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WYKŁAD  
 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Głównym celem tego wykładu jest przedstawienie metod opartych o sztuczną inteligencję, 

a stanowiących podstawy najnowszych technologii komputerowych wspierających procesy 

podejmowania decyzji i sterowania złożonymi procesami technologicznymi. W szczególności 

przedstawione zostaną następujące elementy sztucznej inteligencji, takie jak: programowanie 

ewolucyjne i algorytmy genetyczne, podstawowe sieci neuronowe i elementarne sposoby ich 

uczenia, systemy ekspertowe i zastosowanie technik sztucznej inteligencji do nich, logika 

rozmyta i zastosowanie jej do konstrukcji systemów eksperckich. Istotnym celem tego 

wykładu jest stworzenie perspektywy do potencjalnych zastosowań metod sztucznej 

inteligencji w wielu zadaniach inżynierskich a zwłaszcza w zadaniach sterowania złożonymi 

procesami różnej natury. 

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów opartych o przygotowane prezentacje 

multimedialne. Największy nacisk jest położony na ilustratywność i poglądowość 

przekazywanych ( a nieraz bardzo skomplikowanych ) treści matematycznych co uzyskuje się 

poprzez staranny dobór przykładów, komputerowych animacji a także demonstracje działania 

komputerowych adaptacji przedstawianych na wykładzie algorytmów i metod tzw. obliczeń 

inteligentnych. Istotnym elementem wykładu jest przedstawienie szerokiej panoramy 

wdrożonych do nowoczesnej technologii zastosowań przedstawianych na wykładzie metod 

inteligencji obliczeniowej ( sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, systemy 

ekspertowe). 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Na postawie pisemnego testu sprawdzającego zrozumienie treści wykładu. Próg zaliczenia to 

ponad 50% poprawnych odpowiedzi. 

 

 



Treści programowe: 

1. Wstęp:  

Zagadnienie mózgu biologicznego i jego funkcjonowania, historia AI (w skrócie) 

i najważniejsze segmenty AI. 

2. Programowanie Ewolucyjne i Algorytmy Genetyczne: 

Algorytmy genetyczne: zagadnienia optymalizacji ,optymalizacja globalna. Algorytm 

wyżarzania. Klasyczny algorytm genetyczny: reprezentacje osobników, operatory 

mutacji, rekombinacji i selekcji. Przykłady i zastosowania. Strategie ewolucyjne 

i algorytm Strategii Ewolucyjnej.  

3. Sztuczne Sieci Neuronowe: 

Modele neuronu i perceptronu. Realizacje perceptronowe funkcji boolowskich. 

Jednokierunkowe sieci neuronowe: sieci propagacji wstecznej i sieci o radialnych 

funkcjach aktywacji. Uczenie nadzorowane sieci jednowarstwowych. Sieci 

wielowarstwowe i propagacja wsteczna błędu. Uczenie bez nadzoru metodą Hebba. 

Inne algorytmy uczenia. Sieci typu Hopfielda. Zastosowania sieci neuronowych 

:klasyfikatory, pamięci asocjacyjne, klasyfikacja i rozpoznawanie obrazów. 

Zastosowania w automatyce i robotyce. 

4. Systemy ekspertowe : 

Klasyfikacja i reprezentacje wiedzy. Rachunek zdań i rachunek predykatów. Sieci 

semantyczne. Struktura modułowa systemu ekspertowego i mechanizmy działania 

systemów ekspertowych. Proste zastosowania i przykłady. 

5. Logika rozmyta i systemy ekspertowe rozmyte: 

Zbiory i relacje rozmyte. Składanie relacji rozmytych. Rozmyte systemy ekspertowe: 

baza reguł rozmytych, wnioskowanie rozmyte. Składanie konkluzji reguł rozmytych 

oraz wyostrzanie danych wejściowych. Zastosowania systemów rozmytych w: 

automatyce i robotyce, ekstrakcji wiedzy z dużych baz danych, rozpoznawanie 

i klasyfikacja obrazów. 
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Efekty kształcenia: 

Podstawowym efektem kształcenia będzie zdobycie pewnego poziomu rozumienia głównych 

idei związanych z implementacją komputerową elementów sztucznej inteligencji, takich jak: 

algorytmy genetyczne i programowanie ewolucyjne, elementarz sztucznych sieci 

neuronowych, tworzeniem systemów ekspertowych opartych o logikę Boola oraz w oparciu 

o logikę rozmytą Zadeha. Oczywiście bardzo ograniczone przez różnego rodzaju naturalne 

uwarunkowania (poziom przygotowania z matematyki, poziom zaawansowania z podstaw 

informatyki i języków programowania, a w szczególności ograniczony czas realizacji tak 

ambitnego wykładu) spowoduje, iż student zdobędzie tylko ogólną orientacje 



w zagadnieniach dotyczących sztucznej inteligencji, a w szczególności jej zastosowań 

w nowoczesnych systemach wspomagania komputerowego pracy inżyniera w automatyce, 

robotyce etc. Zdobyta zaś wiedza może stanowić swojego rodzaju drogowskaz do dalszego 

pogłębiania wiedzy i kwalifikacji w tym tak aktywnie ostatnio rozwijającym się obszarze 

aktywności inżynierskiej. 
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