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Rozwój sztucznej inteligencji – 
kierunki i perspektywy 

Ryszard Tadeusiewicz  

AGH 

Motto: 

Lepsza sztuczna inteligencja 

niż naturalna głupota 

O sztucznej inteligencji napisałem 
wiele artykułów i kilka książek 

Dla studentów  
Dla szczególnie 
Zainteresowanych 

Prezes Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych  

Były 

Prezydent 

IEEE 
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Dla dzieci 
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Tak wygląda 
jedna ze stron 
tekstu: 

Niedawno (wrzesień 2021) napisałem 
książkę o sztucznej inteligencji 

przeznaczoną dla uczniów  
szkół średnich   

 

Po co to robię?  

Zachęcam do korzystania! 

Wracamy do referatu.  
 

Najpierw – zgodnie z tytułem – 
omówimy kierunki rozwoju  

sztucznej inteligencji. 
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Spróbujmy więc zacząć od 
przedstawienia w skrócie 

stanu wiedzy na temat 
sztucznej inteligencji 

Myślę, że po tej prezentacji Państwo 
sami wyrobicie sobie opinię, czy 

sztuczna inteligencja (taka, jaką jest 
naprawdę, a nie taka, jaką opisuje 

literatura science fiction)  
może stanowić zagrożenie, czy nie. 

Czy sztuczna inteligencja jest w ogóle 
możliwa?  

Istota inteligentna 
(wszelkie podobieństwo do Osób znajdujących się na sali jest przypadkowe i nie zamierzone!) 

Ma zdolność  

rozumienia/ 

intencjonalność 

Demonstruje 

 zachowanie 

Widzi 

Słyszy 

Dotyka 

Próbuje 

Wącha 

WEJŚCIA 

PROCESY 

WEWNĘTRZNE  

Chodzi 

Manipuluje 

Buduje 

Zdobywa 

WYJŚCIA 

Postrzega 

środowisko 

Rozumuje 

Ma wiedzę 

Ja też to 

potrafię! 

Skąd się bierze  

sztuczna inteligencja? 
Morphological 

observations  

Clinical 

observations 

Laboratory 

research 

Experiments  

 on animals 

Brain 

research  
Study of 

behavior 

Interviews 

Perception   

investigation 

EEG signals 

AI 
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Informatyka 

 
Sztuczna 

inteligencja 

Funkcjonuje 
Polskie 
Stowarzyszenie 
Sztucznej 
Inteligencji, więc 
może coś jest na 
rzeczy?  

Istniejące metody sztucznej inteligencji 
mają ze sobą zwykle  
niewiele wspólnego,  

więc można je sobie wyobrażać jako 
archipelag wysp,  

a nie jako fragment stałego lądu. 

Te „wyspy” to okruchy 
wiedzy na oceanie 
niewiedzy ... 

Nie ma bezpośredniej 
drogi od jednej „wyspy” 
do drugiej.  
„Wyspy” mają różne 
kształty i różną 
wielkość. 

Opiszemy teraz niektóre wyspy tego 
archipelagu 
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Pierwsza wysepka tego archipelagu pojawiła się w 1956 
roku, gdy podczas konferencji w  Dartmouth College  

po raz pierwszy użyto nazwy Sztuczna Inteligencja  

Najdawniejsze próby budowy inteligentnych programów  
oparte były na bazie manipulacji symbolicznych.  

Strome brzegi, bo 
trzeba dużej wiedzy, 

żeby tu wkroczyć.   

Wąskie szczyty, bo 
rozwiązują wąskie 

problemy   

Wysokie szczyty, bo 
rozwiązują trudne 

problemy  

Trudne przejście od 
problemu do problemu   

3*6 = 18 3*6 = 18  m*a = F 

3*6 = 18  m*a = F 

m a 

F 

Przykładowe 
rozwiązywane 

metodami 
symbolicznymi 

sztucznej inteligencji 
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Sieci neuronowe  

Przyjazne dostępne 
brzegi. Łatwo zacząć  

pracę z tym narzędziem  

Wysoki poziom 
osiągalny wewnątrz.  

Specjalne odmiany dla 
specjalnych celów: sieci 

Kohonena 

Specjalne odmiany dla 
specjalnych celów: sieci 

Hopfielda 

Wciąż odległa 
perspektywa 

całościowej teorii Sieci neuronowe  
 to narzędzie informatyczne pozwalające na  

rozwiązywanie słabo sformalizowanych problemów  

Sieci neuronowe są nowoczesnymi systemami analizy i przetwarzania 

informacji, które powstały w wyniku modelowania matematycznego 

a potem także elektronicznego naśladowania fragmentów  

systemu nerwowego (między innymi mózgu człowieka)  

 

Oto przykładowa sieć neuronowa 

Dane 
reprezentujące 

zadanie do  
wykonania 

Wynik 
reprezentujący 

rozwiązanie 
zadania 
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Man 

Woman 

Man 

Input 

Input 

Input 

Learning – step 2 

Learning – step 1 

Exam 

After 

many 

learning 

steps  

Uczenie (tak zwane 

„z nauczycielem”) 

 

 

Głównym sposobem korzystania 

z sieci neuronowych jest 

tworzenie przy ich pomocy 

modeli różnych systemów.  
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Tworzenie z pomocą sieci neuronowej 

modelu rzeczywistego obiektu 

„Nauczyciel” 

Sieć neuronowa 

może być znakomitym  

modelem dowolnego 

systemu 

Algorytmy genetyczne 

Na bazie tych 
obserwacji powstała 

koncepcja, żeby 
poszukiwaniami 

optymalnego 
rozwiązania 

(uzyskiwanego za 
pomocą komputera) 

kierował proces 
ewolucji.  

Bardzo szybko okazało się, że 
rozwiązania uzyskane metodami 

ewolucyjnymi są z reguły lepsze od 
tych wymyślanych przez ludzi.   
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Prowadzimy więc ewolucję osobników. 
Bardzo specjalnych osobników! 

Zasadnicze elementy pokażemy  
na obrazkowym przykładzie. 

Sposób kodowania właściwości ryby w 
chromosomie 

Mieszanie właściwości 
rodziców  
w chromosomach 
potomków 

Mutacja 
pozwala 

wytworzyć 
osobnika  
o cechach 

nieobecnych w 
populacji 

Wynik mutacji w chromosomie  
i w zakresie właściwości ryby  
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Wymiana 
pokoleń  

Systemy ekspertowe – światło ludzkiej mądrości 
w archipelagu sztucznej inteligencji 

Wysoka wieża 
reprezentująca  

wysoce profesjonalną 
wiedzę ekspertów  

zawartą w systemie 

Wąski strumień światła, 
bo systemy te są zwykle 

wąsko i szczegółowo 
wyspecjalizowane  

Chatynka stara , bo 
metody używane są 

raczej nienowe 

Wysepka niewielka, 
bo brak tu jakiejś 

rozbudowanej teorii 

Elementy 

składowe 

systemu 

ekspertowego  

i ich typowe 

współdziałanie 

Ekspert 

dziedzinowy 

Inżynier 

wiedzy 

Interfejs 

Podsystem 

gromadzenia 

wiedzy 

Baza danych 

stałych 

Baza wiedzy 

 

Podsystem 

objaśniający 

Podsystem 

wnioskujący 

Interfejs 

naturalny 

Użytkownik 

Wiedza 

ogólna 

Opis 

problemu 

Rozwiązanie 

problemu 

Dodatkowe 

objaśnienia 

Metody rozmyte 
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Logika rozmyta i klasyczna Przykład zbioru klasycznego 

Przynależność 

do zbioru 

studentów 

AGH 

 

 

100% 

Liczba punktów uzyskanych podczas rekrutacji 

Przykład zbioru rozmytego 

Przynależność 

do zbioru 

„młodzież” 

 

100% 

Wiek 

Przetwarzanie języka naturalnego 

Cywilizacja ludzka od czasów starożytnych gromadzi wiedzę  
w postaci tekstów, które dla komputerów są po prostu 

łańcuchami znaków.  

Do tego, żeby wydobyć sens z milionów książek, artykułów i 
dokumentów tekstowych – konieczne jest użycie  

sztucznej inteligencji 
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Systemy dialogowe Analiza skupień 

W sztucznej inteligencji istotną rolę 
ogrywają algorytmy grupowania 

Klasteryzacja polega na tym, by w 

wielowymiarowej przestrzeni gromadzącej 
określone obiekty reprezentowane przez wektory 

opisujące ich mierzalne i opisowe cechy 
dokonać grupowania, w wyniku którego 

poszczególne obiekty zostają zaliczone do 
pewnych klas na podstawie ich wzajemnego 

podobieństwa 

Analiza skupień sprzyja 

uporządkowaniu danych 

Klasteryzacja 
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Algorytmy mrówkowe – podejście 
wąskie ale owocne 

Główne założenie algorytmu mrówkowego: 
Mrówka z większym prawdopodobieństwem 
wybierze drogą, po której niedawno przeszło 

wiele innych mrówek  

Właśnie to powoduje, że mrówki 
formują ścieżki  

Ścieżki te wyznaczają zwykle najkrótszą drogę do 
celu z uwzględnieniem ograniczeń 

Dzięki feromonom mrówki zawsze wybierają najkrótszą drogę 

Archipelag sztucznej inteligencji ma 
jeszcze mnóstwo fascynujących 

zakątków.  
 

Ale dzisiaj poprzestaniemy na tych 
wcześniej pokazanych, przechodząc do 

dyskusji perspektyw AI 
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Wokół sztucznej inteligencji toczy się obecnie debata  

Nie wszyscy naukowcy i liderzy technologiczni 
uważają za słuszne podążanie ścieżką 

prowadzącą do stworzenia prawdziwej sztucznej 
inteligencji. W opublikowanym liście otwartym 

wystosowanym przez Future of Life Institute (FLI) 
sztuczną inteligencję przedstawia się jako jedno 

z największych zagrożeń dla ludzkości.  
 

Sygnatariuszami listu jest wielu znanych ludzi 
nauki, m.in. prof. Stephen Hawking czy prof. 

Stuart Russell. Zabrał też głos Elon Musk.  

Czy należy im wierzyć?  

Czy roboty rzeczywiście przejmą świat?  

Byłem wielokrotnie pytany o to przez dziennikarzy telewizyjnych, 
radiowych i prasowych. 

Wypowiadałem się także na forum Polskiej Akademii Nauk 
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Czy uzasadnione są obawy 
wiązane z rozwojem  

sztucznej inteligencji?  

Ryszard Tadeusiewicz  

AGH 

Osobiście uważam, że krytycy AI  
się mylą 

Steven Hawking to wybitny astrofizyk, ale ze 
sztuczną inteligencją ma kontakt tylko taki, że 
przy jej pomocy porozumiewa się ze światem 

Elon Musk stworzył rakiety kosmiczne wielokrotnego 
użytku, ale sztuczną inteligencją się nie zajmował Niemniej trzeba być przezornym 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5q4j0mc_XAhVoEJoKHRXCCg8QjRwIBw&url=https://gadzetomania.pl/1141,stephen-hawking-ostrzega-przed-sztuczna-inteligencja-dlaczego&psig=AOvVaw2s29bjhAS6cZvVFbL6ywgU&ust=1511337211044152
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmgcGTmc_XAhUGG5oKHb8IB1AQjRwIBw&url=https://www.koniec-swiata.org/elon-musk-sztuczna-inteligencja-znacznie-wieksze-zagrozenie-niz-korea-polnocna/&psig=AOvVaw2s29bjhAS6cZvVFbL6ywgU&ust=1511337211044152
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1hd2ams_XAhViOpoKHTe5DNEQjRwIBw&url=http://www.komputerswiat.pl/opinie/trendy-technologiczne/2017/05/bunt-maszyn-w-swiecie-ludzi-czyli-dlaczego-niepotrzebna-nam-swiadoma-sztuczna-inteligencja.aspx&psig=AOvVaw2s29bjhAS6cZvVFbL6ywgU&ust=1511337211044152
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W listopadzie 2016 roku na konferencji 
w Asilomar wypracowano kodeks 23 

zasad bezpiecznej AI 

Media przyjmują to 
entuzjastycznie 

Specjaliści są sceptyczni... 

Tymczasem wbrew opiniom 
tych sceptyków  

sztuczna inteligencja  
stale się rozwija i ma się dobrze! 

Maszynami, w których instalowana jest sztuczna inteligencja, są oczywiście 
komputery. Ale ze względu na to, że mikroprocesory wbudowane są obecnie 

w mnóstwo różnych urządzeń – ze sztucznej inteligencji korzystają roboty, 
zautomatyzowane auta, nowoczesne telefony komórkowe i mnóstwo innych 

maszyn i urządzeń, których używamy w pracy i w domu. 

 03.09.2016 
Jakub Korn 

Facebook i sztuczna inteligencja  
Społecznościowy gigant posiada jedne z najnowocześniejszych na świecie laboratoriów pracujących 
nad AI.  
 
W czerwcu 2015 roku społecznościowy gigant, z którego korzysta półtora miliarda ludzi, otworzył w 
Paryżu jedno z najnowocześniejszych na świecie laboratoriów pracujących nad sztuczną 
inteligencją. To już trzecia tego typu placówka należąca do jednej firmy. Quo vadis Facebook? 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkh_GRm8_XAhUlIJoKHd11DBgQjRwIBw&url=http://digitaldread.pl/sztuczna-inteligencja-a-zaglada-ludzkosci/&psig=AOvVaw2s29bjhAS6cZvVFbL6ywgU&ust=1511337211044152
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AI w FB – liderem jest David Marcus 

Czy to dobrze, czy źle, że sztuczna 
inteligencja stale się rozwija?  

Jestem często proszony o wypowiedzi 
na ten temat 
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Nie ulega wątpliwości, że maszyny 
wyposażone w sztuczną inteligencję 

niebawem wyprzedzą nas  
pod względem intelektualnym 

Problem istnieje, bo maszyny mądrzeją szybciej niż ludzie 

Można to było zaobserwować  
w dziedzinie programów szachowych 
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Nakłada się na to Prawo Moore,a 

Wszystko to budzi niepokój.  
 

Czy słusznie?  

Na temat sztucznej inteligencji jest wiele 
fantazji, natomiast brakuje rzetelnej wiedzy 
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Wracając do pytania, czy AI może być 
zagrożeniem cywilizacyjnym? 

 
 

Moim zdaniem sztuczna inteligencja 
bezpośrednio ludziom nie zagrozi.  

 
Natomiast problemem jest rosnące 

bezrobocie, którego pośrednią 
przyczyną jest AI, a dokładniej 

powodowana przez nią „eksplozja” 
automatyzacji i robotyzacji.  

Komentowałem ten problem także 
wiele razy 
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Aby ograniczyć skutki tego 
niekorzystnego zjawiska wymyślane są 
różne dziwne kombinacje, na przykład 

opodatkowanie robotów  

Ludzie pracując zarabiają i od tych zarobków 
płacą podatki 
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Ale to chyba nie jest ostateczne 
rozwiązanie problemu ...  


