


 

  



 

PREDGOVOR 
 
 
 
Tokrat so PERSPEKTIVE posvečene temi umetne inteligence (UI), ki se počasi, vendar vztrajno, 

širi na vsa področja naše družbe. Umetna inteligenca lahko izboljša naša življenja, prinaša pa 

tudi izzive in odpira etična vprašanja.  

Nedvomno bo umetna inteligenca preobrazila naša gospodarstva, zato je na tem področju 

pomemben proaktiven pristop. Slovenija ima na področju umetne inteligence primerjalne 

prednosti in je po številu UI raziskovalcev na prebivalca uvrščena v sam svetovni vrh. Potrebna 

pa je seveda podpora tako razvoju kot tudi vpeljavi UI v gospodarstvo in javno upravo za 

izboljšanje storitev za državljane in konkurenčnosti slovenskih podjetij.  

V luči tega predstavljamo prispevke Inštituta Jožef Štefan in štirih svetovno znanih podjetij, ki 

so med vodilnimi na tem področju: Microsoft, IBM, SAP in Siemens.  Hvaležni smo za njihove 

analize in poglobljena mnenja, ki predstavljajo pomemben doprinos k razpravi o prihodnosti 

umetne inteligence. 

Razprava o prednostih kot tudi izzivih UI, ki jo naslavljamo skozi junijske PERSPEKTIVE, pa je 

tudi ena od ključnih tem, ki jo bomo obravnavali na letošnjem Blejskem strateškem forumu.    

 

 

 

 

Katja Geršak  

Izvršna direktorica CEP  
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Mitja Jermol 

Vodja UNESCO katedre o odprtih tehnologijah za prosto dostopne 

izobraževalne vire in odprto učenje na Institutu Jožef Štefan 

 

Tehnologije umetne inteligence (UI) postajajo v zadnjem času spet vse bolj prepoznavne 

predvsem zaradi nekaterih uspešnih rešitev na različnih področjih od inteligentnih okolij, 

inteligentnih omrežij, pametnih mest in tovarn, avtonomnih sistemov in samovozečih 

avtomobilov do humanoidne robotike ter samozavednih in kognitivnih sistemov. Čeprav je UI 

le niz algoritmov, pa je to do sedaj edina tehnologija, ki skuša posnemati človeško inteligenco. 

Ravno zaradi tega so razprave o pomenu in posledicah nadaljnjega razvoja ter širše uporabe UI 

za človeštvo tako intenzivne in predvsem globalne. Hiter tehnološki razvoj, agresivno uvajanje 

umetne inteligence v različne segmente vsakdanjega življenja, vključno s kibernetskim in 

klasičnim bojevanjem, vzbujajo zaskrbljenost po vsem svetu. Trenutni socialni mehanizmi, 

vključno z moralnimi in pravnimi okviri, ne zmorejo učinkovito slediti tako hitremu razvoju. 

Čeprav se v medijih pojavlja veliko špekulacij in prenapetih pričakovanj, pa obstajajo resne 

grožnje na katere človeštvo še nima odgovora. To še posebej velja za izzive uporabe UI v vojne 

namene, zasebnosti in varnosti posameznika, učenje UI na podlagi ponarejenih podatkov in 

sovražnega govora ter primeri, kjer UI programira UI brez človeškega posredovanja. 

Številne mednarodne organizacije zato hitijo z vzpostavljanjem ustreznih političnih okvirov za 

področje UI. Omenimo lahko OECD z nedavno sprejetim  “Recommendation of the Council on 

Artificial Intelligence“1, Svet Evrope z nedavnim sklepom konference “Governing the Game 

Changer –Impacts of artificial intelligence development on human rights, democracy and the 

rule of law”2, “Smernice za umetno inteligenco in varstvo podatkov“ v skladu s konvencijo 108 

                                                           
1 Recommendation of the Council on Artificial Intelligence“ 
(https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449) 
2 “Governing the Game Changer –Impacts of artificial intelligence development on human rights, democracy 
and the rule of law” (https://rm.coe.int/conclusions-from-the-conference/168093368c) 
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3 in civilno družbo z dokumentom „Universal Guidelines for Artificial Intelligence, Explanatory 

Memorandum and References“4. 

 

Kaj je UI?  

Tehnologije umetne inteligence so množica različnih metod in algoritmov, ki sestavljene v 

različne sklope rešujejo kompleksne probleme, ki jih z tradicionalnimi IKT tehnologijami ne 

znamo. Dandanes še ne obstaja generična UI rešitev temveč vrsta aplikacij, ki rešujejo nekatere 

omejene probleme kot npr. razpoznavanje slik, avtomatsko prevajanje, modeliranje 

uporabnikov pa tudi bolj kompleksne probleme kot npr. napovedovanje izpadov omrežij, 

prometa, samo-vzdrževanje in avtonomno obnašanje proizvodnih sistemov, detektiranje 

neresnic v medijih.  

Vse metode je mogoče razvrstiti v dve kategoriji in sicer: 

1.  podatkovno intenzivne metode ali metode, ki bazirajo na podatkih kot npr. strojno 

učenje, globoko učenje, prediktivna analitika, analiza velikih količin podatkov in  

2. znanjsko intenzivne metode ali metode, ki bazirajo na znanju kot so npr. mehanizmi 

sklepanja, semantične tehnologije, ekspertni sistemi. 

Četudi je UI zelo napredovala predvsem na podatkovno intenzivnih metodah, kjer znamo 

učinkovito detektirati vzorce, izluščiti pravila, detektirati anomalije in celo napovedovati 

obnašanja sistemov, je problem razumevanja za računalnike še vedno v povojih. Danes UI 

omogoča npr. avtomatsko prevesti tekst v množico drugih jezikov, ne razume pa, kaj prevaja. 

Mnogokrat povemo, da danes UI ne zna razumeti pravljice kot npr. Janko in Metka, ki jo vsak 

trileten otrok.   

 

Potencial umetne inteligence v izobraževanju 

Kljub očitnemu uspehu umetne inteligence na 

omenjenih področjih je bilo doslej izvedenih 

dokaj malo poskusov vključevanja UI v 

izobraževanje. Večinoma so to raziskave, 

nekatere prototipne izvedbe ter pilotne izvedbe 

v zelo omejenih okoljih. Po drugi strani, obstaja 

vrsta uspešnih UI aplikacij, ki bi lahko nemudoma 

rešile nekaj ključnih problemov globalizacije, 

                                                           
3 “Smernice za umetno inteligenco in varstvo podatkov“ v skladu s konvencijo 108 
(https://rm.coe.int/guidelines-on-artificial-intelligence-and-data-protection/168091f9d8 
4 „Universal Guidelines for Artificial Intelligence, Explanatory Memorandum and References“ 
(https://thepublicvoice.org/ai-universal-guidelines/memo/) 
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odpiranja in informatizacije izobraževanja, vendar je vpeljava le teh zaradi narave 

izobraževalnega sistema silno počasna. Nekaj primerov: 

 premostitev kulturnih in jezikovnih ovir s pomočjo avtomatskega prevajanja, 

prilagajanja vsebin in semantičnega filtriranja, 

 personalizacija učnega procesa z razumevanjem ne le učnih stilov in predznanja 

uporabnika, temveč tudi njegovih učnih ciljev, želja, motivacije, njegovih 

pomanjkljivosti in sposobnosti, 

 vseprisotno in nevsiljivo učenje s pomočjo umetne inteligence, ki vključuje učenje v 

kontekstu, mikro učenje, vzajemno učenje ljudi in UI, UI tutorje in podobno, 

 poenostavitev priprave učnih vsebin in vodenja učnega procesa s pomočjo obdelave in 

razumevanja vsebin na različnih medijih, modeliranja in spremljanja učencev ter 

prilagoditve vsebine glede na učiteljeve potrebe, 

 ciljno učenje v kontekstu za vsakega posameznika za potrebe poklicnega izobraževanja 

in usposabljanja, v povezavi s standardi znanj in kompetenc, veščinami za zaposlovanje. 

Kaj torej lahko prinese UI v izobraževanje? UI je sposoben združiti globalno (vsebine, orodja, 

programe, šole in drugo izobraževalno infrastrukturo) in jo prilagoditi vsakemu posamezniku 

posebej (učencu in učitelju). To pomeni, da bi s pomočjo UI lahko zgradili odprt, transparenten 

izobraževalni sistem, ki vključuje formalno in neformalno izobraževanje, se prilagaja 

posamezniku in ne obratno, ki je nevsiljiv, se uči od vseh in uči vse ter naredi vseživljenjsko 

izobraževanje vabljivo, zabavno ter učinkovito. 

Za dosego tega cilja človeštvo potrebuje celosten in strateški pristop k uvajanju UI v 

izobraževanje, ki ni nacionalni temveč globalni in ga je mogoče ustrezno obravnavati le prek 

čezmejnega in mednarodnega sodelovanja.  

Zato si najpomembnejše mednarodne organizacije 

in zlasti UNESCO prizadevajo za tak pristop. Eden od 

temeljnih ciljev UNESCO je omogočiti enake 

možnosti za izobraževanje vsem in povsod po svetu. 

Zato si tudi prizadeva za vzpostavitev 

enakopravnega, odprtega in transparentnega 

pristopa pri vključevanju UI v izobraževanje. 

Osnovna vprašanja, o katerih se v UNESCO 

razpravlja, so (1) spodbujanje enakopravnega 

razvoja in uporabe UI v izobraževanju, (2) načrtovanje politik uporabe UI v izobraževanju, (3) 

UI za enakopraven dostop in vključevanje vseh, (4) nediskriminatorna UI in UI, ki upošteva 

enakost spolov, (5) UI za zagotavljanje in upravljanje izobraževanja, (6) UI za učenje in 

ocenjevanje, (7) izobraževanje učiteljev za uporabo UI, (8) razvoj spretnosti za življenje in delo 

v dobi UI, (9) UI za vseživljenjsko učenje za vse in (10) transparentna in varna uporaba 

izobraževalnih podatkov. 

Človeštvo potrebuje celosten in 

strateški pristop k uvajanju UI v 

izobraževanje, ki ni nacionalni 

temveč globalni in ga je mogoče 

ustrezno obravnavati le prek 

čezmejnega in mednarodnega 

sodelovanja. 
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Danes je jasno, da obstaja premalo strokovnega znanja in izkušenj na področju razvoja in 

uporabe UI ter da se beg možganov na področju UI ne dogaja samo v nerazvitih, temveč tudi v 

razvitih državah. Obstoječi izobraževalni programi skorajda nikjer ne vsebujejo UI. Če pa že, le-

ti programi zaradi specifične kombinacije matematike in spretnosti programiranja komaj 

dosežejo nekaj odstotkov posameznikov. Po drugi strani so države šele začele razmišljati o 

uporabi UI v izobraževanju, ozaveščenost učitelja o potencialu umetne inteligence pa je zelo 

nizka. Ker se UI se tako hitro razvija in prodira v človeška življenja tako globoko, da ji 

tradicionalni izobraževalni sistem ne more slediti, so potrebni drugačni pristopi k oblikovanju 

izobraževalnih politik, izobraževalnega sistema ter predvsem pri izobraževanju učiteljev. 

 

Kje je Slovenija? 

Slovenija je zaradi zgodovine razvoja UI, aktivne zastopanosti v mednarodnih projektih, 

združenjih ter mednarodnih organizacijah zelo močno vpeta v mednarodna dogajanja. UI se v 

Sloveniji razvija že od 70 let prejšnjega stoletja. Trenutno je v Sloveniji vsaj 300 raziskovalcev s 

področja UI, ki delajo na nacionalnih raziskovalnih inštitutih, univerzah, visokih šolah ter v 

gospodarstvu. To Slovenijo na prebivalca uvršča v sam svetovni vrh.  

Slovenija se je začela zavedati te svoje pozicije in na določenih področjih že pripravlja določene 

premike. Kot država snujemo svojo UI strategijo, aktivno sodelujemo pri pripravi OECD, 

UNESCO in EU UI strategije ter ustreznih dokumentov. Slovenija se tudi zaveda, da je razvoj UI 

globalni izziv in zato poziva različne države k tvornemu sodelovanju na tem področju.  

Zaradi uspešne in aktivne vloge v UNESCO, je UNESCO pred časom naslovil na Institut Jožef 

Stefan (IJS) poziv za ustanovitev prvega UNESCO mednarodnega raziskovalnega centra za UI. 

Slovenija je uradno zaprosila za začetek postopka, IJS je skupaj z UNESCO pričel proces, pripravil 

ustrezno študijo izvedljivosti na osnovi katere je Vlada Republike Slovenije uradno potrdila 

ustanovitev takega centra. UNESCO upravni odbor je prošnjo in načrt soglasno potrdil in če bo 

generalna skupščina UNESCO na zasedanju Oktobra 2019 končno potrdila dokument, bo center 

pričel z delovanjem do konca 2019.  

Cilj centra je vzpostaviti odprto, vključujočo mrežo 

mednarodnih centrov po vsem svetu s strokovnjaki z 

različnih področij, ki se bodo ukvarjali s širšimi 

vprašanji umetne inteligence. Center ne bo raziskoval 

samo tehnološke temveč tudi pravne, sociološke, 

poslovne, varnostne in organizacijske vidike UI, 

prihodnost razvoja UI. Poleg raziskav se bo ukvarjal 

še z podporo mednarodnim organizacijam in 

državam članicam UNESCO, mednarodnimi projekti, 

izobraževal in zagotavljali mehanizme za izgradnjo 

zmogljivosti UI tudi v drugih delih sveta. 

Slovenija v različne regijske 

pobude kot je npr. Zahodni 

Balkan, predlaga združitev 

moči, znanja in virov v regiji pri 

oblikovanju prve regionalne 

pobude UI za razvoj 

izobraževanja. Taka regija bi 

lahko služila kot pilotni primer 

in referenčna regija za svet. 
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Poleg tega Slovenija v različne regijske pobude kot je npr. Zahodni Balkan, predlaga združitev 

moči, znanja in virov v regiji pri oblikovanju prve regionalne pobude UI za razvoj izobraževanja. 

Taka regija bi lahko služila kot pilotni primer in referenčna regija za svet.  
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Medeja Lončar 

CEO Siemens Slovenija 

 

So vam poznani primeri robotov v 

proizvodnji, ki gradijo sami, ne da bi bili 

programirani za to ali pa industrijske 

proizvodne linije, ki se same od sebe 

optimizirajo? Vlaki in vetrne turbine, ki 

naročajo vzdrževalna dela na podlagi 

operativnih podatkov in umetne 

inteligence (UI), ki predvideva obnašanje 

bolje od inženirjev, ki so te sisteme 

zasnovali in zgradili? Takšne novosti so 

resnična priložnost in v kolikor nam bo 

uspelo ugotoviti, kako izkoristiti UI, bo le-ta 

postala gonilo razvoja na novih delovnih mest. 

Ni dvoma, da se bo področje dela tudi po vzponu UI še naprej spreminjalo. Danes se morajo 

roboti še vedno zadovoljiti s t. i. deli 3D (angl. »3D jobs«, iz Dumb, Dirty in Dangerous), kar 

pomeni dela, ki so neumna, umazana in nevarna. 

Nedavne študije o prihodnosti dela kažejo, da bo ta omejitev kmalu odpravljena. Do leta 2030 

se bo do 375 milijonov ljudi po vsem svetu moralo naučiti novega poklica. To pomeni eden od 

trenutno treh zaposlenih.. Novi poklici ne čakajo samo tistih, ki opravljajo t. i. »preprosta« dela, 

ampak tudi odvetniki, zdravniki in inženirji. 

Napovedi vodilnih podjetij za raziskave soglasno potrjujejo, da je več kot polovico nalog v 

podjetjih mogoče avtomatizirati, tudi na področju prava, turizma, trgovine, 

bančništva, zdravstva itd. Ne le, da so stroji zmožni opravljati ta dela, temveč bi to počeli bolje 

in hitreje kot ljudje. Katere prednosti to prinaša? Če pri teh delih ne bo več garanja, bomo imeli 

Izkoristimo 

potencial umetne 

inteligence 
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več možnosti za ocenjevanje pridobljenih rezultatov, svetovanje strankam in bolnikom ali pa za 

prepoznavanje in spodbujanje sposobnosti svojih zaposlenih. 

 

Prenos ugotovitev iz digitalnega v resnični svet 

S strahom prežete razprave »človek proti stroju« so neutemeljene. Če pogledamo pobliže, je 

že zdaj razvidno, da se stvari premikajo v smeri sodelovanja človeka in strojev. Ko danes 

govorimo o UI, imamo vedno v mislih razvoj, ki ga izvajajo ljudje. 

UI si lahko predstavljamo kot črno škatlico, v katero postopoma polagamo čedalje več znanja. 

Trenutno iz te škatlice v zaključni fazi dobivamo samo tisto, kar smo vanjo vložili. Vendar 

razmišljanje izven okvirov bo v dobi UI pridobilo povsem nov pomen. Na našem področju bosta 

ključni dve novosti: 

 Prvič, napredek UI še vedno zavirajo določene omejitve. V prihodnosti se bodo stroji 

čedalje pogosteje učili samostojno. Dobesedno se bodo naučili razmišljati izven 

ustaljenih okvirov. 

 Drugič, razumljivo je, da lahko naraščajoča vključenost UI v naša življenja vzbudi 

strahove in bojazni, zato je treba te strahove jemati resno. Vedno moramo imeti v 

mislih, da bodo ljudje, tako kot so vodili in usmerjali razvoj UI do danes, še naprej vodili 

v prihodnosti. 

Samo en primer: čeprav je računalnik Deep Blue zmagal proti Garryju Kasparovu že leta 1997, 

je razvoj umetne inteligence, ki zna v celoti izkoristiti svoj potencial v strateških igrah, še danes 

v začetni fazi razumevanja celovitih koristi, ki jih prinaša. Danes niti ljudje niti »konvencionalna« 

UI ne morejo premagati stroja AlphaZero – ne v šahu in ne v igrah, ki so še kompleksnejše, npr. 

go ali šogi. Vendar pa takšen napredek nikoli ne bi bil mogoč brez človeške inteligence, ki je 

zasnovala arhitekturo tega sistema. Iz te ponazoritve vidimo, da ne gre za »človeka proti 

stroju«, ampak za »človeka in stroj«. 

Danes se zdi prelomno, da znajo virtualni asistenti za nas rezervirati termin pri frizerju ali da 

lahko UI za nas samodejno nekaj naroči na spletu. Toda ali je to res tako dragocena inovacija? 

In kdo ima v resnici korist od nje? Trenutno jo imajo predvsem platforme za e-trgovino in 

trženje. Vse bolj pa se pojavlja oblika UI, ki nam lahko koristi v vseh industrijskih panogah: UI, 

ki je integrirana v industrijske procese z namenom ustvarjanja vrednosti v industrijskem 

obsegu. 

Za njeno uresničitev industrijska podjetja poskušajo pritegniti nadarjene ljudi. Ključni so prav 

ljudje s strokovnim znanjem, ki združuje nekoč ločena področja, npr. podatkovni znanstveniki 

s poznavanjem fizike ali inženiringa. Po takih posameznikih je veliko povpraševanje, saj so edini 

sposobni prevesti podatke, ki jih ustvari UI, npr. o vlaku, v koristi v resničnem svetu. 

Po prevodu podatkov bo železniški operater imel na voljo neposredna navodila o tem, katere 

dele katerih vagonov je treba zamenjati, in do kdaj. Prediktivno vzdrževanje, analiza tveganj, 

poznavanje razpoložljivosti nadomestnih delov in pravnih pogojev države, po kateri vlak potuje 
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– vse to je že upoštevano v navodilih, ki jih je pripravila UI. Samo ljudje imamo sposobnost 

prevesti osnovna spoznanja iz digitalnega v resnični svet tako, da bodo primerno izkoriščene 

zmožnosti UI. 

Tudi zato se pri izvajanju teh del na najvišji ravni zanašamo na obrtništvo in kvalificirane ročne 

delavce, in se bomo tudi v prihodnosti. Pri proizvodnji in vzdrževanju lokomotiv v Siemensovi 

tovarni v Allachu pri Münchnu v Nemčiji mehaniki in varilci opravljajo visokozahtevna dela do 

desetinke milimetra natančno. Razpoložljivost vlakov je mogoče zagotoviti samo, če ta dela 

opravijo strokovnjaki, ki jih vodi UI. 

 

Nadgradnja pobude Industrije 4.0 na višjo raven 

Trenutno se hkrati dogajajo tri stvari: nastajajo nova delovna mesta, nekatera izginjajo, številna 

pa dobivajo novo vsebino.  

Za pozitivno bilanco uporabe UI morajo biti podjetja – vključno z velikimi korporacijami, malimi 

in srednje velikimi podjetji in celo obrtniki – sposobna uvesti UI na širok spekter aktivnosti in 

na dobičkonosen način. 

Govorimo o industrijski UI, ki je kombinacija UI ter strokovnega znanja in izkušenj z določenega 

področja. Siemens želi ustvariti 'digitalne spremljevalce', ki bodo imeli vlogo svojevrstnih 

ojačevalcev človeške inteligence. 

Takšna vrsta UI, ki podpira nas, ljudi, mora biti široko dostopna. Da bo ta tehnologija na voljo, 

bo treba vlagati ne samo v raziskave in razvoj, temveč tudi dati večji poudarek izobraževanju in 

razvoju veščin.  

Pri Siemensu vsako leto za usposabljanje porabimo več kot pol milijarde evrov, pri čemer so 

digitalne veščine vključene v vse naše programe 

usposabljanja. Pravzaprav pa se mora razvoj veščin 

začeti že mnogo prej: pridobivanje veščin se mora na 

osnovni stopnji začeti že v vrtcu, nadaljevati v 

osnovni in srednji šoli ter na koncu poglobiti in 

specializirati na univerzi. 

Uspešno oblikovanje četrte industrijske revolucije in 

ohranjanje mednarodne konkurenčnosti v digitalni dobi bo od voditeljev v industriji, politiki, 

znanosti in delavskih organizacijah terjalo veliko truda. 

Uspešna nemška pobuda Industrija 4.0 je dober primer, kakšni rezultati so mogoči pri tovrstnih 

skupnih prizadevanjih. V drugih državah so bile razvite primerljive pobude in mreže za 

spodbujanje krajevnega ustvarjanja vrednosti in digitalne preobrazbe v industriji. Primeri 

vključujejo Made in China 2025, Manufacturing USA, Make in India in Egypt Vision 2030. 

Industrijska UI lahko da četrti industrijski revoluciji močan zagon in pobudo Industrije 4.0 ter 

njej podobne povzdigne na naslednjo raven. 

Pridobivanje veščin se mora na 

osnovni stopnji začeti že v vrtcu, 

nadaljevati v osnovni in srednji 

šoli ter na koncu poglobiti in 

specializirati na univerzi. 
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Prehitevanje naključij – povečevanje produktivnosti 

Nedavne raziskave so pokazale, da lahko UI v povprečju poveča svetovni bruto domači proizvod 

(BDP) za 1,2 % na leto v naslednjih 12 letih. To pomeni, da lahko povečanja zaradi UI celo 

presežejo 0,6-odstotni učinek rasti, ki so ga svoj čas dosegle revolucije na podlagi parnih strojev 

in razširjanja informacijske in komunikacijske tehnologije. 

Pregled razvoja globalnega BDP-ja v zadnjih 200 letih kaže trend čedalje večje eksponentne 

rasti v zadnjih letih in desetletjih. Eden ključnih razlogov za to pospeševanje je tehnološki 

napredek. 

Tehnologija neposredno vpliva na družbeni razvoj, gospodarstvo, produktivnost in rast. Še 

posebej v zadnjem času je mogoče opaziti ogromno kopičenje inovacij in tehnologij, kar je 

dokaj presenetljivo, saj je razvoj inovacij po definiciji »neučinkovit«. S tem mislim na to, da so 

bile številne inovacije in prelomni tehnološki dosežki ustvarjeni naključno – pomislite samo na 

iznajdbo mikrovalovne pečice, razvoj teflona ali odkritje rentgenskih žarkov. 

Razen teh primerov pa inovativnost v osnovi temelji na načelu poskusov in napak: postavitev 

hipoteze – oblikovanje preizkusa – preizkušanje – prepoznavanje napak in tako naprej. 

Neučinkovitost te metode pomeni, da je pogosto treba izvesti niz preizkusov, preden 

dosežemo svoj cilj. Prav pri tej šibki točki ima lahko UI velikanski vpliv. 

Ključ do uspeha v digitalni dobi sta hitrost in obseg. In če obstaja področje, na katerem je UI že 

daleč pred nami, je to ogromna hitrost, s katero modeli obdelujejo podatke in nato odkrivajo 

in izključujejo napake. Če povzamem, UI nam lahko pomaga, da se izognemo napakam in 

prehitimo naključje. Ob upoštevanju tega je še toliko bolj razumljiv zaključek McKinseyjeve 

študije »Notes from the frontier: Modeling the impact of AI on the world economy«, da bo UI 

k svetovni dodani vrednosti do leta 2030 prispevala 13 milijard ameriških dolarjev. 
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UI s strokovnim znanjem določenega področja 

Siemens ima pri industrijski UI trenutno vodilno vlogo, saj smo zgodaj prepoznali znamenja časa 

ter potencial njenega razvoja. Prvi uspehi naših strokovnjakov za UI segajo v leto 1995. Spojitev 

znanja s področja UI in specializiranim znanjem drugih področij je korenito spremenila tudi 

našo ponudbo storitev. 

V nasprotju z metodami, ki jih uporabljajo železniški operaterji, naše storitve na primer ne 

vključujejo zgolj odkrivanja in popravljanja pokvarjenih delov. Zagotavljamo raven 

razpoložljivosti, ki vlakom omogoča, da tekmujejo z letali – in zmagajo. 

Primer za to je železniška proga za visoke hitrosti med Madridom in Barcelono. Vlak v 

upravljanju španskega državnega železniškega operaterja Renfe potuje poltretjo uro, medtem 

ko je čisti čas letenja eno uro in dvajset minut. Če vlak zamudi petnajst minut ali več, potnikom 

v celoti povrnejo ceno vozovnice. 

Da bi zagotovil visoko zanesljivost, je Renfe s Siemensom ustanovil skupno podjetje, ki skrbi za 

servisiranje vlakov s pomočjo napredne analize podatkov na podlagi UI. Doslej je samo eno na 

vsakih 2.300 potovanj imelo precejšnjo zamudo zaradi tehničnih težav. Kakšen pa je rezultat? 

Renfe je dejal, da se je pred dobrim desetletjem, ko je ta proga začela obratovati, le 20 % vseh 

potnikov odločilo za potovanje z vlakom, danes pa je takšnih že več kot 60 %. 

Siemens zdaj zaposluje okoli 800 strokovnjakov za analizo podatkov in UI. V zadnjih letih so v 

industrijskih okoljih dosegli številne uspehe, ki temeljijo na UI, na primer: 

 Pri industrijskih storitvah, ki temeljijo na stalno delujočih algoritmih, integriranih v 

proizvodne procese. Zaradi neprekinjenega zbiranja in analize procesnih podatkov 

lahko nenehno prilagajamo strojne modele in povečujemo natančnost napovednih 

analiz. S tovrstnim napredkom je mogoče zmanjšati količino dragega preverjanja 

kakovosti, npr. rentgenskih pregledov, za več kot 30 %. 

 Pri algoritmih, ki samodejno analizirajo podatke o delovanju, okoljske pogoje in 

lastnosti komponent plinskih turbin. Takšen pristop podaljša intervale vzdrževanja za 

30 %, stroške pa zmanjša za 16 %. 

 Pri uporabi UI v medicini, s katero Siemens pomaga zdravnikom pri ocenjevanju tisočih 

rentgenskih slik in posledično pri zagotavljanju zanesljivejših diagnoz ter boljši 

obravnavi bolnikov. 

 Pri izjemno zapletenih procesih za nadzor kakovosti z UI za jeklarne. Ta samoučeči 

sistem je že del naše ponudbe – od leta 1995 so ga namestili že v 30 jeklarn po vsem 

svetu. 

Poleg tega je z UI mogoče tudi zgraditi nove poslovne modele. Poglejmo primer Renfe: namesto 

da bi kupcu ponujal rezervne dele, Siemens prodaja neprekinjeno delovanje vlakov oz. koliko 

časa vlak deluje. 
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Primerljiv model obstaja tudi za podjetja, ki izdelujejo strojna orodja. UI jim omogoča, da 

močno izboljšajo svojo sposobnost analiziranja in napovedovanja obrabe stroja. S temi podatki 

lahko nato vzpostavijo poslovni model za stroje, ki temelji na uporabi. 

 

Uspešna izvedba digitalne preobrazbe 

V trenutnih razpravah o UI opažamo, da en vidik ni bil deležen pozornosti, ki si jo po našem 

mnenju zasluži. Čeprav bo UI odločilna za nadaljnji razvoj BDP-ja, se morajo, če se želijo 

prilagoditi digitalni preobrazbi, preoblikovati tudi gospodarstva. Te spremembe zahtevajo 

delovno aktivno prebivalstvo, katerega dejavnosti v osnovi niso delovno, temveč strokovno 

intenzivne. Vrednost namreč ustvarjajo veščine in produktivnost. 

Družba, ki se bo želela uveljaviti v svetovnem merilu, bo 

morala vzpostaviti dobro delujoče gospodarstvo. 

Napovedi vodilnih tržnih raziskovalcev se ujemajo z 

oceno, da imajo tehnologije UI – ob pravilni in dosledni 

uporabi – vse potrebno, da povečajo bruto domači 

proizvod gospodarstev. 

V evoluciji UI smo prišli do točke preloma: smo tik pred 

začetkom njene eksponentne rasti. In pri tem je še vedno 

veliko neizkoriščenega potenciala. S pobudo Industrije 4.0 smo uspešno začeli digitalno 

preobrazbo. Industrijska UI pa nam omogoča, da jo nadgradimo in ponesemo na naslednjo 

raven. Prehitimo lahko napake in naključja. Spodbujamo lahko inovativnost. Povečamo lahko 

učinkovitost in produktivnost. Oblikujemo lahko tehnološki in družbeni napredek. 

 

V kolikor bomo gradili na družbi znanja, majhnost ne bo ovira  

Zgornje pisanje je del razmišljanja Rolanda Buscha – glavnega operativnega in tehničnega 

direktorja ter člana uprave Siemens AG, ki ga je objavil v začetku leta ob letnem srečanju 

Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu.  

Prednosti slovenske industrije vidim v fleksibilnosti, agilnosti in predvsem strokovni 

usposobljenosti ter tehničnih kompetencah zaposlenih. Vse te elemente so mnoga podjetja 

odlično izkoristila za pozicioniranje v nekaterih globalnih tržnih nišah. Področja za izboljšave so 

še vedno premajhna produktivnost v primerjavi z razvitejšimi gospodarstvi, relativno visoka 

cena delovne sile v primerjavi s konkurenco iz regije, premajhna dodana vrednost in s tem 

povezano vlaganje v raziskave in razvoj. Dober položaj v avtomobilski industriji lahko zaradi 

tehnoloških sprememb v panogi in premiku v elektromobilnost dobaviteljem predstavlja tudi 

velik izziv. 

V državah z višjo razvitostjo in ceno delovne sile je skupni imenovalec konkurenčnosti 

implementacija novih tehnologij ter njihova povezljivost z vsemi segmenti. Rečem lahko, da 

večina slovenskih podjetji pozitivno razmišlja o nadgradnji avtomatizacije s sodobnimi koncepti 

Čeprav bo UI odločilna za 

nadaljnji razvoj BDP-ja, se 

morajo, če se želijo 

prilagoditi digitalni 

preobrazbi, preoblikovati 

tudi gospodarstva. 
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digitalizacije. Čedalje več podjetij pojem Industrije 4.0 ne dojema zgolj kot dobro zastavljeno 

marketinško kampanjo, ampak v njem prepoznajo bistveno uporabniško prednost ter temelje 

za konkurenčnost in prilagajanje novim poslovnim modelom – večjo fleksibilnost proizvodnje, 

povečano učinkovitost proizvodnje, nižanje stroškov, višjo kakovost produktov, energetsko 

učinkovitost. 

In čeprav je res, da bodo določena delovna mesta zaradi razvoja umetne inteligence izginila, 

tehnologija lahko ustvarja več delovnih mest, kot jih uničuje - se pa moramo na te spremembe 

pripraviti vsi, z novimi veščinami in znanji. Po WEF (World 

Economic Forum) bodo do leta 2022 najbolj pomembne 

naslednje veščine; analitično razmišljanje in inovacije, 

aktivno učenje ter kreativnost. Naš razvoj mora temeljiti 

na družbi znanja.  

Vizija razvoja slovenske industrije mora biti plod 

sodelovanja gospodarstva, raziskovalnih institucij, 

gospodarskih združenj in ustreznih državnih organov. V 

luči razvojnih sprememb in zagotavljanja konkurenčnosti 

tudi v prihodnosti je izjemno pomemben večji poudarek in podpora področju digitalizacije in 

novim tehnologijam. V kolikor bomo gradili na družbi znanja, majhnost ne bo ovira, temveč je 

lahko naša konkurenčna prednost.   

 

 
  

Vizija razvoja slovenske 

industrije mora biti plod 

sodelovanja gospodarstva, 

raziskovalnih institucij, 

gospodarskih združenj in 

ustreznih državnih 

organov. 
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Barbara Domicelj 

Generalna direktorica Microsoft Slovenija 

 

Umetna inteligenca se je še ne tako nedavno zdela domena znanstvene fantastike, danes pa se 

kar vrstijo ugotovitve analitikov, da je nastopil njen čas, da je prestopila meje laboratorijev in 

teoretičnih razprav. Pravzaprav je težko najti pomembnejši poslovno-tehnološki dogodek, 

vključno z letošnjo Microsoftovo NT konferenco, ki ne bi na najbolj izpostavljenih mestih 

vključeval ravno razprave o priložnostih, izzivih in pasteh umetne inteligence.  

Zakaj smo v Microsoftu prepričani, da smo stopili v obdobje umetne inteligence? Naštejemo 

lahko tri ključne dejavnike: digitalizacijo, računalništvo v oblaku in napredek pri algoritmih. Z 

digitalizacijo so nam prvič na voljo izredne količine podatkov, ki so nujni za delovanje umetne 

inteligence. Velja namreč, da več kot je podatkov na voljo tovrstnim sistemom, boljši lahko ti 

postanejo. Hkrati so nam z računalništvom v oblaku na voljo velikanske računske zmogljivosti, 

ki lahko hranijo in obdelajo precej več podatkov kot nekoč. Vse to pa zaokrožuje hiter napredek 

v algoritmih, ki so spremenili pravila, kaj vse zmore umetna inteligenca. 

Vse to je omogočilo, da nas obkroža vse več naprav in rešitev, ki na različne načine izkoriščajo 

tehnologije umetne inteligence. Rešitve so zelo različne po kompleksnosti in sposobnostih, a 

vse druži isti cilj: računalnike opremiti s sposobnostmi, ki jih običajno povezujemo s človeško 

inteligenco. Povedano drugače: gre za sposobnost, da naprave prepoznavajo in razumejo svet 

okoli sebe, prepoznavajo in razumejo govor, se učijo in odzivajo podobno kot ljudje. 

 

Bomo izkoristili potencial? 

Skoraj vsaka razprava se prej ali slej usmeri na nevarnosti umetne inteligence. Kaj bo z 

delovnimi mesti? Bomo ljudje postali odveč? Nam bo umetna inteligenca zavladala? Gre za 

pomembna vprašanja, na katere moramo poiskati odgovore, tako družba kot celota kot 

Umetna 

inteligenca: čas je 

za konkretne 

projekte 
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posamezna tehnološka podjetja – ponudniki rešitev in platform z umetno inteligenco. Vendar, 

kot nas opozarja prof. Luciano Floridi z Univerze v Oxfordu, eden izmed vodilnih strokovnjakov 

za etiko umetne inteligence na svetu, tehnologije ni 

mogoče samo zlorabiti (misuse), zaradi strahu, prevelike 

previdnosti in zadržanosti jo je mogoče tudi premalo 

uporabiti (under-use). Prof. Floridi meni, da je ravno 

umetna inteligenca tista tehnologija, katere potenciala ne 

uporabljamo v celoti.  

»Ko ljudje govorijo o grožnjah, ki jih lahko prinese umetna 

inteligenca, je videti, kot da podcenjujejo to, kar 

ekonomisti imenujejo oportunitetni stroški. V bistvu gre za strošek stvari, ki jih nismo naredili, 

ker smo izbrali nekaj drugega. Stroški neuporabe umetne inteligence bi se lahko začeli 

akumulirati,« med drugim opozarja Floridi. 

Zlasti zanimiva so njegova razmišljanja o vplivu umetne inteligence na delovna mesta, kjer 

poudarja, da v zgodbah o delovnih mestih, ki naj bi bila avtomatizirana, ustvarjena ali postala 

odveč zaradi umetne inteligence, ni doslednosti – da, če pogledamo pod črto, nihče pravzaprav 

ne ve, kakšen bo dejanski vpliv. Pri tem poseže v zgodovino in navede primer prodajnih 

avtomatov za pijače, ki bi morali odpraviti kavarne, pa jih niso. Kavarne kljub (stroškovno bolj 

učinkovitim) prodajnim avtomatom cvetijo, vsi pa imamo danes na voljo več možnosti in izbire. 

Na drugi strani so bančni avtomati, za katere pa lahko trdimo, da so ukinili nekaj delovnih mest 

v bančništvu. Ali primer Japonske, ki vodi po uporabi robotov, hkrati pa se sooča s hudim 

pomanjkanjem delovne sile. Tri zgodbe, ki potrjujejo, kako težko je napovedovati razvoj v 

primeru izredno zapletenih preobrazb. A največjo napako zaradi te negotovosti bi storili, če bi 

se prepustili paralizi. 

 

Neizkoriščene tudi druge digitalne tehnologije 

Na dejstvo, da sodobnih tehnologij ne uporabljamo v zadostni meri, da bi lahko kar najbolje 

izkoristili njihov potencial, opozarjajo tudi drugi. Pri organizaciji OECD so tako pregledali 

potencialne učinke tehnoloških inovacij, kot so internet stvari, napredna robotika, 3D-tiskanje, 

nanotehnologija in tudi umetna inteligenca, ter ugotovili, da so te v podjetjih še precej 

neizkoriščene. Po ugotovitvah OECD-ja se pri njihovem razvoju in uvedbi sicer bolje odrežejo 

večja podjetja, ampak tudi v teh lahko govorimo o prenizki uporabi. Uvedba sodobnih 

tehnologij je relativno počasna ali delna tudi v najbolj razvitih gospodarstvih. Primer: v Nemčiji 

je delež podjetij, ki pravijo, da bodo v dveh letih izvedla projekte digitalizacije, šele lansko leto 

presegel 50 %. 

OECD je zato oblikoval več priporočil vladam in odločevalcem, s katerimi lahko ti ustvarijo boljše 

pogoje za uvedbo novih tehnologij in znanj, vključno z malimi podjetji, kjer je problematika 

običajno najbolj akutna. Segajo od vseživljenjskega učenja in boljšega sodelovanja med 

Tehnologije ni mogoče 

samo zlorabiti (misuse). 

Zaradi strahu, prevelike 

previdnosti in zadržanosti 

jo je mogoče tudi premalo 

uporabiti (under-use). 
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izobraževalnim sistemom in industrijo do zagotavljanja potrebne infrastrukture za uporabo 

naprednih digitalnih tehnologij. Že raznolikost zajetih področij kaže, kako pomembna in 

odgovorna naloga je pred nami. 

A pri vseh svojih razmišljanjih moramo upoštevati še nekaj izredno pomembnega: v primerjavi 

s preteklostjo namreč živimo v svetu, v katerem se spremembe dogajajo mnogo hitreje kot v 

preteklosti. Najbolje to ponazorimo z zanimivim dogajanjem na seznamu S&P 500, ki je odličen 

pokazatelj, kako hitro se danes pravzaprav spreminja okolje okoli nas. 

Pred približno 100 leti je bila povprečna življenjska doba podjetij na seznamu 67 let. Do danes 

se je ta skrajšala na samo 15 let, kar kaže, da podjetja vse težje ostanejo v vodstvu ali celo 

preživijo. Ta trend se bo nadaljeval tudi v prihodnosti, saj naj bi po nekaterih napovedih samo 

četrtina podjetij, ki so danes na seznamu, tam ostala tudi v naslednjem desetletju. Povedano 

drugače: 75 % jih bodo izpodrinila nova podjetja.  

V Microsoftu smo prepričani, da bo za obstanek odločilna sposobnost hitre uporabe inovativnih 

tehnologij za digitalno preoblikovanje poslovanja.  

 

Kaj bo torej z delovnimi mesti? 

Pri Svetovnem gospodarskem forumu napovedujejo, bo do leta 2025 četrta industrijska 

revolucija, ki ob umetni inteligenci vključuje še napredek robotike in interneta stvari, odpravila 

približno 75 milijonov delovnih mest, hkrati pa ustvarila 133 milijonov novih.  

Pričakovati je, da se bodo zelo spremenila ali morda celo izginila delovna mesta, ki temeljijo na 

prepoznavanju in razumevanju vidnega in zvoka, kot so delovna mesta v klicnih centrih, v 

obratih hitre prehrane, v transportu in še kje. Hkrati je jasno, da bo umetna inteligenca precej 

manj vplivala na delovna mesta, kjer je večji poudarek na medosebnih odnosih in senzibilnosti, 

kot so učitelji, terapevti in socialni delavci. Nova delovna mesta bodo osvobojena ponavljajočih 

se opravil, več poudarka bo na drugih talentih, ki so edinstveni za ljudi: na ustvarjalnosti, 

kritičnem in analitičnem razmišljanju. 

Kako se pripraviti na ta novi svet dela? Odgovor je vseživljenjsko učenje, ki postaja 

pomembnejše kot kdaj koli prej. Pri Svetovnem gospodarskem forumu napovedujejo, da bomo 

v povprečju do leta 2022 vsi potrebovali več kot 100 dodatnih dni učenja, da se bomo lahko 

pripravili na prihodnje izzive. Pomanjkanje ustreznih znanj – tako med zaposlenimi kot med 

vodstvenim kadrom – bo namreč predstavljalo pomembno oviro za uvajanje novih tehnologij 

in s tem poslovni razvoj. Podjetja, ki bodo med zmagovalci te industrijske revolucije, bodo tista, 

ki bodo uspešno vpeljala kulturo vseživljenjskega učenja. Hkrati bo to ključen dejavnik pri 

zadržanju kadrov. 

Pri Microsoftu smo kot odgovor na te potrebe razvili programe z izobraževanji za razvoj 

digitalnih znanj – od tistih osnovnih za digitalno pismenost do naprednejših izobraževanj 

Microsoft Professional Program. Slednja med drugim vključujejo izobraževanja o velikih 
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podatkih, podatkovni analitiki, internetu stvari, kibernetski varnosti in seveda umetni 

inteligenci – torej vsa tista znanja, ki jih bodo zahtevala delovna mesta prihodnosti. Seznanitvi 

s praktičnimi znanji o umetni inteligenci za poslovne odločevalce pa je namenjen še svež 

program AI Business School, ki smo ga razvili v sodelovanju s poslovno šolo INSEAD. 

A umetna inteligenca ne spreminja samo, kako bomo delali v prihodnosti, temeljito bo 

spremenila naša življenja tudi na drugih področjih. Med drugim obeta, da bo izjemno izboljšala 

priložnosti, ki so na voljo ljudem s posebnimi potrebami. Če so računalniki odlični pri vidu, pri 

prepoznavanju zvokov in govora, si lahko zlahka predstavljamo, kako izjemno bodo lahko 

izboljšali življenje gluhih ter slepih in slabovidnih. Ljudje s posebnimi potrebami so mnogokje 

pionirji pri uporabi rešitev z umetno inteligenco, daleč pred drugimi uporabniki, saj so prej 

pripravljeni preizkusiti rešitve iz zelo preprostega razloga: ker z njimi zelo veliko pridobijo. 

 

Večina se še ni podala na pot, a to se bo hitro spremenilo 

Po ugotovitvah raziskave, ki jo je opravilo podjetje PWC, slovenski in svetovni gospodarstveniki 

pripisujejo umetni inteligenci izjemen pomen v naslednjih letih, a kljub temu večina družb 

trenutno ne načrtuje pobud na področju umetne 

inteligence. Pri Microsoftu smo prepričani, da se bo 

to začelo zelo hitro spreminjati.  

Zakaj ta delež še ni večji, gre pripisati več 

dejavnikom. Prvi je verjetno ta, da se z zamikom širi 

spoznanje, kako veliki koraki naprej so bili storjeni 

na tem področju v zadnjih letih. Pri Microsoftu 

imamo najboljše svetovne znanstvenike za umetno 

inteligenco in tudi oni povedo, da si pred petimi ali 

celo tremi leti niso predstavljali, da bomo danes na 

tej ravni.  

Naslednji razlog je v tem, da ponekod še niso vzpostavljeni nekateri temeljni pogoji za projekte 

umetne inteligence. Vemo, da te brez podatkov ni. Več podatkov imamo, boljši so lahko sistemi 

umetne inteligence, in če ti niso na voljo, če jih ne zbiramo sistematično ali pa so ti zaprti v 

ločenih silosih, ne moremo upati na uspeh. 

In tretji razlog je morda dvom v lastne sposobnosti, znanje. Pojavljajo se vprašanja, če so 

potrebna specialistična znanja, in če da, kakšna. 

 

Demokratizacija umetne inteligence 

Pri Microsoftu smo si zastavili cilj, da umetno inteligenco vgradimo v vse svoje rešitve in izdelke. 

A to je le en del naših prizadevanj. Enako pomembno je, da uporabo tehnologij umetne 

Po ugotovitvah raziskave, ki jo je 

opravilo podjetje PWC, slovenski 

in svetovni gospodarstveniki 

pripisujejo umetni inteligenci 

izjemen pomen v naslednjih letih, 

a kljub temu večina družb 

trenutno ne načrtuje pobud na 

področju umetne inteligence. 
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inteligence omogočimo vsem drugim razvijalcem in organizacijam, da jo – kot smo to storili pri 

osebnih računalnikih – demokratiziramo. V okviru storitev Microsoft Cognitive Services tako 

vsem nudimo pripravljene rešitve za računalniški vid, govor, jezike, reševanje problemov, 

iskanje …, s katerimi lahko hitro in preprosto začnejo eksperimentirati z umetno inteligenco, 

ne glede na svojo raven obstoječega znanja in izkušenj. 

Microsoft strankam in partnerjem na področju umetne inteligence nudi jasne prednosti: hiter 

in odziven razvoj, napredno analitiko z že vgrajeno umetno inteligenco in rešitve, ki so 

preizkušene v poslovnih okoljih.  

Prvič: Microsoftova platforma za umetno inteligenco omogoča hitro, agilno delovanje z 

najkrajšim časom od ideje do uvedbe na trg. Microsoftova podatkovna platforma ima umetno 

inteligenco že vgrajeno, kar omogoča hitrejše in točnejše napovedi ter vpoglede v poslovanje.  

Drugič: Microsoftove rešitve so preizkušene v poslovnih okoljih. Nudijo prednosti vodstva pri 

standardih za varnost in zasebnost, saj je platforma Azure skladna s širokim naborom 

mednarodnih in panožnospecifičnih standardov.  

Umetne inteligence ni brez podatkov in samo z Microsoftom jo lahko pripeljete tja, kjer 

podjetje že ima svoje podatke – v oblaku, na lastni lokaciji, na obrobju in povsod vmes. 

 

Dirka se je začela 

Mnoge države so se že podale v dirko za vodstvo na področju umetne inteligence. V zadnjih 

letih so tako nekatere, kot so Nemčija, Italija in Francija, že oblikovale nacionalne strategije ter 

načrte za promocijo in spodbujanje umetne inteligence. Strategije so zelo različne in kažejo 

izjemno širino sprememb, ki jih gre pričakovati, saj zajemajo področja, kot so znanstveni razvoj, 

razvoj kadrov, izobraževalni sistem, javni in zasebni sektor, etična vprašanja, standardi in 

zakonodaja, digitalna infrastruktura in tako naprej. 

Bomo v Sloveniji uspeli izkoristiti potencial umetne inteligence? Temelji so dobri, saj imamo 

verjetno največ raziskovalcev umetne inteligence na 

prebivalca na svetu. Dobrodošlo je tudi, da so v 

pripravi nov vladni načrt in smernice za uporabo 

umetne inteligence, ki se naslanjajo na evropsko 

direktivo in Evropsko zavezništvo za umetno 

inteligenco.  

To kaže na visoko raven zavedanja o pomenu umetne 

inteligence za nadaljnji razvoj države. A načrte je treba 

nadgraditi tudi s projekti v praksi. Umetno inteligenco 

moramo vključiti v vse procese in na vseh ravneh v 

javnem in zasebnem sektorju, da bi lahko postavili slovenske storitve in izdelke na novo 

razvojno raven in z višjo dodano vrednostjo. 

Umetno inteligenco moramo 

vključiti v vse procese in na 

vseh ravneh v javnem in 

zasebnem sektorju, da bi 

lahko postavili slovenske 

storitve in izdelke na novo 

razvojno raven in z višjo 

dodano vrednostjo. 
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Pri Microsoftu zato na vsakem koraku spodbujamo svoje partnerje in stranke, da začnejo 

raziskovati in eksperimentirati z umetno inteligenco že danes. Ni treba, da gre že takoj na 

začetku za velike in ambiciozne projekte – začnite z malim, pridobljene izkušnje pa postopoma, 

korak za korakom, širite in prenašajte na nova področja. Zakaj? Ker boste s tem še pravočasno 

zaznali tiste nujne predhodne korake in se jim ne bo treba več tako zelo posvečati, ko bo 

uvedba in uporaba rešitev z umetno inteligenco postala nujna za konkurenčnost. 
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Rok Magister 

Direktor Tehnologij, SAP Srednja in Vzhodna Evropa 

 

Vstopamo v dobo, ki s simbiozo ljudi in strojev omogoča inteligentno poslovanje. Inteligentno 

poslovanje je temeljna strateška usmeritev SAP-ja, saj organizacijam omogoča, da podatke 

transformirajo v vpoglede, pri čemer spodbujajo avtomatizacijo procesov, inovacij in optimalne 

uporabniške izkušnje. 

Umetna inteligenca je pojem, ki je v širši javnosti še vedno (pre)pogosto demoniziran. 

Pomisleke vzbuja zaradi bojazni ljudi, da bodo z umetno inteligenco izgubili nadzor nad lastnimi 

odločitvami, skrbi jih njen vpliv na krčenje delovnih mest in vdor v zasebnost. Te pomisleke je 

treba jemati resno. Dejstvo pa je, da si je umetna inteligenca tiho, a z opaznimi koraki napredka, 

že dodobra utrla pot v življenje ljudi. Večina Evropejcev si ne predstavlja več dneva brez 

vozniške asistence, priporočil spletnih brskalnikov in nakupnih portalov, chatbotov in na primer 

avtopilota v letalu. Umetna inteligenca je v tem kontekstu evolucija, ki počasi, a zanesljivo, 

spreminja številne sfere družbe. 

S potencialom, da razbremeni ljudi rutinskih, repetitivnih opravil, UI odpira neslutene 

razsežnosti razvoja in reševanja ključnih družbenih izzivov. Ljudem že danes prinaša otipljive 

koristi v zdravstvu, varnosti, obvladovanju naravnih nesreč itd. A v ostrem globalnem boju za 

konkurenčnost se odpirajo številni izzivi. Prav zato je nujno, da Evropa odločno doseže vodilno 

mesto pri razvoju umetne inteligence, hkrati pa vzpostavi visoke etične standarde, saj si bo le 

tako zagotovila konkurenčnost, trajnostnost in predvsem – dobrobit slehernega državljana. Tu 

se nakazujejo možnosti tudi za Slovenijo.  

 

 

 

 

Umetna inteligenca: 

ključ do evropske 

blaginje, ki v središče 

postavlja človeka 
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Inteligentno poslovanje za gospodarsko rast 

Napovedi namreč kažejo, da bo leta 2025 globalno na voljo desetkrat več podatkov kot leta 

2015. Približno 80 odstotkov podatkov, ki jih ustvarijo podjetja, je nestrukturiranih in količina 

takšnih podatkov raste dvakrat hitreje kot količina strukturiranih. Prav nove tehnike UI, znane 

kot globoko učenje, nam omogočajo, da lahko bolje izkoristimo tovrstne podatke, na primer 

besedilo, jezik, slike, video, in omogočajo klasifikacijo slik in razumevanje jezikov.  

Tu v poslovne procese vstopi UI, saj lahko z inteligentnimi odzivi izjemno poveča učinkovitost, 

spodbuja inovativnost in omogoča nove poslovne modele. S tem smo priča nastanku 

inteligentnega poslovanja, ki temelji na vmesnikih za komunikacijo človeka in stroja. Pri čemer 

je fokus SAP-ja jasen – izboljševanje družbe in življenja ljudi. 

 

Količina ustvarjenih podatkov globalno po letih 

 
Vir: »Data Age 2025: The Evolution of Data to Life-Critical,« bela knjiga IDC, ki jo je podprl 

Seagate, april 2017. 

PwC napoveduje, da bi leta 2030 UI lahko prispevala skoraj 16 milijard h globalnemu 

gospodarstvu in dvignila rast BDP za do 26 odstotkov. Deloma s potencialnim dvigom 

produktivnosti do 40 odstotkov, ki ga lahko omogoči UI, deloma z oblikovanjem povsem novih 

izdelkov in storitev, ki bi prinesli nove vire prihodkov in ustvarili nove trge. Koristi bodo opazne 

v praktično vseh panogah in sektorjih, pri čemer so trenutno vodilni sektorji avtomobilska 

industrija, finančne storitve, visoka tehnologija, telekomunikacije, proizvodnja, energetika, 

potovanja in prevozništvo ter logistika. 

 

Vzvod za racionalno, kakovostno in transparentno delovanje javne uprave 

Uporaba rešitev, ki temeljijo na UI, lahko pomaga pri reševanju številnih družbenih izzivov in 

milijonom ljudi prinese bolj kakovostno življenje. Bodisi v obliki zdravstvenih izboljšav, saj je UI 

med drugim uporabna tako pri zgodnji zaznavi znakov bolezni kot pri analizah radioloških slik, 
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izboljšav v izobraževanju, na področju infrastrukture, obvladovanja naravnih nesreč in še bi 

lahko naštevali.  

Med prednosti sodi tudi izboljšanje transparentnosti, saj 

omogoča zgodnejše zaznavanje potencialnih kaznivih 

dejanj, pomaga preiskovati in preprečevati prevare in 

nepoštene prakse, ki za številne javne in zasebne 

organizacije predstavljajo precejšnjo težavo. Tako na 

primer SAP-jeva rešitev za upravljanje nabavnih tveganj 

uporablja strojno učenje za zbiranje na stotine 

podatkovnih točk in poročil civilne družbe, revizorjev in 

medijev. Ti podatki pomagajo prepoznati morebitna 

tveganja v dobavni verigi, vključno s korupcijo, kršitvami 

človekovih pravic, zanemarjanjem okoljskih standardov itd.  

 

Umetna inteligenca in življenje v 2030 

 

Vir: »Digitalization for All:Future-Oriented Policies for a Globally Connected World, 820 

Digitalization Taskforce policy paper, 2017 

 

Za nova delovna mesta prihodnosti 

Kljub skepticizmu, ki skozi zgodovino spremlja vse pomembne inovacije, se je v preteklosti 

pokazalo, da je tehnologija pogosto ustvarila več delovnih mest, kot jih je nadomestila. Tako 

tudi avtomatizacija ne bo nujno povzročila brezposelnosti. Japonska in Nemčija imata na primer 

Javne ustanove bi morale UI 

uvajati med prvimi v Evropi. 

Javni sektor bi tako lahko 

postal vzor uvajanja UI in 

pokazal, da ta nova 

tehnologija rešuje družbene 

izzive in ljudem prinaša 

otipljive koristi. 
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visoko raven avtomatizacije, vendar nizko raven brezposelnosti. Po drugi strani pa ima prav Ul 

potencial, da reši izziv krčenja števila delavcev zaradi starajoče populacije.  

Žal pa se z uvajanjem novih tehnologij razkorak v 

digitalnih veščinah v Evropi širi. Med več kot 100 

organizacijami, ki so sodelovale v raziskavi SAP in 

Tehniške univerze v Münchnu, jih je zgolj 21 odstotkov 

odgovorilo, da imajo visoko usposobljene zaposlene, ki 

izpolnjujejo zahteve za delo v okolju z UI. Vlade, vodilni 

predstavniki gospodarstva in izobraževalne ustanove 

morajo na področju razvoja za delo z UI zato stopiti 

skupaj, da bi zagotovili zaposljivost v prihodnosti in 

gospodarstvu omogočili, da v Evropi najde talentirane 

zaposlene za izkoriščanje potenciala UI. Poleg izboljševanja izobraževalnega sistema pa je treba 

sprejeti tudi ukrepe za krepitev veščin obstoječih zaposlenih.  

 

Evropa mora v tekmi za globalno vodstvo oblikovati vizijo 

ZDA veljajo za vodilni center razvoja UI, kamor IT in internetni »giganti« vlagajo znatna sredstva, 

kar jim nudi dostop do velikih količin podatkov. Poleg tega imajo ZDA najbolj robusten in živ 

ekosistem start-upov in tveganega kapitala, ki je vse bolj osredotočen na UI. Vseeno pa Kitajska 

hitro dohiteva ZDA in je na dobri poti, da prevzame globalno vodilno vlogo na področju UI. 

Število patentov, ki jih prijavijo kitajski raziskovalci, se je v zadnjih letih povečalo za okrog 200 

odstotkov, kar Kitajsko postavlja na drugo mesto za Združenimi državami Amerike.  

Evropa ima vire in potencial, da bi se lahko pomerila v globalni tekmi za vodilni položaj na 

področju UI. Eno izmed področij, kjer lahko in bi tudi morala prevzeti vodilno vlogo, sta rastoč 

trg B2B in razvoj inteligentnega poslovanja. Zato bi morali tudi v Evropi začeti izvajati obsežne 

raziskave in ustanoviti inovacijske grozde, ki bodo konkurenčni tistim v ZDA in na Kitajskem. To 

bo zahtevalo večje in usklajene projekte univerz, 

gospodarstva in držav po vsej Evropi, investirati pa je 

treba tudi v laboratorije, kjer podjetja in univerze 

lahko skupaj razvijajo inovativne aplikacije UI in jih 

preizkušajo v resničnem okolju. Primer najdemo v SAP 

Leonardo Center – globalni mreži, ki zagotavlja vire in 

tehnologije za podporo strokovnjakom iz 

gospodarstva in raziskovalcem. Enako velja za 

spodbujanje start-upov, saj ti pogosto privedejo do prelomnih inovacij, kot je npr. SAP-ov 

program SAP Startup Focus, SAPi.O Fund in SAP.iO Foundries, katerih cilj je pospešiti 

ustvarjanje živahnih ekosistemov, povezanih z rešitvami v oblaku, ki temeljijo na SAP-ovih 

tehnologijah in platformah, vključno z UI. 

Prihodnost dela bo 

zaznamovana s sodelovanjem 

ljudi in strojev. Zaposlenim v 

Evropi moramo zagotoviti 

veščine, ki jih potrebujejo za 

izkoriščanje UI in ne za 

tekmovanje z njo. 

Evropa mora vzpostaviti 

obsežne raziskovalne in 

inovacijske grozde za UI, ki 

bodo konkurenčni tistim v 

ZDA in na Kitajskem. 
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Dostopnost podatkov kot izziv za nadaljnjo rast v Evropi 

V Evropi se v javnem in gospodarskem sektorju vsak dan ustvarjajo ogromne količine 

dragocenih podatkov. Zato je treba vzpostaviti učinkovite mehanizme in pravila glede 

varovanja podatkov in zasebnosti ter premagati tehnične, administrativne in kulturne 

prepreke. Odpiranje dostopa do javnih podatkov ima namreč izjemen ekonomski potencial. Po 

napovedih iz raziskave Evropskega podatkovnega portala že iz leta 2015 bo velikost trga z 

odprtimi podatki do leta 2020 zrasla za 36 odstotkov na 75,7 milijarde evrov.  

Na tem področju nas čaka še veliko izzivov. 

Pomanjkanje standardov za metapodatke, stroški 

zagotavljanja in vzdrževanja odprtih podatkovnih 

portalov in omejitve komercialne uporabe javnih 

podatkov ostajajo ozko grlo, ki ga je treba odpraviti. 

Ker zgolj 15 odstotkov evropskih držav zagotavlja več 

kot 75 odstotkov svojih podatkov v strojno berljivi 

obliki, bi morala politika odprtih podatkov postati 

prednostna naloga vlad vseh držav članic. Poleg tega je 

potrebno boljše usklajevanje politik odprtih podatkov 

na ravni EU, predvsem z namenom izmenjave dobrih praks, razvoja skupnih standardov in 

omogočanja čezmejnega dostopa do javnih podatkov. V zvezi s tem SAP pozdravlja revizijo 

Direktive EU o ponovni uporabi informacij javnega sektorja in oblikovanje kazalnika zrelosti za 

odprtost podatkov, ki omogoča ocenjevanje podatkovnih politik portalov držav članic. 

 

In kje je Slovenija v luči razvoja UI? 

Raziskave umetne inteligence v Sloveniji so se začele v 70. letih na Institutu Jožef Stefan, 

nekoliko pozneje pa tudi na takratni ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko. Na obeh institucijah 

sta v 80. letih zaživela tudi laboratorija za umetno inteligenco, ki sta tesno sodelovala in se 

postopoma razrasla v več raziskovalnih odsekov in raziskovalnih laboratorijev. Le-te danes 

najdemo na številnih slovenskih univerzah, nekaterih raziskovalnih inštitutih in tudi v nekaterih 

podjetjih, predvsem tistih s področja računalništva ter informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij.  

S kompetencami in razvojnimi kapacitetami se Slovenija na zemljevid UI sicer riše kot 

prepoznavna UI »destinacija«, sploh v regiji JV Evrope in Balkana, a potreben je premik naprej. 

Tudi Slovenija se mora prebiti v prve vrste razvoja UI, da bo lahko žela ekonomske in družbene 

koristi. Zato mora Slovenija razviti lastno vizijo za nove tehnologije, ki so usmerjene k rasti 

blaginje ob podpori na človeka osredotočene umetne inteligence in na področju UI postati vzor 

za ostale države v regiji. Tako javni sektor kot gospodarstveniki morajo za uresničevanje te vizije 

stopiti skupaj in začeti odločno ukrepati. 

Podatki morajo postati 

dostopni za razvoj umetne 

inteligence, s ciljem najti 

ustrezno ravnovesje med 

zagotavljanjem zasebnosti 

podatkov in omogočanjem 

razvoja poslovnih modelov, 

podprtih z UI. 



25 | S t r a n  

 

Podatkovna strategija in ustrezen regulatorni okvir kot temelja razvoja 

Uspešen razvoj in aplikacija UI sta v prvi vrsti povezana z dostopnostjo podatkov za namene 

učenja UI. Slovenija zato potrebuje ustrezno, širšo podatkovno strategijo celotne javne uprave 

in postavitvijo regulatornih okvirov, ki niso zgolj omejevalni, temveč postavljajo v središče 

človeka in končnega uporabnika. Količina dostopnih podatkov je ključen prebojni dejavnik, zato 

razvoj ne sme in ne more temeljiti na zaprtih platformah raziskovalnih laboratorijev, temveč je 

treba v razvoj vključiti večje svetovne tehnološke igralce. SAP je pripravljen in sposoben igrati 

vlogo strateškega partnerja, ki lahko domačim akterjem pomaga narediti preskok na področjih, 

kjer se Slovenija kot majhna ekonomija sooča z izzivi, hkrati pa v rešitve vključi lokalno znanje 

(npr. na področju NLP, prepoznave govora in jezika).  

 

Strateški načrt razvoja veščin za UI 

Dejstvo je, da UI neustavljivo nadomšča ponavljajoče naloge znotraj posameznih delovnih mest 

in poklicev ter s tem povečuje produktivnost. Zato vseživljenjsko izobraževanje na delovnih 

mestih postaja imperativ izobraževanja v prihodnosti.  

Strateški načrt izobraževanja za vse poklice prihodnosti mora nujno vključevati pospešeno 

uvajanje izobraževalnih programov, skupaj z razvojnim centrom za UI, na vseh izobraževalnih 

področjih v državi, vključno z aktivno delavno populacijo.  

 

Javni sektor odpira idealen poligon za začetek 

Praktična uvedba UI lahko državljanom ponudi otipljive prednosti na področjih, ki predstavljajo 

največje izzive uspešnega upravljanja države in javnih storitev, od sodstva, finančnega sektorja, 

kot tudi zdravstva. 

SAP je na področju zdravstva z vodilnimi zdravstvenimi institucijami v Evropi in ZDA že dosegel 

pomembne mejnike, ki bi jih lahko zelo hitro in učinkovito aplicirali tudi v Sloveniji. Zgolj za 

primer – z eno izmed največjih zdravstvenih institucij v Evropi, kliniko Charite v Berlinu smo 

avtomatizirali izmenjavo podatkov med zdravniki in bolniki ob presaditvi ledvic in skupaj dosegli 

boljši izkoristek uporabe dragih medicinskih terapij. Prav tako smo na primer na področju 

zdravljenja rakavih bolnikov s pametno uporabo podatkov naredili kvantni preskok pri 

diagnostiki tumorjev in določanju ustreznih terapij z univerzitetno kliniko v Heidelbergu ter 

Ameriškim združenjem za klinično onkologijo. 

Res je, da je Slovenija razmeroma majhna ekonomija. A prav ta majhnost, obvladljivost, ji s 

pravimi partnerstvi ponuja priložnost, da na področjih, kjer beleži največje izzive, postane 

referenčna država na področju razvoja UI. Potreben je le ustrezen strateški načrt – od ocene 
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stanja, strategije, pa do konkretnih tehnoloških rešitev in partnerstev. Pri tem pa je ključno, da 

ob razvoju UI ohranimo fokus – na ljudi in njihovo blaginjo. 

 

Priporočila za napredek na področju umetne inteligence v Sloveniji 
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Michele Leonardi  

Izvršni direktor IBM Slovenija 

 

Nekatere bo dejstvo, da je umetna inteligenca starejša od interneta, morda presenetilo. Izraz 

umetna inteligenca (angleško Artificial Inteligence) je bil skovan pred poletno raziskovalno 

delavnico leta 1956 na fakulteti v Dartmouthu. Od takrat se umetna inteligenca občasno, a 

opazno prebija v središče pozornosti. Eden takšnih opaznih dogodkov je bil šahovski poraz 

Garryja Kasparova proti IBM-ovem računalniku Deep Blue leta 1997. 

A umetna inteligenca je začela resnično dozorevati šele pred kratkim, predvsem zaradi 

naslednjih treh dejavnikov: 

 Skokovita rast masovnih podatkov. Zaradi razvoja digitalnih tehnologij, družbenih 

medijev in interneta stvari je bila ustvarjena izjemno velika količina podatkov. Kot 

pravimo - podatki nikoli ne spijo. Po nekaterih ocenah in tržnih poročilih se predvideva, 

da bo do leta 2020 vsak človek letno ustvaril 5.200 GB podatkov. Samo predstavljajte 

si, koliko podatkov dnevno zbere in posreduje vaš mobilni telefon. Vsakdo izmed nas v 

svojem življenju v povprečju ustvari več kot en milijon gigabajtov podatkov, povezanih 

z zdravjem. Toliko gigabajtov podatkov vključuje približno 300 milijonov knjig. 

 Razvoj zmogljivosti programske opreme in algoritmov. IBM nenehno investira v razvoj 

na področju umetne inteligence.  

 Povečanja računalniške zmogljivosti. Letos bo prvič v zgodovini skupna zmogljivost 

računalnikov in sistemov za shranjevanje podatkov na pametnih telefonih presegla 

zmogljivost vseh strežnikov na svetu. To potrjuje dejstvo, da lahko umetno inteligenco 

implementira kdorkoli in kjerkoli.  

 

Podatki so povsod – 

kako lahko  

umetna inteligenca 

pomaga vladam 
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Ironično pri vsem tem pa je, da se številni vodje služb za informatiko kljub zelo velikim količinam 

ustvarjenih podatkov še vedno odločajo na podlagi pomanjkljivih podatkov. Se sprašujete, 

zakaj? 

Razpoložljivih podatkov ne primanjkuje, a je možnost dostopa in ukrepanja na njihovi podlagi 

omejena na različne načine.  

In tu lahko pomaga umetna inteligenca! 

Z umetno inteligenco lahko: 

 Razumemo: Razumemo lahko različne oblike podatkov – videe, zvočne posnetke, bloge, 

slike in drugo.  

 Sklepamo: Podatke postavimo v kontekst. 

 Se učimo: S sposobnostmi strojnega učenja se lahko nenehno učimo in posodabljamo 

informacije. 

 Navezujemo stike: Po nekaterih ocenah naj bi bilo do leta 2021 vsaj 20 % pogovorov 

ljudi izvedenih z uporabo virtualnih asistentov (chatbot), ki delujejo s pomočjo umetne 

inteligence. 

Dejstvo je, da postaja umetna inteligenca vse bolj priljubljena. Svetovna poraba sredstev za 

kognitivne sisteme in sisteme umetne inteligence naj bi do leta 2022 dosegla 77,6 milijarde, 

skoraj trikratno količino, napovedano leta 2018. 

Umetna inteligenca bo preobrazila vse sektorje, vključno z zdravstvom, izobraževanjem, 

maloprodajo, transportom, finančnimi storitvami in drugimi. Zasebni sektor njene zmožnosti 

že izkorišča, podobno pa počnejo tudi vlade. 

Ene prvih projektov uporabe umetne inteligence v vladah so zabeležili v ZDA. Službe za 

pridobitev državljanstva in priseljevanje uporabljajo spletne virtualne pomočnike, ki delujejo 

na podlagi umetne inteligence in odgovarjajo na vprašanja državljanov in priseljencev. Druge 

službe preizkušajo, ali lahko umetna inteligenca 

izboljša nakupovalne postopke ali namesto 

zaposlenih opravlja določene naloge. Nedavna 

raziskava je pokazala, da 77 % direktorjev v zveznih 

službah v ZDA meni, da morajo njihove službe v 

naslednjih petih letih začeti uporabljati umetno 

inteligenco, če bodo želele obvladovati vedno večje 

količine dela. 

V organizacijah javnega sektorja po celem svetu številne službe in ustanove za spreminjanje 

načina svojega dela uporabljajo tehnologijo, ki deluje na podlagi umetne inteligence. 

 

V organizacijah javnega 

sektorja po celem svetu številne 

službe in ustanove za 

spreminjanje načina svojega 

dela uporabljajo tehnologijo, ki 

deluje na podlagi umetne 

inteligence. 
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Naj navedem nekaj primerov:  

Umetna inteligenca  

...za varnejši svet 

Več organov kazenskega pregona v ZDA in gozdnih čuvajev v naravnih rezervatih uporablja 

umetno inteligenco za načrtovanje poti svojih obhodov za zaščito pred terorizmom in 

krivolovom.  

... za družbeno korist 

Umetna inteligenca lahko odpravi nepovezanost na ravni države, in sicer z analiziranjem 

raznovrstnih podatkovnih virov iz različnih organov, s čimer služi državljanom in ščiti ranljive 

skupine. Organi za socialno varstvo otrok uporabljajo umetno inteligenco za odkrivanje 

ogroženih otrok in priporočanje intervencij za preprečevanje zlorab.  

... za zmanjšanje stroškov objektov 

Vladne institucije in podjetja v zasebnem sektorju uporabljajo umetno inteligenco za 

upravljanje sredstev ter infrastrukture, da predvidijo okvare opreme, še predno do te pride. 

Vzdrževanje z napovedovanjem lahko pomaga tudi obrambnim in obveščevalnim službam 

zagotavljati pripravljenost na misije ter varnost in prilagodljivost pri odzivanju. 

... za izobraževanje 

Vodilne univerze uporabljajo to tehnologijo za zagotavljanje boljšega dostopa študentov do 

informacij. 

... za boljšo uporabniško izkušnjo državljanov 

Komuniciranje državljanov prek virtualnih asistentov (chatbot) je učinkovito tako v službah za 

pomoč uporabnikom kot v klicnih centrih IT podjetij, saj uporabnikom omogoča dostop do 

strokovnega znanja najbolj izkušenih zaposlenih ter pridobitev enostavno razumljivih nasvetov.  

 

Ključnega pomena je še vedno zaupanje 

Razvoj umetne inteligence napreduje; ta vključuje vse več rešitev, s katerimi bodo ljudje 

odkrivali pametnejše načine za življenje in delo v svetu, v katerem so masovni podatki nov, 

naravni vir. 

A da bi povsem izkoristili njene koristi, ji mora družba zaupati. Zaupanje si je mogoče prislužiti 

s transparentnostjo in ponavljajočimi se izkušnjami. Kot so ljudje začeli zaupati, da bodo 
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bankomati zabeležili polog na račun ali da se bo avto ustavil ob pritisku na zavoro, se mora tudi 

umetna inteligenca dokazati kot zanesljiva in uporabna tehnologija. 

Pri tem igra vlogo tudi država, ki mora zagotoviti, 

da bo uporaba umetne inteligenca potekala ob 

upoštevanju načel, ki zagotavljajo zaupanje tako v 

tehnologijo kot v upravljanje občutljivih podatkov 

državljanov. Sistemi umetne inteligence morajo biti 

razviti s sposobnostjo pojasnjevanja odločitev. 

Umetna inteligenca je  - ob odgovornem 

upravljanju -  zmogljivo orodje. 

Zavezanost podjetja IBM k etičnemu, 

odgovornemu razvijanju umetne inteligenca določajo naša načela umetne inteligence in 

platforma Data Responsibility, kjer poudarjamo, da morajo podjetja, ki uporabljajo umetno 

inteligenco, to početi odgovorno. 

Zavzemamo se za in delujemo na naslednjih področjih: 

1. Namen umetne inteligence je okrepiti človekovo inteligenco 

 Naša tehnologija, izdelki, storitve in pravilniki bodo zasnovani tako, da bodo okrepili in 

razširili človekove sposobnosti, strokovno znanje in potencial. Kognitivni sistemi v 

resnici ne bodo dobili neodvisne zavesti. Umetna inteligenca bo ostala pod človekovim 

nadzorom. 

 Umetna inteligenca bi morala izboljšati sposobnosti vseh nas pri našem delu, njene 

koristi bi morali občutiti številni, in ne le privilegirani. Soočamo se z neposredno in 

korenito preobrazbo delovne sile. Podjetja morajo poudarjati raznolikost in razvoj 

veščin, vlade morajo dati prednost izobraževalni reformi, posamezniki pa morajo biti 

pripravljeni na vseživljenjso učenje. V svoje razmišljanje o zaposlenih v prihodnosti 

moramo vključiti nove pristope. 

2. Podatki naših strank so njihovi podatki 

V podjetju IBM smo bili vedno prepričani, da so podatki naših strank njihovi podatki. Strankam 

se ni treba odpovedati pravici do podatkov, da bi lahko uživale prednosti rešitev in storitev 

sistema Watson podjetja IBM. Vpogledi, ki izvirajo iz podatkov strank, so njihova konkurenčna 

prednost. Podjetje IBM za varovanje podatkov uporablja varnostne postopke, ki so vodilni v 

panogi. To vključuje šifriranje, metodologijo nadzora dostopa in lastne module za upravljanje 

privolitev. 

3. Sistemi umetne inteligence morajo biti transparentni in razložljivi 

Jasno povemo, kdaj in zakaj uporabljamo umetno inteligenco, od kod podatki izvirajo in katere 

metode so bile uporabljene za učenje algoritmov. Te metode učenja morajo biti razložljive. Na 

Pri tem igra vlogo tudi država, ki 

mora zagotoviti, da bo uporaba 

umetne inteligenca potekala ob 

upoštevanju načel, ki 

zagotavljajo zaupanje tako v 

tehnologijo kot v upravljanje 

občutljivih podatkov državljanov. 
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primer: Če želi pacient ali zdravstveni delavec vedeti, kako je sistem Watson prišel do sklepa, 

bomo ravnali transparentno in to pojasnili, pojasnilo pa bo kar najbolj prilagojeno tistemu, ki 

mu je namenjeno. 

Odkrivanje in zmanjševanje pristranskosti je nekaj, za kar se mi in vsa podjetja, ki razvijajo 

umetno inteligenco, nenehno prizadevamo.  

 

Bodite del celovite rešitve 

Evropska komisija je aprila 2019 objavila dokument Etične smernice za zaupanja vredno 

umetno inteligenco (Ethics Guidelines for Trustworthy AI), zasnovan za določitev globalnega 

standarda pri etičnem in odgovornem razvoju umetne inteligence. Podjetje IBM je prek naše 

globalne vodje za etiko na področju umetne inteligence Francesce Rossi sodelovalo pri 

ustvarjanju teh smernic, vključno z določanjem sedmih osnovnih zahtev za zaupanja vredno 

umetno inteligenco. Te vključujejo človeško posredovanje in nadzor, tehnično robustnost in 

varnost, tajnost in upravljanje podatkov, transparentnost, raznolikost, nediskriminacijo in 

poštenost, družbeno in okoljsko dobrobit ter odgovornost. 

Smernice vsebujejo tudi ocenjevalni seznam, ki se lahko uporabi kot pomoč pri 

operacionalizaciji zaupanja vredne umetne inteligence v podjetjih. Preizkušanje ocenjevalnega 

seznama lahko podjetja uporabijo za vajo do konca leta 2019, povratne informacije iz te faze 

pa bodo vključene v snovanje končnega seznama v letu 2020. Medtem ko ocenjevalni seznam 

EU pokriva številna področja, bosta za podjetja na začetku koristna dva najbolj ključna izziva 

umetne inteligence: zmanjševanje pristranskosti in zagotavljanje, da ljudje razumejo razloge za 

odločitve, sprejete z umetno inteligenco. 

Razložljivi morajo biti tudi razlogi za priporočila sistema umetne inteligence, pojasnila pa 

morajo biti prilagojena naslovnikom. Če bolnišnica uporablja sistem umetne inteligence za 

pomoč zdravstvenim delavcem pri diagnosticiranju bolezni, mora biti sistem sposoben ponuditi 

primerna pojasnila za zdravnika in pacienta. Podobno bodo na sodišču sodniki in javnost morda 

potrebovali različno pojasnilo avtomatizirane ocene pravnega besedila. 

Jeseni 2018 je podjetje IBM naredilo velik korak pri odpiranju »črne skrinjice« umetne 

inteligence z novo storitvijo, ki omogoča večjo transparentnost pri sprejemanju odločitev na 

podlagi umetne inteligence. Prvič v zgodovini bodo lahko podjetja »v živo« nadzirala njeno 

pristranskost. Pojasnila so podana razumljivo in vključujejo dejavnike, ki so prispevali k sprejetju 

natanko takšne (in ne drugačne odločitve), zaupanje v priporočilo in z njim povezane dejavnike.  

Pred kratkim smo izdali vodnik za oblikovalce in razvijalce z naslovom »Vsakodnevna etika za 

umetno inteligenco« (Everyday Ethics for Artificial Intelligence). Gre za edinstven vir za 

oblikovalce in razvijalce umetne inteligence, ki vključuje najboljše prakse strokovnjakov s 

področij, kot so umetna inteligenca, inženiring, etika in filozofija. Opisuje pet etičnih načel, ki 
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jih morajo razvijalci umetne inteligence upoštevati v postopku oblikovanja. 

Smo ustanovni član obsežne pobude v panogi, imenovane Listina zaupanja (Charter of Trust), 

ki temelji na 10 načelih kibernetske varnosti, da bi okrepila zaupanje v varnost v digitalni 

ekonomiji. Gostimo dogodke na temo umetne inteligence v zdravstveni, varnostni, energetski 

in drugih panogah. Tovrstno medpanožnego sodelovanje je ključnega pomena za gradnjo 

zaupanja v novem obdobju podatkov in umetne inteligence - in mi ga bomo negovali še naprej. 

Umetna inteligenca hitro in bistveno preoblikuje vsa 

področja poslovanja. Z razvojem orodij za etično delovanje 

in sodelovanjem vlade s podjetji bo vključitev etike v 

umetno inteligenco postajala vse lažja. 

Obdobje odgovorne in etične umetne inteligence je tukaj 

in zdaj je čas, da podjetja svoje besede tudi uresničijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdobje odgovorne in 

etične umetne inteligence 

je tukaj in zdaj je čas, da 

podjetja svoje besede tudi 

uresničijo. 






