
• Zastosowania SI mogą być 
nieograniczone w niemal wszystkich 
obszarach działalności wytwórczej. 
O tym, jakie jest zainteresowanie 
SI, świadczy m.in. statystyka 
wyszukiwania hasła AI in manufacturing 
w przeglądarce Google – w ciągu 
ostatnich 3 lat zainteresowanie to 
wzrosło ponad 2-krotnie.

• Zrobotyzowana Automatyzacja 
Procesów to systemy, których rolą  
jest przejęcie obsługi seryjnych  
i powtarzalnych działań na procesach. 
Oprogramowanie tej klasy integruje 
różne używane w firmie systemy 
informatyczne, a dzięki elementom 
uczenia maszynowego pozwala 
reagować na zmiany i odpowiednio 
modyfikować oraz optymalizować 
procesy biznesowe firmy.

inteligencja 4.0

Maciej iwankiewicz  
– dziennikarz specjalizujący się w nauce, 

technologiach i zarządzaniu,  
piszący m.in. o sztucznej inteligencji i robotyce

• logistyka zaopatrzenia oparta  
na SI umożliwia producentom uzyskiwać 
dokładne informacje odnośnie 
zużywanych surowców i materiałów  
oraz lepiej zarządzać zapasami  
i zamówieniami.

• Opisujemy rolę sztucznej inteligencji  
w wielu branżach i obszarach  
przemysłu 4.0.
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Pojęcie to odnosiło się jednak do tzw. ogólnej sztucz-
nej inteligencji (ang. general artificial intelligence), która 
definiowana jest przez naukowców jako zdolność syste-
mu do osiągania zakładanych celów poprzez prawidłowe 
interpretowanie danych pochodzących z zewnętrznych 
źródeł, opartej na nich nauki oraz wykorzystywania tej 
wiedzy do wykonywania określonych zadań i elastycz-
nego dostosowywania swojego działania. W podobnym 
rozumieniu sztuczna inteligencja jeszcze nie powstała, 
chociaż w wielu ośrodkach naukowych, firmach techno-
logicznych oraz laboratoriach prowadzone są zaawanso-
wane prace w takim kierunku. 

Inteligentna maszyna cyfrowa
Aktualnie pojęcia sztuczna inteligencja używa się 

w odniesieniu do zaawansowanej informatyki oraz two-
rzenia modeli algorytmów i programów symulujących 
zachowania inteligentne.

Tak rozumiana SI wspiera przetwarzanie i analizy 
ogromnych zbiorów danych pobieranych z innych syste-
mów, a także urządzeń peryferyjnych – czujników, kamer, 
czytników itp. Wykorzystując uczenie maszynowe (ang. 
machine learning) systemy SI analizują skutki i wyni-
ki podejmowanych działań, co pozwala im na iteracyjną 
optymalizację własnych algorytmów oraz dostosowywa-
nie zachowania do zmian cyfrowego otoczenia.

Autonomiczne (przynajmniej w pewnym sensie) 
działanie SI umożliwia zastosowanie jej praktycznie 
w każdej dziedzinie nauki, techniki, biznesu, a tak-
że jako aplikacji, z których korzystamy w codziennym 
życiu. SI stała się tym samym jednym z głównych ele-
mentów cyfrowej transformacji oraz czwartej rewolucji 
przemysłowej.

SI jako fundament przemysłu 4.0
Koncepcja przemysłu 4.0 (niem. industrie 4.0), która 

powstała w 2011 roku w Niemczech, polega na zintegro-
waniu inteligentnych technologii cyfrowych, opartych 
na sieci internetowej oraz chmurze cyfrowej (ang. cloud 
computing), z technikami fizycznego wytwarzania.

Cyfrowe wsparcie procesów decyzyjnych i produk-
cyjnych znacząco poprawia wydajność oraz zapewnia 
większą elastyczność i efektywność zarządzania firmą, 
głównie w obszarach logistyki, produkcji i dystrybucji, 
zgodnie ze zmieniającymi się warunkami i zapotrzebo-
waniem rynku. Firmy wykorzystujące SI, funkcjonując 
w sieciach kooperacji i połączone w łańcuchu wartości 
dodanej, mogą podnosić swoją wydajność i przenosić 
model biznesowy na poziom just-in-time. Zyskują tym 
samym stałą przewagę konkurencyjną, co w warunkach 

Inteligencja definiowana jest jako zdolność  
do poznawania i pojmowania oraz rozwiązywania 
problemów wykorzystując własne doświadczenie. 
Do niedawna była ona przypisana wyłącznie 
człowiekowi i zwierzętom, a więc istotom,  
które posługują się inteligencją naturalną.

Rozwój technologii cyfrowych, mocy obliczeniowych 
i algorytmów umożliwił od połowy XX  wieku prace nad 
komputerami, których przetwarzanie danych i informacji 
przypominałoby inteligencję człowieka. W 1950 roku Alan 
Mathison Turing, brytyjski matematyk i kryptolog, przed-
stawił koncepcję eksperymentu pozwalającego określać 
zdolność maszyny cyfrowej do posługiwania się językiem 
naturalnym, a pośrednio dowodzić umiejętności myślenia 
w sposób podobny do ludzkiego. Pojęcia sztuczna inteligen-
cja, SI (ang. artificial intelligence, AI) po raz pierwszy użył 
w 1956 roku, na konferencji w Dartmouth, John McCarthy, 
amerykański informatyk i laureat Nagrody Turinga z 1971 r. 
za wkład w rozwój sztucznej inteligencji oraz Nagrody Kioto 
w dziedzinie zaawansowanych technologii z 1988 r.
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turbulentnego otoczenia rynkowego jest główną kompe-
tencją strategiczną współczesnego biznesu zorientowa-
nego na klienta.

Produkcja oparta na inteligentnych komponentach 
automatyki oraz robotach przemysłowych jest optyma-
lizowana nie poprzez fizyczną korektę linii produkcyjnej 
i przezbrajanie parku maszyn, ale za pomocą modyfika-
cji poleceń oprogramowania sterującego. Przemysł 4.0 
nie oznacza jednak, że człowiek będzie zastępowany 
przez automaty produkcyjne i roboty. Wręcz przeciwnie 
– w ramach coraz bardziej automatyzowanych procesów 
produkcyjnych i biznesowych możliwa staje się lepsza 
współpraca maszyn z człowiekiem, co znacząco wpływa 
na wzrost efektywności pracy. Zastosowania SI mogą być 
nieograniczone w niemal wszystkich obszarach działal-
ności wytwórczej. O tym, jakie jest zainteresowanie SI 
ze strony przemysłu, świadczy m.in. statystyka wyszu-
kiwania hasła AI in manufacturing w przeglądarce Go-
ogle – w ciągu ostatnich 3 lat zainteresowanie to wzrosło 
ponad dwa razy.

SI w zastosowaniach
Sztuczną inteligencję, z punktu widzenia jej umiej-

scowienia i ogólnych zadań, można podzielić na dwa 
główne obszary:
•  Programy komputerowe – ich zadaniem jest prze-

twarzanie danych i wyciąganie wniosków opartych na 
„uczących się” algorytmach – np. oprogramowanie do 
analizy danych cyfrowych, modelowanie i automaty-
zacja procesów biznesowych, zarządzanie finansami, 

systemy decyzyjne, analiza obrazów, dźwięków, naśla-
dowanie naturalnej mowy, a także zaawansowane wy-
szukiwarki;

•  Systemy sterujące – pełnią rolę „mózgów” urządzeń 
wykonujących pracę fizyczną – np. sterowanie auto-
matami i robotami przemysłowymi, pojazdami autono-
micznymi, dronami i statkami, różnego rodzaju sprzę-
ty – tzw. internet rzeczy (ang. Internet of Things, IoT), 
a także znajdują zastosowane w medycynie i służbie 
zdrowia.

SI w produkcji przemysłowej
Produkcja przemysłowa od kilkudziesięciu lat pod-

lega głębokiej informatyzacji (systemy klasy MRP/ERP), 
automatyzacji oraz robotyzacji, a współcześnie właściwie 
nie może się obywać bez wdrożonej SI.

Modelowanie procesów biznesowych
Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów (ang. 

Robotic Process Automation, RPA) to systemy, których 
rolą jest przejęcie obsługi seryjnych i powtarzalnych dzia-
łań na procesach. Oprogramowanie tej klasy integruje 
różne używane w firmie systemy informatyczne, a dzięki 
elementom uczenia maszynowego pozwala reagować na 
zmiany i odpowiednio modyfikować oraz optymalizować 
procesy biznesowe firmy. Identyfikacja oraz eliminacja 
wąskich gardeł w procesach umożliwia lepsze zarządzanie 
logistyką i produkcją, zasobami i kosztami. Pozwala to fir-
mie zdecydowanie lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie 
rynku, co jest szczególnie istotne jest to w organizacjach 
rozproszonych – np. dla firmy, która ma kilka fabryk zlo-
kalizowanych w różnych krajach, istotną kwestią może być 

Produkcja oparta  

na inteligentnych 

komponentach automatyki  

oraz robotach przemysłowych 

jest optymalizowana  

nie poprzez fizyczną korektę 

linii produkcyjnej  

i przezbrajanie parku maszyn,  

ale za pomocą modyfikacji 

poleceń oprogramowania 

sterującego.
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ŹRÓDŁO: GOOGLE TRENDS

1 Infografika – Lech Mazurczyk
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zbudowanie spójnego systemu dostaw surowców i mate-
riałów oraz nadzór nad wydajnością poszczególnych eta-
pów procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Projektowanie i rozwój produktu
Systemy wyposażone w SI wspierają projektantów, 

konstruktorów i technologów w procesach projektowa-
nia i rozwoju produktu. Umożliwiają szybkie przygoto-
wywanie kolejnych wersji produktów, optymalizowanych 
pod kątem wydajności procesów produkcyjnych oraz 
personalizowanych zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Jednocześnie algorytmy uczenia maszynowego po-
zwalają naśladować procesy projektowania realizowane 
przez człowieka, a w efekcie samodzielnie przygotowywać 

projekty generatywne w zależności od wprowadzonych 
wstępnych parametrów, np. wielkości, ciężaru, materiału, 
wytrzymałości, kosztów i metod produkcji, opracowując 
nawet tysiące wersji dla jednego typu produktu.

Zarządzanie liniami produkcyjnymi
Systemy informatyczne, coraz częściej wyposażane 

w SI, wspierają przygotowanie projektu oraz optymalizację 
linii produkcyjnej. Poprawiają rozplanowanie przestrzeni 
produkcyjnej, a poprzez analizę procesu produkcyjnego 
wskazują miejsca, gdzie potencjalnie mogą wystąpić pro-
blemy z jakością produktu lub wydajnością operacji.

W toku produkcji systemy SI, zbierając dane z czujni-
ków i kamer, w jakie uzbrojona jest linia produkcyjna, mogą 

1 Infografika – Lech Mazurczyk
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przewidywać wystąpienie przestojów i potencjalnych 
awarii, co pozwala na konserwację oraz naprawy sprzętu 
i maszyn, zanim coś się zepsuje. Poprawia to wydajność, 
jednocześnie zmniejszając koszty przestojów i napraw.

Roboty przemysłowe
Robot najczęściej postrzegany jest jako programowal-

na maszyna, która wykonuje określone algorytmami za-
dania, a także dostosowuje swoje działanie pod wpływem 
danych pobieranych z otoczenia za pomocą czujników, 
analizy obrazów czy dźwięków. O ile w taką definicję wpa-
sowują się już automaty produkcyjne, o tyle współczesne 
roboty i coboty (czyli roboty współpracujące i wspomaga-
jące człowieka w wykonywaniu określonych zadań) wy-
posażone w SI mogą działać w ogromnym stopniu samo-
dzielnie, a nawet „myśleć”, chociaż zakres tego „myślenia” 
jest jeszcze dość mocno ograniczony. I o ile w tym sensie 
nie można nazwać ich tak naprawdę inteligentnymi, to 
wkrótce roboty niewątpliwie staną się bardziej autono-
miczne i będą zastępować człowieka, przede wszystkim 

przy zadaniach wymagających siły lub realizowanych 
w niebezpiecznym dla człowieka środowisku.

Logistyka i dystrybucja
Logistyka zaopatrzenia oparta na SI pozwala pro-

ducentom uzyskiwać dokładne informacje odnośnie zu-
żywanych surowców i materiałów oraz lepiej zarządzać 
zapasami i zamówieniami. Dzięki analizie opartej na 
maszynowym uczeniu, systemy SI pozwalają znacznie 
dokładniej niż potrafiłby człowiek dostosowywać zamó-
wienia w zależności od prognoz cen oraz dostępności su-
rowców i materiałów u dostawców, kosztów i terminów 
dostaw, a także ich wpływu na koszty produkcji i końcową 
cenę wyrobu gotowego. Rozwiązania oparte na SI, ana-
lizując dane z rynku oraz systemów dystrybucji potrafią 
znacznie dokładniej prognozować popyt niż powszechnie 
stosowany zintegrowany model autoregresyjny ze średnią 
ruchomą – ARIMA (ang. Autoregressive Integrated Moving 
Average). Zmniejsza to ryzyko utraty płynności finansowej, 
niedoborów zapasów materiałów i surowców, a także po-
zwala precyzyjniej zarządzać produkcją.

Zapewnienie jakości
Analiza ogromnej ilości danych, dotyczących mate-

riałów i surowców, procesu produkcyjnego oraz dystry-
bucji, oparta na SI, pozwala na utrzymanie wysokiego po-
ziomu jakości produktów oraz usług. Czujniki czy kamery 
umieszczone na linii produkcyjnej wykrywają wszelkie 
odchylenia parametrów poszczególnych części i elemen-
tów, jak również całości wyrobu gotowego. Poprawia się 
jakość wyrobów oraz wydajność produkcji, gdyż wszelkie 
odchylenia od zakładanej jakości są wykrywane przez SI 
już na bardzo wczesnym etapie, praktycznie dla jednost-
kowego elementu lub wyrobu.

Inne zastosowania SI
Handel detaliczny

Chatboty oraz wirtualni asystenci wykorzystujący SI 
do rozpoznawania mowy i przetwarzania języka natural-
nego, prowadzą interaktywne konwersacje z klientami, 
odpowiadają na podstawowe pytania odnośnie oferty, 
a na dodatek nie są ograniczone godzinami pracy. Analiza 
predykcyjna oczekiwań klienta, dot. jakości i ceny, loka-
lizacji geograficznej czy nawet wygody odbioru towaru, 
umożliwia personalizowanie oferty. Paczki dostarcza-
ne są bezpośrednio do klienta przy użyciu floty dronów 
lub niewielkich autonomicznych pojazdów uzbrojonych 
w nawigację i autonomiczne sterowanie, nadzorowanych 
przez inteligentny centralny system kontroli ruchu i lo-
gistyki dostaw.

Największe korzyści z wdrożenia
SI w biznesie

ŹRÓDŁO: THE ECONOMIST, FORBES, MEMSQL, ACCENTURE,
NARRATIVESSCIENCE.COM, CMO.COM PWC.COM, HBR.ORG

umożliwienie zdobycia lub utrzymania przewagi
konkurencyjnej

zwiększenie wydajności i ułatwienia w pracy

szybsze przechodzenie do nowych firm i biznesów

skupienie pracowników na sensownej pracy

zmiana zasad gry rynkowej

identyfikacja szans i ryzyk na podstawie analizy danych

poprawienie wykorzystania dużych zbiorów danych

zwiększenie produktywności

ulepszanie cech, funkcjonalności 
i wydajności produktów

odstek firm mających zdefiniowaną strategię SI

84%

79%

75%

72%

71%

62%

59%

52%

47%

51%

1 Infografika – Lech Mazurczyk
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Media i marketing
Portale takie jak Facebook, Twitter, Snapchat i In-

stagram nieustannie pracują nad podnoszeniem poziomu 
personalizacji reklam oraz pozytywnych doświadczeń 
użytkowników. Oparte na SI przetwarzanie ogromnych 
ilości danych, m.in. z modułów rozpoznawania obra-
zów, pozwalają analizować zachowania użytkowników, 
a nawet trendy kulturowe. Marketerzy mogą więc pre-
cyzyjnie targetować odbiorców reklam oraz oferować 
produkty i usługi odpowiadające ich zainteresowaniom 
i oczekiwaniom.

SI, analizując miliardy tekstów i zdjęć, pomaga użyt-
kownikom oznaczać je tzw. #hashtagami. Na przykład 
Facebook na podstawie zdjęć z Instagrama rozpoznaje 
poprawnie ponad 85% obrazów. SI wdrożona w mediach 
społecznościowych wyłapuje m.in. fałszywe wiadomości 
(ang. fake news), spam, mowę nienawiści, nadużycia czy 
potencjalny terroryzm. Spektakularnym przykładem za-
stosowania algorytmów SI było w 2019 r. wykrycie na Twit-
terze kilkuset tysięcy kont powiązanych z terrorystami.

Transport i logistyka
W transporcie wewnętrznym pracują floty inteli-

gentnych robotów przenoszących ładunki w ramach pro-
cesów produkcyjnych, pakowania oraz magazynowania, 
nadzorowane przez centralny system wyposażony w SI. 
W transporcie zewnętrznym AI wspiera wybór odpo-
wiednich rodzajów środków transportu, planowanie ter-
minów dostaw, miejsc przeładunku oraz nadzoruje kosz-
ty poszczególnych etapów przewozu towarów.

Dzięki inteligentnej nawigacji oraz systemom stero-
wania pojazdami, wkrótce staną się one niezależne od 
kierowania nimi przez człowieka – samoloty prowadzone 
przez autopiloty, autonomiczne samochody, ciężarówki 
i pociągi, statki morskie i śródlądowe, drony przewożące 
towary oraz ludzi. SI, analizując miliony kombinacji sy-
tuacji, przede wszystkim będzie odpowiadała za koordy-
nację ruchu powietrznego, lądowego oraz morskiego, za-
pewniając bezpieczeństwo oraz ochronę przed kolizjami 
nie tylko pojazdów pomiędzy sobą, ale także w przypad-
ku ruchu drogowego z udziałem pieszych.

Finanse i bankowość
Oparte na SI i uczeniu maszynowym systemy cyber-

bezpieczeństwa transakcji internetowych oraz bankowo-
ści elektronicznej pozwalają wykrywać i analizować po-
dejrzane działania oraz zabezpieczać przed potencjalnymi 
oszustwami, jak również przewidywać możliwe wzorce 
cyberataków. Na SI oparte są też systemy, które opraco-
wują modele statystyczne wykorzystywane w giełdowym 

handlu akcjami i towarami oraz zarządzaniu inwestycjami. 
Cyfrowe fundusze hedgingowe oraz platformy robo-do-
radcze, skanując dane o rynkach, przewidują kursy akcji, 
a także pozwalają na szybką i precyzyjną ocenę jakości in-
westycji oraz automatyzację obsługi klientów.

Energetyka i usługi komunalne
W firmach energetycznych SI wykorzystuje się 

głównie w celu podniesienia niezawodności sieci prze-

Gospodarka światowa
i wartość rynku SI

15,7
przewidywany wkład SI w gospodarkę światową
do 2030 r. – odpowiada to 26% wzrostowi
światowego PKB

267
wielkość rynku branży SI do 2027 r.

235
86
do takiej kwoty mają wzrosnąć przychody
globalnego rynku sprzętu opartego na SI do 2025 r.

dyrektorów twierdzi, że SI będzie „technologią
głównego nurtu” w ich firmach w 2021 r.

ŹRÓDŁO: ŚWIATOWE FORUM EKONOMICZNE; FORTUNE BUSINESS 

INSIGHTS; STATISTA; PWC; FORTUNE BUSINESS INSIGHTS

bln USD

mld USD

mld USD

%

80
menedżerów firm branży detalicznej twierdzi,
że zastosują SI do 2027 r.

%

1 Infografika – Lech Mazurczyk
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syłowych, zmniejszenia kosztów eksploatacji, a także 
włączenia do systemu źródeł energii odnawialnej. Fir-
my usług komunalnych, np. wodociągowe, wykorzystu-
ją SI do modelowania, zarządzania oraz automatyzacji 
sterowania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, 
w szczególności w związku z koniecznością zapewnie-
nia odpowiedniej jakości dostarczanej wody pitnej czy 
dobrania parametrów procesów oczyszczania ścieków, 
żeby ograniczać wpływ, jaki na środowisko naturalne 
mają pozostałości po ich oczyszczeniu. Predykcja zużycia 
energii lub wody, identyfikacja słabych punktów i zapo-
bieganie awariom, planowanie modernizacji i remontów 
sieci energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
wspomagana jest również przez systemy SI.

Medycyna i farmacja
SI znajduje zastosowanie m.in. w analizie złożonych 

danych medycznych z badań klinicznych i przesiewo-
wych. Pozwala to przygotowywać predykcje dotyczące 
rozwoju chorób oraz ewentualnych epidemii.

Systemy wykorzystujące SI do analizy obrazów zdjęć 
rentgenowskich, z tomografii komputerowej czy obrazów 
tkanek na potrzeby analizy patomorfologicznej już dzisiaj 
z dużo większą precyzją niż lekarze diagnozują niektó-
re choroby, umożliwiając opracowywanie spersonalizo-
wanych ścieżek leczenia. Wirtualne pielęgniarki, mające 
bazy danych o chorobach oraz oparte na SI systemy roz-
poznawania mowy i języka naturalnego, mogą odpowia-
dać na pytania pacjentów, udzielać prostych porad me-
dycznych, a także kierować do odpowiednich lekarzy lub 
na dostosowane do ich potrzeb zabiegi. W firmach far-
maceutycznych SI wykorzystywana jest do prowadzenia 
badań nad nowoczesnymi substancjami leczniczymi oraz 
analizy skuteczności w badaniach klinicznych. Analiza 
kolejnych wersji związków chemicznych oraz odpowiedzi 
komórkowej dzięki SI może być dokonywana nawet 10 ty-
sięcy razy szybciej.

Turystyka i podróże
Przetwarzane przez SI dane z chatbotów i ze skano-

wania mediów społecznościowych wspierają biura po-
dróży w przewidywaniu interesujących kierunków wy-
jazdów, dzięki czemu mogą one odpowiadać na potrzeby 
i zainteresowania klientów kompleksową ofertą oraz do-
stosowywać propozycje do ich preferencji. Inteligentne 
systemy planowania podróży oraz rezerwacji hoteli, sa-
molotów i pojazdów pozwalają bez ingerencji człowieka 
organizować wyjazdy, a śledząc miejscowe atrakcje oraz  
wydarzenia, uzupełniać ofertę o rekomendacje ciekawego 
spędzania czasu, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Wirtualni, inteligentni przewodnicy, pracujący m.in. 
na smartfonach, dzięki rozszerzonej rzeczywistości (ang. 
augmented reality) i opartym na SI rozpoznawaniu mowy 
naturalnej oraz obrazów i obiektów, pomagają w zwie-
dzaniu miejsc, zabytków, muzeów i galerii.

Rolnictwo i leśnictwo
SI przydaje się w rolnictwie i leśnictwie do progno-

zowania warunków upraw, zależnych przede wszystkim 
od warunków klimatycznych oraz zmian pogody, pla-
nowania rodzajów upraw, sposobu wysiewu nasion lub 
właściwego nasadzania, oprysków i zbiorów. Monitoring 
stanu gleby i znajdujących się w niej składników odżyw-
czych, wilgotności, predykcja zmian plonów w zależności 
od nawożenia i rekultywacji odbywają się m.in. poprzez 
analizę, wspieraną przez SI, danych z różnych czujników, 
a także zdjęć dronowych i satelitarnych. Rozwiązania SI 
pomagają w prowadzeniu zrównoważonej gospodarki, 
podnoszeniu efektywności oraz w zaspokajaniu rosną-
cego popytu na żywność bez wyczerpywania zasobów 

Skumulowana prognoza globalnych
przychodów dzięki SI 2016-2025

kierowanie pojazdami, rozpoznawanie przeszkód
i unikanie kolizji

rozpoznawanie, klasyfikowanie i znakowanie obrazów

7643 
przetwarzanie medycznych danych pacjentów

poprawa wydajności strategii handlu algorytmicznego

mapowanie, lokalizacja i nawigacja

predykcja konserwacji i wystąpienia awarii

zapobieganie cyberatakom

inteligentne systemy rekrutacyjne i HR
5295 

analiza obrazów w medycynie

przetwarzanie dokumentów papierowych
na dane cyfrowe

Ranking wg przypadków użycia w mln USD (Tractica)

8987

7259

6394

5950

5713

5385

5371

5111
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naturalnych. Rolnictwo coraz szerzej sięga też po wy-
posażone w czujniki i kamery inteligentne roboty, które 
znacznie szybciej niż człowiek sprawdzają jakość upraw, 
wykrywają i usuwają chwasty, i szkodniki oraz zbierają 
i pakują plony.

Inteligencja w kosmosie
Projektowanie statków, satelitów, sond i łazików 

wysyłanych w kosmos odbywa się za pomocą inteligent-
nych programów inżynierskich, wspieranych dużymi 
mocami obliczeniowymi, analizujących olbrzymie ilości 
danych na temat konstrukcji, technologii i warunków 
pracy. SI i automatyka zainstalowana w segmentach na-
ziemnych i modułach kosmicznych wyręcza w dużym 
stopniu zespoły nadzorujące misje i sterujące urządze-
niami, znajdującymi się na orbitach, przemierzających 
Układ Słoneczny oraz lądujących na planetach i księ-
życach. Wkrótce wyposażone w sztuczną inteligencję 
czujniki i kamery, w pełni autonomiczne statki i urzą-
dzenia kosmiczne, łaziki księżycowe i planetarne będą 
mogły bez nadzoru ludzkiego penetrować, odkrywać 
i prowadzić badania nowych obiektów w przestrzeni 
kosmicznej.

Prace nad zastosowaniami SI w tej dziedzinie pro-
wadzi np. Zespół ds. Zaawansowanych Koncepcji (ang. 
Advanced Concepts Team, ACT) Europejskiej Agencji Ko-
smicznej, który rozwija inteligentne algorytmy nawigacji 
i kontroli „rojów” robotów, wymieniających się doświad-
czeniami – tzw. uczenie w ulu (ang. hive learning), a tak-
że automatycznego lądowania modułów księżycowych 
i planetarnych.

Przyszłość
sztucznej
inteligencji

autonomiczny transport
celem jest zautomatyzo-
wanie w przyszłości 
całego transportu 
towarów i osób  

technologie cyborgów 
SI i robotyka dostarczą 
bioniczne organy oraz 
kończyny sterowane 
ludzkim mózgiem

niebezpieczna praca 
roboty i drony zastąpią 
człowieka przy pracach 
w ekstremalnych 
warunkach, 
eliminując
ryzyko utraty 
zdrowia
i życia przez
ludzi

badania kosmosu
i głębin oceanicznych 
autonomiczne roboty 
pomogą odkrywać
i badać nowe
miejsca
w kosmosie oraz
w głębinach
oceanicznych
i morskich

roboty towarzyszące 
robotyczne
zwierzęta oraz
humanoidy,
które potrafią
rozumieć
i odczuwać
emocje oraz
komunikować
się z człowiekiem

prognozowanie wydarzeń 
maszynowe uczenie 
wykorzysta dane z prze-
szłości do prognozowania 
przyszłości nawet w tak 
intymnych obszarach, jak 
randki czy rozwody

zapobieganie cyberatakom 
systemy oparte na SI będą 
wykrywały i analizowały 
podejrzane działania oraz 
w oparciu o uczenie 
maszynowe przewidywały 
możliwe 
wzorce 
cyberataków

SI analizuje dane z obserwacji w różnych zakre-
sach widma elektromagnetycznego oraz z detekcji czą-
steczek przemierzających kosmos, dostarczane przez 
obserwatoria astronomiczne oraz satelity śledzące 
obiekty w kosmosie. Obserwacje satelitarne Ziemi oraz 
analiza obrazów pozwalają monitorować zanieczysz-
czenie powietrza i wody, prognozować pogodę i zmiany 
klimatyczne, potencjalne zagrożenia katastrofami na-
turalnymi, śledzić ruch pojazdów, statków i samolotów, 
przekazywać im dane nawigacyjne oraz dostarczać in-
formacje na potrzeby praktycznie każdej dziedziny go-
spodarki.

Ludzkość i sztuczna inteligencja
Dzięki internetowi świat miał się stać mniejszy. Jed-

nak mniejszy byłby tak naprawdę bez niego. Podobnie 
będzie ze sztuczną inteligencją. Wcześniej czy później 
nastąpi zderzenie ludzkości z fenomenem autonomicz-
nie myślących komputerów i maszyn wyposażonych 
w bioniczne mózgi. Sztuczna inteligencja może pomóc 
pokonać choroby czy rozwiązać problem ubóstwa i gło-
du. Wdrożona w wielu dziedzinach gospodarki zadba 
o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, pomoże 
uzdrowić planetę i stworzyć dla wszystkich lepszą przy-
szłość. Ale równocześnie ze względu na te okoliczności 
i perspektywy, jak już dawno powiedział Albert Ein- 
stein, Konieczny jest nowy sposób myślenia, jeśli ludz-
kość ma przetrwać i osiągnąć kolejny poziom ewolu-
cji (niem. Eine neue Denkweise ist notwendig, wenn die 
Menschheit weiterleben und die nächste Evolutionsstufe 
erreichen will.). 
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