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Rozwój technologii informacyjnych wpływa na rozwój zastosowań metod sztucznej inteligencji w 
różnych dziedzinach. W tym obszarze na szczególna uwagę zwraca się na zastosowania sztucznych sieci 
neuronowych, zbiorów rozmytych,  algorytmów genetycznych.  
 
Typ zadania wykonywanego przez sieć jest związany ze strukturą sieci.  
Cztery typy zadań1  
Autoasocjacja – polega na rekonstruowaniu zafałszowanego obrazu na podstawie zapisanego w sieci 
zbioru wzorców. Wynikiem jest obraz jednego ze wzorców, który jest najbliższy rekonstruowanemu 
wzorcowi – przykładem jest sieć Hopfielda. 

Heteroasocjacja – polega na powiązaniu obrazów wejściowych z odpowiednimi wzorcami 
generowanymi, jako obrazy wyjściowe – przykładem są sieci typu CP. 

Klasyfikacja – polega na przypisywaniu obrazów wejściowych do odpowiednich zbiorów,  
definiowanych jako klasy. Klasy są określane poprzez wzorce, zapisane w sieci w procesie ich uczenia. 
W sieciach tego typu liczba wyjść odpowiada wcześniej określonej liczbie klas – przykładem  tego typu 
sieci jest perceptron wielowarstwowy. 

Detekcja regularności – polega na wykrywaniu istotnych cech w obrazach wejściowych i ich 
grupowaniu ze względu na podobieństwo tych cech. Sieć musi sama tworzyć reprezentację zbioru 
obrazów wejściowych na wyjściu poprzez procedurę uczenia bez nauczyciela (uczenie 
nienadzorowane) – przykładem tego typu sieci jest sieć Kohonena. 

Dziedziny, w których stosuje się sieci neuronowe, to między innymi: analiza problemów produkcyjnych, 
analiza spektralna, analiza sygnałów; diagnostyka; badania psychiatryczne, medyczne; dobór 
pracowników, materiałów; optymalizacja; prognozowanie rozwoju technologii2; poszukiwanie złóż, 
np. ropy naftowej; rozpoznawanie obiektów, pisma, mowy; kryminalistyka; sterowanie procesami 
przemysłowymi, robotami, obiektami latającymi; … 

Wybrane przykłady zastosowań metod sztucznej inteligencji 

 

Metody badań, analiz i modelowania w zależności od stopnia niepewności opisu oraz stopnia 
poznania problemu3 

                                                           
1 Knosala R.: Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji). 
2 Halicka K.: Prospektywna analiza technologii. Metodologia i procedury badawcze. 
3 Kacalak W.: Wykład doktora h.c. Politechnika Poznańska 
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Metody stosowane w analizie i modelowaniu procesów obróbki ściernej4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Kacalak W.: Wykład doktora h.c. Politechnika Poznańska 
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Schemat metodyki tworzenia i oceny poprawności modelu neuronowego procesu szlifowania  
płaszczyzn5 

 

 

 

                                                           
5 Lipiński D.: Podstawy modelowania i optymalizacji procesów szlifowania z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji 
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Metodyka optymalizacji struktury modelu neuronowego6 

 

 

 

                                                           
6 Lipiński D.: Podstawy modelowania i optymalizacji procesów szlifowania z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji 
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Schemat procesu uczenia i testowania modelu neuronowego z zastosowaniem danych eksperymentalnych 
oraz symulacji procesu szlifowania7 

 

                                                           
7 Lipiński D.: Podstawy modelowania i optymalizacji procesów szlifowania z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji 
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Schemat procesu symulacji obróbki ściernej8 

                                                           
8Lipiński D.: Podstawy modelowania i optymalizacji procesów szlifowania z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji 
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Schemat strategii optymalizacji rozmytej w procesie sekwencyjnego szlifowania małych elementów  
ceramicznych w cyklu automatycznym9 

 

                                                           
9 Lipiński D.: Podstawy modelowania i optymalizacji procesów szlifowania z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji 
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Schemat systemu projektowania procesów technologicznych z zastosowaniem metod sieci neuronowych; 
NN – sieci neuronowe, DT drzewa decyzyjne10 

                                                           
10 Rojek I.: Zastosowania metod sztucznej inteligencji w projektowaniu i nadzorowaniu procesów technologicznych obróbki 
skrawaniem 
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Systemy mikroskopowe stosowane w badaniach doświadczalnych11 

                                                           
11 Nadolny K., Kapłonek W.: Ocena warunków tribologicznych pracy ściernic z ziarnami submikrokrystalicznego korundu 
spiekanego na podstawi analizy morfologicznej wiórów z zastosowaniem zaawansowanych technik mikroskopowych 


