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Wyjątkowa współpraca:  
Jak sztuczna inteligencja zmienia naszą pracę?

Nawet w przypadku, gdy w miejscu pracy korzysta się 
ze wszystkich obecnie dostępnych technologii, aktualny 
pozostaje fundamentalny problem, dotyczący sposobu, 
w jaki ludzie się ze sobą komunikują i współpracują. Ostatnia 
ankieta Cisco® pokazuje, że trzy największe wyzwania, 
z jakimi obecnie mierzą się organizacje związane są z ludźmi:

• Obniżenie zadowolenia pracowników (34%)

•  Niezatrzymywanie najbardziej utalentowanych osób (32%)

• Wolne podejmowanie decyzji (32%)

Wchodzimy w nową erę pracy, w której same oddzielne 
„zestawy technologii produktywności” nie wystarczą. 
Teraz należy zastosować inteligentną technologię 
w sposobie pracy i zintegrować ją w ramach jej przepływów. 
Należy rozpocząć przeprowadzenie tego procesu 

bezproblemowo, to znaczy zapewnić wysoce mobilnym 
i specjalizowanym pracownikom możliwość pełnego 
wykorzystywania swojej synergii i talentów, aby utrzymać ich 
satysfakcję i zaangażowanie, a także przyspieszyć proces 
realizacji zadań.

Niniejszy oficjalny dokument identyfikuje i opisuje 
ofertę narzędzi i technologii, które razem tworzą 
nowe podejście do pracy i produktywności, zwane 
współpracą kognitywną. Jego celem jest także 
zilustrowanie, w jaki sposób Cisco dostosowuje 
najnowsze, choć często nierozumiane technologie, 
jak na przykład sztuczna inteligencja (AI) i uczenie 
maszynowe (ML) w konkretnych, praktycznych 
zastosowaniach, które przyczyniają się do zwiększenia 
zaangażowania, produktywności i zysków.

Najczęstsze problemy, z jakimi obecnie borykają się zespoły 

Autor: Keith Griffin, dyrektor ds. informacji i analityki, Cisco Collaboration Group

1Cognitive Collaboration — rozwiązanie do współpracy kognitywnej



Raport

Most do możliwości

Miejsce pracy
Specjaliści pracują inaczej niż jeszcze pięć lat temu. 
Technologie bezprzewodowe, szerokopasmowy Internet 
i chmura umożliwiają pracę w innych miejscach niż 
tradycyjne sale konferencyjne. Rozwój pamięci i mocy 
przetwarzania oznacza wyższy poziom inteligencji, który 
może być wbudowany w aplikacje i urządzenia.

Niedawne badanie przeprowadzone przez Dimension 
Data pokazuje, że najważniejsza technologia, potrzebna do 
przeprowadzenia transformacji miejsca pracy, składa się 
z „narzędzi do komunikacji i współpracy”. Zgodnie z raportem, 
53% organizacji twierdzi, że inteligentne sale konferencyjne, 
które zapewniają pracownikom intuicyjny dostęp do różnych 
typów technologii konferencyjnych, mają kluczowe znaczenie 
dla poprawy procesów biznesowych.1 

Zwiększona prędkość wymaga  
nowego rozwiązania
Sytuacja współczesnego profesjonalisty — a więc wypełniony 
kalendarz w połączeniu z mobilnymi technologiami i potencjalną 
dostępnością 24 godziny na dobę — spowodowała znacznie 
zmniejszenie koncentracji i tolerancji dla opóźnień. 

Innym podobnym przykładem w obszarze konsumentów 
jest nagminne opuszczanie koszyka podczas zakupów 
online. W dużym stopniu jest to związane z faktem, że wolno 
działające strony (przy czym „wolno” oznacza ponad 2 
sekundy) są wystarczającym powodem, aby konsument 
porzucił myśl o zakupie. 

Platformy zorientowane na konsumentów, takie jak Youtube, 
Spotify i Netflix, z natychmiastową reakcją w połączeniu 
z botami personalizacji i rekomendacjami silników, dodatkowo 
zwiększają prędkość i szerokość oczekiwań. Konsumenci 
przenoszą te wysokie oczekiwania do miejsca pracy. 
W związku z tym wszystko: współpraca, praca zespołowa, 
samodzielna praca i wychodząca na przeciw klientom 
obsługa, potrzebuje wyższego poziomu proaktywnej 
inteligencji, aby nadążyć za oczekiwaniami.

Mają na to wpływ także aplikacje rozwijane poza działem 
IT, poprzez które pracownicy próbują przenieść swoje 
doświadczenia do biura, korzystając z niedozwolonych 
i potencjalnie niebezpiecznych aplikacji, które pomagają 
zaspokoić ich potrzebę szybkiego działania. Jednak 
technologia zorientowana na konsumentów często nie jest 
zorientowana na przedsiębiorstwo. Wiąże się to z bardzo 
realnym niebezpieczeństwem braku centralnego repozytorium 
lub protokołu, który zapewniałby optymalne użycie.

Niedawne badanie Dimensional Research pokazało, że:

• Ponad 90% respondentów twierdzi, że szczegółowe 
informacje o uczestnikach spotkania zwiększyłoby ich 
skuteczność. 

• Ponad połowa osób powiedziała, że przedyskutowałaby 
z szefem temat wyboru rozwiązania do spotkań, z którego 
powinien korzystać ich zespół. 

• 89% respondentów zaczęłoby stosować rozwiązanie do 
współpracy kognitywnej w najbliższym możliwym czasie. 

Wszystkie trzy czynniki razem — spadająca satysfakcja 
i zadowolenie z miejsca pracy, rosnące oczekiwania 
względem prędkości spowodowane rozwojem 
technologicznym w sektorze konsumenckim oraz określona 
potrzeba wsparcia inteligentnych rozwiązań — pokazują, że 
nastał czas na wprowadzenie nowej generacji narzędzi do 
komunikacji i współpracy. Takich, które są zaprojektowane 
z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu przy jednoczesnym 
rozwoju połączeń pod względem jakości i efektywności. 
To podstawa rozwiązań współpracy kognitywnej. 

Rysunek 1. Wyniki ankiety Cisco na temat preferencji 
pracowników dotyczących współpracy 2

1. Raport nt. cyfrowego miejsca pracy: Transformacja firmy, Dimension Data, 2017,  
https://www.dimensiondata.com/microsites/-/media/95C5923C59FD4437B870929D3396F891.ashx.

2. „Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Cisco wskazują, że wykorzystanie wirtualnego asystenta może okazać się 
kluczowe do zapewnienia szczęścia w pracy”, Cisco, https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=
webcontent&articleId=1895738.

Przekształcenie spotkań 
1 na 4 respondentów  
spędza ponad połowę  

swojego dnia na spotkaniach.

Usunięcie monotonnych zadań 
43% respondentów odczuło  

w zeszłym tygodniu frustrację,  
ponieważ nie mogło łatwo  

dołączyć do spotkania online.

Wykorzystanie sztucznej 
inteligencji 

95% pracowników uważa, że 
sztuczna inteligencja może poprawić 

wykonywanie zadań w pracy.

Wzrost wydajności 
89% natychmiast dostrzega  
wartość w wykorzystaniu  

cyfrowego asystenta podczas 
wirtualnych spotkań.

2Cognitive Collaboration — rozwiązanie do współpracy kognitywnej



Raport

Most do możliwości

Definicja współpracy kognitywnej
W kontekście inteligentnej, kontekstowej współpracy 
z pracownikami w miejscu pracy uważamy, że termin 
„współpraca kognitywna” oddaje jasny obraz relacji i wyniku. 
Wynika to z faktu, że zastosowane technologie pozwalają na 
wprowadzenie znaczącego elementu kognitywnego, który 
ma zostać wprowadzony do doświadczenia współpracy 
użytkowników. Kognitywność w tym przypadku oznacza 
zdolność do przewidywania potrzeb użytkownika, używanie 
rozumowania, zapamiętywanie wyników i podejmowanie 
proaktywnych działań.

Współpraca kognitywna łączy w sobie informacje i kontekst 
we wszystkich doświadczeniach współpracy. Łączenie 
sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego z informacjami 
i kontekstem spotkania lub interakcji z klientami przyczynia się 
do tworzenia lepszego doświadczenia i zapewniania lepszych 
wyników. Współpraca kognitywna wzmacnia relacje między 
ludźmi, poprawia interakcje z klientami i buduje zespoły 
o wysokiej wydajności ponad granicami, umożliwiając 
podejmowanie mądrzejszych decyzji szybciej.

Istnieją cztery filary technologii, które składają się na 
krajobraz rozwiązań do współpracy:
• Informacje o relacjach wspomagają wzajemne rozumienie 

swoich ról przez uczestników, zapewniając informacje 
na temat stanowiska, historii i roli uczestnika spotkania 
w projekcie. Dzięki temu nawiązywanie i zarządzanie 
relacjami jest bardziej dynamiczne i aktualne.

• Wielotrybowe boty i asystenci to inteligentne 
programy, które mogą wykonywać zadania mające 
wesprzeć użytkownika. To mogą być asystenci 
wewnętrzni, którzy pomagają pracownikom lub agenci 
zewnętrzni, którzy wspomagają obsługę klientów. 
Interakcje z botem zazwyczaj mogą być oparte na 
komunikacji tekstowej lub głosowej. 

• Technologie audio i mowy ulepszają przestrzeń 
współpracy. Technologie te zawierają sztuczną inteligencję 
do konwersacji, która umożliwia komunikację użytkownika 
z systemem poprzez mowę, a także technologię 
wykrywania hałasu, która inteligentnie i automatycznie 
identyfikuje i eliminuje irytujące odgłosy w tle, jak na 
przykład odgłos stukania w klawiaturę i hałas ruchu 
ulicznego.

• Wzrok komputera umożliwia inteligentnemu 
oprogramowaniu interpretowanie środowiska dzięki 

kamerom umieszczonym w pomieszczeniu oraz 
w urządzeniach osobistych. W wyniku ich pracy możliwe 
jest rozpoznawanie twarzy, obiektów i gestów. W połączeniu 
z innymi technologiami, takimi jak zbliżeniowe parowanie, 
wzrok komputera zapewnia skuteczną interpretację sali 
w celu zapewnienia lepszej współpracy i spotkań dla 
uczestników i tych będących na miejscu, i tych zdalnych.

Potrzeba rozwiązania opartego na  
sztucznej inteligencji/uczeniu 
maszynowym
Współpraca kognitywna do działania potrzebuje 
zaawansowanej formy przetwarzania danych. 

Współpraca kognitywna łączy informacje i analizy, aby 
dostarczać istotne w kontekście połączenia pomiędzy 
przepływami pracy. Inteligencja to połączenie danych 
i zaawansowanej analityki, którego celem jest dostarczenie 
szerszego kontekstu. Dane można uzyskać z wielu istotnych 
źródeł, takich jak czujniki, boty, aplikacje biznesowe, takie 
jak system CRM, czujniki Internetu rzeczy (IoT), profile osób, 
dostęp do kalendarzy i spotkań pracowników, a nawet sieci 
społecznościowe. W połączeniu z narzędziami do analizy, 
które identyfikują wzorce i klastry relacji dla osób, zespołów, 
organizacji, a także informacje o klientach, jesteśmy w stanie 
przedstawić odpowiednią informację odpowiedniemu 
zespołowi w odpowiednim czasie i miejscu. Ta zaawansowana 
kombinacja zapewnia współpracę kognitywną zintegrowaną 
z przepływami pracy, dzięki której otrzymujemy połączone, 
odpowiednie i ludzkie doświadczenie. 

Właśnie dzięki temu narzędzia do współpracy wychodzą 
z ery statycznej i stają się w pełni dynamiczne. Odpowiedzią 
na tę potrzebę jest integracja wielu funkcji sztucznej 
inteligencji i uczenia maszynowego w sposób, który 
przyczyni się do powstania środowiska pracy, które:
• jest bezproblemowe dzięki usunięciu złożonych kroków  

ręcznych, które należało wykonać, aby rozpocząć współpracę.  
Zamiast szukać informacji telefonicznych lub kodów dostępu 
do spotkań, uczestnicy mogą nacisnąć jeden przycisk lub 
dołączyć do spotkania tylko za pomocą głosu. 

• jest ludzkie to znaczy wykorzystuje technologię do 
budowania głębszych relacji. Dzięki inteligentnym 
narzędziom do identyfikacji, takim jak rozpoznawanie twarzy 
i historie osób, uczestnicy mogą szybko dowiedzieć się 
więcej o sobie i nawiązywać głębsze relacje.

Omówienie współpracy kognitywnej
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• zapewnia pełne informacje dla szerokiego zakresu 
sytuacji współpracy, w tym dla dynamicznych spotkań 
w salkach konferencyjnych oraz w trakcie obsługi 
klientów w centrach kontaktu.

• jest bezpieczne, ponieważ opiera się na rygorystycznych 
zasadach projektowania Cisco, ukierunkowanych na 
przedsiębiorstwa. 

• jest wspomagane, ponieważ pomaga użytkownikom 
i zespołom skupić się na wynikach, a nie obsłudze 
narzędzi do współpracy.

Technologie współpracy kognitywnej oferują rozwiązania, 
których nie udało się opracować wcześniej, z wykorzystaniem 
tradycyjnej techniki.

Jak sztuczna inteligencja i uczenie 
maszynowe wspomagają  
współpracę kognitywną?
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe stają się 
ogólnymi terminami, które określają szeroki zakres 
funkcji i możliwości komputerowych i czasem są błędnie 
używane do opisania innych zaawansowanych rozwiązań 
technologicznych, jak na przykład moc procesora 
graficznego (GPU). Na potrzeby tego dokumentu będziemy 
stosować termin i funkcje sztucznej inteligencji oraz uczenia 
maszynowego, aby określać konkretne przypadki związane 
z użyciem narzędzi do współpracy.

Sztuczna inteligencja jest często wykorzystywana 
jako pojęcie ogólne, odnoszące się do różnych aplikacji 
wykorzystujących uczenie maszynowe. Termin ten jest 
powszechnie używany, aby określić inteligentnych agentów, 
którzy wykorzystują informacje ze swojego środowiska 
i próbują osiągnąć taki efekt kognitywny, jaki osiągnąłby 
człowiek. Zanim jednak rozwiązanie można zacząć stosować 
w praktyce, wymaga pewnego poziomu programowania, 
szkolenia lub zastosowania rozwiązywania problemów. 

Uczenie maszynowe umożliwia komputerom uczenie się 
bez konkretnego programowania. Osiąga się to przede 
wszystkim poprzez wyuczone modele danych, które są 
następnie wykorzystywane w połączeniu z algorytmem 
do przewidywania zdarzeń. Ponieważ funkcja uczenia 
maszynowego wykorzystuje przykładowe dane wejściowe 
do przewidywania danych wyjściowych, często określa 
się ją mianem nadzorowanego uczenia, ze względu na 
to, że szkolony (nadzorowany) model ma wpływ na dane 
wyjściowe. Współpraca kognitywna mieści się w definicji 
nadzorowanego modelu uczenia. 

Nadzorowane uczenie na ogół zaczyna się od dużego zbioru 
danych, z którego algorytm generuje model prognozowania 
(często nazywanego przeszkolonym modelem). System 
identyfikuje wzorce w zbiorze danych, które odnoszą się 
do różnych prognoz. W przypadku funkcji rozpoznawania 
twarzy zbiór danych zawierający zdjęcia „znanych” (z imienia 
i nazwiska) i „nieznanych” uczestników spotkania może zostać 
wykorzystany do przewidywania imion i nazwisk uczestników 
kolejnych spotkań.

Do celów porównawczych i kontekstowych tego 
dokumentu przedstawimy dwa modele nienadzorowanego 
uczenia maszynowego i inne odmiany.

• Nienadzorowane uczenie wykorzystuje algorytmy 
stosowane w zbiorze danych w celu identyfikacji grup 
lub wyników bez posiadania wcześniejszej wiedzy o tych 
grupach. W przeciwieństwie do nadzorowanego uczenia 
wykorzystującego istniejące dane, nienadzorowane 
uczenie może być wykorzystane do stworzenia własnej 
bazy wiedzy poprzez obserwację działań, takich 
jak zachowanie użytkownika lub klienta, oszustwa 
i wykrywanie anomalii. 

• Inne odmiany: chociaż istnieje wiele form uczenia 
się, które są obecnie wrzucane do kategorii „inne”, 
najczęstszą z nich jest wzmocnione uczenie, które 
zawiera politykę podejmowania decyzji, która 
poprawia się z biegiem czasu, bazując na wynikach 
poprzednich decyzji. Wzmocnione uczenie jest często 
wykorzystywane w systemach sterowania, na przykład 
w autonomicznych samochodach, grach i systemach 
mapowania i planowania drogi. Przykłady wykorzystania 
wzmocnionego uczenia w narzędziach do współpracy 
to optymalizacja kadrowania użytkowników podczas 
wideokonferencji lub przewidywanie chęci użytkownika 
do rozpoczęcia spotkania.

Nienadzorowana 
Treść danych jest nieznana.

Inne 
Obserwowane dane są dynamiczne.

Nadzorowana 
Dostępne jest źródło prawdy.
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Rozwój oprogramowania wykorzystującego uczenie 
maszynowe różni się od rozwoju tradycyjnych technik 
rozwoju oprogramowania. Na rysunku 2 przedstawiono 
przykład nadzorowanego przypadku uczenia, w jaki 
sposób dane szkoleniowe są wykorzystywane do 
tworzenia przeszkolonego modelu, który następnie jest 
wykorzystywany w pracy z rzeczywistymi danymi do 
przewidywania danych wyjściowych.

Pięć etapów wspomaganej sztucznej 
inteligencji
Zgodnie z definicją, celem sztucznej inteligencji 
jest sprostanie wyzwaniom nowej ery, związanym 
z produktywnością i narzędziami do współpracy. 
Jednak aby spełnić swój cel, rozwiązanie potrzebuje 
zbierać i przetwarzać ogromną ilość informacji o tym, 
w jaki sposób ludzie pracują, komunikują się i myślą. 
Zdefiniowaliśmy pięć etapów wspomaganej sztucznej 
inteligencji, której rozwoju oczekujemy. Są to:

Etap 1
Proste przekazywanie sterowania i nadzoru. Przykładem 
jest poproszenie systemu o dołączenie do spotkania  
lub dodanie osoby do rozmowy. 

Etap 2
Rozumienie naturalnego języka. Rozumienie intencji 
użytkownika, który artykułuje bardziej złożone prośby, jak 
np. „Daj to zadanie Pat, aby mogła przygotować slajdy na 
spotkanie w przyszłym tygodniu”. 

Etap 3
Znajomość konkretnych terminologii i rozumienie 
złożonych stwierdzeń. Przykładem może być werbalna 
dyskusja o historii z wiadomości, która wyzwala 
automatyczne wyszukanie i pobieranie tej historii, wraz 
z powiązaną dokumentacją. Albo sytuacja, w której po 
spotkaniu sztuczna inteligencja pomaga w podsumowaniu 
najważniejszych poruszonych na spotkaniu tematów. 

Etap 4
Sztuczna inteligencja zaczyna zachowywać się jak 
członek zespołu, podejmując działanie i podsumowując 
decyzje. 

Etap 5
W przyszłości (w ciągu następnej dekady) urządzenie 
wyposażone w sztuczną inteligencję będzie działać jako 
strategiczny członek zespołu, dające rekomendacje 
w oparciu o własną analizę biznesową. Na przykład może 
analizować wyniki sprzedażowe i zalecić zwiększenie 
liczby pracowników w konkretnym regionie w celu 
zwiększenia przychodów.

Aby obsługiwać wszystkie te etapy, usługi sztucznej 
inteligencji muszą gromadzić i przetwarzać dane 
i kontekst związane z działalnością biznesową. Kiedy 
 będzie to możliwe, sztuczna inteligencja umożliwi 
pracownikom zaangażowanie się w zadania o większej 
wartości, wymagające większej kreatywności, a także 
zwiększenie poziomu satysfakcji z pracy (co doprowadzi 
do zwiększenia stopnia zatrzymywania pracowników oraz 
wskaźnika ROI w kontekście wdrożenia i szkoleń) oraz 
pogłębienie zaangażowania zespołów — aby wymienić  
kilka zalet.

W kontekście rozwiązania Cisco Webex® Assistant, Cisco 
znajduje się obecnie pomiędzy etapem 2 i 3, mimo że 
niektóre wskaźniki dostosowywania użytkowników mogą 
być w tyle. Dotarcie do etapów 4 i 5 będzie wymagało 
większej integracji z danymi klientów. We wcześniejszych 
etapach wykorzystywana jest funkcja nadzorowanego 
uczenia maszynowego, która może zostać stworzona, 
wykorzystując dane wewnętrzne — nie są potrzebne dane 
klientów. Przejście do kolejnych etapów będzie bardzo 
znaczącą zmianą, a wykorzystane techniki muszą być 
zawsze tworzone z myślą o konkretnych klientach.

Rysunek 2. Nadzorowany przykład uczenia się 
i wykorzystania danych szkoleniowych do przewidywania 
danych wyjściowych

Szkolenie modelu 
Dane szkoleniowe

Korzystanie z uczenia 
maszynowego 
Dane rzeczywiste

Dane wyjściowe 
Dostrajanie i dalsze  
szkolenie modelu

Model

5Cognitive Collaboration — rozwiązanie do współpracy kognitywnej



Raport

Most do możliwości

Pochodzenie sztucznej inteligencji Cisco
Cisco włącza funkcje sprawdzonej na rynku sztucznej 
inteligencji na platformie do współpracy. Jak pokazuje 
rysunek 3, byliśmy wczesnym innowatorem w tej dziedzinie 
i nadal pracujemy nad inteligencją maszyn w miarę rozwoju 
i uzyskiwania nowych rozwiązań, które razem tworzą 
kompletny pakiet. 

• Dzięki przejęciu firmy Accompany zapewniono najlepsze 
informacje i dane na temat zarządzania kontaktami. Sukces 
Accompany w konsolidowaniu i dostarczaniu aktualnych 
profesjonalnych profili klientów i osób kontaktowych 
przyspiesza rozwój i utrzymanie relacji.

• MindMeld: najbardziej istotnym elementem skutecznej 
współpracy wciąż jest głos i język. W związku z tym, 
Cisco Cognitive Collaboration używa technologii 
przetwarzania naturalnego języka (NLP), opartej 

na warsztacie MindMeld, aby dostarczać tzw. 
konwersacyjną sztuczną inteligencję (opisaną bardziej 
szczegółowo poniżej). Jako firma, MindMeld była długo 
uznawana za lidera w branży NLP i konwersacyjnej 
sztucznej inteligencji; używała Pythona i narzędzi typu 
open-source do tworzenia funkcji rozumienia i uczenia 
naturalnego języka. Dzięki jej przejęciu w 2017 roku 
przez Cisco, zespół Cisco Cognitive Collaboration 
uzyskał dostęp do najlepszego na rynku, wewnętrznego 
bogatego doświadczenia i informacji, co pozwoliło 
stworzyć i utrzymać tę istotną linię produktów. 

Razem historia innowacji rozwiązań do współpracy oraz 
przejęcia innych podmiotów obiżają uzależnienie od 
usług innych firmy i umożliwiają powstawanie projektów 
ukierunkowanych na przedsiębiorstwo, zarówno 
związanych z usługami kognitywnymi, jak i urządzeniami 
w punktach końcowych, które mają wspólne DNA. 

Rysunek 3. Funkcje sztucznej inteligencji Cisco w narzędziach do współpracy

2019201820172016201520102005200019951990
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Triangulacja głośnikaOdporność na media
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maszynowe

Wykrywanie twarzy

Wykrywanie hałasu

Informacje 
o uczestnikach

Głębokie 
uczenie się

Wzrok komputera

Rozpoznawanie twarzy
Konwersacyjna  
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Przyglądając się bliżej, funkcje punktów końcowych 
rozwiązania Cisco Cognitive Collaboration są włączane 
przez platformę NVIDIA — dostarczając informacje 
o obliczeniach, która współpracuje z ekstremalną 
technologią kamer i uczenia maszynowego w wielu 
rzeczywistych sytuacjach. Dla zrozumienia kontekstu, 
wykorzystując zewnętrzny (spoza Cisco) przykład, 
w samochodzie płynny 360-stopniowy widok pomaga 
przy wyprzedzaniu wolniejszych pojazdów, bezpiecznej 
zmianie pasów i automatycznym parkowaniu. Zawiera 
także funkcje uczenia maszynowego do wyczuwania 
i klasyfikowania obiektów. Ta sama technologia umożliwia 
korzystanie z rozwiązań do współpracy Cisco Cognitive 
Collaboration z mocą obliczeniową, która umożliwia:

• wykrywanie i rozpoznawanie twarzy

• liczenie osób w sali konferencyjnej

• określenie, kto mówi w sali konferencyjnej

• użycie kamer z sali konferencyjnej aby optymalnie 
wykadrować osoby mówiące, co pozwala na dokładny 
i komfortowy widok

• śledzenie aktywnych mówców, gdy ci przemieszczają 
się po sali konferencyjnej

• optymalizację wysokiej jakości dźwięku i udostępnianie 
treści bezprzewodowo w rozdzielczości 4K

• poznanie, czy wywoływany jest asystent 
za pomocą słów takich, jak: „OK, Webex”

Zespół inżynierów Cisco opracował własne algorytmy 
i procesy, które korzystają ze sprzętu opartego 
na procesorach graficznych, aby zagwarantować 
bezpieczeństwo i dokładność wykrywania twarzy 
i rozumienia mowy. To jedna z cech wyróżniających ten 
proces od innych konkurencyjnych sposobów analizy 
sygnału. Zamiast po prostu odwoływać się do danych 
przechowywanych w chmurze, Cisco zapewnia pełne 
zabezpieczenia i prywatność włączając i szyfrując tokeny, 
które przesyłają dane oraz czyniąc je bezwartościowymi 
dla cyberprzestępców. 

„Cisco oferuje kompleksowe 
rozwiązanie w zakresie połączeń 
telefonicznych, spotkań, 
zespołów i centrów kontaktu, 
a także urządzeń. Dostarczanie 
całościowych rozwiązań, a nie 
produktów punktowych, pomoże 
firmie konkurować z dostawcami, 
którzy oferują tylko część 
rozwiązania. ...Niektóre z funkcji 
kognitywnych mogą okazać się 
przełomowe; ciekawe, w jaki 
sposób Cisco zdobędzie w tym 
obszarze przewagę”.1

— Blair Pleasant, prezes i główny analityk, 
COMMfusion LLC i współzałożyciel firmy 
BCStrategies

1. https://www.bcstrategies.com/content/bridges-and-clouds-cisco-collaboration-analyst-summit-2019
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Cztery filary współpracy kognitywnej 

Informacje o relacjach 
Sukces każdego spotkania zależy od zaproszenia 
właściwych ludzi i wiedzy, kto znajduje się w sali 
konferencyjnej. Tradycyjnie odbywało się to za pomocą 
kilku słów przedstawienia się każdego z uczestników,  
co może jednak zabierać czas i grozi utratą uwagi  
uczestników.

Informacje o uczestnikach

Informacje o uczestnikach to funkcja Webex, która 
zapewnia bogate dane o uczestnikach podczas 
spotkania, wykorzystując i integrując funkcje Accompany 
z rozwiązaniem Webex Meetings. Cisco nabyło Accompany 
w maju 2018 roku; te funkcje stanowią pierwszą integrację 
ich inteligentnej platformy do relacji z zestawem narzędzi 
do współpracy Webex. Po rozpoczęciu spotkania Webex 
uczestnicy będą mogli zobaczyć profile z informacjami 
zebranymi z publicznie dostępnych źródeł, które utworzą 
unikalny profil dla każdego uczestnika. 

Funkcja informacji o uczestnikach wykorzystuje logikę 
rozeznania, własne rozwiązanie będące w stanie 
rozróżnić Pat Smith, która bierze udział w spotkaniu od 
tysiąca innych osób o tym samym imieniu i nazwisku, 
które są obecne w Internecie. Zapewnia to dostęp do 
poprawnych, kontekstowych i istotnych informacji na 
temat każdej osoby w sali konferencyjnej. 

Prezentowane typy informacji o każdym uczestniku 
obejmują:

• imię i nazwisko oraz tytuł

• historia zatrudnienia

• lista opublikowanych dokumentów i artykułów 

• pole ekspertyzy

• informacje o pracodawcy i firmie, w tym najnowsze 
informacje na jej temat, jak wyniki i ceny akcji 

Natychmiastowy dostęp do tego typu materiałów ułatwia  
podniesienie jakości spotkania.

Doświadczenie klienta

Poza światem spotkań wewnętrznych istnieje jeszcze 
istotny świat obsługi klientów. W przeszłości była to 
domena telefonicznych przedstawicieli obsługi klienta 
(CSR) i systemów interaktywnych odpowiedzi głosowych 
(IVR).

Nowoczesny rynek uznaje pozytywne doświadczenie 
za główny czynnik przyciągający i zatrzymujący klienta. 
W związku z tym obsługa klienta obecnie bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej polega na automatyzacji, przy 
zachowaniu personalizacji cyfrowego doświadczenia 
klienta w taki sposób, aby każdy czuł się w pełni 
zrozumiany i obsłużony. Mimo że boty i automatyzacja 
są używane już od lat, nie wykorzystywały one 
merytorycznych danych, aby dokładnie śledzić i spełniać 
konkretne potrzeby klienta w danym momencie. Dzięki 
rozwiązaniu Cisco Answers firma może zapewnić 
arkusze danych, FAQ i inne źródła danych, które mogą 
być wykorzystywane i modelowane przez centrum 
sztucznej inteligencji kontaktów Google, dzięki czemu, 
w oparciu o kontekst pytań osób dzwoniących, w czasie 
rzeczywistym dostarczane są informacje do agentów. 
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Wielomodalne boty i asystenci
Należą do nich wirtualni i osobiści asystenci; są to 
inteligentni agenci oprogramowania, którzy mogą 
wykonywać zadania i pomagać użytkownikowi 
w przypadkach użycia rozwiązań do współpracy. 
Wirtualni asystenci mogą występować w wielu 
formach. W przypadku przedsiębiorstw mogą oni być 
zarówno wewnętrzni, na przykład w postaci asystentów 
osobistych i asystentów pracowników, jak i zewnętrzni, 
jak w przypadku asystentów obsługi klientów. Interakcje 
z botami są zazwyczaj oparte na tekście, choć interakcja 
głosowa także stanowi ważny przypadek użycia.

Konwersacyjna sztuczna inteligencja

Krytycznym elementem każdego wirtualnego asystenta 
jest umiejętność rozumienia intencji użytkownika. 
W związku z tym Cisco wykorzystuje zaawansowane 
technologie przetwarzania języka naturalnego oparte 
na warsztacie MindMeld, aby dostarczyć proces zwany 
konwersacyjną sztuczną inteligencją. Konwersacyjna 
sztuczna inteligencja obejmuje NLP, zarządzanie 
dialogiem i umiejętność odpowiedzi na pytania. 

Uwaga: wstępna implementacja rozwiązania Webex 
Assistant jest bardziej instruktażowa w swojej naturze 
z powodu przypadków użycia, do których rozwiązanie jest 
stosowane; jednak konwersacyjna sztuczna inteligencja 
to jasny kierunek rozwoju dla narzędzia Webex Assistant. 

Oto przykład, jak będzie działać konwersacyjna sztuczna 
inteligencja:

Osoba rozmawia z wirtualnym asystentem 
w przedsiębiorstwie, opartym na rozwiązaniu Cisco 
MindMeld Workbench, i mówi: 

„Zaplanuj spotkanie z Janice z księgowości na 11.00 
do południa w salce Acquerello”. Wirtualny asystent 
odpowiada: „Twoje spotkanie z Janice zostało 
zaplanowane dziś od godz. 11.00 w salce Acquerello”.

W tle skomplikowana procedura przetwarzania stara się  
zrozumieć, o co została poproszona. Sekwencja wygląda  
następująco:

1. Klasyfikacja domeny klasyfikuje domenę spotkań 
jako cel na podstawie obecności słownictwa 
dotyczącego spotkania.

2. Klasyfikacja intencji identyfikuje konkretne 
intencje użytkownika w ramach koncepcji domeny 
spotkania, czyli samo planowanie. Pobiera ją ze 
zbioru pokrewnych intencji, takich jak planowanie, 
anulowanie, sprawdzenie kalendarza, pomoc, wyjście 
lub przywitanie.

3. Rozpoznawanie jednostki analizuje unikatowe 
czynniki (jednostki) prośby o zaplanowanie spotkania: 
Janice (osoba), księgowość (dział), 11.00 (znacznik 
czasowy), południe (znacznik czasowy) i Acquerello 
(nazwa salki).

4. Klasyfikacja ról przypisuje role do określonych 
danych wyjściowych. Na przykład godzina 11.00 jest 
przypisana jako czas rozpoczęcia, a południe jest 
przypisane jako czas zakończenia.

5. Rozwiązanie jednostki przypisuje konkretne 
identyfikatory do wszystkich jednostek, takich jak 
Janice (identyfikator pracownika 82417), firmowy 
dział księgowości (identyfikator 240817), godzina 
rozpoczęcia (czwartek, 22 sierpnia 2019 roku, 
11.00.00 PDT). 

6. Zarządzanie dialogiem i odpowiadanie na pytania. 
Jednostki są analizowane, polecenie zaplanowania 
spotkanie jest przetworzone i wysłane; jest również 
utworzona i dostarczona kontekstualnie odpowiednia 
odpowiedź: „Twoje spotkanie z Janice zostało 
zaplanowane dziś od godz. 11.00 w salce Acquerello”.

Rysunek 4. Elementy uczenia maszynowego w funkcji  
konwersacyjnej sztucznej inteligencji

Rozpoznawanie 
mowy

Zarządzanie  
dialogiem

Odpowiadanie  
na pytania

Uczenie  
maszynowe

Rozumienie  
języka 

naturalnego

9Cognitive Collaboration — rozwiązanie do współpracy kognitywnej



Raport

Most do możliwości

Ten rodzaj konwersacji wydaje się z zewnątrz prosty, 
wymaga jednak dużej mocy obliczeniowej do szybkiej 
analizy i podania poprawnej odpowiedzi. Możesz także 
zobaczyć, jak manager dialogu i moduł zadawania pytań 
poprosiłby o informację użytkownika, w przypadku gdyby 
zabrakło jej w prośbie. Na przykład, jeśli użytkownik nie 
określił czasu zakończenia, asystent zdałby sobie sprawę, 
że nie posiada informacji potrzebnej do ukończenia zadania 
i nawiązałby rozmowę z użytkownikiem, aby ją uzyskać. 
Wykorzystuje połączenie funkcji uczenia maszynowego, 
aby zapewnić konwersacyjną sztuczną inteligencję, której 
przykład obrazuje rysunek 4 na poprzedniej stronie. 

Webex Assistant:

Konwersacyjny model sztucznej inteligencji przyczynia 
się do powstania wielu dokładnych i inteligentnych 
asystentów dla miejsca pracy. Umożliwia to użytkownikom 
wydawanie poleceń głosowych w celu realizacji zadań 
związanych ze spotkaniami, takich jak rozpoczęcie 
zaplanowanego spotkania, wejście do osobistego pokoju 
Webexa (Personal Room) lub nawiązanie połączenia 
z dowolną osobą z książki kontaktowej firmy po prostu 
poprzez wypowiedzenie jej imienia i nazwiska. 

Webex Assistant to kluczowe narzędzie z rozwiązania 
Cisco Cognitive Collaboration. Jest aktywowany poprzez 
wybudzający zwrot „OK Webex”, a następnie jedną z wielu 
obsługiwanych instrukcji głosowych. Rysunek 5 to zrzut 
ekranu niektórych funkcji, które można wykorzystywać przy 
użyciu rozwiązania Webex Assistant.

Interakcje opisane na rysunku 5 to dopiero początek.  
Scenariusz z bliskiej przyszłości może wyglądać 
następująco:

Webex Assistant: 
Cześć Catherine, Twoje następne spotkanie zaczyna 
się za 5 minut. Czy chcesz dowiedzieć się, kto przyjął 
zaproszenie?

Catherine: 
Tak, ile osób?

Webex Assistant: 
Trzy osoby przyjęły zaproszenie: Maria Rossi, Peter 
Hogan i Sherry McKenna. Benjamin Vitali jeszcze nie 
odpowiedział. Czy chcesz teraz rozpocząć spotkanie?

Catherine: 
Tak, czy możesz udostępnić ostatnią planszę z naszej 
przestrzeni?

Webex Assistant: 
Tak, Twoja plansza „Plan działania na I kwartał” została 
udostępniona.

Rysunek 5. Interfejs rozwiązania Webex Assistant

Po prostu powiedz 
„OK Webex” lub „Hej 
Webex”, a następnie 
wydaj polecenie. Oto kilka 
przykładów:

Dołączanie do 
spotkania
Po zarezerwowaniu 
pokoju przez rozwiązanie 
Webex Assistant, asystent 
automatycznie zapyta Cię, 
czy chcesz dołączyć do 
spotkania.

Spotkania
„Rozpocznij spotkanie”. 
„Udostępnij mój ekran”. 
„Nagraj spotkanie”.  
„Zakończ spotkanie”.

Połączenia głosowe
„Wykonaj połączenie”. 
„Zadzwoń do Scarlet 
Skipper”. 
„Odbierz”.

O co możesz mnie  
poprosić
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Technologie dźwięku i mowy 
w rozwiązaniu współpracy 
kognitywnej 
Narzędzia do współpracy i komunikacji są obecnie skupione 
na jakości mowy i dźwięku. Mimo że zastosowanie 
technologii wizualnych jest coraz częstsze, co opisano 
w następnej sekcji, na ten moment większość osób jest 
przyzwyczajona, że komunikacja głosowa odgrywa dużą 
rolę w ich pracy. W związku z tym skuteczna platforma do 
komunikacji musi także być w stanie w sposób inteligentny 
rozumieć rolę mowy i innych dźwięków z miejsca pracy.

Wykrywanie i tłumienie hałasu

Webex zapewnia oparte na maszynowym uczeniu 
wykrywanie hałasu w klientach rozwiązania Webex 
Meetings oraz urządzeniach serii Webex Room, aby 
inteligentnie i automatycznie identyfikować i eliminować 
dźwięki w tle, jak na przykład dźwięk pisania na 
klawiaturze, szczekanie psa w domu czy hałas uliczny.

System tłumienia jest zgodny z logicznymi instrukcjami 
ustawionymi na:

• Wykrywanie i klasyfikację dźwięków niewydawanych 
przez człowieka.

• Podawanie komunikatu ostrzegawczego: „Wykryto hałas”.

• Zezwolenie użytkownikowi na ignorowanie pewnego 
rodzaju hałasów z poziomu Webexa.

• Pomijanie dźwięku w momencie wykrycia hałasu 
w przypadku urządzeń końcowych z serii Cisco Room.

Nagrywanie transkrypcji

Przyszłe wersje pakietu rozwiązań Cognitive Collaboration 
pozwolą na dokładne tworzenie transkrypcji z nagrań 
spotkania. Obecnie eksperymentujemy z tą technologią. 
Dzięki temu będzie można wyszukiwać wyniki spotkań 
i identyfikować kolejne elementy spotkania dotyczące pracy.

Analizy spotkania w czasie rzeczywistym

Urządzenia Webex Meetings oferują dane telemetryczne, 
które mogą pokazać trendy wykorzystania i pomóc 
w rozwiązywaniu problemów klientów przez Webex Control 
Hub. Udostępnienie tych informacji klientom pozwala 
im zrozumieć trendy w zakresie narzędzi do współpracy 
i zarządzać ogólnym doświadczeniem w całej ofercie.

Wzrok komputera 
Po ustanowieniu niezawodnego i wiarygodnego protokołu 
do komunikacji głosowej i językowej, kolejną ważną cechą 
jest wizualizacja. Ludzie czerpią zrozumienie w znacznym 
stopniu poprzez to, co widzą. W kontekście rozwiązań do 
współpracy obejmuje to analizę znaczenia i emocji przez 
język ciała i nawiązywanie relacji pełnych zaufania poprzez 
kontakt wzrokowy i spotkania twarzą w twarz. 

Spotkania i współpraca są lepsze, kiedy uczestnicy 
mogą widzieć, że ich współpracownicy są zaangażowani 
i skupieni lub rozproszeni, znudzeni czy się z nimi nie 
zgadzają. Jakość połączenia wizualnego pozwala na 
lepszy kontekst, pomaganie uczestnikom w zrozumieniu, 
kto bierze udział w spotkaniu i odczytywaniu fizycznych 
gestów, a także umożliwia wyświetlanie obiektów 
fizycznych (np. prototypów produktów lub wykresów 
graficznych), które są fizycznie w sali konferencyjnej.

Lepsza komunikacja wizualna stała się możliwa w ciągu 
ostatnich kilku lat, ponieważ dzięki przepustowości 
sieci i mocy obliczeniowej konferencje internetowe 
i wideokonferencje są niezawodne i ekonomiczne.

Zamiast skupiać się na dostarczaniu obrazu wizualnego, 
rozwiązanie Cisco Cognitive Collaboration oferuje 
informacje, kontekst i proaktywność, zapewniając jasne 
rozumienie zaangażowanych uczestników i pojawiających 
się tematów. Właśnie to nazywamy wzrokiem komputera. 
Jego podstawowe elementy to: 

• rozpoznawanie twarzy

• rozpoznawanie gestów

•  rozpoznawanie obiektów i interpretacja sal 
konferencyjnych
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Rozpoznawanie twarzy

Umiejętność dokładnego rozpoznawania twarzy, zwłaszcza, 
gdy człowiek porusza się i mówi, to ogromne osiągnięcie dla 
komputera. Utrudnieniem jest nie tylko istnienie miliardów 
możliwych tożsamości dla każdej ludzkiej twarzy, ale również 
obawy dotyczące prywatności i prawa, które mówią o tym, 
w jaki sposób platforma w ogóle może gromadzić dane, które 
są jej potrzebne do identyfikowania i nauki.

Rozpoznawanie twarzy 
zawiera nadzorowane 
uczenie, a także rodzaj 
uczenia maszynowego, 
zwanego głębokim uczeniem 
(DL), które umożliwia 
podejmowanie decyzji 
i rozumienie przez głębsze 
rozumienie kontekstu. 

Zazwyczaj system rozpoznawania twarzy będzie korzystać 
z rysów twarzy w celu utworzenia jej opisu. Po wykryciu 
twarzy pobierane są pomiary pomiędzy kluczowymi 
punktami obrazu twarzy i są one wykorzystywane do 
utworzenia opisu, który może zostać zwrócony w różnych 
formach. Proces ten rozpoznaje obecność twarzy, ale nie 
umie jej jeszcze zidentyfikować.

Jeśli jednak opis twarzy może zostać przekształcony 
w identyfikator twarzy i przetworzony w procesie uczenia 
maszynowego za pomocą technik nadzorowanego uczenia 
lub technik głębokiego uczenia, możliwym jest rozpoznanie 
użytkownika z odpowiednią dokładnością.

Cisco wykorzystuje procesory graficzne NVIDIA 
w punktach końcowych do uruchamiania algorytmów  
w celu wstępnego obliczenia opisów użytkowników do 
celów rozpoznawania twarzy. 

W kontekście rozpoznawania twarzy, model głębokiego 
uczenia przypisuje identyfikator numeryczny każdej twarzy, 
którą odczytuje. Następnie działa, aby dowiedzieć się, która 
znana tożsamość jest najlepiej dopasowana, zachowując 
najwyższy poziom poufności. Co ważne, działanie tej 
funkcji nie wyklucza kontroli użytkownika nad własnymi 
danymi. Ma to kluczowe znaczenie dla wdrożeń systemów 
rozpoznawania twarzy w firmach.

Rozpoznawanie gestów 

Rozpoznawanie gestów również odgrywa rolę 
w rozwiązaniu Cognitive Collaboration. Użytkownicy często 
korzystają z tych samych fizycznych gestów w ustawieniach 
narzędzi do współpracy; w przyszłych wersjach będą one 
rozpoznawane i interpretowane przez system.

Rozpoznawanie obiektów i interpretacja sal 
konferencyjnych 

Są to dwie pokrewne koncepcje, które skupiają się na 
możliwości rozpoznawania obiektów w środowisku 
narzędzi do współpracy. Zapoznaj się z przykładem 
systemu wzroku komputera, który może liczyć 
i identyfikować osoby znajdujące się w sali konferencyjnej, 
porównać je z imionami i nazwiskami w planie spotkania 
oraz dostępnymi miejscami w sali. System może także 
określić, czy sala jest zbyt mała lub zbyt duża i być 
może zidentyfikować oraz zarezerwować lepszą salę 
konferencyjną, która jest dostępna w pobliżu. Korzyści 
płynące z takiego rozwiązania (dostępnego w przyszłej 
wersji rozwiązania) pomogą zarówno uczestnikom spotkań 
lokalnych, jak i zdalnych; to także dobre rozwiązanie 
w zakresie efektywności i wykorzystania zasobów.

Parowanie przy użyciu funkcji zbliżenia oblicza odległość 
określonej osoby od kamery i mikrofonu, co  
pozwala oprogramowaniu dostosować wejściowy poziom 
głośności dźwięku i rozpoznawanie gestów bez utraty  
tej osoby w tle.
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Platforma zapewnia bezpieczeństwo, prywatność 
i niezawodność w każdym aspekcie pakietu produktów. Na 
przykład:

• Technologia rozpoznawania twarzy: na ekranie 
i w trakcie spotkania dane wyjściowe mogą stanowić 
podstawową nazwę znacznika — lub w ogóle brak obrazu, 
jeśli tożsamość użytkownika jest potrzebna wyłącznie 
jako dane wejściowe dla innej funkcji. Dane związane 
z algorytmami rozpoznawania twarzy są przetworzone 
do formy tekstowej, co oznacza, że żadne dane obrazu 
twarzy nie są przesyłane do i z chmury. Proces, kiedy 
użytkownik nagrywa swoją twarz, nazywany jest 
rejestracją. Użytkownik rejestruje się poprzez dodanie 
obrazu swojej twarzy. Podczas rozpoznawania twarzy na 
spotkaniu platforma generuje numer, który jest następnie 
dopasowywany do najbliższego znanego identyfikatora. 
Firma Cisco wykorzystuje procesor graficzny na 

lokalnym urządzeniu do obliczenia deskryptora w celu 
zmniejszenia ryzyka związanego ze złodziejami 
i podmiotami zewnętrznymi. Biorąc pod uwagę, że takie 
funkcje są oparte na tożsamości użytkowników, nasza 
filozofia projektowania miała na celu zmniejszenie ryzyka 
związanego z dostępem do danych osobowych na każdym 
etapie procesu.

• Interakcja z użyciem słowa wybudzającego: kiedy 
Webex Assistant jest aktywowany za pomocą słowa 
wybudzającego „OK Webex”, mowa jest przesyłana do 
mechanizmu rozpoznawania mowy w chmurze. Usługa 
słowa wybudzającego rozpoznaje tylko schemat słowa 
wybudzającego i nie przesyła danych dopóki nie zostanie 
aktywowana. 

• Zarządzanie danymi: jeśli organizacja lub użytkownik 
opuszcza firmę, wszystkie związane z nimi dane, w tym 
te w modelach uczenia maszynowego, są usuwane. 

Obawy o ochronę prywatności użytkowników końcowych 

W niniejszym oficjalnym dokumencie wymieniono niektóre 
z już lub wkrótce dostępnych funkcji w ofercie Cisco 
Collaboration. Podobnie jak każdy aspekt komunikacji 
biznesowej, jest to nieustannie rozwijany i ulepszany 
obszar, a bieżące postępy w dziedzinie informatyki i funkcji 
mobilnych służą jedynie usprawnieniu i zwiększeniu 
skuteczności narzędzi do komunikacji i współpracy.

Ponieważ coraz więcej uciążliwych lub administracyjnych 
zadań jest przekazywanych sztucznej inteligencji, 
pracownicy mają więcej czasu i zasobów do 
wykorzystywania swojej inteligencji, kreatywności i relacji. 
Wkrótce, gdy do salki konferencyjnej wejdzie gospodarz 
spotkania, wszystko zacznie się przygotowywać: 
gospodarz automatycznie zaloguje się do spotkania, 
włączy się system wyświetlania, a salka skoordynuje swoje 
działania z innymi technologiami inteligentnego budynku, 
aby dostosować ogrzewanie, wentylację i klimatyzację oraz 
oświetlenie i zapewnić komfortowe warunki. Podpowiedzi 
dla tego rodzaju dostosowań pochodzą z więcej niż jednego 
źródła. Na przykład, jeśli gospodarz nie ma przy sobie 
swojego telefonu, wówczas jakiś inny punkt danych wywoła 
proces kognitywny. 

Nowości w przyszłych wersjach
Celem tego oficjalnego raportu jest pokazanie zakresu 
usług i innowacji, które są dostępne w ramach zestawu 
Cognitive Collaboration. Niektóre z nich są obecnie 
dostępne, a inne wciąż znajdują się w fazie rozwoju. 
Uważamy, że ważne jest, aby zaprezentować zarówno 
bieżącą, jak i przyszłą ofertę, aby pokazać logiczny rozwój 
i korzyści rozwiązania Cognitive Collaboration w kontekście.

Dla zachowania jasności, poniżej znajduje się podsumowanie 
technologii Cognitive Collaboration, które pojawią się 
w przyszłej wersji:

• Nagrywanie transkrypcji: tworzenie dokładnych 
transkryptów z nagrań spotkań, które można przeszukiwać 

• Rozpoznawanie gestów: rozpoznawanie i dokładna 
interpretacja fizycznych gestów

• Interpretacja pokoju: możliwość zliczania osób w sali 
konferencyjnej, porównywania ich z imionami i nazwiskami 
w planie spotkania oraz z dostępnymi miejscami w sali, aby 
pomóc uczestnikom spotkania będącym na miejscu jak 
i pracującym zdalnie, jednocześnie zapewniając jak  
największą efektywność spotkania i wykorzystanie zasobów

Przyszłość współpracy kognitywnej 
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Rozwiązanie Cognitive Collaboration dla Cisco Webex 
łączy zaawansowaną sztuczną inteligencję i uczenie 
maszynowe w obsłudze narzędzi do współpracy, 
które pomagają budować relacje, ulepszać interakcje 
z klientami i tworzyć zespoły ponad granicami, które 
zachowają wysoką wydajność. Podczas gdy rozwiązanie 
Cognitive Collaboration oferuje dziś wiele namacalnych 

korzyści użytkownikom Webexa, Cisco nadal kontynuuje 
prace nad przypadkami użycia z funkcjami na wielu 
platformach, aby można było korzystać z mocy sztucznej 
inteligencji bez względu na to, czy używasz Cisco 
Webex Teams™, miejsca spotkań na urządzeniu Webexa 
czy Webex Meetings na laptopie jako narzędzia do 
współpracy.

Wnioski 

Wypróbuj rozwiązania Cisco Webex Meetings i Webex Teams,  
logując się na stronie webex.com.
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