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Metody 

Inteligencji  

Obliczeniowej 
Motto: 

 

Lepsza sztuczna inteligencja 

niż naturalna głupota 

Preferowany kontakt: rtad@agh.edu.pl 

Konsultacje – podane w Internecie. 

Dane o wykładowcy: 

www.tadeusiewicz.pl 

Ćwiczenia (laboratoria)  

z tego przedmiotu  

będzie prowadził  

mgr inż. Paweł Pławiak  

przy współpracy  

dr inż. Joanny Grabskiej-

Chrząstowskiej 

  

Dla szczególnie 

zainteresowanych 

Zalecany 

podręcznik 
Prezes Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych  

Aktualny 

Prezydent 

IEEE 
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Coś z zagranicy… 

Jest też bardzo dużo bardzo 

dobrych zasobów dotyczących 

inteligencji obliczeniowej  

(lub sztucznej inteligencji)  

w Internecie 
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Przykładowa strona firmy zajmującej się sztuczną inteligencją 

http://www.aitech.pl/ 

Literatura uzupełniająca treść 

wykładu jest podana na stronie: 

 

http://www.agh.edu.pl/uczelnia/tad/

dorobek_naukowy.php?id=egzamin  

Uwaga: Nie trzeba tego adresu zapisywać, bo za chwilę podam schemat nawigacji, 

który pozwoli na swobodne docieranie do potrzebnych materiałów  

bez konieczności wpisywania długiego i skomplikowanego adresu URL 

www.Tadeusiewicz.pl 

www.Tadeusiewicz.pl 

Materiały 

dydaktyczne dla 

studentów 

Godna polecenia strona: www.pssi.agh.edu.pl 

Polskie Stowarzyszenie 

Sztucznej Inteligencji  

PSSI 
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Sztuczna inteligencja jest 

częścią cybernetyki 

Słowo Cybernetyka zostało po raz pierwszy użyte w 
książce Wiener pt. „Cybernetyka- czyli sterowanie i 

komunikacja w zwierzęciu i maszynie” 

 

Norbert Wiener napisał: 

 

„(…)naukowcy uświadomili sobie, że problemy komunikacji, 
sterowania i mechaniki statycznej stanowią zasadniczo jedną 

całość, niezależnie od tego czy dotyczą maszyny czy istoty 
żywej. 

 

i dalej: 

 

(…) Zdecydowaliśmy się nadać całej dziedzinie teorii sterowania 
w maszynach i zwierzętach nazwę cybernetyki, którą 

utworzyliśmy od grackiego słowa : kubenetes , czyli sternik. 

Norbert Wiener 

Historyczne 

dzieło 

Norberta 

Wienera 

Cybernetyka  

jest intelektualną bazą 

wszelkich metod 

inteligencji obliczeniowej 

Ze sztucznej inteligencji można wyciągać efekty  

zarówno pozytywne, jak i negatywne 
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Jako przykład „ciemnej strony sztucznej 

inteligencji” Eliezer Yudkowsky podaje 

przykład robota produkującego spinacze, 

który po wyposażeniu w sztuczną 

inteligencję, mógłby próbować wynaleźć 

technologię nanomolekularną tylko po to, 

aby całą materię wszechświata  

zamienić w spinacze do papieru. 

Informatyka 

 
Sztuczna 

inteligencja 

Sztuczna inteligencja tylko  

z nazwy jest dziedziną jednolitą  

W rzeczywistości jest to luźny „archipelag” 

różnych metod i technik komputerowego 

rozwiązywania niebanalnych problemów,  

mający tylko tę wspólną cechę,  

że wszystkie te problemy,  

gdy są rozwiązywane przez człowieka,  

to wymagają zaangażowania jego inteligencji 

AI 

Metody symboliczne, 

na przykład 

automatyczne 

dowodzenie 

twierdzeń, gry, 

systemy ekspertowe, 

język PROLOG 

Metody całościowe, 

głównie heurystyczne, 

na przykład  

sieci neuronowe, 

algorytmy genetyczne, 

logika rozmyta, 

kopiowanie natury 

Sztuczna inteligencja jest 

rozwijana na dwa sposoby 

Computational intelligence 

community 

Artificial intelligence 

community 

Creators of artificial systems 

with intelligent abilities 

Przedmiot dzisiejszego wykładu ma związek z pewnym 

narządem, który wszyscy posiadają  

a niektórzy nawet używają… 
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Ponieważ siedliskiem naturalnej 

inteligencji jest ludzki mózg, 

więc zmierzając do budowy 

inteligencji sztucznej  

musimy się odwoływać  

do wiedzy o mózgu  

Inteligencja (naturalna albo sztuczna) jest 

koniecznym składnikiem każdej skutecznej 

komunikacji 

Te same regiony w mózgu zawierające prototypy określonych pojęć 

(„jednostki gnostyczne”) mogą być aktywizowane poprzez dźwięki, 

obrazy, napisy itp. Jednostka docelowa jest jednak zawsze ta sama.  

Skojarzenia jako element 

inteligencji mózgu 

 

W tym wykładzie skorzystamy z modelu mózgu  

w postaci ta zwanej sieci neuronowej 
Dlatego godna 

uwagi jest książka 

oraz związana z nią 

strona WWW 
http://home.agh.edu.pl/tad 
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Książka ta została wydana 
także w Moskwie  

i uczy podstaw sieci 
neuronowych na 1/6 

powierzchni kuli ziemskiej 
 od Bugu  

do Władywostoku 

Podręczniki sieci neuronowych 

Szczególnie ciekawe są wątki łączące 
sieci neuronowe z kognitywistyką 

Dla lubiących bardziej teoretyczne 
podejście 

Książkę na ten 
temat wydało już 

Wydawnictwo 
Uniwersytetu 

Warszawskiego 
(2009) 

Zastanowimy się, jaki jest związek między 

psychologicznym procesem myślenia  

a biologicznym funkcjonowaniem mózgu 
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Będziemy penetrować wiele 

ciekawych wątków wiążących się 

ze stykiem psychologii i informatyki 

Dostępna jest książka wiążąca 

psychologię i informatykę 

Oraz druga, wiążąca  

informatykę i psychologię 

Artificial Intelligence 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Neural 

Networks  

Expert 

Systems 

Pattern 

recognition 

Machine  

learning 

systems  

Fuzzy  

Sets and  

Fuzzy Logic 

Intelligent 

agents  

Learning  

decision  

trees  

Genetic  algorithms  
Ant colony   

and  other 

swarm methods 

 

Sztuczna inteligencja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sieci 

neuronowe 

Systemy 

ekspertowe 

Rozpoznawanie 

obrazów 

Uczenie 

maszyn Zbiory 

rozmyte 

Inteligentni 

agenci  

Uczące się 

drzewa 

decyzyjne 

Algorytmy Genetyczne 

Algorytmy 

mrówkowe 
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Morphological 

observations  

Clinical 

observations 

Laboratory 

research 

Experiments  

 on animals 

Brain 

research  
Study of 

behavior 

Interviews 

Perception   

investigation 

EEG signals 

A

I 

Sztuczne 

życie 

Orientacyjny podział współczesnej sztucznej inteligencji 

Dobrą metaforą obrazu współczesnej sztucznej 

inteligencji jest następujący obrazek (logo KES): 

Sieci 

neuronowe 

Zbiory  

rozmyte 

Ludzki intelekt 

jako wzór do 

naśladowania 

W literaturze są różne definicje AI: 

(tak jak gdyby nie było na świecie ważniejszych zmartwień...) 

 

" ... nauka umożliwiająca maszynom wykonywać rzeczy, które wymagają 

inteligencji, jeśli są wykonywane przez człowieka."  

                                                               [Marvin Minsky] 

 
AI jest częścią informatyki dotyczącą projektowania inteligentnych 

systemów komputerowych.      
                                                                                                  [E. Feigenbaum] 

 
Systemy demonstrujące zdolności podobnego do ludzkiego 

rozumowania w celu poprawienia jakości życia i poprawienia 

konkurencyjności ekonomicznych.   
                                                                                        [Japan AI Centre] 
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Metody indukcyjne i bazujące na analogiach 

chętnie stosowane w sztucznej inteligencji 

W wielu zadaniach sztucznej inteligencji trzeba 

przeszukiwać przestrzeń możliwych rozwiązań. 

Stosuje się przy tym następujące strategie: 

Zarys historii rozwoju oraz 
najważniejsze osiągnięcia 

w zakresie  
sztucznej inteligencji. 

Historia AI (do 1960 roku) 
D
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1941: 

 pierwszy komputer 

  (Niemcy, Anglia, USA) 

1943: 

 McCulloch i Pitts – 

   architektura NN 

1946: 

 „ENIAC” – pierwszy 

   programowalny 

   komputer 

1950: 

 test Turinga; 

 propozycja programu 

   w szachy (Shannon) 

1955: 

 Newell, Shaw,  

   Simon: IPL-11, 

   pierwszy język AI 

1956: 

 The Logic Theorist (Newell,Shaw, Simon), 

 nazwa AI – McCarthy, konferencja w Dartmouth; 

 rozpoczęcie GAT - aut. Translatora (fin. CIA); 

 MANIAC I (Ulam) – program w szachy 

1957: 

 GPS (Newell,Shaw, Simon), 

 Chomsky „Syntactic Structures” 

1958: 

 McCarthy opracował LISP; 

 DARPA finansuje projekty 

1959: 

 Powołanie AI Lab, w MIT 

   (Minsky i McCarthy) 

 Perceptron (Rosenblatt); 

 Program w szachy (Samuel) 

   wygrywa z ludźmi 

Historia AI (lata 1960 – 1970) 

1961: 

 Minsky: ważne 

   publikacje o rozwoju AI 

1962: 

 Pierwszy wiarygodny 

   program szachowy; 

 pierwszy robot 

   przemysłowy 

1960: 

  trudności z ‘automatycznym 

   translatorem’ (publikacje) 

1964: 

 STUDENT (Bobrowa)  

   zadania z treścią 

   z algebry; 

 SIR: rozumie proste 

   zdania w języku ang. 

1966: 

 „Eliza” Joseph’a  

   Weizenbaum’a w MIT; 

  zaprzestanie finansowania 

   projektu ‘Translator’ (od  

   1956 r.) 

1963: 

 MIT otrzymuje grant  

   na 2,2 mln $ (ARPA) 

1969: 

 Minsky i Papert wykazują 

   ograniczenia PERCEPTRON’a; 

  Minsky: Przetwarzanie 

   semantycznej informacji (publ.) 

 Dreyfus przegrywa 

   z programem Chess 3.0; 

  PLANNER – język do autom. 

   dowodzenia twierdzeń 

1965: 

 początek proj. DENDRAL 

   (Feigenbaum i in.); 

 Dreyfus wysuwa 

   argumenty    przeciw AI 

Historia AI (lata 1970 – 1980) 

1971: 

 Micro-planner, 

   wykorzystuje podzbiór  

   Planner’a Hewitta; 

  DENDRAL – ES 

   (Feigenbaub) 

1970: 

 SHRDLU (Terry Winograd) 

   osiągnięcie w rozpoznawaniu 

   języka naturalnego; 

  Uczenie z przykładów (Winston) 

1976: 

 MYCIN (Shortliffe),  

   medyczny ES 

  Automated Mathe- 

   matician (D. Lenat); 

 CONS – maszyna  

  LISPowa Greenblatt’a 

1972: 

 Dreyfus: „Czego komputer 

   nie może zrobić”; 

 DARPA przestaje finansować 

   projekt z robotyki w Stanford 

1978: 

 Logika niemonotoniczna 

  (Mc Dermot) 

 Dreyfus przegrywa 

   z programem Chess 3.0; 

  zaprzestanie finansow. 

   projektu Translatora 

   (od 1956 r.) 

1973: 

 DARPA przestaje 

   finansować projekt 

   nad rozumieniem 

   języka; 

 Upadek finansowania 

   projektów AI w Anglii 

1977: 

 OWL: język re- 

   prezentacji wiedzy; 

  Sterowanie 

   wnioskowaniem; 

  System do  

   wnioskowania 

   o aktualizacji  

   zaufania, celów 

1975: 

 Propagacja 

   ograniczeń 

 ramy dla  

   reprezentacji  

   wiedzy 
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Historia AI (lata 1980 – 1990) 

1982: 

 AI w medycynie (publ.); 

 AI w biznesie (publ.); 

 Raport dla rządu Anglii 

  (zaaw.technol. bad. AI); 

 sukces PROSPECTOR 

   prace od 1974 roku 

1980: 

 XON do konfiguracji 

   VAX (McDermot); 

 praca nt. archit.  

  agenta 

1983: 

 DARPA: Strategic  

  Computing Initiative,  

  600 mln $ na 5 lat; 

 Common LISP 

1986: 

 CMU HiTech: komputer 

  szachowy (poziom mistrzowski); 

 1984-1986: korporacje  

   inwestują 50 mln $ na 

   rozwój AI 

1988: 

 Zweryfikowana wersja  

  Perceptrona (Minsky, Papert) 

 Rozpowszechniają się OCR; 

 Prace: architektura agentowa; 

 AI zarabia ok. 1 mld dolarów 

1985: 

 Finansal Adviser sprzed.; 

 GM i Campbell Soup 

  zastosowali C nie LISP; 

 Bell Lab. Mikroprocesor 

  do FLS 

1989: 

 Pentagon cofa 

  finanse na 

  projekt „smart truck” 

  (DARPA) 

1981: 

 Japoński projekt 

  Piątej Generacji 

1984: 

 CYC – D. Lenat 

  (Austin) rozpoczyna 

  projekt 

1987: 

 NetTalk (Terry Sejnowski) 

Kierunki rozwoju AI (lata 1990-2010) 

1992: 

 Japońskie firmy 

  oceniają wartość 

  produktów z NN 

  na 2 mld $ 

1991: 

 Sieci 

neuronowe 

wyraźnie 

dominują 

nad innymi 

technikami 

1996: 

 90% 

zastosowań 

AI to NN 

1994: 

 „Guardian Angel” 

  system informacyjny sł. 

  zdrowia, technologia 

  agentowa 

1997: 

 Kasparow przegrywa 

  z Deep Blue 

1993: 

 CAM-Brain  (de Garis), 

  ewolucja   sztucznego mózgu 

Kontynuacja tradycyjnej AI: 

Sieci neuronowe 

Reprezentacja wiedzy i wnioskowanie 

Nowe podejście do AI: 

systemy z minimalną reprezentacją wiedzy 

(wiodący projekt: COG, Rodnay A. Brooks  

(uczeń D. Lenata), AI Lab. Massachusets 

Institute of Technology, od 1993 roku). 

Systemy hybrydowe 

łączenie różnych technik 

AI w jednym systemie 

(ES, NN, FLS, EA) 

Systemy wieloagentowe: 

sztuczne systemy mogące  

wchodzić w interakcje ze  

środowiskiem, z innymi 

systemami, z ludźmi (DAI) 

2010 

Przez dosyć długi okres czasu rozwój 

sztucznej inteligencji „napędzany” był 

pracami nad rozwojem gier komputerowych 

Z komputerami przegrywali coraz lepsi szachiści 

Rozwój programów szachowych 

1960

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

lata

 osiągnięcia

13.05.1997 – Kasparow przegrywa mecz z komputerem 
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Przeciwnik Kasparowa – komputer Deep Blue 

Potem rozwój napędzali konstruktorzy robotów 

1948 

„Cybernetics” N. Wiener’a,  

podobieństwa między mózgiem  

człowieka a komputerem. 

Pokaz komputerowego wspomagania produkcji w Lab. Serwomechanizmów w MIT 

(język do programowania komend, projekt APT). 

1959 

UNIMATE – pierwszy przemysłowy robot w General Motors, 

wykonuje komendy zapamiętane na magnetycznym bębnie, 

ramię ważyło ok. 1800 kg. 

1961 

1963 

Rancho Arm (szpital Los 

Amigos w Downey) 

narzędzie dla niepeł- 

nosprawnych, 6 stawów. 

1968 

Tentacle Arm (M. Minsky), porusza 

 się jak ośmiornica, ma 12 stawów. 

1969 

1970 

Stanford Arm: 1. robot  

zasilany elektr., sterowany 

komputerowo, montował  

pompę w  Ford T, do  

1974 roku. 

Shakey w SRI Intern., 

1. mobilny robot, prędkość 

2m/godzinę, znajduje drogę 

w hali, komp. DEC PDP-15. 

Rozwój robotów (2) 

1974 

1976 

1978 

1979 

1983 

Silver Arm (David Silber w MIT, do montażu małych detali, 

(sensor dotykowy i ciśnieniowy) o precyzji palców ludzkich. 

‘Soft Gripper’ (Shiego Hirose, Tokyo), dostosowywał 

się do kształtu chwytanego obiektu (badania elastycznych 

struktur u zwierząt, np. trąba słonia, ciało węża). 

‘Cart’ – wózek w Stanford, rozwijany od 1967 roku, 

pokonał pokój z krzesłami, w 1977 Hans Moravec 

wyposażył go w system wizyjny stereo. 

Speak&Spell, Texas instruments Inc.,  

mówiące urządzenie, wspomaga edukację 

dzieci powyżej 7 lat (1. na rynku elektroniczny 

duplikat przewodu głosowego na pojed. chipie). 

Pierwszy MIDI (Muzical 

Instrument Digital Interface) 

standard, łączy elektron. 

Syntetyzatory muzyki. 

Rozwój robotów 

Przykłady rozwijanych robotów 

AIBO (Sony), piesek – pierwsza cyfrowa zabawka, dostępna dla 

  konsumentów. Może wchodzić w interakcje z ludźmi 

  i innymi pieskami. 

 P2 (Honda Motor Co.) – humanoid, wygląda jak astronauta, 

  prace trwały 10 lat, 100 mln $ USA, 210 kg, 180 cm, baterie. 

 P3 – mniejszy, 130 kg, 160 cm, też humanoid. 

 Milirobot (Berkeley, Robotics & Intelligent Machines Lab.), 

  robot do małoinwazyjnych operacji chirurgicznych 

 K-Team (Szwajcaria), światowy lider w produkcji małych, 

  autonomicznych, mobilnych robotów. Oferuje kompletne rozwiązania. 

  Khapera: 50 cm, działa na stole, planuje drogę, omija przeszkody (350 instytucji 

  go stosuje, głównie edukacja) 

  Koala: mniejszy, wykonuje bardziej złożone operacje w rzeczywistym środowisku. 

 Prace nad tzw. biobotami: lepsze poznanie naturalnych i sztucznych 

  systemów nerwowych. 

 COG: prace nad „ połączeniem ducha i materii” 
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Punkty widzenia na temat AI: 

AI nie jest możliwa 

 
        Możemy symulować intelekt, ale symulacja to jednak nie duplikacja. 

        Komputerowy model procesu myślenia to nie rzeczywiste myślenie,  

        tak jak symulacja trawienia nie jest trawieniem.              [John R. Searle] 

AI to tylko manipulowanie symbolami 

 
    Z ważnymi intelektualnymi zadaniami można poradzić sobie poprzez: 

     selektywne heurystyczne przeszukiwanie (GPS – General Problem 

      Solver),  

     docenienie roli wiedzy w rozumowaniu eksperta (systemy ekspertowe,  

       modelowanie ludzkiej gry w szachy – pierwszy program Chrest). 

                                                                                       [H. A. Simon, A. Newell] 

AI otwiera drogi do rozwiązań nieosiągalnych w inny sposób 

` 
        Wykorzystywanie metod opartych na mądrym naśladowaniu natury  

        (sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, logika rozmyta) daje lepsze 

        efekty niż manipulacja symbolami.  

      [Rodney Brooks] 

Czy maszyna może być naprawdę inteligentna?  

Zamiast jałowo się spierać - lepiej zbadać.  

Służy do tego tzw. Test Turinga 

Z kim 
rozmawiam 
   ?? 

Jeśli eksperymentator nie zdoła odróżnić, kiedy na jego pytania odpowiada komputer, 

to trzeba będzie uznać, że wykazuje on (komputer!) ludzki poziom inteligencji.  

 

   Wniosek: maszyna udowodniła, że jest inteligentna. 

Gdzie jest 

komputer? 

Tu? 

A może tu?    

Kim 
jest 
A?? 

Kto to jest B ?? 

Co naprawdę mierzy test Turinga? Kontrprzykład: „Test Chińskiego Pokoju” 

Kontrprzykład: „Test Chińskiego Pokoju” 

Manipulując symbolami, 

wykazuję „znajomość” 

chińskiego, ale go nie znam: 

mam książkę po polsku! 

Czy manipulując 

symbolami w kształcie 

chińskich liter 

rozmawiam po chińsku, 

czy może uprawiam 

tylko żonglerkę albo 

gram w jakąś grę?  

Kluczem jest 

rozróżnienie: 

Syntaktyka – semantyka 

Ten lub to, co jest w pokoju 
potrafi mówić po chińsku! 

Intencjonalność:  

własność (stan umysłu) odnoszenia 

się do czegoś w rzeczywistym 

świecie.  

Jest różnica pomiędzy pojęciami 

‘intencjonalność’, ‘rozumienie’, 

‘semantyka’ i ‘znaczenie’. 

Przy ustalaniu, co jest, a co nie jest możliwe 

użyteczna jest definicja inteligencji 

Inteligencja – zespół zdolności umysłowych 

umożliwiających jednostce sprawne korzystanie z 

nabytej wiedzy, oraz skuteczne zachowanie się wobec 

nowych zadań i sytuacji. 

                                                                                       

      [Encyklopedia PWN] 
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Jest też wiele innych definicji 

Inteligencja to ogólna zdolność 

adaptacji do nowych warunków  

i wykonywania nowych zadań 

przez wykorzystanie środków 

myślenia. 

Inteligencja to rodzaj energii 

mentalnej, przydzielanej 

poszczególnym czynnościom  

i zadaniom umysłowym.  

 

Inteligencja to również 

dostrzeganie zależności, relacji  

i wyciągania wniosków.  

Inteligencja jest powiązana  

z trzema podstawowymi 

czynnościami poznawczymi: 

nabywaniem doświadczeń, 

wnioskowaniem o relacjach 

(tzw. edukacja relacji)  

i wnioskowaniem  

o współzależnościach  

(tzw. edukacja korelatów).   

Inteligencja to sprawność  

w zakresie wnioskowania 

indukcyjnego.  

Inteligencja to zdolność 

przystosowania się do 

okoliczności, dzięki 

dostrzeganiu abstrakcyjnych 

relacji, korzystaniu z uprzednich 

doświadczeń i skutecznej 

kontroli nad własnymi 

procesami poznawczymi 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adaptacja_(psychologia)
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Inteligencja to konstrukt 

teoretyczny, odnoszący się do 

względnie stałych warunków 

wewnętrznych człowieka, 

determinujących efektywność 

działań, wymagających procesów 

poznawczych. Warunki te kształtują 

się w wyniku interakcji genotypu, 

środowiska i własnej aktywności 

człowieka. 

Inteligencja to zdolność 

rozwiązywania problemów 

Inteligencja to właściwość 

psychiczna, która przejawia się 

we względnie stałej, 

charakterystycznej dla jednostki 

efektywności wykonywania 

zadań 

Inteligencja to umiejętność 

adaptacji do warunków 

środowiska, dopasowania 

środowiska do potrzeb jednostki 

i wyboru kontekstu najbardziej 

odpowiedniego dla 

satysfakcjonującego działania 

Warto dodać, że psychologowie 

wyróżniają wiele typów inteligencji 

Czy wszystkie z nich 

nadają się do tego, 

żeby były „sztuczne”? 

Inteligencja:  

 lepsza własna, niż sztuczna; 

  lepsza sztuczna niż żadna... 

Sztuczna Inteligencja (AI) – rozwiązywanie problemów 

sposobami wzorowanymi na naturalnych działaniach i  

procesach poznawczych człowieka za pomocą symulujących je 

programów komputerowych. 

                                                                            [Encyklopedia PWN] 

 

 

AI – dziedzina badań, które usiłują wyjaśnić i naśladować 

 zachowanie inteligentne w terminologii procesów obliczeniowych. 

                                                                             [R.I. Schalkoff ] 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Homo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Procesy_poznawcze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Procesy_poznawcze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Genotyp
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychika
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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  

WYJŚCIA 

Postrzega 

środowisko 

Rozumuje 

Ma wiedzę 

Ja też to 

potrafię! 

Sięgnijmy do źródła 

Biologiczny mózg  

ma szereg funkcji  

potrzebnych  

do jego działania  

jako regulatora  

funkcjonowania  

całego organizmu.  

 

I tylko tyle! 

 

Powstanie  

umysłu  

(i inteligencji)  

było następstwem jego emergencji 

Emergencja to 

spontaniczne 

powstawanie ze zbioru 

elementów pewnego 

rodzaju czegoś całkiem 

nowego, czego żaden  

z tych elementów 

rozważany osobno  

sam z siebie nie 

posiada.  

http://www.flash-gry.pl/zludzenia-

optyczne.asp?klam=51 

Efekt emergencji może powstać z nagromadzenia elementów 

przypadkowych (cień siedzącej pary wytworzony przez stertę śmieci) 

http://www.flash-

gry.pl/zludzenia-

optyczne.asp?kla

m=63 

Subtelniejszy przykład 

emergencji 

http://www.flash-

gry.pl/zludzenia-

optyczne.asp?klam=59 
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Emergencję 

może wytworzyć 

coś, czego 

brakuje – na 

przykład puste 

miejsce między 

realnymi 

obiektami 

Sylwetka 

Napoleona 

w luce 

między 

drzewami  

http://www.flash-gry.pl/zludzenia-

optyczne.asp?klam=66 

Wróćmy do wątku ogólnego. 

Podejścia do sztucznej inteligencji: 

Podejście obliczeniowe 
     Sieci neuronowe 

     Systemy z logiką rozmytą 

     Systemy ewolucyjne 

     Inteligencja bez reprezentacji (Projekt COG) 

Podejście symboliczne 
    Systemy oparte o logikę (PROLOG), 

    Systemy z bazą wiedzy (ekspertowe). [Wolfgang Bibel] 

Silna sztuczna inteligencja (Strong AI) 

   Program nie jest modelem mózgu, lecz samym mózgiem. Intelekt jest 

    tym dla mózgu, czym dla komputera jest program. 

Słaba sztuczna inteligencja (Weak AI) 

    Model komputerowy jest użytecznym narzędziem służącym do badania 

    np. intelektu (jak modelowanie innych zjawisk np. z fizyki, ekonomii).          

 

Porównanie właściwości programów 

tradycyjnych i programów AI  

Programy tradycyjne Programy AI 

Przetwarzanie numeryczne Przetwarzanie symboliczne 

Algorytmiczny zapis działań Deklaratywny zapis wiedzy 

Przetwarzanie wsadowe lub interaktywne Interaktywne otoczenia programowe 

Możliwość sprawdzenia poprawności 
działania programu 

Brak praktycznej możliwości pełnego 
sprawdzenia poprawności działania 

programu 

Rozwój programu na podstawie 
specyfikacji 

Rozwój programów na podstawie 
tworzenia prototypów i ich ulepszania 

Przedstawienie i wykorzystanie danych Przedstawienie i wykorzystanie wiedzy 

Wykorzystanie baz danych Wykorzystanie baz wiedzy 

 

Dane 

przetworzone

Informacje

Wiedza

Sztuczna 

inteligencja

Lokalne 

i globalne 

zasoby 

informacyjne

Dane 

użyteczne

Dane

Selekcja

Przetwarzanie

Analiza

Interpretacja

Pobieranie

Teraz trochę szczegółów 
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Centralnym pojęciem w metodach 

sztucznej inteligencji jest 

Heurystyka  

Pojęcie to ma dwa objaśnienia 
„encyklopedyczne”, związane  
z dwoma dziedzinami, w jakich 
funkcjonuje: 

 
1 logika: umiejętność wykrywania nowych 
faktów oraz znajdywania związków między 
faktami, zwłaszcza z wykorzystaniem hipotez. 
Na podstawie istniejącej wiedzy stawia się 
hipotezy, których nie trzeba udowadniać. 

 

Heurystyka  
2 informatyka:  

metoda znajdowania rozwiązań dla której  
nie ma gwarancji znalezienia rozwiązania 
optymalnego, a często nawet prawidłowego.  

 

Rozwiązań tych używa się np. wtedy, gdy pełny 
algorytm jest z przyczyn technicznych zbyt 
kosztowny, lub gdy nie jest nawet znany. 

 

Zastosowanie: przy przewidywaniu pogody lub 
przy wykrywaniu niektórych zagrożeń 
komputerowych, takich jak wirusy lub robaki.  

Heurystyka  
Metodę heurystyczną używa się też często do 
znajdowania rozwiązań przybliżonych, na 
podstawie których później wylicza się 
ostateczny rezultat pełnym algorytmem.  

To ostatnie zastosowanie szczególnie dotyczy 
to przypadków, gdy heurystyka jest 
wykorzystywana do nakierowywania pełnego 
algorytmu ku optymalnemu rozwiązaniu. 

Robi się to aby zmniejszyć czas działania 
programu w typowym przypadku bez 
poświęcania jakości rozwiązania (np. algorytm 
A* poszukiwania drogi w grafie). 

Zadanie w pewnym sensie 

odwrotne do rozpoznawania: 

grupowanie (klustering).  

Klasteryzacja 

  

W zastosowaniach praktycznych 

największe znaczenie mają techniki 

„drążenia danych” nazywane 

„data mining” 
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Cechy metod data mining (1):  

Metody data mining są grupą bardzo zróżnicowaną  

i stale wzbogacaną. Wywodzą się one ze statystyki, informatyki, analizy 

sygnałów, matematyki, grafiki. 

Należą do metod o charakterze indukcyjnym. Formułowane wnioski 

wypływają zawsze z analizy dostępnych zbiorów danych, a nie z a 

priori przyjmowanych abstrakcyjnych teorii. 

Uzyskiwane rezultaty analizy są zwykle proste  

w interpretacji – i na tym polega ich praktyczna użyteczność. 

Cechy metod data mining (2): 

Rozważane metody są niezależne od semantycznej treści 

przeszukiwanych informacji, dlatego pozwalają na zunifikowane 

badanie bardzo zróżnicowanych grup zagadnień. 

Celem ich stosowania może być dostarczenie opisu badanego 

fragmentu rzeczywistości, bądź też prognozowanie. 

Są ukierunkowane na zastosowania praktyczne, przede wszystkim 

wspomaganie procesów decyzyjnych. 

 

 

Typy zadań data mining: 

• Opis zależności 

• Klasyfikacja wzorcowa 

• Klasyfikacja bezwzorcowa 

• Analiza szeregów czasowych 

• Problemy wyboru 

Opis zależności 

Jest to najczęściej spotykane zadanie, dla 

którego rozwiązania stosujemy technikę data 

mining.  

 

Istota problemu polega w tym przypadku na tym,  

że mamy do dyspozycji dane opisujące fakty,  

a potrzebujemy informacji o tym, jakie są 

związki pomiędzy tymi faktami.  

Opis zależności może 

obejmować: 

Opis zależności istniejących pomiędzy wartościami zmiennych 

(są to tzw. problemy regresyjne).     

Problemy asocjacyjne - badanie efektów współwystępowania 

zjawisk. 

 

 Utworzone modele służą poznaniu analizowanych zjawisk, 

symulacji lub stanowią narzędzie prognozowaniu.  

 

Klasyfikacja wzorcowa: 

Przy tym zadaniu analizie poddawane są 

obiekty charakteryzowane przez wartości 

przyjętego zbioru zmiennych. Celem badań 

jest przypisanie poszczególnych obiektów (na 

podstawie wartości charakteryzujących je 

zmiennych) do wcześniej zdefiniowanych klas 

(właśnie z uwagi na istnienie wzorców klas 

ten rodzaj klasyfikacji określany jest mianem 

“wzorcowej”).  
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Klasyfikacja bezwzorcowa: 

Celem analizy jest rozpoznanie na podstawie 

samej tylko analizy danych struktury zbioru 

obiektów (występujących w postaci skupień 

danych, cechujących się pewnym poziomem 

wzajemnego podobieństwa), identyfikacja liczby i 

cech charakterystycznych występujących klas 

 i przypisanie wszystkich lub przynajmniej 

znaczącej części obiektów do wyodrębnionych 

skupień.  

Analiza szeregów czasowych: 

Celem analizy jest wykrycie i konkretne 

opisanie zależności, pozwalających na 

podstawie wcześniejszych obserwacji danych 

przewidywać (prognozować) dalsze wartości 

tych danych. 

Ten schemat analizy może zostać rozszerzony 

na większą liczbę zmiennych - wówczas 

wartości jednej zmiennej uzależnione są od 

wcześniejszych wartości tej samej zmiennej jak 

i od wcześniejszych wartości innych 

zmiennych.  

W przytaczanych opisach używano 

metod data mining do konkretnych, 

utylitarnych celów. 

 

Możliwe jest jednak także 

pogłębione spojrzenie na problem  

sztucznej inteligencji 

Próba uogólnienia: Sztuczna inteligencja istnieje już od ponad pół wieku, a jednak 

przedsiębiorstwa wykorzystują jej możliwości w bardzo ograniczonym zakresie, 
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Systemy sztucznej inteligencji

Systemy lokalizacji ekspertów/wiedzy

Ekstranet 

Systemy zarządzania zawartością

Systemy MRPI/ERP

E-learning

Systemy wspomagające pracę grupową

Systemy CRM

Systemy wspomagania decyzji

Własne systemy do zarządzania wiedzą 

Systemy zarządzania dokumentami

Hurtownie danych

Portale

Intranet

Internet

Technologie w zarządzaniu wiedzą

To była próba 

uzasadniania badań 

sztucznej inteligencji  

poprzez wskazanie ich 

przydatności i użyteczności 

Tkwi w każdym z nas to usilne dążenie do wykazania, 

że to co robimy, jest ważne i potrzebne...   

Na koniec tego wykładu 

pozwólmy sobie jednak na 

całkowitą szczerość: 

 

Wszystkie te cele użytkowe są 

oczywiście ważne, ale badacze 

sztucznej inteligencji są nią 

zafascynowani dla niej samej! 

Ktoś mądry kiedyś powiedział, że nauką jest jak z seksem: 

W wyniku jej uprawiania czasem się coś pożytecznego urodzi, 

ale nie z tego powodu się ją uprawia .... 
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Istniały bowiem „od zawsze” trzy główne  

problemy nurtujące ludzkość: 

•Powstanie materii z nicości 

•Powstanie życia z materii 

•Powstanie umysłu z życia 

Rozwiązanie tego trzeciego problemu to jeden  

z ważniejszych celów sztucznej inteligencji. 

Ale to jest już jest 

temat na zupełnie 

inne 

opowiadanie... 


