatywnych ta bariera wejścia szybko spada do zera. 

Innymi słowy, jest to kolejna sytuacja, w której sztuczna inteligencja zapewnia przewagę skali: 

wytwarzanie fałszywych treści jest teraz tak łatwe i tanie, że społeczeństwo musi zmierzyć się z 

ryzykiem wykorzystania ich do nieetycznych celów. To, czego nie powiedzieliśmy w części 5, to fakt, że 

GPT-2, najbardziej zaawansowany model generowania tekstu OpenAI, początkowo nie został 

udostępniony publicznie. Zaniepokojenie badaczy polegało na tym, że tekst stworzony przez model był 

tak przekonujący, że obawiali się, że źli aktorzy wykorzystają go do spamowania Internetu 

bezsensownymi, ale kuszącymi treściami (przynęta na kliknięcie). Postanowili wydać mniej wydajną 

wersję swojego modelu i poczekać, aż społeczność NLP nadrobi zaległości i opracuje modele zdolne do 

odróżnienia tej fałszywej treści. Inni gracze nie byli tak sumienni. Rzeczywiście, pojawiło się jedno z 

wczesnych twierdzeń o sławie sieci generatywnych 2017, kiedy anonimowy użytkownik Reddit 

Deepfakes opublikował kilka filmów pornograficznych ze znanymi celebrytami. Okazało się, że te 

gwiazdy nigdy nie wystąpiły w żadnym z tych filmów. Zamiast tego Deepfakes wykorzystał sieci 

generatywne, aby zastosować cechy twarzy znanych aktorek do istniejącego materiału, z grubsza 

kopiując i wklejając ich twarze i miny. Deepfakes skupiał się na celebrytach ze względu na dostępność 

danych treningowych (łatwo znaleźć tysiące zdjęć celebrytów), ale ta sama technologia sprawdziłaby 

się w przypadku naszych bliskich, a nawet polityków. 

Jakie jest rozwiązanie problemu rozprzestrzeniania fałszywych treści? Ponieważ skala jest problemem, 

skala może być również rozwiązaniem. Ponieważ algorytmy stają się coraz lepsze w tworzeniu 

fałszywego tekstu i fałszywych obrazów, robią to również algorytmy, które mogą je wykryć. To wyścig 

zbrojeń między tym, kto chce nas oszukać, a kto chce nas chronić, a bronią w tej walce są wyrafinowane 

algorytmy. Gdy nasze zmysły przestają rozróżniać, co jest prawdziwe, a co nie, jedyne, co możemy 

zrobić, to poprosić algorytmy o pomoc. 

Szanse na sztuczną inteligencję w społeczeństwie 

W pewnym sensie cała ta książka jest poświęcona mocy i potencjałowi sztucznej inteligencji, więc nie 

będziemy się powtarzać w tej sekcji. Zamiast tego przyjrzymy się szerzej i skupimy się na wyższym 

wpływie sztucznej inteligencji na społeczeństwo, a nie na poszczególne organizacje. 

Demokratyzacja technologii 

Niedawny wzrost w technologii AI był w dużej mierze napędzany przez demokratyzację technologii i 

wiedzy. W rozdziale 1 przedstawiono już czynniki, które napędzały rozwój sztucznej inteligencji przez 

ostatnie 20 lat: dostępność dużej ilości danych i tania moc obliczeniowa. Ponadto należy wspomnieć o 

roli, jaką w ciągu ostatnich kilku lat odegrały otwarte badania i oprogramowanie open source. 

Społeczność AI jest niesamowicie otwarta i jak widzieliście w rozdziale 8, można znaleźć najnowsze 

badania opublikowane za darmo na platformach takich jak arXiv (https://arxiv.org ). Otwarte badania 

to niesamowity katalizator rozwoju sztucznej inteligencji. Po prostu postaw się w sytuacji naukowca, 

który musi rozwiązać skomplikowany problem z ML: może uzyskać bezpłatny dostęp do ogromnej ilości 

badań i artykułów opublikowanych przez wiodące zespoły AI. Często dokumenty te zawierają kod i 

dane, dzięki czemu każdy może samodzielnie wypróbować algorytmy i dostosować je (lub ulepszyć) do 

własnych potrzeb. Tak jak otwarte badania umożliwiły każdemu swobodny dostęp do wiedzy, tak 

narzędzia open source umożliwiły swobodny dostęp do najnowocześniejszych narzędzi. Duże firmy 

technologiczne, takie jak Google i Facebook, pospieszyły z budową własnych frameworków ML: 

bibliotek oprogramowania, które umożliwiają programistom szybkie i wydajne tworzenie algorytmów 



ML. Organizacje te są bardzo zainteresowane uczynieniem własnych ram jako standardu, aby łatwiej 

przyciągać talenty. Na przykład Google zainwestował dużo w marketing własnego frameworka ML o 

nazwie TensorFlow, tak bardzo, że często słyszeliśmy, jak dyrektorzy biznesowi określają go jako 

„niezbędną” technologię w swoim stosie. Jeśli dostępność danych, tania moc obliczeniowa oraz 

badania i narzędzia typu open source były czynnikami, które pchały sztuczną inteligencję do przodu w 

ciągu ostatnich 20 lat, to co popchnie sztuczną inteligencję do przodu w ciągu następnych 20 lat? 

Gwałtowny wzrost dostępności danych i mocy obliczeniowej jeszcze się nie wyczerpał: w 

nadchodzących latach będą one nadal napędzać innowacje w zakresie sztucznej inteligencji. Jednak już 

teraz zaczynamy widzieć pierwsze przypadki, gdy firmy i grupy badawcze wycofują się ze swojej 

otwartości. W poprzedniej sekcji wspomnieliśmy, że OpenAI opóźnia wydanie swojego modelu 

generowania języka z powodu obaw o złośliwych aktorów. Nawet jeśli publikacja otwartych badań 

może spowolnić, w grę wchodzą inne czynniki. Jednym z wąskich gardeł sztucznej inteligencji zawsze 

był niedobór talentów: trudno jest znaleźć ludzi z odpowiednim zestawem umiejętności do pracy nad 

sztuczną inteligencją. Na szczęście rosnąca liczba bezpłatnych, wysokiej jakości kursów online 

dotyczących sztucznej inteligencji pomogła już dziesiątkom tysięcy osób w szybkim zaznajomieniu się 

ze sztuczną inteligencją. Ten trend będzie się rozwijał i wprowadzi bardzo potrzebny talent do świata 

sztucznej inteligencji. Jesteśmy również podekscytowani rozwojem narzędzi ML dla osób 

nietechnicznych. Na przykład Google wprowadził narzędzie o nazwie Cloud AutoML, aby poszerzyć 

pulę klientów, którzy mogą korzystać z algorytmów ML. Oferuje prostsze wrażenia użytkownika dzięki 

automatyzacji najtrudniejszych zadań w rozwoju modelu ML. Pomyśl o tym w ten sposób: zanim 

pojawił się Microsoft Excel, jedynym sposobem, w jaki można było korzystać z komputerów, była nauka 

języka programowania i pisanie kodu. Dzięki Excelowi nagle o wiele więcej osób miało umiejętności 

tworzenia skoroszytu do księgowości, śledzenia czasu lub tysiąca innych zastosowań. To samo dzieje 

się z AI i produktami takimi jak Cloud AutoML. Nietrudno wyobrazić sobie przyszłość, w której będziesz 

w stanie zbudować cały produkt ML bez konieczności pisania jakichkolwiek linijek kodu. Założeniem tej 

książki jest to, że Twoim zadaniem jest wymyślanie nowych produktów opartych na sztucznej 

inteligencji i pozwolenie analitykom danych na przejęcie kontroli, ale możesz wkrótce zająć się całym 

procesem za pomocą lepszych, prostszych narzędzi. Gdybyśmy tam dotarli, bariera wejścia dla 

projektów AI w zasadzie spadłaby do zera, a jedynym wąskim gardłem byłaby Twoja kreatywność i 

inspiracja do nowych projektów. 

Ogromna skala 

Jedną z najbardziej intrygujących obietnic AI jest to, że koszt krańcowy wiedzy i ekspertyzy zbliży się 

do zera, otwierając produkty i usługi dla odbiorców, których wcześniej na nie nie było stać. Są tak tanie, 

że Google tłumaczy nawet strony internetowe za darmo, kiedy tylko chcesz. Tak jak smartfon za 10 

dolarów pozwolił miliardowi ludzi wejść do Internetu po raz pierwszy, wyobraź sobie, co lekarze, 

nauczyciele lub prawnicy za 1 dolara mogą zrobić dla świata. Jak widzieliście w drugiej części tej książki, 

kiedy zainwestowano w zbieranie danych i opracowanie modelu, zmienne koszty jego dalszego 

działania są naprawdę niskie (w zasadzie tylko moc obliczeniowa, która cały czas tanieje ). Jeśli Google 

zdemokratyzuje wiedzę i wyszukiwanie oraz udostępni je za darmo każdemu człowiekowi 

podłączonemu do Internetu, bardziej zaawansowane technologie AI obiecują zrobić to samo dzięki 

wglądowi i inteligencji. Wiele gospodarek świata jest powstrzymywanych przez brak wiedzy i 

wykwalifikowanej siły roboczej, których nie można łatwo wyeksportować lub wyszkolić. Zamiast tego 

pomyśl o przedszkolakach w biednych krajach, które mają dostęp do narzędzi opartych na sztucznej 

inteligencji, które mogą nauczyć ich czytać i pisać, gdy nie ma wystarczającej liczby wykwalifikowanych 

nauczycieli. A co z samodostosowującymi się algorytmami sterowania przemysłowego, które 

umożliwiają industrializację na niezagospodarowanych obszarach z niedoborem wykwalifikowanych 

pracowników liniowych? Potencjał skali nie ogranicza się również do gospodarek rozwijających się. W 



większości krajów na całym świecie wiele produktów i usług opartych na wiedzy ma ograniczony zasięg 

ze względu na ich strukturę cenową. Ilu pacjentów onkologicznych nie jest odpowiednio wcześnie 

diagnozowanych i leczonych, ponieważ odwiedzają lekarza tylko raz w roku? Co powiesz na codzienne 

wstępne sprawdzanie w oparciu o sztuczną inteligencję (lub nawet co godzinę, przy użyciu czujników 

do noszenia)? Ile jeszcze istnień moglibyśmy uratować, gdyby wszyscy mieli dostęp do takiej usługi? 

Ściśle związany z koncepcją skali jest pozytywny cykl sztucznej inteligencji. Produkty oparte na 

sztucznej inteligencji są tańsze, dzięki czemu można je wdrażać i sprzedawać na większą skalę, co 

prowadzi do gromadzenia większej ilości danych, co może jeszcze bardziej poprawić jakość produktu, 

czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla użytkowników. 

Szanse dla AI w branżach 

W tej sekcji wyróżniamy branże, które naszym zdaniem mają największy potencjał zmian i zakłóceń 

przez sztuczną inteligencję w najbliższej przyszłości. Oczywiście ta lista w żadnym wypadku nie jest 

wyczerpująca: została stworzona, aby dać ci impuls tego, co dzieje się w różnych sektorach, a także 

niektóre elementy, które pomogą ci rozwinąć własne krytyczne myślenie. Zachęcamy, abyś nie 

traktował tej sekcji jako prawdy ewangelicznej, ale wykorzystał ją jako punkt wyjścia, na którym możesz 

bazować dzięki swojemu doświadczeniu i nowo odkrytej wiedzy o sztucznej inteligencji. W części 7 

staraliśmy się znaleźć obiektywne kryteria oceny potencjału projektu AI. Doszliśmy do wniosku, że 

potencjał jest bezpośrednio skorelowany z tym, jak bardzo wykorzystuje dwie główne mocne strony 

sztucznej inteligencji: skalę i dokładność. Z łatwością możemy dostosować te same kryteria do całych 

branż. W końcu rewolucja w branży może być postrzegana jako złożony efekt wielu projektów AI 

realizowanych przez jedną lub więcej firm. W kontekście projektu AI dokładność jest miarą tego, jak 

bardzo Twoja firma skorzystałaby na zwiększeniu dokładności określonego zadania. Aby zastosować 

współczynnik dokładności do całej branży, rozszerz jego znaczenie na zestaw podstawowych procesów 

tworzących branżę. Na przykład sektor, który jest w dużej mierze zdigitalizowany i już wydajny, 

prawdopodobnie odniesie niewielkie korzyści ze wzrostu dokładności spowodowanego przez sztuczną 

inteligencję. Z drugiej strony, branże, które wciąż charakteryzują się niewydajną i nieefektywną 

technologią, mogą być pod silnym wpływem AI. To samo dotyczy skali. Mówiąc o poszczególnych 

projektach AI, współczynnik skali mierzy pozytywny wpływ wywołany automatyzacją zadania przez 

sztuczną inteligencję. To samo dotyczy teraz, gdy analizujemy całe branże. Jeśli branża często działa 

poprzez „brudne” procesy wykonywane ręcznie, istnieje duży potencjał zakłóceń ze strony sztucznej 

inteligencji. W kontekście projektów AI ocenialiśmy również i priorytetyzowaliśmy projekty w oparciu 

o gotowość organizacji. Ta sama koncepcja dotyczy całych branż. Jak już wiesz, współczesna sztuczna 

inteligencja w dużej mierze zależy od istnienia dużych zbiorów danych do trenowania modeli ML. Jeśli 

branża nadal jest napędzana procesami analogowymi (znanymi również jako pióro i papier), będzie 

musiała przejść przez bolesną pracę w zakresie digitalizacji, zanim sztuczna inteligencja będzie mogła 

zrobić krzywdę. Z drugiej strony branże, które już zainwestowały w cyfryzację i zarządzanie danymi, 

mogą od razu zacząć stosować sztuczną inteligencję. Uwaga: nie oznacza to, że branże o niskiej 

gotowości technologicznej mają niski potencjał AI. Niska gotowość technologiczna mówi nam po 

prostu, że zakłócenie potrwa dłużej. Jedynym sposobem, aby to powstrzymać, było napisanie listu 

otwartego na Twittera. Z tego, co powiedział nam La Mesa, wydaje się, że sztuczna inteligencja zawsze 

wnosi swoją przewagę skali głębiej w interakcje międzyludzkie. Jeśli blokowanie materiałów 

zawierających przemoc jest „obowiązkową” funkcją, której wszyscy oczekujemy od tych platform, 

sprawdzanie bezpieczeństwa Facebooka jest pięknym dodatkiem, który zaskoczył wielu ludzi. Nikt nie 

spodziewał się, że platformy mediów społecznościowych będą w stanie zapewnić taką usługę, a 

jedynym powodem, dla którego jest to możliwe, jest to, że sztuczna inteligencja znacznie poprawiła 

swoje możliwości przetwarzania danych tekstowych. Negatywny przykład, o którym wspomniał La 

Mesa, jest po raz kolejny dowodem na to, że sztuczna inteligencja po prostu nie nadaje się do 



narożników. Mamy nadzieję, że głębokość, z jaką te algorytmy rozumieją tekst, będzie się poprawiać i 

zawsze będzie coraz mniej przypadków, takich jak Brockell. 

Opieka zdrowotna 

Opieka zdrowotna to niezwykle złożony sektor z wieloma specyficznymi wyzwaniami, wieloma 

interesariuszami i złożonym otoczeniem regulacyjnym. W tak szerokiej branży pomocne jest rozbicie 

poszczególnych aplikacji. Sztuczna inteligencja będzie wpływać na opiekę zdrowotną w trzech 

głównych obszarach: 

* Diagnostyka 

* Odkrycie narkotyków 

* Wydajność operacyjna i nowe modele opieki 

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do poprawy sposobu diagnozowania chorób przez lekarzy jest 

prawdopodobnie jednym z najbardziej pożądanych zastosowań sztucznej inteligencji. Świat ma 

ograniczoną liczbę lekarzy, a wszyscy są ludźmi. Podobnie jak wszyscy ludzie, lekarze polegają na 

ograniczonej liczbie przykładów, które widzieli w swoim życiu, rozmytych danych i dość wielu 

przeczuciach. Zastanów się nad tym: za każdym razem, gdy Netflix poleca Ci film, wykorzystuje miliony 

punktów danych i najnowocześniejszą technologię, udoskonalaną od lat przez światowej klasy 

naukowców zajmujących się danymi. Za każdym razem, gdy twój lekarz przepisuje ci terapię, jego 

decyzja opiera się na kilkuletnim szkoleniu, być może setkach osób, które leczyli z podobnymi 

objawami i bardzo ograniczonym zestawie danych (zakładając, że nie spędziłeś tygodni zamknięty w 

przychodnia wykonująca badania lekarskie). Netflix jest znacznie bardziej wyrafinowany w polecaniu 

filmów niż Twój lekarz w zalecaniu leków. Oczywiste jest, że bardziej oparte na danych podejście do 

diagnozy i recepty może przejść długą drogę. Używanie sztucznej inteligencji do ulepszania diagnoz 

zdecydowanie ma wysoki współczynnik dokładności. Wszyscy możemy się zgodzić, że gdybyśmy mieli 

okazję poprawić jego dokładność, ludzkość by na tym skorzystała. Ta konkretna aplikacja może również 

mieć duży współczynnik skali. Chociaż sztuczna inteligencja najprawdopodobniej byłaby 

wykorzystywana do wspierania lekarzy, a nie ich zastępowania, w niektórych częściach świata po 

prostu nie ma lekarzy, którymi można by się poruszać. W takich przypadkach lekarz zajmujący się 

sztuczną inteligencją może przejść długą drogę, zapewniając prostą opiekę zdrowotną na dużą skalę. 

Odnosi się to również do najbogatszych krajów świata, ale w przypadku chorób, które nie są 

powszechnie leczone przez lekarza. Przykładem są schorzenia dermatologiczne. Weźmy przypadek 

trądziku: jak donosi startup MD Algorithms, 90% osób z trądzikiem nigdy nie odwiedza dermatologa. 

To była szansa, którą firma wykorzystała, budując algorytmy widzenia komputerowego, które na 

podstawie selfie potrafią zdiagnozować, jakiego rodzaju trądzik ma pacjent. Niestety dostęp do danych 

jest prawdopodobnie głównym czynnikiem powstrzymującym te aplikacje. Większość procesów opieki 

zdrowotnej jest nadal analogowa (ile razy widziałeś lekarza wchodzącego do szpitala z papierowymi 

raportami i długopisem?). Nawet jeśli niedawny nacisk na elektroniczne rejestry medyczne (EHR) nieco 

poprawił sytuację, branża nadal musi zmierzyć się z wpływem zdigitalizowanego rurociągu. Co więcej, 

niewielka ilość dostępnych danych jest fragmentaryczna, ponieważ różni interesariusze szpitale, 

płatnicy, państwowa służba zdrowia i firmy farmaceutyczne posiadają tylko fragment historii klinicznej 

pacjenta. Innymi słowy, istnieje ogromny potencjał, ale trudno będzie nakłonić wszystkich graczy do 

współpracy. Drugim dużym obszarem zakłóceń w opiece zdrowotnej jest wykrywanie narkotyków. 

Głównym czynnikiem powodującym zakłócenia w tym przypadku jest obserwacja, że cena wynalezienia 

nowego leku gwałtownie rośnie. Koszty badań i rozwoju przemysłu farmaceutycznego wzrosły niemal 

stukrotnie w latach 1950-2010. Z drugiej strony koszt sekwencjonowania DNA gwałtownie spada. 

Pierwsze sekwencjonowanie całego ludzkiego genomu kosztowało około 2,7 miliarda dolarów w 2003 



roku. Do 2006 roku koszt spadł do 300 000 dolarów. Koszt w 2016 roku wyniósł około 1000 USD i nadal 

nie wykazuje oznak zatrzymania spadku. Oznacza to, że teraz można tanio generować ogromne ilości 

danych genomowych. Powszechna dostępność danych biologicznych to pierwszy krok w kierunku 

umożliwienia sztucznej inteligencji wglądu w ludzki genom i pomocy w projektowaniu nowych leków. 

Do tego pociągu wskakują zarówno małe startupy, jak i duże organizacje, często współpracując ze sobą. 

W 2018 roku Pfizer nawiązał strategiczne partnerstwo ze start-upem AI wspieranym przez gigantów 

technologicznych, takich jak Tencent i Google, o nazwie XtalPi. Celem było przewidzenie właściwości 

farmaceutycznych małych cząsteczek i opracowanie „racjonalnego projektowania leków opartego na 

obliczeniach”. Pfizer nie jest sam: inne duże organizacje, takie jak Novartis, GSK, Sanofi, Amgen i Merck 

ogłosili własne partnerstwa ze startupami AI. Celem jest połączenie wiedzy, danych i zasobów z ich 

domeny z umiejętnościami AI mniejszych startupów, aby odkryć nowych kandydatów na leki na szereg 

chorób. Odkrywanie leków wspomaganych sztuczną inteligencją jest wciąż na wczesnym etapie, ale 

wyniki są niezwykle obiecujące. Jego dokładność i skala. Oba czynniki są niezwykle wysokie, ponieważ 

możliwość opracowania skuteczniejszych leków, taniej i szybciej, będzie miała ogromny wpływ na 

zdrowie publiczne. Gotowość technologiczna również szybko się poprawia, o czym świadczy stały 

spadek kosztów sekwencjonowania DNA. Wreszcie sztuczna inteligencja może również zająć się 

biznesową stroną opieki zdrowotnej, a nie tylko medycyną. Opieka zdrowotna jest notorycznie 

niewydajnym sektorem, z wieloma interesariuszami stosującymi różne zachęty i praktyki, które nie 

zawsze leżą w najlepszym interesie pacjentów. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa i rosnącymi 

kosztami, wysiłki rządu zmierzają w kierunku modelu usług opartego na wartościach: systemu 

skoncentrowanego na pacjencie, w którym świadczeniodawcy opieki zdrowotnej są zachęcani do 

zapewnienia najlepszej opieki po najniższych kosztach. Jest to przeciwieństwo modelu opłaty za 

usługę, w którym usługodawcy są opłacani proporcjonalnie do liczby wykonanych usług, tworząc 

zachęty, które prowadzą do marnotrawstwa i nie zawsze do najlepszych wyników dla pacjentów. 

Pomyśl o tym w ten sposób: kiedy spotykasz się z lekarzem, w większości przypadków przepisuje ci on 

szereg badań, za które zapłacisz ty, twoje ubezpieczenie lub państwowa służba zdrowia. Często wyniki 

tych testów niewiele więcej niż prowadzą do . . . więcej testów. Teraz, za każdym razem, gdy 

odwiedzasz lekarza i opisujesz swoje objawy, jest prawdopodobne, że ktoś inny na świecie miał bardzo 

podobną historię kliniczną i bardzo podobne objawy i przeszedł serię testów. Jeśli przypomnisz sobie 

naszą dyskusję na temat systemów rekomendujących w części 6, wygląda to na potencjalną aplikację 

dla sztucznej inteligencji, która może pomóc lekarzom kierować się w kierunku najlepszej możliwej 

diagnozy lub ścieżki testowej, oszczędzając pieniądze, czas i prawdopodobnie poprawiając jakość 

opieki nad pacjentami. Oczywiście, zanim pójdziemy tą drogą, konieczne są dość głębokie zmiany w 

całym systemie. Ta zmiana będzie prawdopodobnie daleko idąca, nie tyle z powodu ograniczeń 

technologicznych, ile z powodu gotowości całego systemu. Potencjał jest jednak tak duży, że jesteśmy 

przekonani, że ta zmiana i tak nastąpi. 

Energia 

Produkcja i dystrybucja energii przechodzą znaczną transformację pod wpływem konwergencji 

czynników technologicznych, ekonomicznych i środowiskowych. Zrównoważona energia wreszcie 

zaczyna mieć sens biznesowy, ponieważ ekonomia skali obniża ceny bez konieczności dotowania. 

Jednocześnie pojazdy elektryczne stają się coraz bardziej rozpowszechnione w wielu krajach, a 

inteligentne czujniki tanieją i są coraz częściej stosowane w budynkach i fabrykach. Jeśli nie wiesz, jak 

działa rynek energii, oto dwuminutowy elementarz. Energia elektryczna jest nadal trudna i droga w 

przechowywaniu i przechowywaniu do późniejszego wykorzystania (mimo że nowa technologia 

akumulatorów zaczęła to zmieniać). Oznacza to, że firmy energetyczne muszą wytwarzać dokładnie 

taką energię, jakiej sieć potrzebuje o każdej porze dnia. Jeśli włączysz klimatyzację w swoim pokoju, 

gdzieś elektrownia zacznie spalać więcej gazu, aby zaspokoić dodatkowe zapotrzebowanie na energię 



z twojego domu. Jeśli firmy energetyczne nie produkują wystarczająco dużo, może wystąpić blackout. 

Nadmierna produkcja może również uszkodzić siatkę. Równoważenie obciążenia jest kluczową 

czynnością w prowadzeniu naszego społeczeństwa: w dowolnym momencie popyt i podaż energii musi 

być zbilansowana. Firmy energetyczne całkiem nieźle sobie radzą z przewidywaniem zapotrzebowania 

na energię, modelowaniem, w jaki sposób rodziny korzystają z telewizorów i kuchenek mikrofalowych 

w nocy lub włączają AC latem. Kontrolowanie produkcji nie stanowiło historycznego problemu, 

ponieważ elektrownie oparte na paliwach kopalnych można w razie potrzeby zwiększać lub zmniejszać. 

Jednak energia produkowana ze źródeł odnawialnych jest znacznie trudniejsza do kontrolowania, a 

nawet przewidywania, ponieważ zależy od zmiennych czynników, takich jak wiatr czy słońce. 

Jednocześnie deregulacja rynku zmusza firmy energetyczne do rozwiązywania tych problemów bez 

inwestowania w dodatkową infrastrukturę. Na szczęście wraz z wyzwaniami pojawiają się nowe 

technologie, takie jak sztuczna inteligencja. Inwestycje firm energetycznych w technologie cyfrowe 

gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat, przy czym globalne inwestycje w cyfrową infrastrukturę 

elektroenergetyczną i oprogramowanie rosły o 20% rocznie od 2014 r., osiągając w 2016 r. 47 mld USD. 

Ten impuls pozwala nam budować podstawowe aktywa potrzebne do zasilać dowolną sztuczną 

inteligencję: dane. Zauważ, że wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, może być postrzegane jako 

wyzwanie związane z przewidywaniem/optymalizacją, a nie inżynieryjne. Na przykład możemy 

wykorzystać dane pogodowe do przewidywania energii, która będzie produkowana z zasobów 

odnawialnych. Ponieważ jesteśmy w stanie uzyskać dane z turbin wiatrowych, paneli słonecznych itp. 

wraz z danymi pogodowymi, możemy wykorzystać te informacje do prognozowania produkcji ze źródeł 

odnawialnych z większą dokładnością i ułatwić życie przedsiębiorstwom użyteczności publicznej. 

Optymalizacja zużycia energii to kolejny przypadek użycia, który ogólnie świetnie pasuje do możliwości 

sztucznej inteligencji. W rozdziale 2 zobaczyłeś, jak firma Google zautomatyzowała operacje swojego 

centrum danych w celu oszczędzania energii. Było to w dużej mierze możliwe, ponieważ Google 

zainstalował już wiele czujników i zainwestował w zbieranie danych i automatyzację. Ponieważ te 

technologie wspomagające rozprzestrzeniają się na inne budynki, fabryki i infrastrukturę, 

optymalizacja z wykorzystaniem technologii AI również stanie się bardziej powszechna. Podobne 

technologie można również zastosować w budownictwie mieszkaniowym, gdzie mogą również pomóc 

rodzinom zmniejszyć zużycie energii. Dziedzina optymalizacji energetycznej nie ogranicza się do 

zmniejszenia całkowitej ilości zużywanej energii. Firmy energetyczne, a tym samym środowisko, 

również odnoszą korzyści, gdy obciążenia są rozłożone w ciągu dnia zgodnie ze wzorcami produkcji 

odnawialnych źródeł energii. Na przykład może to oznaczać ustawianie pojazdów elektrycznych do 

ładowania w ciągu dnia, gdy energia słoneczna jest pod dostatkiem. W świecie, w którym zmiany 

klimatyczne coraz bardziej – i słusznie – niepokoją opinię publiczną, sztuczna inteligencja może i musi 

być jedną z broni w arsenałach firm energetycznych. Z właściwym sposobem myślenia, ta technologia 

może działać jako warstwa, która kontroluje zarówno wytwarzanie, jak i produkcję energii, osiągając 

nowy poziom wydajności i przyczyniając się do naszej walki ze zmianami klimatycznymi. 

Produkcja 

Od czasu rewolucji szczupłej produkcji w latach 80. sektor produkcyjny jest w dużej mierze oparty na 

danych. Nasz kapitalistyczny świat naciska na ciągłe doskonalenie i optymalizację, a Ty nie możesz 

poprawić tego, czego nie możesz zmierzyć. Z tego powodu fabryki były jedną z pierwszych lokalizacji, 

w których zaczęto gromadzić dane w formacie cyfrowym do analizy przez komputery. Jak dowiedziałeś 

się z książki, za każdym razem, gdy istnieje skarbnica danych, potencjał projektów AI pojawia się, 

ponieważ gotowość jest wysoka, a bariery wejścia niskie. Najbardziej znane przykłady dotyczą poprawy 

wydajności produkcji, jak widzieliście w studium przypadku dotyczącym centrów danych Google. 

Pojedyncza maszyna linii produkcyjnej może mieć dziesiątki lub setki czujników temperatury, ciśnienia 

i wibracji, które generują stały strumień danych. Jednym z najstarszych i najbardziej uznanych 



zastosowań ML w produkcji jest przewidywanie usterek: wykorzystanie danych z czujników w celu 

uzyskania wczesnego ostrzeżenia, gdy element sprzętu ma się zepsuć. Bardziej zaawansowane wysiłki 

pomogły użytkownikom zrozumieć, czy możliwe jest modelowanie wpływu kluczowych parametrów 

produkcyjnych (takich jak ciśnienie lub prędkość cyklu) na jakości produkcji. Podobnie jak w studium 

przypadku centrum danych Google, taki cyfrowy bliźniak umożliwia inżynierom cyfrowe 

modyfikowanie i optymalizację procesu przemysłowego, przenosząc zgromadzone doświadczenie do 

fizycznego zakładu, gdy są już pewni swoich wyników. Wszystkie te aplikacje, które omówiliśmy do tej 

pory, wykorzystują dane strukturalne, takie jak szeregi czasowe czujników. Jednak oparte na obrazach 

modele AI, takie jak te, o których mówiliśmy w rozdziale 4, mają potencjał, aby przenieść 

automatyzację hali produkcyjnej na wyższy poziom. Głównym kandydatem do tej ewolucji jest kontrola 

jakości, podobnie jak w studium przypadku dotyczącym klasyfikacji ogórków w rozdziale 4. Modele 

klasyfikacji obiektów i wykrywania oparte na głębokich sieciach są wszechstronne i mogą być 

wykorzystywane do wyszukiwania okluzji lub defektów w gotowym produkcie po prostu przez dodanie 

kamer do linii produkcyjnej. Potężniejsze algorytmy sztucznej inteligencji poprawią również robotykę i 

automatyzację w fabryce. Dużym ograniczeniem, które powstrzymuje wzrost wykorzystania robotyki 

w produkcji, jest duża ilość czasu i wysiłku potrzebna do zaprogramowania ich do budowy nowych 

produktów. Jeśli przypomnisz sobie naszą dyskusję z rozdziału 7, rozpoznasz, że powtarzalne, wąskie 

zadania, takie jak to, są idealnym kandydatem do rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym. 

Oczywiste jest, że produkcja jest głodna skalowalnych technologii, które pozwalają wytwarzać towary 

taniej i szybciej. Sztuczna inteligencja jest najlepszym narzędziem do tego celu, niezależnie od tego, czy 

próbujemy przewidzieć usterki, czy zautomatyzować kontrolę jakości. Jeśli chodzi o dokładność, 

wiemy, że sztuczna inteligencja jest niezwykle wąska i prawdopodobnie nie może osiągnąć ludzkich 

możliwości w zakresie obsługi wyjątków w najbliższej przyszłości. Oznacza to, że przez jakiś czas ludzie 

będą posiadać królestwo luksusowych i szytych na miarę dóbr. W końcu ręczne wykonanie to już 

darmowa przepustka do wyższej ceny biletu, a przepaść prawdopodobnie się zwiększy, gdy masowa 

produkcja stanie się bardziej ustandaryzowana i tańsza. 

Finanse 

Jeśli chodzi o zastosowania AI w finansach, musimy rozróżnić dwa odrębne światy: bankowość 

komercyjną i handel. Banki komercyjne to banki, z którymi wszyscy mamy do czynienia na co dzień: 

czeki gotówkowe, domy hipoteczne i tak dalej. Firmy handlowe kupują i sprzedają akcje i obligacje na 

rynkach finansowych, próbując przechytrzyć innych inwestorów, aby zarobić pieniądze. Ponieważ 

bankowość i finanse w dużej mierze opierają się na danych i liczbach, obie z nich wcześnie przyjęły 

technologie uczenia maszynowego. Rozdział 2 przedstawił przykład tego, kiedy omawialiśmy kredyty 

kupieckie Square. Banki komercyjne już teraz intensywnie wykorzystują narzędzia sztucznej inteligencji 

do kilku swoich podstawowych kompetencji, takich jak zapobieganie oszustwom i ocena ryzyka. W 

nadchodzących latach ulepszenia tych modeli odfiltrują się z innych obszarów sztucznej inteligencji, 

aby stworzyć zdrowsze rynki finansowe, a tym samym obniżyć koszty dla pożyczkobiorców i firm. W 

wielu podstawowych działaniach sektora bankowego zysk jest bezpośrednio skorelowany z trafnością 

decyzji, a zatem dopasowanie do sztucznej inteligencji jest dość oczywiste. Z drugiej strony istnieje 

również ogromny potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji na zupełnie nowe sposoby, 

wykorzystując jej skalę. Automatyzacja procesów wewnętrznych za pomocą narzędzi AI, takich jak 

rozpoznawanie wizualne i NLP, nie jest ani wymyślnym, ani nowym pomysłem, ale będzie ważna dla 

obniżenia kosztów w całej organizacji. Podobnie jak w przypadku każdej innej organizacji mającej 

kontakt z klientami, sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał do zakłócania i ulepszania relacji z 

obsługą klienta, którymi obecnie zajmują się głównie pracownicy z krwi i kości. To samo dotyczy 

wyselekcjonowanych i spersonalizowanych ofert marketingowych, które można tworzyć za pomocą 

narzędzi takich jak systemy rekomendacji. Te same względy dotyczą również powiązanej branży: 



ubezpieczeń. Ponieważ modele sztucznej inteligencji poprawiają swoją zdolność do rozumienia i 

strukturyzowania informacji o świecie, firmy ubezpieczeniowe mogą mieć lepsze wyobrażenie o 

ryzyku, przed którym ubezpieczają swoich klientów, a tym samym oferować bardziej adekwatne i 

spersonalizowane stawki. Pomyśl o zautomatyzowaniu analizy danych dotyczących zdrowia w celu 

zapewnienia spersonalizowanego ubezpieczenia zdrowotnego lub inteligencja w czasie rzeczywistym 

na temat rodzajów dróg, po których zwykle jeździsz. Chociaż wszystkie te pomysły są dziś możliwe, 

sztuczna inteligencja zapewni skalujący tajny sos, który pozwoli firmom ubezpieczeniowym rozszerzyć 

je na swoich klientów. Wreszcie, handel finansowy jest trochę dziwną kaczką i nie będziemy spędzać 

dużo czasu na rozmawianiu o tym. Wall Street to tajemniczy i wyspecjalizowany świat, w którym 

niektóre z najbardziej nerdowskich umysłów starają się jak najlepiej wydobyć zastrzeżone informacje, 

które mogą wykorzystać do podejmowania decyzji handlowych i „podbić rynek” z lepszymi zwrotami z 

inwestycji. Oznacza to, że wiele narzędzi sztucznej inteligencji, które opisaliśmy w książce, można w 

taki czy inny sposób wykorzystać do zarabiania pieniędzy na rynkach finansowych. Znanym przykładem 

jest użycie modeli klasyfikacji obiektów wizualnych na danych satelitarnych do policzenia liczby 

samochodów opuszczających fabryki Forda, a tym samym przewidzenia, jak radzi sobie producent, 

zanim opublikuje swoje raporty. Te zastrzeżone informacje można następnie wykorzystać do 

obstawiania w górę lub w dół ceny akcji, co pozwala na zagarnięcie wszelkich zysków. Ten sam pomysł 

dotyczy również wielu innych modeli, które przedstawiliśmy w książce; na przykład analiza sentymentu 

w mediach społecznościowych, aby zrozumieć, jak firma jest postrzegana przez jej klientów, a tym 

samym, czy jej perspektywy na przyszłość są dobre. Wall Street używa tych narzędzi już od dekady lub 

dłużej, więc co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku lat? Nie wiemy! W grę wchodzi tak dużo pieniędzy, 

że te firmy handlowe trzymają wszystkie swoje postępy w sztucznej inteligencji blisko ich piersi. Dwie 

rzeczy są pewne: im dokładniej podejmujesz decyzje i im szybciej je podejmujesz, tym więcej pieniędzy 

zarobisz. Z tych powodów sztuczna inteligencja i handel zawsze będą najlepszymi przyjaciółmi. 

Edukacja 

Ze wszystkich branż, które do tej pory przeanalizowaliśmy w tej sekcji, edukacja jest prawdopodobnie 

najdalej w tyle w wykorzystaniu AI. Naszym zdaniem najbardziej ekscytującym potencjałem ich 

przecięcia jest personalizacja: możliwość dostosowania planu nauki każdego ucznia w oparciu o jego 

mocne i słabe strony. Niektóre masowe otwarte kursy online (MOOC) były pionierami w tej dziedzinie 

tylko z powodu niesamowitych wyzwań wynikających z potrzeby mentoringu i przyciągania dziesiątek 

tysięcy studentów o ograniczonych budżetach. Okazuje się, że stała i spersonalizowana informacja 

zwrotna jest najważniejszym elementem skutecznej strategii uczenia się. Na szczęście wiele modeli 

sztucznej inteligencji, które omówiliśmy w tej książce, w rzeczywistości bardzo dobrze klasyfikuje dane 

wejściowe jako „dobre” lub „złe”. Wykraczając poza klasyczne systemy automatycznej oceny, możemy 

wyobrazić sobie modele oparte na wizji, które potrafią automatycznie oceniać techniki malowania na 

podstawie ich podobieństwa do prac wielkich artystów z przeszłości. Lub nawet modele oparte na NLP, 

które mogą oceniać słownictwo młodych pisarzy, porównując ich pracę domową z wielkimi 

arcydziełami literatury. Oczywiście wiele pracy pozostaje do zrobienia, zanim modele oparte na 

sztucznej inteligencji będą stanowić podstawę systemu szkolnego, jak wiemy to dziś. Jednak kilka 

konkretnych segmentów edukacyjnych już korzysta z narzędzi AI. Mamy już zautomatyzowanych 

nauczycieli muzyki, którzy mogą ostrzegać uczniów, gdy grają fałszywie, lub narzędzia do nauki 

języków, które mogą pomóc wyeliminować akcenty. Te niszowe sektory wykorzystują mocne strony 

szczególnie zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji, takich jak te w mediach, i sprawiają, 

że edukacja jest bardziej przyjazna dla osób uczących się metodą prób i błędów. Innymi słowy, 

ostateczna personalizacja staje się gamifikacją, zapewniając każdemu uczniowi natychmiastową 

informację zwrotną. Jedną z najbardziej ekscytujących obietnic dotyczących sztucznej inteligencji w 



edukacji jest to, że pomoże ona następnemu miliardowi uczniów w rozwijającym się świecie na takim 

samym poziomie edukacji, jak rozwinięty świat cieszy się dzisiaj. 

A co z ogólną sztuczną inteligencją? 

Odkąd pojawił się termin „sztuczna inteligencja”, ludzie chętnie obstawiali, ile czasu zajmie sztuczna 

inteligencja dorównanie wydajności ludzkiego mózgu. Jak pamiętasz z naszej krótkiej lekcji historii w 

rozdziale 1, ten majestatyczny cel nazywa się ogólną sztuczną inteligencją, dokładnie dlatego, że może 

poradzić sobie z każdym zadaniem. Nic dziwnego, że niedawna fala sukcesów głębokiego uczenia się 

podsyciła optymistyczne domysły, a wybitni ludzie w społeczności sugerują, że osiągniemy parytet 

człowiek-maszyna już w 2030 roku. Całe książki zostały napisane na temat sztucznej inteligencji ogólnej 

(AGI), więc nie odważę się na wyczerpujące omówienie tematu. Nasz cel w tym zakresie ma na celu 

skłonienie Cię do myślenia o najbardziej realistycznych i natychmiastowych możliwościach dla AGI. Po 

przeczytaniu tej książki mamy nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że wciąż jesteśmy daleko od 

wszechstronnego, szybko uczącego się cudu, jakim jest ludzka inteligencja. Nowoczesna sztuczna 

inteligencja opiera się na uczeniu maszynowym, a współczesna ML zasadniczo nadal dopasowuje 

wzorce na sterydach, nawet jeśli pozwala nam budować wartościowe produkty. Wielu ludzi wierzy (i 

zwykle się zgadza), że technologia wykorzystywana do tworzenia wąskich aplikacji AI opisanych w tej 

książce jest nieodpowiednia dla AGI. 

Opinię tę podzielają nawet niektórzy ojcowie chrzestni AI. Na przykład Geoffrey Hinton, jeden z ojców 

głębokiego uczenia się, wyznał w wywiadzie, że jest „głęboko podejrzliwy” w stosunku do 

podstawowych zasad, które obecnie umożliwiają sieciom neuronowym uczenie się, i nie wierzy, że 

kiedykolwiek dostosują się do prawdziwej inteligencji. Judea Pearl, kolejny pionier sztucznej 

inteligencji, twierdzi, że obecne uczenie maszynowe utknęło na dopasowanych krzywych, nie 

rozumiejąc, co oznacza otaczający nas świat. Innymi słowy, wciąż jesteśmy zajęci uczeniem 

komputerów „co” dzieje się na świecie, ale nie zaczęliśmy nawet zastanawiać się „dlaczego”. Wiedza, 

którą otrzymałeś z tej książki, prawdopodobnie doprowadziła cię do tych samych wniosków na temat 

przyszłości AGI. W jakimkolwiek przypadku, uważamy, że nie powinieneś rozpaczać. Z pewnością nie. 

Niesamowita liczba rzeczywistych aplikacji może zostać zbudowana za pomocą ML i wąskich narzędzi 

AI, z których już wiemy, jak korzystać. Skontaktowaliśmy się z Denisem Rothmanem, ekspertem AI i 

autorem trzech udanych książek, i poprosiliśmy go o opinię na temat AGI. Nie moglibyśmy tego lepiej 

wyrazić: 

Sztuczna inteligencja jako superświadomość jest na razie nie tylko mirażem, ale co najważniejsze, AGI 

jest bezużyteczna. 

Automatyzacja, z agentami AI lub bez, będzie w nadchodzących latach nadal rosła wykładniczo. Agenci 

AI specjalizujący się w różnych domenach zapewnią coraz większą moc IoT. 

Jeśli teraz to połączymy, otrzymamy sieć połączonych zautomatyzowanych agentów wzbogaconą o 

sztuczną inteligencję, która zmieni świat tak, jak jest dzisiaj. Nie jest to ani lepsze, ani gorsze niż 

pierwsze samochody, pociągi, samoloty i telefony. 

Teraz niektóre znane nazwiska wciąż ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem superinteligentnej 

sztucznej inteligencji. Jednym z nich jest Elon Musk, który często ostrzegał nas przed 

niebezpieczeństwami nadludzkiej sztucznej inteligencji, posuwając się nawet do spekulacji na temat 

jej potencjału do zakończenia cywilizacji. Jesteśmy tak wcześnie w rozwoju sztucznej inteligencji, że 

trudno przewidzieć, czy ten apokaliptyczny scenariusz rzeczywiście się wydarzy. Na razie zagrożenia 

wydają się koncentrować na strukturalnych zmianach społecznych i utracie miejsc pracy, o czym 

mówiliśmy wcześniej. Na razie możesz się zrelaksować: Terminatora wciąż nigdzie nie widać. 



Końcowe myśli 

Naszym celem było przekazanie wiedzy i narzędzi potrzebnych do wykorzystania AI w organizacji, 

nawet bez umiejętności technicznych. Ciężko pracowaliśmy, aby wyszkolić Cię na lidera, który mógłby 

rozpocząć i pokierować dyskusją na temat znalezienia najbardziej obiecujących obszarów 

wykorzystania AI w Twojej organizacji. W pierwszej części  poznałeś bardziej techniczne informacje na 

temat zestawu narzędzi AI: różne rodzaje algorytmów do pracy z typami danych, z którymi możesz się 

spotkać we współczesnych organizacjach. Branżowe studia przypadków i przykłady rozsiane po całym 

materiale pokazały, jak liderzy technologii myślą i planują swoje cele AI. W drugiej części  nauczyłeś się 

zakasywać rękawy. Pokazaliśmy, jak znaleźć i zrozumieć najbardziej obiecujące możliwości 

wykorzystania AI w swoim biznesie, zrekrutować odpowiedni zespół i rozpocząć wdrożenie. Niektórzy 

z was mieli już na myśli projekt AI, kiedy podnieśli książkę. Jeśli chodzi o Ciebie, mamy nadzieję, że 

książka nadała treści Twoim planom, ucząc Cię rzeczywistych możliwości dzisiejszej sztucznej 

inteligencji w sposób wolny od szumu. Dla tych z Was, którzy nie myśleli o projekcie, mamy nadzieję, 

że zainspirowaliśmy Was najnowszymi osiągnięciami przemysłu i środowiska akademickiego, a Wasze 

plany są teraz bardziej konkretne. Tak czy inaczej, naszym najlepszym życzeniem jest, abyś czuł się 

pewny siebie i pełen energii, aby wrócić do swojego zespołu, organizacji lub startupu i rozpocząć pracę 

nad swoim pierwszym projektem AI. Życzymy powodzenia. 

Streszczenie 

* Wokół roli sztucznej inteligencji w społeczeństwie pozostaje kilka nierozwiązanych problemów 

etycznych - co najważniejsze, uczciwość, bezpieczeństwo i niezawodność. 

* Sztuczna inteligencja jest wyjątkowa, ponieważ duże ilości wiedzy, oprogramowania i danych były 

swobodnie dostępne od początku jej rozwoju, co ułatwia wszystkim udział w jej rozwoju. 

* Sztuczna inteligencja może zbliżyć zmienny koszt wiedzy specjalistycznej i wiedzy do zera, 

umożliwiając tworzenie nowych produktów i usług, które działają na masową skalę przy niewielkim 

kapitale. 

* Ze względu na ich masową skalę wiele największych sektorów gospodarki (takich jak energetyka i 

opieka zdrowotna) może najwięcej skorzystać na rozwoju sztucznej inteligencji. 


