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Hogyan működik a mesterséges
intelligencia a vállalat és az ember
szemszögéből
A Mortoff Kft. vezérigazgatójának Beke Zoltánnak a véleménye
A mesterséges intelligencia (AI) ma már mindenhol jelen van körülöttünk, és életünk számos területére hatással
van, így az AI-val kapcsolatos ismereteink nemcsak a gyártó vállalatok számára fontosak és kulcsfontosságúak,
hanem a mindennapi életünkben is. Ennek tudatában kérdeztük Beke Zoltánt, a magyarországi székhelyű Mortoff
IT Tanácsadó Kft. vezetőjét, hogy mit érdemes tudni és mire kell figyelni az AI-vezérelt technológiákkal, azok
fejlesztésével és elterjedésével kapcsolatban.
Hogyan viszonyuljanak az emberek a mesterséges intelligenciát támogató gépekhez?
Beke Zoltán, a Mortoff Kft. vezérigazgatója: Úgy gondolom, hogy egyesek félnek a mesterséges
intelligenciától, aminek az lehet az oka, hogy kevés információval rendelkeznek. Sokan attól félnek, hogy az
AI el fogja venni a munkájukat, de én most azt látom, hogy az AI segíteni fogja a munkánkat. Alapvetően az AI
kétféle munkában játszhat szerepet: abban a munkában, amelyet az emberek már most is végeznek, és abban a
munkában, amelyet eddig nem tudtak elvégezni az adatok bősége vagy jellege miatt.

Az üzleti élet mely területei használják leginkább a mesterséges intelligenciát?
Ott, ahol leginkább "fáj". Mit értünk ez alatt? A vállalatok számára az egyik érzékeny pont a termék minősége és
annak folyamatos ellenőrzése, valamint az a cél, hogy a legyártott termékből minél kevesebb selejt keletkezzen. A
másik kulcsfontosságú terület a gépek rendelkezésre állásának biztosítása, azaz annak időben történő
felismerése, ha egy gép karbantartásra szorul vagy meghibásodás előtt áll. Ezen túlmenően a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság is megjelent az utóbbi időben az ipari vállalatoknál (pl. kamerák annak
ellenőrzésére, hogy minden alkalmazott védőfelszerelést visel-e, vagy hogy az emberek nem járnak-e az
automata targoncák kijelölt útvonalain).
Ön szerint melyek a mesterséges intelligencia legmarkánsabb
előnyei?
Az egyik legnagyobb előny, hogy az AI nem fárad el, így a teljesítmény
minősége a 10. vagy 12. órában is ugyanolyan, mint az elsőben.
Továbbá a mesterséges intelligencia olyan feladatokat is el tud
végezni, amelyeket az ember nem (mint korábban említettem, pl.
minőségellenőrzés 0,5 másodperc alatt, amire az ember nem képes).
A kkv-k megengedhetik maguknak, hogy új AI-rendszereket
vásároljanak, vagy ez csak a nagyvállalatoknak való?
Az idő előrehaladtával egyre több megoldás lesz elérhető a piacon, a
kkv-k számára is. A költségeket az fogja meghatározni, hogy a
megoldás egy kész (betanított vagy mások által épített) modellen
alapul-e, vagy pedig a nulláról indul.
A kkv-k számára elérhető megoldások mindig meglévő modelleket
használnak. Egyre több meglévő modell van a piacon és egyre több
szakember, aki alkalmazni tudja ezeket, így a belépési költség
jelentősen csökken.
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A teljes interjú ITT található.

A mesterséges intelligencia projektünkben való
felhasználásának áttekintése
A mesterséges intelligencia (AI) megoldások egyre nagyobb térnyerésnek
örvendenek: elmondható, hogy nemcsak a mindennapi életünket alakítják, hanem az
operatív üzleti döntésekbe is mind gyakrabban szerepet vállalnak. Az AI-megoldások
nagy szolgálatot tehetnek az ismétlődő és időigényes feladatok elvégzésében,
amelyek során megpróbálják utánozni az emberi viselkedést és az emberek által
hozott döntéseket. Az általunk kifejlesztett, és a projekt során jelentősen
továbbfejlesztett eszközök pontosan az ilyen automatizációkat célozzák meg. A
RADAR például képes autonóm módon azonosítani a vállalatok által kínált üzleti
szolgáltatásokat a weboldalaik tartalmának vizsgálatával.
Bizonyos értelemben a gépeket meg lehet tanítani egy adott feladat elvégzésére az
emberhez hasonlóan, tanítópéldák biztosításával. Ahhoz, hogy a vállalati weboldalak
elemzésének folyamatát automatizálttá tegyük, különböző vállalati weboldalak több
ezer emberi elemzésének eredményeit kellett összegyűjtenünk. Az adatgyűjtést
követte a mesterséges intelligencia modelleink úgynevezett tanítási fázisa, amelynek
célja az volt, hogy megpróbáljuk minél jobban megismételni egy emberi vizsgálat
döntéseit.
Az adatgyűjtési szakaszból kiderült, hogy a cégek teljes weboldalainak vizsgálata és
az általuk kínált szolgáltatások milyenségének megkeresése valóban nagyon
időigényes feladat az emberek számára, hiszen alanyaink átlagosan 15 percet
töltöttek egy-egy weboldal vizsgálatával, arról nem is beszélve, hogy az ezt a
feladatot végző emberek könnyen fókuszálatlanná válhatnak ettől az erősen
ismétlődő feladattól. Azáltal, hogy egy mesterséges intelligenciára épülő modellt
építettünk e feladat elvégzésére, egy vállalati weboldal feldolgozásához szükséges
időt kevesebb mint egy percre tudtuk csökkenteni, anélkül, hogy az azonosított
szolgáltatások minősége észrevehetően romlott volna az emberi munkához képest!
Ez a jelentős gyorsulás lehetővé tette számunkra, hogy nagyszámú, meghatározott
régiókhoz tartozó vállalaton végezzünk elemzéseket.
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KONFERENCIARÉSZVÉTELEK
A korábbiakban ismertetett automatizálát weboldalelemző eszköz segítségével a konzorciumi tagok
számára lehetővé vált a fejlett gyártási technológiákkal foglalkozó cégek honlapjainak nagymintás,
régiókra bontott vizsgálata. Az ezzel kapcsolatos összehasonlító eredményeiket, két nemzetközi
konferencián, az ICMarkTech és a QUIS17 konferenciákon mutatták be 2021. decemberében és 2022.
januárjában. A konferenciák fókuszában a marketing és a digitalizáció innovatív megoldási lehetőségei
álltak. Az ICMarkTech szervezőbizottsága a konzorciumi tagok által írt publikációt a konferencia
leginnovatívabb munkájának megtisztelő címével jutalmazta, mellyel egyidejűleg a cikk kibővített
verziójának az European Journal of Management and Business Economics című referált folyóiratban
való megjelentetési lehetőségét is felajánlotta.
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és az exportpolitika területén.
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