
ZAPRASZAMY NA

KTÓRA OPOWIE O SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

E-DUKACJĘ Z ALICJĄ,



 

To 
 brzmi jak 

�lozo�a…

Tworzymy  
maszyny  

 
ślące podobnie  
do nas, ludzi.

Ale co nas 
odróżnia?

jesteśmy 
podobni?

Często słyszymy o sztucznej inteligencji. Mówi się o niej w różnych kontekstach. 
Słuchając tych wypowiedzi można mieć wrażenie, że jest to jedna technika, która 
nadaje się do wielu rzeczy. Tymczasem sztuczna inteligencja to wiele metod zmie-
rzających do jednego celu: wykonania przez maszynę (komputer lub robota) tych 
czynności, które wymagają inteligentnego rozumowania.

Gdy człowiek wykonuje te czynności – to uważamy, że jest inteligentny. 
Gdy robi to maszyna, to mamy do czynienia także z inteligencją, ale wła-
śnie sztuczną. Główną cechą tych różnych metod stosowanych do tego, by 
maszyny zachowywały się inteligentnie, jest uczenie się. Program sztucz-
nej inteligencji sam znajdzie sposób rozwiązania określonych zadań, jeśli 
pokażemy mu dużo zadań poprawnie rozwiązanych. 

CZYM JEST SZTUCZNA INTELIGENCJA I JAK DZIAŁA 



  

CZŁOWIEK ma w mózgu miliardy 
połączeń neuronowych

 

 formie  

Neurony 
służą do przekazywania 
informacji (w
impulsów elektrycznych)

Nowe połączenie neuronowe 
powstaje, gdy człowiek się 
czegoś uczy

i  
Długo nieużywane połączenia 
słabną 
Wtedy człowiek zapomina

zanikają. 

SZTUCZNA INTELIGENCJA  
myśli dzięki sztucznej  
sieci neuronowej

Programy oparte na sztucznej inteligencji  
potrafią same tworzyć nowe połączenia  
pomiędzy neuronami. Tak się uczą

Połączenia sztucznych 
 

neuronów nigdy nie słabną
 samoistnie, więc programy 
pamiętają każdy detal 

 
i 

nigdy nie zapominają

WOW!  
Basiu, jak 

dużo zdążyłaś 
 

nauczyć!

Cześć, Alicjo.
Widzę, że masz
dobry humor.

Maszyna najpierw nauczy się tak korzystać z danych występujących w tych przykła-
dach, żeby uzyskać to poprawne rozwiązanie - które w pokazywanych przykładach 
jest znane, więc komputer może sprawdzić, czy rozwiązał poprawnie. Jak już maszy-
na potrafi  rozwiązać te przykładowe zadania – to nakazujemy jej rozwiązywać inne 
zadania, dla których nie znamy poprawnych rozwiązań. Programy sztucznej inteli-
gencji potrafią uogólnić wiedzę, którą zdobyły rozwiązując przykładowe zadania, 
dzięki czemu mogą rozwiązywać dla nas zadania, których my sami byśmy rozwiązać 
nie potrafili. I to jest sedno sztucznej inteligencji.



ZASTOSOWANIE AI W CHWILI OBECNEJ

ROZPOZNAWANIE DŹWIĘKU

ROZPOZNAWANIE OBRAZU

STEROWANIE MASZYNAMI

NAWIGACJA

ANALIZA I PRZETWARZANIE DANYCH

PRZYKŁADÓW JEST ZA DUŻO, ŻEBY JE WYMIENIAĆ.
POSZUKAJ ICH W INTERNECIE_

PROGRAMY
EKSPERTOWE

ROZRYWKA / GRY

IT

BOTY

MOWA

SYMULACJE

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

APLIKACJE AUDIO / VIDEO

KOMUNIKATORY

BIZNES

MEDYCYNA

EKONOMIA

PRAWO

NAUKA

INŻYNIERIA

KOMUNIKACJA



START

ALGORYTM

KONIEC

ZAPIS CODZIENNYCH CZYNNOŚCI PROGRAMOWANIE MASZYNY LUB APLIKACJI

WSZYSTKIE APLIKACJE SĄ STEROWANE ALGORYTMAMI

Stawiając typowemu programowi komputerowemu zadanie do wykonania 
oczekujemy, że rozwiąże on to zadanie, korzystając z wpisanego przez czło-
wieka algorytmu. Algorytm to dokładny opis czynności, które trzeba wyko-
nać, żeby uzyskać rozwiązanie. Algorytm układa człowiek, a komputer tylko 
go wykonuje. Zaletą komputera jest to, że może on wykonać czynności za-
pisane w algorytmie  szybko i dokładnie, dzięki czemu oszczędza ludziom 
wiele pracy, ale to jest praca odtwórcza – najpierw człowiek musi wymyślić, 
jakie czynności trzeba wykonać, a potem komputer (albo robot) te czynności 
wykona.

CZYM JEST ALGORYTM?



Oczywiście program sztucznej inteligencji sam – jako taki – jest algorytmem, 
bo jest stworzony przez człowieka. Ale w tym algorytmie nie ma gotowych 
reguł, jak rozwiązywać stawiane zadania, tylko jest opis tego, jak tych nie-
znanych reguł szukać, jak je znajdować i jak je wykorzystywać. 

Co ciekawe: pojęcie algorytmu wymyślili starożytni greccy filozofowie, 
współcześni informatycy wypełnili tylko te pojęcia nowoczesną kompute-
rową treścią. 

Najprostszym przykładem algorytmu
jest przepis kulinarny! 

Algorytm na jajecznicę

1. Po poproś mamę, tatę, babcie, dziadka lub siostrę czy brata 

o pomoc.

2. Przygotuj patelnię.

3. Poproś kogoś starszego o posiekanie cebuli i szczypiorku.

4. Na patelni wspólnie roztopcie masło.

5. Dodaj posiekaną cebulę i szynkę.

6. Smaż przez 4 minuty.

7. Wyjmij z lodówki 3 jajka (lub więcej).

8. Dodaj jajka na patelnie i mieszaj za pomocą drewnianej 

szpatułki, aż do ścięcia się jajek

9. Wyłóż gotową jajecznicę na talerz i udekoruj szczypiorkiem.

10. Zaproś rodzinę do wspólnego posiłku.



Pozwala lepiej zarządzać 
baterią i zwiększać 

 

wydajność urządzenia

ROZPOZNAWANIE OBRAZU

Potrafi rozpoznać twoją twarz. 
Rozpoznaje fotografowane obiekty i

 
warunki. 

Dobiera  odpowiedni tryb zdjęć

Zakupy online

Rozpoznaje język

KOREKTA
TEKSTU

Translator

Płatności online

 

Banki

SZTUCZNA 
INTELIGENCJA 

TELEFONIEW
Nawet wyszukiwarka korzysta 
ze sztucznej inteligencji

ROZPOZNAWANIE 
MOWY

Sterowanie aplikacjami
 Wyszukiwanie głosem

 Zamiana głosu na tekst

APLIKACJE OPARTE
NA SYMULACJACH
PROGNOZA POGODY

NAWIGACJA

Portale społecznościowe
Tworzy profil i

 
proponuje treści 

dopasowane do naszych preferencji

Aplikacje rozrywkowe
Uczy się naszych preferencji. 
Poleca podobne do ulubionych

SZTUCZNA INTELIGENCJA W CODZIENNOŚCI 

Wyobrażacie sobie życie bez internetu albo bez komórki? Mamy tam nawigację, 
która pozwala dotrzeć w umówione miejsce, nawet jeśli nie mamy pojęcia, gdzie 
ono się znajduje. 
 
Mamy różne komunikatory, przez które rozmawiamy z koleżankami i kolegami. 
Mamy dostęp do wszystkich potrzebnych informacji. 
 
Mamy prognozę pogody czy aplikację, przez którą skasujemy bilety, gdy wsiadamy 
z mamą do autobusu czy tramwaju.

Wszystko to właśnie zawdzięczamy SZTUCZNEJ INTELIGENCJI. To ona ułatwia 
wiele spraw w życiu codziennym.



Dzięki temu usprawniają swoje działanie

Za każdym razem, 
gdy oznaczasz  
kogoś na zdjęciu, 
uczysz sztuczną  
inteligencję

Alicja

Oprogramowanie  
analizuje wiele zdjęć 

Na podstawie zdjęć 
tworzy unikalny 
wzorzec twarzy  
danej osoby 

Zapisuje wzorzec  
w pamięci 

= Alicja 

 

 

Rozpoznaje twarz, porównując ją 
z zapamiętanym wzorcem 

M A C H I N E  L E A R N I N G
Programy zbierają i analizują dane 

Na ich podstawie pozyskują wiedzę i uczą się
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W tej wielkiej sieci, niestety, jest też mnóstwo śmieci i zagrożeń. Inteligentne programy 
mogą gromadzić o tobie wiele danych, więc trzeba uważać, co i komu udostępniasz. 

Stąd 
wiem, co ci 

zapro- 
ponować.

O rany! 
Poddaję 

się…

A ja  
wybieram  

inteligentną  
drogę. Trzeba  

wiedzieć, czego 
i jak szukać. 

B I G  D A TA
Danych jest już zbyt dużo, aby dało 
się je przeszukać w tradycyjny sposób

Programy wykorzystują  
naszą aktywność w sieci

Oooo!  
Nowa lodziarnia 

w okolicy!  
Skąd wiadomo,  
że lubię lody?

Wiem, co  
lubisz i czego  

szukasz w sieci. 
Tworzę  

twój pro�l. 

W tej wielkiej sieci, niestety, jest też mnóstwo śmieci i zagrożeń. Inte-
ligentne programy mogą gromadzić o tobie wiele danych, więc trzeba 
uważać, co i komu udostępniasz.

Zagrożenia sztucznej inteligencji



 

Skoro klikasz 

to będę ci ich  
generował  

więcej!

Już sama wyszukiwarka może manipulować 
informacją. Jedne treści może blokować, a inne 
promować

Programy ciągle zbierają dane 
o użytkownikach

Każde otagowanie zdjęcia  
czy oznaczenie miejsca  
na mapie to pozostawienie  
informacji o sobie

Portale selekcjonują treści,  
które będą wyświetlane

Boty piszą posty i je komentują

Pewne treści mogą 
zostać całkowicie 
pominięte

A inne promowane 
sensacyjnymi  
nagłówkami

CLICKBAIT

Nie wiadomo, które zdjęcia są  
prawdziwe, a które zmanipulowane

Gdy lajkujesz fejkowe  
newsy, przyczyniasz się  
do dezinformacji

Takich oszustw potrafią dokonać 
nawet proste aplikacje

F
AK
E
 

N
EWS
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Co on gada?! 
Już nigdy 

 

na niego nie 
zagłosuję!

Ameryka 
musi być 

silna! Stworzenie modelu twarzy na podstawie  
oryginalnego obrazu (wideo albo zdjęcia)

Pobranie próbki głosu

Nałożenie na materiał nagrany przez aktora  
stworzonego wcześniej modelu twarzy i barwy głosu

Ameryka 
sika do 

nocnika!

DEEP 
FAKE

REC
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Jak widać sztuczna inteligencja ma swoje plusy i minusy.
Dobrze wykorzystana może ułatwić nam codzienne życie. 

Czy teraz wiecie czym jest sztuczna inteligencja?

Macie własne pomysły na wykorzystanie sztucznej inteligencji?

O sztucznej inteligencji i krainie przyszłości Alicja opowiada w książce

„Alicja w krainie przyszłości, czyli jak działa sztuczna inteligencja” 

Prof. Ryszard Tadeusiewicz, Maria Mazurek, Marcin Wierzchowski


