Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
Dane
Rzeczywiste, dyskretne, statyczne i dynamiczne rzeczy oraz surowe obserwacje danego obszaru
zainteresowania są znane jako dane. Informacje można generować po systematycznym przetwarzaniu
takich danych. Dane są często identyfikowane jako wartości liczbowe w środowisku. Dane można
również obserwować jako transakcyjne, fizyczne zapisy działań przedsiębiorstwa, które są uważane za
podstawowy element składowy każdego systemu informatycznego. Przed użyciem ich wymagamy
przetworzenia. Dane można zdefiniować jako:

Dane to symbole reprezentujące właściwości obiektów, zdarzeń i ich środowisk. Są produktami
obserwacji. Obserwować to wyczuwać.
Technologia oprzyrządowania wykrywającego jest oczywiście wysoce rozwinięta. Dane to rzeczy
przekazane analitykowi, badaczowi lub rozwiązującemu problem; mogą to być liczby, słowa, zdania,
zapisy i założenia - tylko wszystko podane, bez względu na formę i pochodzenie. Kiedyś było to dobrze
znane uczonym w większości dziedzin: niektórzy chcieli, aby dane słowo odnosiły się do faktów,
zwłaszcza do odczytów instrumentów. Inni, którzy zajmują się hipotezą, dla nich dane są założeniami.
Chociaż dane są na coś dowodem, nie zawsze muszą być prawdziwe; jednak trudno jest „wiedzieć”, że
dane są prawdziwe lub nie. Prowadzi to do dalszego przetwarzania w celu generowania informacji i
wiedzy z dostępnych danych. Na przykład temperatura o określonej godzinie w danym dniu jest
pojedynczym atomem danych i traktowana jako szczególny fakt. Może istnieć kilka takich atomów,
które można łączyć na różne sposoby przy użyciu standardowych operacji logiki. Istnieją jednak
również uniwersalne stwierdzenia, takie jak „Każdego dnia maksymalna temperatura przekracza 30
stopni”. Jednak z logicznego punktu widzenia takie uniwersalne stwierdzenia są silniejsze niż atomy
lub związki atomów, dlatego trudniej jest zapewnić ich prawdziwość. Takie dane są również wymagane
do dalszego filtrowania w celu wygenerowania niezbędnych prawdziwych informacji. Przede
wszystkim dane mogą być danymi empirycznymi. Bardzo trudno jest przypisać wartość prawdy
fikcyjnym nieempirycznym danym.
Informacja
Kiedy dane są przetwarzane, organizowane, ustrukturyzowane lub prezentowane w określonym
kontekście, tak aby były przydatne, nazywane są informacją. Chociaż istnieją informacje, które nie są
danymi. Takie wyróżnione informacje można uznać za dane przetwarzane, co ułatwia podejmowanie
decyzji. Przetwarzanie obejmuje agregację danych, obliczenia danych, korekty danych itp. W taki
sposób, że generuje przepływ komunikatów. Informacje zwykle mają pewne znaczenie i cel. Oznacza
to, że dane w kontekście można uznać za informację. Można dodać wartość do danych na kilka
sposobów:
* Kontekstualizowane: określa cel, dla którego dane zostały zebrane
* Skategoryzowane: informuje nas o jednostkach analizy lub kluczowych składnikach danych
* Obliczone: informuje nas, czy dane zostały przeanalizowane matematycznie czy statystycznie
* Poprawione: informuje nas, czy błędy zostały usunięte z danych
* Skondensowane: informuje nas, czy dane zostały streszczone w bardziej zwięzłej formie

Ponadto informacje mogą być przetwarzane, dostępne, generowane, przesyłane, przechowywane,
wysyłane, dystrybuowane, wytwarzane i konsumowane, wyszukiwane, wykorzystywane,
kompresowane i powielane. Informacje mogą być również różnego rodzaju z różnymi atrybutami.
Mogą to być informacje wrażliwe, jakościowe lub ilościowe.
Wiedza, umiejętności
Wiedza jest uważana za ludzkie zrozumienie przedmiotu, który został uzyskany poprzez odpowiednie
studia i doświadczenie. Informacje i dane mogą być powiązane z grupą ludzi i uważane za masę
zbiorową, podczas gdy wiedza zwykle opiera się na uczeniu się, myśleniu i właściwym zrozumieniu
problemu przez jednostkę. Wiedza jest uzyskiwana z informacji w sposób równoważny z danymi.
Można to uznać za syntezę i integrację ludzkich procesów percepcyjnych, które pomagają im wyciągać
znaczące wnioski. Wiedza jest „uzasadnioną prawdziwą wiarą” związaną z ludzkimi działaniami i jest
tworzona z przepływu wiadomości. Wiedza jest zasadniczo osobista, subiektywna i z natury lokalna znajduje się „w głowach pracowników”, a nie istnieje obiektywnie. Co więcej, wiedza może być
posiadana poza ludzkim umysłem i sugeruje, że agenci są w stanie manipulować przekonaniami i
osądami. Wiedza opisuje jako „prawdy i przekonania, perspektywy i koncepcje, osądy i oczekiwania,
metodologie i know-how i jest w posiadaniu ludzi lub innych czynników”. Informacje to dane, które
mówią o swojej działalności i o tym, jak funkcjonuje. Dodatkowy krok dotyczy informacji, aby
przekształcić je w wiedzę, identyfikując trzy „I” w branży w następujący sposób:
* Silny Wpływ (Impact): Wpływ firmy na docelową grupę użytkowników i rynek
* Interakcje: Jak system biznesowy współdziała z użytkownikami i innymi systemami w środowisku
* Wpływ (Influenced): wpływ na konkurencję i trendy rynkowe.
W dziedzinie zarządzania wiedzą istnieją dwa dość różne i powszechnie akceptowane rodzaje wiedzy:
ukryta i jawna. Ukryta wiedza zidentyfikowana przez Polanyi to wiedza trudna do zakodowania i
przekazania. Jest efemeryczna i przejściowa i „nie można jej rozdzielić na informacje ani wyszczególnić
w sposób charakterystyczny dla informacji”. Ponadto wiedza ukryta jest osobista, kontekstowa i trudna
do sformalizowania. Z drugiej strony, wiedza jawna jest dokładnie taką wiedzą, którą można
zakodować i którą można przekazać w języku. Jest to wyraźna wiedza, że większość obecnych praktyk
zarządzania wiedzą stara się i rzeczywiście może przechwytywać, pozyskiwać, tworzyć, wykorzystywać,
utrzymywać, kodyfikować, przechowywać, przekazywać i udostępniać. Dane i informacje są bardzo
ważnymi aspektami wiedzy. Wymaga odpowiedniego przetwarzania, aby wygenerować
ustrukturyzowane znaczące informacje, aby pomóc w podejmowaniu decyzji i zdobyć wiedzę
specjalistyczną w zakresie rozwiązywania problemów. Oznacza to, że poziom przetwarzania sprawia,
że treść ma sens i ma zastosowanie. Poprzez odpowiednie przetwarzanie możemy generować raporty,
które wspomagają podejmowanie decyzji, koncepcje uczenia się i modele rozwiązywania problemów.
Inteligencja
Znajomość pojęć i modeli prowadzi do wyższego poziomu wiedzy zwanego mądrością. Trzeba stosować
moralność, zasady i wiedzę, aby zdobywać i wykorzystywać mądrość. To wymaga czasu i wymaga
pewnego rodzaju dojrzałości związanej z wiekiem i doświadczeniem. Pojęcie mądrości zostało
przeszukane przez starożytnych greckich filozofów, takich jak Platon i Arystoteles; chociaż ostatnio nie
był to popularny temat dyskusji. Wydaje się, że mądrość ma kilka różnych aspektów. Osoba może mieć
encyklopedyczną wiedzę na temat faktów i liczb dotyczących krajów świata; ale sama ta wiedza nie
uczyni tej osoby mądrą. Zamiast tego człowiek staje się mądry, stosując wiedzę do złożonych
problemów o charakterze etycznym i praktycznym oraz szukając potencjalnych rozwiązań. Dalszym

ulepszeniem mądrości jest inteligencja. Inteligencja jest celem bytu, aby stać się pełnym i kompletnym
sztucznie inteligentnym.
Podstawowe pojęcia sztucznej inteligencji
Sztuczna inteligencja (AI) istnieje od lat; jednak kwestia tego, gdzie można ją rozwinąć, jest kwestią
dyskusji. Wraz z rozwojem technologii istnieje obecnie ogromne zapotrzebowanie na wszechstronne
uczenie się człowieka w aspektach obliczeniowych - zdolne do zmiany własnego przekonania
behawioralnego. Mając zdolność do decydowania, uczenia się i wpajania się w oparciu o poprzednie
wydarzenia i działając na nim bardzo sumiennie. AI odnosi się do różnorodnych narzędzi i technologii,
które można łączyć na różne sposoby w celu wykrywania, poznawania i działania z możliwością uczenia
się na podstawie doświadczenia i dostosowywania się w czasie, jak pokazano na rysunku

Ogólnie rzecz biorąc, inteligencja jest zdolnością do zrozumienia obiektywnego świata i zastosowania
wiedzy do rozwiązywania problemów. Inteligencja jednostki składa się z szerokich możliwości, takich
jak: zdolność postrzegania i rozumienia obiektywnych rzeczy, obiektywnego świata i siebie; zdolność
do zdobywania doświadczenia i wiedzy poprzez naukę; umiejętność zrozumienia wiedzy i zastosowania
wiedzy i doświadczenia do analizy i rozwiązywania problemów; możliwości stowarzyszenia,
rozumowania, oceny i podejmowania decyzji; zdolność abstrakcji językowej i uogólnienia; możliwości
odkrywania, wynalazków, kreatywności i innowacji; zdolność do odpowiedniego, szybkiego i
rozsądnego radzenia sobie ze złożonymi środowiskami; oraz zdolność do przewidywania i wglądu w
rozwój i zmiany rzeczy. Sztuczna inteligencja nie jest nową koncepcją - w rzeczywistości większość jej
podstaw teoretycznych i technologicznych była rozwijana w ciągu ostatnich 62 lat. Dla przypomnienia,
za oficjalny start AI jest uważana „konferencja Dartmouth” z 1956 r. I do pewnego stopnia test Turinga
wyprzedza nawet to i dostarczył myśli, jak rozpoznać „inteligentną maszynę”. Jednak podróż AI była
dość burzliwa. Patrząc wstecz, nastąpił znaczny postęp w prawie wszystkich obszarach, które były
przede wszystkim uważane za część sztucznej inteligencji. Spójrzmy na niektóre stymulujące rozwój
pod względem praktycznego znaczenia. Systemy oparte na wiedzy były prawdopodobnie
najskuteczniejszą praktyczną gałęzią sztucznej inteligencji. W organizacjach na całym świecie
wdrożono kilka aplikacji. Opracowano setki narzędzi, powszechnie nazywanych specjalistycznymi
powłokami systemowymi. Takie systemy osiągnęły wystarczającą wielkość, aby stać się niezależną
dyscypliną, do tego stopnia, że miały osobne kursy akademickie. Oprócz praktycznych sukcesów
dziedzina ta przyczyniła się również do wzrostu samej AI. Pojęcie reprezentacji wiedzy opartej na

regułach, nacisk na rozumowanie z niepewnością, kwestie weryfikacji wiedzy dziedzinowej, uczenie
maszynowe w zakresie automatycznego pozyskiwania wiedzy itp. były niektórymi obszarami rozwoju
akademickiego. Kolejnym obszarem postępu było przetwarzanie języka naturalnego. Rozsądne
systemy tłumaczeń są obecnie dostępne do użytku w ograniczonym kontekście, szczególnie skuteczne,
jeśli do systemu można dostarczyć trochę ludzkich wskazówek. Systran jest odpowiednim przykładem,
który dostarcza wewnętrzne rozwiązania językowe w czasie rzeczywistym ,współpraca, wyszukiwanie,
eDiscovery, zarządzanie treścią, obsługa klienta online i e-handel. Dziedzina ta przyczyniła się również
do rozwoju obszaru wyszukiwania informacji. Internet jest jednym z głównych powodów
zainteresowania tym obszarem, a dostępne informacje znacznie przekraczają granice ludzkiej
wyobraźni. Bez zautomatyzowanej analizy i filtrowania identyfikacja i wyszukiwanie interesujących
przedmiotów z tej ogromnej kopalni jest trudnym zadaniem. Sieć semantyczna, analiza treści i linków
stron internetowych, eksploracja tekstu, ekstrakcja określonych informacji z dokumentów,
automatyczne klasyfikowanie i spersonalizowane agenci szukające informacji zainteresowanie
konkretną osobą to niektóre z aktywnych obszarów dzisiaj. Przetwarzanie mowy wygenerowało już
cenne funkcjonalnie narzędzia. Obecnie dostępne są narzędzia programowe, które mogą konwertować
tekst poken na tekst przetwarzany maszynowo, taki jak dokument Word. Wymagają one pewnego
szkolenia i nie są jeszcze bardzo skuteczne w dostosowywaniu się do wielu głośników. Takie narzędzia
są przydatne dla osób, które nie mają dobrej prędkości pisania, a co ważniejsze, dla osób
niepełnosprawnych do interakcji z komputerami. Robotyka znajduje się również na ścieżce o dużym
pędzie. Istnieje znacząca japońska inicjatywa, której celem jest opracowanie robotów
humanoidalnych, aby pomóc osobom starszym w ich rutynowej pracy. Ten rodzaj inicjatywy
przyspiesza obecnie robotykę w Japonii i USA. Honda i Sony z Japonii zbudowały roboty, które potrafią
chodzić, machać, wykonywać podstawowe czynności taneczne itp. Zwierzęta robotyczne osiągnęły
status komercyjny, a kilka firm sprzedaje wyrafinowane psy domowe. To, co zanotowaliśmy, to tylko
część sukcesów sztucznej inteligencji. Od skromnego początku około pół wieku temu AI wzrosła w
wielu wymiarach. Podczas gdy niektórzy praktycy AI dążą do osiągnięcia pierwotnego celu, jakim jest
inteligencja maszyn, większość badań nad AI koncentruje się obecnie na rozwiązywaniu złożonych
problemów praktycznych. Chociaż sztuczna inteligencja jest częścią naszego codziennego życia,
technologia ta znajduje się w punkcie zwrotnym, głównie ze względu na ostatnie kluczowe postępy w
aplikacjach do głębokiego uczenia się.
Głębokie uczenie się wykorzystuje sieci, które są zdolne do uczenia się bez nadzoru z danych, które są
nieustrukturyzowane lub nieznakowane. Sieci neuronowe, które leżą u podstaw możliwości głębokiego
uczenia się, stają się coraz bardziej wydajne i dokładne ze względu na dwa znaczące postępy
technologiczne: bezprecedensowy dostęp do dużych zbiorów danych i wzrost mocy obliczeniowej.
Skuteczność sieci neuronowych koreluje z ilością dostępnych danych. Uczenie maszynowe (ML), jeden
z najbardziej ekscytujących obszarów sztucznej inteligencji, polega na opracowaniu metod
obliczeniowych służących do automatycznego rozpoznawania danych - technologia ta pozwala uzyskać
wgląd w to, że uczenie się jest procesem dynamicznym i możliwym dzięki przykładom i
doświadczeniom w przeciwieństwie do uprzednio zdefiniowanych zasad. Podobnie jak człowiek,
maszyna może zatrzymać informacje i z czasem staje się mądrzejsza. W przeciwieństwie do człowieka,
maszyna nie jest skłonna do pozbawiania snu, rozpraszania uwagi, przeciążania informacji i
krótkotrwałej utraty pamięci - to właśnie tam ta wpływowa technologia staje się ekscytująca. Dzięki
aplikacjom w niemal każdej branży sztuczna inteligencja obiecuje znaczącą transformację istniejących
modeli biznesowych przy jednoczesnym tworzeniu nowych. Na przykład w usługach finansowych
wyraźne korzyści płyną z lepszej dokładności i szybkości w systemach wykrywania oszustw
zoptymalizowanych pod kątem sztucznej inteligencji, które w 2020 r. Mają być rynkiem 3 mld USD.
Kluczową przewagą sztucznej inteligencji nad ludzką inteligencją jest jej skalowalność, długowieczność

i ciągłość możliwości poprawy. Oczekuje się, że takie atrybuty znacznie zwiększą wydajność, obniżą
koszty i zmniejszą liczbę błędów ludzkich. Chociaż na obiecującym etapie technologia AI ma
wprowadzić nowy standard wydajności korporacyjnej, przewagi konkurencyjnej, a ostatecznie wzrostu
gospodarczego. Ogromna ilość danych zgromadzonych w obecnych bazach danych ma bardzo
ograniczone zastosowanie, jeśli stosowane są tylko zwykłe mechanizmy wyszukiwania. Zadawanie
właściwych pytań i łączenie danych w sposób dopasowany do pytań może dostarczyć istotnych
informacji. Obecnie dostępny jest cały zestaw metod, na przykład hurtownie danych, klasyczne metody
statystyczne, sieci neuronowe i algorytmy uczenia maszynowego. Sztuczna inteligencja wniosła
znaczący wkład w technologię danych, która jest wykorzystywana komercyjnie od kilku lat i jest często
nazywana eksploracją danych.
Korzyści z AI
* Odkryj znaczące i przydatne wzorce w dużych ilościach danych dowolnego rodzaju, w tym tekstu,
obrazów, filmów i innych nieustrukturyzowanych danych.
* Modele samouczące się pozwalają szybko dostosować się do zmian we wzorcach danych i
podstawowych warunkach biznesowych.
* Podejmuj lepsze decyzje szybciej, maksymalizując wartość wszystkich swoich danych i przechodząc
od analizy predykcyjnej do analizy nakazowej.
* Rozpoznawaj unikalne spostrzeżenia na temat archetypów w danych, które umożliwiają optymalną
segmentację klientów i leczenie.
* Ułatwia użytkownikom biznesowym i naukowcom danych interpretowanie danych, reagowanie na
nie i korzystanie z nich dzięki lepszej wizualizacji i przejrzystości.
* Oferuje nowe modele biznesowe i tworzenie wartości poprzez przyspieszenie innowacji poprzez
odkrywanie nowych wzorców danych i pełne wykorzystanie zasobów wiedzy.
Piramida danych
Systemy AI wykorzystują techniki AI, dzięki którym osiągają kompetencje na poziomie eksperckim w
rozwiązywaniu problemów w danych obszarach. Takie systemy, które wykorzystują wiedzę jednego
lub więcej ekspertów do rozwiązywania problemów w określonej dziedzinie, nazywane są systemami
opartymi na wiedzy lub ekspertami. Tradycyjne systemy informacyjne działają na danych i / lub
informacjach. Rysunki 2 i 3 przedstawiają piramidę danych określającą relacje między danymi,
informacjami, wiedzą i inteligencją. Rysunek 2 przedstawia konwergencję danych do wiedzy poprzez
zastosowanie działań takich jak badanie, zaangażowanie, działanie, interakcja i refleksja.

W tym procesie człowiek zwykle zyskuje zrozumienie i doświadczenie i może wymyślać innowacyjne
pomysły. Działania te są pokazane na osi X. Oś Y przedstawia formy zbieżności, którymi są surowa
obserwacja, koncepcje, reguły i modele oraz heurystyka. Rysunek 3 pokazuje piramidę danych z
perspektywy zarządzania.

pracownicy na poziomie operacyjnym zazwyczaj pracują w środowisku ustrukturyzowanym i
wykorzystują predefiniowane procedury do przeprowadzania rutynowych transakcji biznesowych,
które są podstawowymi operacjami biznesowymi. W celu przeprowadzenia rutynowej transakcji
przedsiębiorstwa personel operacyjny korzysta z systemu podobnego do systemu przetwarzania
transakcji (TPS). Mając całkowicie ustrukturyzowane środowisko i zestaw predefiniowanych procedur,
rozwój i automatyzacja takich systemów (TPS) staje się łatwa. TPS bierze pod uwagę surowe
obserwacje pola i przetwarza je w celu wygenerowania znaczących informacji. To jest poziom danych
piramidy. Informacje generowane w wyniku transakcji biznesowych są analizowane w celu tworzenia
rutynowych i wyjątkowych raportów, które są pomocne dla menedżerów i kadry kierowniczej w
podejmowaniu decyzji. System, który to robi, nazywa się systemem informacji zarządczej (MIS). TPS i
MIS działają w środowisku ustrukturyzowanym pracującym z danymi i / lub informacjami.
Kierownictwo musi również podjąć decyzję, biorąc pod uwagę stosunek kosztów do korzyści różnych
dostępnych alternatywnych rozwiązań, aby skutecznie wykorzystać ograniczone zasoby i ograniczenia

środowiskowe. Kategoria systemu przeznaczona do tego celu to system wspomagania decyzji (DSS). W
przeciwieństwie do TPS, który korzysta tylko z baz danych i działa w środowisku ustrukturyzowanym,
DSS zwykle działa w środowisku ustrukturyzowanym do częściowo ustrukturyzowanego i wykorzystuje
bazę modelu i bazę danych do optymalnego wykorzystania zasobów. Systemy takie jak TPS, MIS i DSS
przeprowadzają rutynowe transakcje firmy, zapewniają szczegółową analizę generowanych informacji
i wspierają proces decyzyjny firmy. Jednak systemy te nie biorą samych decyzji, ani nie uzasadniają ich
odpowiednimi wyjaśnieniami i uzasadnieniami, ponieważ nie posiadają wiedzy. Kierownictwo
wyższego poziomu potrzebuje wiedzy i mądrości do tworzenia polityk i strategii, a zatem istnieje
zapotrzebowanie na systemy oparte na wiedzy i oparte na mądrości (KBS i WBS). Stosując etykę, zasady
i osądy do podjętej decyzji i po osiągnięciu określonego poziomu dojrzałości (doświadczenie),
informacje można uogólniać i przekształcać w wiedzę.
Własność autonomii
W dziedzinie informatyki systemy rozproszone są rozwijane od kilku lat i okazały się autorytatywnym
środkiem do zwiększenia wydajności rozwiązywania problemów, ale także do otwarcia nowych domen
aplikacji dla technologii komputerowej. Wkład AI w dziedzinie systemów rozproszonych polegał nie
tylko na opracowaniu nowych algorytmów dla takich systemów, ale także na wyposażeniu
komponentów systemów rozproszonych w pewien stopień autonomii. Do ostatniej dekady systemy
komputerowe były postrzegane głównie jako maszyny komputerowe i magazyny danych masowych i
wykorzystywane do wspomagania decyzji. Ludzie wahali się, czy zaakceptować decyzje podejmowane
przez systemy komputerowe. Jednak w niektórych domenach technicznych komputery już kontrolują
duże instalacje, które w pewnym sensie obejmują podejmowanie decyzji, chociaż ludzie nadal działają
jako nadzorcy. W ten sposób systemy komputerowe zaczęły już być autonomiczne. W systemach
wieloagentowych, które są wkładem AI w rozproszenie, kluczową kwestią jest autonomia. Element
systemu może być postrzegany lub modelowany jako agent tylko wtedy, gdy ma pewien stopień
autonomii, w przeciwnym razie jest uważany za element pasywny. Autonomię można
scharakteryzować za pomocą kilku funkcji. Oznacza to możliwość wyboru określonej akcji z zestawu
możliwych akcji w określonej sytuacji, w tym decyzji między pozostawaniem nieaktywnym lub
aktywowaniem się, gdy jest to wymagane. Ta umiejętność nazywa się proaktywnością. Kolejną ważną
cechą jest zdolność do utrzymywania celów. Wymagane jest nie tylko, aby agent mógł mieć cele, które
pokierują jego planowaniem i działaniami, ale także aby mógł je zmieniać, upuszczać lub przyjmować
nowe. Trzecią cechą jest umiejętność aktywnej komunikacji i współpracy. Ważne jest tutaj słowo
„aktywne”, ponieważ wymiana komunikatów w sensie wywołań funkcjonalnych między
komponentami pasywnymi jest zwykle nazywana również komunikacją, ale nie ma to na myśli tutaj.
Komunikacja i współpraca między agentami jest również zachowaniem proaktywnym; agent może
rozpocząć komunikację lub szukać współpracy z innymi, gdy uzna to za konieczne. Właściwość
autonomii tworzy nową relację między agentami - niezależnie od tego, czy są oni realizowani jako
roboty, czy jako systemy oprogramowania - i ludźmi, którzy mają jakość partnerstwa. Agentów
autonomicznych nie można już traktować jak zwykłe maszyny uruchamiane w razie potrzeby,
wykonujące swoją pracę i zatrzymywane. Można postrzegać ich jako sługi, ale sługi mają własną wolę
i złożone zdolności poznawcze, które również należy przyznać agentom. Musimy spodziewać się w
przyszłości życia w znacznie bardziej złożonym społeczeństwie niż dzisiaj razem z agentami jako
rodzajem „żywych” istot. Będą obecni w naszym codziennym życiu, na przykład jako osobisty asystent
w naszym systemie komputerowym do noszenia, jako kierowcy naszego samochodu lub jako
kierownicy naszego domu. Badacze AI powinni wraz z socjologami zająć się problemami, które mogą
powodować ta perspektywa.
Świadomość sytuacji

W ogólnym sensie wszystkie systemy komputerowe są usytuowane, ale tradycyjne systemy istnieją w
bardzo ograniczonych, dobrze określonych sytuacjach całkowicie zdeterminowanych przez człowieka.
Lokalizacja stała się ważnym tematem badań dopiero wraz z pojawieniem się agentów w systemach
wieloagentowych i elastycznych robotów mobilnych. Oczywiście położenie jest ściśle związane z
kwestią autonomii. Tylko systemy autonomiczne muszą się lokalizować i orientować oraz działać w
sytuacjach. Sytuacja tutaj oznacza zestaw wpływów ze środowiska, które są przynajmniej częściowo
nieprzewidywalne, ale mają ogromne znaczenie dla systemu, tak aby musiał zareagować w odpowiedni
sposób. Umieszczony system musi rozwiązać dwa główne problemy, a mianowicie, jak wyczuć sytuację
i jak wybrać odpowiednią reakcję. Wykrywanie sytuacji może być dość prostym zadaniem dla zwykłego
agenta oprogramowania w dobrze zdefiniowanym środowisku. Jeśli jednak myślimy o agentach
działających na przykład w Internecie, sprawy stają się znacznie bardziej skomplikowane, ponieważ
środowisko to jest wysoce nieustrukturyzowane i dynamiczne. Jeszcze bardziej skomplikowane jest
wyczuwanie za pomocą robotów. Tutaj pierwsze sygnały fizyczne mają zostać przekształcone w dane,
zadanie, które mogą powierzyć fizykom i inżynierom. Ale w następnym kroku sygnały z różnych źródeł
muszą zostać zebrane razem, aby uzyskać opis sytuacji, który umożliwia odpowiedniemu
rozmieszczeniu systemu odpowiednią reakcję. Zadanie to nazywa się łączeniem czujników i właśnie
tam pojawiają się metody sztucznej inteligencji. Z kognitywistyki dowiadujemy się, że zrozumienie
sytuacji jest bardzo złożonym procesem, który wymaga dużej wiedzy podstawowej i dużej aktywności
nerwowej. Mózg konstruuje sytuację na podstawie różnych danych wejściowych. Wciąż niewiele
wiemy o tym procesie i z oczywistych powodów trudno go odtworzyć. Symulacje za pomocą metod AI
mogą pomóc w uzyskaniu wglądu w to. Jeśli symulacja jest możliwa, może być również wykorzystana
przez sztucznie umieszczone systemy do opracowania opisu sytuacji na własne potrzeby. W przypadku
systemów położonych głównym celem konstruowania opisów sytuacji jest wykorzystywanie ich do
własnych działań. Podstawowe zadania samo-lokalizacji i orientacji oraz wynikające z nich zadanie
działania można wykonać tylko w zależności od sytuacji . Z drugiej strony oznacza to, że konstrukcja
opisu sytuacji ma zawsze na celu wsparcie systemu położonego w wypełnianiu jego zadań, a nie koniec.
Kryteria takie jak kompletność lub spójność nie mają pierwszeństwa, a raczej opis zaspokaja potrzeby
usytuowanego systemu, jeśli pomaga on wybrać odpowiednie działania. Wymagane są rozmieszczone
bazy wiedzy, składające się z szerokiej wiedzy podstawowej i fragmentów odpowiedniej wiedzy, które
nie muszą być spójne ze sobą ani z wiedzą podstawową. Wiedza w tych fragmentach może być nawet
reprezentowana w różnych formach i różnych ziarnistościach. Należy opracować metody wyboru
odpowiedniej części wiedzy, łączenia ich oraz transformowania wiedzy z jednej formy do drugiej.
Oczywiście zlokalizowane systemy muszą mieć możliwości planowania w celu wybrania sekwencji
działań. Muszą także mieć zdolność uczenia się, ponieważ, jak wspomniano powyżej, wpływy, które
stanowią sytuację, są częściowo nieprzewidywalne. Jednak nowe sytuacje nie różnią się od siebie
całkowicie, raczej we wszystkich rozsądnych środowiskach występują między nimi podobieństwa, takie
jak uczenie się, czyli wykrywanie i klasyfikowanie podobnych przypadków, ma sens. Uczenie się może
poprawić zachowanie zlokalizowanego systemu. Tworzenie informacji, autonomia i lokalizacja mogą
być uważane za główne obszary badań i rozwoju AI w przyszłości. Aby sprostać tym wyzwaniom, wiele
pojedynczych metod musi zostać zintegrowanych z większymi systemami. Tak więc ogólny kierunek
badań i rozwoju AI można scharakteryzować poprzez opracowanie złożonych systemów, które
integrują różne metody i spełniają trzy wymagania.
Innowacje biznesowe z Big Data i sztuczną inteligencją
Zapotrzebowanie na dane rośnie w ciągu ostatnich kilku lat. Firmy spieszą się z przyjęciem
wewnętrznych hurtowni danych i oprogramowania do analizy biznesowej i sięgają po publiczne i
prywatne bazy danych w poszukiwaniu danych, aby pobudzić swoje strategie sztucznej inteligencji. Ze
względu na rosnący popyt dane stają się cennym towarem, a firmy zaczynają konkurować o najbardziej

lukratywne rezerwy. Do niedawna firmy nie zdawały sobie sprawy, że siedzą w skarbcu danych i nie
wiedziały, co z tym zrobić. Dzięki innowacyjnym postępom w eksploracji danych i sztucznej inteligencji
firmy mogą teraz korzystać z danych wytwarzanych przez konsumentów i użytkowników. Na przykład
Moz wykorzystał sztuczną inteligencję do przewidywania odejścia klientów za pomocą sieci
neuronowej do głębokiego uczenia, która analizuje działania użytkownika i może przewidzieć
zachowanie użytkowników. Ponieważ działania, które klienci zamierzają wykonać w systemie, są
spowodowane kilkoma czynnikami z przeszłości, umożliwia to wydobycie cennych informacji
biznesowych i zmniejszenie odejścia obecnych klientów, co ma ogromny wpływ na ogólny rozwój
firmy. W ostatnim czasie kluczowymi źródłami danych dla dużych przedsiębiorstw były działania
konsumentów online, takie jak wyszukiwane hasła, kliknięcia lub zakupy. Jednak, jak się okazuje, dane
są obfite w naszych fizycznych środowiskach i doświadczeniach offline. Duże firmy, takie jak Amazon,
wprowadziły korporacyjne strategie nadzoru w sklepach spożywczych. Nowe czujniki i siłowniki
zainstalowane w sklepach mogą gromadzić dane na temat preferencji i zachowań konsumentów.
Drony, asystenci AI, a nawet Internet przedmiotów (IoT) to narzędzia, które mogą zmienić każdą chwilę
ludzkiego życia w cenne dane. Dane te stają się siłą napędową algorytmów ustalania cen, które reagują
na zmiany popytu konsumpcyjnego. Uber zaczął używać tego modelu w swoim mechanizmie
cenowym. Firmy, które stoją na krawędzi takich innowacji, będą miały najlepsze perspektywy na
wydobycie wartości z zachowań konsumentów. Jedną z najbardziej obiecujących ścieżek jest analiza
sentymentów, która wykorzystuje techniki NLP do zrozumienia dynamiki emocji i opinii użytkowników.
Dzięki analizie nastrojów można również zidentyfikować pozytywne i negatywne recenzje swoich
produktów na platformach e-commerce, takich jak Amazon. Ponadto znajomość nastrojów związanych
z konkurencją może pomóc firmom ocenić własne wyniki i znaleźć sposoby ich poprawy. Jedną z zalet
analizy nastrojów w zarządzaniu reputacją online jest automatyzacja, ponieważ ręczne przetworzenie
wielu opinii użytkowników może być trudne. Zamieniając informacje zwrotne w dane, które zostaną
przekazane do twojego oprogramowania Business Intelligence to jedno z najbardziej wydajnych
rozwiązań, które wyróżni Cię na tle konkurencji. Od chatbotów i inteligentnych generatorów narracji
po narzędzia analizy biznesowej - sztuczna inteligencja staje się prawdziwą przewagą konkurencyjną
dla firm promujących automatyzację, redukcję kosztów i inteligentne podejmowanie decyzji. Jednak,
aby opracować strategie sztucznej inteligencji i wyszkolić modele uczenia maszynowego, firmy
potrzebują danych wysokiej jakości. Facebook i Google rozwiązały ten problem, wykorzystując model
„użytkownik w pętli”, w którym użytkownicy generują dla nich dane za pośrednictwem postów,
komentarzy lub zapytań. Niektóre firmy uzyskują dostęp do danych poprzez sięganie do publicznych i
komercyjnych baz danych, crowdsourcingowe usługi gromadzenia i klasyfikacji danych, współpracę z
firmami opartymi na danych itp. Niezależnie od tego, które podejście najlepiej pasuje do twojego
modelu biznesowego, musisz wprowadzić skuteczne strategie akwizycji danych, aby wykorzystać moc
AI.
Pokrywanie się sztucznej inteligencji z innymi dziedzinami
Sztuczna inteligencja polega na uczynieniu maszyny inteligentną i podejmowaniu decyzji z
uzasadnieniem. To pole używa również danych i uczy maszyny. Sztuczna inteligencja jest dziedziną,
która jest wszechobecnie stosowana w większości innych dziedzin i może przyczyniać się do dowolnej
dziedziny. Ma zdolność uczenia się z dużej ilości danych, siłę symulowania zachowań inspirowanych
naturą oprócz typowych inteligentnych modeli i algorytmów. Dzięki temu sztuczna inteligencja ma
uniwersalne zastosowanie tam, gdzie zawodzi typowy model formalny. Być może najbardziej znaczącą
różnicą są moc obliczeniowa i ilość danych, które możemy gromadzić i analizować w porównaniu z
poprzednimi dekadami. Smartfon, który dziś łatwo mieści się w dłoni, może przechowywać i
przetwarzać więcej danych niż komputer mainframe z lat 60. XX wieku, który zajmował kilka
pomieszczeń. Zamiast polegać na dokładnie wyselekcjonowanych i małych zestawach danych, możemy

wykorzystywać duże i niezorganizowane dane z tysiącami parametrów do trenowania algorytmów i
rysowania prognoz. Ilość i jakość danych są tym, co odróżnia nowoczesne techniki uczenia
maszynowego od statystyki. Podczas gdy statystyki zwykle polegają na kilku zmiennych, aby uchwycić
wzór, uczenie maszynowe może być skutecznie wykorzystane z tysiącami cech danych. Uczenie
maszynowe jest uważane za integralny element informatyki i dziedzinę związaną z ICT. W dziedzinie
uczenia maszynowego nacisk kładziony jest na różne algorytmy i techniki, dzięki którym maszyna uczy
się automatycznie na podstawie danych. Później wyniki te są wykorzystywane w interpretacji i
zastosowaniu danych do rozwiązywania problemów. Jednak dziedzina uczenia maszynowego stosuje
pewne techniki statystyczne i matematyczne. Pojęcie data science powstało w latach 60. XX wieku. W
miarę rozwoju nauki o danych i zdobywania nowych „instrumentów” z czasem główny cel biznesowy
nadal koncentruje się na znajdowaniu użytecznych wzorców i uzyskiwaniu cennych informacji z
danych. Dzisiaj, data science jest wykorzystywana w wielu branżach i pomocach w różnych problemach
analitycznych. Na przykład w marketingu badanie wieku, płci, lokalizacji i zachowania klientów pozwala
na prowadzenie ściśle ukierunkowanych kampanii, oceniając, ile klientów jest skłonnych dokonać
zakupu lub odejść. W bankowości znalezienie odległych działań klienta pomaga wykryć oszustwo. W
służbie zdrowia analiza dokumentacji medycznej pacjentów może wykazać prawdopodobieństwo
wystąpienia chorób itp. Eksploracja danych jest również ściśle związana z uczeniem maszynowym i
sztuczną inteligencją. Termin „eksploracja danych” jest niedokładnym terminem i nie brzmi tak jak to
oznacza. Zamiast samej eksploracji danych dyscyplina polega na tworzeniu algorytmów w celu
wydobywania cennych informacji z dużych i prawdopodobnie nieustrukturyzowanych danych.
Podstawowym problemem eksploracji danych jest mapowanie dostępnych danych i przekształcanie
ich w strawne wzorce. Eksploracja danych jest uważana za część szerszego procesu zwanego wiedzą w
bazach danych (KDD), które zostało wprowadzone w 1984 roku przez Gregory'ego Piatetsky-Shapiro.
Niektóre z typowych technik obejmują rozpoznawanie wzorców, klasyfikację, dzielenie i grupowanie
wraz z kilkoma modelami statystycznymi. Oznacza to, że eksploracja danych również w pewnym
stopniu pokrywa się ze statystykami. W erze zdominowanej przez media społecznościowe
personalizacja klienta staje się jednym z głównych źródeł przewagi konkurencyjnej dla firm oferujących
swoje produkty i usługi online. Narzędzia analizy konsumenckiej i najnowocześniejsze
oprogramowanie AI do silników rekomendacji to główne czynniki zmieniające grę, które umożliwiają
efektywną personalizację w biznesie. Dane dotyczące preferencji użytkownika, zainteresowań oraz
zachowań w czasie rzeczywistym i przeszłości można teraz łatwo gromadzić, przechowywać i
analizować za pomocą narzędzi analizy biznesowej i algorytmów AI. Na przykład informacje
pochodzące z tych danych pozwalają sprzedawcom dostarczać odpowiednie treści użytkownikom
witryny, projektantom gier wideo w celu dostosowania trudności i funkcji gry do graczy lub silniki
rekomendacji sugerujące muzykę, filmy lub produkty, które mogą się podobać konsumentom.
Personalizacja oparta na danych staje się zatem doskonałym narzędziem do zatrzymywania
konsumentów i oferowania im produktów, usług i funkcji, których naprawdę szukają.
Problemy z etyką i prywatnością
Większość aplikacji AI wymaga ogromnej ilości danych, aby uczyć się i podejmować inteligentne
decyzje. Sztuczna inteligencja zajmuje ważne miejsce w większości sektorów ze względu na jej
potencjał w zakresie radykalnie ulepszonych usług, przełomów komercyjnych i zysków finansowych. W
przyszłości napotkamy szereg dylematów prawnych i etycznych w poszukiwaniu równowagi między
znacznymi postępami społecznymi w imię sztucznej inteligencji a podstawowymi prawami do
prywatności. Dane i algorytmy składające się na sztuczną inteligencję nie mogą być po prostu dokładne
i wydajne; muszą również zaspokoić obawy dotyczące prywatności i spełnić wymogi prawne. Kwestie
związane z danymi mogą być wyraźne w ściśle regulowanych branżach, takich jak ubezpieczenia, które
przechodzą od modelu historycznego opartego na łączeniu ryzyka do podejścia, które obejmuje

elementy przewidujące określone ryzyko. Ale niektóre atrybuty są wyłączne. Na przykład, podczas gdy
czynniki płci i religii mogą być wykorzystane do przewidywania niektórych zagrożeń, są one nie do
zaakceptowania przez organy regulacyjne w niektórych aplikacjach i jurysdykcjach. Ponieważ
technologia konkuruje z oczekiwaniami i preferencjami konsumentów, firmy stawiają coraz cieńszą
granicę między swoimi inicjatywami sztucznej inteligencji, ochroną prywatności i obsługą klienta. Na
przykład dostawcy usług finansowych używają technologii rozpoznawania głosu do identyfikacji
klientów przez telefon, aby zaoszczędzić czas na sprawdzaniu tożsamości. Klienci chętnie przyjmują to
doświadczenie, a nie zawahają się, po części dlatego, że cenią usługę i ufają firmie, że nie wykorzysta
możliwości lub danych, które ją umożliwiają. Nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony
danych, które weszły w życie w maju 2018 r., wzmocnią nasze prawa do prywatności, a jednocześnie
zaostrzą wymagania wobec osób przetwarzających takie dane. Organizacje będą ponosić większą
odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem, a wymogi
dotyczące przejrzystości będą bardziej rygorystyczne. Wraz z intensyfikacją wymagań rośnie
zapotrzebowanie na dane. Systemy oparte na sztucznej inteligencji mogą stać się inteligentne tylko
wtedy, gdy mają wystarczającą ilość odpowiednich danych, aby się z nich uczyć. Inteligentny chatbot
analizuje wszystkie dostarczane informacje - kombinację pytań zadawanych przez klientów i
odpowiedzi przekazywanych przez obsługę klienta. Dzięki swojej analizie chatbot może „zrozumieć”, o
co pyta klient, i dlatego może udzielić sensownej odpowiedzi. Im większa ilość informacji, na których
chatbot może oprzeć swoją analizę, tym lepsza i dokładniejsza będzie udzielona odpowiedź. Przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 2 regulują obowiązki administratora danych i
prawa osoby, której dane dotyczą podczas przetwarzania danych osobowych. RODO ma zatem
zastosowanie, gdy sztuczna inteligencja jest opracowywana za pomocą danych osobowych, a także gdy
jest wykorzystywana do analizy lub podejmowania decyzji dotyczących osób fizycznych. Zasady
przetwarzania danych osobowych opierają się na niektórych podstawowych zasadach. W art. 5 RODO
wymieniono zasady mające zastosowanie do całego przetwarzania danych osobowych. Istotą tych
zasad jest to, że dane osobowe powinny być wykorzystywane w sposób, który chroni prywatność
osoby, której dane dotyczą, w najlepszy możliwy sposób, i że każdy ma prawo decydować o sposobie
wykorzystania jego danych osobowych. Wykorzystanie danych osobowych w rozwoju sztucznej
inteligencji stanowi wyzwanie dla kilku z tych zasad. Podsumowując, zasady te wymagają, aby dane
osobowe były:
* Przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty (zasada legalności, sprawiedliwości i
przejrzystości)
* Zebrane do konkretnych, wyraźnie określonych i uzasadnionych celów i nie traktowane w nowy
sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu)
* Odpowiednie, odpowiednie i ograniczone do tego, co jest konieczne do osiągnięcia celów, dla których
jest przetwarzany (zasada minimalizacji danych)
* Prawidłowe iw razie potrzeby zaktualizowane (zasada dokładności)
* Nie przechowywane w możliwej do zidentyfikowania formie przez okresy dłuższe niż jest to
konieczne do celów (zasada odnosząca się do okresów przechowywania danych)
* Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednią ochronę danych osobowych (zasada
integralności i poufności)
Sztuczna inteligencja to szybko rozwijająca się technologia. To samo dotyczy narzędzi i metod, które
mogą pomóc sprostać wyzwaniom związanym z ochroną danych przy użyciu sztucznej inteligencji.
Zebraliśmy kilka przykładów ilustrujących niektóre z dostępnych opcji. Metody te nie zostały ocenione

w praktyce, ale ocenione pod kątem ich potencjalnego potencjału. Oznacza to, że pod względem
technicznym mogą być dzisiaj nieodpowiednie, ale koncepcje są ekscytujące i mają potencjał do
dalszych badań i przyszłego wykorzystania.
AI i analityka predykcyjna
Analityka predykcyjna i sztuczna inteligencja to dwie różne rzeczy. Po połączeniu wydobywają ze sobą
to, co najlepsze. AI umożliwia analitykę predykcyjną, by była szybsza, inteligentniejsza i bardziej
praktyczna niż kiedykolwiek wcześniej. Gdy firmy chcą tworzyć prognozy oparte na danych o przyszłych
zdarzeniach, opierają się na analizie predykcyjnej. W erze dużych zbiorów danych analiza predykcyjna
szybko staje się ważną częścią wielu firm i funkcji. Analityka predykcyjna polega na wykorzystaniu
danych historycznych do prognozowania. Najlepszym przykładem analizy predykcyjnej jest ocena
wiarygodności kredytowej. Wynik oparty jest na historii kredytowej w przeszłości i służy do
przewidywania prawdopodobieństwa spłaty zadłużenia. Chociaż analityka predykcyjna jest używana
od dziesięcioleci w usługach finansowych, dopiero niedawno stała się kluczowym narzędziem w innych
firmach. Postęp technologii gromadzenia i przetwarzania danych umożliwił zastosowanie analizy
predykcyjnej do prawie każdego aspektu działalności, od logistyki po sprzedaż i zasoby ludzkie.
Podstawą analityki predykcyjnej jest model. Chociaż techniki statystyczne użyte do stworzenia modelu
zależą od konkretnego zadania, dzielą się one na dwa szerokie typy. Pierwszy to model regresji, który
służy do oceny korelacji między określonymi zmiennymi a wynikami. Uzyskane współczynniki dają
skwantyfikowaną miarę tego związku, w efekcie, jak prawdopodobne jest dane wynik opiera się na
zestawie zmiennych. Innym typem modelu jest model klasyfikacyjny. Tam, gdzie modele regresji
przypisują prawdopodobieństwo do zdarzenia, modele klasyfikacji przewidują, czy raczej należą do tej
czy innej kategorii. Modelowanie predykcyjne i analizy są już dostępne. Brakowało jednak trzech
rzeczy, które są ważne, aby osiągnąć prawdziwą wartość marketingową: skala, szybkość i
zastosowanie. Właśnie wtedy w grę wchodzi AI. Dzięki sztucznej inteligencji modele predykcyjne mogą
zapewniać niesamowitą ilość informacji w czasie rzeczywistym. Takie modele mogą uwzględniać
znacznie więcej informacji niż kiedykolwiek wcześniej, co zwiększa ich wydajność precyzyjne i
wykonalne. Ponadto AI może oceniać miliardy zmiennych w czasie rzeczywistym i podejmować
jednocześnie decyzje o analizie ogromnej ilości możliwości marketingowych na sekundę. Bez sztucznej
inteligencji model predykcyjny nie jest w stanie szybko zrozumieć ilości danych, a modele predykcyjne
nie mają zdolności „poznawczych” do działania.
Obszary zastosowania
Zarządzanie relacjami z klientem (CRM). Korzystając z połączenia analizy regresji i technik klastrowania,
narzędzia CRM mogą podzielić klientów firmy na kohorty na podstawie ich danych demograficznych i
miejsca ich cyklu życia, umożliwiając ukierunkowanie działań marketingowych w najbardziej
prawdopodobny sposób być efektywnym.
Wykrywanie wartości odstających i oszustw. Tam, gdzie najbardziej predykcyjne aplikacje analityczne
szukają podstawowych wzorców, wykrywanie anomalii szuka elementów, które wystają. Usługi
finansowe używają go do wykrywania oszustw od lat, ale te same techniki statystyczne są przydatne
również w innych aplikacjach, w tym w badaniach medycznych i farmaceutycznych.
Przewidywanie popytu. Ważnym, ale trudnym zadaniem dla każdej firmy jest przewidywanie popytu
na nowe produkty i usługi. Wcześniej tego rodzaju prognozy dokonywano przy użyciu danych szeregów
czasowych do tworzenia ogólnych prognoz, ale teraz detaliści są w stanie anonimizować dane
wyszukiwania, aby przewidzieć sprzedaż danego produktu na poziomie regionalnym.

Poprawa procesów. W przypadku producentów, producentów energii i innych firm, które polegają na
skomplikowanych i wrażliwych maszynach, analizy predykcyjne mogą poprawić wydajność,
przewidując, które maszyny i części mogą wymagać konserwacji. Wykorzystując historyczne dane
dotyczące wydajności i dane z czujników w czasie rzeczywistym, te modele predykcyjne mogą poprawić
wydajność i skrócić przestoje, pomagając jednocześnie uniknąć poważnych przestojów w pracy, które
mogą wystąpić w przypadku nieoczekiwanej awarii głównych systemów.
Budowanie silników rekomendacji. W celu zwiększenia lojalności i zaangażowania użytkowników
opiera się na spersonalizowanych zaleceniach usług przesyłania strumieniowego, sprzedawców
internetowych, serwisów randkowych i innych. Wspólne techniki filtrowania wykorzystują połączenie
wcześniejszych zachowań i podobieństwa do innych użytkowników w celu wygenerowania
rekomendacji, podczas gdy filtrowanie oparte na treści przypisuje cechy do elementów i rekomenduje
najnowsze elementy na podstawie ich podobieństwa do poprzednich elementów.
Poprawa czasu wynajmu i utrzymania. Firmy mogą wykorzystywać dane z systemów zasobów ludzkich
w celu optymalizacji procesu rekrutacji i identyfikowania kandydatów, którzy mogą zostać przeoczeni
przez osoby sprawdzające. Ponadto niektóre działy używają kombinacji danych dotyczących
wydajności i profili osobowości, aby określić, kiedy pracownicy mogą odejść lub przewidzieć
potencjalne konflikty, aby można je było proaktywnie rozwiązać.
Grupowanie lub segmentacja
Grupowanie to proces organizowania obiektów w grupy, których członkowie są w pewien sposób
podobni. Natomiast segmentacja klientów to praktyka polegająca na dzieleniu bazy klientów na grupy
osób, które są podobne w specyficzny sposób związany z marketingiem, takie jak wiek, płeć,
zainteresowania, nawyki zakupowe i tak dalej. Segmentacja lub klastrowanie klientów jest przydatne
na wiele sposobów. Można go wykorzystać do marketingu ukierunkowanego. Czasami budując model
predykcyjny, raczej efektywne jest grupowanie danych i budowanie osobnego modelu predykcyjnego
dla każdego klastra. Klastrowanie jest techniką nieukierunkowanej eksploracji danych. Oznacza to, że
można go użyć do identyfikacji ukrytych wzorów i struktur w danych bez formułowania konkretnej
hipotezy. W klastrowaniu nie ma zmiennej docelowej. Na przykład sprzedawca artykułów spożywczych
nie próbował aktywnie zidentyfikować miłośników świeżej żywności na początku analizy. Po prostu
starał się zrozumieć różne zachowania zakupowe jego bazy klientów. Grupowanie odbywa się w celu
zidentyfikowania podobieństw w odniesieniu do precyzyjnych zachowań lub wymiarów. Na przykład
chcemy zidentyfikować segmenty klientów o podobnych zachowaniach zakupowych. W związku z tym
grupowanie przeprowadzono przy użyciu zmiennych reprezentujących wzorce zakupowe klientów.
Analiza skupień może być wykorzystana do odkrycia struktur w danych bez podania wyjaśnienia lub
interpretacji. Analiza skupień po prostu odkrywa wzorce w danych bez wyjaśnienia, dlaczego one
istnieją. Powstałe klastry same w sobie nie mają znaczenia. Muszą być szeroko profilowane, aby
budować swoją tożsamość, to znaczy zrozumieć, co reprezentują i czym różnią się od populacji
rodziców. Klastrowanie służy przede wszystkim do segmentacji, czy to klienta, produktu czy sklepu. Na
przykład produkty można grupować w hierarchiczne grupy w oparciu o ich atrybuty, takie jak
zastosowanie, rozmiar, marka, smak itp .; sklepy o podobnych cechach - sprzedaż, wielkość, baza
klientów itp. - mogą być grupowane razem. Procedura klastrowania może być hierarchiczna, gdzie
klastrowanie charakteryzuje się rozwojem hierarchii lub struktury treelike. Grupowanie aglomeracyjne
rozpoczyna się od każdego obiektu w osobnym klastrze, a klastry są tworzone przez grupowanie
obiektów w coraz większe klastry. Z drugiej strony klastrowanie dzielące zaczyna się od wszystkich
obiektów zgrupowanych w jednym klastrze, a klastry są następnie dzielone lub dzielone, aż każdy
obiekt znajdzie się w osobnym klastrze. Klastrowanie K-oznacza to klastrowanie niehierarchiczne i jest
to procedura, która najpierw przypisuje lub wyznacza centrum klastra, a następnie grupuje wszystkie

obiekty w ramach wcześniej określonej wartości progowej razem pracując od środka. Decyzja o liczbie
klastrów opiera się na względach teoretycznych lub praktycznych. W hierarchicznym klastrowaniu jako
kryteria można zastosować odległości, w których klastry są łączone. W klastrowaniu niehierarchicznym
stosunek całkowitej wariancji wewnątrz grupy do wariancji między grupami można wykreślić na
podstawie liczby klastrów. Interpretowanie i profilowanie klastrów obejmuje badanie centroidów
klastrowych. Centroidy reprezentują średnie wartości obiektów zawartych w gromadzie na każdej ze
zmiennych. Centroidy można przypisać nazwą lub etykietą. Aby ocenić wiarygodność i trafność, należy
przeprowadzić analizę skupień na tych samych danych, stosując różne miary odległości i porównać
wyniki określić stabilność rozwiązań. Losowe dzielenie danych na połowy i wykonywanie grupowania
osobno dla każdej połowy i porównywanie centroidów klastrowych w dwóch podpróbkach jest jednym
z moich ulubionych sposobów. W hierarchicznym klastrowaniu rozwiązanie może zależeć od kolejności
spraw w zbiorze danych. Aby osiągnąć najlepsze wyniki, wykonaj wiele przebiegów, stosując inną
kolejność spraw, aż rozwiązanie się ustabilizuje. Grupowanie może być również wykorzystywane do
wykrywania anomalii, na przykład w przypadku dentystycznych transakcji oszustw. Metody
wykrywania klastra mogą być stosowane w próbce zawierającej tylko prawidłowe transakcje w celu
określenia kształtu i wielkości „normalnego” klastra. Kiedy pojawia się transakcja, która z
jakiegokolwiek powodu wychodzi poza klaster, jest to podejrzane. To podejście zostało zastosowane
w medycynie do wykrywania obecności nieprawidłowych komórek w próbkach tkanek oraz w
telekomunikacji do wykrywania wzorców wywoływania wskazujących na oszustwo. Grupowanie jest
często używane do dzielenia dużego zestawu danych na mniejsze grupy, które są bardziej podatne na
inne techniki. Na przykład wyniki regresji logistycznej można poprawić, wykonując ją osobno dla
mniejszych klastrów, które zachowują się inaczej i mogą mieć nieco inne rozkłady. Podsumowując,
klastrowanie jest potężną techniką do badania struktur wzorców w danych i ma szerokie zastosowanie
w analizie biznesowej. Istnieją różne metody grupowania. Analityk powinien znać wiele algorytmów
klastrowania i być w stanie zastosować najbardziej odpowiednią technikę zgodnie z potrzebami
biznesowymi.
Psychograficzne osobowości
Psychografia to wskaźniki zainteresowań, zachowań, postaw i opinii, które pomagają zrozumieć,
dlaczego dana osoba może / nie może kupić produkt. Dane psychograficzne w połączeniu z danymi
demograficznymi mogą dać prawie pełny obraz osoby i pomóc w wyborze rodzaju produktów, które
mogą spodobać się tej osobie. Psychograficzne parametry targetowania dla danej osoby są
definiowane przez psychologiczną tendencję grupy ludzi do zachowania się w określony sposób lub do
podobnych rzeczy. Tak więc dla młodej matki parametry psychograficzne obejmowałyby skłonność do
poszukiwania zasobów, które dałyby jej wiedzę na temat opieki nad dzieckiem. W świecie
internetowym wskaźniki definiujące psychikę danej osoby obejmowałyby przeszłe czynności związane
z przeglądaniem, aktywność na stronie internetowej, przeszłe zakupy, deklarowane zainteresowanie
stronami społecznościowymi i inne tego rodzaju dane. Dane psychograficzne, zebrane w ten sposób i
poskładane razem, mogą dać bardzo dobry wgląd w to, jakie produkty mogą być zainteresowane lub
mogą być zakupione przez osobę. Segmentacja rynku to proces dzielenia rynku na segmenty lub grupy
konsumentów, którzy są podobni, ale różni się od konsumentów w innych grupach. Segmentacja dzieli
rynek na podgrupy. Marketing docelowy polega na decydowaniu, które segmenty są najbardziej
rentowne. Ponadto pozycjonowanie obejmuje tworzenie wizerunku produktu, który będzie atrakcyjny
dla rynku docelowego lub kilku rynków docelowych. Segmentacja psychograficzna pomaga
konstruować produkty lub pozycjonować je w sposób, który czyni je bardziej atrakcyjnymi niż
konkurenci. Tworzenie map percepcyjnych pomaga zrozumieć, w jaki sposób konsumenci postrzegają
Twoją markę, i umożliwia pozycjonowanie marki w celu uzyskania maksymalnych korzyści. AI gromadzi
klientów w pulach odbiorców na podstawie punktów kontaktowych i analizy nastrojów, które

pomagają marketerom zrozumieć, jak różne segmenty klientów mogą zareagować na post
społecznościowy, billboard lub blog. Analizując sposób, w jaki klienci rozmawiają ze sobą, może
sugerować frazy i nastroje, które najlepiej współgrają z każdym segmentem odbiorców.

Głęboka nauka
Wprowadzenie
Głębokie uczenie się składa się z wielu hierarchicznych warstw przetwarzających informacje w sposób
nieliniowy, przy czym pewna koncepcja niższego poziomu pomaga zdefiniować koncepcje wyższego
poziomu. Głębokie uczenie się definiuje się jako:
Głębokie uczenie się jest klasą technik uczenia maszynowego, które wykorzystują wiele warstw
nieliniowego przetwarzania informacji do nadzorowanego lub nienadzorowanego wydobywania i
przekształcania cech oraz do analizy i klasyfikacji wzorców.
Płytkie sztuczne sieci neuronowe nie są w stanie obsłużyć dużej ilości złożonych danych, co jest
oczywiste w wielu rutynowych aplikacjach, takich jak naturalna mowa, obrazy, wyszukiwanie
informacji i inne aplikacje przetwarzające informacje podobne do człowieka. Głębokie uczenie się jest
zalecane dla takich aplikacji. Dzięki głębokiemu uczeniu się możliwe jest rozpoznawanie,
klasyfikowanie i kategoryzowanie wzorców danych dla maszyny przy stosunkowo mniejszym wysiłku.
Google jest pionierem w eksperymentowaniu z głębokim uczeniem się, które zainicjował Andrew Ng.
Głębokie uczenie się oferuje wielowarstwowe przetwarzanie podobne do ludzkiego w porównaniu z
płytką architekturą. Podstawową ideą głębokiego uczenia się jest zastosowanie przetwarzania
hierarchicznego z wykorzystaniem wielu warstw architektury. Warstwy architektury są ułożone
hierarchicznie. Dane wejściowe każdej warstwy są dostarczane do sąsiedniej warstwy po pewnym
wstępnym przeszkoleniu. W większości przypadków takie wstępne szkolenie wybranej warstwy
odbywa się w sposób nienadzorowany. Dogłębne uczenie się opiera się na rozproszonym podejściu do
zarządzania dużymi zbiorami danych. Podejście to zakłada, że dane są generowane z uwzględnieniem
wielu czynników, różnych czasów i różnych poziomów. Dogłębne uczenie się ułatwia uporządkowanie
i przetwarzanie danych na różne warstwy w zależności od czasu (wystąpienia), jego poziomu lub
charakteru. Głębokie uczenie się często wiąże się ze sztuczną siecią neuronową. Istnieją trzy kategorie
architektury głębokiego uczenia się:
(i) Generatywne
(ii) Dyskryminujące
(iii) Hybrydowe architektury głębokiego uczenia się
Architektury należą do kategorii generatywnej, która koncentruje się na wstępnym szkoleniu warstwy
w sposób nienadzorowany. Takie podejście eliminuje trudność szkolenia architektur niższego poziomu,
które opierają się na poprzednich warstwach. Każda warstwa może być wstępnie przeszkolona, a
następnie włączona do modelu w celu dalszego ogólnego strojenia i uczenia się. Takie rozwiązanie
rozwiązuje problem szkolenia architektury sieci neuronowej z wieloma warstwami i umożliwia głębokie
uczenie się. Architektura sieci neuronowej może mieć zdolność przetwarzania dyskryminacyjnego
poprzez łączenie danych wyjściowych każdej warstwy z oryginalnymi danymi lub różnymi
kombinacjami informacji, tworząc w ten sposób architekturę głębokiego uczenia. Model opisowy
często traktuje wyjścia sieci neuronowej jako warunkowe rozmieszczenie we wszystkich możliwych
sekwencjach znakowania dla danej sekwencji wejściowej, które będą dalej optymalizowane poprzez
funkcję celu. Architektura hybrydowa łączy właściwości architektury generatywnej i dyskryminacyjnej.
Typowe głębokie uczenie się można przeprowadzić w następujący sposób.
* Zbuduj sieć składającą się z warstwy wejściowej i warstwy ukrytej z niezbędnymi węzłami
* Trenuj sieć

* Dodaj kolejną ukrytą warstwę na górze wcześniej nauczonej sieci, aby wygenerować nową sieć
* Ponownie wyszkol sieć
* Powtórz dodawanie kolejnych warstw i po każdym dodaniu ponownie przeszkol sieć

Analiza dużych zbiorów danych
Analiza dużych zbiorów danych jest wymagana do wydajnego zarządzania ogromnymi ilościami
danych. Główne aspekty, które można wziąć pod uwagę przy przetwarzaniu dużych zbiorów danych,
to optymalizacja na dużą skalę, wielowymiarowa obsługa danych i dynamiczna obsługa danych.
Optymalizacja dotyczy znalezienia najskuteczniejszego rozwiązania problemów przy użyciu dobrze
zdefiniowanych procedur i modeli. Wszyscy zajmują się problemem optymalizacji w sposób
bezpośredni (systematyczny) lub pośredni (nieformalny). Problemy wymagające optymalizacji
obejmują problem sprzedawcy podróży, wybór kursu z dostępnych kursów pod danym strumieniem
(powiedzmy strumień naukowy) i poziom (licencjat), działania e-commerce (wybór najlepszego
telefonu komórkowego za pośrednictwem różnych witryn zakupów online) itp. Optymalizacja pomaga
w znalezieniu opłacalnych alternatyw dla wykonania zadania. Zwykle uważa się to za maksymalizację
lub minimalizację funkcji zasobów. Niektóre przykłady to maksymalizacja zysku, minimalizacja kosztów
i błędów. W przypadku domen o skończonym wymiarze dostępne są różne modele tego problemu;
jednak w przypadku dużych zbiorów danych zadanie optymalizacji staje się trudnym zadaniem. W
przypadku dużych zbiorów danych nie tylko wielkość transakcji jest obszerna, ale liczba zmiennych i
liczba ograniczeń są również wysokie. Wręcz przeciwnie, czasami dane i ograniczenia są umiarkowane,
ale ich struktura jest złożona, w taki sposób, że nie można sobie z nimi poradzić przy użyciu obecnych
metod. Na przykład uczenie się funkcji z dużego repozytorium obrazów medycznych w optymalny
sposób będzie trudne przy wsparciu tradycyjnej metody. Ponadto wymagałoby to ręcznego strojenia
niektórych parametrów. Oprócz tradycyjnych podejść popularne stają się również metody uczenia
maszynowego i optymalizacji równoległej. Wraz ze wzrostem wymiarów problemu wzrasta również
złożoność. Ograniczony wymiar problemu sprawia, że problem jest łatwy do rozwiązania; jednak
rozwiązanie nie jest potężne i nie zapewnia żadnej wiedzy na wysokim poziomie. Zwiększona liczba
wymiarów powoduje ogromny wzrost danych, które są trudne w obsłudze, wizualizacji i rozwiązaniu.
Mówi się, że z powodu wykładniczego wzrostu liczby możliwych wartości z każdym wymiarem, pełne
wyliczenie wszystkich podprzestrzeni staje się trudne do uzyskania wraz ze zwiększoną
wymiarowością, co jest znane jako przekleństwo wymiarowości. Dogłębne uczenie się będzie pomocne
w zarządzaniu takimi wielowymiarowymi danymi oraz pomoże w grupowaniu, przetwarzaniu i

wizualizacji takich danych. Bioinformatyka, sieć czujników, rozpoznawanie wzroku i mowy to dziedziny,
w których można znaleźć tak wysoko wymiarowe dane. Oprócz wielkości i struktury czas jest kolejnym
ważnym czynnikiem, który zwiększa złożoność danych, a tym samym utrudnia zarządzanie danymi.
Dane dynamiczne różnią się pod względem wielkości, objętości i podstawowej struktury.
Wielkoskalowe i dynamiczne dane są generowane i przetwarzane w wielu obszarach, takich jak
dynamika płynów, materiałoznawstwo, dynamika modułowa i systemy inspirowane biologią.
Przykładową domeną jest generowanie mowy ludzkiej. Generowanie mowy ludzkiej ma strukturę
hierarchiczną. Dogłębne uczenie się byłoby przydatne w modelowaniu mowy strukturalnej.
Różne modele głębokiego uczenia się
Autoencodery
Autoencoder to sztuczna sieć neuronowa zdolna do uczenia się różnych wzorców kodowania. Prosta
forma autokodera przypomina wielowarstwowy perceptron zawierający warstwę wejściową, jedną lub
więcej warstw ukrytych i warstwę wyjściową. Główną różnicą pomiędzy typowym perceptronem
wielowarstwowym a sprzężoną siecią neuronową i autokoderem jest liczba węzłów w warstwie
wyjściowej. W przypadku autokodera warstwa wyjściowa zawiera taką samą liczbę węzłów jak w
warstwie wejściowej. Zamiast przewidywać wartości docelowe na podstawie wektora wyjściowego,
autoencoder musi przewidywać własne dane wejściowe. Ogólny zarys mechanizmu uczenia się jest
następujący.

Dla każdego wejścia x
- Wykonaj przekazanie do przodu, aby obliczyć funkcje aktywacyjne dostępne na wszystkich ukrytych
warstwach i warstwach wyjściowych
- Znajdź odchylenie między wartościami obliczonymi za pomocą danych wejściowych, używając
odpowiedniej funkcji błędu
- Zgłoś błąd z powrotem, aby zaktualizować wagi
Powtarzaj zadanie do zadowalającego wyniku.

Jeśli liczba węzłów w ukrytych warstwach jest mniejsza niż węzłów wejściowych / wyjściowych,
wówczas aktywacje ostatniej ukrytej warstwy są uważane za skompresowaną reprezentację danych
wejściowych. Gdy węzły warstwy ukrytej są więcej niż warstwa wejściowa, autoencoder może
potencjalnie nauczyć się funkcji tożsamości i stać się bezużyteczny w większości przypadków.
Deep Belief Net
Sieć głębokiej wiary jest rozwiązaniem problemu obsługi funkcji niewypukłych i lokalnych minimów
przy użyciu typowego perceptronu wielowarstwowego. Jest to alternatywny rodzaj głębokiego uczenia
się składający się z wielu warstw ukrytych zmiennych połączonych między warstwami. Sieć głębokiego
przekonania można postrzegać jako ograniczone maszyny Boltzmanna (RBM), w których ukryta
warstwa każdej podsieci działa jako widoczna warstwa wejściowa dla sąsiedniej warstwy sieci. To
sprawia, że najniższa widoczna warstwa jest zestawem szkoleniowym dla sąsiedniej warstwy sieci. W
ten sposób każda warstwa sieci jest szkolona niezależnie i zachłannie. Ukryte zmienne są używane jako
zmienne obserwowane do trenowania każdej warstwy głębokiej struktury. Algorytm treningowy dla
sieci o głębokim przekonaniu zapewnia się następująco:

* Rozważ wektor wejść.
* Wytrenuj ograniczoną maszynę Boltzmanna za pomocą wektora wejściowego i uzyskaj macierz
ciężaru
* Trenuj dwie dolne warstwy sieci za pomocą tej macierzy wag
* Wygeneruj nowy wektor wejściowy za pomocą sieci (RBM) poprzez próbkowanie lub średnią
aktywację ukrytych jednostek
* Powtarzaj procedurę aż do osiągnięcia dwóch górnych warstw sieci
Dostrajanie sieci głębokiej wiary jest bardzo podobne do perceptronu wielowarstwowego. Tak głęboko
zakorzenione sieci są przydatne w modelowaniu akustycznym.
Konwolucyjne sieci neuronowe
Konwolucyjna sieć neuronowa (CNN) jest kolejnym wariantem sprzężonego w przód
wielowarstwowego perceptronu. Jest to rodzaj sprzężonej sieci neuronowej, w której poszczególne
neurony są ułożone w taki sposób, że reagują na zachodzące na siebie obszary w polu widzenia.
Głębokie sieci CNN działają poprzez modelowanie kolejno małych informacji i łączenie ich głębiej w
sieci. Jednym ze sposobów ich zrozumienia jest to, że pierwsza warstwa spróbuje wykryć krawędzie i
utworzyć szablony do wykrywania krawędzi. Następnie kolejne warstwy spróbują połączyć je w
prostsze kształty i ostatecznie w szablony o różnych pozycjach obiektu, oświetleniu, skalach itp.
Ostateczne warstwy będą pasować do obrazu wejściowego ze wszystkimi szablonami, a ostateczna
prognoza jest jak ważona suma wszystkich im. Tak więc głębokie sieci CNN mogą modelować złożone
warianty i zachowania, zapewniając bardzo dokładne prognozy. Taka sieć podąża za wizualnym
mechanizmem żywych organizmów. Komórki w korze wzrokowej są wrażliwe na małe podregiony pola
widzenia, zwane polem recepcyjnym. Podregiony są ułożone tak, aby obejmowały cały obraz pola, a
komórki działają jako filtry lokalne w przestrzeni wejściowej. Algorytm wstecznej propagacji służy do
trenowania parametrów każdego jądra splotu. Ponadto każde jądro jest replikowane na całym obrazie
z tymi samymi parametrami. Istnieją operatory splotowe, które wydobywają unikalne cechy danych
wejściowych. Oprócz warstwy splotowej sieć zawiera rektyfikowaną warstwę jednostki liniowej,
warstwy pulujące w celu obliczenia maksymalnej lub średniej wartości cechy w obszarze obrazu oraz
warstwę strat składającą się z funkcji strat specyficznych dla aplikacji. Rozpoznawanie obrazu i analiza
wideo oraz przetwarzanie języka naturalnego są głównymi zastosowaniami takiej sieci neuronowej. W
obszarze widzenia komputerowego obserwowano częste postępy w ciągu ostatnich kilku lat. Jednym
z najczęściej stwierdzanych osiągnięć jest CNN. Teraz głębokie CNN stanowią rdzeń najbardziej
wyrafinowanej fantazyjnej aplikacji do wizji komputerowej, takiej jak samochody samobieżne,
automatyczne tagowanie znajomych na zdjęciach na Facebooku, rozpoznawanie gestów,
zabezpieczenia twarzy i automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Nawracające sieci neuronowe
Model splotowy działa na stałej liczbie danych wejściowych, generuje wektor o stałej wielkości jako
dane wyjściowe ze wstępnie określoną liczbą kroków. Sieci rekurencyjne pozwalają nam operować
sekwencjami wektorów na wejściu i wyjściu. W przypadku powtarzającej się sieci neuronowej
połączenie między jednostkami tworzy ukierunkowany cykl. W przeciwieństwie do tradycyjnej sieci
neuronowej, rekurencyjne wejście sieci neuronowej i dane wyjściowe nie są niezależne, ale powiązane.
Ponadto, rekurencyjna sieć neuronowa ma wspólne parametry na każdej warstwie. Można trenować

sieć rekurencyjną w sposób podobny do tradycyjnej sieci neuronowej, stosując metodę propagacji
wstecznej. Tutaj obliczanie gradientu nie zależy od bieżącego kroku, ale również od poprzednich
kroków. Wariant zwany dwukierunkową rekurencyjną siecią neuronową jest również wykorzystywany
w wielu aplikacjach. Dwukierunkowa sieć neuronowa uwzględnia nie tylko poprzednie, ale także
oczekiwane przyszłe wyniki. W dwukierunkowych i prostych rekurencyjnych sieciach neuronowych
głębokie uczenie się można osiągnąć poprzez wprowadzenie wielu ukrytych warstw. Takie głębokie
sieci zapewniają wyższa zdolność uczenia się z dużą ilością danych do nauki. Przetwarzanie mowy,
przetwarzania obrazu i języka naturalnego to tylko niektóre z potencjalnych obszarów, w których
można zastosować rekurencyjne sieci neuronowe.
Uczenie się przez wzmacnianie sieci neuronowych
Uczenie się przez wzmocnienie jest rodzajem hybrydyzacji programowania dynamicznego i nauki
nadzorowanej. Typowe elementy tego podejścia to środowisko, agent, działania, polityka i funkcje
kosztów. Agent działa jako kontroler systemu; polityka określa działania, które należy podjąć; a funkcja
nagrody określa ogólny cel problemu uczenia się przez wzmocnienie. Agenta, który otrzymuje
maksymalną możliwą nagrodę, można uznać za wykonanie najlepszej akcji dla danego stanu. Agent
tutaj odnosi się do streszczenia jednostki, która może być dowolnym przedmiotem lub przedmiotem
wykonującym czynności: autonomiczne samochody, roboty, ludzie, boty czatu obsługi klienta itp. Stan
agenta odnosi się do pozycji agenta i jego stanu w jego abstrakcyjnym środowisku; na przykład pewna
pozycja w świecie rzeczywistości wirtualnej, budynek, szachownica lub pozycja i prędkość na torze
wyścigowym. Głębokie uczenie się wzmacniające stanowi obietnicę bardzo ogólnej procedury uczenia
się, która może nauczyć się przydatnych zachowań przy bardzo niewielkiej ilości informacji zwrotnych.
Jest to ekscytujący, ale jednocześnie wymagający obszar, który z pewnością będzie ważną częścią
przyszłego krajobrazu AI.
Zastosowania głębokiego uczenia się w biznesie
Analityka już od dłuższego czasu zmienia wyniki firm. Teraz, gdy coraz więcej firm opanowuje
wykorzystanie analizy, zagłębia się w swoje dane, aby zwiększyć wydajność, uzyskać większą przewagę
konkurencyjną i jeszcze bardziej zwiększyć swoje wyniki finansowe. Właśnie dlatego firmy chcą
wdrożyć uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję; chcą bardziej kompleksowej strategii analitycznej,
aby osiągnąć te cele biznesowe. Pierwszym krokiem jest nauka, jak włączyć nowoczesne techniki
uczenia maszynowego do infrastruktury danych. W tym celu wielu szuka firm, które już pomyślnie
rozpoczęły proces wdrażania. Dokładnie, firmy w przestrzeni zaangażowania klienta wykorzystują
sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do analizowania rozmów, zarówno tych, które kończą się
sprzedażą, jak i tych, które tego nie robią, oraz do automatycznej identyfikacji języka, który naturalnie
prowadzi do sprzedaży lub który przewiduje, kiedy sprzedaż nastąpi . Ważnym problemem jest to, czy
wykorzystać cały dostępny korpus danych big data dostępny podczas analizy danych za pomocą
algorytmów głębokiego uczenia. Ogólnym celem jest zastosowanie algorytmów uczenia głębokiego do
szkolenia wzorców reprezentacji danych wysokiego poziomu w oparciu o część dostępnego korpusu
wejściowego, a następnie wykorzystanie pozostałego korpusu wejściowego z wyuczonymi wzorcami
do wyodrębnienia abstrakcji danych i reprezentacji. W kontekście tego problemu należy zbadać, jaka
ilość danych wejściowych jest na ogół niezbędna do szkolenia przydatnych (dobrych) reprezentacji
danych za pomocą algorytmów głębokiego uczenia, które można następnie uogólnić dla nowych
danych w konkretnej domenie aplikacji dużych zbiorów danych. Jedną z najczęściej omawianych
obecnie aplikacji biznesowych do głębokiego uczenia się są samochody samojezdne - koncepcja, którą
stosuje każdy duży gracz, od Volkswagena po Google. Systemy te wykorzystują czujniki i sieć
neuronową do przetwarzania ogromnej ilości danych. Samochód uczy się rozpoznawać przeszkody i
odpowiednio reagować, zwiększając swoją wiedzę poprzez użytkowanie wykraczające poza

programowanie fabryczne. Samojezdne systemy samochodowe wykorzystują czujniki i sieć neuronową
do przetwarzania ogromnej ilości danych. W końcu, mając wystarczającą ilość danych, maszyny uczą
się, jak prowadzić lepiej niż ludzie. Innym powszechnym zastosowaniem jest wykrywanie obrazu i
klasyfikacja obiektów, jak widać dziś na Facebooku. Firma ma więcej niż wystarczającą ilość danych na
temat obrazów do pracy, dzięki czemu głębokie uczenie się w zakresie wykrywania obrazów jest bardzo
dostępne. Obecnie Facebook może klasyfikować różne obiekty na obrazie z bardzo dużą dokładnością.
Przykład zastosowania biznesowego: Głębokie uczenie się w handlu elektronicznym
Ogromne ilości danych są dostępne za pośrednictwem mobilnego handlu elektronicznego. Dane te
umożliwiły algorytmom głębokiego uczenia się śledzenie podróży nabywcy, dzięki czemu maszyny mają
teraz jasny obraz tego, jakiego rodzaju informacji o produktach szukają kupujący, kiedy podejmują
decyzje zakupowe dotyczące różnych rzeczy. Ponieważ maszyny mogą jednocześnie przechowywać i
odwoływać się do olbrzymich ilości informacji, stosując wyuczoną wiedzę, są w stanie przewidzieć,
jakiego rodzaju zakupy konsumenci mogą dokonać przed podjęciem decyzji. Oznacza to, że śledząc
aktywność użytkownika, Twoja witryna e-commerce może zaoferować kupującym opcje zakupu, które
przemówią do niego na podstawie specyfikacji innych produktów, które przeglądali, ile czasu spędzili
na oglądaniu każdego produktu i co zrobili przed i po obejrzeniu każdego elementu. Uwzględnia nawet
porę dnia i lokalizację widza, bez względu na to, czy jest to mężczyzna, czy kobieta, oraz wszelkie inne
istotne konteksty dostępne dla urządzenia. Powiedzmy, że Rita odwiedza sklep internetowy i patrzy na
damskie buty do biegania Blue. Buty, na które patrzy, są ładne, ale niezupełnie tego, czego chce. Chce
buta, który ma większe wsparcie łuku. Na szczęście dla Rity strona korzysta z algorytmów głębokiego
uczenia się. Rita może kliknąć na zdjęcie buta, aby przejrzeć porównywalne wizualnie produkty.
Produkty zalecane dla niej zostały wybrane na podstawie analizy obrazu, który kliknęła Rita, oraz jej
innej aktywności, odkąd weszła na stronę. Algorytm zasugerował inne pary butów o podobnej
charakterystyce koloru i kształtu. System współpracował z systemem wejścia-wyjścia, w którym
działania i preferencje Rity działały jako dane wejściowe, a buty, które są jej zalecane, działają jako
dane wyjściowe. Kolekcja pikseli na obrazie, które kliknęła Rita, służy jako dane wejściowe, zmuszając
system do próby znalezienia podobnych zestawów danych. Oczywiste jest, że jest to skuteczny sposób
nie tylko promowania swoich produktów, ale także oferowania obsługi klienta, nawet bez obecności.
Klient łatwo znajduje to, czego chce, ma do dyspozycji wiele opcji, a wszystkie potrzebne informacje są
łatwo dostępne. Zasadniczo Twoja witryna e-commerce staje się wirtualnym asystentem sklepu.
Głębokie uczenie się oznacza więcej możliwości zwiększenia współczynników konwersji biznesowych i
poprawy wizerunku marki dzięki pozytywnemu doświadczeniu klienta. Twoi klienci nie tylko otrzymują
ukierunkowane spersonalizowane treści związane z zakupami, których dokonują, ale także oferowane
im powiązane produkty, którymi mogą być zainteresowani, w oparciu o ich indywidualne zachowanie.
Podczas gdy głębokie uczenie się zostało skutecznie zastosowane zadania wnioskowania wzorców,
rzeczywisty cel tego pola wykracza daleko poza aplikacje specyficzne dla zadania. Ten zakres może
powodować, że porównywanie różnych metod staje się coraz bardziej złożone i prawdopodobnie
będzie wymagać wspólnego wysiłku ze strony społeczności badawczej. Ponadto, pomimo
nieograniczonych możliwości oferowanych przez technologie głębokiego uczenia się, niektóre zadania
specyficzne dla danej dziedziny mogą nie zostać bezpośrednio wzmocnione przez takie programy.
Platformy dogłębnego uczenia się mogą również korzystać z funkcji inżynieryjnych, ucząc się bardziej
złożonych reprezentacji, których zwykle brakuje w projektowanych systemach. Pomimo licznych
otwartych pytań badawczych i faktu, że dziedzina ta jest wciąż w powijakach, postępy w zakresie
opracowywania systemów głębokiego uczenia się będą kształtować przyszłość systemów uczenia
maszynowego i systemów sztucznej inteligencji w ogóle.

Zatrudnianie AI w biznesie
Krajobraz Analityczny
Obecnie dostępne będą ogromne ilości dodatkowych danych, w tym zarówno danych
ustrukturyzowanych, takich jak czujniki, jak i danych nieuporządkowanych, takich jak kamery, media
społecznościowe i sentyment z sieci społecznościowej. Głównym czynnikiem wzrostu AI opartej na
danych jest dostępność ogromnych ilości danych. Obejmuje to dane generowane maszynowo z
nowych źródeł, takich jak czujniki lub tak zwany Internet rzeczy, a także dane generowane przez ludzi,
zarówno z przedsiębiorstwa, jak i spoza niego. Analityka biznesowa jest wykorzystywana w branży
informatycznej w odniesieniu do wykorzystania komputerów w celu uzyskania wglądu w dane. Dane
można uzyskać ze źródeł wewnętrznych firmy, takich jak aplikacja do planowania zasobów
przedsiębiorstwa, hurtownie danych / smarty, od zewnętrznego dostawcy danych lub ze źródeł
publicznych. Firmy starają się wykorzystać cyfrowe dane z systemów transakcyjnych i
zautomatyzowanych procesów biznesowych, aby wspierać podejmowanie decyzji „na podstawie
faktów”. Tak więc analityka biznesowa jest raczej kategorią informatyki niż konkretną metodą,
aplikacją lub produktem. Analiza jest częścią ewolucji, która może doprowadzić do udanego systemu
sztucznej inteligencji. W tym przypadku modele uczenia maszynowego są szkolone na ogromnych
zestawach danych. W organizacji zajmującej się analizą danych, która zajmuje się wykrywaniem
danych, big data i zadaniami takimi jak przekierowanie danych, przygotowanie i integracja danych,
sztuczna inteligencja jest naturalnym postępem. Dojrzały system analityczny będzie podstawą sukcesu
AI. Kolejny kluczowy obszar jaki należy wziąć pod uwagę, że systemy sztucznej inteligencji dojrzewają
przez pewien czas, ponieważ są zasilane większą ilością danych i odpowiedniej jakości danych. Dlatego
firmy inwestują w przechowywanie danych i hurtownie danych; jest to część procesu wyrównywania
zasobów w celu wdrożenia sztucznej inteligencji.
Obszary zastosowania
Wiele funkcji w firmie może korzystać z analiz. Najczęstsze kategorie funkcjonalne obejmują:
(a) Analiza klientów: ta kategoria obejmuje aplikacje do marketingu (profilowanie klientów,
segmentacja, analiza sieci społecznościowych, analiza reputacji marki, optymalizacja marketingu mix)
i wrażenia klientów. Technologie SNAzzy (Social Network Analysis in Telecom) i VOCA (Voice-ofCustomer-Analytics) należą do tej kategorii.
(b) Analiza łańcucha dostaw: obejmuje prognozowanie popytu i optymalizacja zapasów, cen,
harmonogramów, transportu i magazynowania, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka i ryzyku.
Optymalizacja wewnętrznego łańcucha dostaw IBM przyniosła imponujące wyniki. Podpole znane jako
Human Capital Analytics, zwane także Workforce Analytics, dotyczy branż usługowych, w których
zasoby ludzkie są głównym środkiem produkcji.
(c) Oszustwa i analiza ryzyka: Obejmuje to ocenę kilku rodzajów ryzyka (rynkowego, operacyjnego,
kredytowego), szczególnie w sektorze finansowym.
(d) Analityka w domenie publicznej: wymuszone ograniczeniami zasobów naturalnych,
rządy wykorzystują analizy do takich zadań, jak wykrywanie wycieków wody w systemach dystrybucji,
usprawnianie sieci energetycznych i systemów ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego.
Złożoność analityki
Złożoność analityki można podzielić na trzy warstwy: Analizy opisowe można wdrożyć za pomocą
arkuszy kalkulacyjnych lub siły przemysłowej. Analityka predykcyjna dotyczy tego, co będzie dalej, a

analityka nakazowa dotyczy tego, jak osiągnąć najlepszy wynik. Analityka biznesowa koncentruje się
na pięciu kluczowych obszarach potrzeb klientów:
* Dostęp do informacji: ten pierwszy segment jest podstawą analizy biznesowej. Chodzi przede
wszystkim o wspieranie świadomego / wspólnego podejmowania decyzji w całej firmie - upewnienie
się, że decydenci mogą zrozumieć, w jaki sposób działa ich obszar działalności, aby mogli podejmować
świadome decyzje.
* Wgląd: głębsze zrozumienie, dlaczego się dzieje, na przykład pełny obraz klienta (historia transakcji,
segmentacja, sentyment i opinia itp.), Aby podejmować lepsze decyzje i umożliwić zyskowny rozwój.
* Foresight: Wykorzystywanie przeszłości do przewidywania potencjalnych przyszłych wyników, tak
aby działania i decyzje były obliczane w celu spełnienia celów i wymagań firmy.
* Zwinność w biznesie: Optymalizacja decyzji w czasie rzeczywistym zarówno w procesach
peoplecentrycznych, jak i procesowych / zautomatyzowanych.
* Dostosowanie strategiczne: w tym segmencie rynku chodzi o strategiczne dostosowanie wszystkich
osób w firmie - od strategii do realizacji. Chodzi o umożliwienie widoczności korporacyjnej i
operacyjnej. Chodzi o dokumentowanie preferencji, priorytetów, celów i wymagań, które napędzają
podejmowanie decyzji
Organizacje, które podejmują podróż do aplikacji analityki biznesowej, muszą rozpocząć od planu
zarządzania informacjami, który traktuje dane i informacje jako aktywa strategiczne. Gdy informacje
są traktowane jako zasób, można zastosować analizy opisowe, predykcyjne i nakazowe. Klasycznie
firma lub organizacja rozpoczyna tę podróż od analizy danych wygenerowanych z jej systemów
automatyzacji: planowania zasobów przedsiębiorstwa, zarządzania relacjami z klientem, czasu i
obecności, handlu elektronicznego, zarządzania gwarancjami i tym podobnych. Firma może także
posiadać nieuporządkowane dane, takie jak umowy, skargi klientów, wewnętrzne wiadomości e-mail,
a w coraz większym stopniu dane graficzne z systemów monitorowania obiektów, a także
nieuporządkowane dane z różnych źródeł internetowych, takich jak Facebook, Twitter i blogi. Razem
ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane zapewniają 360-stopniowy widok informacji w celu
usprawnienia procesu decyzyjnego. Wiele technik analizy biznesowej stosowanych w przypadku
danych strukturalnych można również zastosować do danych nieustrukturyzowanych
Analiza opisowa
Większość firm zaczyna od analizy opisowej - wykorzystania danych w celu ustalenia, co wydarzyło się
w przeszłości. Analizy opisowe przygotowują i analizują dane historyczne oraz identyfikują wzorce na
podstawie próbek do raportowania trendów. Techniki takie jak modelowanie danych, wizualizacja i
analiza regresji w dużej mierze znajdują się w tej przestrzeni. Jest to zestaw technologii i procesów
wykorzystujących dane do zrozumienia i analizowania wyników biznesowych. Analizy opisowe można
podzielić na trzy obszary, które odpowiadają na niektóre rodzaje pytań:
* Standardowe raporty i pulpity nawigacyjne: co się stało? Jak to się ma do naszego planu? Co się teraz
dzieje?
* Raportowanie ad hoc: ile? Jak często? Gdzie?
* Analiza / zapytanie / drążenie w dół: na czym dokładnie polega problem? Dlaczego tak się dzieje?
Analizy opisowe są najczęściej stosowanym i najlepiej rozumianym typem analityki. Analizy opisowe
kategoryzują, charakteryzują, konsolidują i klasyfikują dane. Analizy opisowe obejmują pulpity

nawigacyjne, raporty (np. Budżet, sprzedaż, przychody i koszty) i różne rodzaje zapytań. Narzędzia do
analizy opisowej mogą zapewniać mechanizmy łączenia ze źródłami danych przedsiębiorstwa.
Zazwyczaj obejmują one funkcje generowania raportów, możliwości dystrybucji i wizualizacji danych.
Techniki analizy opisowej są najczęściej stosowane w przypadku danych strukturalnych, chociaż
podejmowano liczne wysiłki, aby rozszerzyć ich zasięg na dane nieustrukturyzowane, często poprzez
stworzenie ustrukturyzowanych metadanych i indeksów. Analizy opisowe pomagają zrozumieć
przeszłość, a także wydarzenia zachodzące w czasie rzeczywistym. Wiele opisowych aplikacji
analitycznych jest wdrażanych za pomocą gotowych rozwiązań do analizy biznesowej lub narzędzi do
tworzenia arkuszy kalkulacyjnych; jednak trudności z kontrolą wersji mogą wynikać z
rozprzestrzeniania się arkuszy kalkulacyjnych. Zaletą opisowej platformy oprogramowania
analitycznego (inteligencja biznesowa i oprogramowanie do zarządzania informacjami / danymi) jest
łączność zapewniana z bazowym zaufanym systemem zarządzania informacjami, a także możliwość
pracy z danymi o wielu wymiarach w celu uzyskania wglądu. Wgląd w to, co dzieje się teraz lub w
przeszłości, może być przydatny w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości, ale analizy opisowe
opierają się na ludzkim przeglądzie danych i nie zawierają solidnych technik ułatwiających zrozumienie
tego, co może wydarzyć się w przyszłości, ani nie zapewnia narzędzi do sugerowania decyzji, co należy
zrobić dalej. Analizy opisowe zapewniają znaczny wgląd w wyniki biznesowe i umożliwiają
użytkownikom lepsze monitorowanie i zarządzanie procesami biznesowymi. Ponadto analiza opisowa
często służy jako pierwszy krok w skutecznym zastosowanu predykcyjnych lub nakazowych analiz.
Organizacje, które skutecznie wykorzystują analizy opisowe, zazwyczaj mają jeden pogląd na przeszłość
i mogą skoncentrować się na teraźniejszości, a nie na pogodzeniu różnych poglądów na przeszłość.
Analityka predykcyjna
Analizy predykcyjne wykorzystują dane, aby dowiedzieć się, co może się wydarzyć w przyszłości.
Oczywiście jest to bardziej wyrafinowane i bardziej zaawansowane wykorzystanie analityki. Analityka
predykcyjna przewiduje przyszłe prawdopodobieństwa i trendy oraz znajduje relacje w danych, które
nie są jasne w analizie w starym stylu. Techniki takie jak eksploracja danych i modelowanie predykcyjne
znajdują się w tej przestrzeni. W szczególności analityka predykcyjna, kategoria ustrukturyzowanej
analizy danych, wykorzystuje dane i techniki matematyczne do odkrywania wyjaśniających i
predykcyjnych modeli wydajności biznesowej reprezentujących dziedziczony związek między danymi
wejściowymi i wyjściowymi.
Analityka predykcyjna korzysta ze zrozumienia przeszłości, aby „przewidywać” przyszłość. Analityka
predykcyjna jest stosowana zarówno w czasie rzeczywistym, aby wpływać na proces operacyjny
(działania polegające na zatrzymywaniu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wiadomości czatu
lub identyfikacji podejrzanych transakcji w czasie rzeczywistym), a także wsadowo (kieruj reklamy na
nowych klientów na stronie internetowej lub pocztę bezpośrednią, aby zwiększyć sprzedaż krzyżową /
sprzedaż w górę -sprzedaż, przewidywanie rezygnacji itp.). Prognozy te są dokonywane przez badanie
danych o przeszłości, wykrywanie wzorców lub relacje w tych danych, a następnie ekstrapolowanie
tych relacji w czasie. Na przykład roszczenie ubezpieczeniowe należące do kategorii (wzorca), która
okazała się niepokojąca w przeszłości, można oznaczyć do bliższego zbadania. Przewidywalne analizy
można podzielić na sześć kategorii:
* Eksploracja danych: Jakie dane są skorelowane z innymi danymi?
* Rozpoznawanie wzorców i alerty: Kiedy powinienem podjąć działania w celu skorygowania lub
dostosowania procesu lub urządzenia?
* Symulacja Monte-Carlo: Co może się stać?

* Prognozowanie: Co się stanie, jeśli te trendy się utrzymają?
* Analiza przyczyn źródłowych: dlaczego coś się stało?
* Modelowanie predykcyjne: co będzie dalej?
Analizy opisowe można rozpocząć od zapewnienia statycznego widoku przeszłości, ale w miarę
gromadzenia większej liczby przypadków w źródłach danych, które dokumentują wcześniejsze
doświadczenia, etapy oceny, klasyfikacji i kategoryzacji można powtarzać za pomocą szybkich
algorytmów, nadając całościowy proces pracy miara zdolności dostosowawczych. Gdy analizy opisowe
osiągną etap, w którym wspierają działania antycypacyjne, próg przechodzi w dziedzinę analiz
predykcyjnych. Analityka predykcyjna stosuje zaawansowane techniki do badania scenariuszy i
pomaga wykrywać ukryte wzorce w ogromnych ilościach danych w celu prognozowania przyszłych
zdarzeń. Wykorzystuje techniki, które dzielą i grupują dane (transakcje, osoby, zdarzenia itp.) w spójne
zestawy w celu przewidywania zachowań i wykrywania trendów. Wykorzystuje techniki takie jak
klastrowanie, reguły ekspertów, drzewa decyzyjne i sieci neuronowe. Analityka predykcyjna jest
najczęściej używana do obliczania potencjalnego zachowania w sposób, który pozwala:
* Analizuj szeregi czasowe, oceniając przeszłe dane i trendy, aby przewidzieć przyszłe wymagania
(poziom, trend, sezonowość). Zaawansowane metody obejmują identyfikację cyklicznych wzorców,
izolowanie wpływu zdarzeń zewnętrznych (np. Pogody), charakteryzowanie nieodłącznej zmienności i
wykrywanie trendów.
* Określić relacje „przyczynowości” między dwoma lub więcej szeregami czasowymi, na przykład
prognozując popyt na części zamienne w miejskim zakładzie utrzymania autobusów, uwzględniając
zarówno historyczne wskaźniki wykorzystania, jak i znane, przewidywane lub sezonowe zmiany popytu
na pasażerów.
* Wyodrębnij wzorce z dużych ilości danych poprzez eksplorację danych, aby przewidzieć nieliniowe
zachowanie, które nie jest łatwe do zidentyfikowania za pomocą innych metod. Tego przewidywanego
zachowania można użyć do tworzenia polityk automatyzujących działania, które należy podjąć w
przyszłości; na przykład poprzez klasyfikację wcześniejszych roszczeń ubezpieczeniowych, przyszłe
roszczenia mogą zostać oznaczone do zbadania, jeśli mają duże prawdopodobieństwo oszustwa. Pod
względem operacyjnym analityka predykcyjna może być stosowana jako przewodnik w odpowiedzi na
pytania takie jak:
- Kim są moi najlepsi klienci i jaki jest najlepszy sposób dotarcia do nich?
- Którzy pacjenci najczęściej reagują na dane leczenie?
- Czy ten wniosek ubezpieczeniowy może zostać odrzucony?
- Czy jest to podejrzana transakcja, która może być nieuczciwa?
Na tym poziomie bardziej trafnie stosuje się termin „zaawansowana analityka”. Uwzględniono techniki
modelowania i symulacji predykcyjnej oraz prognozowania. W symulacji tworzony jest model systemu;
szacunki lub prognozy dotyczące przyszłego zachowania systemu dokonywane są poprzez ćwiczenie
modelu w różnych scenariuszach. Symulacja wymaga umiejętności budowania algorytmów lub
konstrukcji matematycznych, które zapewniają wystarczająco dokładną reprezentację
obserwowalnego zachowania systemu. To z kolei można wykorzystać do oceny proponowanych zmian
w systemie przed ich wdrożeniem, minimalizując w ten sposób koszty i ryzyko. Wiele procesów
modelowania biznesowego należy do tej kategorii. Prognozowanie, które jest częścią analizy
predykcyjnej, może być stosowane na wiele sposobów, z których nie mniej ważne jest przewidywanie

obciążenia pracą, które często przekłada się na wymagane zasoby, w tym zasoby ludzkie. Działalność
prognostyczna ustanawia pożądany stan końcowy, a szczegóły są następnie tłumaczone na uzgodniony
plan operacyjny (wprowadź działalność planowania przedsiębiorstwa), a wraz z opisowymi,
zaawansowanymi analizami, planowaniem przedsiębiorstwa i końcowymi działaniami dotyczącymi
zamknięcia / konsolidacji / zgodności końcowej mili tworzą wydajność w pętli zamkniętej system
zarządzania, który powtarza się wielokrotnie w firmie. Techniki modelowania predykcyjnego można
również wykorzystać do badania danych w celu oceny hipotez. Jeśli każdy punkt danych (lub
obserwacja) składa się z wielu atrybutów, przydatne może być zrozumienie, czy niektóre kombinacje
podzbioru atrybutów przewidują kombinację innych atrybutów. Na przykład można zbadać roszczenia
ubezpieczeniowe w celu zweryfikowania hipotezy, że wiek, płeć i kod pocztowy mogą przewidzieć
prawdopodobieństwo roszczenia z tytułu ubezpieczenia auto. Narzędzia do modelowania
predykcyjnego mogą pomóc zarówno w sprawdzaniu poprawności, jak i generowaniu hipotez. Jest to
szczególnie przydatne, gdy niektóre atrybuty są działaniami określanymi przez osoby podejmujące
decyzje biznesowe. Dane stanowią sedno analityki predykcyjnej. Aby uzyskać pełny widok, dane są
łączone z danych opisowych (atrybuty, cechy, dane geograficzne / demograficzne), danych dotyczących
zachowania (zamówienia, transakcje, historia płatności), danych interakcji (e-mail, transkrypcje czatu)
, internetowe strumienie kliknięć) i dane o postawach (opinie, preferencje, potrzeby i pragnienia). Z
pełnym widokiem klienci mogą osiągnąć wyższą wydajność, taką jak radykalne obniżenie kosztów
roszczeń, walka z oszustwami i maksymalizacja zwrotu z inwestycji, przekształcenie call center w
centrum zysków, szybsza obsługa klientów i efektywne obniżenie kosztów.
Oprócz przechwytywania danych, uzyskiwania dostępu do zaufanych i społecznościowych danych
wewnątrz i na zewnątrz firmy, a także modelowania i stosowania algorytmów predykcyjnych,
wdrożenie modelu jest równie ważne, aby zmaksymalizować wpływ analiz na operacje w czasie
rzeczywistym. Aplikacje analityczne predykcyjne Analizy predykcyjne mogą być stosowane w wielu
aplikacjach. Przytaczamy tutaj przykłady, w których wywarło to pozytywny wpływ. System
wspomagania decyzji medycznych Eksperci wykorzystują analizy predykcyjne w opiece zdrowotnej
przede wszystkim w celu ustalenia, którzy pacjenci są narażeni na ryzyko wystąpienia pewnych chorób,
takich jak cukrzyca, astma, choroby serca i inne choroby w ciągu życia.
Wykrywanie oszustw. Oszustwa są szeroko rozpowszechnione w różnych branżach. Przypadki oszustw
pojawiają się w różnych dziedzinach, takich jak aktywacje kart kredytowych, faktury, deklaracje
podatkowe, działalność online, roszczenia ubezpieczeniowe i połączenia telefoniczne. Wszystkie te
branże są zainteresowane wykrywaniem oszustw i zachęcaniem osób odpowiedzialnych do
dokonywania rezerwacji oraz zapobiegania i monitorowania oszustw przy rozsądnych kosztach.
Modelowanie predykcyjne może pomóc im osiągnąć te cele. Mogą być również wykorzystywane do
wykrywania oszustw w sprawozdaniach finansowych w firmach.
Ubezpieczenia. Podobnie jak oszustwa, niespodziewanie wysokie i podejrzane roszczenia są zmorą firm
ubezpieczeniowych. Chcieliby uniknąć płacenia takich roszczeń. Chociaż cel jest dość prosty,
modelowanie predykcyjne odniosło jedynie częściowy sukces w wyeliminowaniu tego źródła dużych
strat dla firm. Jest to obiecujący obszar dalszych badań. Zdrowie. Podczas gdy systematyczne
zastosowania modelowania predykcyjnego w służbie zdrowia są stosunkowo nowe, podstawowe
zastosowania są podobne do tych w innych obszarach. W końcu celem jest minimalizacja ryzyka
klienta. W opiece zdrowotnej jest to ryzyko readmisji, które można zmniejszyć, identyfikując pacjentów
wysokiego ryzyka i monitorując ich.
Prognozy finansowe. Analizy predykcyjne są przydatne w prognozach finansowych. Analityczne
zarządzanie relacjami z klientami (CRM) Analityczne zarządzanie relacjami z klientami jest częstym

komercyjnym zastosowaniem analityki predykcyjnej. CRM wykorzystuje analitykę predykcyjną w
aplikacjach do kampanii marketingowych, sprzedaży i obsługi klienta, żeby wymienić tylko kilka.
Utrzymanie klienta.Przez częste badanie sposobu korzystania z usług przez klienta w przeszłości,
wydajności, wydatków i innych zachowań modele predykcyjne mogą określić prawdopodobieństwo,
że klient będzie chciał wkrótce zakończyć usługę.
Do budowy predykcyjnych modeli analitycznych można zastosować wiele różnych technik:
* Sieci neuronowe mogą ocenić, jak prawdopodobne jest, że posiadacz karty przeprowadza transakcję
kartą kredytową, oceniając, jak blisko jest ona do wzorców przewidywanych na podstawie zachowania
tej osoby w przeszłości.
* Modele regresji mogą określać, które cechy klienta zwiększają prawdopodobieństwo odejścia lub
wytrącenia, umożliwiając obliczenie ryzyka przyszłego odejścia.
* Modele odpowiedzi mogą przewidzieć prawdopodobieństwo, że dana osoba zareaguje na daną
ofertę marketingową, w oparciu o sukces lub porażkę ofert złożonych w przeszłości.
* Prognozujące karty wyników mogą określać prawdopodobieństwo, że ktoś nie dokona płatności w
związku z pożyczką w nadchodzącym roku.
Te prognozy ryzyka, oszustwa i możliwości klienta są tworzone na podstawie ogromnej ilości danych
historycznych. Aby zbudować te modele, potrzebujesz nie tylko danych, ale danych z czasem. Dane
zmieniające się w czasie ujawniają zachowanie i wzorce. Jak wspomniano powyżej, mamy najwięcej
danych do naszych operacji. Dlatego nasze środowisko operacyjne to miejsce, w którym mamy dane
potrzebne do budowy predykcyjnych modeli analitycznych.
Analiza preskryptywna
Analizy preskryptywne wykorzystują dane do określenia najlepszego sposobu działania, aby zwiększyć
szanse na osiągnięcie najlepszego wyniku. Analiza preskryptywna ocenia i określa nowe sposoby
działania, wyznacza cele biznesowe i równoważy wszystkie ograniczenia. Techniki takie jak
optymalizacja i symulacja znajdują się w tej przestrzeni. Firmy, starając się być bardziej analitycznie
dojrzałe, wskazały na cel, jakim jest przesunięcie hierarchii analitycznej w celu zoptymalizowania
procesów biznesowych lub operacyjnych. Widzą nakazowe stosowanie analityki jako czynnik
różnicujący ich działalność, który pozwoli im oderwać się od konkurencji. Oczywiście, analiza prowadzi
do optymalizacji. Ale jasne jest również, że optymalizacja zależy od procesu analitycznego. Jest to
zestaw technik matematycznych, które obliczają obliczeniowo zestaw alternatywnych działań lub
decyzji o wysokiej wartości, biorąc pod uwagę złożony zestaw celów, wymagań i ograniczeń, w celu
poprawy wyników biznesowych. Analiza preskryptywna, która jest częścią „zaawansowanej analityki”,
opiera się na koncepcji optymalizacji, którą można podzielić na dwa obszary:
* Optymalizacja: Jak możemy osiągnąć najlepszy wynik?
* Optymalizacja stochastyczna: w jaki sposób możemy osiągnąć najlepszy wynik i rozwiązać problem
niepewności danych, aby podejmować lepsze decyzje?
Kiedy przeszłość zostanie zrozumiana i można przewidzieć, co może się wydarzyć w przyszłości,
nadszedł czas, aby pomyśleć o najlepszej reakcji lub działaniu, biorąc pod uwagę ograniczone zasoby
przedsiębiorstwa. Jest to obszar analizy nakazowej. Wiele problemów po prostu wiąże się ze zbyt dużą
liczbą opcji lub alternatyw dla ludzkiego decydenta, aby skutecznie rozważyć, zważyć i wymienić - na
przykład problemy z planowaniem lub planowaniem pracy. W przeszłości problemy te można było

rozwiązać tylko przy użyciu komputerów z algorytmami dla określonego zestawu danych przez kilka
godzin, a nawet dni. Osadzanie takich nie było użyteczną zdolnością rozwiązywania problemów w
systemie wspomagania decyzji, ponieważ nie może zapewnić terminowych wyników. Jednak teraz,
dzięki poprawie szybkości i wielkości pamięci komputerów, a także znacznemu postępowi w działaniu
podstawowych algorytmów matematycznych, podobne obliczenia można wykonać w ciągu kilku
minut. Chociaż tego rodzaju informacje mogły być wykorzystywane w przeszłości do kształtowania
polityki i oferowania wskazówek dotyczących działań w klasie sytuacji, oceny można teraz
przeprowadzać w czasie rzeczywistym, aby wspierać decyzje dotyczące modyfikacji działań,
przydzielania zasobów i tak dalej.
Osadzanie AI w procesach biznesowych
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w biznesie rośnie, ale sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
nie są jeszcze efektywnym wykorzystaniem w każdej operacji biznesowej. Chociaż istnieje wiele
aspektów działalności gospodarczej, które można zautomatyzować i które powinny zostać
zautomatyzowane, zadania wymagające oceny, priorytetów i kompromisów nadal wymagają ludzkiej
inteligencji. Dobrze jest zacząć od wbudowania sztucznej inteligencji w określone procesy biznesowe,
w których może ona generować pozytywne wyniki. Z czasem naturalne stanie się włączenie AI do
każdej nowej inicjatywy biznesowej. Ostatecznie biegłość AI w całej firmie powinno zawierać:
* Określenie, kto będzie kierował inicjatywami AI i był odpowiedzialny za nie
* Identyfikacja osób w Twojej firmie ze specjalistyczną wiedzą AI lub wyjście poza firmę w celu
rekrutacji talentów
* Określenie, gdzie AI może dodać wartość lub zająć się punktami bólu
* Korzystanie ze sztucznej inteligencji w celu zwiększenia możliwości, które są najbardziej istotne dla
sukcesu firmy
* Poprawa procesu decyzyjnego i innych procesów dzięki zautomatyzowanej inteligencji
Działania wymagające obliczeń lub organizowania dużej ilości danych są lepiej obsługiwane przez
maszyny, a zastosowanie automatycznych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję zniszczy
inne modele biznesowe w starym stylu. Firmy zbierają ogromne ilości danych z operacji biznesowych,
interakcji społecznych i czujników. Wykorzystanie mocy dużych zbiorów danych do tworzenia
automatycznych rozwiązań i zapewniania wglądu doprowadzi do trwałej przewagi konkurencyjnej.
Rozsądne jest rozmywanie, zwłaszcza w miarę postępu technologii AI. Aby ustalić najlepszą strategię,
firmy powinny zadać pytanie czy dane zadanie pozwala na powtórzenie, dużą głośność, wzór i niski
koszt błędów. Zadania, które spełniają te szczegółowe kryteria, są punktami wyjścia do wdrożenia
sztucznej inteligencji. Sztuczną inteligencję można wykorzystać w celu uzyskania lepszych odpowiedzi
na żądania transakcji poprzez sprawne zbieranie historycznych danych czatu. Procesy na granicy
biznesu, w których koszt popełniania błędów jest niski, jest również dobrą okazją do zastosowania
sztucznej inteligencji.
Gdy firma określi, które zadania można zautomatyzować, może ustalić, w jaki sposób można skutecznie
wdrożyć sztuczną inteligencję. Aby to osiągnąć, firmy powinny zapoznać się z następującą listą
kontrolną:
* Rozpoznaj problem
- Zacznij od rozpoznania problemu biznesowego i zapytaj, gdzie użycie AI może poprawić wydajność.

* Zidentyfikuj źródło danych
- Po zidentyfikowaniu problemu rozróżnij źródło danych i zbierz dane z odpowiednich punktów
kontaktu z klientem.
* Opracuj rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji
- Opracowanie rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji, aby wspomóc algorytmiczne
podejmowanie decyzji i korzystać z sieci neuronowych i NLP.

Wdrożenie i działanie
Następnie rozwiązanie AI może być cyklicznie wdrażane. Szkolenie powinno odbyć się, aby personel
mógł efektywnie współpracować z AI i zrozumieć jej zastosowanie i zastosowania w odpowiednich
sytuacjach, a także zapewnić interwencję człowieka w razie potrzeby. Podświetlając proces wdrażania,
firmy mogą postawić prawdziwe oczekiwania co do tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja zacznie
wpływać na ich działalność, jednocześnie korzystając z tego, co może zaoferować technologia. Na
koniec pamiętaj, że celem każdego nowego produktu, usługi lub doświadczenia jest zapewnienie
najlepszego rozwiązania dla twojego klienta. Unikaj podejścia opartego na technologii, który preferuje
technologię w stosunku do jej potrzeb, i korzystaj z nowoczesnych technologii, aby zaspokoić potrzeby,
które zidentyfikowałeś wcześniej. Technologia działa najlepiej, gdy jest niewidoczna i działa w tle.
Sztuczna inteligencja nie jest inna. Ludzie nigdy nie powinni wiedzieć, że mają do czynienia z AI. Powinni
czuć, że dobrze obsługuje ich firma, którą wybrali, aby zapewnić im produkt, usługę lub doświadczenie.
Jak każda technologia, sztuczna inteligencja stosowana jest tak naprawdę niczym więcej niż
narzędziem, którego firmy używają do wykonania zadania. Jego wartość polega na tym, jak dobrze to
robi. W końcu oznacza to, że jego wartość jest mierzona na podstawie tego, jak dobrze firmy używają
go do obsługi klientów. Gdy skończy się innowacja sztucznej inteligencji, to naprawdę wszystko, co
pozostanie. Tak więc, aby odblokować wartość sztucznej inteligencji, najlepiej przejść całkowicie obok
technologii i dobrze służyć swoim klientom.
Sztuczna inteligencja na rzecz wzrostu
AI dla obsługi klienta
W dzisiejszych czasach klienci są cały czas przywiązani do swoich urządzeń i przełączają się między nimi
nienagannie. Narasta rozbieżność między ilością generowanych danych klientów a zdolnością
tradycyjnych technik marketingowych - w dużej mierze opartych na analizie ludzkiej - do przetwarzania
tych danych. Postępy w technologiach big data, takich jak Hadoop, ułatwiają przechwytywanie
surowych danych w różnych formatach i przechowywanie ich w kilku różnych magazynach danych,
zwanych zwykle jeziorami danych obejmującymi systemy SQL, systemy NoSQL, płaskie pliki i arkusze
programu Excel. Jest to surowa kopalnia złota, nad którą pracujesz. Powinieneś nadać priorytet
przechwytywaniu danych w dowolnym formacie, a nie nadać im nazwę magazynu danych lub
schematu. Narzędzia sztucznej inteligencji, w które inwestujesz, powinny dostosować się do tej
kombinacji ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych. Okres półtrwania intencji
konsumentów jest coraz krótszy z każdym rokiem, a klienci oczekują wrażeń „na żądanie”, które są
odpowiednie kontekstowo i spersonalizowane dla każdego z nich urządzenie. Marketingowcy wzrostu
powinni priorytetowo traktować prostsze algorytmy i procesy AI, które mogą dobrze dostosować się
do danych w czasie rzeczywistym, niż bardziej złożone rozwiązania w trybie wsadowym, których
wykonanie może wymagać kilku godzin lub dni. Zwróć szczególną uwagę na czas szkolenia potrzebny
do zbudowania i wdrożenia modeli sztucznej inteligencji oraz szybkość, z jaką mogą uwzględniać nowe

dane. Chociaż idealnie jest mieć wszystkie atrybuty i preferencje znane o wszystkich użytkownikach,
skończysz z niepełnymi lub częściowo znanymi polami danych, pomimo dołożenia wszelkich starań. W
szczególności marketerzy wzrostu B2C powinni tego oczekiwać od samego początku i inwestować w
narzędzia i rozwiązania, które dobrze dostosowują się do niekompletnych danych. Weźmy na przykład
lokalizację użytkownika, może istnieć mieszanka danych lokalizacji podanych przez użytkownika z
urządzeniem szerokość / długość geograficzna, IP do geo, wnioski z przeglądanych treści lub
wykonanych wyszukiwań i więcej. Jako specjalista ds. Marketingu powinieneś preferować narzędzia
AI, które mogą dobrze dostosować się do mieszanki wszystkich tych danych i generować odpowiedzi
w zakresie najlepszych starań dla jak największej liczby użytkowników niż dla kilku użytkowników z
kompletnymi i czystymi danymi. Kilka algorytmów AI oczekuje, że zostaną im dostarczone dane
treningowe, a rozmiar i dostępność danych treningowych stanowi dużą przeszkodę w pokonaniu ich
skutecznego wykorzystania. Niektóre klasy algorytmów AI, takie jak Boosted Random Forests, lepiej
przystosowują się do wielkości danych treningowych niż splotowe sieci neuronowe jako rodzaj
głębokiego uczenia się. Marketerzy wzrostu powinni preferować algorytmy, które mogą pracować z
ograniczonymi danymi szkoleniowymi i mają wbudowane techniki próbkowania, aby poradzić sobie z
nieproporcjonalnymi rozmiarami klas. Skuteczne wykorzystanie sztucznej inteligencji może zawęzić to
ludzkie wyzwanie poznawcze poprzez szybkie przetwarzanie dużych ilości danych i wykorzystanie
uczenia maszynowego do rozpoznawania wzorców w danych i przewidywania, co dalej robić na
podstawie zachowań podobnych odbiorców w przeszłości. Choć brzmi to logicznie i prosto, nie jest to
tak proste, jak zakup systemu sztucznej inteligencji i wprowadzenie go. Decyzja o wdrożeniu systemu
sztucznej inteligencji w celu poprawy wyników marketingowych jest poważna, powinna otrzymać taki
sam poziom planowania i przygotowania, jaki został zastosowany przy wdrażaniu systemu lub systemu
automatyzacji marketingu. System oparty na sztucznej inteligencji stanie się systemem inteligencji,
który musi ściśle współpracować z tymi innymi systemami, aby poprawić wyniki
Zastosowanie AI w marketingu
W marketingu unifikacja danych jest ich największym wyzwaniem, gdy chcą jak najlepiej wykorzystać
dane swoich klientów. Posiadanie istniejących silosów danych jest jednym z głównych powodów, dla
których marketerzy nie mogą w pełni wykorzystać wszystkich swoich danych klientów. Dzięki sztucznej
inteligencji marketerzy mogą z powodzeniem przełamać silosy danych oraz skutecznie generować i
koordynować spostrzeżenia klientów i inteligencję. Wiele firm dąży do tego, aby skoncentrować się na
kliencie i oprzeć się na danych, ale niewiele z nich zamienia dane w zyskowne działania. Sztuczna
inteligencja może połączyć tę lukę i umożliwić specjalistom ds. marketingu stały się prowadzony przez
klientów, oparty na wiedzy, szybki i połączony. AI zapewni im lepszą widoczność zachowań klientów,
przedstawi odpowiednie i kontekstowe oferty oraz zapewni spersonalizowane i zunifikowane
doświadczenia we wszystkich kanałach. Na podstawie uzyskanych informacji sztuczna inteligencja
umożliwia marketerom dalszą optymalizację ich oferty i ogólnej strategii. Zastosowanie AI wpływa nie
tylko na procesy marketingowe, ale na cały biznes. Określić luki organizacyjne, które należy usunąć, i
zająć się czynnikami i błędami, które mogą utrudniać firmie wdrożenie AI. Konieczne jest wyciągnięcie
podróży klienta i uwzględnienie wszystkich etapów procesu poza zwykłymi co dzieje się w marketingu.
Dowiedz się, gdzie są wąskie gardła, i zwróć uwagę na kluczowe elementy, które chcesz, aby AI
pomogło Ci rozwiązać. Ponadto ważne jest, aby upewnić się, że wszyscy w firmie mają właściwe
rozumienie sztucznej inteligencji. Na przykład powinni być świadomi, że sama sztuczna inteligencja nie
jest w stanie przekazać wiedzy. Wymaga zarówno ludzi, jak i technologii. Co prowadzi nas do
następnego kroku. Marketerzy powinni wiedzieć, jak skutecznie wdrożyć sztuczną inteligencję i ustawić
odpowiednie systemy kontroli i monitorowania. Czy powinni włączyć model i pozwolić, aby generował
wyniki do oceny? Lub powinny osadzić go w aplikacji, która automatyzuje procesy takie jak
personalizacja treści i optymalizacja kampanii e-mail? W jaki sposób zastosują odpowiednie kontrole i

monitorowanie, aby upewnić się, że modele działają poprawnie i zapewniają wyniki? Wzmocnienie
pozycji marketingu opartego na sztucznej inteligencji może skutkować zoptymalizowaną podróżą
klienta, większą wydajnością, mądrzejszymi decyzjami, większą szybkością i ciągłą poprawą
wydajności. Firmy stosujące sztuczną inteligencję oczekują wzrostu wydajności. Nowe kompetencje
można wyprowadzić z usprawnienia zadań, które do tej pory zajmowały ludziom wiele dni i ulepszenia
procesów pracy, łącząc ludzi i maszyny w nowy sposób. Wiele firm uważa również, że sztuczna
inteligencja przyspieszy i ulepszy innowacje, tworząc kolejne miejsca pracy. Niektórzy spodziewają się
wzrostu popytu ze strony bardziej spersonalizowanych produktów i usług o podwyższonej jakości AI.
Jednocześnie niektórzy obawiają się, że AI spowoduje wyeliminowanie zadań. Aby jednak wykorzystać
tę technologię, firmy będą musiały zatrudnić osoby z doświadczeniem AI lub umiejętnościami do
analizy i wykorzystywania danych. Firmy potrzebują również mocy obliczeniowej i infrastruktury
systemowej do obsługi produktów i usług obsługujących sztuczną inteligencję oraz potrzebują platform
do organizowania i integracji swoich danych. Wprowadzenie tej infrastruktury może być kosztowne.
Dane gromadzone przez AI stanowią kolejne duże wyzwanie. Jak firmy gwarantują, że jest ona ważna?
Jakie ograniczenia muszą nałożyć na jego użycie? Czy zabezpieczenia mogą potwierdzić, że maszyny
wykonują zamówienia ludzkie zgodnie z przeznaczeniem? Istnieją obawy, że niezamierzone
uprzedzenia mogą znaleźć drogę do algorytmów AI lub modeli decyzyjnych. Firmy muszą wprowadzić
solidne mechanizmy kontrolne, aby temu zapobiec, i monitorować systemy uczące się za
pośrednictwem sztucznej inteligencji. Powiadomienie interesariuszy o nadzorze firmy może pomóc w
ustanowieniu zaufania wśród interesariuszy, że firmy niezawodnie korzystają z AI

Nauczanie maszynowe
Wprowadzenie
Koncepcja uczenia maszynowego została po raz pierwszy wprowadzona w latach 50. XX wieku, które
były niezwykłe w czasach pionierów AI. W 1950 roku Alan Turing opublikował artykuł „Computing
Machinery and Intelligence”, w którym zasugerowano słynny test AIevaluation, który znamy dzisiaj
jako Test Turinga. W 1959 r. Arthur Lee Samuel ukuł termin „uczenie maszynowe”. Uczenie maszynowe
(ML) można szeroko zdefiniować jako metody obliczeniowe wykorzystujące doświadczenie w celu
poprawy wydajności lub dokładnych prognoz. Definiujemy uczenie maszynowe jako serię
matematycznych manipulacji wykonywanych na ważnych danych w celu uzyskania cennych informacji.
Jest to badanie algorytmów, które uczą się na przykładach i doświadczeniu zamiast na sztywnych
zasadach. Zwykle istnieją trzy główne typy problemów z uczeniem maszynowym: nadzorowane,
nienadzorowane i wzmacniające.
* Problemy z nadzorowanym uczeniem maszynowym to problemy, w których chcemy dokonywać
prognoz na podstawie zestawu przykładów.
* Problemy związane z nienadzorowanym uczeniem maszynowym to problemy, w których nasze dane
nie mają zestawu zdefiniowanych zestaw kategorii, ale zamiast tego szukamy algorytmów uczenia
maszynowego, które pomogą nam uporządkować dane.
Oznacza to, że nadzorowane problemy z uczeniem maszynowym zawierają zestaw danych
historycznych, które chcemy wykorzystać do przewidywania przyszłości, problemy z nadzorowanym
uczeniem maszynowym mają zestaw danych, których szukamy w uczeniu maszynowym, aby pomóc
nam zorganizować lub zrozumieć.
* Wzmocnienie obejmuje określone zadanie lub cel, który musi wykonać system. W trakcie całego
procesu otrzymuje informacje zwrotne w celu poznania pożądanych zachowań. Na przykład system
napotyka błąd podczas wykonywania akcji lub nagrodę za osiągnięcie najbardziej korzystnego wyniku.
W ten sposób program jest w stanie nauczyć się najbardziej skutecznego podejścia za pomocą
sygnałów wzmacniających.
Wydaje się, że eksploracja danych i odkrywanie wiedzy w bazach danych (KDD) rozwiązują wyłącznie
główny problem nauki o danych, ale uczenie maszynowe zwiększa efektywność biznesową. Techniki
ML można z grubsza podzielić na cztery odrębne obszary: klasyfikacja, grupowanie, uczenie się
skojarzeń i predykcja numeryczna. Klasyfikacja zastosowana do tekstu jest przedmiotem kategoryzacji
tekstu, która polega na automatycznym sortowaniu zestawu dokumentów na kategorie (lub klasy lub
tematy) ze wstępnie zdefiniowanego zestawu. Bezpośrednia klasyfikacja dokumentów jest stosowana
przy indeksowaniu dokumentów w systemach wyszukiwania informacji, filtrowaniu tekstu (w tym
ochronie przed spamem e-mail), kategoryzacji stron internetowych i wielu innych aplikacjach.
Klasyfikacji można także używać do mniejszych części tekstu (akapitów, zdań, słów), w zależności od
konkretnego zastosowania, np. segmentacja dokumentów, śledzenie tematów lub rozróżnianie słów.
W podejściu opartym na uczeniu maszynowym algorytmy klasyfikacji (klasyfikatory) są wcześniej
szkolone na temat uprzednio posortowanych etykietowanych danych, zanim zostaną zastosowane do
sortowania niewidocznych tekstów. Zastosowanie technik klastrowania z tekstem można osiągnąć na
dwóch poziomach. Analiza zbiorów dokumentów poprzez identyfikację klastrów podobnych wymaga
niewiele więcej niż wykorzystanie znanych algorytmów klastrowania w połączeniu z miernikami
podobieństwa dokumentów. W ramach klastrowania dokumentów klastrowanie może być nieco
trudniejsze, ponieważ wymaga wstępnego przetwarzania tekstu i izolowania obiektów do grupowania
- zdań, słów lub konstrukcji wymagającej wyprowadzenia.

Uczenie się asocjacji jest zasadniczo uogólnieniem klasyfikacji, która ma na celu uchwycenie związków
między dowolnymi cechami (zwanymi także atrybutami) przykładów w zbiorze danych. W tym sensie
klasyfikacja przechwytuje tylko relacje wszystkich cech do jednej cechy określającej klasę. Proste
zastosowanie uczenia asocjacyjnego do tekstu nie jest bardzo wykonalne ze względu na wysoką
wymiarowość reprezentacji dokumentów, czyli znaczną liczbę cech (z których wiele może nie być
bardzo pouczających).
Wykorzystywanie uczenia się przez stowarzyszenie na temat informacji uzyskanych z tekstu (na
przykład za pomocą klasyfikacji i / lub grupowania) to inna historia i może dostarczyć wielu przydatnych
informacji. Prognozowanie numeryczne (zwane również regresją, w szerszym znaczeniu tego słowa)
jest kolejnym uogólnieniem klasyfikacji, w której cecha klasy nie jest dyskretna, lecz ciągła. Ta niewielka
zmiana definicji powoduje ogromne różnice w wewnętrznych elementach algorytmów klasyfikacji i
regresji. Jednak dzieląc przewidywaną cechę liczbową na skończoną liczbę przedziałów, do algorytmów
można również zastosować każdy algorytm regresji. Przeciwnie, zwykle nie jest możliwe. Ponownie,
podobnie jak w przypadku uczenia się asocjacyjnego, proste zastosowanie regresji w tekście nie jest
szczególnie przydatne, z wyjątkiem klasyfikacji (szczególnie gdy wymagana jest miara przekonania, ale
można to osiągnąć również za pomocą większości algorytmów klasyfikacji). Istnieje różnica między
eksploracją danych a bardzo popularnym uczeniem maszynowym. Mimo to uczenie maszynowe polega
na tworzeniu algorytmów w celu uzyskania cennych informacji, jest mocno skoncentrowane na ciągłym
użytkowaniu w dynamicznie zmieniających się środowiskach i kładzie nacisk na korekty,
przekwalifikowanie i aktualizację algorytmów w oparciu o wcześniejsze doświadczenia. Celem uczenia
maszynowego jest stałe dostosowanie się do nowych danych i odkrywaj w nich nowe wzorce lub
reguły. Czasami można to zrealizować bez ludzkiej pomocy i wyraźnego przeprogramowania. Uczenie
maszynowe jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się dziedziną nauki o danych ze względu na
szereg ostatnich przełomów teoretycznych i technologicznych. Doprowadziły do przetwarzania języka
naturalnego, rozpoznawania obrazów, a nawet generowania nowych obrazów, muzyki i tekstów przez
maszyny. Uczenie maszynowe pozostaje głównym instrumentem ”budowania sztucznej inteligencji.
Aby skorzystać z uczenia maszynowego w aplikacji lub nawet się go nauczyć, istnieją dwa sposoby. Po
pierwsze, uczą się, jak korzystać z bibliotek, które działają jak czarna skrzynka, czyli zapewniają różne
funkcje. Po drugie, aby nauczyć się pisać algorytmy i znaleźć współczynniki, dopasować model, znaleźć
punkty optymalizacji i wiele więcej, abyś mógł wybrać swoją aplikację zgodnie z wymaganiami. Jeśli
jednak chcesz się pobawić, istnieje kilka bibliotek i interfejsów programowania aplikacji, które pomogą
Ci wykonać zadanie. Firmy używają technologii uczenia maszynowego do analizy historii zakupów
swoich klientów i przygotowywania spersonalizowanych rekomendacji produktów na kolejny zakup.
Ta zdolność do przechwytywania, analizowania i wykorzystywania danych klientów w celu
spersonalizowania zakupów to przyszłość sprzedaży i marketingu. W sektorze transportu, w oparciu o
historię podróży i sposób podróżowania różnymi trasami, uczenie maszynowe może pomóc firmom
transportowym przewidzieć potencjalne problemy, które mogą wystąpić na niektórych trasach, i
odpowiednio doradzić klientom, aby wybrali inną trasę. Firmy transportowe i logistyczne stopniowo
wykorzystują technologię uczenia maszynowego do przeprowadzania analizy danych i modelowania
danych, aby podejmować świadome decyzje i pomagać klientom w podejmowaniu trafnych decyzji
podczas podróży.
Proces uczenia maszynowego
Główną różnicą między uczeniem maszynowym a tradycyjnie programowanymi algorytmami jest
zdolność przetwarzania danych bez wyraźnego programowania. Oznacza to, że inżynier nie musi
dostarczać maszynie szczegółowych instrukcji dotyczących sposobu traktowania każdego typu rekordu
danych. Zamiast tego maszyna sama określa te reguły, opierając się na danych wejściowych.

Niezależnie od aplikacji do uczenia maszynowego, podstawowy przepływ pracy pozostaje taki sam i
iteracyjnie się powtarza, gdy wyniki stają się datowane lub wymagają wyższej dokładności. Ta sekcja
koncentruje się na wprowadzeniu podstawowych pojęć, które składają się na proces uczenia
maszynowego, jak pokazano poniżej

Przepływ pracy wykonuje następujące kroki:
1. Zbierz dane. Skorzystaj z infrastruktury IT, aby zebrać jak najwięcej odpowiednich rekordów i
połączyć je w zestaw danych.
2. Przygotuj dane. Przygotuj swoje dane do przetwarzania w najlepszy praktyczny sposób. Procedury
przetwarzania i czyszczenia danych mogą być dość skomplikowane, ale ogólnie mają na celu
uzupełnienie brakujących wartości i skorygowanie innych wad danych, takich jak różne przedstawienia
tych samych wartości w kolumnie.
3. Podziel dane. Oddziel podzbiory danych, aby wyszkolić model i dalej oceniać jego skuteczność
względem nowych danych.
4. Trenuj model. Użyj podzbioru danych historycznych, aby umożliwić algorytmowi rozpoznanie
zawartych w nim wzorców.
5. Przetestuj i sprawdź poprawność modelu. Oceń wydajność modelu przy użyciu podzbiorów
testowania i weryfikacji danych historycznych i zrozum, jak dokładne jest przewidywanie.
6. Wykorzystaj model. Osadź przetestowany model w kontekście decyzyjnym jako część rozwiązania
analitycznego.
7. iteracja. Zbierz nowe dane po użyciu modelu, aby stopniowo go ulepszać.
Podstawowym artefaktem każdego wykonania uczenia maszynowego jest model matematyczny, który
opisuje, w jaki sposób algorytm przetwarza nowe dane po przeszkoleniu z podzbiorem danych
historycznych. Celem szkolenia jest opracowanie modelu zdolnego do sformułowania wartości
docelowej (atrybutu), jakiejś nieznanej wartości każdego obiektu danych. Na przykład musisz
przewidzieć, czy klienci Twojego sklepu e-commerce dokonają zakupu, czy odejdą. Te prognozy kupują
lub opuszczają cele atrybutu, których szukamy. Aby wytrenować model w zakresie wykonywania tego
typu prognoz, „karmisz” algorytm zestawem danych, który przechowuje różne zapisy zachowań
klientów i wyników, na przykład, czy klienci odeszli, czy sfinalizowali zakup. Na podstawie tych danych
historycznych model będzie mógł przewidywać przyszłe dane.
Algorytmy uczenia się
Regresja liniowa

Model liniowy wykorzystuje prostą formułę do znalezienia linii „najlepiej dopasowanej” poprzez
zestaw punktów danych. Znaleźć zmienną, którą chcesz przewidzieć, poprzez równanie zmiennych,
które znasz. Aby znaleźć prognozę, wprowadzamy zmienne, które znamy, aby uzyskać naszą
odpowiedź. Innymi słowy, aby dowiedzieć się, ile czasu zajmie upieczenie ciasta, po prostu
wprowadzamy składniki. Istnieją różne formy algorytmów modelu liniowego. Regresja liniowa, znana
również jako „regresja najmniejszych kwadratów”, jest najbardziej standardową formą modelu
liniowego. W przypadku problemów z regresją (zmienną, którą próbujemy przewidzieć jest liczbowa),
regresja liniowa jest najprostszym modelem liniowym.
Algorytmy regresji są powszechnie stosowane do analizy statystycznej i są kluczowymi algorytmami do
wykorzystania w uczeniu maszynowym. Algorytmy regresji pomagają analitykom modelować relacje
między punktami danych. Algorytmy regresji definiują numeryczne wartości docelowe zamiast klas.
Szacując zmienne numeryczne, algorytmy te są skuteczne w przewidywaniu popytu na produkty,
wielkości sprzedaży, zwrotów marketingowych itp. Na przykład:
* Ile elementów tego produktu będziemy mogli sprzedać w tym roku?
* Jaki będzie koszt podróży dla tego miasta?
* Jaka jest maksymalna prędkość, aby samochód mógł przetrwać?
Algorytmy regresji mogą kwantyfikować siłę korelacji między zmiennymi w zestawie danych. Ponadto
analiza regresji może być przydatna do przewidywania przyszłych wartości danych na podstawie
wartości historycznych. Należy jednak pamiętać, że analiza regresji zakłada, że korelacja dotyczy
związku przyczynowego. Bez zrozumienia kontekstu wokół danych analiza regresji może prowadzić do
niedokładnych prognoz. Regresja logistyczna to po prostu dostosowanie regresji liniowej do
problemów klasyfikacyjnych (zmienną, którą próbujemy przewidzieć, jest odpowiedź „tak / nie”).
Regresja logistyczna jest bardzo dobra w przypadku problemów z klasyfikacją ze względu na jej kształt.
Zarówno regresja liniowa, jak i regresja logistyczna mają te same wady. Oba mają tendencję do
„nadmiernego dopasowania”, co oznacza, że model dostosowuje się zbyt dokładnie do danych
kosztem możliwości uogólnienia na dotychczas niewidoczne dane. Dlatego oba modele są często
„regularyzowane”, co oznacza, że mają pewne kary, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu. Kolejną wadą
modeli liniowych jest to, że ponieważ są one proste, mają trudności z przewidywaniem bardziej
złożonych zachowań.
k-Najbliższy sąsiad
Algorytm k-najbliższego sąsiada to metoda klasyfikacji obiektów na podstawie najbliższych przykładów
szkoleniowych w przestrzeni cech. Sprawdza przestrzeń funkcji i może z pewnością dać prognozę na
podstawie najbliższego sąsiada. Działa z tym, że obiekt, który jest w pobliżu, miałby podobne wartości
predykcyjne, a gdy znamy wartość predykcyjną obiektu, łatwo przewidzieć dla najbliższego sąsiada.
Algorytm k-najbliższego sąsiada jest jednym ze skromnych znanych algorytmów uczenia maszynowego
i jest często nazywany leniwym uczniem, ponieważ zależy od przewidywań tylko z określonego wyboru
instancji najbardziej podobnych do instancji zestawu testowego. Próbki szkoleniowe są opisane przez
n-wymiarowe atrybuty numeryczne. Każda próbka reprezentuje punkt w przestrzeni n-wymiarowej;
wszystkie próbki treningowe są przechowywane w n-wymiarowej przestrzeni wzorów. Gdy mamy
nieznaną próbkę, algorytm przeszukuje przestrzeń wzorcową dla k próbek treningowych, które są
najbliżej nieznanej próbki, k próbek treningowych to k „najbliższych sąsiadów” nieznanej próbki, jak
pokazano poniżej

k-najbliższy sąsiad okazuje się być bardzo skuteczną metodą na hałaśliwe dane treningowe, k-najbliższy
sąsiad dobrze sprawdza się w zakresie automatyzacji, ponieważ wiele algorytmów jest solidnych i daje
dobrą prognozę, gdy mamy zestaw danych z brakującymi danymi. k-najbliższy sąsiad może zostać
ulepszony, jeśli mamy wersję drzewa decyzyjnego do wstępnego przetwarzania zestawu danych.
Przetwarzanie wstępne można zastosować na nasz zbiór danych na kilka sposobów, biorąc pod uwagę
jego charakter; jeśli zestaw danych składa się z atrybutów numerycznych, algorytmy dyskretyzacji
byłyby bardzo skuteczne, zmniejszając liczbę krotek zestawu danych do znacznie mniejszej liczby
interwałów. Dane wyjściowe po dyskretyzacji byłyby podawane do najbliższego sąsiada k. Dzięki temu
proces byłby znacznie szybszy, ponieważ rozważa się mniej krotek.
Drzewa decyzyjne
Drzewo decyzyjne działa w formie struktury drzewa od góry, zwanej węzłem głównym aż do liści; każda
z gałęzi reprezentuje wynik testu, a węzły liści reprezentują klasy. Aby sklasyfikować dowolną nieznaną
próbkę, testujemy atrybut próbki w stosunku do drzewa decyzyjnego. Ścieżka jest śledzona od
korzenia, czyli od szczytu drzewa do węzła liścia, który zawiera predykcję klasy dla tej próbki. Drzewo
decyzyjne jest podatne na dużo hałasu, a standardową techniką radzenia sobie z tym jest przycinanie
drzewa. Przycinanie polega na usunięciu dowolnego stanu w jego poprzedniku, który nie poprawia
szacunkowej dokładności reguły. Ten proces ma na celu poprawę dokładności klasyfikacji dla
niewidocznych danych. Aby utworzyć lub wyszkolić drzewo decyzyjne, bierzemy dane, których
użyliśmy do wyszkolenia modelu i znajdujemy, które atrybuty najlepiej dzielą zestaw pociągów w
odniesieniu do celu. Na przykład drzewo decyzyjne można wykorzystać w przypadku oszustwa
związanego z kartą kredytową. Atrybutem, który najlepiej przewiduje ryzyko oszustwa, jest kwota
zakupu (na przykład osoba posiadająca kartę kredytową dokonała bardzo dużego zakupu). Może to być
pierwszy podział (lub rozgałęzienie) - te karty, które mają wyjątkowo wysokie zakupy, i te, które tego
nie robią. Następnie używamy drugiego najlepszego atrybutu (np. często używana jest karta
kredytowa), aby utworzyć następny podział. Następnie możemy kontynuować, dopóki nie będziemy
mieć wystarczających atrybutów, aby zaspokoić nasze potrzeby. Algorytmy klasyfikacji określają, do
której kategorii należą obiekty ze zbioru danych. Dlatego kategorie są zwykle powiązane z klasami.
Rozwiązując problemy z klasyfikacją, możesz odpowiedzieć na różne pytania:
* Czy ten e-mail jest spamem, czy nie?

* Czy ta transakcja jest podwójna, czy nie?
* Jaki rodzaj produktu kupujący chętniej kupuje: sofę, stół jadalny lub krzesła ogrodowe?
Skalowalność jest istotnym problemem w drzewie decyzyjnym, ponieważ nie skaluje się dobrze na
dużych zestawach danych, a podczas eksploracji danych typowe zestawy szkoleniowe obejmują
miliony próbek. Problem skalowalności powstaje, ponieważ zestawy szkoleniowe są przechowywane
w pamięci głównej. Ograniczenie to ogranicza skalowalność takich algorytmów, w których konstrukcja
drzewa decyzyjnego może stać się nieefektywna z powodu zamiany próbek szkoleniowych do iz
pamięci głównej i pamięci podręcznej. Opcją jest dyskretyzacja ciągłych atrybutów i przeprowadzanie
próbkowania w każdym węźle. Ale ma to również swoją nieefektywność. Inną opcją jest podzielenie
dużego drzewa decyzyjnego na podzbiory i zbudowanie drzewa decyzyjnego z podzestawów. Ponieważ
pracujemy tylko nad podzbiorami, dokładność naszego wyniku nie jest tak dobra, jakbyśmy
wykorzystali cały zestaw danych. Cofnięty do drzewa decyzyjnego jest chciwość algorytmu. Chciwość
oznacza, że algorytm zbyt wcześnie podejmuje pewne wybory, co uniemożliwia później znalezienie
najlepszego ogólnego rozwiązania. Drzewa decyzyjne są bardzo szybkie, a dokładność klasyfikacji jest
naturalnie wysoka dla danych, w których mapowanie klas składa się z długich i cienkich obszarów w
przestrzeni koncepcji. Ulepszeniem tej techniki uczenia się może być modyfikacja algorytmu w celu
obsługi atrybutów o stałej wartości. Drzewo decyzyjne ma cechę odporności na wiele typów
predyktorów. To sprawia, że dobrze nadaje się jako dobra metoda wstępnego przetwarzania dla innych
algorytmów. Przykładem jest wstępne przetwarzanie danych dla sieci neuronowych; ze względu na
swoją szybkość dogodnie wykonałby pierwszy przekaz danych, które utworzyłyby podzbiór
predyktorów, które zostałyby wprowadzone do sieci neuronowej lub najbliższego sąsiada. To
zdecydowanie zmniejszyłoby poziom szumów, z którym musi radzić sobie sieć neuronowa, a to
zdecydowanie poprawiłoby wydajność sieci neuronowej. Kolejnym bardzo precyzyjnym zadaniem
klasyfikacji jest wykrywanie anomalii. Zazwyczaj jest uznawany za klasyfikację jednej klasy, ponieważ
celem wykrywania anomalii jest znalezienie wartości odstających, nietypowych obiektów w danych,
które nie pojawiają się w normalnym rozkładzie. Jakie problemy może rozwiązać:
* Czy w naszym zbiorze danych są klienci o wyróżniających się cechach?
* Czy zauważamy nietypowe zachowania wśród naszych klientów ubezpieczeniowych?
Konstrukcja funkcji i redukcja danych
Rola reprezentacji została uznana za kluczową kwestię w AI i ML. W paradygmacie uczenia się na
przykładach i reprezentacji wartości atrybutów danych wejściowych oryginalna reprezentacja jest
wektorem atrybutów (cech, zmiennych) opisujących przykłady (instancje, obiekty). Proces
transformacji atrybutów wejściowych, stosowanych w konstrukcji elementów, można sformułować w
następujący sposób: biorąc pod uwagę oryginalny wektor cech i zestaw szkoleniowy, stwórz pochodną
reprezentację, która jest lepsza, biorąc pod uwagę niektóre kryteria (tj. dokładność predykcyjna,
wielkość reprezentacji). Nowe przekształcone atrybuty albo zastępują oryginalne atrybuty, albo można
je dodać do opisu przykładów. Przykłady transformacji atrybutów to zliczanie, grupowanie, konstrukcja
/ dyskretyzacja przedziałów, skalowanie, spłaszczanie, normalizacja (wartości liczbowych),
grupowanie, analiza głównych składowych itp. Wiele transformacji jest możliwych dzięki zastosowaniu
wszelkiego rodzaju wzorów matematycznych, ale w praktyce tylko ograniczona liczba transformacji
jest skuteczna.
Losowy las

Losowy las to średnia z kilku drzew decyzyjnych, z których każde jest trenowane z losową próbką
danych. Każde pojedyncze drzewo w lesie jest słabsze niż pełne drzewo decyzyjne, ale łącząc je
wszystkie, uzyskujemy lepszą ogólną wydajność dzięki różnorodności. Losowy las jest dziś bardzo
rozpowszechnionym algorytmem uczenia maszynowego. Jest bardzo łatwy do trenowania i ma dobre
wyniki. Jego wadą jest to, że generowanie prognoz w stosunku do innych algorytmów może być
powolne, więc możesz nie używać go, gdy potrzebujesz błyskawicznych prognoz. Losowy las daje
znacznie dokładniejsze prognozy w porównaniu do modeli regresji w wielu scenariuszach. Przypadki te
mają na ogół dużą liczbę zmiennych predykcyjnych i ogromną wielkość próby. Wynika to z tego, że
rejestruje wariancję kilku zmiennych wejściowych jednocześnie i umożliwia udział dużej liczby
obserwacji w przewidywaniu.
Algorytm k-średnich
k-średnich jest rodzajem nienadzorowanego algorytmu, który rozwiązuje problem klastrowania.
Główną różnicą między regularną klasyfikacją a klastrowaniem jest to, że algorytm ma wyzwanie
grupowania elementów w klastrach bez predefiniowanych klas. Oznacza to, że powinien on decydować
o zasadach samego podziału bez ludzkiego kierownictwa. Analiza skupień jest zwykle realizowana w
ramach nienadzorowanego stylu uczenia się. Klastrowanie może rozwiązać następujące problemy:
* Jakie są główne segmenty klientów, biorąc pod uwagę ich dane demograficzne i zachowania?
* Czy istnieje związek między ryzykiem niewykonania zobowiązań przez niektórych klientów banków a
ich zachowaniami?
* Jak możemy sklasyfikować słowa kluczowe, których używają ludzie, aby wejść na naszą stronę
internetową?
Jego procedura przebiega w prosty i bezpośredni sposób, aby sklasyfikować dany zestaw danych przez
pewną liczbę klastrów (zakładając k klastrów), patrz ryc. 3. Punkty danych wewnątrz klastra są
jednorodne i niejednorodne względem grup rówieśniczych

Jak k-średnia tworzy klaster:

1. k-średia wybiera liczbę k punktów dla każdej gromady znanej jako centroidy.
2. Każdy punkt danych tworzy klaster z najbliższymi centroidami, czyli k klastrami.
3.Znajduje środek ciężkości każdego klastra w oparciu o istniejące elementy klastra. Tutaj mamy nowe
centroidy.
4. Ponieważ mamy nowe centroidy, powtórz krok 2 i 3. Znajdź najbliższą odległość dla każdego punktu
danych od nowych centroidów i skojarz się z nowymi k-klastrami. Powtarzaj ten proces, aż dojdzie do
konwergencji, to znaczy centroidy się nie zmienią.
W k-średnich mamy klastry, a każdy klaster ma własny centroid. Suma kwadratów różnicy między
środkiem ciężkości a punktami danych w klastrze stanowi sumę wartości kwadratowej dla tego klastra.
Po dodaniu sum wartości kwadratowych dla wszystkich klastrów staje się ona sumą w ramach sumy
wartości kwadratowej dla rozwiązania klastrowego. Wiemy, że wraz ze wzrostem liczby skupień
wartość ta stale maleje, ale jeśli narysujesz wynik, możesz zauważyć, że suma do kwadratu odległości
gwałtownie spada do pewnej wartości k, a następnie znacznie wolniej. Tutaj możemy znaleźć
optymalną liczbę klastrów.
Redukcja wymiarów
Redukcja wymiarów pomaga systemom usuwać dane, które nie są przydatne do analizy. Ta grupa
algorytmów służy do usuwania zbędnych danych, wartości odstających i innych nieprzydatnych
danych. Redukcja wymiarów może być pomocna podczas analizy danych z czujników i innych
przypadków użycia Internetu rzeczy (IoT). W systemach IoT mogą istnieć tysiące punktów danych po
prostu informujących, że czujnik jest włączony. Przechowywanie i analiza, że „włączone” dane nie są
pomocne i zajmą ważne miejsce do przechowywania. Ponadto, usuwając te zbędne dane, poprawi się
wydajność systemu uczenia maszynowego. Wreszcie zmniejszenie wymiarów pomoże również
analitykom wizualizować dane.
Nauka przez wzmocnienie
Uczenie się przez wzmacnianie to komputerowe podejście do zrozumienia i automatyzacji uczenia się
zorientowanego na cel i podejmowania decyzji. Uczy się, co robić i jak mapować sytuacje do działań.
Wynikiem jest maksymalizacja liczbowego sygnału nagrody. Uczeń nie jest informowany o tym, jaką
akcję podjąć, ale musi odkryć, która akcja da maksymalną nagrodę. Uczenie się przez wzmocnienie jest
definiowane nie przez charakteryzowanie algorytmów uczenia się, ale przez charakteryzowanie
problemu uczenia się. Każdy algorytm, który dobrze nadaje się do rozwiązania tego problemu,
uważamy za algorytm uczenia wzmacniającego. Uczenie się ze wzmocnieniem różni się od nauki
nadzorowanej, czyli rodzaju nauki, którą badamy. Nadzorowane uczenie się polega na uczeniu się na
przykładach dostarczonych przez pewnego doświadczonego zewnętrznego opiekuna. Jest to ważny
rodzaj uczenia się, ale sam w sobie nie jest odpowiedni do uczenia się na podstawie interakcji. W
przypadku problemów interaktywnych często niepraktyczne jest uzyskanie przykładów pożądanych
zachowań, które są zarówno prawidłowe, jak i reprezentatywne dla wszystkich sytuacji, w których
agent musi działać. Na nieznanym terytorium - gdzie można oczekiwać, że nauka będzie najbardziej
korzystna - agent musi być w stanie uczyć się na podstawie własnego doświadczenia. Jednym z
wyzwań, które pojawiają się we wzmacnianiu uczenia się, a nie w innych rodzajach uczenia się, jest
kompromis między eksploracją a eksploatacją. Aby uzyskać dużą nagrodę, agent uczący się od
wzmacniania musi preferować działania, które próbował w przeszłości i które okazały się skuteczne w
tworzeniu nagrody. Ale aby odkryć takie akcje, musi spróbować akcji, których wcześniej nie wybrał.
Agent musi wykorzystać to, co już wie, aby uzyskać nagrodę, ale musi także zbadać, aby w przyszłości

dokonywać lepszych wyborów akcji. Dylemat polega na tym, że ani eksploatacja, ani eksploracja nie
mogą być realizowane wyłącznie bez niepowodzenia zadania. Agent musi wypróbować różne działania
i stopniowo faworyzować te, które wydają się najlepsze. Przy stochastycznym zadaniu każdą akcję
trzeba wielokrotnie wypróbować, aby wiarygodnie oszacować oczekiwaną nagrodę. Matematycy
intensywnie badają dylemat poszukiwawczo-wydobywczy od wielu dziesięcioleci. Inną kluczową cechą
uczenia się przez wzmocnienie jest to, że wyraźnie bierze on pod uwagę cały problem
ukierunkowanego na cel agenta wchodzącego w interakcję z niepewnym środowiskiem. Jest to w
przeciwieństwie do wielu podejść, które rozwiązują podproblemy, nie zajmując się tym, jak mogą się
one zmieścić w większym obrazie. Wspomnieliśmy na przykład, że wiele badań dotyczących uczenia
maszynowego dotyczy uczenia się nadzorowanego bez wyraźnego określenia, w jaki sposób taka
umiejętność byłaby w końcu przydatna. Inni badacze opracowali teorie planowania z ogólnymi celami,
ale bez uwzględnienia roli planowania w podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym ani pytania,
skąd wzięłyby się modele predykcyjne niezbędne do planowania. Chociaż podejścia te przyniosły wiele
użytecznych wyników, ich skupienie się na izolowanych pod-problemach jest znaczącym
ograniczeniem.
Uczenie się przez wzmocnienie ma odwrotny charakter, zaczynając od kompletnego, interaktywnego
agenta dążącego do celu. Wszyscy agenci uczący się o wzmocnieniu mają wyraźne cele, potrafią wyczuć
aspekty swojego środowiska i mogą wybrać działania, które wpłyną na ich środowisko. Co więcej,
zwykle zakłada się od samego początku, że agent musi działać pomimo znacznej niepewności co do
środowiska, z którym ma do czynienia. Gdy uczenie się przez wzmocnienie wymaga planowania, musi
uwzględniać wzajemne oddziaływanie między planowaniem a wyborem działań w czasie rzeczywistym,
a także pytanie, w jaki sposób pozyskiwane i ulepszane są modele środowiskowe. Kiedy uczenie się ze
wzmocnieniem obejmuje uczenie się nadzorowane, robi to z bardzo konkretnych powodów, które
określają, które zdolności są kluczowe, a które nie. Aby badania naukowe mogły się rozwijać, należy
wyodrębnić i przeanalizować ważne podproblemy, ale powinny to być podproblemy motywowane
jasnymi rolami w kompletnych, interaktywnych agentach poszukujących celu, nawet jeśli wszystkie
szczegóły kompletnego agenta nie mogą być jeszcze wypełniony.
Zwiększanie gradientu
Zwiększanie gradientu, podobnie jak losowy las, powstaje również z „słabych” drzew decyzyjnych.
Istotną różnicą jest to, że podczas zwiększania gradientu drzewa są trenowane jeden po drugim. Każde
kolejne drzewo jest trenowane przede wszystkim z danymi, które zostały nieprawidłowo
zidentyfikowane przez poprzednie drzewa. Pozwala to wzmocnieniu gradientu skupić się mniej na
łatwych do przewidzenia przypadkach, a bardziej na trudnych przypadkach. Zespół jest tylko zbiorem
predyktorów, który jest średnią wszystkich prognoz, aby dać ostateczną prognozę. Powodem, dla
którego używamy zestawów jest to, że wiele różnych predyktorów próbujących przewidzieć tę samą
zmienną docelową wykona lepszą pracę niż jakikolwiek pojedynczy predyktor sam. Techniki łączenia
są dalej klasyfikowane do Bagging and Boosting. Wzmocnienie to technika zespolona, w której
predyktory nie są tworzone niezależnie, ale sekwencyjnie. Tworzenie worków jest prostą techniką
łączenia, w której budujemy wiele niezależnych predyktorów / modeli / uczniów i łączymy je przy
użyciu niektórych technik uśredniania modeli. Zwiększanie gradientu jest przykładem algorytmu
zwiększania. Trenuje się szybko i działa bardzo dobrze. Jednak niewielkie zmiany w zestawie danych
treningowych mogą powodować radykalne zmiany w modelu, więc mogą nie dać najbardziej
wytłumaczalnych wyników
Sieci neuronowe

Sieci neuronowe w biologii są wzajemnie połączonymi neuronami, które wymieniają między sobą
wiadomości. Pomysł ten został teraz dostosowany do uczenia maszynowego i nazywa się go sztucznymi
sieciami neuronowymi (ANN). Głębokie uczenie się, które jest najnowszą koncepcją, to tylko kilka
warstw sztucznych sieci neuronowych umieszczonych jedna po drugiej. Sieć neuronowa to zestaw
połączonych jednostek wejścia-wyjścia, w których każde połączenie ma przypisany ciężar. Sieć
neuronowa składa się z formalnych neuronów, które są połączone w taki sposób, że każde wyjście
neuronu służy ponadto jako wejście zasadniczo większej liczby neuronów podobnie, jak końce
aksonów neuronu biologicznego są połączone poprzez wiązania synaptyczne z dendrytami innych
neuronów. Liczba neuronów i sposób ich wzajemnego połączenia determinują architekturę (topologię)
sieci neuronowej. Pod względem celu neurony wejściowe, pracujące (warstwa ukryta, mediacja) i
wyjściowe można rozróżnić w sieci. Neurony wejściowe i wyjściowe reprezentują odpowiednio
receptory i efektory oraz tworzą połączone neurony robocze i odpowiednie kanały między nimi w celu
propagacji odpowiednich sygnałów. Te kanały nazywane są ścieżkami w modelu matematycznym.
Propagacja sygnału i przetwarzanie informacji wzdłuż ścieżki sieciowej realizowane są przez zmianę
stanów neuronów na tej ścieżce. Stany wszystkich neuronów w sieci tworzą stan sieci neuronowej i
związane z nią wagi synaptyczne i wszystkie połączenia reprezentują konfigurację sieci neuronowej.
Sieć neuronowa rozwija się stopniowo w czasie, wzajemne połączenia, a także stany neuronu są
zmieniane, a wagi dostosowywane. W kontekście aktualizacji tych atrybutów sieci w czasie przydatne
jest podzielenie globalnej dynamiki sieci neuronowej na trzy dynamiki i rozważenie trzech faz działania
sieci:
1. Architektoniczne (zmiana topologii): określa topologię sieci i jej możliwą zmianę. Aktualizacja
architektury zwykle ma zastosowanie w ramach trybu adaptacyjnego w taki sposób, że sieć jest
zaopatrywana w dodatkowe neurony i połączenia, gdy jest to potrzebne. Jednak w większości
przypadków dynamika architektury zakłada stałą topologię sieci neuronowej, która już się nie zmienia.
2. Obliczeniowy (zmiana stanu): określa stan początkowy sieci i regułę jej aktualizacji w czasie, pod
warunkiem, że topologia sieci i konfiguracja są ustalone. Na początku trybu obliczeniowego stany
neuronów wejściowych są przypisywane do wejścia sieciowego, a pozostałe neurony znajdują się w
stanie początkowym. Wszystkie potencjalne wejścia i stany sieciowe tworzą odpowiednio przestrzeń
wejściową i stanową sieci neuronowej. Po zainicjowaniu stanu sieci wykonywane jest właściwe
obliczenie.
3. Adaptacyjny (zmiana konfiguracji): określa początkową konfigurację sieci i sposób, w jaki wagi w sieci
są dostosowywane w czasie. Wszystkie potencjalne konfiguracje sieci tworzą przestrzeń wagową sieci
neuronowej. Na początku trybu adaptacyjnego wagi wszystkich połączeń sieciowych są przypisywane
do początkowej konfiguracji. Po zainicjowaniu konfiguracji sieci przeprowadzana jest odpowiednia
adaptacja. Podobnie, jak w przypadku dynamiki obliczeniowej, ogólnie można wziąć pod uwagę model
z ciągłą ewolucją wag sieci neuronowych, gdy konfiguracja jest ciągłą funkcją czasu zwykle opisywaną
równaniem różniczkowym. Jednak w większości przypadków przyjmuje się dyskretny czas adaptacji.

Ta klasyfikacja nie odpowiada rzeczywistości neurofizjologicznej, ponieważ w układzie nerwowym
wszystkie odpowiednie zmiany zachodzą jednocześnie. Powyżej wprowadzona dynamika sieci
neuronowej jest zwykle określana przez warunek początkowy oraz równanie lub regułę matematyczną,
która określa rozwój określonej cechy sieci (topologia, stan, konfiguracja) w czasie. Aktualizacje
kontrolowane przez te reguły są wykonywane w odpowiednich trybach operacyjnych sieci
neuronowej. Poprzez konkretyzację wprowadzonej dynamiki uzyskuje się różne modele sieci
neuronowych, które są odpowiednie do rozwiązania określonych zadań. Oznacza to, że aby określić

konkretny model sieci neuronowej, wystarczy zdefiniować jego dynamikę architektoniczną,
obliczeniową i adaptacyjną. Sieci neuronowe mają zdolność do klasyfikowania wzorców na danych,
które nie zostały przeszkolone, a także mają lepszą tolerancję niż inny klasyfikator podczas obsługi
hałaśliwych danych.
Słabością sieci neuronowych jest trudność w interpretacji jej wyników, które występują w formie
symbolicznej. Inny klasyfikator jest lepszy pod tym względem. Sieć neuronowa pozwala na interakcje
zmiennych wysokiego rzędu ze względu na zwiększoną łączność i ma tendencję do radzenia sobie ze
skorelowanymi danymi lepiej niż inne techniki uczenia się. Sieci neuronowe mają szerokie
zastosowanie do rzeczywistych problemów biznesowych. Faktem jest, że z powodzeniem zastosowano
je w wielu branżach. Ponieważ sieci neuronowe najlepiej identyfikują wzorce lub trendy w danych,
dobrze nadają się do prognozowania lub prognozowania, w tym:
* Prognozowanie sprzedaży
* Kontrola procesu przemysłowego
* Badania klientów
*Walidacji danych
*Zarządzanie ryzykiem
*Marketing docelowy
Istnieje wiele korzyści, które analityk osiąga dzięki wykorzystaniu sieci neuronowych w swojej pracy.
Rozpoznawanie wzorców jest potężną techniką wykorzystywania informacji w danych i uogólniania
ich. Sieci neuronowe uczą się rozpoznawać wzorce istniejące w zbiorze danych. System rozwija się
poprzez uczenie się, a nie programowanie. Programowanie zajmuje znacznie więcej czasu analityka i
wymaga od analityka określenia dokładnego zachowania modelu. Sieci neuronowe uczą się wzorców
danych, uwalniając analityka do ciekawej pracy. Sieci neuronowe są elastyczne w zmieniającym się
środowisku. Systemy oparte na regułach lub systemy zaprogramowane są ograniczone do sytuacji, dla
której zostały zaprojektowane - gdy zmieniają się warunki, przestają obowiązywać. Chociaż sieci
neuronowe mogą potrzebować trochę czasu, aby nauczyć się nagłej drastycznej zmiany, doskonale
nadają się do adaptacji do ciągle zmieniających się informacji. Sieci neuronowe mogą budować modele
informacyjne tam, gdzie zawodzą bardziej konwencjonalne podejścia. Ponieważ sieci neuronowe mogą
obsługiwać bardzo złożone interakcje, mogą łatwo modelować dane, które są zbyt trudne do
modelowania za pomocą tradycyjnych podejść, takich jak statystyki wnioskowania lub logika
programowania. Wydajność sieci neuronowych jest co najmniej tak dobra jak klasyczne modelowanie
statystyczne i lepsza w przypadku większości problemów. Sieci neuronowe budują modele, które lepiej
odzwierciedlają strukturę danych w znacznie krótszym czasie. Sieci neuronowe działają teraz dobrze
ze skromnym sprzętem komputerowym. Chociaż sieci neuronowe są intensywne obliczeniowo,
procedury zostały zoptymalizowane do tego stopnia, że mogą teraz działać w rozsądnym czasie na
komputerach osobistych. Nie wymagają superkomputerów, jak to miało miejsce we wczesnych dniach
badań sieci neuronowej. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące przetwarzania neuronowego.
Kluczowym ograniczeniem jest niezdolność sieci neuronowej do wyjaśnienia użytego modelu.
Analitycy często chcą wiedzieć, dlaczego model zachowuje się taki, jaki jest. Sieci neuronowe mają
lepsze odpowiedzi, ale trudno im wyjaśnić, jak się tam dostały. Jest to powód, dla którego połączenie
neuronowe zapewnia tak wiele narzędzi do eksploracji wyników i tak wiele opcji operacyjnych na
narzędzia, które budują model. Eksperymentując z różnymi parametrami i w pełni badając wyniki
zarówno w tekście, jak i grafice, użytkownicy połączeń neuronowych mogą lepiej zrozumieć

zachowanie modelu i większa pewność wyników. Jest kilka innych ograniczeń, które należy zrozumieć.
Po pierwsze, trudno jest wyodrębnić reguły z sieci neuronowych. Czasami jest to ważne ,że ludzie,
którzy muszą wyjaśnić swoją odpowiedź innym i tym, którzy byli zaangażowani w sztuczną inteligencję,
szczególnie systemy eksperckie oparte na regułach. W większości metod analitycznych nie można po
prostu wyrzucać danych do sieci neuronowej i uzyskać rozstrzygającej odpowiedzi, ale trzeba poświęcić
czas na zrozumienie problemu lub wyniku, który próbujesz przewidzieć. I musisz mieć pewność, że
dane wykorzystane do szkolenia systemu są odpowiednie (tj. Odzwierciedlają zaangażowane czynniki)
i są mierzone w sposób odzwierciedlający zachowanie tych czynników. Jeśli dane nie są
reprezentatywne dla problemu, przetwarzanie neuronowe nie przyniesie dobrych wyników. Jest to
klasyczna sytuacja, w której „wyrzucanie śmieci” z pewnością spowoduje „wyrzucanie śmieci”.
Wreszcie, szkolenie modelu z bardzo złożonego zestawu danych może zająć trochę czasu. Techniki
neuronowe są intensywnie obciążone komputerowo i będą powolne na komputerach klasy niskiej lub
komputerach bez koprocesorów matematycznych. Należy jednak pamiętać, że całkowity czas na
uzyskanie wyniku może być nadal szybszy niż w przypadku innych metod analizy danych, nawet jeśli
system zajmuje więcej czasu. Sama szybkość przetwarzania nie jest jedynym czynnikiem wpływającym
na wydajność, a sieci neuronowe nie wymagają programowania czasowego oraz debugowania lub
testowania założeń, które robią inne podejścia analityczne

Przetwarzanie języka naturalnego
Wprowadzenie
Kiedy komunikujemy się ze sobą, niemal bez wysiłku stosujemy bardzo złożone i mało zrozumiałe
procesy. Bardzo trudno było zbudować komputery, które potrafią generować i rozumieć nawet
fragmenty języka naturalnego. Wynika to z faktu, że język rozwinął się jako skuteczny środek
komunikacji między istotami inteligentnymi. Jest to postrzegane jako przenoszenie odrobiny „struktury
mentalnej” z jednego mózgu do drugiego, gdy każdy mózg ma duże, bardzo podobne struktury
mentalne, które służą jako wspólny kontekst. To podobieństwo w kontekstach pomaga w generowaniu
i zrozumieniu wysoce skondensowanych komunikatów. Zatem zrozumienie języka naturalnego jest
bardzo złożonym problemem kodowania i dekodowania. Jednym z długofalowych celów sztucznej
inteligencji jest tworzenie programów zdolnych do rozumienia i generowania języka ludzkiego.
Umiejętność posługiwania się i rozumienia języka naturalnego wydaje się nie tylko podstawowym
aspektem ludzkiej inteligencji, ale także jego udana automatyzacja miałaby niesamowity wpływ na
użyteczność i efektywność samych komputerów. Wiele wysiłku włożono w pisanie programów, które
rozumieją język naturalny. Chociaż programy te odniosły sukces w ograniczonych kontekstach,
systemy, które mogą używać języka naturalnego z elastycznością i ogólnością, które charakteryzują
ludzką mowę, są poza obecnymi metodologiami. Zrozumienie języka naturalnego wymaga znacznie
więcej niż analizowania zdań w poszczególnych częściach mowy i wyszukiwania tych słów w słowniku.
Rzeczywiste zrozumienie zależy od obszernej wiedzy na temat dziedziny dyskursu i idiomów
używanych w tej dziedzinie, a także umiejętności zastosowania ogólnej wiedzy kontekstualnej w celu
wyeliminowania pominięć i dwuznaczności, które są normalną częścią ludzkiej mowy. Dlatego, aby
zbudować systemy komputerowe, które potrafią zrozumieć język naturalny, wymagana jest zarówno
wiedza kontekstowa, jak i proces skutecznego wnioskowania. Przetwarzanie języka naturalnego (NLP)
już przekształca inteligencję biznesową (BI) w sposób, który wykracza daleko poza zwykłe ułatwienie
interfejsu. Przetwarzanie języka naturalnego to dyscyplina naukowa zajmująca się udostępnianiem
języka naturalnego maszynom. NLP zajmuje się takimi zadaniami, jak identyfikacja granic zdań w
dokumentach, wydobywanie relacji z dokumentów oraz wyszukiwanie i wyszukiwanie dokumentów.
NLP jest niezbędnym środkiem do ułatwienia analizy tekstu poprzez ustanowienie struktury w
nieustrukturyzowanym tekście w celu umożliwienia dalszej analizy. Proste zrozumienie polega na tym,
że zdania tekstu są najpierw analizowane pod kątem ich składni; zapewnia to porządek i strukturę
bardziej podatną na analizę pod względem semantyki lub dosłownego znaczenia; po tym następuje
etap pragmatycznej analizy, w której określa się znaczenie wypowiedzi lub tekstu w kontekście. Ten
ostatni etap jest często postrzegany jako zajęty dyskursem, podczas gdy dwa poprzednie dotyczą na
ogół kwestii sentymentalnych. Ta próba korelacji między rozróżnieniem stratyfikacyjnym (składnia,
semantyka i pragmatyka) a rozróżnieniem pod względem ziarnistości (zdanie kontra dyskurs) czasami
powoduje pewne zamieszanie w myśleniu na temat zagadnień związanych z przetwarzaniem języka
naturalnego i powszechnie uznaje się, że w rzeczywiste terminy nie jest tak łatwe, aby dobrze rozdzielić
przetwarzanie języka na pola odpowiadające każdej z warstw. Takie oddzielenie służy jednak jako
przydatna pomoc pedagogiczna i stanowi również podstawę modeli architektonicznych, które
sprawiają, że analiza języka naturalnego jest łatwiejsza do zarządzania z punktu widzenia inżynierii
oprogramowania. Dwa problemy utrudniają przetwarzanie języków naturalnych i powodują
stosowanie innych technik niż te związane z budowaniem kompilatorów itp. Do przetwarzania języków
sztucznych. Problemy te to poziom niejednoznaczności występujący w językach naturalnych oraz
złożoność informacji semantycznej zawartej nawet w prostych zdaniach. Podstawowe zadania NLP
obejmują tokenizację i analizę składniową, lematyzację / wyprowadzanie, oznaczanie części mowy,
wykrywanie języka i identyfikację relacji semantycznych. Zadania NLP dzielą język na krótsze,
elementarne elementy, starają się zrozumieć relacje między elementami i badają, w jaki sposób

elementy współdziałają ze sobą, tworząc znaczenie. Te podstawowe zadania są często używane w
funkcjach NLP wyższego poziomu, takich jak:
* Kategoryzacja treści: Podsumowanie dokumentów oparte na języku, w tym wyszukiwanie i
indeksowanie, alerty dotyczące treści i wykrywanie powielania
* Wykrywanie i modelowanie tematów: Precyzyjne rejestrowanie znaczenia i motywów w kolekcjach
tekstowych oraz stosowanie zaawansowanych analiz do tekstu, takich jak optymalizacja i
prognozowanie
* Ekstrakcja kontekstowa: Automatycznie pobieraj uporządkowane informacje ze źródeł tekstowych
* Analiza sentymentów: identyfikacja nastroju lub subiektywnych opinii w znacznej ilości tekstu, w tym
analiza sentymentu i opinii
* Konwersja mowy na tekst i zamiana tekstu na mowę: Przekształcanie poleceń głosowych w tekst
pisany i odwrotnie
* Podsumowanie dokumentu: Automatyczne generowanie streszczeń dużych fragmentów tekstu
* Tłumaczenie maszynowe: automatyczne tłumaczenie tekstu lub mowy z jednego języka na inny
We wszystkich tych przypadkach głównym celem jest wprowadzenie surowego języka i wykorzystanie
językoznawstwa i algorytmów do przekształcania lub wzbogacania tekstu w taki sposób, aby zapewniał
on większą wartość. Podstawowe spojrzenie na NLP podkreśla cztery odrębne etapy: przetwarzanie
morfologiczne, analizę składni (parsowanie), analizę semantyczną i analizę pragmatyczną.
Przetwarzanie morfologiczne
Etapem wstępnym, który ma miejsce przed analizą składni, jest przetwarzanie morfologiczne. Celem
tego etapu przetwarzania języka jest rozbicie ciągów znaków języka na zestawy tokenów
odpowiadających dyskretnym słowom, pod słowom i formom interpunkcyjnym. Na przykład słowo
takie jak „niezadowolony” można podzielić na trzy podtokeniczne tokeny jako: niezadowolony.
Morfologia dotyczy przede wszystkim rozpoznania, w jaki sposób słowa podstawowe zostały
zmodyfikowane, aby utworzyć inne słowa o podobnych znaczeniach, ale często o różnych kategoriach
składniowych. Modyfikacja zwykle następuje przez dodanie prefiksu i / lub postfiksu, ale mogą również
mieć miejsce inne zmiany tekstowe.
Składnia i semantyka
Procesor językowy musi wykonywać kilka różnych funkcji, opartych przede wszystkim na analizie
składni i analizie semantycznej. Cel analizy składniowej jest dwojaki: sprawdzenie, czy ciąg słów
(zdanie) jest dobrze uformowany i rozbicie go na strukturę pokazującą związki składniowe między
różnymi słowami. Analizator składniowy (lub parser) robi to za pomocą słownika słów definicje
(leksykon) i zestaw reguł składniowych (gramatyka). Prosty leksykon zawiera tylko kategorię
składniową każdego słowa; prosta gramatyka opisuje zasady, które wskazują tylko, jak można łączyć
kategorie składniowe, aby tworzyć frazy różnych typów.
Semantyka i pragmatyka
Po analizie semantycznej kolejny etap przetwarzania dotyczy pragmatyki. Niestety nie ma powszechnie
uzgodnionego rozróżnienia między semantyką i pragmatyką. Analiza semantyczna kojarzy znaczenie z
pojedynczymi wypowiedziami / zdaniami; analiza pragmatyczna interpretuje wyniki analizy
semantycznej z perspektywy określonego kontekstu. Oznacza to, że przy zdaniu typu „duży kot ścigał

szczura” analiza semantyczna może dać wyrażenie, które oznacza dużego kota, ale nie może
przeprowadzić dalszego etapu wnioskowania wymaganego do identyfikacji dużego kota jako Felixa.
Zostanie to pozostawione pragmatycznej analizie. W niektórych przypadkach, podobnie jak właśnie
opisany przykład, analiza pragmatyczna po prostu pasuje do rzeczywistych obiektów / zdarzeń
istniejących w danym kontekście z referencjami do obiektów uzyskanymi podczas analizy
semantycznej. W innych przypadkach analiza pragmatyczna może ujednoznacznić zdania, których nie
można całkowicie ujednoznacznić podczas faz analizy składniowej i semantycznej. Obecnie NLP
zazwyczaj opiera się na zamianie języka naturalnego na język maszynowy. Jednak wraz z rozwojem
technologii - zwłaszcza elementu AI - komputer będzie lepiej „rozumiał” zapytanie i zaczął dostarczać
odpowiedzi, a nie wyniki wyszukiwania. To kolejny krok od zadania pytania w języku naturalnym. Tak
też to odbiera. Ale gdy tylko pozna relacje semantyczne i wnioski z pytania, będzie w stanie
automatycznie przeprowadzić filtrowanie i biznes niezbędny do zapewnienia zrozumiałej odpowiedzi,
zamiast po prostu pokazywać dane.
Użycie przypadków NLP
Chatboty działają na rynku od kilku lat, ale nowsze mają lepsze rozumienie języka i są bardziej
interaktywne. Niektóre firmy korzystają z chatbotów, aby odpowiadać na rutynowe pytania w
punktach pomocy. Niektórzy używają botów, aby pomóc w kierowaniu pytań do działu pomocy
technicznej. Tutaj, w zależności od tego, kim jesteś i o co prosiłeś, zostaniesz przekierowany do
właściwej osoby z centrum obsługi telefonicznej, aby odpowiedzieć na twoje konkretne pytania. Inne
firmy używają go do spersonalizowanych zakupów, które oprócz zrozumienia tego, czego szukasz,
obejmują zrozumienie tego, co Ty i ludzie tacy jak Ty. Te przypadki użycia wymagają inteligentnego
wyszukiwania opartego na NLP, a także uczenia maszynowego. Większość osób zna interaktywne
aplikacje wyszukiwania, takie jak Siri lub Alexa. Częściej jednak inne rodzaje aplikacji używają pewnego
rodzaju interfejsu języka naturalnego. Obejmuje to aplikacje BI, w których użytkownicy mogą zadawać
pytania, głosowo lub tekstowo, w języku naturalnym i uzyskiwać odpowiedzi z aplikacji. Ponadto
uczenie maszynowe jest używane w aplikacjach do zarządzania danymi i BI, aby pomóc we wszystkim,
od integracji danych, przez przygotowanie danych, aż po rzeczywistą analizę analityczną. Niektóre
aplikacje zapewniają użytkownikom informacje, których mogliby nie szukać na własną rękę. Kilku
sponsorów tego raportu zapewnia taką funkcjonalność. Korzystając z głębokiego uczenia, można
nauczyć system rozpoznawania obrazów i dźwięków. Systemy uczą się na przykładach, które są
oznaczone, aby stać się dokładnym w klasyfikacji nowych obrazów lub dźwięków. Na przykład
komputer może być przeszkolony w zakresie rozpoznawania niektórych dźwięków wskazujących na
awarię silnika. Tego rodzaju aplikacja jest wykorzystywana w samochodach i lotnictwie. Chociaż
myślimy o automatycznym tagowaniu zdjęć w sieciach społecznościowych, ten rodzaj technologii jest
również wykorzystywany do klasyfikowania zdjęć w biznesie do automatycznej sprzedaży online lub do
identyfikacji innych produktów.
Analiza tekstu
Analiza tekstu analizuje wartość nominalną słów, w tym gramatykę i relacje między nimi. Mówiąc
najprościej, analiza tekstu nadaje sens. Analiza zdań daje wgląd w emocje kryjące się za słowami.
Analiza tekstu odnosi się do wydobywania przydatnych informacji ze źródeł tekstowych. Jest to szeroki
termin, który opisuje zadania od adnotowania źródeł tekstu za pomocą meta-informacji, takich jak
ludzie i miejsca wymienione w tekście, do szerokiej gamy modeli dotyczących dokumentów (np.
Analiza zdania, grupowanie tekstu i kategoryzacja). Aby rozwinąć, termin dokument jest abstrakcyjnym
pojęciem, które może reprezentować dowolny spójny fragment tekstu w większym zbiorze, takim jak
pojedynczy post na blogu w zbiorze postów WordPress, artykuł w gazecie, strona na Wikipedii i tak

dalej. Podczas działania analizy tekstu badacz może opracować opisujące funkcje kilku aspektów
dokumentu, na przykład:
* Dokument dotyczy „zdrowia” lub „podróży”.
* Rozmowa telefoniczna zawiera wiele negatywnych języków.
* Witryna wskazuje konkretny produkt.
* Tweet opisuje związek między produktem a problemem z produktem.
* Autor postu na blogu może być fizjoterapeutą.
* Wiadomość e-mail narusza zgodność, ponieważ ujawnia dane osobowe
Koncentruje się na typowej aplikacji do analizy tekstu w branży finansowej ,zgodność i zapobieganie
oszustwom. Celem przetwarzania języka naturalnego w tym przypadku użycia jest zrozumienie treści
wątków komunikacyjnych poprzez interpretację semantyczną oraz identyfikacja relacji i bytów między
wątkami. Analiza tekstu jest jednak odpowiedzialna za ustalenie, czy dana wiadomość, lub zestaw
wiadomości, narusza zgodność. Działy zgodności korzystają z łączenia danych strukturalnych, takich jak
transakcje i transakcje, wraz z informacjami uzyskanymi z wiadomości e-mail i wiadomości
błyskawicznych. W przypadku obu typów zasobów danych można następnie wywnioskować cel
transakcji. Organizacje finansowe stoją w obliczu kolejnego podstawowego problemu z
przestrzeganiem przepisów - przeciwdziałania praniu pieniędzy. Instytucje finansowe są zobowiązane
do sprawdzania wszystkich transakcji we wszystkich swoich jednostkach biznesowych w celu
zapobiegania transakcjom między podmiotami z czarnej listy. To zadanie obejmuje analizę dowolnego
tekstu zawartego w transakcji oraz dopasowanie nazw i podmiotów do list obserwacyjnych z Urzędu
Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) i innych agencji rządowych. Jednym z ważnych zadań jest
dopasowanie transliterowanych nazw do reprezentacji „jeden” na liście. Na przykład nazwę Rajendra
można przetłumaczyć na Rajinder, Raj lub Raja. Mecz z wieloma listami musi być bardzo precyzyjny,
ponieważ analitycy mogą ręcznie przejrzeć tylko niewielki odsetek alertów. W branży
ubezpieczeniowej firmy mają ogromne zbiory danych tekstowych z nieustrukturyzowanym call center,
roszczeniami, fakturami i korektami. Aby lepiej zrozumieć ubezpieczających, firmy te mogą
wykorzystać analizę nastrojów do oceny, czy ich klienci są zadowoleni lub niezadowoleni ze swoich
produktów, usług i procesów. Analityka tekstowa może identyfikować obszary problemowe za pomocą
produktów i procedur oraz zapewnia wskazówki dotyczące ulepszania usług lub opracowywania
nowych produktów.
Analiza zdań
Analiza zdań polega na przetwarzaniu języka naturalnego, statystyce i analizie tekstu w celu
wyodrębnienia i identyfikacji sentencji tekstu w kategoriach pozytywnych, negatywnych lub
neutralnych. Często widzimy analizę nastrojów, która służy do podjęcia decyzji binarnej: ktoś jest za
lub przeciw czemuś, użytkownicy coś lubią lub nie lubią, a produkt jest dobry lub zły. Znajomość
nastrojów konsumentów związanych z konkurencją przynosi korzyści strategiczne. Analiza
sentymentów może pomóc w przewidywaniu trendów klientów, więc monitorowanie opinii publicznej
innych firm w twojej branży stanowi grupę kontrolną do porównania twoich wyników. Analiza
sentymentów nazywana jest także eksploracją opinii, ponieważ obejmuje identyfikację postaw
konsumenckich, emocji i opinii na temat produktu, marki lub usługi firmy. Analiza sentymentów
zapewnia wgląd w każdą zmianę opinii publicznej związane z Twoją marką, która będzie wspierać lub
negować kierunek, w którym zmierza Twoja firma. Wysoka lub niska ocena nastrojów pomaga
zidentyfikować sposoby restrukturyzacji zespołów lub opracowania nowych strategii twórczych.

Analizy nastrojów
Zastosuj przypadki
Analiza opinii jest często stosowana w recenzjach i mediach społecznościowych, aby pomóc zespołom
marketingu i obsługi klienta zidentyfikować odczucia konsumentów. W mediach, takich jak recenzje
produktów, można wykorzystać analizę nastrojów, aby dowiedzieć się, czy konsumenci są zadowoleni,
czy niezadowoleni z produktu. Podobnie firma może wykorzystać analizę nastrojów do zmierzenia
wpływu nowego produktu, kampanii reklamowej lub odpowiedzi konsumentów na najnowsze
informacje o firmie w mediach społecznościowych. Agent obsługi klienta w firmie może użyć analizy
nastrojów, aby automatycznie posortować przychodzące wiadomości e-mail użytkowników na „pilne”
lub „niepilne” segmenty na podstawie sentencji wiadomości e-mail, proaktywnie identyfikując
sfrustrowanych użytkowników. Agent może następnie skierować swój czas na zaspokojenie potrzeb
użytkowników w pierwszej kolejności. Analiza sentymentów jest często wykorzystywana w analizie
biznesowej w celu zrozumienia subiektywnych powodów, dla których konsumenci reagują na coś (np.
Dlaczego konsumenci kupują produkt? Co myślą o doświadczeniu użytkownika? Czy obsługa klienta
spełniła ich oczekiwania?). Analiza sentymentów może być również stosowana w dziedzinie nauk
politycznych, socjologii i psychologii do analizy trendów, stronniczości ideologicznej, opinii, reakcji
mierników itp.
Wyzwania związane z analizą zdań
Ludzie wyrażają opinie w złożony sposób, co sprawia, że zrozumienie tematu ludzkich opinii jest
trudnym problemem do rozwiązania. W tekście jest kilka zdefiniowanych elementów, które wpływają
na analizę sentymentu: przedmiot, atrybuty, osoba opiniująca, orientacja opinii i siła opinii.
Obiekt: Analizowany produkt, usługa, osoba, biznes, wydarzenie lub temat
Przykład: iPhone
Atrybuty: określone komponenty i właściwości obiektu
Przykłady elementów: bateria, ekran dotykowy, gniazdo słuchawkowe
Przykłady właściwości: rozmiar, waga, szybkość przetwarzania
Właściciel opinii: osoba lub firma, która wyraża sentyment
Przykład: osoba, która kupiła iPhone'a
Orientacja na opinię (biegunowość): Ogólne stanowisko w opinii
Przykłady: pozytywne, negatywne lub neutralne
Siła opinii: poziom, skala lub intensywność opinii
Przykłady: zachwycony> radosny> szczęśliwy> zadowolony

Aby uzyskać pełne, dokładne i przydatne informacje z fragmentu tekstu, ważne jest, aby nie tylko
zidentyfikować każdy z tych pięciu elementów indywidualnie, ale także zrozumieć, w jaki sposób
działają one razem, zapewniając pełny kontekst i sentyment. Ponieważ przetwarzanie słów kluczowych
identyfikuje tylko sentyment odzwierciedlony w danym słowie, nie zapewnia wszystkich elementów
niezbędnych do zrozumienia pełnego kontekstu całego utworu.

Zastosowania NLP w biznesie
Badamy kilka przykładów tego, jak aplikacje biznesowe NLP mogą być stosowane na dużą skalę, aby
odpowiedzieć na pytania biznesowe.
Obsługa klienta
NLP jest używany przez komputery do manipulowania ludzkim językiem, do wydobywania znaczeń,
generowania tekstu lub do jakichkolwiek innych celów. Komputerowy język interakcji jest podzielony
na kategorie zgodnie z zadaniem, które należy wykonać: podsumowanie długiego dokumentu,
tłumaczenie między dwoma ludzkimi językami lub wykrywanie spamu to przykłady zadań, które dziś
może przyzwoicie wykonać maszyna. Większość NLP opiera się obecnie na uczeniu maszynowym, czyli
metodach statystycznych, które są w stanie symulować to, co człowiek zrobiłby w podobnych
okolicznościach. NLP jest szeroko stosowane w obsłudze klienta. Odpowiednie zadania NLP w obsłudze
klienta obejmują:
* Rozpoznawanie mowy, które konwertuje język mówiony na tekst
* Odpowiadanie na pytania, które obejmuje dokładnie to - Odpowiadanie na pytania zadawane przez
ludzi w języku naturalnym
Monitorowanie reputacji
Ponieważ koszty obliczeń wciąż spadały, a algorytmy ulegały poprawie, firmy zaczęły stosować
narzędzia, które pozwoliły im spojrzeć poza swoje bazy danych. Tego rodzaju dane są powszechnie
nazywane danymi zewnętrznymi, danymi publicznymi lub danymi wywiadowczymi typu open source
(OSINT). Podczas gdy niektóre z tych danych są ustrukturyzowane i gotowe do analizy (np. Dane spisu,
ceny akcji), większość ich wartości pozostaje wykorzystana w nieuporządkowanym, generowanym
przez człowieka tekście, takim jak wiadomości, posty na blogach, forach, patentach, ofertach pracy,
raportach, media społecznościowe i strony internetowe firmy. Źródła te zawierają mnóstwo cennych
informacji na temat ewolucji konkurentów, klientów i całego rynku. W dzisiejszych czasach, gdy
konsumenci zaczęli zgłaszać swoje skargi na Twitterze i Facebooku, monitorowanie reputacji i
zarządzanie stało się dla firm priorytetem. Firmy mogą teraz skanować całą sieć w poszukiwaniu
wzmianek o swojej marce i produktach oraz rozpoznawać przypadki, w których powinny działać.
Odpowiednie zadania NLP dla tej aplikacji obejmują:
* Analiza zdań, która określa postawę, stan emocjonalny, osąd lub zamiary pisarza. Odbywa się to
poprzez przypisanie polaryzacji tekstu (pozytywny, neutralny lub negatywny) lub próbę rozpoznania
podstawowego nastroju (szczęśliwy, smutny, spokojny, zły itp.).
* Rozdzielczość Coreference, która łączy zaimki z właściwymi obiektami. To trudne zadanie, ale
konieczna jest poprawna interpretacja tekstu. Na przykład, jeśli klient pisze: „Zadzwonił koleś od
sprzedawcy, aby zapytać, czy podoba mi się moje nowe mieszkanie. W porządku, nie ma człowieka, to
jest do bani? ”, Należy pamiętać, że„ to ”odnosi się do mieszkania, a nie osoby. Krótko mówiąc, klient
narzeka na produkt, a nie na usługę.
Miejsce reklamowe
Kupowanie mediów jest zazwyczaj główną linią w budżecie reklamowym firmy, więc wszelkie
kierowanie, które można wykonać, aby zapewnić wyświetlanie reklam odpowiednim gałkom ocznym,
ma ogromne znaczenie. Nasze e-maile, media społecznościowe, handel elektroniczny i zachowania
związane z przeglądaniem zawierają wiele informacji o tym, co nas interesuje. Odpowiednie zadania
NLP dla tej aplikacji obejmują:

* Dopasowywanie słów kluczowych, które sprawdza, czy interesujące słowa są zawarte w tekście.
Chociaż to pierwsze przybliżenie jest często wystarczające, jego brak wyrafinowania może dawać
całkiem nieodpowiednie wyniki.
* Ujednoznacznienie sensu lub określenie, który sens słowa jest używany w zdaniu. Jest to jeden z
głównych otwartych problemów w NLP.
Badania rynku
Znajomość statusu branży jest niezbędna do opracowania skutecznej strategii, ale dzisiejsze kanały
dystrybucji treści (kanały RSS, media społecznościowe, e-maile) dostarczają tyle informacji, że trudno
jest nadążyć. Odpowiednie zadania NLP dla tej aplikacji obejmują:
* Ekstrakcja zdarzeń: która rozpoznaje, co dzieje się z bytem. Ustrukturyzowana baza danych wydarzeń
dotyczących firm, rządów i ludzi jest niezwykle potężnym narzędziem do analizy ekosystemu
biznesowego.
* Klasyfikacja zdań: jest często używana jako pierwszy krok w celu wyodrębnienia odpowiednich treści
z dużych repozytoriów.
* Zgodność z przepisami: kluczowym przykładem zgodności są badania przeprowadzone po
wprowadzeniu leku do obrotu w celu zebrania informacji o jego skutkach ubocznych. Odpowiednie
zadania NLP dla tej aplikacji obejmują:
* Rozpoznawanie nazwanego podmiotu: wyodrębnia nazwy leków, chorób, pacjentów i firm
farmaceutycznych przy użyciu metod opartych na regułach lub statystycznych.
* Wykrywanie relacji: służy do określenia kontekstu, w którym wspomniane jest zdarzenie
niepożądane leku. Często odbywa się to za pomocą ramek lub wzorów słów odpowiadających pojęciu.
Oba te zadania korzystają z ontologii, to znaczy wiedzy o strukturze, która zapewnia słownik obiektów
i relacje między obiektami.
Technologia zdań w biznesie
Aby rozwiązać problem zmienności, technologia szdań jest najbardziej użyteczna, gdy można ją
dostosować do badania współczesnych problemów, umożliwiając udzielenie odpowiedzi na pytanie
sformułowane na kilka różnych sposobów lub zadawanie zupełnie różnych pytań dotyczących tych
samych danych. Kiedy możesz zbadać pytanie z różnych perspektyw, prawdopodobnie spełniasz wiele
potrzeb i często będziesz chciał udostępniać wyniki analityczne na różne sposoby - powiedzmy,
integrując się z bieżącymi procesami ostrzegania, przepływami pracy i raportami monitorowania.
Aplikacje analityczne mogą elastycznie badać wszystkie dostępne informacje na wiele sposobów,
używać różnych technik w celu rozwiązania problemu i alternatywnych metod dostarczania uzyskanych
informacji. W przypadku problemów analitycznych, takich jak sentyment, potrzebujesz technologii,
która nie ogranicza się do zbadania pytania tylko na jeden lub dwa sposoby, z jedną definicją lub tylko
z niektórymi danymi. Dzięki zintegrowanemu podejściu do analityki masz moc uzyskiwania odpowiedzi
z danych - odpowiedzi na pytania, które już masz, a także tych, o których nawet nie pomyślałeś, aby je
zadać. Jeśli zamiast tego zastosujesz wysoce wyspecjalizowaną metodę - na przykład zasubskrybuj
raport w mediach społecznościowych, który monitoruje trend, nie zyskujesz żadnego konkurencyjnego
zróżnicowania. Gdy technologia zostanie zintegrowana, dzięki czemu można stosować różne metody i
podejścia, środowisko analityczne wspiera innowacje. Posiadanie różnorodnych możliwości analizy na
wyciągnięcie ręki jest najlepsze do rozwiązywania pytań sentymentalnych i, w tym przypadku,
wszelkich innych pytań analitycznych. Na przykład, włączając predefiniowane kategorie identyfikujące

określone segmenty, możesz opisać, na czym koncentruje się uwaga, w oparciu o aspekty działalności,
na które możesz wpłynąć. Ocena, w jaki sposób słowa są używane do opisania tych pojęć, może
zapewnić wgląd w stopień uwagi. Ten rodzaj ekstrakcji zapewnia szczegółowe informacje na temat
określonych funkcji, oferując znacznie bardziej szczegółową analizę. Dzięki bardziej szczegółowemu
wglądowi możesz dokładniej określać priorytety i wszelkie odpowiednie działania. Na przykład
rozważenie czasu czasownika może pomóc w określeniu priorytetów lub intencji danej osoby. Użycie
słów emocjonalnych, w tym ich częstotliwości, może określić, na ile dba ktoś. Niektórzy opisują to jako
wykorzystanie zarówno sztuki, jak i nauki lub człowieka i maszyny - aspektów analityki. Ciekawą rzeczą
jest to, że dzięki zintegrowanemu systemowi masz jedno i drugie. Możesz używać własnych bytów
(zdefiniowanych przez człowieka) w eksploracji tekstu (uczenie maszynowe). Jeśli system jest w pełni
zintegrowany, możesz połączyć analizę strukturalną i nieustrukturyzowaną, po prostu przeciągając i
upuszczając algorytm modelu predykcyjnego na odkryte tematy, aby sprawdzić, czy wpływają one na
przykład na prawdopodobieństwo odejścia. Integracja daje możliwość wyboru sposobu opracowania
analityki i sposobu wdrażania wyników. Ten rodzaj elastyczności ma zasadnicze znaczenie dla twoich
operacji, ponieważ stajesz się bardziej wrażliwy na swój rynek, różnych odbiorców i różne tematy
dochodzeń. Aby doświadczyć wielu korzyści płynących z analizy mediów społecznościowych,
potrzebujesz otwartej, elastycznej i zintegrowanej technologii analitycznej, która pokaże Ci, jak ważne
są nastroje i w jakim kontekście. Organizacje wykorzystujące pełne zalety analizy nastrojów poprawiają
wyniki, zwiększając wydajność, wykraczając daleko poza zarządzanie reputacją do oszczędności
kosztów i zwiększonej sprzedaży.

Silniki rekomendacyjne
Wprowadzenie
Systemy rekomendacji stały się ważnym obszarem badań od połowy lat 90. Zainteresowanie tym
obszarem badawczym pozostaje wysokie, ponieważ z jednej strony takie aplikacje pomagają
użytkownikom znaleźć odpowiednie przedmioty, a z drugiej strony systemy te są przydatne do
wyszukiwania przedmiotów, do których nie można uzyskać dostępu, ponieważ użytkownicy nie wiedzą
o ich istnieniu. Przykłady takich aplikacji obejmują rekomendacje filmów, wiadomości i książek oraz
innych produktów na Amazon.com. Systemy rekomendacji zostały pierwotnie opracowane w celu
sugerowania produktów lub usług, które zostały dostosowane do preferencji poszczególnych
użytkowników. Istnieją jednak sytuacje, w których grupa użytkowników wspólnie uczestniczy w jednym
działaniu, takim jak oglądanie filmu lub zwiedzanie miasta. W takich przypadkach potrzebujemy
technik, które rozwiązują problem identyfikacji rekomendacji dla grupy użytkowników i zaspokojenia
prawie wszystkich osób w grupie w największym możliwym stopniu. Jedna motywacja dla systemów
rekomendacji grupowych; obszary związane z wyborem społecznym (zwanym także grupowym
podejmowaniem decyzji) w ekonomii, polityce i socjologii, w których chcemy decydować, co jest
najlepsze dla grupy, biorąc pod uwagę różne opinie jej członków, również ilustrują znaczenie
rekomendacji grupowych. Problem rekomendacji grupowych został również zbadany w obszarach
metasearch, oprogramowania pośredniego bazy danych, filtrowania grupowego i systemów
wieloagentowych. Na przykład w metasearch listy rankingowe tworzone przez wiele wyszukiwarek
muszą być połączone w jedną listę; ten problem jest znany jako problem agregacji rang.
Oprogramowanie pośrednie bazy danych obejmuje porządkowanie obiektów, gdy każdemu obiektowi
są przypisane wartości liczbowe związane z wieloma polami. W systemach wieloagentowych agenci
muszą wykorzystywać decyzje, które są racjonalne nie tylko z punktu widzenia jednostki, ale także z
punktu widzenia społecznego. Dlatego możemy powiedzieć, że rekomendacja grupy próbuje
zidentyfikować przedmioty, które będą mile widziane przez grupę jako całość, a nie tylko przez
poszczególnych członków grupy. Grupy zainteresowań mogą się różnić od ustalonych grup do grup
losowych, które wymagają jedynie sporadycznych zaleceń. Większość badań dotyczących
rekomendacji grupowych koncentruje się na badaniu podstawowych algorytmów używanych do
generowania rekomendacji. Do tej pory zastosowano dwie główne strategie do generowania
rekomendacji grupowych. Techniki te obejmują agregowanie indywidualnych prognoz w prognozy
grupowe (agregowane prognozy) lub agregowanie indywidualnych modeli w modele grupowe (modele
agregowane). Strategie te różnią się harmonogramem etapu agregacji danych. W strategii
zagregowanej prognozy, indywidualne prognozy są generowane na podstawie indywidualnych modeli
preferencji, a następnie są agregowane w predykcję grupową. Alternatywną strategią jest zbudowanie
modelu preferencji grupowych przed wykonaniem rekomendacji przedmiotu. Innymi słowy, w strategii
modelu zagregowanego poszczególne modele użytkowników są scalane w model oparty na grupie, a
następnie generowane są rekomendacje przy użyciu zagregowanego modelu grupy. Jednak liczne
badania wykazały, że rekomendacja grupowa jest zadaniem znacznie bardziej złożonym niż
rekomendacja indywidualna, a gdy rozważane są grupy, pojawiają się różne wyzwania, które
uniemożliwiają skuteczne działanie tradycyjnych technik rekomendacji dla rekomendacji pozycji dla
grup. Systemy rekomendacji to narzędzia i techniki, które zapewniają sugestie dotyczące elementów,
z których mogą korzystać użytkownicy. Systemy rekomendacji są zasadniczo ukierunkowane w
kierunku pomagania użytkownikom w znajdowaniu przedmiotów, którymi mogą być zainteresowani
spośród przeważającej liczby przedmiotów; takie systemy próbują przewidzieć najbardziej
odpowiednie produkty lub usługi na podstawie preferencji i ograniczeń użytkowników. Ogólna
klasyfikacja danych wykorzystywana przez systemy rekomendacji wykorzystuje trzy kategorie:
przedmioty, użytkownicy i transakcje, to znaczy relacje między użytkownikami i przedmiotami.

1. Przedmioty to przedmioty zalecane. Przedmioty można scharakteryzować pod względem ich
złożoności oraz ich wartości lub użyteczności.
2. Użytkownicy systemu rekomendacji mogą mieć bardzo różnorodne cele i cechy. Aby
spersonalizować swoje rekomendacje, system rekomendacji próbuje wykorzystać informacje o swoich
użytkownikach. Informacje te można uporządkować na wiele sposobów; wybór informacji do
modelowania zależy od zastosowanej techniki rekomendacji.
3. Transakcja to zarejestrowana interakcja między użytkownikiem a system rekomendacji. Transakcje
to dane przydatne w algorytmie generowania rekomendacji. Oceny to najpopularniejsza forma danych
transakcyjnych gromadzonych przez system rekomendacji. Inne rodzaje danych transakcji mogą
obejmować czytanie historii lub to, jak często użytkownik korzysta z rekomendacji, które przekazał.
Oceny mogą przybierać różne formy, takie jak oceny liczbowe, oceny porządkowe i oceny binarne.
Systemy rekomendacji mogą być wykorzystywane do różnych celów, jak stwierdzono przy
identyfikowaniu typowych zadań, w których system rekomendacji może pomóc, takich jak tematy
wymienione poniżej.
* Znalezienie pożądanych przedmiotów: To zadanie polega na znalezieniu uszeregowanej listy
przedmiotów dla użytkownika i przewidywaniu, jak bardzo użytkownik polubi te przedmioty (np. oceny
w gwiazdkach).
* Znalezienie wszystkich pożądanych elementów: To zadanie polega na znalezieniu wszystkich, a nie
tylko niektórych elementów, którymi użytkownik będzie zainteresowany. Czasami konieczne jest
znalezienie wszystkich możliwych elementów dla użytkownika, a nie tylko niektórych z nich. Przykłady
obejmują sytuacje medyczne, finansowe i prawne, w których fałszywe alarmy mogą potencjalnie mieć
ogromne konsekwencje, jeśli są obecne.
* Dostarczanie adnotacji w kontekście: To zadanie polega na znalezieniu użytecznych elementów w
bieżącym kontekście użytkownika. Na przykład system może przekazywać takie rekomendacje, jak
„Klienci, którzy kupili ten produkt w tym konkretnym kontekście (Boże Narodzenie), kupili to” lub
„Podobne filmy”, gdy użytkownik szuka filmu.
* Znalezienie zalecanej sekwencji: To zadanie polega na znalezieniu sekwencji elementów dla
użytkownika, która jest „przyjemna jako całość”, zamiast dopasowywania preferencji użytkownika
tylko w odniesieniu do poszczególnych elementów. Przykłady takich systemów rekomendacji obejmują
generowanie list odtwarzania utworów i funkcję radia w Spotify.
* Proste przeglądanie: To zadanie polega na udzielaniu pomocy użytkownikom, którzy chcą przeglądać
zestaw elementów, poprzez dostarczanie odpowiednich dla nich sugestii. Takie rekomendacje są
oferowane przez różne usługi, w tym Amazon.com i eBay
* Znalezienie wiarygodnego polecającego: Niektórzy użytkownicy nie ufają systemom rekomendacji.
Mogą eksperymentować z systemem i obserwować, jak zachowuje się on w różnych ustawieniach, na
przykład zmieniając jego profil. Systemy rekomendacji mogą pomóc w potwierdzeniu ich
wiarygodności, włączając również powód, dla którego dana pozycja była polecana w wynikach, na
przykład „ta piosenka była polecana, ponieważ słuchałeś xy”.
* Poprawianie swojego profilu przez ocenianie elementów: Użytkownik może pomóc poprawić wynik
algorytmu rekomendacji, umożliwiając algorytmowi lepsze zrozumienie rodzajów elementów, które
lubi.

* Wyrażanie siebie: użytkownicy mogą również oceniać przedmioty, ponieważ lubią to robić, ponieważ
lubią wyrażać siebie i czuć się z tym dobrze. Tutaj głównym celem nie jest poprawa wyników systemu
rekomendacji, ale wyrażenie swoich uczuć na temat przedmiotu.
* Pomaganie innym: Głównym celem oceny przedmiotu może być również pomoc innym. Jeśli na
przykład użytkownik miał złe doświadczenia z firmą turystyczną, opublikowanie odpowiedzi i oceny na
stronie internetowej takiej jak tripadvisor.com w celu ostrzeżenia innych może być motywacją dla
użytkownika do korzystania z systemu rekomendacji.
* Wpływanie na innych: systemy rekomendacji można wykorzystać do promocji firmy. Witryny, takie
jak hotels.com i tripadvisor.com, mogą być używane do przypisywania ocen do hoteli, a także innych
obiektów i usług. Nieetyczne podejścia, takie jak zachęcanie osób fizycznych (np. Pracowników) do
przypisywania dużej ilości wysokich ocen do jednej firmy, przy jednoczesnym przypisywaniu niższych
ocen do konkurentów, mogą być wykorzystane do promocji firmy.
Techniki systemu rekomendacji
Techniki rekomendacji mogą wykorzystywać kilka różnych klasyfikacji. Klasyfikacje te oparte są na
danych, które są wykorzystywane jako dane wejściowe do rekomendacji. W następnych rozdziałach
przedstawimy taką klasyfikację, która jest proponowana w literaturze i zapewni przegląd różnych
rodzajów systemów rekomendujących. Systemy rekomendujące są zazwyczaj podzielone na
następujące kategorie na podstawie sposobu formułowania rekomendacji:
Zalecenia oparte na treści
Podejście oparte na treści opiera się na wyszukiwaniu informacji i opiera się na założeniu, że
użytkownicy będą preferować przedmioty, które są podobnymi przedmiotami, z których wcześniej
wyrazili przyjemność. Systemy rekomendacji oparte na treści analizują opisy elementów w celu
zidentyfikowania elementów szczególnie interesujących dla użytkownika i koncentrują się na ich
cechach. Podobieństwo elementów określa się, mierząc podobieństwo ich cech. Rzeczywiście, systemy
rekomendacji próbują polecać produkty, które są podobne do przedmiotów, które dany użytkownik
lubił w przeszłości. Taki system analizuje zestaw funkcji elementów, które zostały wcześniej ocenione
przez użytkownika i konstruuje model lub profil zainteresowań użytkownika na podstawie cech
elementów ocenianych przez tego użytkownika. Taki model można na przykład zastosować do
filtrowania wyników wyszukiwania, decydując, czy użytkownik jest zainteresowany określoną stroną
internetową. Przykładem takiej rekomendacji może być rekomendacja konkretnego hotelu na
podstawie liczby gwiazdek lub poziomu cen lub tego, czy oferuje on usługi na zewnątrz. Algorytm
filtrowania treści dla rekomendacji hotelowych można opisać w następujący sposób: System zbiera
zestaw funkcji w połączeniu z prawdopodobieństwem, że każdemu użytkownikowi spodoba się każdy
element. Aby określić hotel, który użytkownik najprawdopodobniej preferuje, system przeprowadza
porównanie tego zestawu funkcji z różnymi hotelami w systemie. Porównanie może obejmować
heurystykę lub po prostu obliczenie podobieństwa, takie jak obliczenie oparte na cosinusie. Następnie
system zwraca hotele, które najlepiej pasują do preferencji użytkownika. Filtrowanie na podstawie
treści może być bardzo przydatne, gdy dla elementów dostępna jest znaczna ilość danych opisowych.
Dane te mogą zostać skodyfikowane i wewnętrznie przedstawione jako ontologia funkcji, zapewniając
w ten sposób szczegółowy opis domeny, który ma zastosowanie do obliczania podobieństwa do
preferencji użytkownika. Niemniej jednak, aby był użyteczny, schemat oparty na treści musi mieć taką
ontologię dostępną oprócz możliwości klasyfikowania przedmiotów według ontologii. Dlatego
filtrowanie na podstawie treści może być problematyczne, gdy informacje dostępne dla każdego
elementu są rzadkie lub trudne do interpretacji przy użyciu algorytmów komputerowych. Ponadto
rekomendacje oparte na treści mogą opierać się wyłącznie na dostępnych wyraźnych informacjach

dotyczących określonego elementu. Kilka elementów, takich jak reprezentacje elementów, profile
użytkowników i zdolność uczenia się modelu użytkownika, jest obecnych w architekturze wysokiego
poziomu filtrowania opartego na treści; elementy te zostaną szczegółowo wyjaśnione poniżej.
Reprezentacje przedmiotów
Elementy, które można polecić użytkownikom, są reprezentowane przez zestaw funkcji. Na przykład
każdy film jest powiązany z pewnymi funkcjami, takimi jak gatunki, aktorzy, tematy i daty. Gdy każdy
element jest opisany przez zestaw funkcji, a wartości tych funkcji są znane, elementy mogą być
reprezentowane przez ustrukturyzowane dane. Gdy dane nie mają struktury, jak ma to miejsce w
przypadku tekstu, wymagany jest etap wstępnego przetwarzania w celu wyodrębnienia odpowiednich
informacji ustrukturyzowanych. Podstawowym zadaniem takiego komponentu jest reprezentowanie
zawartości pozycji, na przykład dokumentów, stron internetowych, wiadomości i opisów produktów,
w formie odpowiedniej do użycia na kolejnych etapach przetwarzania. Elementy danych są
analizowane przy użyciu technik ekstrakcji cech, aby przenieść reprezentacje elementów z oryginalnej
przestrzeni informacyjnej na przestrzeń docelową. Na przykład strony internetowe mogą być
reprezentowane jako wektory słów kluczowych
Profile użytkowników
Ten komponent tworzy model oparty na zainteresowaniach użytkowników wywnioskowanych z
poprzednich ocen pozytywnych i negatywnych. Zazwyczaj strategia generalizacji jest wdrażana przy
użyciu technik uczenia maszynowego, które są w stanie wywnioskować model zainteresowań
użytkowników na podstawie elementów, które w przeszłości lubiły lub nie. Na przykład w przypadku
rekomendacji wiadomości opartych na historii czytania użytkownika można włączyć różne właściwości
artykułów prasowych, takie jak treść wiadomości, wzorce dostępu i nazwane podmioty, aby utworzyć
profil użytkownika. Ten profil jest następnie używany jako przedstawienie elementu do użycia w celu
identyfikacji elementów odpowiednich dla użytkownika docelowego. Ta reprezentacja zazwyczaj
składa się z wektora ważonych elementów: im większa waga, tym bardziej użytkownik lubi tę cechę.
Rozmiar wektora odpowiada liczbie funkcji. Istnieje kilka podejść, które można wykorzystać do
tworzenia profili użytkowników z profili produktów. Możliwe jest obliczenie każdego profilu
użytkownika jako średniego wektora na podstawie profili elementów ocenianych przez użytkownika.
Nauka modeli użytkowników
Ten moduł wykorzystuje profil użytkownika do sugerowania odpowiednich elementów poprzez
dopasowanie reprezentacji profilu do tych, które mają być polecane. Wynik może być oparty na
binarnej lub ciągłej ocenie trafności przy użyciu różnych wskaźników podobieństwa.
Zalecenia dotyczące współpracy
W tym podejściu, zamiast używać funkcji elementów do określania ich podobieństwa, nacisk kładziony
jest na podobieństwo ocen użytkowników dla elementów. Na przykład w zaleceniach filmowych, aby
przewidzieć ocenę filmu u przez użytkownika, technika filtrowania grupowego próbuje zidentyfikować
użytkowników podobnych do ciebie, to znaczy innych użytkowników o podobnych gustach w filmach
(tzn. Oceniają te same filmy podobnie). Następnie technika agreguje oceny wyrażone przez
użytkowników o podobnych wzorcach oceny i oblicza przewidywaną ocenę dla danego użytkownika.
Filtrowanie kooperacyjne jest zdecydowanie najbardziej rozpowszechnioną techniką rekomendacji ze
względu na jego moc i prostotę. Największą siłą technik współpracy jest to, że są one całkowicie
niezależne od każdej możliwej do odczytu maszynowego reprezentacji zalecanych obiektów i mogą być
skutecznie stosowane do złożonych obiektów, takich jak muzyka i filmy, które użytkownik może polubić

lub niechęć z wielu powodów. Na przykład użytkownik może polubić określony gatunek filmów,
określonego reżysera, określonego aktora lub aktorkę itp. Filtrowanie grupowe jest często określane
jako filtrowanie społecznościowe, ponieważ technika rozpoznaje podobieństwa między użytkownikami
na podstawie ich ocen i generuje nowe rekomendacje oparte na porównaniach między użytkownikami.
Ten proces naśladuje społeczny proces polecania przedmiotów znajomym, ponieważ system zapewnia
użytkownikom rekomendacje na podstawie elementów, które podobały się osobom, które są podobne
do użytkownika pod względem ocen. Algorytmy stosowane we współpracujących systemach
filtrujących można pogrupować w dwie ogólne klasy: algorytmy oparte na pamięci (lub oparte na
heurystyce) i algorytmy oparte na modelu. Algorytmy oparte na pamięci zapewniają przewidywania
ocen dla użytkowników na podstawie ich poprzednich ocen. Podejścia oparte na pamięci stosują
heurystykę, która wykorzystuje wszystkie lub próbkę danych elementu użytkownika do
wygenerowania prognozy. Stosowane są dwa ogólne podejścia do opartego na pamięci wspólnego
filtrowania (CF): oparte na użytkownikach wspólne filtrowanie i oparte na elementach wspólne
filtrowanie. Oparte na użytkownikach wspólne filtrowanie tworzy prognozy dla danego użytkownika,
najpierw identyfikując użytkowników, którzy są podobni (najbliżsi sąsiedzi) do danego użytkownika, a
następnie obliczając najczęściej oceniane elementy, których dany użytkownik nie widział. Na przykład
wspólny system rekomendacji filtrowania książek może sugerować książkę, która nie została
przeczytana przez danego użytkownika, ale przeczytana przez użytkowników o podobnym smaku.
Wspólne filtrowanie oparte na elementach tworzy prognozy dla danego użytkownika, najpierw
obliczając najbardziej podobne elementy dla każdego elementu zgodnie z ich podobieństwami.
Algorytmy oparte na modelach modelują użytkowników na podstawie ich wcześniejszych ocen, a
systemy rekomendujące używają tych modeli do przewidywania ocen nieocenionych pozycji. W tej
metodzie, gdy algorytm uczy się modelu, nie potrzebuje już dostępu do każdej oceny i może
wykorzystać parametry modelu do obliczenia swoich prognoz. Podejścia oparte na modelach (takie jak
algorytmy uczenia maszynowego i eksploracji danych) są wykorzystywane do projektowania i
opracowywania modeli, które umożliwiają systemowi uczenie się złożonych wzorców na podstawie
danych szkoleniowych, a następnie dostarczanie prognoz opartych na tak wyuczonych modelach.
Zaletą tego podejścia jest to, że po nauczeniu się modelu system nie wymaga już dostępu do każdej
oceny i parametrów modelu mogą być używane do obliczania prognoz; jednak faza uczenia się może
być czasochłonna. Natomiast podejścia oparte na pamięci są wolniejsze podczas fazy prognozowania,
ponieważ muszą heurystycznie zbadać pełny zestaw ocen, podczas gdy podejścia oparte na modelu są
dość szybkie, ponieważ wykorzystują tylko parametry modelu do obliczenia przewidywanej oceny.
Podejścia hybrydowe
Inną popularną metodą formułowania rekomendacji jest zastosowanie podejścia hybrydowego.
Można albo oddzielnie wdrożyć systemy oparte na współpracy i treści, a wyniki połączyć, w ten sposób
łącząc cechy jednej metody z drugą metodą, lub stworzyć model ujednolicający, który ma cechy obu
podejść. Zastosowanie takiej techniki pomaga złagodzić pewne ograniczenia systemów opartych na
treści i współpracy. Wdrażanie metod współpracy i opartych na treści osobno i łączenie ich prognoz
Włączanie niektórych cech opartych na treści w podejście oparte na współpracy Włączanie niektórych
cech opartych na współpracy w podejście oparte na treści Konstruowanie ogólnego modelu
unifikacyjnego obejmującego zarówno cechy oparte na treści, jak i cechy oparte na współpracy
Zastosowania silników rekomendacyjnych w biznesie
Jeśli korzystałeś z usługi przesyłania strumieniowego Netflix, kupiłeś coś od Amazon lub związałeś się z
„osobami, które możesz znać” na LinkedIn lub Facebooku, to użyłeś silnika rekomendacji. Mechanizmy
rekomendacji dopasowują cechy dotyczące Ciebie do rzeczy, które mogą Cię zainteresować. Na
przykład film ma rok premiery, gatunek, aktorów i wyniki kasowe. Masz funkcje. Masz preferencje,

wiek i być może ukończyłeś ankietę wyrażającą niektóre twoje postawy wobec niektórych filmów. Być
może oceniłeś niektóre oglądane filmy. Dzięki ustaleniu, które zestawy filmów mają być pokazywane,
oraz odpowiedzi na te zalecenia, maszyna uczy się z czasem, aby tworzyć lepsze sugestie. Jeśli
obejrzałeś kilka filmów science fiction i oceniłeś je wysoko, silnik nauczy się pokazywać więcej filmów
science fiction, a także, dla odmiany, filmy, które podobają się innym osobom, takim jak ty, lubiącym
filmy science fiction. Systemy rekomendacji zostały wdrożone w wielu branżach i kontekstach,
zwłaszcza w ramach witryn zakupów internetowych, wyjaśnił Thompson. Zazwyczaj są używane w:
* Supermarkety: Rejestry, które generują niestandardowe kupony na następne zakupy, przeglądają
wcześniejsze zakupy i kupony na miarę, aby uwzględnić przedmioty, które prawdopodobnie Cię
zainteresują.
* Sklepy z książkami i muzyką: Firmy mogą wysyłać klientom e-maile po zakupie i polecać nowe książki
lub albumy - lub w przypadku Amazon, Pandora i podobnych witryn, dostarczać rekomendacje
produktów w czasie rzeczywistym w oparciu o to, co klient ogląda lub słucha do.
* Firmy inwestycyjne: systemy rekomendacji mogą analizować, które akcje prawdopodobnie byłyby
zainteresowane na podstawie tego, co wybrali podobni klienci.
* Usługi telewizyjne i filmowe: firmy takie jak Netflix analizują wcześniejsze wybory treści każdego
klienta i na ich podstawie formułują rekomendacje, a także proaktywnie polecają produkty w czasie
rzeczywistym na podstawie historii przeglądania.
* Witryny sieci społecznościowych: witryny takie jak LinkedIn i Facebook używają systemów
rekomendacji do sugerowania dodatkowych połączeń lub znajomych w oparciu o istniejącą sieć danej
osoby.
Wiele algorytmów używanych w silnikach rekomendacji i uczenie maszynowe nie jest wcale takie
nowe. Regresja, drzewa decyzyjne, k-najbliższy sąsiad, maszyny wektorów nośnych (SVM), sieci
neuronowe i naiwne Bayes to ustalone metody o dobrze znanych ograniczeniach i odpowiednich
zastosowaniach. Wiele z tych metod wykorzystywano od dawna do wspierania decyzji biznesowych
opartych na danych. Typowy silnik rekomendacji przetwarza dane przez cztery następujące fazy, a
mianowicie zbieranie, przechowywanie, analizę i filtrowanie.
Zbieranie danych
Pierwszym krokiem w tworzeniu silnika rekomendacji jest zebranie danych. Dane mogą być danymi
jawnymi lub niejawnymi. Jawne dane składałyby się z danych wprowadzanych przez użytkowników,
takich jak oceny i komentarze do produktów. Dane niejawne to historia zamówień / historia zwrotów,
zdarzenia koszyka, odsłony, kliknięcia i dziennik wyszukiwania. Ten zestaw danych zostanie utworzony
dla każdego użytkownika odwiedzającego witrynę. Dane o zachowaniu są łatwe do zebrania, ponieważ
możesz przechowywać dziennik działań użytkowników w swojej witrynie. Zbieranie tych danych jest
również proste, ponieważ nie jest potrzebne wszelkie dodatkowe działania ze strony użytkownika; już
korzystają z aplikacji. Minusem tego podejścia jest to, że trudniej jest analizować dane. Na przykład
filtrowanie potrzebnych dzienników z mniej potrzebnych może być kłopotliwe. Ponieważ każdy
użytkownik ma inne upodobania dotyczące produktu, jego zestawy danych będą różne. Z biegiem
czasu, gdy „karmisz” silnik większą ilością danych, staje się on coraz mądrzejszy dzięki swoim
zaleceniom, dzięki czemu Twoi subskrybenci i klienci są bardziej skłonni do angażowania się, klikania i
kupowania. Podobnie jak silnik rekomendacji Amazon współpracuje z kartami „Często kupowane
razem” i „Polecane dla Ciebie”.
Przechowywanie danych

Im więcej danych możesz udostępnić algorytmom, tym lepsze rekomendacje będą. Oznacza to, że
każdy projekt rekomendacji może szybko zmienić się w projekt dużych zbiorów danych. Typ danych,
których używasz do tworzenia rekomendacji, może pomóc ci zdecydować, jakiego rodzaju pamięci
należy użyć. Możesz wybrać użycie bazy danych NoSQL, standardowa baza danych SQL lub nawet jakiś
obiektowy obiekt pamięci. Każda z tych opcji jest wykonalna w zależności od tego, czy przechwytujesz
dane wejściowe lub zachowanie użytkownika, a także od czynników, takich jak łatwość implementacji,
ilość danych, którymi może zarządzać magazyn, integracja z resztą środowiska i przenośność. Podczas
zapisywania ocen lub komentarzy użytkowników skalowalna i zarządzana baza danych minimalizuje
liczbę wymaganych zadań i pomaga skupić się na rekomendacje.
Analiza danych
Aby znaleźć elementy, które mają podobne dane dotyczące zaangażowania użytkowników, filtrujemy
je, stosując różne metody analizy. Jeśli chcesz udzielić natychmiastowych rekomendacji użytkownikowi
przeglądającemu produkt, potrzebujesz analizy typu zwinnego. Oto niektóre z metod analizy danych:
Systemy w czasie rzeczywistym mogą przetwarzać dane podczas ich tworzenia. Ten typ systemu zwykle
obejmuje narzędzia, które mogą przetwarzać i analizować strumienie zdarzeń. Wymagany byłby
system działający w czasie rzeczywistym, który dawałby aktualne rekomendacje. Analiza wsadowa
wymaga okresowego przetwarzania danych. Podejście to sugeruje, że należy stworzyć wystarczającą
ilość danych, aby analiza była odpowiednia, na przykład dzienna wielkość sprzedaży. System wsadowy
może działać poprawnie, aby wysłać wiadomość e-mail w późniejszym terminie. Analiza w czasie
rzeczywistym pozwala szybko zbierać dane, dzięki czemu można odświeżyć dane analityka co kilka
minut lub sekund. System zbliżony do czasu rzeczywistego działa najlepiej w celu dostarczania
rekomendacji podczas tej samej sesji przeglądania.
Algorytm rekomendacji produktu
Filtrowanie danych: Aby uzyskać odpowiednie dane niezbędne do przedstawienia rekomendacji dla
użytkownika. Musimy wybrać algorytm, który lepiej pasowałby do silnika rekomendacji.
Oparte na treści: popularny, polecany produkt ma cechy podobne do tego, co użytkownik ogląda lub
lubi.
Klaster: polecane produkty pasują do siebie, bez względu na to, co zrobili inni użytkownicy.
Współpraca: inni użytkownicy, którzy lubią te same produkty, co widok lub polubienie innego
użytkownika, również polubią zalecany produkt. Filtrowanie oparte na współpracy umożliwia
tworzenie teoretycznych atrybutów produktu i przewidywanie na podstawie gustów użytkowników.
Wyniki tego filtrowania oparte są na założeniu, że dwóch użytkowników, którzy lubili te same produkty
w przeszłości, prawdopodobnie polubią te same teraz lub w przyszłości
Możesz reprezentować dane o ocenach lub interakcjach jako zbiór matryc, a produkty i użytkownicy
jako wymiary. Załóżmy, że następujące dwie macierze są podobne, ale następnie odejmujemy drugą
od pierwszej, zastępując istniejące oceny liczbą pierwszą, a brakujące oceny liczbą zero. Powstała
macierz jest tabelą prawdy, w której liczba pierwsza reprezentuje interakcję użytkowników z
produktem. Ostatecznie wynik uzyskany po odfiltrowaniu i użyciu algorytmu zalecenia są
przekazywane użytkownikowi na podstawie aktualności typu zalecenia, niezależnie od tego, czy jest to
rekomendacja w czasie rzeczywistym, czy też wysyłana później wiadomość e-mail. Ponieważ silnik
rekomendacji produktu działa głównie na danych. Firma może nie mieć wystarczającej pojemności do
przechowywania tej ogromnej ilości danych od odwiedzających witrynę. Można używać platform
internetowych takich jak Hadoop i Spark, które umożliwiają przechowywanie danych na wielu

urządzeniach w celu zmniejszenia niezawodności na jednym komputerze. Hadoop używa HDFS do
dzielenia plików na duże bloki i dystrybuuje je między węzłami w klastrze. Dzięki temu zestaw danych
może być przetwarzany szybciej i wydajniej niż w bardziej konwencjonalnej architekturze
superkomputera, która opiera się na równoległym systemie plików, w którym obliczenia i dane są
dystrybuowane za pośrednictwem szybkich sieci. Wreszcie przetwarzamy zestawy dużych danych przy
użyciu modelu programowania MapReduce. Dzięki temu możemy jednocześnie uruchomić algorytm w
rozproszonym systemie plików i wybrać najbardziej podobny klaster. W ten sposób każda firma może
opracować własną architekturę silnika rekomendacji za pomocą narzędzi open source, a my możemy
pomóc im we wdrożeniu silnika, korzystając z naszej wiedzy technicznej.
Biznesowy przypadek użycia
Silniki rekomendacji odgrywają kluczową rolę w zaangażowaniu i utrzymywaniu klientów w mediach
internetowych i przemyśle rozrywkowym. Przy wykładniczej objętości danych medialnych silniki
rekomendacji z dużymi danymi pokazują nowoczesne, zorientowane na użytkownika podejście do
dostarczania mediów poprzez wydajne przetwarzanie danych, uczenie maszynowe i analizy
predykcyjne. Silnik rekomendacji medialnych można zbudować dla filmów lub teledysków, książek lub
dowolnych produktów. Taki przypadek użycia filmu (dużych) danych koncentruje się na architekturze
silnika rekomendacji dla klientów korzystających z dekodera (STB), które:
* Wykorzystuje architekturę Hadoop typu open source jako podstawę dużych zbiorów danych
* Zbiera nieprzetworzone dane użytkownika z filmów na żądanie, set-top dzienników aktywności,
zaplanowanych nagrań i kilku katalogów mediów
* Przetwarza i analizuje dane dziennika użytkownika w ramach Big Data Hadoop
* Dostarcza wyniki do wyszukiwarki, która następnie dostarcza unikalne rekomendacje za
pośrednictwem interfejsu przeglądarki skierowanego do użytkownika
Na poziomie szczegółowym indywidualne zachowania użytkowników, takie jak oglądane filmy,
kliknięte katalogi, programy zaplanowane do nagrywania, średni czas oglądania wideo, są dokładnie
analizowane zgodnie z metodologią analizy dzienników dużych zbiorów danych. Na wysokim poziomie
te ogromne dane mogą namalować obraz „tego, co jest na topie” dla konkretnego użytkownika lub
wśród grup użytkowników o podobnych gustach. Dla analityków danych ta architektura silnika
rekomendacji wykracza poza uruchamianie zapytań SQL względem hurtowni danych w celu
przewidywania trendów i preferencji.
Big Data pozwala im być bardziej wydajnym dzięki przetwarzaniu ogromnych ilości danych użytkownika
w ułamku czasu w porównaniu do tradycyjnego SQL. Spersonalizowane wyniki zostały załadowane do
wyszukiwarki i wyświetlone we wbudowanej aplikacji internetowej. Dla marketerów jest to doskonałe
narzędzie do wyszukiwania osobowości użytkowników i dostarczania tego, czego chcą użytkownicy.
Dla użytkowników końcowych spersonalizowane rekomendacje oszczędzają im ręcznego przeglądania
ogromnej bazy danych filmów. Uczenie maszynowe i analizy predykcyjne umożliwiają silnikowi
rekomendacji bardziej precyzyjne przewidywanie preferencji użytkowników, tj. Zwiększanie
zadowolenia i retencji użytkowników. Duże zbiory danych, ze skalowalnością i mocą do przetwarzania
ogromnych ilości zarówno ustrukturyzowanych (np. Tytułów wideo, których szukają użytkownicy,
preferowanego gatunku muzyki), jak i nieustrukturyzowanych danych (np. Schematów przeglądania /
odsłuchu użytkowników), mogą umożliwić firmom analizę miliardów kliknięć i przeglądania dane od
Ciebie i innych użytkowników takich jak Ty w celu uzyskania najlepszych rekomendacji.

Chociaż silniki rekomendacji były szeroko stosowane i badane przez ponad dekadę, pozostaje kilka
kluczowych wyzwań. Skalowalność: Ilość danych wykorzystywanych jako dane wejściowe do
mechanizmów rekomendacji rośnie szybko wraz z dodawaniem większej liczby użytkowników i
elementów. Na przykład w popularnej witrynie rozmiar przechowywanych danych o zachowaniach
użytkowników może łatwo osiągnąć terabajty dziennie. Pomimo dużej ilości danych większość
mechanizmów rekomendacji stara się reagować interaktywnie w czasie krótszym niż sekunda, aby
utrzymać zaangażowanie użytkowników. Głównym wyzwaniem jest tutaj zaprojektowanie wydajnych
algorytmów uczenia się, które mogłyby obsługiwać tak duże zbiory danych.
Prywatność: rozumiejąc wartość danych użytkownika, większość stron internetowych gromadzi jak
najwięcej danych użytkownika. Takie podejście budzi obawy dotyczące prywatności, ponieważ dane
mogą zawierać poufne informacje, które użytkownicy chcą zachować prywatność, np. adresy
użytkowników i historia płatności. Mimo że użytkownikom przedstawiono politykę prywatności
dotyczącą wykorzystania danych, zwykle nie mają oni wyraźnej kontroli nad danymi.
Sparsity: Sparsity to problem braku informacji. W sklepach internetowych, które mają ogromną liczbę
użytkowników i przedmiotów, prawie zawsze są użytkownicy, którzy ocenili tylko kilka produktów. Za
pomocą mechanizmów rekomendacji opartych na współpracy i innych podejściach można zasadniczo
tworzyć dzielnice użytkowników korzystających z ich profili. Jeśli użytkownik ocenił tylko kilka
przedmiotów, określenie jego gustu jest dość trudne i może być związane z niewłaściwym
sąsiedztwem.
Ustrukturyzowane rekomendacje: obecne silniki rekomendacji przewidują poszczególne elementy,
których mogą chcieć użytkownicy. Fascynującym rozszerzeniem jest przewidywanie preferencji dla
zestawów przedmiotów. Na przykład, jeśli system odkryje, że użytkownik wybiera się po raz pierwszy
na sporty zimowe, może polecić parę butów, kasku, okularów i sukienki narciarskiej, które mają
pasujące kolory i poziomy cenowe. W ten sposób użytkownik może uzyskać wszystko, czego potrzebuje
do jazdy na nartach przy jednym zakupie. Istnieją dwa wyzwania w tego rodzaju uporządkowanych
zaleceniach. Po pierwsze, liczba możliwych zestawów rośnie wykładniczo wraz z rozmiarem grupy.
Biorąc pod uwagę, że liczba elementów jest już bardzo duża, wydajność algorytmów uczenia się może
stanowić problem. Po drugie, w przeciwieństwie do poszczególnych pozycji, nie jest jasne, jak wybrać
odpowiednią funkcję punktacji dla zestawów.
Zaufanie: głosy osób z krótką historią mogą nie być tak istotne jak głosy osób, które mają bogatą
historię w swoich profilach. Problem zaufania powstaje w związku z ocenami określonego klienta.
Problem można rozwiązać poprzez dystrybucję priorytetów wśród użytkowników.

