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Spoločnosť OpenAI, ktorá sa zaoberá výskumom a implementáciou umelej inteligencie, nedávno 
oznámila oficiálne uvedenie na trh ChatGPT, nového modelu pre konverzačnú AI. Podľa OpenAI 
umožňuje platforma poskytovaná týmto modelom "odpovedať na nasledujúce otázky, priznať si 
chyby, vyvracať nesprávne premisy a odmietať nevhodné požiadavky." 

Od svojho uvedenia na trh sa sociálne médiá hýbu diskusiami o možnostiach a 
nebezpečenstvách tejto novej inovácie, od schopnosti debugovať kód až po jej 
potenciál napísať eseje pre študentov vysokých škôl. Zhovárali sme sa s Bernom 
Elliotom, viceprezidentom analytickej spoločnosti Gartner, aby sme diskutovali o 
širších dôsledkoch tejto inovácie a krokoch, ktoré by mali lídri v oblasti dát a analýzy 

(D&A) podniknúť, aby zabezpečili zodpovedné používanie takýchto nástrojov. 

Q: Prečo ChatGPT vyvoláva toľko pozornosti a čo ho robí odlišným od predchádzajúcich inovácií v 
oblasti konverzačného AI?  
 
A: ChatGPT je perfektná kombinácia dvoch aktuálnych "horúcich" tém AI: chatbotov a GPT3. 
Spoločne ponúkajú skvelý a zaujímavý spôsob interakcie a vytvárania obsahu, ktorý pôsobí 
neuveriteľne ľudsky. Každý z nich je výsledkom samostatných, významných vylepšení počas 
posledných piatich rokov v ich príslušných technológiách. Chatboty umožňujú interakciu v zdanlivo 
"inteligentnej" konverzačnej forme, zatiaľ čo GPT3 produkuje výstup, ktorý sa zdá, že "pochopil" 
otázku, obsah a kontext. Spoločne to vytvára efekt "nečakaného údolia" "Je to človek alebo počítač? 
Alebo je to ľudský počítač?". Interakcia je niekedy zábavná, niekedy hlboká a niekedy prehľadná. 
Bohužiaľ, obsah je tiež niekedy nesprávny a obsah nikdy nie je založený na ľudskom pochopení alebo 
inteligencii. Problém môže byť s termínom 'pochopiť' a 'inteligentný'. Sú to pojmy naplnené 
implicitne ľudským významom, takže keď sa na ne použijú algoritmus, môže to viesť k vážnym 
nedorozumeniam. Užitočnejší pohľad je vnímať chatboty a veľké modely jazyka (LLM - Large 
Language Models) ako potenciálne užitočné nástroje na dosahovanie špecifických úloh a nie ako 
salónne triky. Úspech závisí od identifikácie aplikácií pre tieto technológie, ktoré ponúkajú významné 
prínosy pre organizáciu. 
 
Q: Aké sú potenciálne prípady použitia pre ChatGPT, najmä v podnikaní? 
 
 A: Všeobecne, chatboty alebo konverzační asistenti poskytujú zacielenú interakciu s informačným 
zdrojom. Chatboty sami o sebe majú veľa prípadov použitia, od zákazníckej služby po pomoc 
technikom pri identifikácii problémov. Na vysokej úrovni je ChatGPT konkrétny prípad použitia 
chatbota, kde sa chatbot používa na interakciu (rozhovor) s informačným zdrojom. V tomto prípade 
je informačný zdroj GPT školený pre konkrétnu oblasť prostredníctvom OpenAI. Trénovacie dáta 
použité na model určujú spôsob odpovedania na otázky. Avšak, ako bolo uvedené vyššie, schopnosť 
GPT nečakane generovať informácie, ktoré sú nepravdivé, znamená, že informácie sa môžu používať 
len v situáciách, kde sa chyby dajú tolerovať alebo opraviť. Existuje veľa prípadov použitia pre 
základné modely, ako je GPT, v oblastiach ako počítačové videnie, softvérový inžinierstvo a vedecko-
výskumný a vývojový sektor. Napríklad základné modely sa používali na vytváranie obrázkov z textu, 
generovanie, recenziu a audit kódu z prírodného jazyka, vrátane inteligentných kontraktov, a 
dokonca aj v zdravotníctve na vytváranie nových liekov a dešifrovaniu genómových sekvencií pre 
klasifikáciu chorôb. 
 
Q: Aké sú etické obavy týkajúce sa ChatGPT a iných podobných modelov AI? 



 
 A: Základné modely AI, ako je GPT, predstavujú veľký krok vpred v oblasti AI. Ponúkajú jedinečné 
výhody, ako napríklad obrovské zníženie nákladov a času potrebného na vytvorenie modelu pre 
konkrétnu oblasť. Avšak, tiež prinášajú riziká a etické obavy, vrátane tých súvisiacich ako sú: • 
Komplexnosť: Veľké modely zahŕňajú miliardy, či dokonca bilióny parametrov. Tieto modely sú pre 
väčšinu organizácií nereálne veľké na trénovanie, pretože vyžadujú potrebné výpočtové zdroje, čo ich 
môže robiť drahými a škodlivými pre životné prostredie. • Koncentrácia moci: Tieto modely boli 
hlavne vytvorené najväčšími technologickými spoločnosťami s veľkými investíciami do výskumu a 
vývoja a významným talentom v oblasti AI. To viedlo k koncentrácii moci v niekoľkých veľkých, 
bohatých subjektoch, čo môže v budúcnosti viesť k významnému nevyváženiu. • Potenciálne 
zneužitie: Základné modely znižujú náklady na tvorbu obsahu, čo znamená, že sa stáva ľahšie vytvoriť 
deepfaky, ktoré sa veľmi podobajú originálu. Toto zahŕňa všetko od imitácie hlasu a videa po falošné 
umenie, ako aj cielené útoky. Závažné etické obavy, ktoré sú s tým spojené, môžu poškodiť reputáciu 
alebo spôsobiť politické konflikty. • Povaha čiernej skrinky: Tieto modely stále vyžadujú starostlivé 
trénovanie a môžu poskytovať neprijateľné výsledky kvôli tomu, že majú povahu čiernej skrinky. 
Často nie je jasné, na čo základné modely priradujú odpovede, čo môže viesť k šíreniu „downstream 
bias“ v dátových súboroch. Homogenizácia takýchto modelov môže viesť k jednému bodu zlyhania. • 
Duševné vlastníctvo: Model je trénovaný na korpuse vytvorených diel a stále nie je jasné, aký právny 
precedens by mohol byť pre opätovné použitie tohto obsahu, ak bol odvodený z duševného 
vlastníctva iných. 
 
Q: Ako môžu lídri z oblasti dátovej analytiky integrovať základné modely AI do svojich organizácií z 
etického hľadiska? 
 
A: Začnite s prípadmi použitia spracovania prírodzeného jazyka (NLP) ako klasifikácia, zhrnutie a 
generovanie textu pre scenáre, ktoré nie sú zamerané na zákazníka a vyberajte úlohovo špecifické, 
predtrénované modely, aby sa predišlo drahému prispôsobovaniu a trénovaniu. Sú preferované 
prípady, kde výstup prechádza revíziou ľuďmi. Vytvorte stratégiu, ktorá opisuje výhody, riziká, 
príležitosti a plán rozdeľovania pre modely AI ako GPT. Toto pomôže zistiť, či výhody prevyšujú riziká 
pre konkrétne prípady použitia. 
Používajte API založené na cloude, na využívanie modelov a vyberte najmenší model, ktorý poskytne 
potrebnú presnosť a výkon, aby sa znížila operatívna komplexnosť, nižšia spotreba energie a 
optimalizoval celkový náklad na vlastníctvo. Prioritne vyberajte dodávateľov, ktorí podporujú 
zodpovedné rozdeľovanie modelov tým, že publikujú pokyny na použitie, vynucujú tieto pokyny, 
dokumentujú známe zraniteľnosti a slabosti a proaktívne oznamujú škodlivé správanie a scenáre 
zneužitia. 
 
(Prevzaté z Gartner.com. Preklad z originálu do slovenského jazyka umelou inteligenciou ChatGPT) 


