
WPROWADZENIE 

Obecny postęp technologiczny i naukowy w coraz większym stopniu uzależniony jest od trzech 

technologii, a mianowicie biotechnologii, technologii informacyjnej i nanotechnologii. Idea integracji 

bionauki, sztucznej inteligencji (AI) i nanotechnologii przyczyni się do kolejnej rewolucji w dziedzinie 

nauki i technologii, która trwa już od ponad dekady. Niemniej jednak planowana integracja badań 

multidyscyplinarnych wciąż się rozwija. Nanotechnologia obejmuje zrozumienie inżynierii i nauk 

fizycznych; jest to jeden z najważniejszych wschodzących sektorów technologii i jest wykorzystywany 

w różnych obszarach, takich jak medycyna, inżynieria i rolnictwo. AI to podejście do wpajania ludzkiego 

myślenia w elektroniczny gadżet o dowolnej skali. Jest to analiza tego, jak ludzki mózg - próbując 

rozwiązywać problemy - myśli, uczy się, decyduje i działa. Jest silnie zainspirowany anatomią 

biologiczną w celu opracowania powszechnych i najbardziej efektywnych modeli, tj. sztucznych sieci 

neuronowych (ANN) i innych podobnych algorytmów. Ważnym celem AI jest poprawa funkcji maszyn 

związanych z ludzką inteligencją, takich jak rozumowanie, myślenie i rozwiązywanie problemów. 

Sztuczna inteligencja została wdrożona w stale rozszerzającym się zestawie dziedzin: nie tylko w samej 

sobie, gdzie obszary uczenia maszynowego, głębokiego uczenia i SSN są teraz skutecznymi metodami 

same w sobie, ale także w wielu obszarach i branżach które teraz dominuje. Przyjęcie sztucznej 

inteligencji wraz z Internetem rzeczy (IoT) i innymi rozwijającymi się sektorami zrewolucjonizowało już 

wiele procesów produkcji i monitorowania w różnych branżach i wciąż się rozwija. Nanotechnologia 

obejmuje głównie złożone systemy, które nie zawsze są zgodne z różnymi aspektami sztucznej 

inteligencji. Uważa się jednak, że sztuczna inteligencja wykorzysta nanotechnologię jako narzędzie do 

zbliżenia się do jedności. Choć taka wizja wciąż wydaje się futurystyczna, podobna harmonizacja 

zaczęła się ujawniać w nowoczesnej technologii. Połączenie tych dwóch dziedzin może zaowocować 

wielkimi przełomami, począwszy od szybkich badań nanotechnologicznych wspomaganych sztuczną 

inteligencją, poprzez tworzenie najnowocześniejszych materiałów, po rozszerzenie obszaru 

zastosowań sztucznej inteligencji za pomocą urządzeń obliczeniowych opartych na nanotechnologii. 

Oprócz połączenia tych dwóch technologii, połączone badania mogą również nadać impuls badaniom 

w każdej dyscyplinie, prowadząc prawdopodobnie do różnego rodzaju nowych metod uzyskiwania 

wglądu i technologii komunikacyjnych. „Konwergencja” jest przedmiotem szerszego politycznego i 

społecznego dyskursu na temat biotechnologii, studiów kognitywnych, nanotechnologii, robotyki, 

sztucznej inteligencji, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz nauk związanych z tymi 

zagadnieniami. 

 



Tymczasem liczne inicjatywy wykorzystują technologie sztucznej inteligencji w dziedzinie badań 

nanonaukowych, a mianowicie do analizy metod badawczych i wspomagania procesu projektowania 

nowych nanourządzeń i nanomateriałów. Istnieje kilka powodów, dla których nanobadania 

wykorzystują paradygmaty sztucznej inteligencji. Nanotechnologia smuci się z instynktownych granic 

skali pracy; tutaj rządzące prawami fizycznymi są zupełnie niepodobne do tych, które normalnie 

obowiązują. W związku z tym prawidłowe wyjaśnienie wyników uzyskanych z dowolnego takiego 

systemu jest jedną z usterek, z którymi nanotechnologia musi się uporać. Co gorsza, kilka elementów 

w wielu systemach mocno wpływa na sygnał. Opracowanie przybliżeń teoretycznych jest trudne w 

takich sytuacjach, a techniki symulacji zostały wykorzystane do uzyskania dokładnych wyjaśnień 

wyników badań. Tutaj różne paradygmaty uczenia maszynowego AI mogą stać się przydatnym 

narzędziem zarówno do generowania wyników badań, jak i opracowywania nanoaplikacji w 

przyszłości. Takie techniki są bardzo skuteczne w radzeniu sobie z kilkoma wzajemnie powiązanymi 

parametrami równolegle i mogą dobrze określać i upraszczać złożone/nieznane dane lub funkcje. 

Podejścia do uczenia maszynowego, takie jak sieci ANN, zestaw ważonych połączonych węzłów i wagi 

łączy, są wykorzystywane do badania tego rodzaju funkcji przy użyciu monitorowanego lub 

niemonitorowanego algorytmu, co będzie bardzo przydatne. Różne problemy z optymalizacją i 

wyszukiwaniem można rozwiązać za pomocą innych technik sztucznej inteligencji. Istnieje wiele 

technik uczenia maszynowego, które obejmują pojedynczą lub kombinację metod, w tym drzewa 

decyzyjne, maszyny wektorów nośnych, sieci bayesowskie itp., które można zastosować w badaniach 

nanotechnologicznych w celu wieloaspektowej klasyfikacji, przewidywania, korelacji, eksploracji 

danych, grupowania i inne problemy ze sterowaniem. Przeprowadzono również kilka badań 

dotyczących tego, w jaki sposób techniki sztucznej inteligencji mogą wykorzystać wzrost mocy 

obliczeniowej oferowany przez przyszłe nanomateriały, opracowane przez nanonaukę, do 

wykorzystania do wytwarzania nanourządzeń, a nanokomputery zaoferują wydajne dedykowane 

architektury do stosowania maszyn techniki uczenia się. 

PRZYDATNOŚĆ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI 

AI w mikroskopii sond skanujących 

Mikroskopia sondy skanującej (SPM) jest powszechnie stosowaną techniką obrazowania w 

nanoświecie. Pod tą koncepcją mieszczą się liczne strategie, które uzyskują obrazy poprzez interakcję 

między wzorem a sondą. Charakterystykę topografii wzorca uzyskuje się przy użyciu prądu tunelowego 

między wzorcem a sondą poprzez ich wzajemne oddziaływanie. Kilka technik zostało opracowanych 

przez różne interakcje między końcówką a próbką po wynalezieniu nanoskopu. SPM jest również 

skutecznym narzędziem do manipulacji w skali atomowej. Nadal istnieją wyzwania związane z 

interpretacją sygnałów mikroskopowych, mimo że podjęto wiele wysiłków w celu poprawy decyzji i 

zdolności do manipulowania atomami. Interakcje sonda - próbka nie są łatwe do uchwycenia i zależą 

od wielu parametrów. Strategie AI mogą być niezwykłym ratunkiem w rozwiązaniu takich problemów. 

Dalszy postęp w multimodalnym obrazowaniu SPM w celu uzyskania dodatkowych komplementarnych 

informacji (w przybliżeniu wzoru) w ostatnich czasach przyniósł ogromną ilość informacji, przez co 

jeszcze trudniej jest interpretować określone właściwości próbki. Aby poradzić sobie z tym problemem, 

opracowano metodę zwaną funkcjonalną identyfikacją obrazowania (FR-SPM), która poszukuje 

bezpośredniej tożsamości lokalnych zachowań mierzonych na podstawie odpowiedzi 

spektroskopowych i wykorzystania sieci neuronowych wyedukowanych na przykładach dostarczonych 

przez eksperta. Algorytm genetyki komórkowej (cGA), podklasa gazu, jest całkowicie oparty na 

ewolucyjnym algorytmie optymalizacji, który służy do automatyzacji procedury obrazowania w SPM za 

pomocą oprogramowania zdolnego do poprawy dokładnego stanu sondy i powiązanych parametrów 

kontrolnych. Dzięki temu uzyskuje się obrazy o doskonałej rozdzielczości atomowej bez interwencji 



człowieka, z wyjątkiem przygotowania próbek i końcówek. SSN są szeroko stosowane do kategoryzacji 

różnych behawioralnych, strukturalnych i fizycznych właściwości nanomateriałów w nanoskali, które 

są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, a mianowicie CNT (nanorurki węglowe), optyka i 

urządzenia półprzewodnikowe z kropkami kwantowymi, technologia chemiczna, i przemysł 

produkcyjny. 

Projektowanie nanosystemów 

Ostatnio w procesie osadzania przezroczystego przewodzącego tlenku wykorzystano SSN, aby określić 

nieliniową zależność między zmiennymi wejściowymi a odpowiedziami wyjściowymi. Ta forma cienkiej 

warstwy jest obecnie stosowana jako elektroda w urządzeniach optoelektronicznych, takich jak ogniwa 

słoneczne, organiczne diody LED i płaskie wyświetlacze. Optymalizacja ewolucyjna została również 

wykorzystana do opracowania lepszych struktur nano-anten, które przewyższają najlepsze dostępne 

typy anten referencyjnych wykorzystujące fale radiowe. Wykorzystując GA, najodpowiedniejsza 

geometria anteny sugeruje, że łączy ona charakterystykę podstawowego rezonansu magnetycznego 

dzielonego pierścienia z rezonansem elektrycznym wśród liniowych anten dipolowych. Podejście to 

udoskonali architektury nano-anteny do specjalnych celów i zapewni nowe techniki rozmieszczania 

dzięki starannemu przestudiowaniu zasad działania powstałych geometrii. GA zaobserwowały również 

ich zastosowania w polu nanooptyki. W różnych zastosowaniach nanooptyki, takich jak manipulatory 

optyczne, ogniwa słoneczne, fotodetektory wzbogacone w plazmon, modulatory lub nieliniowe 

urządzenia optyczne, czujny projekt koncentratorów łagodnych nanocząstek będzie miał duży wpływ. 

Symulacja w nanoskali 

Jeden z głównych problemów, z jakimi muszą się zmierzyć naukowcy pracując w nanoskali, jest 

związany z badaną symulacją narzędzia, ponieważ nie można uzyskać rzeczywistych obrazów 

optycznych w nanoskali. Obrazy muszą być interpretowane w tej skali, a symulacje numeryczne są od 

czasu do czasu najlepszą techniką uzyskania dokładnego schematu tego, co jest na obrazie. Niemniej 

jednak nadal są trudne do zastosowania w wielu warunkach, a aby uzyskać rozsądny obraz systemu, 

należy wziąć pod uwagę wiele parametrów. Tutaj sztuczna inteligencja może być przydatna w poprawie 

wydajności symulacji i uproszczeniu ich gromadzenia i interpretacji. Udowodniono, że wykorzystanie 

SSN w symulacjach numerycznych jest korzystne w różnych podejściach podczas pracy w nanoskali. Po 

pierwsze, program można ręcznie modulować, aby kontrolować stabilność między dokładnością 

numeryczną a implikacją fizyczną. Innym zastosowaniem SSN w oprogramowaniu symulacyjnym jest 

zmniejszenie złożoności związanej z nimi konfiguracji 

Nanokomputery 

Istnieje ogromna różnorodność zastosowań, które wyłaniają się z połączenia sztucznej inteligencji oraz 

obecnych i przyszłych metod nanokomputerowych. Paradygmaty sztucznej inteligencji były 

wykorzystywane na różnych poziomach modelowania, projektowania i budowania prototypów 

gadżetów nanokomputerowych od początku istnienia nanokomputerów. Taktyki uczenia 

maszynowego wdrożone do pewnego stopnia za pomocą nanosprzętu w sprzęcie półprzewodnikowym 

mogą również stanowić podstawę dla nowej technologii o mniej kosztownych i przenośnych czasach, 

która może obejmować obliczenia o wysokiej ogólnej wydajności, w tym programy, fakty sensoryczne 

przetwarzanie i zadania kontrolne. Najlepsze oczekiwania względem obliczeń kwantowych i pamięci 

masowej wykorzystujących nanotechnologię mogą znacznie zwiększyć naszą zdolność do wyjaśnienia 

bardzo skomplikowanego dylematu optymalizacji NP-całości. Tego rodzaju problemy pojawiają się w 

wielu unikalnych kontekstach, ale głównie w Big Data, które wymagają „inteligencji obliczeniowej”. W 

tym kontekście naturalne przetwarzanie odbywa się zwykle w różnych technikach. Techniki, w tym 

obliczenia DNA lub obliczenia kwantowe, są obecnie właściwie badane, z wyjątkiem innych 



stosowanych naturalnych procedur obliczeniowych. W obliczeniach DNA używa się wielu zmiennych. 

Jest to scenariusz, w którym strategie AI obliczeniowe DNA są przydatne do zakupu ostatecznego 

wyniku z niewielkiego wstępnego zbioru danych, uniemożliwiając korzystanie ze wszystkich 

potencjalnych rozwiązań. Ewolucyjne i GA to kolejne opcje, które można rozważyć. Ostatecznie 

projektowanie systemów nanokomputerowych - niewiele jest inspirowanych biologią - obejmuje 

szeroką gamę powstających nanotechnologii. Podczas akumulacji najnowszych fizycznych podstaw 

roboczych, rekonfigurowalnej architektury pamięci i schematów obliczeniowych technologie te będą 

mogły wykorzystywać nową wersję danych do stosowania paradygmatów uczenia maszynowego w 

celu rozwiązywania złożonych problemów w wielu różnych zastosowaniach. 

NAUKA O ŻYWNOŚCI 

Nauka o żywności rozwija się szybko w połączeniu z nanotechnologią. Rynek spożywczy wymaga 

technologii, która jest niezbędna do utrzymania wiodącej pozycji na rynku w branży przetwórstwa 

spożywczego w celu wytwarzania niezawodnych, odpowiednich i smacznych świeżych produktów 

spożywczych, a odpowiedzią jest nanotechnologia. Nanocząsteczki („nano wewnątrz”, „nano na 

zewnątrz”) są używane odpowiednio jako konserwanty i opakowania. Dodatki do żywności w nanoskali 

mogą mieć wpływ na smak produktu, skład składników odżywczych, okres przydatności do spożycia i 

teksturę; może być używany nawet do wykrywania patogenów; i mogą działać jako oznaki jakości 

posiłków. Nanotechnologia oferuje ogromny wachlarz możliwości rozwoju najnowszych produktów i 

zastosowań systemów posiłków. Strategie AI bardzo wspierają możliwości badań i rozwoju dodatków 

do żywności i opakowań. 

NANOBOTY W MEDYCYNIE 

Ustalono, że wiele nanosystemów działa w interakcji z żywymi neuronami. Na przykład kilka 

właściwości CNT pozwala nam na rozplanowanie detektorów nanorurek, które mogą pomóc w 

implementacji zachowania sieci neuronowej ciągu impulsów, ponieważ detektory są gadżetami 

progowymi podobnymi do neuronów impulsowych. Techniki ANN są lukratywnie wykorzystywane do 

badania wykrywania niestabilnych związków organicznych przy użyciu czujników akustycznych i 

optycznych pokrytych CNT. Stwierdzono, że pierwszorzędną wymianę kategoryzacji uzyskuje się 

poprzez agregację różnych modułów czujników akustycznych i optycznych, co jest stanem, w którym 

SSN wykazują pełny potencjał. Alternatywnie, ANN zostały uznane za dobrze znane urządzenie do 

analizy i modelowania treningu nanocząstek w kontekście farmakologii i nanomedycyny, z efektem 

wysokiej zdolności w przypadku przewlekłej śmierci. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San 

Diego (UCSD) zaprojektowali nanoboty zdolne do oczyszczania krwi z toksyn wytwarzanych przez 

bakterie. Nanoboty te są około 25 razy mniejsze niż szerokość ludzkiego włosa i mogą przemieszczać 

się krok po kroku 35 μm, „pływając” przez krew, zasilane za pomocą ultradźwięków. Nanoboty 

wyewoluowane z pomocą naukowców z MIT w 2018 roku są tak małe i lekkie, że mogą unosić się w 

powietrzu. Ta nanotechnologia może stać się wykonalna dzięki połączeniu dwuwymiarowych 

dodatków elektronicznych z malutkimi cząsteczkami mierzącymi od jednej miliardowej do jednej 

milionowej metra. Ostatecznym efektem końcowym jest robot, który nie jest większy niż komórka 

jajowa lub ziarnko piasku. Połączenie półprzewodników fotodiodowych, które mają zdolność 

wykrywania promieniowania z obszaru optycznego i przekształcania go w sygnał elektryczny, pozwala 

na ciągłe zasilanie czujników środowiskowych wbudowanych w te roboty. Niewielka opłata za energię 

elektryczną jest wystarczająca, aby ta technologia działała bez baterii. Jeśli chodzi o wartość tych 

nanobotów, badacze planują wystrzelić je na misje w odległych lokalizacjach, aby odkryć otoczenie 

wraz z rurociągami i ludzkim układem pokarmowym. Ten mikroskopijny emisariusz można wypuścić do 

otworu, umożliwić przepływ przez kierunek rury, a następnie odzyskać przy wyjściu. Po zebraniu 



statystyki zebrane za pomocą czujników, składające się z uwagi czasoprzestrzennej pozytywnych 

substancji chemicznych, takich jak hormony i enzymy, można pobrać, a następnie rozważyć. 

PODSUMOWANIE 

Sztuczna inteligencja mogłaby skutecznie oferować rozwiązania wielu problemów pojawiających się w 

badaniach nad nanotechnologią. Zbadano zastosowanie ANN i GA w wielu ekskluzywnych kontekstach, 

począwszy od interpretacji danych w mikroskopowej sondzie skanującej po charakterystykę i kategorię 

właściwości tkanin w nanoskali. Dokonano również przeglądu różnych wysiłków zmierzających do 

skonstruowania nanomaszyn i wykorzystania ich do realizacji najnowocześniejszych paradygmatów 

inteligencji syntetycznej. Te pionierskie wysiłki wymagają rzeczywistej konwergencji nanotechnologii i 

sztucznej inteligencji w wysokowydajnych systemach komputerowych, możliwej dzięki konwergencji 

sztucznej inteligencji i nanotechnologii, głównie urządzeń nanokomputerowych opartych na 

biomateriałach. Wreszcie udowodniono, że ogromny wpływ na wykorzystanie strategii AI ma duży 

wpływ na pojemność. Jednak nanotechnologia została wykorzystana w badaniach biomedycznych, 

zastosowaniach naprawczych i naukach o żywności. Nanotechnologia zajmuje się projektowaniem 

oddolnym, podczas gdy badania nad sztuczną inteligencją zwykle oferują podejście odgórne do 

rozwiązywania problemów. Zbieżność tych dziedzin zapewni techniki dla wielu skomplikowanych 

zagadnień, które wymagają więcej niż jednej warstwy wyjaśnień i relacji. Nanotechnologia i sztuczna 

inteligencja mogą pomóc w tych wysiłkach, jak wspomniano powyżej, które ożywiają. 



WPROWADZENIE 

Naukowcy twierdzą, że czwarta rewolucja przemysłowa będzie napędzana technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi, uczeniem maszynowym, cyfryzacją, robotyką i sztuczną inteligencją 

(AI). Maszyny będą wykorzystywane do podejmowania decyzji, wywierając w ten sposób głęboki 

wpływ na praktyki marketingowe w biznesie i społeczeństwo. W ciągu najbliższych 20 lat rewolucja AI 

będzie miała jeszcze większy wpływ niż rewolucja przemysłowa i cyfrowa razem wzięte . Badania 

potwierdziły, że pojawienie się inteligentnych produktów i usług to nie tylko szum, ponieważ mają one 

zdolność do przekształcania świata. Badaczy przekonuje geneza AI, która przekroczyła już dwa „cykle 

szumu”, tj. pierwszy cykl szumu w latach 1950–1983, odrodzenie w latach 1983–2010 i drugi cykl 

szumu w latach 2011-2017. Teraz sztuczna inteligencja będzie przyszłością mózgów, umysłów i maszyn 

(2018-2035). W niedawnym badaniu ankietowym Frey i Osborne  stwierdzili, że 47% miejsc pracy w 

USA może zostać zautomatyzowanych do 2033 r., ponieważ sztuczna inteligencja będzie miała 

znaczący wpływ na sprzedaż, marketing i obsługę klienta. Eksperci przewidzieli znaczny wpływ 

sztucznej inteligencji w trzech branżach, tj. handlu detalicznym, edukacji i opiece zdrowotnej (Ostrom 

i in. 2018). Branża detaliczna o wysokim udziale pracy ludzkiej i jednoczesnych niskich marżach jest 

naturalnym rozwiązaniem dla zastosowań AI, zwłaszcza e-commerce. Zazwyczaj firmy e-commerce 

wykorzystują sztuczną inteligencję do personalizowania stron internetowych i rekomendacji 

produktów (Netflix). Giganci technologiczni i detaliczni, tacy jak Amazon.com, intensywnie inwestują 

w badania i rozwój zaawansowanych aplikacji AI, takich jak silnik rekomendacji (Alexa), asystenci 

głosowi (Echo), inicjatywa dronów Prime Air itp. W rzeczywistości Amazon oferuje AI i możliwości 

uczenia maszynowego innym firmom za pośrednictwem platformy chmurowej (AWS) (Weber i Schütte 

2019). Aby zrozumieć rolę i znaczenie sztucznej inteligencji w handlu elektronicznym, w tym rozdziale 

omówimy sztuczną inteligencję i jej zastosowania w różnych procesach biznesowych związanych z 

handlem elektronicznym. Ale zanim rozpoczniemy dyskusję, powinniśmy najpierw zrozumieć 

koncepcję AI, która jest szczegółowo opisana w poniższej sekcji. 

SZTUCZNA INTELIGENCJA 

Zanim omówimy sztuczną inteligencję, powinniśmy najpierw zrozumieć „inteligencję”, która jest 

zdolnością osoby do uczenia się, rozumienia lub radzenia sobie z nowymi sytuacjami; myśl 

abstrakcyjnie; i wykorzystywać wiedzę do manipulowania własnym środowiskiem. Ogólnie rzecz 

biorąc, inteligencję można zdefiniować jako zdolność do nabywania i wykorzystywania pamięci, 

wiedzy, doświadczenia, zrozumienia, rozumowania, wyobraźni, osądu, opinii, faktów, umiejętności, 

obliczeń, informacji i języka w celu obliczenia, klasyfikacji, generalizować i postrzegać relacje; 

rozwiązywać problemy; planować i myśleć abstrakcyjnie; zrozumieć złożone idee; uczyć się szybko; 

pokonać przeszkody; i skutecznie dostosowują się do nowych sytuacji, zmieniając siebie lub środowisko  

Sztuczna inteligencja naśladująca ludzką inteligencję 

Koncepcja AI wywodzi się z rozważań dotyczących stopnia, w jakim maszyna może częściowo lub 

całkowicie zastąpić człowieka w wykonywaniu zadań. Dlatego literatura marketingowa definiuje AI w 

kategoriach ludzkiej inteligencji. Na przykład naukowcy definiują sztuczną inteligencję jako maszynę, 

która wykazuje aspekty ludzkiej inteligencji, naśladuje inteligentne ludzkie zachowanie lub naśladuje 

jako inteligencję niebiologiczną. Podobnie McCarthy definiuje sztuczną inteligencję jako „naukę i 

inżynierię tworzenia inteligentnych maszyn, zwłaszcza inteligentnych programów komputerowych. 

Sztuczna inteligencja jest powiązana z podobnym zadaniem wykorzystania komputerów do 

zrozumienia ludzkiej inteligencji, ale nie musi ograniczać się do metod, które można zaobserwować 

biologicznie”. Te definicje sprawiają, że sztuczna inteligencja jest uzależniona od ludzkiej inteligencji. 

AI przekracza ludzką inteligencję 



Czasami ludzie dopuszczają się zachowań, które mogą nie prowadzić do najlepszego wyniku 

końcowego, z powodu ograniczonej racjonalności wynikającej z ograniczonej informacji, zdolności 

poznawczych i skończonego czasu na podjęcie decyzji . Są naukowcy, którzy wierzą, że maszyny mogą 

wykazywać inteligencję podobną do ludzkiej na dwa sposoby: działając inteligentnie (wykonując 

procesy takie jak zapamiętywanie, uczenie się, rozumowanie, percepcja i rozwiązywanie problemów 

w kierunku zachowania ukierunkowanego na cel) oraz racjonalnie (osiągając „właściwą rzecz”. ” w 

niepewności). Sztuczna inteligencja, z pomocą Big Data i głębokiego uczenia, może identyfikować 

skłonności, intencje i wzorce, które wykraczają poza możliwości intelektualne ludzkiego mózgu. Mózg 

ludzki potrafi interpretować i wyciągać wnioski na podstawie ograniczonych danych; jednak maszyny 

mogą interpretować miliardy punktów danych. Sztuczna inteligencja rozwinęła się poprzez „cztery 

procesy inteligencji” (tj. od analitycznego do emocjonalnego), aby zdobyć zaawansowane zdolności, 

takie jak rozumowanie, planowanie, uczenie się koncepcyjne, kreatywność, zdrowy rozsądek, myślenie 

międzydziedzinowe, a nawet samoświadomość. W tym scenariuszu bardziej odpowiednia brzmi 

definicja sztucznej inteligencji zaproponowana przez Kaplana i Haenleina, tj. sztuczna inteligencja „jako 

zdolność systemu do prawidłowej interpretacji danych zewnętrznych, uczenia się na podstawie takich 

danych i wykorzystywania tych wiedzy do osiągnięcia określonych celów i zadania poprzez elastyczną 

adaptację.” 

PROCESY BIZNESOWE E-COMMERCE I SZTUCZNA INTELIGENCJA 

Istnieją różne procesy biznesowe, takie jak marketing, kupno, sprzedaż i serwis produktów i usług, 

realizowane przez firmy zajmujące się e-commerce. Firmy te całkowicie polegają na aplikacjach handlu 

elektronicznego i technologiach internetowych w zakresie marketingu, odkrywania, przetwarzania 

transakcji oraz obsługi produktów i klientów. Witryny handlu elektronicznego przeprowadzają 

interaktywne procesy marketingu, składania zamówień, płatności i obsługi klienta w sieci WWW. E-

commerce obejmuje również procesy związane z e-biznesem, gdzie dostawcy i klienci uzyskują dostęp 

do baz danych magazynowych poprzez ekstranet (przetwarzanie transakcji) lub przedstawiciele 

handlowi i obsługi klienta uzyskują dostęp do systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM) przez 

internet ( serwis i wsparcie) lub klienci współpracują przy rozwoju produktu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej i mediów społecznościowych (marketing/discovery) . Naukowcy uważają, że sztuczna 

inteligencja może poprawić wyniki biznesowe, ponieważ rozwiązania AI są szybsze, tańsze i mniej 

podatne na ludzkie błędy. Dlatego w kolejnych sekcjach postaramy się zrozumieć, w jaki sposób 

sztuczna inteligencja przyczynia się do różnych procesów biznesowych e-commerce. 

MARKETING 

Badania rynku 

Do trzeciej rewolucji przemysłowej przedsiębiorstwa wykorzystywały technologie informatyczne 

wyłącznie do przetwarzania danych i komunikacji. Jednak czwarta rewolucja przemysłowa pozwoli 

komputerom podejmować właściwe i rzetelne decyzje. Naukowcy uważają, że duże firmy, które nie 

wdrożą najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, zostaną zmiecione w obliczu 

konkurencji. Głównym celem badania rynku jest identyfikacja dokładnych segmentów grup klientów. 

Wybrane segmenty nakierowane są na odpowiednie produkty, oferowane w odpowiednich cenach i 

wspierane rozsądnymi strategiami promocyjnymi i komunikacyjnymi w celu dostarczenia produktów 

do klientów poprzez odpowiednią strategię dystrybucji. Wcześniej segmentacja była generalnie oparta 

na „tradycyjnych” technikach (takich jak analiza skupień (dla grupowania), automatyczne wykrywanie 

interakcji chi-kwadrat (CHAID) (dla klasyfikacji)) lub nowszych technikach segmentacji (jak ukryte 

modele Markowa, wsparcie maszyny wektorowe, sztuczne sieci neuronowe (ANN), drzewa 

klasyfikacyjne i regresyjne (CART) oraz algorytmy genetyczne. Narzędzia uczenia maszynowego 



nowego stulecia zwiększyły wydajność tych algorytmów segmentacji. Na przykład modele ANN 

wykorzystujące sztuczną inteligencję mogą znaleźć rozwiązania problemów marketingowych, z którymi 

borykają się firmy e-commerce B2B. Marketerzy mają w swoich rękach ogromne statystyki, aby 

przetwarzać ogromne ilości danych nieustrukturyzowanych (Big Data) do segmentacji za pomocą 

nienadzorowanych sieci neuronowych. Teraz segmenty rentowności lub wartości życiowej klienta 

(CLV) można zidentyfikować na podstawie drzew decyzyjnych opartych na uczeniu maszynowym. 

Sztuczna inteligencja może przetwarzać ogromną ilość pisanych i niepisanych treści generowanych 

przez użytkowników dostępnych na platformach mediów społecznościowych, aby ujawnić potrzeby, 

preferencje, postawy i zachowania użytkowników. Na przykład system IBM Watson AI może 

zidentyfikować cechy psychograficzne wyrażone w fragmencie tekstu, aby dostarczyć cennych 

informacji marketerom na temat rozwoju nowego produktu lub innowacji. Sztuczna inteligencja może 

identyfikować motywy i wzorce w postach użytkowników, aby interpretować wrażenia użytkownika, a 

informacje mogą być wykorzystywane do tworzenia strategii poprawiających wrażenia użytkownika. 

Pomaga również w gromadzeniu, sortowaniu i analizowaniu wiedzy o rynku zewnętrznym, tj. 

informacji o zewnętrznych siłach rynkowych i interesariuszach, które mogą wpływać na preferencje i 

zachowania klientów. Na przykład systemy sztucznej inteligencji wspierane przez algorytmy uczenia 

maszynowego i przetwarzania języka naturalnego mogą identyfikować fałszywe wiadomości z 

ogromnej ilości treści publikowanych na blogach, w mediach społecznościowych itp. Podobnie, 

inteligencję konkurencyjną można opracować, identyfikując tematy lub słowa kluczowe z 

nieustrukturyzowanych danych (wiadomości, media społecznościowe, zawartość witryny internetowej 

itp.) 

Stymulacja rynku 

Stymulacja rynku jest zbieżna z marketingiem, który jest „działaniem, zbiorem instytucji i procesów 

tworzenia, komunikowania, dostarczania i wymiany ofert, które mają wartość dla klientów, klientów, 

partnerów i całego społeczeństwa”. Zazwyczaj obejmuje cztery oddzielne, ale powiązane ze sobą 

elementy, tj. produkt, cenę, miejsce i promocję. Jednak koncepcja marketingu dotarła do punktu 

ewolucyjnego, w którym konieczne jest dostosowanie do technologii, a wpływ sztucznej inteligencji na 

każdy komponent marketingu mix jest oczywisty, tj. na produkt (hiperpersonalizacja, rozwój nowego 

produktu, automatyczne rekomendacje itp. , cena (zarządzanie cenami, spersonalizowana dynamiczna 

wycena), miejsce (wygoda, szybkość, prosty proces sprzedaży, wsparcie chatbotem 24/7 itp.) oraz 

promocja (spersonalizowana komunikacja, unikalne doświadczenie użytkownika, tworzenie wow, 

minimalizacja rozczarowań itp.) Spośród pięciu obszarów sztucznej inteligencji (tj. rozpoznawania 

obrazu, rozpoznawania tekstu, podejmowania decyzji, rozpoznawania głosu oraz autonomicznych 

robotów i pojazdów) pierwsze trzy są dość szeroko wykorzystywane w marketingu. Marketerzy 

ostrożnie wdrażają aplikacje AI ze względu na związane z nimi koszty i niepewność. Jednak duże firmy 

technologiczne, takie jak Google, Amazon, Microsoft i Apple, inwestują w obszary sztucznej inteligencji, 

takie jak rozpoznawanie głosu oraz autonomiczne roboty i rozwiązania dla pojazdów. W rezultacie 

istnieje znaczący wpływ AI na współczesne praktyki marketingowe; na przykład zautomatyzowano 

rutynowe, czasochłonne i powtarzalne zadania (zbieranie danych, analiza, wyszukiwanie obrazów, 

przetwarzanie); podkreślane są działania strategiczne i kreatywne służące budowaniu przewagi 

konkurencyjnej; a przedsiębiorstwa opracowują innowacyjne sposoby dostarczania wartości dla 

klienta. Stworzyła ponadto ekosystem marketingowy, w którym poszukiwane są podmioty oferujące 

rozwiązania AI. 

Przetwarzanie transakcji 

Negocjacje warunków 



Negocjacje można zdefiniować jako sztukę (bardziej niż naukę), aby uzyskać to, czego chcesz od 

negocjacji lub interakcji między osobami. Większość interakcji w przypadku transakcji e-commerce 

odbywa się drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów 

społecznościowych, czatu tekstowego lub telefonu. W tym ustawieniu sztuczna inteligencja może być 

stosowana jako nauka funkcjonalna, aby dać przewagę w procesie negocjacji . Negocjacje są jak dialog 

perswazji, w którym szereg argumentów jest przedstawianych iteracyjnie przez zwolennika i 

przeciwnika, a obaj wydają kontrargumenty, aby obalić swoje argumenty . W oparciu o elementy 

negocjacji (tj. zestaw negocjacyjny, protokół, zbiór strategii i regułę umowy) naukowcy szkolą swoje 

chatboty i wirtualnych asystentów, aby planowali kilka kroków naprzód i oceniali, jak mówią różne 

rzeczy może zmienić wynik negocjacji (Reynolds 2017). Ci agenci ds. negocjacji AI mogą działać 24/7 w 

imieniu sprzedawcy internetowego, aby lokalizować klientów i automatycznie negocjować najlepszy 

termin zgodnie z parametrami określonymi przez administratora lub nawet warunkami rynkowymi. 

Sklepom internetowym dość trudno jest nawiązać komunikację za pomocą graficznych interfejsów 

użytkownika (stron internetowych) w celu pozyskiwania, obsługi i utrzymania klientów. Podobnie, 

klienci nie mają szans na negocjowanie lepszej oferty (Huang i Lin 2005). Jednak wdrożenie interfejsu 

w języku naturalnym do interakcji człowiek-komputer może skutecznie rozwiązać ten problem. E-

commerce to bardzo dynamiczny rynek, a ceny zmieniają się bardzo szybko. Firmy e-commerce 

wykorzystują sztuczną inteligencję do dynamicznej wyceny swoich produktów i usług, tj. dostosowują 

ceny do warunków rynkowych (popyt-podaż) w czasie rzeczywistym. 

Wybór i priorytet zamówienia 

Alibaba wprowadziła technologię Fashion AI, aby zwiększyć sprzedaż. Klienci mogą przesyłać zdjęcia 

produktu, który chcieliby kupić, do witryny e-commerce Taobao, a witryna automatycznie wyszukuje 

ten przedmiot na sprzedaż podobny do zdjęcia. Podobnie sztuczna inteligencja może zbierać dane w 

czasie rzeczywistym, śledząc aktywność online klienta na swojej lub konkurencyjnej stronie 

internetowej, aby zdecydować i zaoferować zniżkę cenową lub przeszukać bazę danych firmy, aby 

sprawdzić, czy kupujący odrzucili lub zaakceptowali poprzednie rekomendacje produktów. Innym 

ważnym zastosowaniem sztucznej inteligencji jest optymalizacja uzupełniania zapasów. AI może 

obniżyć koszty inwentaryzacji, określając odpowiedni czas i ilość na złożenie zamówienia do magazynu 

centralnego i dostawców. Może to rozwiązać kilka problemów, takich jak zmniejszenie ilości lub ilości 

niesprzedanych towarów, optymalizacja miejsca na półkach w magazynie oraz zwiększenie 

przepływów pieniężnych. Algorytmy AI mogą zoptymalizować indywidualne zamówienie i dostawę 

(personalizację) oraz uprościć złożone zadania, takie jak dostawa tego samego dnia. 

Potwierdzenie zamówienia 

Za pomocą systemów predykcyjnych sztuczna inteligencja może ocenić potencjalnych klientów 

(klientów) pod kątem ich skłonności do zakupów (leady wysokiej jakości), odpowiadać na często 

zadawane pytania i przezwyciężać zastrzeżenia klientów za pomocą emocjonalnej sztucznej inteligencji 

oraz zautomatyzować i przyspieszyć proces realizacji transakcji. Czołowe firmy e-commerce, takie jak 

Amazon, wprowadziły zamawianie ze wspomaganiem językowym (Amazon Echo). Do prognozowania 

sprzedaży wykorzystywane są złożone modele AI; asortymenty sklepowe; personalizowanie 

wyszukiwań, rekomendacji, cen i promocji. Sztuczna inteligencja może zautomatyzować spotkania z 

usługami i zapewnić spersonalizowane i istotne informacje na różnych urządzeniach 

Zarządzanie rozliczeniami/płatnościami zamówień 

Sztuczna inteligencja może pomóc firmom e-commerce w trzech kluczowych obszarach: fakturowanie, 

optymalizacja płatności i wykrywanie oszustw. Fakturowanie i przetwarzanie faktur to najbardziej 

uciążliwe i skomplikowane zadania w biznesie. Jednak aplikacje AI mogą pomóc firmom w 



dopasowywaniu faktur klientów do otrzymanych płatności. Ręczne i półautomatyczne procesy 

rozliczeniowe nie są w stanie obsłużyć ogromnej liczby płatności klientów, ale systemy rozliczeniowe 

obsługujące sztuczną inteligencję obsługują takie funkcje, jak segregacja faktur, ekstrakcja danych, 

generowanie faktur itp. i mogą obsługiwać ogromne ilości danych, aby uniknąć wszelkich anomalii i 

niespójności oraz rozbieżności w fakturach . Transakcja online to jeden z najwygodniejszych sposobów 

dokonywania płatności za pomocą komputera i Internetu. Klienci mogą używać swoich e-portfeli kart 

kredytowych, kart debetowych i danych uwierzytelniających do bankowości internetowej do transakcji 

online (Kalia 2016; Kalia i in. 2017a). Pomimo różnych zabezpieczeń, każda transakcja online wiąże się 

z ryzykiem oszustwa. Oprogramowanie bilingowe oparte na sztucznej inteligencji może przede 

wszystkim zapobiegać występowaniu oszustw, aktywując automatyczny, zorientowany na decyzje i 

zaawansowany system wykrywania oszustw. Na przykład Fraugster wykorzystuje dane historyczne 

związane z transakcjami, rozliczeniami, adresami wysyłki i połączeniem IP do wykrywania oszustw 

płatniczych 

SERWIS I WSPARCIE 

Planowanie zamówień/dostawa realizacji 

Planowanie i realizacja zamówień obejmuje zadania związane z odbiorem lub dostawą produktów i 

usług we właściwym miejscu i czasie w odpowiedniej ilości i jakości .Ze względu na nieregularne wzorce 

zamówień, ograniczony czas realizacji zamówienia i krótkoterminowe harmonogramy dostaw, branża 

e-commerce wymaga niezwykle wydajnych procesów realizacji. Tutaj systemy sztucznej inteligencji 

mogą aktywnie monitorować i optymalizować te procesy, biorąc pod uwagę czynniki popytu na 

zamówienia i cechy produktu, aby zautomatyzować idealną strategię logistyczną . Naukowcy twierdzą, 

że zrównoważone łańcuchy dostaw i logistyka zwrotna są głównymi tematami obecnych i przyszłych 

badań nad sztuczną inteligencją. Dlatego wiodące firmy e-commerce, takie jak Amazon.com, inwestują 

w robotykę i technologie realizacji zamówień kosmicznych (drony do dostarczania zamówień). Oprócz 

realizacji, kolejnym wyzwaniem jest logistyka zwrotna. Produkty są zazwyczaj zwracane bez 

oryginalnego opakowania oraz bez sezonowych kolekcji, a podobieństwo produktów może 

skomplikować proces. Automatyczne rozpoznawanie obrazów oparte na sztucznej inteligencji może 

porównywać te zwroty z obrazami katalogowymi w celu sortowania produktów. 

Obsługa klienta i wsparcie 

W branży e-commerce jakość usług może zmienić zasady .Sztuczna inteligencja może odgrywać 

wiodącą rolę w obsłudze klienta i wsparciu, zwiększając satysfakcję, poprawiając relacje, personalizując 

wsparcie i zapewniając naprawę w przypadku awarii usługi. Naukowcy nazywają to „sztuczną 

inteligencją usług” i definiują ją jako „konfigurację technologii w celu zapewnienia wartości w 

wewnętrznych i zewnętrznych środowiskach usługowych poprzez elastyczną adaptację umożliwianą 

przez wykrywanie, uczenie się, podejmowanie decyzji i działania”. Dlatego sztuczna inteligencja usług 

polega nie tylko na stosowaniu wcześniej zaprogramowanych decyzji, ale ma również zdolność uczenia 

się. Sztuczna inteligencja może wpływać na satysfakcję klienta, ponieważ usługa oparta na sztucznej 

inteligencji jest bardziej niezawodna, wysokiej jakości, spójna, stale dostępna (24/7) i mniej podatna 

na błędy ludzkie wynikające ze zmęczenia i ograniczonej racjonalności  . Podobnie firmom e-commerce 

łatwiej jest podejmować działania marketingowe w celu nawiązywania, rozwijania i utrzymywania 

relacji z klientami. Na przykład wirtualni asystenci mogą powiadamiać miliony użytkowników lub 

analizować ich zakupy, zwroty lub informacje o kartach lojalnościowych i świadczyć usługi, które 

wykraczają poza ludzkie możliwości. Systemy obsługujące sztuczną inteligencję mogą tworzyć 

kompleksowe profile obecnych lub potencjalnych klientów, wykorzystując ustrukturyzowane i 

nieustrukturyzowane dane dotyczące ich cech psychograficznych, demograficznych i webograficznych 



oraz zachowań zakupowych online (częstotliwość, czas od poprzedniej wizyty, rodzaj i wielkość 

wcześniejszych zakupów), i przetwarzać je za pomocą uczenia maszynowego i algorytmów 

predykcyjnych w celu wzmocnienia wysiłków na rzecz relacji z klientami i poszukiwania potencjalnych 

klientów. Sztuczna inteligencja może zapewnić klientom wysokiej jakości spersonalizowane wrażenia, 

ucząc się mówić w wielu językach, identyfikować stany emocjonalne klientów lub uzyskiwać dla nich 

informacje. Niezadowolony klient może rozpowszechniać negatywną wiadomość pantoflową. Jednak 

firmy mogą wyszukiwać wysokiej jakości informacje zwrotne od klientów, aby opracować strategie 

odzyskiwania usług . 

UWAGI KOŃCOWE 

AI odgrywa rozbudowaną i kluczową rolę w różnych segmentach/procesach przedsiębiorstw e-

commerce. Aby osiągnąć ten cel, rola AI w procesach biznesowych e-commerce, takich jak badania 

rynku, stymulacja rynku, negocjowanie warunków, przyjmowanie zamówień, wybór i priorytet 

zamówień, rozliczanie zamówień/zarządzanie płatnościami, planowanie/realizowanie zamówień oraz 

obsługa i wsparcie klienta został szczegółowo opisany. Zauważyliśmy, że możliwości zastosowania AI 

do marketingu, przetwarzania transakcji oraz obsługi i wsparcia biznesu e-commerce są liczne. W 

tempie obecnego rozwoju technologicznego sztuczna inteligencja będzie przechodzić od zaledwie 

narzędzia do przetwarzania danych i informacji (słaba sztuczna inteligencja) do niezależnego systemu 

zdolnego do podejmowania ludzkich decyzji (silna sztuczna inteligencja). 



WPROWADZENIE 

Sztuczna inteligencja (AI), gałąź informatyki, to szybko rozwijająca się technologia na całym świecie. 

Interdyscyplinarna nauka z wieloma podejściami dotyczy budowania i budowania inteligentnych 

technologii do wykonywania różnorodnych zadań. Z biegiem czasu ciągłe doskonalenie technologii 

pozwala różnym sektorom społeczeństwa na przyjmowanie sztucznej technologii. Faktem jest, że Indie 

są uważane za centrum technologiczne, ale wśród różnych sektorów sektor bankowy jest jednym z 

pierwszych użytkowników sztucznej inteligencji. Banki realizowały wdrażanie technologii na różne 

sposoby. Sztuczna inteligencja w sektorze bankowym jest nie tylko pomocna w utrzymaniu klientów, 

ale także pomaga w usprawnieniu toku działań i personalizacji doświadczenia konsumenta3. Jest to 

sposób na zmianę maksymalnie krytycznych zadań stojących przed klientem i pomaga w utrzymaniu 

przewagi konkurencyjnej. 

SZTUCZNA INTELIGENCJA W SEKTORZE BANKOWYM 

W indyjskim sektorze bankowym technologia jest uważana za kamień węgielny. W połowie lat 90. 

indyjski sektor bankowy zaczął wykorzystywać tę technologię, aby rozpocząć swoją podróż. Sektor 

bankowy zaczyna wówczas wdrażać najnowsze technologie, począwszy od rutynowych transakcji, a 

skończywszy na podstawowych operacjach bankowych. Przyjęcie technologii jako AI, większej fali 

cyfrowej, w tak ogromnym tempie, uważane jest za czwartą rewolucję przemysłową. AI to nic innego 

jak rozwój systemów komputerowych w miejscu pracy, które pomagają różnym sektorom w 

wykonywaniu zadań naturalnie wymagających ludzkiej inteligencji, takich jak tłumaczenie 

rozpoznawania głosu między językami itp. Dość agresywnie indyjski sektor bankowy wykorzystuje 

sztuczną inteligencję w aktualny scenariusz. Jak wynika z raportu PwC FinTech (India) 2017, globalna 

inwestycja w zastosowania sztucznej inteligencji wyniosła w 2015 roku 4 mld USD, a w 2017 roku 

osiągnęła 5,1 mld USD7. rok finansowy 2018, z którego wynika, że wartość pożyczek cyfrowych w 

Indiach wyniosła 75 mld USD, a do końca roku obrotowego 2023 oczekiwano, że wartość pożyczek 

wzrośnie do 1 biliona USD, co obejmuje pięciokrotny wzrost wydatki cyfrowe. Według informacji 

międzynarodowej firmy konsultingowej Gartner, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w roku 

obrotowym 2020 indyjski sektor bankowy kontynuuje swoje tempo, inwestując w biznes cyfrowy i 

wykazuje wzrost inwestycji o 9,1% w porównaniu do roku obrotowego 2019. W roku obrotowym 2020 

przewidywano łączną inwestycję w wysokości 11 miliardów USD9 

ABC ERY CYFROWEJ W SEKTORZE BANKOWYM 

Ponieważ sektor bankowy zmierza w kierunku cyfryzacji, najczęściej zadawane pytanie brzmi: „Jak 

mogą zostać supergwiazdami bankowości cyfrowej?” Zbliżamy się do świata, w którym przyszłość 

finansów stale rośnie, gdzie banki świadczą usługi finansowe klientom, wywodząc się z e-commerce. 

Banki będą musiały ciężko pracować od samego świadczenia podstawowych usług i muszą patrzeć w 

przyszłość, aby stać się bankiem przyszłości. Jest to możliwe tylko poprzez zmianę definicji ABC w 

odpowiednim sektorze, gdzie: 

A - Artificial Intelligence 

B - Big Tech  

C - Core Banking i Chmura 

A jako sztuczna inteligencja 

Banki przyjmują technologie AI w swoim sektorze w postaci automatyzacji, chatbotów, analityki itp. 

Przyjęcie tych udogodnień sprawi, że bank będzie mądrzejszy, szybszy i solidniejszy. Poza sektorem 



technologicznym, mając na uwadze inwestycje w AI , sektor bankowy jest uważany za jednego z 

największych wydawców w tej dziedzinie. 

B jako Big Tech 

Podejmując napięcia przyszłości, banki nie ignorują wyzwań, przed którymi stoi Big Tech. Wraz z 

wejściem na rynek Big Tech sytuacja się zmienia. Tradycyjna bankowość w dzisiejszych czasach 

odchodzi w przeszłość. Big Tech ma swój własny zasięg i zasięg klientów, i całkiem możliwe, że może 

być większy niż banki. Firmy takie jak Amazon, Facebook itp. zdobyły rynek z coraz większym udziałem 

czasu i uwagi konsumentów. Strony te traktują system finansowy jako narzędzie do zdobywania 

większej liczby klientów, a kiedy weszli w strefę płatności i finansów, osiągnęli gigantyczne rozmiary. 

Big Techs odtworzyli formę płatności, tworząc platformy mobilne, co jest uważane za korzystną 

politykę nie tylko przez ludzi z klasy średniej, ale także przez rząd. FinTechy były uważane za 

usługodawców dla banków, ale Big Techs są bardziej przyjazne. Aby jednak przetrwać w erze 

zaawansowanych technologii cyfrowych, sektor bankowy musi przyjąć sposób myślenia oparty na 

danych i zorientowany na klienta. Uruchomiona aplikacja biznesowa, WhatsApp, pomaga małym 

firmom i domom biznesowym otworzyć inne konto z narzędziami do przesyłania wiadomości, a wyniki 

można wyświetlić na obrazie. Indyjski sektor bankowy, rozważając Big Techs, zrobił krok, aby wejść w 

świat transakcji cyfrowych, które obejmują NEFT/RTGS, płatności kartami debetowymi i kredytowymi, 

BHIM UPI itp. Pomaga to sektorowi bankowemu w zwiększeniu liczby elektronicznych transakcji 

płatniczych poprzez 95,4% w latach 2018-2019, w porównaniu z 92,6%16 rok wcześniej. 

C jako Core Banking i Chmura 

W latach 1950-1960 banki inwestowały w komputery typu mainframe, co było pierwszą inwestycją 

banków w technologię. Od ponad 50 lat niektóre banki nadal używają starszych systemów i pracują 

nad przestarzałymi pakietami oprogramowania. Ograniczenia kosztowe i czasowe ograniczają sektor 

w całkowitym przejściu do nowego świata cyfryzacji. W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzono 

remont podstawowej infrastruktury, ponieważ przestarzałe bankowe systemy informatyczne 

osiągnęły punkt redundancji. Kilka czynników, które przyczyniają się do dążenia do inwestycji w IT to: 

• Nowa i ulepszona technologia 

• Większy nacisk na jakość danych, dostępność itp. 

• Wzrost oczekiwań klientów 

• Większy nacisk na oszczędność kosztów 

Chmura i nowoczesna technologia pomagają sektorowi bankowemu w poprawie efektywności, 

szybkości i szybkości wprowadzania na rynek. Bez wątpienia mogą zapewnić lepsze możliwości 

marketingowe, ale w najbliższej przyszłości koszty IT banków będą jeszcze wyższe. 

SZANSE I WYZWANIA W SEKTORZE BANKOWYM DZIĘKI CYFRYZACJI 

MOŻLIWOŚCI 

Sektor bankowy w Indiach zaczął wdrażać sztuczną inteligencję w obszarach zarządzania biznesem i 

operacji finansowych. Niektóre z obszarów, w których sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w 

branży bankowej, obejmują: 

1. Interfejs klienta: Banki w obecnej erze używają wirtualnej obsługi klienta, takiej jak chatbot, aplikacje 

mobilne itp., aby pomóc im w rozwiązywaniu ich zapytań. 



2. Spersonalizowane usługi finansowe: Banki zapewniają klientom spersonalizowaną obsługę, w skład 

której wchodzą doradcy finansowi i planiści, którzy pomagają im w podejmowaniu właściwych decyzji 

finansowych we właściwym czasie. Doradcy analizują rynek, udzielają rekomendacji klientom i 

pomagają w planowaniu finansowym. 

4. Portfele cyfrowe: Portfele cyfrowe są uważane za przyszłość technologii wydatkowania w czasie 

rzeczywistym. Obejmują one Amazon pay, PayPal itp. Pomagają klientom zmniejszyć ich zależność od 

płynnej gotówki. Wprowadzają pojęcie płatności w dowolnym momencie, zwiększając tym samym 

zasięg pieniądza na nowe wyżyny. 

5. Wykrywanie oszustw i zarządzanie ryzykiem: Technologia poprzez ciągłe monitorowanie transakcji 

pomaga w wykrywaniu różnego rodzaju oszustw i nadużyć, a ostatecznie pomaga w wykryciu 

potencjalnego ryzyka w odpowiednim czasie. 

6. Bankowość wspomagana głosem: wraz z rozwojem sztucznej inteligencji fizyczna obecność klientów 

słabnie. Zaczęli korzystać z usług, takich jak polecenia głosowe, ekrany dotykowe itp., zamiast wchodzić 

w interakcje z pracownikami banków. Robotyka, taka jak bankomat przypominający maszynę, pomaga 

im w rozwiązywaniu ich zapytań i zapewnianiu odpowiednich rozwiązań ich problemów, łącząc 

klientów z różnymi usługami bankowymi. Doprowadzi to do zmniejszenia liczby błędów ludzkich18 i 

ostatecznie do wzrostu ich efektywności. 

WYZWANIA 

1. Brak wykwalifikowanego personelu: Personel bankowy nie ma wiedzy technicznej. Ograniczona 

liczba pracowników w sektorze może skutecznie wykorzystywać sztuczną inteligencję. Aby sprostać 

temu wyzwaniu, należy przeszkolić pracowników. 

2. Oparte na danych: technologie AI są głodne danych. Wymagają ogromnych ilości danych, aby 

zapewnić lepsze wyniki. Innym problemem, z którym boryka się sektor, jest brak użytecznych danych, 

które mogą być badane przez sztuczną inteligencję, ponieważ do banków nadal obowiązuje 

powiedzenie „Garbage In and Garbage Out”. 

3. Drogie: Faktem jest, że istnieją pewne problemy, które można rozwiązać za pomocą tradycyjnych 

narzędzi wywiadowczych i nie przyniosą one większych korzyści z przyjęcia AI. Tak więc w takich 

przypadkach przyjęcie sztucznej inteligencji jest kosztowną sprawą. 

4. Ciągłe zmiany technologiczne: W każdym sektorze wybór technologii odgrywa ważną rolę. Sektor 

bankowy zaczął adaptować dostępne na rynku technologie. Wraz ze znaczącymi zmianami na rynku, 

technologia przyjęta przez banki stanie się przestarzała wraz z wprowadzeniem nowych narzędzi i 

sprzętu. Doprowadzi to do wzrostu wydatków banków. 

WNIOSEK 

Po demonetyzacji trend digitalizacji ma miejsce w niemal wszystkich sektorach społeczeństwa, 

zwłaszcza w bankowości. W tej cyfrowej erze tradycyjna bankowość zmieniła się i zaczęła przyjmować 

nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, chmura itp., aby zwiększyć swoją wydajność i obniżyć 

koszty operacyjne. Sektor bankowy jest w jego fazie przejściowej, tj. przejście z etapu pączkowania do 

ery sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja wprowadza zmiany w procesach biznesowych i 

usługach obsługi klienta w danym sektorze. Niewątpliwie prowadziłoby to do rozluźnienia zadań 

banków, a także dostosowania do potrzeb klientów, ale z drugiej strony doszło do komplikacji w postaci 

wzrostu zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Tak więc głównym obowiązkiem banków jest przyjęcie 



technologii, takich jak łańcuch bloków, które pomagają im w tworzeniu aktywnych mechanizmów 

obrony przed cyberprzestępczością. 



WPROWADZENIE 

Sztuczna inteligencja (AI) to badanie, w którym systemom komputerowym nadaje się zdolność do 

wykonywania zadań, które zwykle zależą od ludzkiej inteligencji. AI pozwala zaawansowanej 

technologii zastąpić człowieka w procesach gromadzenia i analizy danych, a nawet w procesie 

podejmowania ostatecznych decyzji. W sektorze bankowym drastycznie wzrosło wykorzystanie 

nowoczesnych technologii. Dlatego sztuczna inteligencja jest obecnie wdrażana w wielu bankach na 

całym świecie. Wcześniej banki wymagały do swojego funkcjonowania zaangażowania człowieka. 

Teraz, wraz z wdrożeniem różnych technologii w bankach, zaowocowało to maksymalną wydajnością. 

Stąd sztuczną inteligencję można znaleźć w bankach w usługach związanych z spersonalizowanymi 

finansami, gdzie AI pomaga w badaniu giełd i oferuje rekomendacje zgodnie z celami monetarnymi 

klientów. Analizowanie ogromnych ilości danych oraz przeprowadzanie różnych obliczeń i 

przewidywań pomogło w automatycznych decyzjach o pożyczkach podejmowanych przez sztuczną 

inteligencję w celu osiągnięcia lepszych zwrotów. Unikalne zdolności AI w przetwarzaniu języka 

pomogły zwiększyć efektywność procesów w bankach, co w konsekwencji pomogło w ograniczeniu 

błędów ludzkich. Moc przetwarzania mowy za pomocą sztucznej inteligencji pomogła zautomatyzować 

różne zgłoszenia do obsługi klienta, a to pomogło skrócić czas oczekiwania klientów, którzy czekają na 

przedstawiciela klienta, który przyjmie ich telefon. Klienci branży ubezpieczeniowej i bankowej 

oczekują teraz szybkiej i sprawnej obsługi. Milenialsi stawiają na wygodę. W ubezpieczeniach obszary 

takie jak rozpatrywanie roszczeń, wykrywanie oszustw, underwriting, obsługa klienta itp. ewoluowały 

w kierunku technologii usprawniającej te procesy. Głównym powodem takiego rozprzestrzeniania się 

sztucznej inteligencji jest lepsza analiza i wgląd w dane. Branża usług bankowych i finansowych również 

znajduje kilka zastosowań sztucznej inteligencji, takich jak doradcy kredytowi, planowanie portfela 

obligacji i uzyskiwanie wglądu w transakcje, diagnozowanie błędów itp. Obliczenia, takie jak stopy 

zwrotu, analizy szeregów czasowych, indeksy aktualizacji itp. są specyficzne dla dziedzina bankowości 

i finansów, i są one przeprowadzane za pomocą technik obliczeniowych rankingu ryzyka, algorytmów 

programowania liniowego, wieloatrybutowego scoringu, weryfikacji protokołów itp. Banki 

inwestycyjne stosują sztuczną inteligencję, aby zapobiegać nieuczciwym działaniom oraz zapewniać 

standardową i ulepszoną obsługę klienta oraz rozwiązania w czasie rzeczywistym , do dokumentacji 

cyfrowej itp. Banki wykorzystują inteligencję maszynową i Big Data do zbierania informacji o klientach 

w celu oceny ich zdolności kredytowej i oferowania spersonalizowanych usług. Algorytmy AI 

umożliwiają opracowywanie wysoce wyrafinowanych strategii inwestycyjnych i ograniczanie prania 

pieniędzy poprzez analizę danych wewnętrznych, które są publicznie dostępne w sieci klientów. 

Sztuczna inteligencja pozwala bankom oceniać ryzyko przy użyciu dużych ilości danych, rozumieć i 

dostosowywać się do zmieniającego się krajobrazu finansowego, być bardziej spójnym w swoich 

operacjach, dodawać wartość i podejmować wysokiej jakości decyzje . AI jest również wykorzystywana 

w sektorze ubezpieczeniowym. Konsument zazwyczaj kupuje polisę ubezpieczeniową i zgłasza 

roszczenia, i to jest podstawowy związek pomiędzy konsumentem a ubezpieczycielem. Obecnie 

sztuczna inteligencja w sektorze ubezpieczeniowym jest wykorzystywana do wzmacniania zdolności i 

wiedzy ubezpieczyciela, a nie konsumenta. Jeżeli ubezpieczyciel ma większą wiedzę na temat 

przeszłych roszczeń klienta i jeżeli roszczeń jest bardzo mniej lub wcale, to produkt ubezpieczeniowy 

może być sprzedany po niższej cenie, co może być konkurencyjne na rynku. W tym rozdziale omówiono 

niektóre z kluczowych zastosowań sztucznej inteligencji w ubezpieczeniach, bankowości i finansach, 

takie jak analiza predykcyjna, algorytmy genetyczne (GA) i wykrywanie anomalii. 

ANALIZA PREDYKTYWNA I JEJ ZASTOSOWANIA 

Eksploracja danych i analiza predykcyjna mają szerokie zastosowanie w biznesie i są znane pod różnymi 

nazwami, takimi jak odkrywanie wiedzy, tworzenie sensów itp. Jednak najnowsza nazwa to data 



science. Eksploracja danych polega na wykorzystywaniu ogromnych zbiorów danych do 

identyfikowania trendów lub wzorców w celu rozwiązywania problemów. Sztuczna inteligencja polega 

na wykorzystaniu zautomatyzowanych metod do systematycznego analizowania ogromnych porcji 

danych i wyciągania rozsądnych i rozsądnych wniosków. Ten rodzaj analizy danych pomaga nam 

udowodnić lub obalić hipotezę, odkryć nieznane informacje, zidentyfikować relacje między danymi 

oraz klasyfikować i przewidywać dodatkowe dane dotyczące przyszłych zdarzeń. Jednym z 

najczęstszych przykładów analizy predykcyjnej w sektorze e-commerce jest plan reagowania 

kryzysowego Walmart. Walmart skutecznie wykorzystuje dane historyczne dotyczące punktu 

sprzedaży, aby zwiększyć satysfakcję klientów. Główne zdarzenia pogodowe wpływają na zachowania 

zakupowe klientów, takie jak hurtowe zakupy artykułów takich jak woda butelkowana, pop-tart, taśma 

izolacyjna itp. przed burzą. Woda butelkowana i taśma klejąca zostały kupione, ponieważ były częścią 

zaleceń udzielonych przez rząd, więc to jest potwierdzenie; jednak wzrost sprzedaży pop-tart jest 

zaskakujący, a więc jest odkryciem nowego związku. Ta wiedza na temat zachowań zakupowych 

klientów może pomóc Walmart spełnić ich wymagania, zapewniając gotowość dostaw. Przewidywanie 

takich potrzeb klientów pozwoliło Walmartowi zareagować na czas podczas huraganu Katrina. Analiza 

predykcyjna jest rozszerzeniem procesu eksploracji danych; można ją uznać za jej uzupełnienie. Polega 

na tworzeniu modeli wykorzystywanych do przewidywania przyszłych wydarzeń poprzez 

wykorzystanie przeszłych trendów lub wzorców. Eksploracja danych i analiza predykcyjna są tak samo 

analityczne, jak uczenie maszynowe i matematyka. Proces analizy to w 80% przygotowanie danych i 

20% analiza. Narzędzia data science, analiza predykcyjna i Big Data znacząco wpłyną na sposób 

zarządzania łańcuchami dostaw, tworząc nowe wyzwania i możliwości. Nowe środowisko bogate w 

dane sprawiło, że niektóre standardowe praktyki w SCM (zarządzanie łańcuchem dostaw) stały się 

przestarzałe. Analiza predykcyjna to podkategoria nauki o danych. Wiąże się to z kilkoma podejściami 

ilościowymi i jakościowymi, w przeciwieństwie do statystyki, która jest ilościowa. Analityka 

predykcyjna to nie tylko prognozowanie; odpowiada na pytania, co by się stało w przeszłości, gdyby 

warunki były inne. W przeciwieństwie do optymalizacji, która polega na znalezieniu maksymalnej lub 

minimalnej funkcji z pewnymi ograniczeniami, analityka predykcyjna ma również na celu ustalenie, 

jakie są cechy systemu, który nie jest optymalny. Analityka predykcyjna pozwala firmom 

optymalizować istniejące procesy, uzyskiwać lepszy wgląd w zachowania klientów, identyfikować 

szanse oraz przewidywać wyzwania i je łagodzić. Obejmuje duży zestaw technik i metodologii, na które 

składają się matematyka, statystyka i sztuczna inteligencja. Dodaje do tego dużą ilość zarządzania 

danymi. Analityka predykcyjna ma charakter indukcyjny. Zamiast zakładać rzeczy, pozwala danym 

przejąć inicjatywę i bada te dane za pomocą obliczeń neuronowych, uczenia maszynowego, technik 

statystycznych, sztucznej inteligencji, matematyki obliczeniowej itp. w celu zidentyfikowania relacji lub 

wzorców w tych danych, które mogą ujawnić się w przyszłości. Analiza predykcyjna odeszła daleko od 

statystyki, a dziś, z pomocą zaawansowanych komputerów i technologii, stosuje się techniki, takie jak 

drzewa decyzyjne, sieci neuronowe, maszyny wektorów nośnych (SVM), zaawansowane algorytmy 

matematyczne i GA, które obejmują złożone obliczenia i iteracje, aby zrozumieć ogromne ilości danych. 

Nadzorowane i nienadzorowane analizy predykcyjne: nadzorowane uczenie się polega na 

wykorzystaniu danych historycznych, które składają się z wyników, które próbujesz przewidzieć. 

Obejmuje techniki, takie jak regresja, klasyfikacja, analiza szeregów czasowych itp. Uczenie 

nienadzorowane nie wykorzystuje danych historycznych ani wyników w modelowaniu predykcyjnym, 

ale wykorzystuje statystyki opisowe i nie przewiduje wartości docelowej. Istotnym zastosowaniem 

analizy predykcyjnej jest prognozowanie cen akcji i ich zmienności. Relacja między zwrotem a ryzykiem 

to jeden z najważniejszych aspektów nowoczesnych finansów. Właśnie dlatego pomiar i 

prognozowanie zmienności jest podstawowym obszarem wyceny aktywów i zarządzania ryzykiem. 

Narzędzia do modelowania dynamiki zmienności są wykorzystywane także w innych dziedzinach 

ekonomii, a także naukach społecznych, przyrodniczych, a nawet medycynie. Znajduje również 



zastosowanie w ekonomice rolnictwa. Deregulacje w sektorze użyteczności publicznej doprowadziły 

również do kilku nowych zastosowań w modelowaniu zmienności cen gazu i energii. Engle (1982) 

zaproponował model ARCH (autoregresywny warunkowy heteroskedastyczność), który był kluczowym 

fundamentem w modelowaniu i prognozowaniu zmienności jako zmiennej w czasie funkcji obecnych 

informacji. Bollerslev (1986) zaproponował klasę modeli GARCH (uogólniona autoregresyjna 

warunkowa heteroskedastyczność), która jest niesławna ze względu na jej zastosowania w 

prognozowaniu zmienności. Podstawowy model GARCH zakłada, że przyszłe warunkowe wariancje są 

pod wpływem szoków symetrycznych, podczas gdy niektóre aktywa reagują asymetrycznie na przeszłe 

stopy zwrotu, co może prowadzić do większych zmienności w przyszłości. Modele T-GARCH, A-GARCH 

i wykładnicze GARCH są powszechnie używanymi modelami GARCH do wyjaśnienia tego typu 

asymetrii. Modele te sugerują, że szoki związane z zmiennością wykazują wykładniczy spadek. 

Prognozy korelacyjne to kolejna dziedzina zastosowania analizy predykcyjnej. W przeciwieństwie do 

zmienności, korelacje uwzględniają zwroty z dwóch lub więcej aktywów. Jeśli portfel składa się ze 

średnich korelacji, wskazuje to na symetrię. Oznacza to, że wyniki inwestycji nie będą zbyt dobre na 

spadkowych rynkach, ponieważ te korelacje będą wzrastać. Korelacje są powiązane z cyklem 

koniunkturalnym, a zmiana sytuacji gospodarczej może wpłynąć na oczekiwane zwroty, a tym samym 

na strukturę korelacji. Stwierdzono, że korelacja nie jest stała na podstawie badania Longina i Solnika, 

w którym oszacowali model GARCH, który dał miarę warunkowej korelacji miesięcznej i przyjęto, że 

jest ona stała. Model był przydatny do testowania stałości korelacji, ale nie jest jasne, w jaki sposób 

można go wykorzystać do prognozowania korelacji. Prognozowanie korelacji jest niezbędne przy 

wycenie pochodnych papierów wartościowych. 

Ceny papierów wartościowych często wykazują duże skoki, a zastosowanie standardowego modelu 

GARCH może prowadzić do przeszacowania zmienności. W przeciwieństwie do tego, bezwarunkowe 

prognozy zmienności pokazują prognozy większe niż w rzeczywistości powinny być. Podobnie w 

przypadku szacunków korelacji, jeśli tylko jedna z akcji wykazuje tendencję do dużego skoku cen, to 

oszacowanie jest zorientowane w kierunku zera. Jeśli ekoskoki mają ten sam znak, to powoduje 

przesunięcie oszacowań w kierunku (minus) 1. Estymatory DCC (dynamicznej korelacji warunkowej) 

mają elastyczność jednowymiarowych modeli GARCH, a jednocześnie nie są tak skomplikowane. jako 

wielowymiarowe modele GARCH. Mają one znaczną przewagę obliczeniową nad MV-GARCH, 

ponieważ liczba parametrów, które należy oszacować, nie zależy od liczby szeregów, które należy 

skorelować. DCC są uogólnieniem CCC (stała korelacja warunkowa) zaproponowanej przez Bollersleva 

w 1990 roku. Model DCC oparty na zakresie łączy model CARR (warunkowy zakres autoregresji) z ramą 

DCC i jest w stanie przewyższyć standardowy model DCC, który jest oparty na zwrocie pod względem 

zdolności prognozowania. Dzieje się tak, ponieważ dane dotyczące zakresu są bardziej wydajne niż 

dane dotyczące zwrotów w szacowaniu zmienności. Dotyczy to zarówno analizy w próbie, jak i poza 

próbą. ARIMA (autoregresywna zintegrowana średnia ruchoma) to kolejna ważna metoda 

prognozowania w celu przewidywania wartości szeregów czasowych na podstawie danych 

wprowadzanych do modelu. ARIMA to solidna metoda uchwycenia dynamicznego zachowania 

szeregów czasowych w przypadku krótkich okresów czasu. Zmieniające się trendy lub składnik 

sezonowości nie wpływają negatywnie na skuteczność tej metody prognozowania. ARIMA działa 

znacznie lepiej niż technika prognozowania HoltWinters, a także prognozowanie przy użyciu agregatu 

wartości trendów. Podejście do analizy sentymentu połączone z analizą predykcyjną służy do 

zrozumienia związku między przyszłymi ruchami cen akcji a nastrojami giełdowymi na mikroblogach. 

Krótki, ale zwięzły charakter mikroblogów giełdowych wraz z ich dużą liczbą, częstotliwością i 

publikowaniem w czasie rzeczywistym sprawia, że mikroblogi giełdowe są kluczowym czynnikiem 

napędzającym wydarzenia na giełdzie, a tym samym przyczyniają się do ich zdolności predykcyjnej w 

tej dziedzinie. Zakłada się również, że sentymenty niedźwiedzi mają lepszą dokładność predykcyjną niż 



sentymenty bycze, które są bardziej myśleniem życzeniowym, ponieważ przyciągają większą uwagę 

inwestorów. Badania pokazują również, że kanały Twittera są dobrym źródłem danych do predykcyjnej 

analizy nastrojów. Pozytywne nastroje w tweetach zapowiadają podobny wzrost cen akcji. 

Klasyfikowanie tweetów za pomocą strefy neutralnej SVM pomaga nam poprawić korelację między 

tweetami a ceną zamknięcia akcji. Odchylenie trendu w bogactwie ma znaczną zdolność predykcyjną 

w prognozowaniu zwrotów dużych portfeli. Bez rozważania decyzji dotyczących portfela 

wielookresowego, jeśli skupimy się na przewidywalności w zwrotach z aktywów, może to być bardziej 

wiarygodna miara, ponieważ możemy nie być zmuszeni polegać na technikach symulacji, które mogą 

znacznie zmniejszyć liczbę wstępnie przypisanych zmiennych, które można uwzględnić w regresji 

predykcyjnej. Regresja predykcyjna może obejmować kilka zmiennych, takich jak płynność, 

makroekonomiczne i opóźnione zwroty. Kolejnym istotnym zastosowaniem jest przewidywanie 

upadłości banków. Korzystanie z komputerowych systemów EWS (systemów wczesnego ostrzegania) 

do tworzenia tych prognoz może mieć ograniczenia w próbkowaniu. Badania, w których stosowano 

analizę logitową (podejście parametryczne) i rozpoznawanie cech (podejście nieparametryczne) 

wykazały, że obie z nich wypadły dobrze w wynikach klasyfikacji, ale trafność predykcyjna i 

rozpoznawanie cech stabilności okazały się bardziej skuteczne. Nieparametryczny system EWS 

dostarcza istotnych informacji dotyczących zbliżającej się rentowności banków, a rozpoznawanie cech 

jest potencjalnie przydatne w tej dziedzinie. Sieci neuronowe i analiza dyskryminacyjna to inne 

techniki, które pozwalają nam przewidywać rentowność banków. Sieci neuronowe wykazują lepszą 

skuteczność pod względem zdolności predykcyjnych niż te pierwsze, zwłaszcza że bardziej 

rygorystycznie ważą błędy typu I. Modele predykcyjne z powodzeniem uzupełniają badania 

przeprowadzane przez banki na miejscu, ponieważ są mniej inwazyjne i mogą być od czasu do czasu 

aktualizowane. Ale nie zapewniają bezpośredniego sposobu oceny zarządzania i indywidualnych 

praktyk pożyczkowych i ubezpieczeniowych. 

ANALIZA PREDYKCYJNA CEN MAGAZYNOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MODELU DCC GARCH W R 

Przeprowadziliśmy modelowanie DCC GARCH trzech spółek giełdowych, a mianowicie Netflix (NFLX), 

Disney (DIS) i Google (GOOGL). Oprogramowanie statystyczne jest używane do tej analizy w R Studio. 

Rysunek.1 przedstawia funkcję multifit GARCH wygenerowaną w R.  

 



Rysunek 2 wskazuje kryteria informacyjne, takie jak Akaike, Bayes itp.  

 

Kryterium Akaike mierzy prawdopodobieństwo estymowanych modeli statystycznych. Mierzy jakość 

modelu w stosunku do innych modeli. Kryterium informacyjne Bayesa jest również wykorzystywane 

do oceny zestawu modeli. Niskie wartości tych kryteriów informacyjnych dla tego modelu gwarantują 

wykonalność tego modelu i wskazują, że jest on przydatny do predykcji]. Rysunek 3 przedstawia 

modelowanie DCC dla tych trzech spółek dla okresu poprzednich 10 lat, począwszy od 2010 do 2019, 

które zostało przeprowadzone w celu analizy ich korelacji w tym czasie.  



 

DCC między trzema firmami wykazał pozytywną korelację między NFLX i GOOGL, a także między 

GOOGL i DIS. Można to przypisać temu, że są to firmy z różnych branż. Z kolei NFLX i DIS, które są 

konkurentami z tej samej branży, wykazują nieco ujemną korelację w 2018 r. Za pomocą tych danych 

historycznych wygenerowano model prognozy korelacji, jak pokazano na rysunku 4.  

 

W kontekście analizy predykcyjnej wykonano prognozy korelacji na okres 10 najbliższych lat. Na 

rysunku tym przedstawiono prognozy korelacji dla dwóch pierwszych i dwóch nadchodzących lat. Te 

same firmy przedstawiają korelację 1, co wskazuje na doskonałą korelację. Model wykazuje dodatnią 

korelację (ale mniej niż 0,5) – jest to korelacja bardzo niskiego stopnia. Przewiduje się więc, że w 

nadchodzących latach wybrane firmy wykażą się nieznacznie dodatnią korelacją. W celu zmniejszenia 



ryzyka sugeruje się dywersyfikację portfela inwestycyjnego, wybierając akcje, które mają niską lub 

ujemną korelację, tak aby w przypadku, gdy jeden przyniesie złe zyski, możesz polegać na innych 

akcjach. W ten sposób banki mogą korzystać z analizy predykcyjnej, aby uzyskać wgląd w transakcje, 

aby poprowadzić swoich klientów do kupowania, sprzedawania lub handlu akcjami. Analiza 

predykcyjna połączona z wykrywaniem anomalii, które wyjaśniono w dalszej części tego rozdziału, 

może być również wykorzystana do wykrywania przyszłych oszustw lub niewykonania zobowiązań 

kredytowych. 

ALGORYTMY GENETYCZNE 

Techniki uczenia maszynowego okazały się bardzo popularne ze względu na szybki rozwój technologii 

informatycznych. Techniki takie jak sieci neuronowe i GA są coraz częściej stosowane w dziedzinie 

finansów i inwestycji. Ludzie mają bardzo ograniczone zdolności poznawcze w porównaniu z 

komputerami. Z pomocą technologii i komputerów można opracować bardziej efektywne strategie 

handlowe, scenariusze finansowe i portfele. GA są jedną z takich metod efektywnej i szybkiej oceny 

możliwości finansowych i inwestycyjnych w czasie rzeczywistym. GA to skuteczna technika 

optymalizacji. Ta technika jest znana jako technika optymalizacji stochastycznej, opracowana przez 

Johna Hollanda. GA jest iteracją służącą do znalezienia optymalnego rozmiaru i manipuluje populacją 

o stałym rozmiarze. Populacja składa się z chromosomów, a chromosomy składają się z genów. Te 

chromosomy konkurują ze sobą o przetrwanie, a w zastosowanym scenariuszu reprezentują 

potencjalne rozwiązania problemu. Najbardziej optymistyczne z tych rozwiązań zostaną pozostawione 

jako ocaleni. Każda iteracja daje początek nowej populacji o tej samej liczbie chromosomów, które są 

lepiej przystosowane do funkcji selekcyjnej. Każda nowa generacja coraz bardziej zbliża się do 

optymalnego rozwiązania. Selekcja, krzyżowanie i mutacja to operatory stosowane do tworzenia 

nowej populacji. Operacje selekcji, krzyżowania i mutacji pomagają zbliżyć się lub zredukować 

populację do jednego optymalnego chromosomu. Były używane w kilku aplikacjach finansowych i są 

uważane za jedno z najskuteczniejszych i najczęściej używanych podejść w finansach, takich jak 

generowanie reguł handlowych i formułowanie portfela, optymalizacja strategii crossover itp. W 

optymalizacji portfela GA jest wykorzystywane do zoptymalizować wagę każdego papieru 

wartościowego lub zdecydować o optymalnej proporcji środków, które należy zainwestować w każdy 

papier wartościowy. Każdy chromosom, który wskazuje tę wagę, jest zoptymalizowany. GA wykonuje 

pięć kroków: inicjalizacja, ocena, selekcja, crossover i mutacja. GA generuje pierwszy zestaw rozwiązań, 

który jest początkową populacją chromosomów. Geny w chromosomie wskazują na identyfikację 

stada. Wartość tych genów wskazuje na wagę każdego stada. Ocena dotyczy procesu definiowania 

funkcji fitness dla portfela. Aby stworzyć nowy chromosom, chromosomy rodzicielskie są wybierane 

według proporcji do wartości dopasowania i jest to proces selekcji. Krzyżowanie jest unikalną cechą 

GA, w której chromosomy rodzicielskie są krzyżowane w celu uzyskania potomstwa. Może być jednolita 

lub tradycyjna. Krzyżowanie jednolite polega na losowym doborze genu i zachowuje schemat w 

porównaniu z tradycyjnym. Mutacja zmienia geny w chromosomie, aby zapewnić, że roztwór nie 

zostanie wychwycony w lokalnym optimum. Proces jest powtarzany wielokrotnie, aby uzyskać 

optymalne rozwiązanie lub optymalny portfel. Proces iteracyjny jest powtarzany do momentu, gdy nie 

jest możliwa dalsza optymalizacja lub poprawa. Wykorzystanie GA w optymalizacji portfela 

inwestycyjnego zostało szczegółowo omówione poniżej. 

ALGORYTMY GENETYCZNE W OPTYMALIZACJI PORTFELA 

W zależności od tolerancji inwestora na ryzyko można zastosować aktywne lub pasywne strategie 

portfelowe. Strategia pasywna opiera się na teorii spaceru losowego i obejmuje śledzenie indeksu 

rynkowego i jest bardziej strategią pasywną lub strategią kup i trzymaj. Strategia aktywna jest 

wykorzystywana głównie przez risk takers i ma na celu przewyższenie standardowego indeksu 



rynkowego. Optymalizacja portfela zasadniczo oznacza maksymalizację zwrotów i minimalizację ryzyka 

portfela. Poziom ryzyka portfela jest często wybierany na podstawie tolerancji ryzyka inwestora. To 

jest sedno Modern Portfolio Theory Harry'ego Markowitza. Teoria średniej-wariancji to propozycja, że 

albo inwestor powinien minimalizować ryzyko dla określonego poziomu zwrotu, albo odwrotnie. 

Otwiera drogę do granicy efektywności, która jest wykresem przedstawiającym wszystkie możliwe do 

osiągnięcia portfele, które są osiągalne, przy różnych poziomach ryzyka i zwrotu. Oczekiwany zwrot 

aktywów to średnia ważona historycznych zwrotów: 

 

gdzie E[ri] odnosi się do oczekiwanego zwrotu z poszczególnych akcji, a ωi jest wagą każdej akcji w 

portfelu lub proporcją środków zainwestowanych w każdą akcję. Ryzyko składnika aktywów lub 

papieru wartościowego to niepewność jego wartości w przyszłości. Mierzy się je za pomocą wariancji, 

odchylenia standardowego, semiwariancji, VaR, CVaR itp. Ryzyko mierzone jest w następujący sposób: 

 

Kowariancję mierzy się jako: 

 

Ponadto średnia korelacja między akcjami w portfelu wynosi: 

 

Większość inwestorów wybiera portfele o niskim lub średnim ryzyku, a ludzie na ogół mają awersję do 

ryzyka. Aby obniżyć ryzyko, portfel powinien mieć ujemną lub niską korelację. Pomaga to 

zdywersyfikować ryzyko. Wskaźnik Sharpe'a mierzy premię za ryzyko dla inwestycji i jest obliczany jako: 

 

gdzie Rf jest zwrotem standardowego papieru wartościowego, Rp jest zwrotem portfela, a σp jest 

ryzykiem tego portfela. Wysoki wskaźnik Sharpe'a wskazuje, że portfel daje wyższą stopę zwrotu z 

określonego ryzyka. Wagi akcji, które pozwalają na maksymalizację współczynnika Sharpe'a, są znane 

jako wagi optymalne i są obliczane dla każdej akcji za pomocą GA. Rysunek 5 przedstawia schemat 

blokowy optymalizacji portfela przy użyciu GA. W optymalizacji portfela funkcji celu bierzemy pod 

uwagę całkowity oczekiwany zwrot i ryzyko, które należy odpowiednio maksymalizować i 

minimalizować. Funkcja sprawności jest zdefiniowana jako: 



 

 

GA kończy się testowaniem konwergencji; to znaczy daje wyniki, które zbiegają się do optymalnego lub 

lepszego rozwiązania. Zaletą korzystania z GA do optymalizacji wielocelowej jest to, że pozwala nam 

pracować z kilkoma portfelami i znajdować wiele niezdominowanych rozwiązań w jednym przebiegu. 

GA są również mniej podatne na ataki w porównaniu z niewypukłą przestrzenią poszukiwań. Ale z 

drugiej strony są one czasochłonne i może być konieczne zatrzymanie algorytmu przed 

wprowadzeniem jakichkolwiek ulepszeń na efektywnej granicy, jeśli optymalne rozwiązanie nie jest 

znane. Nowatorską metodę, w której próbki są dzielone według kwartyli ryzyka, omawiają J. Samuel i 

in. w 2012 roku. Takie podejście pozwala na generowanie nowej przestrzeni rozwiązań bez wydłużania 

czasu obliczeń. 

ALGORYTMY GENETYCZNE W MAKSYMALIZACJI ZYSKU BANKOWEGO 



GAMCC (algorytm genetyczny oparty na wielopopulacyjnej konkurencyjnej koewolucji) może być 

skutecznie wykorzystany do optymalizacji decyzji kredytowych banku w celu maksymalizacji zysku w 

warunkach kryzysu kredytowego. Tradycyjne metody mogą nie być w tym przypadku skuteczne, 

ponieważ funkcje celu i ograniczenia w tym problemie są nieliniowe i niewypukłe, co sprawia, że portfel 

kredytowy jest złożonym problemem do oszacowania. Zmiennymi, od których zależy decyzja 

kredytowa, są okres kredytowania, limit kredytowy, wielkość i rodzaj kredytu, jego oprocentowanie 

oraz ocena kredytowa klienta. Funkcja dopasowania, którą należy zmaksymalizować, składa się z 

całkowitego kosztu transakcji, przychodów z kredytu, kosztu depozytu na żądanie, kosztu kredytu itp. 

W tym przypadku GA generuje początkową populację, generując zbiór decyzji kredytowych na zasadzie 

losowej, z których każda jest oceniany za pomocą funkcji fitness. Wartość tej funkcji przystosowania 

decyduje o tym, czy można ją wyselekcjonować jako chromosom w nowej populacji dla następnego 

pokolenia. Następne pokolenie zaczyna się od reprodukcji: najlepsza reprezentacja chromosomu 

uzyskuje więcej kopii, podczas gdy najgorsze reprezentacje są wykluczane w przyszłych pokoleniach. 

Algorytm zapewnia, że łączna kwota pożyczonej pożyczki nie przekroczy stopy rezerwy depozytu. Jeżeli 

banki nie będą w stanie efektywnie zarządzać swoimi portfelami kredytowymi, może to doprowadzić 

do krachu kredytowego, będącego konsekwencją nieostrożnego udzielania kredytów, powodującego 

straty i złe długi. W takich sytuacjach banki uciekają się do podwyższania stóp procentowych w celu 

kontroli kredytu. Banki mogą wykorzystać GA do podjęcia optymalnej decyzji, gdy muszą ograniczyć 

podaż kredytów; w tym czasie doświadczają negatywnego szoku płynnościowego, koncentrując się na 

maksymalizacji zysku i minimalizacji kosztów kredytowania. Modele GA można również wykorzystać 

do optymalizacji portfela inwestycyjnego, wykorzystując wzorce behawioralne, takie jak nastroje 

inwestorów i nadmierna pewność siebie. Model ten pomaga zracjonalizować decyzję inwestora na 

giełdzie. Wdrażający bankomat ma trudności z utrzymaniem się na rynku, ponieważ popyt w tej 

dziedzinie jest mniejszy niż podaż bankomatów, a marże zysku są pod presją. Aby sprostać 

wymaganiom klientów, banki powinny zmaksymalizować użyteczność poprzez efektywne wdrażanie 

bankomatów. Jest to kolejny problem maksymalizacji, w którym można zastosować GA. Algorytm 

genetyczny oparty na rangach wykorzystujący konwolucję (RGAC) może być wykorzystany do 

rozwiązania problemu lokalizacji banków w tym bankomacie, który okazuje się być bardziej wydajny 

niż algorytm heurystyczny oparty na konwolucji (HAC), ponieważ ten pierwszy pozwala na szybszą 

zbieżność jednocześnie uzyskując możliwy do zrealizowania wynik. RGAC obejmuje minimalizowanie 

różnicy między narzędziem klienta (CU) a narzędziem usług (SU) oraz obliczanie komputera (procent 

pokrycia) dla każdego wdrożenia w celu uzyskania maksymalnej liczby komputerów. W tym 

konkretnym problemie gen wskazuje lokalizację ATM, która może wynosić 1 lub 0. Równanie 

sprawności opracowano tak, aby uzyskać najwyższą PC CU. W ten sposób RGAC pozwala bankom 

uzyskać najwyższą wartość CU, a także poprawia ich efektywność kosztową. Algorytm genetyczny 

selekcji wieloobiektowej (MSGA) jest również wykorzystywany do identyfikacji zmiennych, które są 

najbardziej przydatne dla banków i innych instytucji finansowych w przewidywaniu zaufania 

użytkowników do systemów bankowości elektronicznej. Niezdominowany genetyczny algorytm 

sortowania (NSGA-II) jest dość kosztowny pod względem czasu obliczeń, a ponadto generuje zmienne 

w bardzo niewielu liczbach, co utrudnia zastosowanie w prawdziwym życiu. MSGA oferuje pełniejsze 

rozwiązania z istotnymi zmiennymi umożliwiającymi podejmowanie lepszych decyzji zarządczych. 

Dlatego zmienne wybrane przez MSGA są bardziej niezawodne w ulepszaniu bankowości 

elektronicznej w porównaniu z innymi metodami. GA są używane do automatycznego przypisywania 

żądań klientów do odpowiednich analityków helpdesku. GA określają, który analityk jest lepiej 

przystosowany do obsługi konkretnego żądania klienta za pomocą pewnych słów kluczowych 

powiązanych z analitykiem (które są regularnie aktualizowane). Algorytm ma na celu znalezienie 

najlepszego analityka rozwiązania, do którego automatycznie przypisywana jest prośba klienta. 

Instytucje kredytowe również potrzebują lepszych technik oceny ryzyka kredytowego, ponieważ 



branża wymaga obecnie szybszych i mniej ryzykownych operacji na precyzyjnych danych wraz ze 

zmniejszoną marżą zysku. Innym ważnym aspektem w tym zakresie jest selekcja cech, wykonywana 

przez hybrydowy algorytm genetyczny z sieciami neuronowymi (HGA-NN). Heurystyka HGA-NN może 

szybko usunąć nieistotne funkcje i jest solidną metodą dodaną do obecnych technik eksploracji danych. 

WYKRYWANIE ANOMALII 

Wykrywanie anomalii to proces znajdowania wzorców w zestawie danych, które nie zachowują się w 

normalny lub oczekiwany sposób. Wzorce te są określane jako wartości odstające lub anomalie, 

wyjątki, aberracje, osobliwości itp. w zależności od obszaru zastosowania. Proces ten jest szeroko 

stosowany w wykrywaniu oszustw w transakcjach kartami kredytowymi, opiece zdrowotnej, 

ubezpieczeniach, wykrywaniu włamań dla cyberbezpieczeństwa i systemów bezpieczeństwa, a także 

w nadzorze wojskowym. Ta dziedzina nauki o danych jest istotna, ponieważ anomalie lub wartości 

odstające w danych często prowadzą do krytycznych informacji, które należy natychmiast zbadać i 

podjąć odpowiednie działania. Wykrywanie anomalii różni się od usuwania szumu i rekomendacji 

szumu, które obejmują radzenie sobie z szumem, który stanowi przeszkodę w analizie danych. 

Wykrywanie nowości to kolejny pokrewny obszar pracy, w którym analitycy dążą do wykrycia nowych 

wzorców w danych, które wcześniej nie zostały wykryte. Różni się to od anomalii, ponieważ w 

przeciwieństwie do anomalii, nowości są zwykle włączane do modelu po ich wykryciu. Wykrywanie 

anomalii nie jest łatwym problemem do rozwiązania w jego ogólnej postaci, dlatego bardziej 

odpowiednie jest rozwiązanie konkretnego sformułowania problemu. Rysunek 6 przedstawia kluczowe 

koncepcje związane z techniką wykrywania anomalii. 

 

Anomalie są klasyfikowane jako anomalie punktowe, kontekstowe i zbiorowe. Anomalia punktowa jest 

najprostsza; dzieje się tak, gdy dane indywidualne lub punktowe są odbiegające od pozostałych 

danych. Na przykład, jeśli dysponujemy zbiorem danych dotyczących transakcji kartą kredytową danej 



osoby, zakładamy, że dane są określone tylko przez wydaną kwotę. Tak więc transakcja, która ma dość 

wysoką kwotę w porównaniu z normalnym zakresem wydatków, będzie anomalią punktową, a 

konkretna transakcja będzie musiała zostać zbadana, aby sprawdzić, czy nie jest oszustwem. Anomalia 

warunkowa lub kontekstowa ma miejsce, gdy wystąpienie danych jest anomalne w określonym 

kontekście; w innym kontekście te same dane mogą nie być nietypowe. Na przykład, w przypadku 

transakcji kartą kredytową, dana osoba ma zwykły rachunek za zakupy w wysokości 100 USD, ale w 

okresie Bożego Narodzenia wzrasta on do 1000 USD, co jest uważane za normalne; ale zakup tej samej 

wysokiej kwoty w czerwcu będzie anomalią kontekstową. Anomalia zbiorcza odnosi się do sytuacji, w 

której zbiór wystąpień danych jest nieprawidłowy w porównaniu z resztą danych. Ich zbiorowe 

występowanie jest powodem, dla którego uważa się je za anomalne. Techniki stosowane do 

wykrywania różnych typów anomalii są różne; mogą być nadzorowane, częściowo nadzorowane lub 

nienadzorowane. 

Istnieją różne podejścia do wykrywania anomalii. Jednym z nich jest wykrywanie anomalnych 

podstruktur, w ramach którego analizowany jest wykres w celu zidentyfikowania w nim anomalnych 

danych lub wartości odstających. Ta metoda nie jest zbyt realistyczna w przypadku bardzo małych 

podbudów i jest skuteczna przy wykrywaniu dużych podbudów. A duże podkonstrukcje są rzadsze niż 

małe podkonstrukcje. Druga metoda to wykrywanie anomalii podwykresów, w której wykres jest 

podzielony na unikalne podwykresy i jest oceniany, aby zobaczyć, jak anomalny jest każdy podwykres 

w porównaniu z innymi. Podgrafy zawierające kilka wspólnych podstruktur są zwykle bardziej 

anomalne niż podgrafy zawierające kilka wspólnych podstruktur. Pojęcie entropii warunkowej oznacza 

ilość informacji, która jest niezbędna do opisania zdarzenia, jeśli miało miejsce inne szczególne 

zdarzenie. Jest to dobra miara do obliczania regularności lub przewidywalności wykresu. Regularność 

wykresu znacząco wpływa na możliwość wykrycia na nim anomalii; wraz ze wzrostem regularności 

maleje średni ranking anomalii. O zdarzeniu lub obiekcie mówi się, że jest anomalny, jeśli znacznie 

odbiega od tego, co jest definiowane jako normalne lub tego, co jest określone przez model 

normalności. Jeśli S jest podejściem nadzorowanym do wykrywania anomalii, to zależy od dwóch 

czynników M i D, które są odpowiednio modelem normalności i stopniem odchylenia. Dlatego każdy 

system będzie posiadał moduł detekcji i moduł modelowania. Wykrywanie anomalii jest szczególnie 

przydatne przy wykrywaniu włamań, które odnoszą się do działań mogących naruszyć bezpieczeństwo 

komputerów i sieci. Anomalie w sieciach można przypisać wydajności lub bezpieczeństwu. Wykrywanie 

włamań do sieci na podstawie anomalii (ANID) jest głównym obszarem badań, a więcej systemów z 

ANID  możliwości są już dostępne, ale wiele zasadniczych obszarów wymaga większej przejrzystości, 

zanim takie systemy będą mogły być zastosowane na dużą skalę. 

Anomalie sieciowe można przypisać problemom takim jak wada urządzenia, przeciążenie sieci, złośliwe 

ataki typu „odmowa usługi” itp. Jednym z ważnych wymagań wykrywania anomalii sieciowych jest 

uzyskanie odpowiedniego rodzaju danych o wydajności sieci. Większa synergia między obszarami 

przetwarzania sygnału a siecią pozwoli na opracowanie jeszcze bardziej zaawansowanych narzędzi do 

wykrywania anomalii sieciowych. Narzędzia do przetwarzania sygnałów sprawiają, że istniejące 

narzędzia do zarządzania siecią są bardziej efektywne. Nienadzorowane podejście do wykrywania 

anomalii obejmuje duże zbiory danych, w których większość elementów jest normalna, ale w danych 

istnieją włamania. Zakładają, że normalne zdarzenia są bardzo duże w porównaniu z anomaliami, które 

również różnią się jakościowo. Są ograniczone w tym sensie, że nie będą w stanie zidentyfikować tych 

anomalii, które nie różnią się jakościowo od normalnych wydarzeń lub przypadków. Geometryczne 

ramy do nienadzorowanego wykrywania anomalii zasugerowali Eskin i inni, w którym elementy danych 

są mapowane do przestrzeni cech, a anomalie są identyfikowane poprzez ocenę, które elementy 

występują w rzadkich obszarach przestrzeni cech. Przestrzeń funkcji w przypadku nienadzorowanego 

wykrywania anomalii jest specyficzna dla jej zastosowania; dlatego najlepiej jest wybrać przestrzeń 



funkcji po przeanalizowaniu aplikacji pod kątem optymalnych wyników. Do wykrywania punktów 

leżących w rzadkich regionach można zastosować algorytmy oparte na klastrach, podejście SVM lub 

podejście k-najbliższego sąsiada. ANID ma duże znaczenie, ponieważ ataki internetowe stają się coraz 

częstsze i powinny być rozwiązywane za pomocą technik, które charakteryzują się zarówno precyzją, 

jak i elastycznością. Wykrywanie anomalii można również przeprowadzić za pomocą wejściowych 

zapytań HTTP, aby opracować system specjalnie stworzony do wykrywania ataków internetowych. 

Model ten wykorzystuje korelację między programami po stronie serwera i ich parametrami, które są 

specyficzne dla obszaru aplikacji. Rozszerzenie tego podejścia może umożliwić wykrywanie anomalii w 

czasie rzeczywistym w przypadku witryn, które codziennie odpowiadają na ogromne ilości zapytań. W 

przypadku różnych typów ataków sieciowych można zastosować różne techniki wykrywania, a ich 

sukces w dużej mierze zależy od obszaru zastosowania. Nienadzorowane maszyny SVM są bardzo 

skuteczne, ponieważ mają bardzo wysoki współczynnik wykrywalności, ale mimo to mają również 

wysoki współczynnik fałszywych alarmów. Rozwój technik wykrywania anomalii jako taki jest dziedziną 

poszukiwaną, ponieważ algorytmy eksploracji danych szeregowych okazują się mniej skuteczne i 

niedopuszczalne w przypadku dużych wolumenów danych heterogenicznych. Tradycyjne metody 

wykrywania anomalii obejmują podejście oparte na modelu GARCH i model OC-SVM. GARCH, ARIMA, 

ARMA (autoregresywna średnia ruchoma) i EWMA (wykładniczo ważona średnia ruchoma) to tylko 

niektóre z metod wczesnego wykrywania anomalii parametrycznych. W tej technice albo zakładamy 

rozkład anomalii, albo stosujemy model oparty na regresji. W tym drugim przypadku do określenia 

wyników anomalii wykorzystywana jest wartość rezydualna, która jest częścią, której nie uwzględnia 

model regresji. Z drugiej strony maszyny SVM są modelami nieparametrycznymi i wykorzystują lokalne 

modele jądra w przeciwieństwie do jednego globalnego modelu dystrybucji danych. Modele te są 

szybsze, mniej skomplikowane, a jednocześnie elastyczne. Ten model SVM jest podejściem 

nadzorowanym i wykorzystuje funkcję jądra, dlatego należy go odpowiednio dostroić, aby uzyskać 

dokładność klasyfikacji. Głębokie uczenie jest wykorzystywane do analizy zbiorów danych w sektorach 

bankowym i ubezpieczeniowym w celu wykrywania oszustw. Algorytmy, takie jak AE (autoenkoder), 

SVM i głębokie sieci konwolucyjne, opierają się na głębokim uczeniu. Chociaż dostępnych jest kilka 

algorytmów opartych na głębokim uczeniu, deweloper wdrażający technologię powinien być 

szczegółowo świadomy problemu, a także wiedzieć, jak działa każdy algorytm [42]. Modele SVM są 

powiązane z sieciami neuronowymi. Ich celem jest znalezienie optymalnego hiperpasu do rozdzielenia 

próbek. Próbki zgrupowane w pobliżu hiperpasa są wektorami pomocniczymi. Modele OC-SVM różnią 

się od tych modeli, ponieważ dane szkoleniowe należą tylko do jednej klasy. Nadużywanie kart 

kredytowych to istotny obszar, w którym wykrywanie anomalii może być bardzo przydatne. Rozwój 

technologiczny ułatwił obsługę pieniędzy, ale jednocześnie ułatwił dokonywanie oszukańczych 

transakcji i produkcję podrobionych kart. Można tego dokonać, zdobywając dane karty przez ukryte 

urządzenie w bankomacie lub przez ramię surfing itp. Anomalie w transakcjach kartą kredytową można 

zidentyfikować, wybierając transakcje, które wiążą się z bardzo wysokimi płatnościami lub zakupem 

nietypowych przedmiotów, a także częstotliwość zakupów. Wykrywanie anomalii jest również 

stosowane w identyfikowaniu oszustw związanych z telefonami komórkowymi, poprzez 

monitorowanie wzorców użytkowania i tworzenie profilu dla każdego konta klienta, tak aby każde 

odchylenie od normalnego wzorca użytkowania klienta mogło zostać wykryte jako anomalia, a 

następnie można było wydać ostrzeżenie klientowi, aby zapobiec wszelkim naruszeniom. Oszustwa 

ubezpieczeniowe, takie jak oszustwa samochodowe, zwykle mają miejsce w wyniku fałszowania 

dokumentów. Są one zwykle sprawdzane ręcznie przez inspektorów ubezpieczeniowych, ale 

wykrywanie tych oszustw w sposób zautomatyzowany będzie szybsze i jeszcze bardziej efektywne. 

Wczesne jest również kluczowe w przypadku wykorzystywania informacji poufnych, w przypadku 

których informacje poufne są nielegalnie uzyskiwane, zanim zostaną one upublicznione. Jest to 

działalność przestępcza, która może sztucznie wpływać na ceny akcji. Głównym wyzwaniem w 



wykrywaniu anomalii jest fakt, że nie jest ona uogólniona; oznacza to, że technika stosowana w jednym 

obszarze lub domenie może nie być odpowiednia dla innej domeny, nawet jeśli typ danych jest 

podobny. Ponadto dane zawierają szum, który może być postrzegany jako anomalia, co utrudnia ich 

rozróżnienie. Ponadto to, co jest obecnie uważane za normalne zachowanie, może ulec zmianie w 

przyszłości, więc obecne techniki wykrywania anomalii mogą nie być prawidłowe lub przydatne w 

przyszłości. Wraz z rozwojem tych technik oszuści stają się mądrzejsi, skutecznie naśladując normalne 

zachowanie, aby nieuczciwe działania stały się normalne. Wykrywanie anomalii jest szczególnie ważne, 

ponieważ najeźdźcy stają się niezwykle inteligentni w swoich atakach, a sektor finansowy na całym 

świecie stoi w obliczu ogromnych naruszeń danych przy użyciu złośliwych narzędzi cyberataków. 

Niezwykle konieczne staje się wykorzystanie Big Data Analytics do zapobiegania takim wyzwaniom i 

ich łagodzenia. Umożliwi to instytucjom finansowym wywiązanie się z zobowiązania do ochrony 

wrażliwych danych swoich klientów i interesariuszy. 

WYKRYWANIE ANOMALII W CELU IDENTYFIKACJI OSZUSTW NA KARCIE KREDYTOWEJ ZA POMOCĄ 

PYTHONA 

Biblioteki Pythona 

NumPy to moduł Pythona o otwartym kodzie źródłowym, powszechnie używany do obliczeń 

związanych z tablicami i macierzami. Obliczenia wysokiego poziomu związane z funkcjami 

matematycznymi są wykonywane przy użyciu numpy. Pandas jest podobny do numpy, jest używany w 

Pythonie i obsługuje narzędzia do analizy danych. Pandas udostępnia arkusz kalkulacyjny, taki jak 

wiersze i kolumny; dlatego nazywa się to ramką danych. Wykreślanie wykresów i tworzenie tabel 

przestawnych było możliwe z pomocą Pand. Matplotlib w pythonie to dwuwymiarowa biblioteka do 

kreślenia, dlatego jest używana w skryptach Pythona i serwerach aplikacji internetowych. Python 

używa biblioteki wizualizacji danych znanej jako Seaborn, która pomaga w zapewnieniu interfejsu do 

rysowania zrozumiałych i użytecznych ilustracji statystycznych. Scikit-learn to biblioteka Pythona, która 

zapewnia funkcje takie jak regresja, klasyfikacja, grupowanie, wybór modeli i wstępne przetwarzanie, 

wspierając w ten sposób uczenie nadzorowane i nienadzorowane. 

Wykrywanie anomalii w zestawie danych karty kredytowej 

Przeprowadziliśmy wykrywanie anomalii w zestawie danych dotyczących transakcji kartami 

kredytowymi, które uzyskaliśmy od Kaggle.com. Dane zostały poddane jednowymiarowemu wykryciu 

anomalii w Pythonie, aby zidentyfikować wzorce, które nie odpowiadają normalnemu zachowaniu. 

Otrzymany przez nas rozkład zmiennej „Kwota” bardzo różni się od rozkładu normalnego, ponieważ 

większość rozkładu koncentruje się po lewej stronie wykresu. Dane mają bardzo małe 

prawdopodobieństwo pojawienia się po prawej stronie rozkładu. Rozkład jest mocno wypaczony; 

obliczono, że jest to wartość dodatnia 16,49, co wskazuje, że prawy ogon rozkładu jest dłuższy niż lewy, 

jak pokazano na rysunku 7. Dystrybucja jest leptokurtyczna; kurtoza jest obliczana jako 672,963, co 

oznacza skrajne wartości w rozkładzie 



 

Algorytm, którego użyliśmy tutaj do wykrywania anomalii, to Isolation Forest, model oparty na 

drzewie. Rysunek 8 pokazuje region, w którym spadają wartości odstające. Zgodnie z wykresem 

transakcje, które przekraczają 500, są uważane za wartości odstające i należy przeprowadzić dalsze 

dochodzenie w sprawie takich transakcji, aby ocenić, czy są one oszustwem, czy nie. Za pomocą tego 

modelu jesteśmy również w stanie wizualnie zbadać każdą anomalię.  

 

DEMONSTRACJA WYKRYWANIA ANOMALII W CENACH ETHERU Z WYKORZYSTANIEM R 

Ethereum 

Ethereum można uznać za maszynę stanu opartą na transakcjach, która zawiera dane, takie jak 

reputacje, salda kont, dane dotyczące świata fizycznego itp. Transakcje są zestawiane w bloki, które są 

łączone ze sobą za pomocą kryptografii. Bloki działają jako dziennik lub księga, łącząc te transakcje z 

poprzednim blokiem. Zdecentralizowany system umożliwia wszystkim zaangażowanym stronom 

tworzenie nowych bloków. Bitcoin i Ethereum to obecnie najpopularniejsze kryptowaluty. Ethereum 

ma na celu pokonanie kilku ograniczeń Bitcoina. Obsługuje wszystkie rodzaje obliczeń i zawiera pętle; 

obsługuje również stan transakcji i ma wiele dodatkowych ulepszeń w porównaniu ze strukturą 

Bitcoina. Pozwala każdemu tworzyć własne reguły własności za pomocą inteligentnych kontraktów, 

które można wykonać tylko po spełnieniu określonych warunków. Ethereum i inne kryptowaluty 

pozostają szybką, bezpieczną warstwą nad istniejącym systemem walutowym i jest to wynalazek, który 

może zastąpić obecne scentralizowane systemy płatności. Ethereum nadaje się do konstruowania 

systemów ekonomicznych wyłącznie w oprogramowaniu. Umożliwia ludziom przenoszenie pieniędzy 

z łatwością i szybkością, z jaką dziś przenosisz dane. Eliminuje zmienne okresy i opłaty związane z 

dostawcami, takimi jak Mastercard, Visa itp. Ethereum zachowuje kilka podstawowych koncepcji 



Bitcoin, ale jest zupełnie nowy, ponieważ jego kluczowe elementy są różne. Może być replikowany do 

kompatybilnych systemów; jest to darmowy system o otwartym kodzie źródłowym. 

Porządek w porządku 

Tidyverse to zbiór pakietów języka R, które charakteryzują się niskopoziomowymi konfiguracjami 

gramatyki i danych oraz projektami wysokiego poziomu. Jest to łatwiejszy sposób na ułatwienie 

powtarzających się zadań, takich jak importowanie dużych ilości danych, porządkowanie ich, 

manipulowanie, wizualizacja i programowanie tych danych. Pozwala nam pobrać i zainstalować 

wszystkie pakiety tidyverse za pomocą jednego polecenia; ten pojedynczy metapakiet, który to 

umożliwia, nazywa się tidyverse. Tidyverse pracuje z uporządkowanymi danymi, w których każdy 

wiersz jest obserwacją, a każda kolumna jest zmienną. Każda komórka ma jedną wartość. Tidyr 

umożliwia konwersję danych do tego uporządkowanego formatu, co ułatwia pracę. Przekształcenie 

tych danych odbywa się za pomocą pakietu dplyr. Wizualizacja tych danych odbywa się za pomocą 

wykresów, a modelowanie odbywa się za pomocą tidymod-els. Komunikacja tych danych z innymi nie 

jest zawarta w pakiecie tidyverse i odbywa się za pomocą innych pakietów w R, takich jak rmarkdown 

i shiny. Programowanie obejmuje wszystkie te wyżej wymienione aspekty i obejmuje każdy aspekt 

nauki o danych. Purr, tibble itp. to narzędzia programistyczne w pakiecie tidyverse. Elementy pakietu 

Tidyverse pokazano na rysunku 9. 

 

Wykrywanie anomalii 

Zebraliśmy historyczne dane cen Ethereum z 2018 roku z Coindesk.com i przeprowadziliśmy 

wykrywanie anomalii za pomocą tidyverse w R. Najpierw rozkładamy dane szeregów czasowych cen 

Ethereum na składniki sezonowe, trendy i pozostałe. Następnie używamy biblioteki „Anomalizacja” w 

R do wykrywania i oznaczania anomalii. Białe punkty na wykresie wskazują anomalie, które należy 

dokładniej zbadać, podczas gdy czarne punkty na wykresie wskazują na normalne zachowanie. 

Możemy również użyć R do wyodrębnienia rzeczywistych punktów, które są anomaliami. Rozkład 

szeregów czasowych i wykryte anomalie pokazano na rysunkach 10 i 11. 



 

 

WNIOSEK 

Sztuczna inteligencja to obecnie największa rewolucja technologiczna, która wpływa i oczekuje się, że 

nadal będzie wpływać na sposób, w jaki firmy realizują swoje procesy. Sztuczna inteligencja umożliwia 

wykorzystanie ogromnych ilości danych, które są generowane z dnia na dzień, aby przedsiębiorstwa 

mogły działać w bardziej wydajny i efektywny sposób. Sztuczna inteligencja ma istotne zastosowania 

w dziedzinie ubezpieczeń i bankowości, a niektóre z nich omówione w tym rozdziale obejmują analizę 

predykcyjną, GA i wykrywanie anomalii. Istnieje również wiele innych przydatnych i solidnych aplikacji. 

Techniki te pozwalają bankom i innym instytucjom finansowym zoptymalizować swoje procedury i 

skuteczniej reagować na wymagania klientów. Analiza predykcyjna umożliwia organizacjom uzyskanie 

informacji o trendach i wzorcach w danych historycznych w celu zrozumienia przewidywanej 

przyszłości. Wykorzystywana jest przez organizacje do identyfikacji trendów w zachowaniach klientów 

i wzorców zakupowych, prognozowania sprzedaży, zarządzania jakością itp. W obszarze ubezpieczeń i 

bankowości analiza predykcyjna jest szczególnie wykorzystywana do przewidywania odpływu klientów 

i analityki, oceny ryzyka kredytowego, w celu uzyskania wglądu handlowego itp. Zastosowanie analizy 

predykcyjnej we wglądzie handlowym jest omówione w tym rozdziale; analiza predykcyjna pozwala 

bankom na wskazywanie swoim klientom, czy sprzedać, zatrzymać lub kupić akcje. Demonstracja 

modelu prognostycznego DDC GARCH na okres najbliższych 10 lat została dokonana pomiędzy NFLX, 



DIS i GOOGL przy użyciu oprogramowania statystycznego R. Wyniki wskazują na nieco pozytywną 

korelację w nadchodzących latach dla wybranych spółek. Korelacja jest istotną miarą, która umożliwia 

inwestorom dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Banki wykorzystują również analitykę 

predykcyjną do przewidywania ryzyka kredytowego i niespłacania kredytów za pomocą SVM, modeli 

regresji logistycznej itp., które są łatwiejsze dzięki sztucznej inteligencji i pakietom oprogramowania 

obliczeniowego. GA pomagają generować wysokiej jakości rozwiązania dla złożonych problemów 

optymalizacyjnych. Powtarzalny proces pozwala bankom wybrać najbardziej optymalny sposób 

przeprowadzenia procesu lub operacji. GA pozwalają bankom maksymalizować zysk poprzez 

optymalizację różnych obszarów, takich jak wdrażanie bankomatów, optymalizacja portfela 

kredytowego, optymalizacja portfela inwestycyjnego itp. Umożliwiają również lepszą obsługę klienta i 

optymalizację sposobu, w jaki analitycy odpowiadają na zapytania klientów. 

Wykrywanie anomalii, omówione pod koniec, jest ważnym aspektem dotyczącym transakcji kartami 

kredytowymi i bankowości mobilnej; umożliwia bankom wykrycie potencjalnych nadużyć. Polega na 

identyfikowaniu wartości odstających lub anomalii w dużych zestawach danych, które mogą być 

potencjalnymi oszustwami. Identyfikowanie i zapobieganie oszustwom jest ważne dla każdej 

organizacji, a dla banków i innych instytucji finansowych jest to kluczowe, ponieważ mają do czynienia 

z dużymi kwotami pieniędzy, a klienci muszą ufać instytucji, w której deponują swoje pieniądze. 

Potencjalne oszustwa lub naruszenia mogą zniszczyć zaufanie klienta i niekorzystnie wpłynąć na 

długoterminową reputację instytucji finansowej. Pokazaliśmy, w jaki sposób wykrywanie anomalii 

może być wykorzystywane przez banki do wykrywania oszustw w transakcjach kartami kredytowymi 

za pomocą Pythona. Przeprowadzana jest kolejna demonstracja, aby pokazać anomalie w cenach 

Ethereum z 2018 roku przy użyciu pakietu Tidyverse w R. Istnieje kilka innych zastosowań sztucznej 

inteligencji, które nie są omówione w tym rozdziale, takich jak przetwarzanie języka naturalnego, 

generowanie języka naturalnego itp. 



WPROWADZENIE 

Termin „sztuczna inteligencja” można uznać za jedną z najwspanialszych lub jedną z najbardziej 

niekorzystnych dla ludzkości rzeczy. Sztuczna inteligencja to skoncentrowany obszar nauki i technologii 

mający na celu udostępnienie wiedzy maszynowej, co zasadniczo oznacza uogólnione uczenie się, 

wnioskowanie, analizowanie i rozumienie języków naturalnych. Obecnie termin „sztuczna inteligencja” 

obejmuje całą koncepcję maszyny, która zręcznie zarówno wyniki operacyjne, jak i społeczne. Kiedy 

sztuczna inteligencja jest zintegrowana z robotami, pojawia się koncepcja zautomatyzowanych botów 

i musimy zrozumieć, że nie jest konieczne, aby robotyka zawsze oznaczała fizyczne roboty; mogą to 

być boty aplikacyjne, które działają zgodnie z ludzkimi instrukcjami i są stworzone do naśladowania 

ludzkiej pracy i zautomatyzowania procesu, i stąd ukuty zostaje termin „automatyzacja”, który 

zasadniczo oznacza replikację ludzkiego zadania i integrację tych zautomatyzowanych botów z AI w 

celu podejmowania decyzji -siony. Z jednej strony automatyzacja prowadzi do korzyści biznesowych, 

takich jak koszty, czas i szybkie tempo produkcji; z drugiej strony zautomatyzowane technologie 

prowadzą do „bezrobocia technologicznego”. Technologie te nie tylko stłumiły fizyczną siłę człowieka, 

ale także stłumiły ludzką zdolność poznawczą do pracy i przetwarzania ogromnej ilości danych i siły 

decyzyjnej. Rozwój sztucznej inteligencji i zautomatyzowanych technologii może doprowadzić świat do 

lepszej sytuacji, ale ponieważ technologie te się rozwijają, mogą mieć negatywny wpływ na 

społeczeństwo, jeśli nie zostaną odpowiednio potraktowane. W tym rozdziale omówimy cechy 

zautomatyzowanych botów, różnice między botami a robotami, cechy i zakres automatyzacji oraz 

technologie wspierające ich implementację, a także niektóre luki. 

HISTORIA 

Termin „automatyzacja” został ukuty w 1946 roku przez D.S. Hardera z Ford Motor Industries i był 

używany do opisania udoskonalenia linii produkcyjnej, co w zasadzie oznacza zastąpienie pracowników 

maszynami. Później, w 1956 roku, konferencja w Dartmouth zorganizowana przez Marvina Minsky'ego, 

Johna McCarthy'ego oraz dwóch starszych naukowców Claude'a Shannona i Nathana Rochestera z IBM 

użyła terminu „sztuczna inteligencja”. W tamtym czasie nikt nie spodziewał się, że można mieć 

inteligentną maszynę. Jednak w miarę upływu czasu pojawiły się fizyczne zautomatyzowane maszyny, 

a wraz z dalszym rozwojem w 1988 roku pojawiły się boty programowe, które były używane tylko do 

utrzymywania działania serwera nawet po bezczynności. W 1994 roku bot został stworzony do 

indeksowania stron internetowych, który w zasadzie nazywał się WebCrawler. Później zaczął się 

rozwijać Business Process Management (BMP), a pod koniec lat 90. wdrożono duże systemy BPM. Te 

technologie i niektóre inne technologie, takie jak przetwarzanie języka naturalnego (NLP), są ze sobą 

zintegrowane, tworząc technologię o nazwie Robotics Process Automation (RPA). 

BOTY AUTOMATYZACJI I APLIKACJI 

Automatyzacja to technika, w której proces odbywa się bez interwencji człowieka lub przy minimalnej 

interwencji człowieka; może mieć postać botów fizycznych lub botów aplikacyjnych. Tu skupimy się 

tylko na botach aplikacyjnych. Tak więc te boty są w zasadzie zestawem instrukcji do wykonywania 

określonej operacji (ogólnie BPM). Te zautomatyzowane boty mogą stać się kompletną maszyną, gdy 

będą w stanie wykonać wszystkie operacje (tj. cały proces). Te automatyczne boty wybierają dane, 

analizują je i podejmują decyzje na podstawie analizy. Zautomatyzowane boty zostały zaprojektowane 

głównie do wykonywania powtarzalnych zadań opartych na regułach i ogólnie procedura tych zadań 

nie zmienia się w krótkim czasie. Głównym powodem zaprojektowania tych botów było zaangażowanie 

pracowników w bardziej produktywne i kreatywne zadanie niż zadanie naprawcze. Skaner kodów QR 

jest jednym z najlepszych przykładów botów programowych, chociaż nie wygląda jak bot, ale po prostu 

skanuje kod QR, a wszystkie dane zostaną zapisane w bazie danych i zaoszczędzą czas ludzi na zapisanie 



wszystkich danych w system komputerowy ręcznie. Chatboty to jedna z popularnych rzeczy, o których 

wszyscy słyszeliśmy; wyglądają też jak inne zautomatyzowane boty, ale istnieje cienka różnica między 

robotami, chatbotami i botami. 

ROBOTY VS. CHATBOTY VS. BOTY 

Roboty: to urządzenia, które działają automatycznie bez interwencji człowieka. Ogólnie rzecz biorąc, 

przypominają one fizyczną budowę istoty ludzkiej lub innych stworzeń. Ale są one fizycznie obecne w 

dedykowany sposób, aby wykonać określone zadanie. Te boty są powszechnie używane w 

przemysłowych liniach montażowych, takich jak przemysł samochodowy. 

Chatboty: Te boty służą do interakcji z ludźmi, co może poprawić wrażenia klientów i działać jak help 

desk. 

Boty: Boty są zasadniczo zaprojektowane do pracy nad powtarzalnym zadaniem w oparciu o 

oprogramowanie, zgodnie z definicją, ale wraz z rozwojem technologii opracowano zautomatyzowane 

boty, które nie tylko wykonują powtarzalne zadania, ale także są zdolne do podejmowania decyzji na 

podstawie na przetwarzanych danych i wykonywania dalszych operacji. 

Aby lepiej zrozumieć sztuczną inteligencję z botami aplikacyjnymi, ważne jest, aby wiedzieć, w jaki 

sposób nawiązywana jest komunikacja między botami a ludźmi, i do tego celu wykorzystuje się NLP. 

RODZAJE BOTÓW 

Nadzorowane boty: Te boty nie są całkowicie zautomatyzowane; te boty wymagają pewnych ręcznych 

interwencji ze strony ludzi. 

Nienadzorowane boty: Te boty są całkowicie zautomatyzowane i nie wymagają interwencji człowieka. 

Aby lepiej zrozumieć sztuczną inteligencję z botami aplikacyjnymi, ważne jest, aby wiedzieć, w jaki 

sposób nawiązywana jest komunikacja między botami a ludźmi, i do tego celu wykorzystuje się NLP. 

PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO (NLP) 

NLP służy do interakcji między ludźmi a maszynami. Przekształca ludzki język w formę zrozumiałą dla 

maszyn i odwrotnie. Zasadniczo działa w dwóch fazach. 

ZROZUMIENIE JĘZYKA NATURALNEGO (NLU) 

Wiąże się to z procesem rozumienia wkładu ludzi na trzy następujące sposoby: 

• Leksykalny 

• Syntaktyczny 

• Referencyjne. 

Istnieje jednak problem niejednoznaczności, gdy słowa lub zdania są interpretowane przez NLP. 

Przykład 

Leksykalny jest używany do przetwarzania na poziomie słowa: na przykład „alert” może być szybko 

dostrzegalny (rzeczownik), jak również może być stanem bycia uważnym (przymiotnik), więc tutaj 

może pojawić się problem niejednoznaczności. Składnia służy do pracy na poziomie zdania: na przykład 

„Kurczak jest gotowy do jedzenia”. Może mieć dwa znaczenia: albo kurczak jest ugotowany i gotowy 

do spożycia, albo kurczak jest gotowy do karmienia, więc znowu prowadzi to do niejasności. Zdania 



referencyjne są najbardziej złożone: na przykład „Rita siedzi z Sitą i układa włosy”, więc tutaj może być 

mylące, aby program zrozumiał, do kogo „ona” odnosi się albo do Rity, albo do Sity. Proces ten staje 

się również problemem niejednoznaczności. Tak więc, w zależności od słowa i formacji zdań, 

interpretacja może się różnić, co może prowadzić do błędnego wyniku w następnej fazie. To jest 

powód, dla którego czasami boty nie dają odpowiednich danych wyjściowych do naszych danych 

wejściowych. Gdy maszyny zrozumieją polecenie w następnej fazie, przetworzą dane wyjściowe. 

GENEROWANIE JĘZYKA NATURALNEGO 

Na podstawie danych wejściowych dane wyjściowe są generowane w formacie interpretowanym przez 

człowieka. Na proces ten składa się wiele procesów, które można ogólnie sklasyfikować jako: 

• Planowanie tekstu: Baza wiedzy służy do decydowania, które słowa należy wybrać do wydruku. 

• Planowanie zdania: Zdanie jest tworzone z wybranych słów w znaczący sposób. 

• Realizacja tekstu: W tym procesie ostateczny wynik jest przekazywany użytkownikowi. 

Proces NLP pokazano na rysunku 

 

ZROBOTYZOWANA AUTOMATYZACJA PROCESÓW  (RPA) 

RPA służy do automatyzacji procesów biznesowych przy użyciu różnych technologii AI. RPA 

wykorzystuje roboty programujące do wykonywania czynności, na przykład skrobania, konglomeracji 

informacji, czyszczenia informacji i komunikacji z różnymi aplikacjami i osobami w celu wykonania 

ponurej pracy. Pozwala organizacjom na utrzymanie niskich wydatków, dając jednocześnie swoim 

pracownikom większą szansę na zaspokojenie różnych potrzeb w ich stowarzyszeniach. RPA może  

podobnie zmechanizować różne ponure i żmudne zadania. Zadania, które są zautomatyzowane, mogą, 

ale nie muszą, wykorzystywać sztuczną inteligencję w zależności od tego, czy są to zadania oparte na 

regułach i powtarzalne, czy oparte na decyzjach . Rysunek przedstawia schemat RPA. 

 

RPA dzieli boty na trzy typy. Różne typy botów w RPA pokazano na rysunku . 

 



 

RPA wykorzystuje różne technologie AI do automatyzacji procesów biznesowych. Oto niektóre z 

najczęściej używanych technologii AI: 

• Uczenie maszynowe (ML): Pomaga w analizie danych i wzorców oraz podejmuje decyzje z 

interwencją człowieka lub bez niej. Za pomocą ML system może uczyć się na podstawie danych. 

Ponieważ ML nie radzi sobie z danymi wielowymiarowymi, musimy korzystać z technologii głębokiego 

uczenia. Ograniczeniami ML w rozwiązywaniu problemów są dalsze wyodrębnianie cech lub 

rozpoznawanie obrazu lub rozpoznawanie pisma odręcznego. Stąd w tym przypadku realizowane jest 

głębokie uczenie. 

• Głębokie uczenie: Głębokie uczenie to technika oparta na sztucznej inteligencji, która naśladuje ludzki 

mózg pracujący nad przetwarzaniem danych i generowaniem wzorców w celu podjęcia decyzji w 

sprawie problemu. Głębokie uczenie ma właściwość nienadzorowanego uczenia się na podstawie 

danych nieustrukturyzowanych i nieoznaczonych. Dane są zasadniczo pobierane z wyszukiwarek, 

platform mediów społecznościowych i platform e-commerce. 

• Rozpoznawanie obrazu: Technologia rozpoznaje i identyfikuje elementy lub cechy na zdjęciach lub 

filmach. 

• Rozpoznawanie mowy: Innowacja rozpoznaje słowa i wyrażenia w języku komunikacji i zmienia je w 

układ mający znaczenie maszynowe. 

Mimo że dysponujemy ogromną listą technologii, wciąż nie możemy zautomatyzować każdego 

zadania, więc musimy zrozumieć, które zadania można zautomatyzować za pomocą botów, które 

zadania nadal wymagają interwencji człowieka lub których procesów nie można w żadnym momencie 

zautomatyzować. Aby zdecydować, którą część procesu można zautomatyzować iw jakim stopniu, 

wymagane jest dobre zrozumienie procesu. 

WYZWANIA WE WDRAŻANIU RPA 

1. Wybór procesu 

• Trudne do zautomatyzowania procesu wyższego poziomu 



• Brak standaryzacji procesów 

2. Dostępność odpowiedniego i wystarczającego talentu 

• Niedobór umiejętności 

• Brak wiedzy na temat wdrażania AI 

3. Gotowość organizacyjna 

• Zarządzanie zmianami organizacyjnymi 

• Zaniepokojenie ze strony IT 

4. Brak wystarczających danych do trenowania AI 

• Pozyskiwanie danych i dostosowywanie ich do szkolenia AI 

5. Wdrożenie 

• Skalowanie inteligentnego RPA 

• Biznesmenom brakuje umiejętności inteligentnego programowania RPA, a inteligentnym 

programistom RPA brakuje kontekstu biznesowego . 

Rysunek przedstawia różne wyzwania we wdrażaniu RPA. 

 

WPŁYW FINANSOWY AI I AUTOMATYZACJI 

Ponieważ automatyzacja procesów biznesowych oszczędza koszty organizacji, a także skraca czas 

realizacji procesu, jej zapotrzebowanie w branży gwałtownie rośnie. Pandemia COVID-19 skłoniła wiele 

organizacji do myślenia o botach, a raczej o zatrudnieniu na pełen etat (FTE). Wcześniej dla wielu 

małych organizacji i firm boty wydają się być kosztowne, ale z powodu załamania gospodarki wiele 

organizacji ma problemy z płaceniem swoim pracownikom i zaczęły przestawiać się na automatyzację 

przynajmniej tych powtarzalnych zadań, które były wykonane przez pracownika etatowego. 

Zautomatyzowane boty wydają się być kosztowne, ale jeśli chodzi o dłuższe i powtarzalne zadania, 

najlepiej jest je wdrożyć, ponieważ organizacje muszą płacić tylko raz, a jeden bot może zastąpić pracę 

wielu pracowników. Zgodnie z prognozą rynkową, przychody rynku RPA szacuje się na około 214 



miliardów USD na całym świecie w 2021 roku, a RPA jest uważane za jedno z najbardziej wymagających 

zawodów w branży IT. Każda organizacja chce zmaksymalizować swoje zyski i zaangażować swoich 

pracowników w bardziej produktywną pracę. Organizacje takie jak Microsoft, Google, Facebook, 

Amazon i IBM inwestują ogromne kwoty w rozwój technologii AI, a także wspierają rozwój bardziej 

wydajnych i inteligentnych botów. Niektóre z głównych inwestycji są dokonywane w dziedzinie 

reorganizacji mowy, NLP, wizji komputerowej, optycznego rozpoznawania znaków, głębokiego uczenia 

i Big Data. Boty stają się wydajniejsze w pracy na danych częściowo ustrukturyzowanych i 

nieustrukturyzowanych. W 2018 roku firma Google przejęła działający w oparciu o obsługę klienta 

startup „Onward”; Motywem startu było usprawnienie rozmowy człowiek – komputer. IBM opracował 

superkomputer do eksploracji danych i analizowania wzorców z danych o dużej nieustrukturyzowanej 

strukturze. AlchemyAPI pomaga rozwijać inteligentne boty do przetwarzania tekstu i obrazów. Systemy 

te już pomagają w przetwarzaniu dokumentów prawnych oraz w systemie opieki zdrowotnej. W 2014 

r. Google nabył „DeepMind”, startup oparty na sztucznej inteligencji, a firma wykazała się niezwykłym 

wzrostem w dziedzinie oprogramowania ogólnego przeznaczenia, które dostosowuje swoją pracę w 

oparciu o skumulowane nagrody. Ten startup buduje „WaveNet”, który może naśladować ludzki głos i 

poprawiać wrażenia użytkownika. Robo-advisor to jeden z najbardziej wymagających botów, zdolny do 

wykonywania NLP i interakcji z ludźmi; boty te tworzą rewolucję na rynku obsługi klienta; wszyscy 

dobrze znamy korzystanie z tych technologii (np. Amazon Alexa, Google Assistant, Siri dla Apple). W 

2016 roku Apple Inc. nabyło startup, który pracował nad zrozumieniem ludzkich emocji na podstawie 

mimiki twarzy. Wraz z rozwojem tych technologii usprawniają rozwój bota, co skutkuje szybszym 

przetwarzaniem procesu biznesowego. Ten postęp można zaobserwować w każdej dziedzinie (tj. 

Wojsko, departament opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo cybernetyczne, finanse) i wszędzie; te boty 

zmieniają sposób pracy w organizacji i pomagają ludziom skupić się na bardziej kreatywnych zadaniach, 

zamiast wykonywać te same i powtarzalne zadania, takie jak rozliczanie pożyczki, weryfikacja 

dokumentów, ekstrakcja danych, utrzymywanie bezpieczeństwa itp. 

CECHY ZAUTOMATYZOWANYCH BOTÓW 

W ostatnich latach zautomatyzowane boty zyskały wielki szum na rynku, a oszczędność kosztów i 

skrócenie czasu to nie jedyne przyczyny tego szumu, ale jest też wiele powodów – jednym z głównych 

powodów jest precyzja i dokładność oznacza to po prostu, że te boty są podatne na błędy, a organizacja 

nie musi myśleć o bezpieczeństwie i prywatności danych użytkowników. Mówiąc o tych botach, należy 

znać ROI (zwrot z inwestycji), aby organizacja wdrażająca boty uzyskała przynajmniej minimalny zwrot 

30% w pierwszym roku, który rośnie wykładniczo w kolejnych latach. Oto niektóre z głównych zalet 

automatyzacji: 

1. Oszczędność kosztów: Boty mogą działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bez zatrzymywania, 

a te boty są tylko jednorazową inwestycją lub mogą być opłacane podczas korzystania z usług, które 

kosztują mniej. Tylko jeden bot może dokładnie i w bardzo krótkim czasie przetworzyć pracę wielu 

pracowników. Prowadzi to więc do obniżenia EPC; te EPC można wykorzystać w niektórych 

kreatywnych i innowacyjnych miejscach. 

2. Lepsza jakość: Stosowanie procesu RPA można ustandaryzować, co może skutkować mniejszą liczbą 

błędów lub zmniejszyć ryzyko biznesowe. Wraz z poprawą jakości zaangażowanego procesu, cały 

system jest rejestrowany i podlega audytowi oraz może dostosowywać się do zmian w procesie w 

dłuższej perspektywie. 

3. Ulepszona obsługa klienta: Boty mogą bezbłędnie przetwarzać więcej żądań klientów i zapewniają 

bardziej zoptymalizowane wyniki. 



4. Nieinwazyjne: Boty nie wymagają modułu integracyjnego; pracują jak normalny pracownik 

organizacji. 

5. Lepsza jakość danych: Korzystanie ze sztucznej inteligencji, eksploracja danych i analiza bardziej 

złożonych wzorców poprawi decyzje biznesowe i zmniejszy ryzyko biznesowe. 

6. Zakres zbierania danych: Automatyzacja może działać na dowolnej wielkości danych z 

wykorzystaniem głębokiego uczenia, dzięki czemu boty mogą pracować na danych 

nieustrukturyzowanych. 

7. Ograniczenie dostępu ludzi do danych wrażliwych: powierzenie ludziom wrażliwych danych zawsze 

stanowiło problem, ale boty świetnie sobie z tym radzą; technologie automatyzacji mają 

zabezpieczenia na poziomie bankowym z zaawansowanymi technikami szyfrowania, takimi jak 

szyfrowanie AES-256 i TLS 1.2; technologie automatyzacji utrzymują również wyraźną linię podziału 

między użytkownikami, a także wykorzystują granularną kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC). 

8. Szybkie wdrażanie i skalowalność: W zależności od złożoności procesu i wymagań organizacji, boty 

mogą zostać opracowane w krótkim czasie i mogą być skalowane zgodnie z wymaganiami. 

9. Korzystanie ze zwykłego interfejsu użytkownika: Boty używają wszystkich aplikacji jako ludzi, takich 

jak uruchamianie niektórych aplikacji lub wykonywanie operacji; jeśli użytkownik chce wchodzić w 

interakcje z botami, mogą wchodzić w interakcje jak inne aplikacje i nie są wymagane żadne backdoory. 

10. Nie wymagaj skomplikowanego kodowania: programista RPA może być ekspertem biznesowym, 

ponieważ aplikacja RPA jest dostarczana z interfejsem użytkownika, a użytkownik powinien mieć 

głębokie zrozumienie logiki biznesowej, a nie wiedzę na temat złożonego kodowania 

WPŁYW AI I AUTOMATYZACJI 

Automatyzacja z AI rewolucjonizuje cały świat; technologie te zmieniły procesy wykonywania każdego 

zadania. Technologie te ułatwiają wszystkie powtarzalne i czasochłonne zadania; ludzie chętnie 

angażują się w coś kreatywnego, zamiast wykonywać tę samą pracę codziennie, co wysysało ich 

zdrowie psychiczne. Oto niektóre obszary, w których automatyzacja odgrywa ważną rolę. 

ZASOBY LUDZKIE 

Technologie automatyzacji znacznie usprawniły ten proces; pomagają szybko przetworzyć wiele 

tysięcy wniosków i wyselekcjonować najlepszego kandydata, który dobrze pasuje do firmy. Sztuczna 

inteligencja pomoże wybrać najlepszego kandydata do organizacji, co z kolei może przełożyć się na 

wzrost produktywności organizacji. Ale po pierwsze, musimy zrozumieć, że te boty wykorzystujące 

sztuczną inteligencję działają na dużym zbiorze danych, a te zbiory danych są tworzone przez ludzi, 

więc należy się upewnić, że te zbiory danych nie powinny być stronnicze na podstawie jakichkolwiek 

kryteriów. Te boty mogą pomóc w generowaniu masowych wiadomości e-mail i są w stanie utrzymać 

wszystkie czynności związane z kontem, takie jak tworzenie rachunków, utrzymywanie zapasów itp. 

DRONY I SAMOCHODY SAMOJEZDNE 

Jest to jeden z ważnych regionów rozwoju botów wykorzystujących sztuczną inteligencję w dziedzinie 

samochodów autonomicznych; technologie te mogą pomóc w zmniejszeniu liczby wypadków 

drogowych i mogą pomóc w płynnym przemieszczaniu ruchu, co może pomóc w ograniczeniu ruchu 

.Drony inwigilacyjne zmieniły metodę nadzoru bezpieczeństwa. Bezzałogowe statki powietrzne (UAV) 

są zautomatyzowanymi dronami i są sterowane przez pilota zdalnego sterowania. Te drony mogą 

pomóc w przenoszeniu ważnych i wymaganych towarów do wrażliwych obszarów. Nawet platformy 



zakupów online zaczęły przenosić się na system dostaw dronami, co może pomóc przyspieszyć system 

dostaw. Amazon jest jednym z wiodących inwestorów, jeśli chodzi o tworzenie wydajnych dronów 

dostawczych. 

EDUKACJA 

Automatyzacja pomaga nauczycielom skupić się bardziej na edukacji uczniów, a nie na powtarzalnych 

zadaniach, takich jak wystawianie ocen z obecności. Kontakt z tymi technologiami pomoże również 

uczniom poznać te technologie od najmłodszych lat. Technologie te mogą również pomóc uczniom, 

którzy nie są w stanie uczęszczać do szkoły, zapewniając im wirtualne zajęcia. Ogromną korzyść można 

zaobserwować w życiu osób, które nie umieją czytać i pisać lub mają pewne rodzaje 

niepełnosprawności fizycznej, ponieważ te boty mogą z nimi wchodzić w interakcje, wykonywać 

operacje na podstawie ich poleceń głosowych i dostarczać im wymagane dane wyjściowe. Pomoże to 

zapewnić naukę przez całe życie bez przeszkód wynikających z naszej codziennej rutyny. Nauka w 

odstępach czasowych była jednym z głównych problemów, ale boty pomagają rozwiązać ten problem, 

ponieważ śledzą wszystko, czego dana osoba może się nauczyć i pomagają przypomnieć im nawet 

konkretną informację z całego procesu uczenia się, a osoba nie musi się uczyć wszystko znowu. 

Asystent nauczyciela, który w zasadzie jest chatbotem, jest w stanie dokładniej i szybciej odpowiedzieć 

na wszystkie problemy uczniów z dowolnego przedmiotu. Dokładność tych botów całkowicie zależy od 

tego, ile informacji szkolimy te boty. 

Cyberbezpieczeństwo 

Wraz z rozwojem technologii cyberataki stały się zagrożeniem zarówno dla każdej organizacji, jak i dla 

każdego człowieka. Firmy zaczęły integrować swój system bezpieczeństwa z botami i systemem 

bezpieczeństwa wywiadowczego w celu wykrywania wszelkiego rodzaju naruszeń bezpieczeństwa 

organizacji. Te inteligentne systemy nie tylko wykrywają wystąpienie zagrożenia, ale także wykrywają 

wszelkiego rodzaju luki, które mogą prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa. Inteligentny system nie 

tylko wykrywa zagrożenie, ale także tworzy system, który może pomóc uniknąć wszelkiego rodzaju 

ataku i pozwolić człowiekowi skupić się na bardziej krytycznych kwestiach. Ale te boty mogą być 

również zmuszone do wykonywania pewnych złośliwych działań, takich jak rozproszona odmowa 

usługi lub zalewanie czyichś wiadomości e-mail lub forum w celu propagacji jakiejś wiadomości; te 

działania są zazwyczaj wykonywane przy użyciu botnetu, który jest kombinacją wielu botów używanych 

do przeprowadzenia ataku na dużą skalę. Do tworzenia botnetów hakerzy zazwyczaj wykorzystują 

system bez łatek, a gdy te boty są używane, są one określane jako „zombie”. Skuteczny system, który 

bierze udział w tego rodzaju atakach, prowadzi ich do czarnej listy, ponieważ adresy IP są oznaczane i 

gdy te boty wyczerpują zasoby systemowe. 

Siły obronne 

Za pomocą technologii siły wirtualnej rzeczywistości mogą być przygotowane na wiele nieznanych 

środowisk i zapewnić ich gotowość do najbardziej śmiercionośnej misji bojowej. Technologie te 

przyniosły wielkie zmiany w dziedzinie reorganizacji obrazu termowizyjnego przy słabym oświetleniu. 

Drony są szybko wykorzystywane do obserwacji i identyfikacji celu. Bezzałogowe statki powietrzne są 

wykorzystywane do prowadzenia operacji, a nawet są zdolne do wystrzeliwania pocisków i efektywnej 

pracy na polu wojny. Inteligentne boty mogą pomóc odszyfrować zaszyfrowaną wiadomość w bardzo 

krótkim czasie, pomóc we wdrożeniu rozwiązania i przewidzieć przyszłe zagrożenia. Systemy te mogą 

również identyfikować przewożone w pojazdach improwizowane urządzenia wybuchowe (IED) lub 

miny lądowe. Te inteligentne systemy mogą pomóc w opracowaniu taktyki czasu rzeczywistego, która 

sprawi, że żołnierze będą się sprawnie poruszać. Jednak zautomatyzowane boty i inteligentna 

technologia są wykorzystywane do wytwarzania bardziej niebezpiecznych broni i są w stanie 



spowodować większe zniszczenie ludzkości, dlatego wielu badaczy domaga się zakazu lub ograniczenia 

użycia tych technologii w dziedzinie działań wojennych. 

Dom 

Inteligentne boty pomagają ludziom w każdej dziedzinie życia: w domach te boty zajmują się 

wszystkim, np. sterowaniem oświetleniem, systemem chłodzenia i sprzątaniem. Te boty mogą być 

wystarczająco wydajne, aby działać jako osobisty asystent, a nawet umawiać wizyty u lekarza lub 

salonu; mogą zadbać o twój harmonogram leków i monitorować twoje zdrowie. Dzięki sztucznej 

inteligencji boty te stają się wystarczająco wydajne, aby wchodzić w interakcje zgodnie z emocjami, 

jakie odczuwa dana osoba. U ludzi boty te mogą dbać o domy i dbać o bezpieczeństwo, a w przypadku 

zdeformowania mogą nawiązać kontakt z lokalną policją, strażakiem i każdą inną osobą kontaktową w 

nagłych wypadkach. Systemy te wykorzystują rozpoznawanie twarzy dla bezpieczeństwa. Jednak 

prywatność staje się głównym problemem wraz z rozwojem tych inteligentnych systemów. 

OPIEKA ZDROWOTNA 

Głównymi obszarami działania tych botów w dziedzinie opieki zdrowotnej są monitorowanie stanu 

zdrowia, diagnozowanie chorób i wspomaganie operacji. Boty te mogą odpowiadać na często 

zadawane pytania dotyczące zdrowia, wysyłać modyfikacje dotyczące uzupełniania recept, 

powiadamiać władze szpitala o zmianach w stanie zdrowia pacjenta i prowadzić dokumentację 

medyczną w celu uzyskania dalszej pomocy. Boty te mogą pomóc w ratowaniu życia, wykrywając 

objawy choroby na wczesnym etapie, co może pomóc w pomocy medycznej. Inteligentne boty mogą 

być używane w każdej dziedzinie i ułatwiają życie ludzkie, ale ludzie muszą zapewnić, że te technologie 

powinny być używane w pozytywny sposób i odpowiednio obsługiwane; jeśli nie są odpowiednio 

traktowane, mogą być niebezpieczne dla rasy ludzkiej. Technologie te mogą przynieść więcej zniszczeń 

niż broń nuklearna. 

WYZWANIA WE WDRAŻANIU AUTOMATYKI 

PROBLEMY BIZNESOWE 

Trudno przekonać każdego urzędnika i inwestora w firmie, ponieważ trudno jest dostosować 

rozwiązanie RPA, a na początkowym etapie zawsze wydaje się to być kosztowne. 

ANALIZA PROCESU 

RPA to bardzo nowa technologia na rynku, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, który proces można 

zautomatyzować, a który nie. Ważne jest, aby zrozumieć, czy poprzez automatyzację procesu można 

osiągnąć odpowiedni wynik, czy nie. Potrzebny jest dobry zespół z liderem, który ma głębokie 

zrozumienie procesów. Zespół powinien mieć bardzo jasne cele podczas wdrażania rozwiązań 

automatyzacji. 

PRZYJĘCIE PO WDROŻENIU 

To bardzo częsty problem, który pojawia się w organizacji, że początkowo nie mają zespołu do obsługi 

procesu automatyzacji i nie są gotowi do radzenia sobie z nadchodzącymi wyzwaniami automatyzacji. 

Automatyzacja wymaga również pewnej konserwacji; należy zachować wydajność rozwiązania RPA. 

Organizacja musi zapewnić pracownikom odpowiednie przeszkolenie w zakresie korzystania z RPA. 

Automatyzacja przyniesie zmianę w codziennym zadaniu, które organizacje muszą zapewnić, aby 

pracownik mógł sobie z tą zmianą poradzić. 

WYBÓR WŁAŚCIWEGO SPRZEDAWCY 



Wiele firm dostarcza rozwiązanie RPA, ale organizacja musi wybrać odpowiedniego dostawcę, który 

może wdrożyć rozwiązanie zgodnie z wymaganiami organizacji. Użycie niewłaściwego rozwiązania RPA 

doprowadzi do awarii. 

MITY O ZAUTOMATYZOWANYCH BOTACH 

ROBTY SĄ HUMANOIDALNE 

To mylące, że roboty są zawsze fizyczne, ale prawda jest taka, że istnieje oprogramowanie 

komputerowe, które wykonuje te procesy. Te boty są w stanie usprawnić proces bez interwencji 

człowieka za pomocą technologii takich jak sztuczna inteligencja, ML i głębokie sieci; te 

zautomatyzowane pakiety oprogramowania można przekształcić w inteligentny przepływ pracy. 

AUTOMATYZACJA ZASTĘPUJE LUDZKĄ SIŁĘ PRACOWNICZĄ 

To jedno ze stwierdzeń, które przychodzą każdemu na myśl: gdy pojawia się technologia, w niektórych 

aspektach jest to prawdą, jeśli chodzi o RPA; wiele zadań jest wykonywanych przez zautomatyzowane 

boty. Ale ważne jest tutaj, aby przyjrzeć się rodzajom pracy - generalnie są to prace, których nie chce 

się wykonywać. Oszacowano, że ponad 5% wszystkich zawodów można zautomatyzować, a 60%–70% 

wszystkich miejsc pracy obejmuje ponad 30% czynności, które można zautomatyzować. Ale nie 

patrzymy na to, że wraz z rozwojem tych technologii powstaje więcej możliwości zatrudnienia i są to 

bardziej kreatywne miejsca pracy, które wymagają inteligencji. Jeśli widzimy, że istnieją takie 

stanowiska, jak analityk danych, osoba zajmująca się mediami społecznościowymi, architekt chmury i 

wiele innych, problem polega na tym, że ludzie nie są gotowi na naukę nowych technologii i borykają 

się z problemem bezrobocia. 

Dokładność 

Musimy zrozumieć, że to tylko zestaw poleceń, które całkowicie zależą od tego, jak dokładny był 

programista podczas projektowania bota. Jeśli więc programista wydał nieprawidłowe polecenia lub 

boty były mniej przeszkolone lub przeszkolone z niewłaściwym zestawem danych, nigdy nie przyniesie 

to właściwego wyniku. 

KOSZTOWNE 

Automatyzacja jest tania, gdy spojrzymy na szerszy obraz; kosztuje tylko jedną trzecią płacy 

pracownika. I to nie dlatego, że te boty mogą pracować 24/7 bez przerwy, ale z tego powodu, że 1 

minuta pracy bota jest równoważna 15 minutom pracy FTE. 

ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE ORGANIZACJI 

Przed zastosowaniem automatyzacji w organizacji, w pierwszej kolejności skup się na pracownikach i 

procesach. Ważne jest, aby upewnić się, że firma ma wystarczające zasoby do wdrożenia automatyzacji 

i musi przeprowadzić studium wykonalności dla wszystkich procesów, które chcemy zautomatyzować, 

i znaleźć odpowiedniość działania. 

ROBOTY MOGĄ BYĆ POZOSTAWIONE BEZ NADZORU 

To nie jest prawda; jakiś rodzaj kontroli jest zawsze wymagany do planowania, uruchamiania botów, 

obsługi wyjątków, przetwarzania danych wyjściowych i wielu innych rzeczy. To również dowodzi, że 

boty nie mogą zastąpić ludzi; zawsze będą pracować w punkcie kontrolnym, ponieważ mają tylko tyle 

inteligencji, ile zostały zakodowane przez programistę. Wciąż tysiące pytań pozostaje bez odpowiedzi, 

jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i automatyzację - niektóre z nich to: 



1. Jakie wartości moralne powinniśmy w nich zakorzenić, aby mogły działać i współistnieć z ludzkimi 

uczuciami oraz jak będziemy uczyć boty postępowania zgodnie z naszymi zainteresowaniami. 

2. Jak możemy nauczyć maszynę tego, co jest etyczne, może się zdarzyć, że istnieje sposób skuteczny, 

ale nieetyczny; ponadto zmieniają się one z czasem, kulturą i wymaganiami. Podobnie w hackingu jest 

biały kapelusz i czarny kapelusz. Chodzi o to, aby rzeczy były efektywne, ale jeśli nie działają w sposób 

naturalny lub zgodnie z wymaganiami sytuacji, może to stanowić problem. 

3. Zautomatyzowany system rejestruje wszystko; śledzi każdy nasz ruch, więc prywatność może być 

poważnym problemem. 

4. Algorytmy AI uczą się z uczenia zbioru danych; niektóre wyniki są trudne do zrozumienia, a niektóre 

z nich nie są nawet rozumiane przez projektanta algorytmu, co oznacza, że system nie będzie 

nieprzejrzysty, a ponieważ technologia stanie się bardziej wydajna, algorytmy te mogą stać się czarną 

skrzynką dla ludzi. 

5. Kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli pewnego dnia cały zautomatyzowany system 

ulegnie awarii lub jaki może być problem, który może powstać, gdy ktoś obejdzie i zmieni jakiś kod 

systemu. 

6. Tych systemów można się nauczyć dzięki zestawom danych, ale zestawy danych są tworzone przez 

ludzi, co jeśli te zestawy danych są stronnicze i jakie mogą przynieść rezultaty. W jaki sposób te systemy 

mogą przezwyciężyć stronnicze dane lub czy istnieje sposób na zidentyfikowanie, że te dane są 

stronnicze. 

7. Całe media społecznościowe są kontrolowane przez zautomatyzowane oprogramowanie, co jeśli 

zaczną rozpowszechniać stronnicze informacje, które mogą być bardzo manipulacyjne dla 

społeczeństwa, a nawet prowadzić do zamieszek i wojen między krajami lub przynosić zmiany 

polityczne. 

8. Jednym z głównych pytań jest to, co jeśli te systemy staną się na tyle inteligentne, że zaczną się 

rozwijać i pisać na nowo swój własny kod, wówczas nie będzie żadnej kontroli nad tymi systemami 

przez człowieka i systemy te staną się całkowicie nieprzejrzyste. 

Takie pytania skłaniają naukowców do zastanowienia się, czy zautomatyzowany system naprawdę 

poprawi ludzkie życie. 

PLATFORMA WYKORZYSTYWANA DO WDROŻENIA 

Python 

Oprócz tego, że jest łatwy do nauczenia, jest bogaty w biblioteki i ma wiele bibliotek do eksploracji i 

analizy danych, biblioteki sieci neuronowych i wiele innych. 

Tesor Flow 

Jest to również biblioteka Pythona opracowana przez Google dla sieci neuronowych, głębokiego 

uczenia i innych algorytmów regresji. 

R 

Jest to język programowania i może być używany do automatyzacji procesów związanych z 

przetwarzaniem i manipulacją danymi. 

Scikit-learn 



Jest to również biblioteka Pythona używana do eksploracji danych, analizy danych i algorytmów ML. 

Automation Anywhere 

To narzędzie RPA, które pomaga zautomatyzować procesy biznesowe. Jest to system oparty na 

interfejsie użytkownika i wymaga mniejszej wiedzy o kodowaniu, aby używać i zapewniać funkcję 

uruchamiania i odtwarzania oraz zapewniać zdolności poznawcze. 

UIPath 

Jest to podobne do automatyzacji w dowolnym miejscu, ale zapewnia wizualny projekt i działa 

wydajnie w operacjach BPO. 

WNIOSEK 

Wraz z ogromnym postępem technologicznym, sztuczna inteligencja wraz z automatyką 

rewolucjonizuje cały świat, a są tylko niektóre aspekty tych technologii, ale wiele jest jeszcze przed 

nami. Technologie te przyniosły wiele ulgi w gorączkowym życiu ludzi. Automatyzacja staje się częścią 

każdego indywidualnego życia. Tak więc chodzi o to, w jaki sposób jednostka będzie korzystać z tych 

technologii, ponieważ technologie te mogą również przynieść bardzo złe skutki w życiu jednostki, z 

którymi należy postępować w taki sposób, aby wydobyć maksymalne korzyści. Technologie te 

przejmują wszystkie prace, których ludzie nienawidzą, wykonując całe powtarzalne zadanie, i istnieje 

wiele nowych, kreatywnych i interesujących możliwości pracy. Zarówno automatyzacja, jak i sztuczna 

inteligencja nie są pojedynczymi technologiami i są połączeniem wielu technologii, takich jak NLP, 

uczenie ze wzmocnieniem, ML i wiele innych; w tych dziedzinach można wykonać dużo pracy. Te 

technologie będą przyszłością ludzi. 



WPROWADZENIE 

Jeśli chodzi o technologię, sztuczna inteligencja (AI) (stworzona przez człowieka siła mózgu), nazywana 

również wiedzą maszynową, jest zrozumieniem prezentowanym przez maszyny, a nie 

charakterystyczną wiedzą prezentowaną przez ludzi. Materiały do czytania oparte na sztucznej 

inteligencji charakteryzują ten obszar jako badanie „mądrych operatorów”: każdy gadżet, który 

optymalizuje się zgodnie z jego atmosferą i skutecznie wykonuje swoje zadanie, aby osiągnąć pożądane 

cele. Potocznie termin „rozumowanie stworzone przez człowieka” jest regularnie używany do 

przedstawiania urządzeń (komputerów), które reprezentują „intelektualne” prace, które jednostki 

łączą z humanoidalną psychiką, takie jak „uczenie się” i „rozwiązywanie problemów”. Historia AI 

rozpoczęła się w czasach minionych epok, od mitów, opowieści i plotek o fałszywych stworzeniach 

obdarzonych inteligencją lub intelektem przez wykwalifikowanych pracowników. Konwencjonalni 

badacze zasiali ziarno dzisiejszej sztucznej inteligencji, która usiłowała przedstawić procedurę ludzkiej 

intuicji jako mechaniczną kontrolę obrazów. Prace te doprowadziły do rozwoju programowalnych i 

cyfrowych komputerów osobistych w latach 40. XX wieku, które są zależne od maszyn od 

teoretycznego ucieleśnienia myślenia numerycznego. Ten gadżet i myśli, które za nim stoją, skłoniły 

grupę naukowców do prawdziwego mówienia o możliwości skonstruowania zautomatyzowanego 

mózgu. Koncepcja badań nad sztuczną inteligencją narodziła się w 1956 roku w Dartmouth College, 

gdzie John McCarthy był autorem terminu „stworzona przez człowieka siła mózgu”, aby uznać tę 

dziedzinę za zupełnie inny obszar badań i przełamać wpływ cybernetyka Norberta Wienera. Uczestnicy 

pierwszej konferencji poświęconej omówieniu koncepcji „siły mózgowej stworzonej przez człowieka” 

- Herbert A. Simon (CMU), Arthur Samuel (IBM), Marvin Minsky (MIT), Allen Newell (CMU) i John 

McCarthy (MIT) - zostali założycielami i organizatorami badań nad sztuczną inteligencją. Również w 

dziedzinie opieki zdrowotnej w tamtym czasie ludzie mieli pewne z góry przyjęte idee, ale wierzyli, że 

pewnego dnia sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje świat medyczny. Te z góry przyjęte myśli nie 

pozostały już ideami, jak w badaniach z lat 60. i 70., które doprowadziły do powstania pierwszego 

systemu eksperckiego (program rozwiązywania problemów) „Dendral”, który zmechanizował 

dynamiczną procedurę i krytyczne myślenie chemików organicznych. Ta główna struktura zmieniła 

punkt widzenia badaczy, a sztuczna inteligencja była postrzegana jako innowacja, która może odnowić 

kilka aspektów klinicznych, a także ułatwić wykonywanie zadań w obrębie producentów, 

konsumentów i organizacji farmaceutycznych. Liczne badania sugerują, że sztuczna inteligencja może 

wykonywać określone zadania związane z opieką zdrowotną tak samo lub lepiej niż ludzie, w tym 

diagnozować choroby. Obliczenia już dziś pokonały radiologów w wykrywaniu zagrażających guzów i 

kierują naukowcami, jak zbudować towarzyszy do wygórowanych badań wstępnych w praktyce 

klinicznej. Musimy jednak zgodzić się z tym, że jeszcze długa droga, kiedy sztuczna inteligencja mogłaby 

całkowicie zastąpić osoby praktykujące w służbie zdrowia. W dalszej części tego rozdziału szczegółowo 

opisalibyśmy zarówno potencjał, jaki oferuje mechanizacja elementów opieki zdrowotnej, jak i 

segment ograniczeń/wyzwań, przed którymi stoi szybkie wdrożenie sztucznej inteligencji w usługach 

medycznych. 

ZAKRES I ISTOTNOŚĆ RÓŻNYCH RODZAJÓW SI W OPIECE ZDROWOTNEJ 

Sztuczna inteligencja w branży medycznej to zasadniczo wykorzystanie wieloaspektowego 

programowania i obliczeń do naśladowania ludzkiego intelektu w badaniu, interpretowaniu i 

docenianiu skomplikowanych danych dotyczących usług klinicznych i medycznych. Ogólnie rzecz 

biorąc, symulowany intelekt to zdolność komputera do osiągania pożądanych celów bez udziału 

człowieka i z wykorzystaniem algorytmów. Czynnikiem odróżniającym innowacje AI od nowoczesnych 

aplikacji medycznych służących jako normalny postęp w usługach medycznych jest jej zdolność do 

zbierania statystyk, ich kanalizowania i dostarczania wymaganych wyników użytkownikowi 



końcowemu lub lekarzom. Zanim struktury SI będą mogły zostać przedłożone do zastosowania w 

opiece zdrowotnej, należy je wyposażyć w dane statystyczne i inne dane liczbowe, które są 

generowane na podstawie działań medycznych, takich jak diagnoza, badania przesiewowe, leczenie 

itp., z zamiarem umożliwienia naucz się relacji między najważniejszymi tematami, zbieraniem 

przedmiotów porównawczych i wynikami premium. Jednak te informacje kliniczne nie są regularnie 

ograniczane przez rodzaj notatek klinicznych, oceny fizyczne, socjoekonomikę, laboratorium kliniczne 

i obrazy oraz kroniki elektroniczne z gadżetów klinicznych. Zasadniczo musimy zdać sobie sprawę, że 

sztuczna inteligencja nie jest wynalazkiem, ale raczej połączeniem innowacji. Zdecydowana większość 

takich postępów ma natychmiastowe znaczenie w dziedzinie usług medycznych, ale zadania i specyfika 

zadań, które są realizowane przez wykorzystanie koncepcji sztucznej inteligencji, są generalnie różne. 

Poniżej wymieniono i omówiono niektóre konkretne wydarzenia związane ze sztuczną inteligencją, 

które mają duże znaczenie dla opieki zdrowotnej. 

• Uczenie maszynowe - uczenie głębokie i sieć neuronowa 

AI to realistyczna metoda oparta na „uczeniu się” informacji poprzez modele planowania. Jest to 

ekspansywna strategia w centrum niezliczonych sposobów radzenia sobie ze sztuczną inteligencją i 

istnieje wiele jej wersji. Najpowszechniej akceptowanym zastosowaniem zwyczajowych usług ludzkich 

opartych na sztucznej inteligencji jest precyzyjne przewidywanie leków. Ta aktywność jest całkowicie 

skoncentrowana na tym, jakie standardy medyczne przeważają u pacjenta, w oparciu o różne objawy 

pacjentów i ustawienie leczenia. Główne zastosowania sztucznej inteligencji i dokładnych leków 

obejmują przygotowanie zbiorów danych, dla których znane są wcześniej zmienne wyniki (np. początek 

dolegliwości). I to się nazywa nauka administracji. Coraz bardziej nieprzewidywalną formą sztucznej 

inteligencji jest system neuronowy – innowacja, która jest dostępna od lat 60. XX wieku i jest 

zakorzeniona w badanych usługach medycznych od ładnych kilku lat. Jest on stosowany w opiece 

zdrowotnej do decydowania, czy pacjent może zachorować na daną chorobę. Jest to skorelowane ze 

sposobem, w jaki neurony interpretują sygnały, ale jego podobieństwo do funkcji mózgu jest zwykle 

słabe. Większość zadziwiających rodzajów sztucznej inteligencji obejmuje modele głębokiego uczenia 

się lub systemy neuronowe, które przewidują wyniki z różnymi powiązanymi czynnikami. Istnieje wiele 

ukrytych warstw wbudowanych w takie modele, które są odkrywane przez szybszą obsługę obecnych 

projektów, jednostek przygotowujących i struktur chmur. Charakterystycznym zastosowaniem 

głębokiego uczenia się w usługach dla ludzi jest rozpoznawanie na zdjęciach radiologicznych 

potencjalnie destrukcyjnych urazów. Wykorzystanie głębokiego uczenia było pragmatyczne w 

radiomice lub w rozpoznawaniu klinicznie ważnych elementów w obrazowaniu informacji, które nie są 

widoczne gołym okiem. Zarówno radiomika, jak i głębokie uczenie się znalazły zastosowanie w 

badaniach obrazowych opartych na onkologii. Ich mieszanka wydaje się gwarantować większą precyzję 

wyszukiwania niż w minionych czasach zmechanizowanych urządzeń do badania obrazów, znanych 

jako lokalizacja wspomagana komputerem lub CAD. Głębokie uczenie się jest również stopniowo 

wykorzystywane do potwierdzania dyskursu i, biorąc pod uwagę wszystko, jest rodzajem normalnego 

posługiwania się językiem (NLP), przedstawionym poniżej. W przeciwieństwie do wcześniejszych 

rodzajów mierzalnych badań, każdy element modelu głębokiego uczenia się miał najmniejsze 

znaczenie dla ludzkiego widza. Zatem wyjaśnienie wyników modelu może być kłopotliwe lub 

problematyczne dla zasobu. 

• Zrobotyzowana automatyzacja procesów 

Technologia ta realizuje zaawansowane zadania strukturalne do celów zarządzania; tj. zawiera ramy 

danych, tak jakby był ludzkim klientem przechowującym treści lub regulaminy. Zrobotyzowana 

automatyzacja procesów jest ekonomiczna, łatwa do zaprogramowania i prosta w działaniu, w 

przeciwieństwie do różnych typów sztucznej inteligencji. Robotyzacja procedur mechanicznych (RPA) 



nie oznacza wykorzystania robotów, które są po prostu systemami komputerowymi z określonymi 

kodami w serwisie. Zależy to od połączenia procesów pracy, procedur rynkowych i integracji 

„zewnętrznej powłoki” ze strukturami danych, aby służyć jako klient systemu mający częściowy 

intelekt. RPA jest używany w usługach medycznych do nudnych spraw, takich jak odświeżanie danych 

medycznych i wcześniejsze zatwierdzenie. W połączeniu z różnymi udoskonaleniami, takimi jak 

rozpoznawanie obrazów, RPA może cytować informacje, na przykład z przesłanych faksem obrazów, w 

celu włączenia ich do systemów opartych na wartości . Jednak przedstawianie tych innowacji jako 

odrębnych jednostek byłoby niczym więcej niż mirażem, ponieważ stopniowo odkrywamy, że 

wszystkie te technologie są połączone i skoordynowane; roboty są teraz wyposażone w mózgi 

posiadające symulowany intelekt; potwierdzenie zdjęcia zostało powiązane z RPA. Może później te 

postępy połączą się do punktu, w którym złożone układy będą bardziej prawdopodobne lub osiągalne. 

• System ekspercki oparty na regułach 

W latach 80. dominującą wiedzą specjalistyczną w zakresie sztucznej inteligencji były struktury 

nadrzędne oparte na zbiorze reguł „jeśli-to”, które w tamtym czasie, a nawet później znalazły szerokie 

zastosowanie w przemyśle. Są one powszechnie stosowane w usługach medycznych do celów 

„wspomagania decyzji klinicznych (CDS)” w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, a nawet dzisiaj są 

szeroko stosowane. Różni dostawcy elektronicznych kart zdrowia (EHR) uwzględniają w swoich ramach 

liczne przepisy. Szerokie wykorzystanie specjalistów i projektantów danych jest zaangażowane w 

systemy eksperckie do budowy konsorcjum przepisów w przestrzeni danych jawnych. W niewielkim 

stopniu sprawdzają się znakomicie i są transparentne. Ale jeśli ilość przepisów jest duża (>1000), a 

wartości podstawowe zaczynają ze sobą konkurować, mają tendencję do oddzielenia. Dodatkowo 

modyfikacja reguł może być trudna i żmudna, jeśli zmieni się obszar informacyjny. Metodologie 

bazujące na informacjach, algorytmach i obliczeniach AI powoli wypierają je w usługach medycznych. 

• Przetwarzanie języka naturalnego 

Od lat pięćdziesiątych zrozumienie ludzkiego języka i odszyfrowanie go pod kątem algorytmów 

pozostaje głównym celem wielu naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją. Domena NLP 

obejmuje różne prace i zastosowania, takie jak badanie treści, uznanie dyskursu i interpretacja. Istnieją 

dwa podstawowe sposoby rozwiązania tego problemu: faktyczna i semantyczna NLP. Mierzalne NLP 

jest związane z uczeniem maszynowym (w szczególności z systemami neuronowymi głębokiego 

uczenia) i przyczyniło się do ciągłego ulepszania dokładności rozpoznawania. Potrzebuje dużego 

„korpusu” lub społeczności językowej, z której można się uczyć. Główne zastosowania NLP w usługach 

medycznych obejmują opracowywanie, interpretację, organizację danych klinicznych; otrzymywać 

gotowe raporty (np. analizy radiologiczne); dekodować spójną współpracę; i prowadzić konwersacyjną 

sztuczną inteligencję. 

• Roboty fizyczne 

Fizyczne roboty stały się już godne uwagi, ponieważ ogromna liczba zaawansowanych robotów, 

przekraczająca 200 000, jest rocznie umieszczana na całym świecie. Wykonują one z góry 

scharakteryzowane czynności, takie jak przestawianie, unoszenie, klejenie lub gromadzenie 

przedmiotów w zakładach przemysłowych, spichlerzach i magazynach, a także zaopatrywanie szpitali 

w potrzebne przedmioty. Ostatnio roboty stały się coraz bardziej zorientowane na społeczność z ludźmi 

i są jeszcze wygodniej wyposażone, popychając ich do idealnego zadania. Stają się również coraz 

bardziej inteligentne, ponieważ inne możliwości sztucznej inteligencji są instalowane w ich „mózgoch” 

(właściwie w ich chipach lub ramach operacyjnych). Z czasem jest prawdopodobne, że fizyczne roboty 

staną się bardziej zaawansowane i unowocześnione, ponieważ inne sektory symulowanego intelektu 

będą schodzić po schodach rozwoju. Roboty chirurgiczne dały „supermoce” specjalistom, kiedy w 2000 



r. wydano oficjalne pozwolenie na ich stosowanie w Stanach Zjednoczonych, poprawiając zdolność 

wizualizacji i zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Jednak wszystkie krytyczne 

decyzje podczas wykonywania operacji nadal zależą od mózgu specjalistów. Dziedziny chirurgii, w 

których zastosowano tę zmodernizowaną technologię robotyczną, to ginekologia, prostata i zabiegi 

medyczne związane z głową i szyją. 

Ostatnio zaobserwowano, że symulowane strategie intelektu wyznaczyły niezwykłe kamienie milowe i 

okazały się niezwykłym wynalazkiem w zakresie usług medycznych. Od czasu do czasu dyskusja na 

temat tego, czy naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją mogą na dłuższą metę zastąpić lekarzy i 

chirurgów w branży opieki zdrowotnej, nadal pozostaje głównym tematem do niepokoju. Zgadzamy 

się jednak z tym, że prawdopodobieństwo zastąpienia pracowników służby zdrowia nowoczesną 

mechanizacją nie jest możliwe w rozsądnych ramach czasowych, ale tak, nie możemy nawet 

lekceważyć faktu, że ta sztuczna wiedza zastosowana w branży medycznej zwiększa możliwości 

diagnostyczne lekarzy, a nawet przewyższyły możliwości klinicystów w pewnych obszarach użytkowych 

nauki o zdrowiu, takich jak radiologia. Zwiększenie dostępności danych administracyjnych dotyczących 

ludzi i szybki postęp w zakresie ogromnych procedur demonstracji danych umożliwiły postępujące, 

opłacalne zastosowania sztucznej inteligencji w administracjach naprawczych. Kierując się 

odpowiednimi wymaganiami klinicznymi, oszałamiające systemy sztucznej inteligencji mogą otwierać 

klinicznie ogromne informacje ukryte w kolosalnych proporcjach danych, które następnie mogą 

wspierać podejmowanie decyzji klinicznych. Rysunek  przedstawia przewodnik od generowania 

informacji klinicznych do postępu w zakresie normalnego przetwarzania informacji, do badania 

informacji AI, do dynamiki klinicznej. 

 

HARMONOGRAM AI W OPIECE ZDROWOTNEJ 

W momencie, gdy wielu z nas słyszy wyrażenie „stworzona przez człowieka siła umysłowa” (AI), 

wyobrażamy sobie roboty wykonujące nasze obowiązki, czyniące jednostki nieaktualnymi. Co więcej, 

skoro komputery oparte na sztucznej inteligencji są modyfikowane tak, aby dokonywać wyborów przy 



minimalnym zaangażowaniu człowieka, cud, jeśli maszyny niedługo podejmą kłopotliwe decyzje, na 

które obecnie polegamy od naszych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Jak wskazał David B. Agus, 

konieczne jest odróżnienie AI od Sci-Fi, ponieważ AI już tu jest i stopniowo ewoluuje w medycynie. W 

przeciwieństwie do autonomii mechanicznej, sztuczna inteligencja w usługach medycznych w 

większości sugeruje pracownikom służby zdrowia i klinicystom ratunkowym kilka niezwykłych danych, 

które poprawiają jakość leczenia zapewnianego pacjentowi w krótkim czasie. Obejmuje to wyniki 

testów, analizę raportów, zwiększone wskaźniki przeżycia i wskaźnik dobrostanu na całym świecie. 

Wszystko to, co omówiliśmy powyżej, nie jest jednodniowym cudem; jest to wynik wielu czasu i burzy 

mózgów ekspertów medycznych i naukowców, że dzisiaj myślimy o takim postępie technologicznym i 

zastąpieniu ludzkiego mózgu mózgiem elektronicznym. Wszystko zaczęło się od badań w latach 60. i 

70. XX wieku, które stworzyły podstawowy projekt krytycznego myślenia lub ramy główne o nazwie 

„Dendral”. Chociaż miał być stosowany w naukach przyrodniczych, dał przesłankę do powstania ramy 

„MYCIN”, uważanej za główne zastosowanie symulowanego intelektu w przemyśle medycznym. I 

odwrotnie, „MYCIN” i inne frameworki, na przykład INTERNIST-1 i CASNET, nie były w stanie powtarzać 

się w użyciu przez profesjonalistów. Lata 1980 - 1990 to rozwój mikrosystemów/komputerów i 

nowoczesnych sił dostępności ramowej. Był to czas, kiedy po afirmacji uczonych i specjalistów AI 

oczekiwano, że symulowane struktury w ochronie socjalnej muszą odpowiadać nieobecności 

ekspertów klinicznych i medycznych. Kilka teorii wykraczających poza zakres tego rozdziału pomaga w 

rozsądnej akceptacji sztucznych struktur w ludzkich administracjach. Postęp kliniczny i mechaniczny na 

przestrzeni 50 lat usankcjonował rozwój usług medycznych, które połączyły wykorzystanie sztucznej 

inteligencji, obejmując: 

• Szybsze zbieranie danych i ich przepływ, który był stopniowo ulepszany. 

• Ulepszenie NLP i wizualizacji systemu, upoważnienie maszyn do powielania ludzkich umiejętności 

tłumaczenia. 

• Zwiększenie precyzji w operacjach wspomaganych przez roboty. 

• Rozwój baz danych sekwencjonowania genomowego. 

• Ulepszenia w strategiach głębokiego uczenia się i znaki informacyjne w nietypowych dolegliwościach. 

• Daleko idące wykorzystanie elektronicznych systemów ewidencji dobrostanu [20]. 

Poniżej przedstawiono krótki historyczny harmonogram AI w opiece zdrowotnej 

Okres: Wydarzenie 

Połowa lat pięćdziesiątych: Stałym celem wczesnych prób klinicznych ram mistrzowskich jest 

zastąpienie lekarza modelem dynamiki klinicznej greckiego proroka. Uczynienie „specjalisty w 

pojemniku” odpowiednim do przesłuchania lekarza lub specjalisty klinicznego w sprawie manifestacji 

pacjenta i sformułowania wniosku jest celem tej linii przekonań 

Późne lata sześćdziesiąte: Wczesne schematy mistrzowskie zaczęły imponować energią w dziedzinie 

leków, a późne lata sześćdziesiąte przyniosły podwyższony poziom pożądania 

1970: W medycynie dr William B. Schwartz opublikował przekonujący artykuł na temat AI w New 

England Journal of Medicine. W związku z tym wielu badaczy jest wciąganych w badania nad 

wykorzystaniem inżynierii oprogramowania w medycynie 

1970 : Harvard Medical School i MIT ustanowiły wspólny zakład w celu prowadzenia szkoleń, badań i 

administracji w celu kultywowania poprawy samopoczucia. Nowy dział otrzymał nazwę Health, Science 



and Technology (HST). Wśród wielu projektów HST zaoferował preparat w informatyce klinicznej, która 

jest dziedziną mocno utożsamianą z AI w medycynie 

1975 : Udoskonalenie głównej struktury MYCIN, opartego na standardach programu do wykrywania 

chorób bakteryjnych we krwi (Stanford) 

1975 : Rozwój głównej struktury INTERNIST, przewodnika analitycznego, który konsoliduje ogromną 

bazę danych relacji choroba/znaki z metodami definiowania problemów (Pittsburgh) 

1976 : Rozwój głównej struktury CASNET (Causal-Associated Network), która wykorzystuje modele 

fizjologiczne do wykrywania i leczenia chorób oczu (Rutgers Research Resource) 

1977 : Rozwój głównej struktury PUFF do zaprogramowanego tłumaczenia testów wydajności płuc 

(Pacific Presbyterian Medical Center, San Francisco) W swojej strukturze biznesowej struktura PUFF 

została sprzedana do kilku międzynarodowych miejsc docelowych, które są nadal używane 

Późne lata siedemdziesiąte: Postęp w zakresie wzorcowej struktury PRESENT-ILLNESS do analizy 

dolegliwości nerek (MIT) Wykorzystuje model PC, który jest bardziej złożony niż struktury oparte na 

standardach stosowane w różnych przedsięwzięciach, model „oparty na zarysie”, w którym jak 

struktura wewnątrz programu przemawia do żywych istot 

1979 : Założenie Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Sztucznej Inteligencji (AAAI) 

1981 : Udoskonalenie głównej struktury ABEL, programu, który wykorzystuje rozłożone modele 

patofizjologiczne do konkluzji problemu korozyjnych zasad i elektrolitów (MIT) 

Wczesne lata osiemdziesiąte: symulowana inteligencja w medycynie jest w dużej mierze siecią 

badawczą z siedzibą w USA. Prace rozpoczynają się na wielu terenach, w tym MIT, Pittsburgh, Stanford 

i Rutgers 

1983 : Ulepszenie głównej struktury PDS (CMU) 

1983 : Udoskonalenie wzorca MED1 (Kaiserslautern) 

1984: Clancey i Shortliffe podają towarzyszące znaczenie klinicznej sztucznej inteligencji: „Kliniczne 

skomputeryzowane rozumowanie jest zaniepokojone rozwojem programów sztucznej inteligencji, 

które dokonują determinacji i przedstawiają propozycje leczenia. Wcale nie tak, jak aplikacje kliniczne 

zależne od innych strategii programowania, na przykład, mają faktyczne i probabilistyczne techniki, 

kliniczne programy sztucznej inteligencji zależą od emblematycznych modeli elementów choroby i ich 

związku ze zmiennymi tolerancji i objawami klinicznymi”. Od tego momentu wiele się zmieniło i 

obecnie ta koncepcja byłaby postrzegana jako ciasna pod względem stopnia i wizji. Obecnie znaczenie 

znalezienia jako zadania wymagającego pomocy komputera w normalnych warunkach klinicznych jest 

znacznie mniej akcentowane 

1985 : Rozwój systemu eksperckiego MED2 (Kaiserslautern) 

Połowa lat 80. : Założenie w Japonii organizacji o nazwie Projekt Piątej Generacji, której celem było 

ułatwienie komunikacji między naukowcami zajmującymi się sztuczną inteligencją w medycynie na 

całym świecie 

Połowa lat 80. : Rozwój głównych frameworków miał teraz kilka wad: 

• Niektóre główne frameworki nie mogły działać tak samo jak specjaliści, którzy dostarczyli im 

informacje 



• Większość głównych frameworków musi być uruchamiana na (drogich) maszynach LISP 

• Maszyny LISP nie mogły być powiązane z systemem 

Ograniczenia te zakłócają w tym momencie doskonalenie głównych frameworków jako aplikacji 

biznesowych 

1986 : Fundacja Europejskiego Towarzystwa Sztucznej Inteligencji w Medycynie (AIME) w Europie 

1989 : Udoskonalenie podstawowych ram MUNIN do diagnozowania zaburzeń nerwowo-mięśniowych 

Początek lat dziewięćdziesiątych: rozczarowanie naukowców wprowadzeniem dobrych ram 

spowodowało zmniejszenie dotacji ze strony ustawodawcy i spekulantów finansowych w połowie lat 

dziewięćdziesiątych. Naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją regularnie wspominają lata 1987-

1994 jako „zimę sztucznej inteligencji” 

1991 : Udoskonalenie głównego systemu raportowania PEIRS (Pathology Expert Interpretative 

Reporting System) w celu tworzenia raportów patologicznych. PEIRS obejmował szereg miar 

patologicznych, z ogólną orientacyjną dokładnością około 95% 

1993 : Udoskonalenie struktury centrum badawczego GermWatcher AI. Te ramy sprawdzają pod kątem 

chorób nabytych w nagłych wypadkach (szpitalnych), które są ważnym powodem opóźnień w 

hospitalizacji i dodatkowych opłat za usługi medyczne. przepisy krajowe i podejście do kontroli chorób 

w pobliskich klinikach ratunkowych. 

Połowa lat 90. : Badania nad kliniczną sztuczną inteligencją zmieniają jej koncentrację na nowe 

terytoria, w tym: 

• Uzyskiwanie większej ilości informacji na temat tworzenia lepszej bazy danych w Internecie 

• Korzystanie z metod AI do podejmowania decyzji 

• Uczenie się i doskonalenie, proste w obsłudze programy, które są rozsądne dla ekspertów od dobrego 

samopoczucia 

Centralnym elementem każdego z tych działań była produkcja elektronicznej dokumentacji medycznej 

(EMR), która wypełnia jako centralny kliniczny magazyn danych o ciągłym rozważaniu 

1997 : (Amerykańska) Narodowa Biblioteka Medyczna udziela umów szeregowi stowarzyszeń opieki 

społecznej w całym kraju w celu zbadania innowacyjnych zastosowań krajowych ram danych dla 

ubezpieczeń społecznych, w tym telemedycyny i udostępniania danych 

Bliska przyszłość: Ukończenie projektu ludzkiego genomu z pewnością doprowadzi do następujących 

zastosowań sztucznej inteligencji w medycynie: 

• Zbieranie informacji generowanych przez wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji w szpitalach 

na całym świecie zostanie połączone, umożliwiając im udostępnianie wszystkich informacji. System AI 

będzie agregować te informacje, wykorzystując przetwarzanie rozproszone i późniejszą analizę, która 

wyciągnie wnioski z aplikacji do eksploracji danych, które będą generować wzorce na podstawie 

zebranych danych 

• Do określenia ważnych wzorców zostaną wykorzystane systemy eksperckie i sieci neuronowe 

• Aby zapewnić system, którego system powinien się nadal uczyć, należy stosować algorytmy 

genetyczne 



Wynik analizy zostanie przekazany z powrotem do silników wnioskowania AI poszczególnych szpitali, 

aby umożliwić ich oprogramowaniu AI analizę danych każdego pacjenta pod kątem obecnych wzorców 

powikłań chirurgicznych, chorób, powikłań medycznych z niektórymi typami genomu itp. 

WDRAŻANIE KONCEPCJI AI W ŚWIECIE MEDYCZNYM 

Na najbardziej punktualnych skrzyżowaniach w przełomowej historii komputerów osobistych 

naukowcy tęsknili za stworzeniem „elektronicznego mózgu”. Spośród wszystkich nowatorskich misji 

mechanicznych, to polowanie na sprytne i podstępnie intelektualne struktury komputerowe było jedną 

z najbardziej napędzanych i, jak można by się spodziewać, misji wątpliwych. Dodatkowo wydaje się, że 

w odpowiednim czasie badacze i specjaliści byli oczarowani potencjałem, jaki taka innowacja może 

mieć w medycynie. Oczekiwano, że dzięki sprawnym komputerom gotowym do przechowywania i 

przetwarzania ogromnych zasobów informacji staną się bezbłędnymi „specjalistami medycznymi w 

skrzyni”, pomagając lub przewyższając lekarzy w takich zadaniach, jak diagnoza. W ostatnich latach 

sztuczna inteligencja w lekach stopniowo stawała się wszechobecna. Kliniczne ramy sztucznej 

inteligencji oraz postępy w ich tworzeniu zostały zademonstrowane w ogromnym zakresie 

standardowych zastosowań klinicznych. Jednak świadomość stworzona przez człowieka uczyniła 

gorączkowe zadania łatwiejszymi i zmniejszyła nakłady i czasochłonność tych zadań, oszczędzając 

ludzkości przed marnowaniem całej masy energii, pieniędzy i pracy. Wzmocniło też relacje między 

chorym, pracownikami służby zdrowia i nadzorcami medycznymi. Symulowany intelekt — jeden z 

najnowszych trendów na świecie i najbardziej zbadana koncepcja — został wyceniony na około 600 

milionów dolarów każdego roku 2014 i oczekuje się, że osiągnie wartość 150 miliardów dolarów do 

2026 roku. Intelekt oparty na komputerach ma nieskończone zastosowania w placówki opieki 

zdrowotnej. Sztuczna inteligencja pomaga placówkom medycznym niezależnie od domeny, do której 

jest wykorzystywana. Niezależnie od tego, czy badane są powiązania między genami/kodami 

dziedzicznymi, czy też sposoby kontrolowania zmechanizowanych robotów i zwiększania wiedzy 

medycznej, sztuczna inteligencja okazała się być dobrodziejstwem dla branży opieki zdrowotnej. 

Przechodząc od przeszłości do teraźniejszości, transformacje, które sztuczna inteligencja wprowadziła 

w opiece zdrowotnej, można podsumować analizując opracowane technologie i aplikacje oparte na 

sztucznej inteligencji, które pomagają pracownikom służby zdrowia. Poniżej wymieniono kilka domen 

i aplikacji, w których profesjonaliści nadmiernie wykorzystują sztuczną inteligencję. 

• Efektywne wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnozowaniu i ograniczaniu błędów ludzkich 

W 2015 r. błędna diagnoza choroby i błąd kliniczny stanowiły 10,0% wszystkich zgonów w USA. Biorąc 

to pod uwagę, gwarancja dopracowania procedury objawowej jest jedną z najbardziej ekscytujących i 

najważniejszych technik AI w sektorze publicznym. Niezwykle mniej danych klinicznych i większa presja 

na pracowników służby zdrowia pacjentów powoduje błędy w diagnostyce. Ale używając sztucznej 

inteligencji, ponieważ nie mają na nią wpływu te czynniki, może szybciej określić szanse na 

śmiertelność w porównaniu z determinacją lekarzy. Na przykład w badaniu model siły mózgu 

stworzony przez człowieka, wykorzystujący obliczenia i głęboką mądrość, określił raka piersi szybciej 

niż 11 klinicystów. Poniżej wymieniono różne przykłady/różne sposoby, w jakie sztuczna inteligencja 

zmniejsza błędy i ratuje życie. 

• PathAI sprawiło, że diagnoza raka jest dokładniejsza dzięki sztucznej inteligencji: PathAI wprowadza 

innowacje w symulowanym intelekcie, aby pomóc klinicystom w podejmowaniu coraz bardziej 

precyzyjnych decyzji. Administracja istnieje a jej celem jest zmniejszenie błędów w analizie złośliwego 

wzrostu i opracowanie taktyk dla spersonalizowanego postępowania klinicznego. 

• Enlitic Streamlined Radiology Diagnosis poprzez AI Deep Learning: Aby usprawnić analizę 

radiologiczną, Enlitic rozwinął gadżety terapeutyczne do głębokiego uczenia się. Etap głębokiego 



uczenia się korporacji pomaga i pozwala klinicystom i specjalistom lepiej zrozumieć ciągłe potrzeby 

osoby/pacjenta poprzez rozbicie nieustrukturyzowanych informacji laboratoryjnych, uwzględnienie 

wyników testów, obrazów radiologicznych, badań genomicznych i wcześniejszych raportów 

medycznych pacjentów jakikolwiek. 

• Wczesna diagnoza śmiertelnych chorób krwi: W „Szkoleniu Uniwersytetu Harvarda” wykorzystano 

sztuczne rozumowanie do analizy potencjalnie niebezpiecznych infekcji krwi na początku. Tam eksperci 

wykorzystują również zaawansowane i ulepszone soczewki powiększające AI do filtrowania 

szkodliwych organizmów mikroskopijnych (np. E. coli i gronkowca) w próbkach krwi szybciej niż 

wcześniej istniejące badanie fizykalne. Po zwizualizowaniu ponad 25 tys. próbek obrazu z badań krwi, 

maszyny uczą się skanować w poszukiwaniu mikroskopijnych organizmów. Dzięki takiemu uczeniu się 

maszyny mogą rozpoznawać i przewidywać destrukcyjne, maleńkie bakterie i patogeny obecne w 

płynach ustrojowych z 95,0% precyzją. 

• Narzędzie do sprawdzania objawów oparte na sztucznej inteligencji: Buoy Health - symulowana 

aplikacja oparta na intelekcie - wykorzystuje obliczenia do analizy i leczenia choroby. W tym 

kontrolerze chatbot dostraja się do wskazówek podmiotu i jego obaw dotyczących dobrego 

samopoczucia i pomaga podmiotowi zgodnie z jego ustaleniami i zadanymi pytaniami. Symulowany 

intelekt Buoy jest szeroko stosowany na całym świecie przez szpitale i branżę medyczną — jednym z 

nich jest Szpital Szkolny Uniwersytetu Harvarda. Ta innowacja międzynarodowej korporacji 

doprowadziła do szybszego powrotu do zdrowia osoby chorej. 

• AI Praca jako asystentka w radiologii: Maszyny posiadające fałszywy intelekt pomagają radiologom 

poprzez badanie obrazów i dostarczanie im faktów, które pomagają radiologom w podejmowaniu 

decyzji klinicznych. 

• Wykorzystanie sztucznej inteligencji w rozwoju medycyny w świecie farmaceutycznym 

Postęp w branży leków jest hamowany przez gwałtownie rosnące wydatki na ulepszenia i badania, 

które zajmują wiele humanoidalnych minut. Przewidziano około 2,6 miliarda dolarów na każdy lek, aby 

przejść przez badania eksperymentalne – z czego tylko 10,0% leków jest chlubnie wprowadzanych na 

rynek. Ale teraz międzynarodowe korporacje farmaceutyczne z postępami w innowacjach pospiesznie 

zwróciły uwagę na biegłość, dokładność i fakty, których może dostarczyć symulowany intelekt. 

Najdoskonalsze odkrycie sztucznego intelektu do ulepszania leków miało miejsce w 2007 roku, kiedy 

naukowcy powierzyli automat o nazwie „Adam”, który badał cechy drożdży. Uderzył miliardy 

informacji, które skupiają się na przejrzystych katalogach, aby postawić hipotezę na temat elementów 

o 19 cechach charakterystycznych wyłącznie dla muchomorów, przewidując dziewięć innowacyjnych i 

precyzyjnych spekulacji. 

• Wykorzystanie głębokiego uczenia do ukierunkowanego leczenia: zasadniczym celem BenevolentAI 

jest znalezienie odpowiedniego lekarstwa dla właściwej osoby w odpowiednim czasie poprzez 

wykorzystanie skomputeryzowanego rozumowania, aby zapewnić lepszy obiektywny wybór i dać 

wcześniej nieznane doświadczenia poprzez dogłębne uczenie się. 

• Przewidywanie polimorfów w odkrywaniu leków: konsolidując fałszywą wiedzę, naukę o materiałach 

kwantowych i miksturę właściwości leczniczych małego rywala cząstek, etap ID4 XtalPi przewiduje 

ulepszenie zmodernizowanych planów medycznych. Co więcej, firma potwierdza swoją innowację 

polegającą na przewidywaniu wieloaspektowej struktury subatomowej cząsteczki leku w ciągu dni 

zamiast tygodni i miesięcy. 



• Wykorzystanie sztucznej inteligencji w rozwoju biofarmaceutycznym: Odkrywanie leków w dziedzinie 

neuronauki i immunoonkologii stopniowo stykało się z koncepcjami sztucznego intelektu. Program 

ponownego opracowywania leków BioXcel Therapeutics wykorzystuje sztuczną inteligencję do 

odkrywania nowych zastosowań dla istniejących leków lub rozpoznawania nowych pacjentów. Praca 

BioXcel Therapeutics nad ulepszaniem leków opartych na sztucznej inteligencji została uznana za jeden 

z „Najbardziej innowacyjnych rozwiązań AI w opiece zdrowotnej w 2019 roku”. 

• Sztuczna inteligencja działająca w próbach klinicznych: Atomwise wykorzystuje sztuczną inteligencję 

do radzenia sobie z częścią najbardziej aktualnych infekcji, w tym z wirusem Ebola i stwardnieniem 

rozsianym. System neuronowy organizacji, AtomNet, przewiduje bioaktywność i rozpoznaje trwałe 

atrybuty wstępnych badań klinicznych. Innowacje Atomwise w zakresie sztucznej inteligencji 

przeprowadzają codziennie od 10 do 20 milionów testów genetycznych i mogą przekazywać wyniki 

wielokrotnie szybciej niż konwencjonalne organizacje farmaceutyczne. 

• Walka z rzadkimi chorobami za pomocą sztucznej inteligencji: BERG to platforma kliniczna, 

symulowana, ugruntowana intelektem faza biotechnologiczna, która mapuje choroby, aby 

przyspieszyć ujawnianie i rozwój leków. Konsolidując swoje podejście „Inquisitive Biology” z 

konwencjonalnymi badaniami i rozwojem, BERG może rozwijać coraz bardziej obfite produkty, które 

walczą z rzadkimi chorobami. BERG ostatnio przedstawił swoje odkrycia w leczeniu choroby 

Parkinsona, wykorzystując symulowaną wiedzę do odkrywania powiązań między niejasnymi 

syntetycznymi związkami w organizmie człowieka. 

• Wykorzystywanie sztucznego intelektu do odkrywania lepszych kandydatów na leki rozwojowe: Faza 

AI głębokiej genomiki pomaga naukowcom w odkryciu możliwości leków kształtujących 

identyfikowanych z bałaganem nerwowo-mięśniowym i neurodegeneracyjnym. Profound Genomics 

również podejmuje próbę „Przedsięwzięcia Saturna”, które może zbadać ponad 69 miliardów 

charakterystycznych mieszanek komórek i dostarczyć technologom danych wejściowych. 

• Sztuczny intelekt usprawniający wrażenia użytkownika 

W placówkach służby zdrowia czas to pieniądz. Wydajne kanalizowanie napływu i odpływu chorej 

osoby umożliwia centrom ratunkowym, placówkom i lekarzom leczenie większej liczby pacjentów 

każdego dnia. Ogromny tłum 35 milionów ludzi w 2016 roku z różnymi dolegliwościami, włączeniem 

ochrony i stanami chorobowymi był obserwowany przez specjalistów z pogotowia ratunkowego w 

USA. Dochodzenie przeprowadzone w 2016 r., obejmujące 35 tys. ankiet wśród lekarzy, wykazało, że 

brak pomocy klientom, zamieszanie w pracy administracyjnej i brak reakcji specjalistów w nagłych 

wypadkach stały się przyczyną 96,0% protestów klientów. Teraz, wraz z postępami w sztucznym 

intelekcie i jego dużym zaangażowaniem w dziedzinę opieki zdrowotnej, wrażenia użytkownika 

usprawniają się i pomagają pracownikom służby zdrowia i innym pracownikom w przetwarzaniu 

milionów, jeśli nie miliardów przypadków w krótkim czasie za pomocą precyzja. Oto kilka przykładów 

na to, jak sztuczna inteligencja pomaga działom opieki zdrowotnej w zarządzaniu przepływem 

pacjentów: 

• Plany opieki zdrowotnej dostosowane za pomocą sztucznej inteligencji: Historyczna współpraca 

kliniki Cleveland z potentatem IT IBM w zakresie postępów w zakresie potencjału ludzkiego mózgu 

poprawiła wrażenia użytkownika i pozwoliła firmie w większym stopniu dostosować swoje usługi 

medyczne. 

• Sztuczna inteligencja zalecająca badanie: Babylon wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby zapewnić 

dostosowaną i inteligentną pomoc medyczną, w tym w razie potrzeby bezpośrednie spotkania ze 

specjalistami. Chatbot wykorzystujący sztuczną inteligencję organizacji usprawnia audyt skutków 



ubocznych pacjenta, w tym momencie sugeruje wirtualną rejestrację lub osobistą wizytę z 

wykwalifikowanym personelem medycznym. Babylon i kanadyjska firma Telus Health współpracowały 

w celu stworzenia aplikacji AI przeznaczonej wyłącznie dla Kanady, która filtruje odpowiedzi pacjentów 

z badań i łączy ich z odpowiednimi doradcami lub ekspertami ds. zdrowia w celu uzyskania dalszych 

wskazówek i diagnozy. 

• Eliminacja opóźnień w leczeniu za pomocą sztucznej inteligencji: Qventus oparty na sztucznym 

intelekcie to etap programowania, który pozwala zgłębiać trudności operacyjne, w tym te utożsamiane 

z salami kryzysowymi i dobrostanem pacjentów. Skomputeryzowana scena organizacji organizuje 

uporczywe dolegliwości/urazy, śledzi czasy przestojów w klinice ratunkowej, a nawet może nakreślać 

najszybsze kursy pojazdów ratowniczych. CB Insights o nazwie Qventus jest jednym ze 100 najbardziej 

innowacyjnych startupów AI na rok 2019, które zależą od prac organizacji nad mechanizacją i 

organizowaniem spokojnego dobrego samopoczucia. 

• Wykorzystanie uczenia maszynowego dla lepszej podróży pacjentów: Cloud MedX wykorzystuje 

sztuczną inteligencję do tworzenia doświadczeń w celu usprawnienia wycieczek pacjentów w ramach 

usług ludzkich. Innowacja organizacji umożliwia klinikom i placówkom ratunkowym nadzór nad 

zrozumieniem informacji, historii klinicznej i danych ratalnych poprzez wykorzystanie badania 

prewencyjnego w celu pośredniczenia w podstawowych punktach rozpatrywania pacjenta. Dostawcy 

usług medycznych mogą wykorzystać te fragmenty wiedzy do sprawnego przemieszczania pacjentów 

przez ramy z liczbą zwyczajowego nieładu. 

• Robotyzacja najbardziej powtarzalnych procesów w opiece zdrowotnej: platforma oparta na 

sztucznym intelekcie firmy Olive ma na celu zrobotyzowanie różnych monotonnych zadań w dziedzinie 

medycyny, otwierając dyrektorów na radzenie sobie z bardziej znaczącymi poziomami. W tym 

przypadku sztuczna inteligencja pomogła członkom personelu skoncentrować się na oferowaniu 

zdrowszego wsparcia dla klientów, poprzez robotyzację wszystkiego, od przenoszenia informacji po 

badanie podstawowej historii klienta i rezerwowanie terminów, gdy jest to wymagane. Oparta na 

sztucznym intelekcie platforma firmy Olive skutecznie włącza się do obecnego oprogramowania i 

aparatury kliniki ratunkowej, eliminując konieczność kosztownych pojednań lub osobistego czasu. 

• Sztuczna inteligencja priorytetyzuje ruch szpitalny w celu pomocy osobom chorym: Szpital Johns 

Hopkins ostatnio poinformował GE o swojej współpracy w celu wykorzystania przewidywanych 

procedur AI w celu zwiększenia wydajności strumienia operacyjnego pacjenta. Zespół, poszerzony o 

skomputeryzowane rozumowanie, natychmiast zorganizował ruch pogotowia ratunkowego, aby 

wesprzeć wszystkich chorych. 60,0% poprawa jego zdolności do ustąpienia klientów i 21,0% wzrost 

zrozumienia komunikatów przed popołudniem, przyniósł szybsze, stopniowo pozytywne 

doświadczenia pacjentów, po tym, jak firma zaktualizowała program. 

• Zarządzanie i usuwanie faktów terapeutycznych za pomocą sztucznego intelektu 

Usługi zdrowotne są powszechnie postrzegane jako jeden z ogromnych obszarów informacyjnych, 

które należy udomowić. Głęboko ważne dane mogą czasami zostać zagubione w lesie ton skupionych 

na informacjach, co prowadzi do około 100 miliardów dolarów rocznie. Łatwość powiązania istotnych 

informacji pozwala na lepszy rozwój nowych leków, leków odstraszających i odpowiednie określenie. 

Liczne ubezpieczenia społeczne trafiają do świadomości stworzonej przez człowieka jako sposobu na 

powstrzymanie wypływu informacji. Innowacja oddziela magazyny informacji i interfejsy w krótkim 

czasie, co wcześniej zajmowało dużo czasu. 

Poniżej mamy kilka przykładów organizacji opartych na sztucznym intelekcie, służących handlowi 

usługami medycznymi, by zalewać się w przestrzeni informacji. 



• Tempus wykorzystuje sztuczny intelekt do filtrowania największego na świecie asortymentu 

informacji medycznych i atomowych w celu dostosowania leków z ubezpieczenia społecznego. 

Organizacja tworzy instrumenty sztucznej inteligencji, które gromadzą i rozkładają informacje we 

wszystkim, od dziedzicznego sekwencjonowania po potwierdzanie zdjęć, co może zapewnić lekarzom 

lepszą wiedzę na temat leków i napraw. Tempus od teraz wykorzystuje informacje oparte na sztucznej 

inteligencji do prowadzenia badań nad chorobami i leczenia. 

• IBM Watson służy ekspertom ds. usług ludzkich wyposażając swoje informacje w celu zwiększenia 

produktywności kliniki medycznej, lepszej komunikacji z pacjentami i usprawnienia leczenia. Firma 

Watson w tej chwili rozmazuje swoje możliwości, od tworzenia dostosowanych planów dobrego 

samopoczucia po rozszyfrowywanie wyników testów dziedzicznych i uzyskiwanie w odpowiednim 

czasie oznak choroby. 

• KenSci konsoliduje ogromne ilości informacji i świadomość stworzoną przez człowieka, aby 

przewidywać zagrożenia kliniczne, związane z pieniędzmi i operacyjne, korzystając z informacji z 

bieżących źródeł, aby przewidzieć wszystko, od tego, kto może zachorować, do tego, co zwiększa koszty 

usług medycznych w klinice ratunkowej. 

• Sztuczna inteligencja H2O.ai rozbija informacje poprzez ramy usług medycznych w celu 

wyszukiwania, robotyzacji i przewidywania formularzy. Jest on wykorzystywany do przewidywania 

ruchów oddziałów intensywnej terapii, usprawniania procesów pracy laboratoryjnej, a nawet 

identyfikowania niebezpieczeństwa chorób nabytych przez klinikę medyczną. Wykorzystując 

wymyślone przez człowieka rozumowanie organizacji, aby uzyskać informacje o samopoczuciu, kliniki 

mogą przewidzieć i rozpoznać sepsę, która w końcu zmniejsza częstość zdawania. 

• Proscia to zaawansowane stadium patologii, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do identyfikacji 

projektów w komórkach chorobowych. Produkt firmy umożliwia laboratoriom patologicznym 

eliminację wąskich gardeł danych i wykorzystuje analizę obrazu opartą na sztucznej inteligencji do 

łączenia punktów danych, które pomagają w wykrywaniu i leczeniu złośliwego wzrostu. 

• Obecnie kliniki ratunkowe na całym świecie wykorzystują programowanie sztucznej inteligencji 

DeepMind Health firmy Google, aby jeszcze bardziej wydajnie pomagać w przenoszeniu chorych z 

testów na leczenie. Informuje specjalistów, gdy pogarsza się samopoczucie danej osoby, a nawet może 

pomóc w wykryciu chorób, przeglądając gigantyczny zbiór danych pod kątem podobnych wskazań. 

Zbierając przejawy osoby i wnosząc je do etapu DeepMind, specjaliści mogą szybko i realnie 

analizować. 

• Roboty AI pomagające w krytycznych operacjach ratujących życie 

Wzrasta wszechobecność procedur medycznych wspomaganych przez roboty. Kliniki medyczne 

wykorzystują roboty, które pomagają włączyć mało inwazyjną metodologię do zabiegów 

chirurgicznych na otwartym sercu. Zgodnie z Mayo Clinic, automaty pomagają specjalistom w 

wykonywaniu złożonych technik z dokładnością, zdolnością adaptacji i kontrolą, które wykraczają poza 

ludzkie możliwości. Roboty wyposażone w kamery, mechaniczne ramiona i staranne instrumenty 

zwiększają doświadczenie, wiedzę i informacje o specjalistach do wykonywania innego rodzaju 

procedury medycznej. Specjaliści sterują napędzanymi maszynami ramionami, siedząc wygodnie na 

komputerze PC, podczas gdy automat daje specjalistom trójwymiarową, wzmocnioną perspektywę na 

ostrożne miejsce, z którego specjaliści nie mogli się wydostać, operując gołym okiem. Specjalista w tym 

momencie prowadzi przez całą czynność innych współpracowników, którzy ściśle współpracują z 

automatem. Procedury medyczne wspomagane przez roboty spowodowały mniej trudności 



związanych z procedurami medycznymi, mniej męczarni i szybszy czas rekonwalescencji. Badanie kilku 

przykładów tego samego opisano poniżej 

• Vicarious Surgical łączy rozszerzoną rzeczywistość z robotami wspieranymi przez sztuczną 

inteligencję, dzięki czemu specjaliści mogą wykonywać mało natrętne zadania. Wykorzystując 

innowacyjność organizacji, specjaliści mogą cofnąć się i zbadać ciało pacjenta znacznie bardziej 

szczegółowo. 

• Specjaliści wykorzystują aparaty 3D Mazor Robotics, aby wyobrazić sobie swoje staranne plany, 

czytać obrazy z symulowanym intelektem, który dostrzega funkcjonalne podświetlenia i odtwarzać 

stopniowo stałą i dokładną aktywność kręgosłupa. 

• Roboty MicroSure pomagają specjalistom pokonywać ludzkie fizyczne przeszkody. 

Struktura stabilizatora ruchu organizacji rzekomo poprawia wykonanie i dokładność podczas operacji. 

Jak na razie, osiem ostrożnych zadań MicroSure na małą skalę jest potwierdzonych dla metodologii 

ram limfatycznych. 

• Auris Health buduje asortyment automatów przeznaczonych do ulepszania endoskopii, 

wykorzystując najnowsze oprzyrządowanie na małą skalę, plan endoskopowy, informatykę i sztuczny 

intelekt. W ten sposób specjaliści uzyskują jaśniejsze spojrzenie na chorobę osoby zarówno z punktu 

widzenia cielesnego, jak i informacyjnego. Organizacja tworzy roboty AI do badania chorób płuc, 

proponując naprawienie tego w niedalekiej przyszłości. 

• System Accuray CyberKnife wykorzystuje zautomatyzowane ramiona do zdecydowanego leczenia 

nowotworów rakotwórczych w całym ciele. Wykorzystując roboty, specjaliści mogą leczyć tylko 

dotknięte terytoria, a nie całe ciało. Robot Accuray CyberKnife wykorzystuje innowację w 

sześciowymiarowym wykrywaniu ruchu, aby siłą śledzić i atakować szkodliwe guzy, jednocześnie 

oszczędzając tkankę litą. 

• Dział autonomii mechanicznej na Carnegie Mellon University stworzył Heartlander, mniejszy niż 

oczekiwano robot przenośny, który ma zachęcać do leczenia serca. Pod nadzorem lekarza mały 

automatyczny automat przechodzi do klatki piersiowej przez mały punkt wejścia, bada określone 

obszary serca bez nikogo innego, trzyma się mocno na zewnątrz serca i zarządza leczeniem. 

• Etapy da Vinci firmy Natural stały się pionierem w branży zautomatyzowanych procedur medycznych. 

Będąc głównym partnerem mechanicznych procedur medycznych, zatwierdzonym przez Food and 

Drug Administration ponad 18 lat temu, ostrożne maszyny podkreślają kamery, zautomatyzowane 

ramiona i staranne aparaty, aby pomóc w mało natrętnych metodach. Etap da Vinci to nieustanne 

uczenie się i przekazywanie badań specjalistom w celu poprawy przyszłych procedur medycznych. Do 

tej pory da Vinci pomógł ponad 5 000 000 zadań. 

W ostatnich latach fałszywa mądrość, czyli tzw. sztuczny intelekt w lekach stopniowo zaczęła się 

upowszechniać. Modele kliniczne symulowanego intelektu oraz innowacje służące tworzeniu tych 

struktur zostały zademonstrowane w ogromnym asortymencie standardowych zastosowań 

klinicznych. Poza tym, ponieważ ogromne zaszyfrowane dane o samopoczuciu otwierają się online dla 

naukowców klinicznych, oczekuje się, że zaawansowane procedury komputerowe będą wykorzystywać 

te informacje w znaczący sposób. Bez wątpienia wkrótce liczne aplikacje kliniczne powinny zawierać 

sprytne części programistyczne, aby zachować powagę. Kilka obszarów związanych z dziedziną badań 

w sztucznej inteligencji jest zaangażowanych w tworzenie frameworków, które wykorzystują 

mieszankę rodzajów frameworków przedstawionych powyżej (na przykład systemy neuronowe i 

puszyste uzasadnienie, główne frameworki ze skoordynowanym wnikliwym DSS i tak dalej.). Później te 



mieszanki różnych postępów sztucznej inteligencji będą nadal badane i mogą zostać połączone w celu 

ukształtowania skoordynowanych ram. 

AKTUALNE BADANIA, KTÓRE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO ROZWOJU AI 

Chociaż przeprowadzono wiele badań w dziedzinie „sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej”, wciąż 

istnieją pewne kamienie, które należy obrócić, korzystając z postępu technologii. Niektóre z głównych 

dziedzin, w których przemysł i pracownicy służby zdrowia koncentrują się na bieżących badaniach, 

dotyczą głównie chorób zagrażających życiu. Ważne strefy chorobowe wykorzystujące urządzenia AI 

obejmują wzrost guza, neurologię i kardiologię. Badamy zastosowania sztucznej inteligencji w udarze 

w tym momencie bardziej szczegółowo, w głównych trzech obszarach wczesnego wykrywania i 

wnioskowania, leczenia, jako oczekiwany wynik i ocena prognozy. Ostatnie trendy pokazały, że wzrost 

badań nad sztuczną inteligencją w ważnych dla medycyny obszarach objętych badaniami znajduje się 

poniżej. 

• Przemysł 

Trwający schemat myślowy organizacji zajmujących się ogromnym dobrostanem, konwergujących z 

innymi organizacjami dobrostanu, bierze pod uwagę bardziej godną uwagi dostępność informacji na 

temat dobrostanu. Większa informacja o dobrostanie może brać pod uwagę większe wykonanie 

algorytmów AI. Ogromnym elementem biznesowym, w którym wykorzystuje się sztuczną inteligencję 

w dziale ubezpieczeń społecznych, są systemy pomocy przy wyborze klinicznym. Wraz ze wzrostem 

ilości informacji, sieci wspierające emocjonalnie wybory AI stają się coraz bardziej skuteczne. Różne 

organizacje badają możliwe skutki połączenia ogromnej ilości informacji w branży ubezpieczeń 

społecznych. 

• Obrazowanie 

Ostatnie postępy nakazały stosowanie sztucznej inteligencji do określania i badania konsekwencji 

techniki klinicznej szczękowo-twarzowej lub oceny leczenia wrodzonej luki w odniesieniu do uroku 

twarzy związanego z wiekiem. W artykule opublikowanym w czasopiśmie Annals of Oncology w 2018 

r. omówiono, że choroby skóry mogą być postrzegane jeszcze wyraźniej przez sztuczny system 

poznawczy (który wykorzystywał główne splotowe ramy neuronalne) niż przez dermatologów. Ogólnie 

86,6% chorób skóry na zdjęciach zostało jednogłośnie zidentyfikowanych przez dermatologów ludzkich 

i wyglądało inaczej niż 95% dla maszyny CNN. 

• Radiologia 

Możliwość tłumaczenia wyników obrazowania za pomocą radiologii może pomóc klinicystom dostrzec 

krótką zmianę w obrazie, którą klinicysta może nieumyślnie pominąć. U każdego z tych pacjentów w 

analizie w Stanford zastosowano dominującą typową metrykę F1 (dokładne oszacowanie z 

zastrzeżeniem dokładności i audytu), a radiolodzy wnieśli wkład w to podsumowanie wyników. Kilka 

stowarzyszeń (QUIBIM, icometrix i Robovision) oferuje również sceny AI do ruchomych obrazów. 

Dodatkowo, ich dostawcy bez uprzedzeń systemów, takich jak IMAGR AI UMC Utrecht. Te fazy można 

dostosować poprzez znaczące zrozumienie tego, jak rozpoznawać szeroki zakres wyraźnych chorób i 

rozpraszać się. Podczas dorocznego zgromadzenia zgromadzenie radiologiczne Towarzystwo 

Radiologiczne Ameryki Północnej przedstawiło sztuczną inteligencję w obrazowaniu. Konkretni 

specjaliści postrzegają postęp w rozwoju sztucznej inteligencji w radiologii jako zagrożenie, ponieważ 

jego postęp może przynieść poprawę w niektórych wymiernych szacunkach w określonych 

przypadkach, w przeciwieństwie do władz. 

• Tworzenie nowych leków 



DSP-1181, cząsteczka leku na OCD (poważny problem), została opracowana przez zmodernizowane 

myślenie poprzez wspólne projekty Sumitomo Dainippon Pharma (japońska firma farmaceutyczna) i 

Exscientia (brytyjski startup). Stowarzyszenia farmaceutyczne zazwyczaj mają około pięciu lat, podczas 

gdy postęp w zakresie leków trwał jeden rok w przypadku tych samych ćwiczeń. DSP-1181 został 

uznany za ludzki starter. 

• Interakcje leków 

Przeprojektowanie w zwykłym układzie językowym zachęciło do poprawy obliczeń w celu rozpoznania 

spokojnych wspólnych wysiłków w zakresie przepisywania w piśmie klinicznym. Przynależność do 

leków uspokajających świadczy o ryzyku dla osób przyjmujących jednocześnie różne środki zaradcze, a 

ryzyko to wzrasta wraz z liczbą przyjmowanych leków [35]. Aby odpowiedzieć na problem śledzenia 

wszystkich znanych lub podejrzewanych cichego udziału leków, dokonano szacunków sztucznej 

inteligencji w celu wyodrębnienia informacji na temat leków wchodzących w interakcje i ich utajonego 

wpływu na pojemność ze składu klinicznego. W 2013 r. Tries zebrały się w DDIExtraction Challenge, w 

którym zgromadzenie władz Uniwersytetu Carlosa III zebrało korpus komponowania w oparciu o 

stateczną relację, aby nakreślić zatwierdzony przez państwo test dla tego rodzaju obliczeń. Zawodnicy 

zostali sprawdzeni w ich możliwości wyboru spośród substancji, które leki wydawały się kojarzyć i jakie 

były cechy ich skoordynowanych wysiłków. Specjaliści nadal wykorzystują ten korpus do standaryzacji 

oceny praktyczności swoich obliczeń. 

Różne liczby dostrzegają stabilny, stały udział struktur w substancjach wytwarzanych przez klientów, 

zwłaszcza w elektronicznych rejestrach dobrobytu lub potencjalnie złowieszczych raportach o 

zdarzeniach. Stowarzyszenia, na przykład System Zgłaszania Zdarzeń Niepożądanych FDA (FAERS) i 

VigiBase Światowej Organizacji Zdrowia, przyznają władzom możliwość zgłaszania ewentualnych 

negatywnych reakcji na recepty. Dokonano znaczących obliczeń, aby przeanalizować te raporty i 

rozpoznać struktury, które proponują uspokajające ciche skojarzenia. 

Symulowana inteligencja wciąż rozszerza swoje możliwości, a ponieważ może rozszyfrować radiologię, 

może mieć możliwość określenia większej liczby osób, które wymagają mniej specjalistów, ponieważ 

brakuje ich w ogromnej liczbie [38]. Celem AI jest poprawa leczenia, a na dłuższą metę bardziej godne 

uwagi dobrostanu na całym świecie. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w tworzeniu krajów, które 

nie mają zasobów, zmniejszy zapotrzebowanie na ponowne zawłaszczenie i może wykorzystać 

sztuczną inteligencję do poprawy cichej opieki. Przygotowanie języka naturalnego i sztuczna 

inteligencja są wykorzystywane do kierowania lekami na wzrost złośliwy w miejscach, na przykład w 

Indiach, Chinach i Tajlandii. Aby użyć NLP do przeszukiwania dokumentacji pacjentów i leczenia, 

ostateczny wybór dokonany przez aplikację AI był zgodny z wyborami głównymi w 90% przypadków. 

KLUCZOWE KWESTIE I WYZWANIA W AI 

Pomimo ogromnego potencjału, sztuczna inteligencja stawia przed branżą opieki zdrowotnej zupełnie 

nowy zestaw wyzwań, który obejmuje: 

• Zagrożenia dla prywatności i bezpieczeństwa danych 

System sztucznej inteligencji w dużej mierze opiera się na ogromnych danych medycznych, takich jak 

EHR, rejestry roszczeń ubezpieczeniowych, preferencje seksualne, informacje genetyczne, nawyki 

żywieniowe itp., które pomagają dostawcy opieki zdrowotnej poprawić jakość usług i zarządzać ich 

działalnością. Jednak duża pula danych cyfrowych może zwiększyć jej podatność, czyniąc z nich 

atrakcyjny cel i zagrażać bezpieczeństwu i prywatności danych pacjentów. Brak odpowiednich środków 

bezpieczeństwa może prowadzić do wielokrotnych naruszeń danych, narażając pacjentów na 



zagrożenia ekonomiczne i emocjonalne. W odpowiedzi na te poważne zagrożenia prywatności i 

bezpieczeństwa danych medycznych, musimy wdrożyć nowe przepisy, politykę i regulacje dotyczące 

sztucznej inteligencji. 

• Troska o etykę 

Wraz z licznymi korzyściami płynącymi ze sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej, wiąże się to 

również z pewnymi poważnymi problemami etycznymi, takimi jak potencjalne ryzyko stronniczości i 

dyskryminacji w procesie diagnostycznym poprzez wykorzystanie baz danych i algorytmów, którymi 

należy się zająć, aby zapewnić powodzenie tych technologii. Można temu zaradzić poprzez politykę 

dotyczącą danych i zestaw obowiązkowych standardów etycznych. Roboty wyposażone w sztuczną 

inteligencję są całkowicie logiczne, niezdolne do odczuwania sympatii wobec pacjentów i pozbawione 

poczucia godności moralnej, współczucia czy konserwatyzmu. AI powinna zatem funkcjonować 

zgodnie z zestawem wartości, które są spójne z wartościami ludzi. W przeciwieństwie do nich lekarze 

mogą łamać pewne zasady, aby zrobić wszystko, aby uratować czyjeś życie. Jednak do tej pory istnieje 

bardzo niewiele badań związanych z etyką związaną z wykorzystaniem symulowanego intelektu w 

medycynie i opiece zdrowotnej. 

• Ryzyko błędu medycznego 

Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji lub procesy wykorzystujące sztuczną inteligencję 

mogą być błędne, a mylące algorytmy są trudne do zidentyfikowania. Może to prowadzić do obrażeń 

lub problemów zdrowotnych u tysięcy pacjentów w całym systemie opieki zdrowotnej, a ponieważ te 

systemy obsługujące sztuczną inteligencję dokonują złożonych matematycznych przekształceń danych 

wejściowych, błędy systemu komputerowego mogą wymagać szczególnej ostrożności w wykrywaniu i 

interpretacji. Chociaż procesy wykorzystujące sztuczną inteligencję mogą szybko identyfikować 

potencjalne dolegliwości w porównaniu z ludzkimi lekarzami, procesy te skutkują słabym 

podejmowaniem decyzji. W związku z tym nie mogą jeszcze całkowicie zastąpić lekarzy, ponieważ nie 

ma miejsca na próby i błędy, jeśli chodzi o zdrowie pacjentów. 

• Zmniejszenie interakcji lekarz-pacjent 

Lekarze, pielęgniarki i inni klinicyści bardzo dbają o swoje relacje z pacjentami i wolą kontakt z 

pacjentem od innych aspektów pracy. Wprowadzenie AI może zakłócić relację pacjent-dostawca 

poprzez ograniczenie interakcji między pacjentem a klinicystą, co jest ważne dla zdobycia ich zaufania, 

uspokojenia lub wyrażenia empatii. Jednak ten scenariusz może się zmienić w nadchodzących dniach, 

kiedy sztuczny intelekt będzie w stanie prowadzić rozmowę medyczną lub na wysokim szczeblu. 

• Zagrożenie dla pracy lekarzy i pracowników służby zdrowia 

Ludzie są narażeni na zmęczenie i niezdarność w wyniku przebywania w zamkniętych przestrzeniach 

przez długi czas. Zdolność maszyn do tego, aby nigdy się nie męczyć, nie nudzić i posiadać 

nieograniczoną wytrzymałość, wydaje się bardziej pożądana w celu poprawy opieki zdrowotnej i 

zwiększenia zagrożenia dominacją robotów w dziedzinie zdrowia. W związku z tym ma absolutną 

perspektywę zastąpienia niektórych lekarzy, takich jak radiolodzy, anestezjolodzy i inni pracownicy 

służby zdrowia w najbliższej przyszłości. 

WNIOSEK 

System opieki zdrowotnej wykorzystujący sztuczną inteligencję będzie odgrywał kluczową rolę we 

wspieraniu świadczeniodawców w skuteczniejszym świadczeniu usług w kolejnych latach. Złożone 

algorytmy muszą zostać zaprogramowane i przetestowane, zanim będą mogły pomóc lekarzom 



klinicznym w diagnozowaniu chorób i mogą rekomendować wszelkie sugestie dotyczące leczenia na 

podstawie danych dotyczących opieki zdrowotnej. Dokładnie zaprogramowane systemy lub 

instrumenty wyposażone w sztuczną inteligencję powinny być w stanie wywierać określoną siłę w 

pożądanym kierunku, aby uzyskać obiecujące wyniki. W dziedzinie chirurgii te systemy obsługujące 

sztuczną inteligencję ze względu na swoją geometryczną dokładność i zdolność do poruszania 

instrumentem po określonej trajektorii mogą całkowicie przejąć zakres ludzkiego błędu. Dzięki 

szybkiemu rozwojowi technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję może przynieść znaczną 

poprawę systemu opieki zdrowotnej na trzy następujące sposoby. Po pierwsze, może przynieść 

poprawę produktywności i jakości świadczeniodawców opieki zdrowotnej. Po drugie, może zwiększyć 

zaangażowanie pacjentów w ich leczenie i zwiększyć dostęp pacjentów do opieki. Po trzecie, obniża 

koszty zabiegów. 

Chociaż sama technologia sztucznej inteligencji może znacząco przyczynić się do tego, większy 

potencjał tkwi w synergii stworzonych przez ich wspólne wykorzystanie podczas całej podróży 

pacjenta, od diagnozy choroby, przez leczenie, aż po dalsze utrzymanie zdrowia pacjenta. Ponadto 

sztuczna inteligencja wykazała swój potencjał w odczytywaniu wielu form informacji o obrazach, w tym 

skanów siatkówki, USG i radiogramów, i odgrywa znaczącą rolę jako pomoc informacyjna w 

zrozumieniu znaczenia wzorców z gromadzenia danych, a tym samym może zaoszczędzić dużo czasu. 

Jednak brak dużego zestawu danych klinicznych jest poważnym wyzwaniem w opiece zdrowotnej w 

zakresie uczenia modeli sztucznej inteligencji, aby działały zgodnie z wymaganiami. Rozpoznawanie 

mowy i tekstu jest obecnie wykorzystywane w takich czynnościach, jak rejestrowanie danych 

klinicznych i komunikowanie się z pacjentami. Pozwalają one zwolnić czas lekarzy podstawowej opieki 

zdrowotnej, który można wykorzystać do zwiększenia produktywności i wydajności. Podsumowując, 

można stwierdzić, że integracja technologii opartej na sztucznej inteligencji może mieć szerokie 

zastosowanie, w tym praktyki kliniczne w opiece zdrowotnej. Pomimo pewnych wyzwań i problemów, 

takich jak prywatność, obawy etyczne, zagrożenie dla pracy pracownika służby zdrowia, sztuczna 

inteligencja ma ogromne korzyści i przekonujące dowody, aby pomóc lekarzowi w zapewnieniu lepszej 

opieki zdrowotnej w każdym aspekcie medycyny. Z czasem sztuczna inteligencja może być w stanie 

przezwyciężyć wyzwanie związane z posiadaniem ludzkich zdolności, takich jak współczucie i 

motywacja, i być może tylko pracownik służby zdrowia straci pracę, który nie poradzi sobie ze 

sztucznym intelektem. W ten sposób zastosowanie sztucznej inteligencji zwiększa wygodę i wydajność 

oraz zmniejsza koszty i błędy. 

 



WPROWADZENIE 

Medycyna precyzyjna to postępujący postęp w opiece zdrowotnej, który koncentruje się na 

dostosowywaniu produktów medycznych, terapii i praktyk medycznych do pacjentów, którzy mają 

zróżnicowaną genetykę, otoczenie, styl życia i inne czynniki, które zapewniają bardziej sprawiedliwe 

leczenie we właściwym czasie, właściwy pacjent. Sztuczna inteligencja (AI) odnosi się do umiejętności 

rozumienia przez komputery lub zaawansowane technologicznie maszyny, które imitują znane funkcje 

związane z człowiekiem lub ludzkim umysłem, takie jak rozumienie, wyjaśnianie, komponowanie i 

rozwiązywanie problemów. W ciągu ostatnich kilku dekad nastąpiła ewolucja w ocenie mocy, 

zrozumienia pojęć i rosnących stosów danych; w związku z tym naukowcy zaobserwowali szerokie 

podejście do sztucznej inteligencji w niemal każdej dziedzinie społeczeństwa - głównie w sektorach 

medycyny i opieki zdrowotnej. AI może wspierać zmodernizowaną opiekę zdrowotną z troską o 

medycynę precyzyjną w trzech głównych klasach: (a) zaawansowana profilaktyka chorób, (b) 

zindywidualizowana diagnostyka, (c) unikatowe leczenie. Ta część koncentruje się na rozwoju leków 

precyzyjnych z zastosowaniem sztucznej inteligencji w nowoczesnej opiece zdrowotnej. Co więcej, te 

technologie sztucznej inteligencji w ścisłej współpracy z ludzką inteligencją pomagają w 

spersonalizowanej opiece zdrowotnej na całym świecie w bardziej efektywny sposób. 

POTRZEBA SPERSONALIZOWANYCH LEKÓW 

Medycyna spersonalizowana to skrojone na miarę podejście do leczenia zgodnie z unikalnymi i 

zrozumiałymi cechami jednostki. Rozwój naukowy zależy od podejścia, w którym rozumiemy, że 

charakterystyczny profil molekularny i profil genetyczny danej osoby sprawiają, że cierpi ona na 

niewiele chorób. Technika AI zapewnia zdolność przewidywania, która jest najbezpieczniejszym i 

najskuteczniejszym sposobem leczenia dla każdego pacjenta. Pojęcie medycyny spersonalizowanej 

wyposażonej w system jest bardziej precyzyjne. W związku z tym lekarz prowadzący może wybrać 

konkretne, dostosowane do potrzeb podejście do leczenia oparte na zrozumieniu pacjentów na 

poziomie molekularnym - takie podejście zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, które 

mogą być szkodliwe, i nie tylko daje bardziej skuteczne wyniki, ale może zmniejszyć również 

stosowanie podejścia do leczenia opartego na „próbach i błędach”. Medycyna spersonalizowana ma 

szansę zmienić sposób myślenia w rozpoznawaniu i radzeniu sobie z problemami zdrowotnymi. 

Koncepcja ta wywiera niezwykły wpływ w obszarze lepszej opieki nad pacjentem i ulepszonych badań 

klinicznych dzięki ulepszonym technologiom i poszerzeniu wiedzy. 

WSPÓŁPRACUJĄCY W SPERSONALIZOWANYCH LEKACH 

Produkcja i realistyczne podejście do medycyny spersonalizowanej opiera się na zasobach i wkładzie 

szerokiej społeczności różnych sektorów, które wspólnie pracują nad wspólnym celem, jakim jest 

dokonywanie przełomów w nauce i technologii w celu poprawy opieki nad pacjentem . Współtwórcami 

są pacjenci/konsumenci, badacze akademiccy, specjaliści IT, świadczeniodawcy, interpretatorzy 

danych i firmy biofarmaceutyczne. Ich wkład omówiono w następujący sposób: (a) Pacjenci i 

konsumenci, którzy uczestniczą w testach na poziomie genetycznym i badaniach klinicznych oraz 

zapewniają wsparcie w zarządzaniu leczeniem; b) badacze akademiccy, którzy przeprowadzili 

podstawowe i stosowane badania kliniczne w celu zrozumienia loci choroby na poziomie 

molekularnym iw rezultacie opracowali odpowiednią formułę leku i umożliwili lepsze podejścia 

diagnostyczne; (c) dział IT, który tworzy urządzenia, narzędzia i zasoby do gromadzenia i 

przechowywania informacji o stanie zdrowia pacjentów, co dodatkowo pomaga w podejmowaniu 

decyzji klinicznych przy zachowaniu prywatności danych; (d) świadczeniodawcy, którzy gromadzą 

informacje o składzie genetycznym danej osoby i wykorzystują te dane do wykrywania, diagnozowania, 



zapobiegania, zarządzania i spersonalizowanego leczenia; oraz e) interpretator danych, który analizuje 

dane. 

ZASTOSOWANIE AI W OPIECE ZDROWOTNEJ DO ROZWOJU MEDYCYNY PRECYZYJNEJ 

W ciągu ostatnich dwóch dekad koncepcja leków zindywidualizowanych stała się popularna, ale w 

ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się dane o pacjentach na poziomie genetycznym i baza danych 

elektronicznej dokumentacji medycznej, które okazały się pomocne dla lekarzy w rozwoju medycyny 

spersonalizowanej zgodnie z diagnozą indywidualnego pacjenta. Co więcej, dr Bertalan Meskó, który 

jest dyrektorem Medical Futurist Institute, zalecił AI w opiece zdrowotnej i stwierdza, że „nie ma 

medycyny precyzyjnej bez AI”, a bez technik AI analiza bazy danych pacjentów pozostanie 

niewykorzystana. Dostrzegając rosnące potrzeby w systemie opieki zdrowotnej i rzeczywiście rozwój 

zindywidualizowanych terapii, dane genetyczne są jednym z kluczowych punktów dyskusji w celu 

badania i przechowywania danych. A dla tego wymogu jest tylko jeden posiłek, czyli AI, który zapewni 

pełne odżywienie głodu i rozwiąże problem. Różnorodne źródła sztucznej inteligencji, takie jak dane 

genetyczne, elektroniczne dane dotyczące zdrowia, dane środowiskowe i dane dotyczące stylu życia 

(jak pokazano na rysunku 7.4) stanowią podstawę sztucznej inteligencji i stawiają kroki w kierunku 

rozwoju spersonalizowanych metod leczenia takich chorób, jak: od depresji po raka, chociaż badacze 

muszą stawić czoła wielu wyzwaniom, to zaawansowane podejście do opieki zdrowotnej może okazać 

się dobrodziejstwem dla społeczeństwa. Poniższe punkty opisują potrzebę sztucznej inteligencji w 

rozwoju leków precyzyjnych: 

• Sztuczna inteligencja umożliwiła szybkie zsekwencjonowanie całego ludzkiego genomu przy użyciu 

sekwencjonowania nowej generacji. 

• Dzięki sztucznej inteligencji jest teraz jeszcze bardziej możliwe dzięki wykorzystaniu technologii do 

opracowania w przyszłości osobistej sekwencji genomu po bardzo rozsądnej cenie, co ułatwiło proces 

analizy dzięki sekwencji genomu, co wcześniej było również trudne i bardzo czasochłonne. 

• Badanie sekwencjonowania genomu przy współpracy AI pozwala na lepszą i łatwiejszą diagnostykę 

dla rozwoju unikalnych leków w przyszłości. 

• Dzięki sztucznej inteligencji prace wykonane wcześniej przez naukowców są przechowywane w 

dużych bazach danych, które pomagają dzisiejszym naukowcom w bardziej efektywnym badaniu i 

analizowaniu dużych baz danych w celu rozwoju medycyny spersonalizowanej. 

NA ODDZIALE INTENSYWNEJ OPIEKI (OIOM) 

Na oddziale intensywnej terapii (OIOM) - w celu przewidzenia zapotrzebowania na płyny niewiele 

czynności wykonywanych na oddziale intensywnej terapii to badanie choroby, skanowanie oraz 

postępowanie w stanach krytycznych i leczenie. Aby przewidzieć zapotrzebowanie na płyny na OIOM-

ie za pomocą danych eksperymentalnych w celu uzyskania zaleceń dotyczących pacjenta i scenariusza 

klinicznego, aplikacje oprogramowania są korygowane i przeglądane, tworząc indeks pacjenta, który 

jest podobny do standardowego indeksu pacjenta pod względem długości przeżytego życia, seksu, 

tradycji, przyznania się do diagnozy, surowości przy przyjęciu i współwystępujących chorób. Na 

podstawie reprezentacji modelu identyfikowane są badania zmienności fizjologicznej, które są 

bezpośrednio związane z wynikami. Koncepcja polega na tym, aby uzyskać wartości tych zmiennych 

predykcyjnych od pacjenta z indeksem, a następnie z prawdopodobieństw warunkowych stawów 

uzyskuje się przewidywany zakres zapotrzebowania na płyny. Na przykład, Multi-parameter Intelligent 

Monitoring for Intensive Care II (znany również jako MIMIC II) jest bazą danych pacjentów 

przyjmowanych do Beth Israel Deaconess Medical Centre w Bostonie, a ta baza danych identyfikuje 



konkretnych pacjentów, którzy otrzymywali wazopresory więcej niż 6 godzin w ciągu pierwszej doby. 

Na podstawie czynników demograficznych i fizjologicznych istnieje zmienność zapotrzebowania na 

płyny lub różnica w objętości płynu wewnątrznaczyniowego w ciągu ostatnich 24 godzin. W związku z 

tym planowanie odbywa się zgodnie z dostępnością informacji na OIOM przez system AI, a następnie 

leczenie jest przewidywane na podstawie badania obserwacyjnego. Zastąpienie wiedzy klinicznej 

inteligentnym oprogramowaniem jest tak nieprawdopodobne, ponieważ część obserwacyjna i 

konkluzja wciąż znajduje się pod ludzką inteligencją. Istnieją inne ważne zastosowania narzędzi 

sztucznej inteligencji w obserwacji danych, które są dostępne: (a) do wykorzystania wiedzy klinicznej 

do analizy konkretnych lub skomplikowanych problemów, (b) do przyspieszenia diagnozy i podejścia 

terapeutycznego przyjętego przez lekarzy, oraz (c) monitorowanie wyników uzyskanych na podstawie 

wyników klinicznych, zwłaszcza na OIOM-ie. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SPERSONALIZOWANYCH LEKÓW 

Leki spersonalizowane są rozszerzeniem dziedziny nauk medycznych, aby zapewnić pacjentom 

zindywidualizowane usługi opieki zdrowotnej. W przypadku leków spersonalizowanych głównymi 

elementami są przewidywanie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby u danej osoby, a następnie 

ustalenie dokładnej diagnozy i najlepszego możliwego leczenia tej konkretnej choroby. Różne modele 

liniowe i nieliniowe, takie jak naiwny bayesowski (NB), sztuczna sieć neuronowa (ANN) i maszyny 

wektorów nośnych (SVM) są również stosowane w celu uzyskania dokładnych wyników ze zmiennych 

danych wejściowych 

REWOLUCYJNA CHMURA AI I OPIEKA ZDROWOTNA 

Wraz z drastyczną transformacją do zdigitalizowanego systemu opieki zdrowotnej pojawiło się kilka 

zaawansowanych technologii, które są dostępne zarówno dla lekarzy, pracowników służby zdrowia, jak 

i dla pacjentów. Opracowane technologie oparte na sztucznej inteligencji, takie jak sekwencjonowanie 

genomu, produkty oparte na biotechnologii i czujniki do noszenia, stopniowo prowadzą do postępu w 

dziedzinie opieki zdrowotnej. Ponadto dbanie o pacjentów i ich leczenie zgodnie z ich unikalnymi 

cechami, a następnie tworzenie dużej ilości danych wymagających zaawansowanej analityki i 

fundamentu medycyny precyzyjnej to kolejne zalety. Dzięki sztucznej inteligencji następuje stopniowy 

zwrot w kierunku profilaktyki, personalizacji i precyzji wśród pacjentów, zamiast stosowania starych 

metod leczenia stosowanych w populacjach o podobnych cechach fizycznych. Teraz potrzebą chwili 

jest wprowadzenie tej okazji w codzienną praktykę, 

WNIOSEK 

Technologie uczenia maszynowego inspirowane sztuczną inteligencją w celu opracowania najbardziej 

zaawansowanego systemu do wprowadzania innowacji zgodnie z dzisiejszym zapotrzebowaniem na 

medycynę, tj. medycynę precyzyjną. Nauki biologiczne i medyczne o genomice, przetwarzaniu obrazów 

i odkrywaniu leków szybko 100 Sztuczna inteligencja: podstawy i aplikacje zaakceptowały technologię 

AI w swoim systemie. Od tradycyjnych podejść do robotyki, wprowadzenie kilku technologii ułatwiło 

system opieki medycznej. Szybkie i dokładniejsze maszyny oraz ich sieci zmieniły podejście do analizy 

bioinformatyki medycznej z niezrównaną szybkością. W rezultacie proces podejmowania decyzji w 

rozwoju medycyny precyzyjnej będzie jeszcze bardziej rozwinięty, ale sztuczna inteligencja 

spowodowała znaczne przesunięcie procesu myślowego w kierunku sektora zdrowia. 



WPROWADZENIE 

PODSTAWY NANOTECHNOLOGII 

Nanotechnologia to nauka zajmująca się modyfikacją materiałów na poziomie atomowym lub 

supramolekularnym. Biorąc pod uwagę ostatnie kilka dziesięcioleci, podstawy nanotechnologii 

wyłoniły się jako autonomiczna gałąź nauki z wyraźnymi możliwościami badawczymi dla świata nauki i 

społeczeństwa. Interdyscyplinarne podejście, dociekliwość badań i większa świadomość społeczna 

sprawiły, że nanotechnologia stała się najbardziej pożądaną dziedziną. Ostatnie badania w dziedzinie 

nanotechnologii ujawniają ewidentne perspektywy osiągnięć, które są tylko wierzchołkiem góry 

lodowej dla naukowego bractwa i wielu innych, jak stwierdził dr Feymann: „Na dole jest dużo miejsca”. 

Dlatego świat nauki oczekuje na tę technologię jako „technologię następnego stulecia”. Nowość i 

ekskluzywność nanotechnologii dostrzeżono dzięki niesamowitym właściwościom obiektów w 

nanoskali. Kiedy materiały zostają zredukowane do nanopoziomu ze zjawiskiem uwięzienia 

kwantowego, materiały mają tendencję do atakowania większej powierzchni, zwiększając w ten 

sposób energię powierzchniową i wykazując różne zaawansowane właściwości. Nanomateriały 

udowodniły, że rozmiar naprawdę ma znaczenie dla każdego obiektu, gdy zostanie on przekształcony 

z materiału sypkiego w nanoskalę o magicznych właściwościach. Skuteczność rozmiaru zależy od 

właściwości materiału, takich jak optyczna, elektryczna, magnetyczna, temperatura topnienia, ciepło 

właściwe, mechanizmy biologiczne, reaktywność powierzchni i tak dalej. Szeroko zakrojone badania w 

tej dziedzinie nauki doprowadziły społeczność naukowców i akademików do zaakceptowania 

potencjału nanotechnologii dla dobra ludzkości i podniesienia standardu życia. Wpływ nanotechnologii 

rozszerza się na każdy aspekt ludzkiego życia dzięki zastosowaniu jej produktów w różnych ważnych 

branżach, takich jak opieka zdrowotna, biomedyczna, farmaceutyczna, elektronika i produkcja energii. 

Ponieważ mechanizmy produkcji i przetwarzania zajmują się koncepcjami inżynieryjnymi, inżynierowie 

stają przed obecnym wyzwaniem opracowania nowatorskiej strategii z wykorzystaniem 

nanotechnologii dla nowych produktów na rynku. Oprócz zrozumienia podstaw tej wspaniałej 

technologii, dziedzina ta wymaga bardziej kreatywnych pomysłów na rozwój technologii. Co więcej, 

krytyczne myślenie i kreatywność są uważane za kluczowe cechy w procesie uczenia się 

nanotechnologii. Ze względu na te istotne cechy jest uważany za interdyscyplinarną platformę 

odkrywania możliwości w naukach inżynieryjnych i technologii informacyjnej z szerszym aspektem, z 

korzyścią dla społeczeństwa.  

ROLA NANOTECHNOLOGII W MEDYCYNIE I OPIECE ZDROWOTNEJ 

Nanotechnologia odgrywa znaczącą rolę w opiece zdrowotnej i medycynie translacyjnej. 

Wykorzystanie rozmiarów nanocząstek i przerw między strukturami o rozmiarach nanometrycznych to 

inne sposoby uzyskiwania nowych właściwości i fizycznego dostępu do tkanek i komórek. Kropki 

kwantowe są wykorzystywane do wizualizacji dostarczania leków ze względu na ich fluorescencję i 

zdolność śledzenia bardzo małych struktur biologicznych. Wtórne skutki nowych technik obejmują 

podnoszenie obaw związanych z bezpieczeństwem, takich jak toksyczność, które należy rozwiązać, 

zanim techniki te zostaną zastosowane w praktyce medycznej. Nowe obszary obejmują 

opracowywanie realistycznego modelowania molekularnego „miękkiej” materii, uzyskiwanie 

informacji uśrednionych niezwiązanych z zespołami w nanoskali, rozumienie dostaw energii i konwersji 

do komórek (fotony i lasery) oraz mechanizmów regeneracji. Rak jest jedną z głównych przyczyn 

zgonów w dzisiejszym świecie. Według statystyk dotyczących raka z 2017 r. około 9,6 mln osób zmarło 

z powodu różnych form raka [6]. Nanotechnologia okazała się jedną z najskuteczniejszych metod 

dostarczania leków. Nanocząstki - biorąc pod uwagę ich stosunek powierzchni do objętości, ich rozmiar 

i kształt — umożliwiają wielokrotną funkcjonalność i łatwą zmianę ich właściwości. Można je 

zaprogramować tak, aby odróżniały złośliwe komórki rakowe od zdrowych komórek człowieka. 



Nanotechnologia umożliwia szybkie testowanie chorób za pomocą technik obrazowania, co zapewnia, 

że choroby te zostaną wykryte na wcześniejszym etapie, aby umożliwić zastosowanie mniej 

wymijających technik potrzebnych do wyleczenia ich u źródła lub po prostu spowodowania 

minimalnych szkód. W tej części zostaną opisane różne zastosowania i ich unikalne właściwości, które 

sprawiają, że nanocząstki w różnych formach nadają się do pełnienia swojej funkcji. Egzosomy są 

rodzajem pęcherzyków zewnątrzkomórkowych i są użytecznymi mediatorami w komunikacji 

międzykomórkowej na duże odległości. Dobrze zmodyfikowany biokompatybilny egzosom zwiększa 

stabilność i skuteczność sond obrazujących dzięki wzmocnionemu mechanizmowi regulacyjnemu w 

celu pokonania błony komórkowej . Egzosomy o rozmiarach nanometrycznych są przydatne w 

identyfikacji biomarkerów wskazujących na raka trzustki. Opiera się to na teorii, że nanocząstka niesie 

kilka markerów peptydowych, które również znajdują się w dużym stężeniu na wczesnym etapie, a 

zatem można je wykryć. Podobnie czujniki nanoporowe i technologia sztucznej inteligencji (AI) są 

wykorzystywane do identyfikacji pojedynczych cząsteczek wirusa w miejscu użycia i szybkiej 

identyfikacji. Nanopor to por o wielkości nanometra; opiera się na zasadzie, że przepływ cieczy przez 

jej membranę mierzy prąd jonowy przechodzący przez jej pory. Ten czujnik jest niezwykle czuły, 

przepuszczając przez niego tylko cząsteczki wirusów, które są specyficzne dla czujnika. AI służy do 

identyfikacji rodzaju substancji wirusowej, która przechodzi przez nanopor. Technologia ta wykrywa 

to, co zostało pominięte przez ludzkie oko podczas analizy różnicy kształtu fali prądu, umożliwiając w 

ten sposób bardzo precyzyjną identyfikację, jak wspomniano wcześniej. Inną aplikacją nanoczujnika 

wykorzystywaną w diagnostyce raka jest metoda wczesnego wykrywania choroby, która wykorzystuje 

nanocząstki, które tworzą grudki, gdy łączą się z białkami lub innymi cząsteczkami, które wskazują na 

badaną chorobę. Ta nanotechnologiczna technika wykrywania magnetycznego ma być niedroga i 

prosta w wykonaniu, wykrywając biomarker o wielkości zaledwie 30 cząsteczek na centymetr 

sześcienny krwi. Roztwór zmienia kolor na niebieski, jeśli nanocząsteczki zbiją się wokół białka 

wskazującego na chorobę; roztwór jest czerwony, jeśli białko nie jest obecne. Ta technika pozwala 

lekarzom szybko i prawidłowo zorientować się, czy leczenie działa, czy nie. Nanorozbłysk to sferyczny 

kwas nukleinowy (SNA) ze złotą nanocząstką pośrodku i gęsto upakowanymi otoczkami 

oligonukleotydów z pojedynczym „rozbłyskiem” DNA. Była to pierwsza technika podejścia 

genetycznego, która izoluje i wykrywa żywe komórki rakowe ze złożonej macierzy, którą jest sama 

ludzka krew. Nanoflary szybko wychwytują komórki [10]. „Wzięliśmy prawdopodobnie najważniejszą 

cząsteczkę na świecie, DNA, przearanżowaliśmy ją w kulisty kształt i zmodyfikowaliśmy, aby wykryć 

określone cząsteczki wewnątrz komórek” - mówi dr Chad Mirkin, naukowiec z Northwestern University 

i jeden z twórców tej diagnostyki. Nanoflary są wykorzystywane do wykrywania raka w krwiobiegu; 

markery zapalają się z powodu wysoce wydajnej właściwości fluorescencyjnej złota, gdy wchodzą w 

kontakt z pożądanym wewnątrzkomórkowym docelowym mRNA. Wraz z tą techniką w diagnostyce 

raka wykorzystywana jest również nanocząsteczka złota pokryta przeciwciałem monoklonalnym. Te 

powlekane nanocząstki są wytwarzane w procesie naparowywania plazmowego. Powłoka nanocząstek 

złota tworzy wiązania kowalencyjne, aby wiązać się z innymi specyficznymi przeciwciałami docelowymi 

znajdującymi się w ludzkim ciele, zwłaszcza tymi, które wyrażają się znacznie bardziej, takimi jak 

komórki rakowe i angiogeneza. Działają jak nanorozbłyski, gdzie ilość odbitego światła mówi nam, jaka 

część próbki zawiera cząsteczki wirusa. Istnieją również inne nanocząstki pokryte przeciwciałami, które 

stosują podobną technikę wiązania. Nanowłókna pokryte przeciwciałami wiążą się z komórkami 

nowotworowymi, zatrzymując te komórki nowotworowe w celu dalszej analizy. Nanowłókna są bardzo 

elastyczne i mają bardzo wszechstronny skład polimerowy, porowatość, morfologię i łatwe działanie 

na powierzchni. Mają również bardzo porowatą i połączoną strukturę. Są one szczególnie używane do 

wychwytywania pojedynczych komórek nowotworowych. Te nanowłókna mogą być ładowane lekami 

w ich włóknistych matrycach: w celu dostarczenia tych leków do systemu w celu zabicia pozostałych 

komórek nowotworowych, wykrycia komórek nowotworowych i umieszczenia ich w loży 



nowotworowej. Nanorurki węglowe i nanocząsteczki złota zostały wykorzystane do wykrycia raka jamy 

ustnej w mniej niż godzinę. Jednowymiarowe są również nanorurki węglowe, które są biokompatybilne 

i mogą być transportowane w płynach biologicznych. Peptydy, kwasy nukleinowe i antygeny są 

transportowane z wysokim porządkiem i regulacją. Ich działanie nie zależy od typu komórki i grupy 

funkcjonalnej na powierzchni komórki. Inną formą stosowanej nanocząstki jest nanodrut. Nanodruty 

to układ jednowymiarowy, którego pole przekroju poprzecznego mieści się w zakresie nanometrów, a 

długość i szerokość w zakresie 1000 nm. Ze względu na wysoki stosunek powierzchni do objętości 

nanomateriału, materiał ten ma kwantowe właściwości elektryczne, mechaniczne i fizyczne. Niektóre 

właściwości obejmują szybkie wykrywanie i szybkie dostarczanie danych. Te nanodruty są szeroko 

stosowane ze względu na ich właściwości półprzewodnikowe w kontekście ich zastosowań. Im 

mniejsza struktura nanomateriału, tym większą kontrolę i łatwość użytkowania ma badacz. Czujnik 

nanoprzewodowy jest zdefiniowany jako: „EV są potencjalnie przydatne jako markery kliniczne. Skład 

cząsteczek zawartych w EV może stanowić sygnaturę diagnostyczną niektórych chorób” – wyjaśnia 

główny autor, Takao Yasui. „Ciągłym wyzwaniem dla lekarzy w każdej dziedzinie jest znalezienie 

nieinwazyjnego narzędzia diagnostycznego, które pozwoli im na regularne monitorowanie pacjentów” 

wykorzystywanego do diagnozowania raka pęcherza moczowego i prostaty w próbkach moczu. 

Podobnie jak w przypadku koncepcji wysokiego stosunku powierzchni do objętości nanomateriałów, 

mamy nanopręty. Nanorods to także struktury jednowymiarowe. Srebrne nanopręty dają podłużny 

powierzchniowy rezonans plazmonowy w zakresie spektralnym 400-700 nm. Srebrne nanopręty 

umożliwiają lepsze wykrywanie oddzielonych składników próbek krwi, takich jak wirusy, bakterie i 

składniki mikroskopowe, dzięki zastosowaniu lepszych sygnałów spektroskopii Ramana (SERS) o 

wzmocnionej powierzchni w szybki sposób. Sygnały są najwyższe, gdy rezonans plazmonowy metalu 

pasuje do długości fali wzbudzenia lasera wytwarzanego przez źródło. Innym zastosowaniem 

nanocząstek umożliwiającym ulepszone techniki spektrofotometrii jest zastosowanie nanocząstek 

tlenku żelaza do tworzenia lepszych obrazów ze skanów rezonansu magnetycznego (MRI). Skany MRI 

zazwyczaj wykorzystują pewnego rodzaju barwnik, aby umożliwić tworzenie kontrastu między 

komórkami. Są szeroko stosowane do diagnozy klinicznej bez faktycznej inwazji na ludzkie ciało. 

Nanocząsteczki tlenku żelaza pomagają w wykrywaniu komórek nowotworowych, chorób układu 

krążenia, a nawet chorób neurologicznych, a wszystko to działając na poziomie komórkowym. W 

związku z tym tworzą bardzo skuteczne środki kontrastowe w skanowaniu MRI. Podobnie, 

spektroskopia nanocząstek magnetycznych i spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego 

(NMR) mogą być powiązane: mikropęcherzyki powstają, gdy cząstki przyczepiają się do nanocząstek 

magnetycznych. Mikropęcherzyki powstają w komórkach raka mózgu. NMR służy do wykrywania tych 

magnetycznych skupisk nanocząstek; dlatego możliwa jest wczesna diagnoza. Kropki kwantowe są 

wykorzystywane w obrazowaniu komórek rakowych. Posiadają techniki zarówno in vivo, jak i in vitro, 

które można zastosować. Udowodniono, że są korzystne ze względu na ich wyjątkowe właściwości 

elektroniczne i optyczne. Kropki kwantowe lokalizują guzy nowotworowe i wykonują testy 

diagnostyczne w próbkach z dużą precyzją i czułością. Kropki kwantowe kadmu, które stosowano 

początkowo, są bardziej toksyczne w porównaniu do ostatnio opracowanych krzemowych. 

Udowodniono, że celują w biomolekuły przy użyciu różnych tras omijających, co skutkuje zwiększoną 

wykrywalnością, a integracja tysięcy znaczników w jedną nanocząsteczkę skutkuje drastycznie 

wzmocnionym sygnałem. Wszystkie te procesy można monitorować w sposób nieinwazyjny w czasie 

rzeczywistym 

Projektowanie nanoleków przez AI 

System leków w nanokapsułkach odegrał znaczącą rolę w medycynie i opiece zdrowotnej. Podstawowy 

wymóg dla medycyny precyzyjnej może być dobrze powiązany z profilem w odniesieniu do układu 

molekularnego pacjenta. Rola biomarkerów specyficznych dla choroby jest nieunikniona, aby zapewnić 



przejrzystość i pomysł na spersonalizowane leczenie. Biomarkery genetyczne obejmują różne formy 

polimorfizmu DNA występujące w sekwencji genetycznej człowieka. W oparciu o te warianty, takie jak 

polimorfizm pojedynczego nukleotydu, polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych, 

mikrosatelita itp., możemy analizować sekwencję genetyczną. Aby zrozumieć odrębną tożsamość 

molekularną pacjenta, przydatny jest profil choroby. Ten projekt obejmuje dane metabolomiczne 

genomiczne, epigenomiczne, transkryptomiczne, proteomiczne i mikrobiomiczne. W przypadku omiki 

obejmującej całą populację istotny jest dostęp do procesu rozpoznawania odpowiednich biomarkerów 

choroby i ich dystrybucji wśród szerokiego spektrum analizowanych pacjentów. Na przykład 

profilowanie molekularne oparte na RNA pomaga w różnicowaniu populacji z szeroką klasyfikacją 

zdrowej społeczności i pacjentów ze zlokalizowanym i przerzutowym guzem potwierdzonym w ich 

organizmie. Sekwencjonowanie RNA jest standardową metodologią przyjętą do analizy profilowania 

molekularnego próbek od pacjenta z nowotworem. Dokładność lokalizacji guza potwierdza się za 

pomocą sekwencjonowania RNA z płytkami nowotworowymi (TEP) i płytkami krwi o zmienionym 

profilu RNA. Niezbędne jest skuteczne rozpoznawanie nowych biomarkerów za pomocą dokładnych i 

szybkich narzędzi do gromadzenia danych. Nanotechnologia zwiększa precyzję technologii 

sekwencjonowania wykorzystywanych do różnych profili gromadzenia danych. Jednocześnie 

nanotechnologia poprawia szybkość analizy danych dzięki lepszej modalności sekwencyjnej i 

narzędziom diagnostycznym. Na przykład metody sekwencjonowania pojedynczych cząsteczek w 

czasie rzeczywistym (SMRT) i metody sekwencjonowania nanoporowego to techniki 

sekwencjonowania trzeciej generacji, które okazały się bardziej wydajne. Mechanizm ten obejmuje 

bezpośrednią analizę pojedynczego nukleotydu DNA bez amplifikacji matrycy, zmniejszając w ten 

sposób błędy odczytu. System SMRT wykorzystuje metodę litografii wiązek elektronowych do 

przygotowania ubytków o wielkości 60–120 nm. Zostało to opracowane na cienkiej blasze aluminiowej 

o rozmiarze 100 nm nałożonej na podłoże wykonane z krzemionki. W każdej wnęce osadzony jest 

enzym polimerazy DNA w celu uzyskania specyficznej obserwacji podczas obrazowania optycznego 

barwnikiem fluorescencyjnym. Zatem dane w czasie rzeczywistym uzyskuje się z precyzją przez 

zachowanie właściwości genetycznych nukleotydu i przezwyciężenie wyzwań związanych z 

sekwencjonowaniem kwasu nukleinowego. W metodzie sekwencjonowania nanoporowego, 

zastosowanie AI do procesu translacji surowego sygnału do sekwencji nukleotydowej jest kolejnym 

ważnym wpływem interdyscyplinarnego podejścia nanotechnologii. W związku z tym dokładność 

diagnozy pacjentów z profilowaniem biomarkerów wzrosła głównie dzięki połączeniu danych 

omicznych z różnych źródeł biologicznych w celu wygenerowania ujednoliconych profili. 

Sztuczna inteligencja 

AI to szeroka gałąź informatyki zajmująca się symulacją ludzkiej inteligencji w maszynach, które są 

zaprogramowane do wykazywania cech związanych z człowiekiem. Termin ten został ukuty przez Johna 

McCarthy'ego podczas konferencji w 1956 roku. Celem AI jest tworzenie systemów, które mogą działać 

zarówno inteligentnie, jak i niezależnie. W kontekście człowieka uczenie się i rozwiązywanie 

problemów poprzez naśladowanie jego działań są klasyfikowane jako inteligencja demonstrowana 

przez maszyny. Urządzenia te postrzegają swoje otoczenie i podejmują odpowiednie działania, aby 

zwiększyć szanse powodzenia w realizacji celów. Bardziej rozbudowana definicja charakteryzuje 

sztuczną inteligencję jako „zdolność systemu do prawidłowej interpretacji danych zewnętrznych, 

uczenia się na podstawie takich danych i wykorzystywania tych wiedzy do osiągania określonych celów 

i zadań poprzez elastyczną adaptację” .To badanie inteligencji można sklasyfikować jako przedmiot 

multidyscyplinarny, ponieważ można je postrzegać z wielu perspektyw, takich jak lingwistyka, filozofia, 

psychologia, matematyka i medycyna, ponieważ każdy z nich ma wpływ na modelowanie ludzkiej 

inteligencji na maszynie. Istnieją dwa sposoby działania AI: oparte na symbolach i oparte na danych. 

Uczenie maszynowe (ML) lub sztuczna inteligencja oparta na danych wymaga dużej ilości informacji 



lub danych wielowymiarowych, które są wprowadzane do maszyny w celu określenia wzorców, aby 

dokonać klasyfikacji lub przewidywania oraz rozwiązać problemy. Technologia ta jest szybko 

stosowana w wielu dziedzinach, głównie ze względu na precyzję, lepszą wydajność, oszczędność czasu, 

a także zmniejszenie kosztów. Dziś technologia ta jest wykorzystywana w naszym życiu w postaci 

osobistych asystentów (Siri, Alexa itp.), lotnictwa i gier komputerowych. Został on również 

zintegrowany z medycyną w celu poprawy wyników leczenia pacjentów w celu zapewnienia lepszej 

opieki zdrowotnej poprzez usprawnienie procesu i osiągnięcie dużej dokładności w obrazach 

radiologicznych i tak dalej. 

AI w medycynie 

Dwa najważniejsze czynniki, które są ważne dla lekarzy, to wiedza i doświadczenie, ponieważ liczba 

leczonych pacjentów rośnie, im więcej wiesz i zapewniasz lepszą opiekę. Aspekty te są zdobywane 

przez całą karierę zawodową, co może wymagać czasu i wysiłku poprzez ciągłą edukację w określonym 

obszarze zainteresowań. Lepsze decyzje oparte na wiedzy można podejmować za pomocą 

odpowiednich danych pochodzących z medycyny opartej na dowodach (podręczniki, rękopisy itp.) i 

doświadczenia zdobytego w wyniku rzeczywistych wyników leczenia pacjentów, które obejmują akta 

pacjentów, wyniki laboratoryjne i obrazy radiologiczne . Pozyskiwanie ogromnych ilości danych jest 

podstawowym ograniczeniem ludzkiego umysłu oraz procesu uczenia się i zdobywanego przez lata 

doświadczenia. Jednak ta koncepcja jest podstawową zasadą zrozumienia sztucznej inteligencji i jej 

wnioskowania w medycynie. Opanowanie ogromnych ilości danych, przekształcanie ich w 

doświadczenie zamiast marnowania lat na ich zdobywanie oraz opracowywanie algorytmów w 

znacznie krótkim czasie z większą dokładnością to fundamenty sztucznej inteligencji. W medycynie 

technologia ta ma na celu poprawę wyników leczenia pacjentów poprzez wczesne wykrywanie i 

diagnozowanie poprzez ograniczenie błędów medycznych i kosztów oraz zmniejszenie 

zachorowalności i śmiertelności. Branża opieki zdrowotnej stoi dziś przed licznymi wyzwaniami: 

wzrostem i starzeniem się populacji, rosnącą złożonością i rosnącymi kosztami. Systemy te borykają się 

z presją na marże i poszukują technologii, które pomogą w dokonywaniu przełomów w zakresie 

wyników leczenia pacjentów oraz poprawie produktywności operacyjnej i klinicznej poprzez 

znajdowanie nowych obszarów wzrostu. W całym ekosystemie zdrowia staje się jasne, że sztuczna 

inteligencja i analityka zmienią zasady gry, które przyniosą pozytywne wyniki pacjentom, dostawcom i 

opiekunom. Niezwykłą zaletą ekosystemu zdrowia jest dostępność danych dzięki digitalizacji 

dokumentacji pacjentów, danych obrazowych i dostępności informacji genomowych, które muszą być 

agregowane do analityki i algorytmów głębokiego uczenia (DL) w celu poprawy wyników, zmniejszenia 

nieefektywności i eliminują kosztowne i szkodliwe błędy. Rysunek 1 pokazuje Big Data wykorzystujące 

sztuczną inteligencję, które mogą być przechowywane za pośrednictwem elektronicznych kart zdrowia 

(EHR) lub platform medycyny precyzyjnej i udostępniane za pośrednictwem systemów chmurowych w 

celu analizy danych przez lekarzy lub badaczy, które umożliwiają medycynę precyzyjną w przypadku 

różnych chorób.  

 



 

(EHR) wspomagają proces leczenia i diagnozy, ponieważ są oceniane przez ML dla każdej osoby  ML 

jest jedynie asystentem lub pomocnikiem w opiece medycznej i w żaden sposób nie ma na celu 

zastąpienia lekarzy. Liczba radiologów pozostaje taka sama, podczas gdy skany radiologiczne stale 

rosną. W takim przypadku zastosowanie sztucznej inteligencji może skrócić czas, dzięki szybszej 

interpretacji danych i możliwości pracy przez całą dobę. Ponadto oprogramowanie nie jest blokowane 

przez ludzkie słabości, takie jak zakłócenia otoczenia lub przerwy i zmęczenie, które mogą utrudniać 

działanie, zmniejszając jego dokładność. W patologii systemy zintegrowane ze sztuczną inteligencją 

mogą pomóc w przeciwdziałaniu rosnącemu obciążeniu pracą, któremu towarzyszy niewystarczająca 

siła robocza. Za pomocą tych systemów można również wykonywać żmudne zadania, takie jak ocena 

morfologii i analiza ilościowa .Niemniej jednak patolodzy mogliby wykorzystać oceny wykonane za 

pomocą sztucznej inteligencji ze względu na jej zalety, takie jak powtarzalne wyniki i zmniejszona 

zmienność podczas diagnozowania chorób. Prowadzi to do zapobiegania błędnej diagnozie, promując 

w ten sposób wcześniejsze wykrycie i diagnozę poprzez zwrócenie uwagi lekarza na konkretną 

dziedzinę. Warto zauważyć, że techniki sztucznej inteligencji opracowane w obszarach niemedycznych 

można zastosować do odkrywania leków na nowy koronawirus. Jednak w przypadku przechowywania 

sztuczna inteligencja może być czymś więcej niż tylko eksperymentalną. Infekcja krzyżowa jest bardzo 

realna w przypadku tej wysoce zaraźliwej choroby, dlatego pracownicy medyczni są bardzo narażeni z 

powodu zwykłego braku sprzętu ochronnego. Maszyny AI są bardzo przydatne w tym scenariuszu, w 

którym zbierają zainfekowaną bieliznę i śmieci medyczne, a nawet same się dezynfekują. Nie tylko 

ograniczają infekcje krzyżowe, ale także zmniejszają obciążenie pracą. Ich umiejętność czytania map i 

planowania najskuteczniejszych tras sprawia, że są wydajne. 

MEDYCYNA PRECYZYJNA 

Na początku XX wieku średnia długość życia według Światowej Organizacji Zdrowia wynosiła 35 lat, ale 

pod koniec stulecia prawie się podwoiła. Możliwość tę można było osiągnąć jedynie dzięki lepszym 

warunkom sanitarnym, tera- piom i lekom oraz rozwojowi medycyny prewencyjnej, takiej jak 



szczepionki, które miały na celu wspomaganie i promowanie zdrowszego stylu życia. Medycyna 

intuicyjna była praktykowana w przeszłości, gdzie leczenie odbywało się zgodnie z wiedzą, którą 

posiadał lekarz w momencie wystąpienia objawów u pacjenta. Medycyna oparta na faktach jest dość 

popularna w badaniach medycznych, w których przeprowadzono badania naukowe i znaczące próby 

kliniczne. Ponieważ postęp w medycynie dominuje, płacimy cenę za wydłużenie średniej długości życia, 

przeznaczając około 50% naszego budżetu na opiekę zdrowotną w celu leczenia nieuleczalnej choroby. 

Aby zająć się takimi problemami w XXI wieku, leki muszą koncentrować się na osiągnięciu czterech 

zasad określonych przez dr Leroy Hooda: przewidywanie, zapobieganie, personalizacja i uczestnictwo, 

aby przejść od tradycyjnej medycyny do systemu ukierunkowanego na chorobę z bardziej 

spersonalizowane podejście. Pod uwagę będą brane charakterystyczne cechy lub genomy pacjenta, w 

tym styl życia, a medycyna jest praktykowana według tych algorytmów. Naukowcy dowiedzieli się z 

badań, że pomimo zdiagnozowania tej samej choroby, u takich osób choroby te wyglądają zupełnie 

inaczej na poziomie molekularnym. Obecne metody leczenia lub tradycyjne, uniwersalne podejście do 

astmy, cukrzycy i innych chorób opierają się na oczywistych objawach, standardowych testach i 

powszechnie stosowanych lekach. Postępy obliczeniowe w dziedzinie biologii do analizy danych 

stworzyły dogodną drogę do interpretacji zmienności genotypu specyficznego dla choroby. Lek ten 

pomaga w zapewnieniu spersonalizowanych planów profilaktyki i leczenia w celu poprawy 

ukierunkowanej opieki nad konkretną chorobą lub osobą. Precision Medicine Initiative (PMI) 

zdefiniowało medycynę precyzyjną jako „innowacyjne podejście, które uwzględnia indywidualne 

różnice w genach, środowisku i stylu życia ludzi”. Medycyna precyzyjna opiera się na gromadzeniu, 

łączeniu i analizowaniu różnego rodzaju informacji dotyczących jednostki w celu lepszego zrozumienia 

stanu zdrowia. 

 

Daje możliwość zrozumienia chorób w radykalnie odmiennym podejściu, które może być bardziej 

skuteczne, z zamiarem opracowania dostosowanych interwencji uwzględniających różnice między 

różnymi ludźmi i ich stanami. Ułatwia to opracowywanie nowych leków i zwiększa zrozumienie 

interakcji genomiki i reakcji na te leki, mając na celu sprostanie różnym wyzwaniom zdrowotnym. 

Nowoczesne podejście do zrozumienia modalności zdrowotnych zostało osiągnięte poprzez 

zapewnienie właściwego leczenia właściwemu pacjentowi we właściwym czasie. Możliwość bardziej 

efektywnego wykorzystania wskaźników społecznych związanych z pacjentem przyjmuje bardziej 

holistyczne podejście, w którym relacje i pewne doświadczenia mają niezwykły wpływ na zdrowie i 

samopoczucie osoby. 



Zastosowania Medycyny Precyzyjnej 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w coraz szybszym tempie prowadzono badania nad 

mechanizmami patogenezy nowotworów i zrozumieniem onkogenów w miarę wzrostu śmiertelności 

z powodu nowotworów na całym świecie. Odtąd odkrycie i opracowanie leków hamujących ekspresję 

tych onkogenów poprzez dezaktywację ich szlaków jest jedną z najbardziej korzystnych cech medycyny 

precyzyjnej, zgodnie z przewidywaniami Światowej Organizacji Zdrowia. Klinicznie stosowane leczenie 

przewlekłej białaczki szpikowej (CML) jest trafnym przykładem tej koncepcji. Innym ważnym wkładem 

z niezliczonymi możliwościami w medycynie precyzyjnej jest dziedzina inżynierii tkankowej i medycyny 

regeneracyjnej, która obejmuje dwa główne tematy zainteresowania: terapię narządu na chipie i 

terapię komórkami macierzystymi. Organ-on-a-chip cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ jest 

coraz częściej wykorzystywany do badań przedklinicznych leków, udowadniając jego potencjalne 

zastosowanie w leczeniu medycyny precyzyjnej poprzez badanie, w jaki sposób leki te działają inaczej 

na tkanki pacjentów poprzez różnicowanie indukowanego trzpienia pluripo-tent komórki (iPC) z tkanki 

dorosłej, takiej jak skóra lub krew, do tkanki docelowej. Te specyficzne dla pacjenta systemy inżynierii 

tkankowej 3D z mikrokanałami można wykorzystać do wirtualnego i in vitro badania dowolnej 

substancji przed leczeniem klinicznym w celu ustalenia lepszego podejścia terapeutycznego do leczenia 

konkretnej choroby. Spersonalizowane komórki macierzyste wykorzystywane do regeneracji lub 

wymiany tkanek lub narządów również skupiają się na dostosowywalnym podejściu stosowanym w 

medycynie precyzyjnej. Wydaje się, że choroba przewlekła narasta, ponieważ obserwuje się wzrost 

złożoności pacjentów z powodu kilku czynników. Na przykład istnieją setki różnych typów 

nowotworów, a każdy z nich inaczej reaguje na leczenie, ponieważ każda ludzka i każda komórka 

nowotworowa ma unikalny profil genetyczny, z którym należy się uporać według określonego wzorca. 

Ponadto, potrzebne są ogromne ilości danych lub informacji w odniesieniu do rozwoju algorytmów do 

przewidywania i leczenia chorób na podstawie indywidualnych zmienności, takich jak styl życia, 

genetyka, reakcja na leki i tak dalej. Stąd alternatywą dla samodzielnych badań jest podejmowanie 

inicjatyw integracji i zestawienia danych z różnych jednostek medycznych. Zbieranie i analiza kilku baz 

danych w celu stworzenia nowych algorytmów za pomocą obecnie dostępnych narzędzi, takich jak 

przetwarzanie w chmurze, analiza Big Data i sztuczna inteligencja, poprawi i będzie promować 

bezpośrednią praktykę kliniczną. Kilka pojawiających się problemów można rozwiązać, tworząc 

podejścia komputerowe: metody analityczne i sztuczna inteligencja. Inteligencja zdrowotna 

„wykorzystuje narzędzia i metody sztucznej inteligencji i nauki o danych, aby zapewnić lepszy wgląd, 

zmniejszyć marnotrawstwo i czas oczekiwania oraz zwiększyć szybkość, wydajność usług, poziom 

dokładności i produktywność w opiece zdrowotnej i medycynie”. PMI ogłoszony przez Narodowy 

Instytut Zdrowia (PZH) w 2015 roku to program dostarczania środków mających na celu poprawę opieki 

zdrowotnej, poprawę i zwiększenie jej efektywności poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych 

technologii i badań interdyscyplinarnych w różnych dziedzinach medycyny. Analizy Big Data (genetyka, 

czynniki środowiskowe i związane ze stylem życia) mogą być udostępniane do analizy danych, które 

mogą być wykorzystywane przez naukowców lub lekarzy za pośrednictwem systemów w chmurze, 

które są bezpieczne i bezpiecznie przechowywane za pośrednictwem platform medycyny precyzyjnej. 

Ta analiza danych wykorzystuje techniki sztucznej inteligencji, w tym ML, DL lub przetwarzanie 

kognitywne. 

UCZENIE GŁĘBOKIE 

Wynalazcy zastanawiali się, czy po uruchomieniu programowalne komputery były w stanie myśleć lub 

posiadać zdolności poznawcze do uczenia się, rozumienia i formułowania pojęć, stosując logikę i 

rozum. Sztuczna inteligencja to technika wykorzystywana do włączania ludzkiej inteligencji do maszyn, 

rozwijającej się dziedziny, w której obok wielu praktycznych zastosowań przeprowadza się kilka 



aktywnych badań. To inteligentne oprogramowanie zostało opracowane w celu rozszerzenia 

automatyzacji produkcji, zrozumienia i sformułowania wzorców poprzez pomoc w diagnozowaniu i 

leczeniu chorób w medycynie poprzez wspieranie podstawowych badań naukowych. Ponadto sztuczna 

inteligencja miała na celu rozwiązywanie racjonalnych i złożonych problemów, biorąc pod uwagę różne 

wymiary, ponieważ ludzie wykazywali niekompetencję do takich zadań. Rozwiązanie tych intuicyjnych 

problemów można osiągnąć, umożliwiając maszynom uczenie się na podstawie ogromnych ilości 

danych, aby zdobyć doświadczenie i zrozumieć środowisko w odniesieniu do hierarchii pojęć, która 

umożliwia przetwarzanie skomplikowanych koncepcji przez prostsze, unikając potrzeby operatorów 

ludzkich interweniować i określać wiedzę wymaganą przez maszynę. Jak na ironię, abstrakcyjne 

zadania są najtrudniejsze dla człowieka, ale okazują się proste dla komputera. Jeśli narysujemy wykres 

ilustrujący sposób zbudowania tych pojęć, wykres ten wydaje się być głęboki i składa się z wielu 

warstw. Dlatego tego typu podejście jest określane jako Deep Learning , a sztuczna inteligencja jest 

nadzbiorem DL i ML. DL to rodzaj uczenia się maszynowego wyjaśniony przez modele z licznymi 

hierarchicznymi warstwami informacji w porównaniu z konwencjonalnym „płytkim” uczeniem się i w 

ciągu ostatnich kilku lat mocno wykorzystał naszą wiedzę o ludzkim mózgu, statystyce i matematyce 

stosowanej. ML obejmuje algorytmy i modele statystyczne używane przez maszyny do wykonywania 

zadań i zbierania informacji poprzez doskonalenie wraz z doświadczeniem, podczas gdy ML to klasa 

ML, która wykorzystuje sztuczną sieć neuronową, która automatycznie przetwarza i uczy się 

hierarchicznych cech pojęć lub danych składających się z wielu warstw składających się z nieliniowe i 

proste moduły, które pomagają w przekształcaniu danych w celu przedstawienia ważnych informacji 

wymaganych do rozróżnienia tych danych. Zarówno płytkie uczenie, jak i DL są podzbiorami sztucznej 

inteligencji i są zawarte w ML, w którym uczenie się odbywa się bez programowania. Obie te metody 

„wychwytują wzorce ze skomplikowanych, wielowymiarowych surowych danych i wykorzystują je jako 

cechy odróżniające dane”. DL pojawiła się jako badanie trendów w korelacji z AI. Nastąpił ogromny 

wzrost i popularność ze względu na ewolucję komputerów w kierunku bardziej wydajnej maszyny z 

dużymi zestawami danych i technikami uczenia sieci. DL ma tę zaletę, że uczy się skomplikowanych 

wzorców z surowych danych dzięki wielu warstwom i przekształceniom, podczas gdy konwencjonalne 

płytkie uczenie składające się z kilku warstw wymaga ręcznie opracowanych funkcji wydobytych z 

danych. Niezależnie od różnych warstw, podejścia DL mogą być stosowane zarówno w nadzorowanych, 

jak i nienadzorowanych aplikacjach uczenia się. Nadzorowana metoda została zastosowana w 

informacjach zdobytych w przeszłości, aby przewidzieć jedną lub więcej etykiet lub wyników 

powiązanych z każdym punktem danych. W procesie szkolenia parametry są dostosowywane, aby 

precyzyjnie przewidzieć cel. W przeciwieństwie do tego, aplikacja nienadzorowana lub „eksploracyjna” 

była używana, gdy informacje wykorzystywane do szkolenia nie są sklasyfikowane ani oznaczone, gdy 

celem jest podsumowanie, wyjaśnienie lub zidentyfikowanie znaczących wzorców w zbiorze danych 

(jako grupowanie). W rzeczywistości DL może łączyć oba te kroki, aby skonstruować funkcje 

dostosowane do konkretnego problemu i połączyć je w „predyktor”, gdy odpowiednie dane są 

dostępne i oznaczone. Reprezentacje wyodrębnione z uczenia się nienadzorowanego można 

wykorzystać do innych nadzorowanych zadań. DL zazwyczaj reprezentuje głębokie sieci neuronowe, 

które naśladują funkcjonowanie ludzkiego mózgu złożonego z neuronów (wysyłają i odbierają sygnały 

elektrochemiczne) przy użyciu kilku warstw sztucznej sieci neuronów, które mogą generować 

automatyczną odpowiedź lub przewidywania z danych wejściowych. Podejście to wywodzi się z badań 

nad sztucznymi neuronami, które zaproponowano w 1943 roku jako model neuronu w naszym mózgu, 

który pomaga w przetwarzaniu informacji. W sieciach neuronowych warstwa wejściowa zawiera dane 

wejściowe wprowadzone do systemu, kierując go w stronę szeregu wielu ukrytych warstw, co 

ostatecznie prowadzi do warstwy wyjściowej, która przedstawia dane wyjściowe. Warstwa zawiera 

elementy lub węzły, które są połączone z warstwami bezpośrednio wcześniejszymi i głębszymi. Te 

węzły w warstwie wejściowej zawierają zmienne, które mają być mierzone w określonym zbiorze 



danych. Uczenie się wielu ukrytych warstw, w którym odbywa się przetwarzanie, istnieje w sieci 

neuronowej używanej do DL, w której każda warstwa jest odpowiedzialna za konstrukcję cech 

poprzednich warstw, jednocześnie przyczyniając się do udoskonalenia głębszych warstw poprzez 

procesy szkoleniowe. W konsekwencji cechy algorytmów mogą być automatycznie projektowane i 

dostosowywane do jednego lub większej liczby zadań. Te algorytmy sieci neuronowych mogą być 

rekurencyjną siecią neuronową (RNN), splotową siecią neuronową (CNN) i głęboką siecią neuronową. 

Dominujące w rozpoznawaniu obrazów i mowy są RNN (pozwalające sieci neuronowej na zachowanie 

pamięci w czasie lub sekwencyjne dane wejściowe) oraz sieć konwolucyjna, które okazały się skuteczne 

w różnych zadaniach ML, takich jak tłumaczenie języka i tworzenie podpisów do obrazów. Różnorodne 

możliwości i wyzwania spowodują potrzebę doskonalenia DL, aby przenieść go na nowe granice. 

Aplikacja 

DL ewoluowała jako poszukiwana aplikacja w sztucznej inteligencji, ponieważ jest to rozwijająca się 

dziedzina i wydaje się obiecująca. Została z powodzeniem zastosowana do pokonania wyzwań 

stawianych przez metody ML w zadaniach rozpoznawania wizualnego i doprowadził do znacznej 

poprawy w różnych dziedzinach nauki i przemysłu, takich jak odkrywanie leków, bioinformatyka i 

rozpoznawanie mowy . Następnie w kilku zadaniach przetwarzania obrazu i wizji komputerowej 

techniki DL przewyższyły wszystkie dostępne metody dzięki swojej elastyczności i wysokiej 

dokładności, a rozwój nowych modułów umożliwił naukę głębokich pojęć poprzez efektywne 

wykorzystanie sprzętu, w tym graficznego. jednostki przetwarzania (GPU). Co najważniejsze, udział 

dużych ustrukturyzowanych zbiorów danych, takich jak ImageNet, ułatwił sukces tej techniki. Ta nowa 

technika uczenia maszynowego odgrywa potężną rolę w rozpoznawaniu obrazów (rozpoznawanie 

twarzy i wyszukiwanie obrazów w Google), autonomicznych samochodach, rozpoznawaniu mowy 

(Apple Siri, asystent Google, Amazon Alexa), aplikacjach mobilnych (aplikacja Cardiogram) i maszynach 

oprogramowanie wizyjne w kamerach i robotach. Co więcej, może być również używany do 

nienadzorowanych zadań uczenia się w celu wykrywania nowych interakcji między lekami poprzez 

trenowanie go w sposób nienadzorowany bez ograniczeń pamięci roboczej. Algorytmy te pomogą w 

sztucznym obrazowaniu w czasie rzeczywistym dzięki lepszej rozdzielczości, zmniejszając w ten sposób 

koszty i poprawiając jakość opieki. DL AI wykorzystuje Big Data do rozpoznawania wzorców w 

zespołach heterogenicznych i rozpoznawania obrazów. Wdrożenie DL dla analityki Big Data z jej 

nienadzorowanymi funkcjami ma niezwykły potencjał do identyfikacji nowych fenotypów i genotypów. 

Big Data może generować zautomatyzowane hipotezy zamiast konieczności ich inicjowania przez 

lekarzy i odtąd wspomagać podejmowanie lepszych decyzji klinicznych zamiast zastępowania lekarzy 

[58]. Zadania mogą być wykonywane bez ingerencji człowieka w przemyśle, takie jak nauka 

matematyki, pisanie podręczników do matematyki, czytanie publikacji, aby odpowiedzieć na pytania 

naukowe lub oglądanie filmów, aby odpowiedzieć na pytania. Kilka niezbędnych postępów i nowych 

technik spowodowało wzrost w tej dziedzinie i umożliwiło ich zastosowanie w dużych zbiorach danych, 

które są wystarczające do dopasowania szerokiego zakresu parametrów istniejących dla sieci 

neuronowych 

Implementacja głębokiego uczenia się w medycynie 

Na przestrzeni lat nastąpił szybki wzrost danych biomedycznych, które obejmują dokumentację 

medyczną i obrazy wraz z danymi omicznymi. Niemniej jednak złożony, niejednorodny i 

wielowymiarowy charakter tych danych sprawia, że interpretacja ich znaczenia klinicznego jest 

żmudna. DL pozwala modelom obliczeniowym złożonym z wielu warstw przetwarzania lub ukrytych 

„uczyć się reprezentacji danych z wieloma poziomami abstrakcji”. Można dostosować zastosowanie 

sztucznej inteligencji, która rozszerza się i jest szeroko stosowana, co zapewnia systemowi możliwość 

przechwytywania wzorców z danych biomedycznych i wykorzystywania ich w podejmowaniu decyzji 



bez wyraźnego programowania. Dyscypliny bogate w dane, takie jak biologia i medycyna, są złożone 

pod względem informacji i często są błędnie interpretowane. Dlatego używamy DL w różnych 

zastosowaniach do różnych problemów biomedycznych; podstawowe procesy biologiczne i leczenie; i 

klasyfikacja pacjentów. Ten rodzaj uczenia się wykazuje większą elastyczność w porównaniu z innymi 

podejściami, które wymagają dużych zestawów danych szkoleniowych w celu wstawiania ukrytych 

warstw, a także dokładnego etykietowania aplikacji do uczenia nadzorowanego, a z wyżej 

wymienionych powodów DL stał się popularny, szczególnie w obszarach: biologia i medycyna (opieka 

zdrowotna i odkrywanie leków) przy niższym przyjęciu u innych. Tworzenie systemów DL pomaga 

klinicystom i biologom usprawnić zadania, które nie wymagają porady ekspertów, i priorytetyzować 

eksperymenty. Może być również stosowany do odpowiedzi na fundamentalne pytania biologiczne, w 

tym do rozpoznawania funkcjonalnych elementów genomowych, takich jak wzmacniacze i promotory 

lub szkodliwych skutków polimorfizmu nukleotydów oraz wykorzystywania głębokich RNN do 

przewidywania docelowych genów miRNA i CNN do przewidywania pozostałości białkowych. kontakty 

pozostałości i struktura drugorzędowa. Dokładna klasyfikacja i dokładna wiedza na temat chorób i 

podtypów chorób stanowią kluczowe wyzwanie w biomedycynie; W onkologii obecne podejścia, takie 

jak histologia, wymagają interpretacji przez ekspertów lub oceny markerów biomolekularnych lub 

ekspresji genów, które okazują się pracochłonne i krytyczne. Przykładem jest podejście PAM50 do 

klasyfikacji raka piersi; tych pacjentów podzielono na cztery podtypy w zależności od ekspresji 50 

genów markerowych. Metody DL zostały wykorzystane w kilku badaniach w celu lepszej klasyfikacji 

pacjentów za pomocą podejścia nienadzorowanego. Te zautomatyzowane algorytmy odgrywają 

kluczową rolę i przyniosły imponujące wyniki w różnych dziedzinach poprzez wyodrębnienie 

znaczących wzorców, prowadząc do praktycznej wiedzy poprzez zrewolucjonizowanie sposobu, w jaki 

kategoryzujemy pacjentów w zależności od ich chorób i opracowujemy leczenie w poufnym 

środowisku, ale integracja wiąże się z wieloma wyzwaniami danych molekularnych i obrazowania z 

innymi typami, takimi jak EHR. Badania porównawcze sugerują, że w ciągu następnej dekady genomika 

prześcignie wszystkie inne dziedziny generowania i analizy danych, a taka złożoność stanowi wyzwanie, 

mimo że stwarza nowe możliwości. Niektóre wysiłki mają na celu identyfikację celów i interakcji leków 

lub rozpoznanie i przewidywanie reakcji na lek oraz przewidywanie bioaktywności leku; niektórzy 

używają DL struktur białkowych. Wdrożenie DL w medycynie ma na celu uwzględnienie następujących 

elementów: po pierwsze, nienadzorowane DL może promować badanie nowych czynników lub 

dodawać ukryte czynniki ryzyka do obecnych modeli. Po drugie, może klasyfikować nowe genotypy lub 

fenotypy niewydolności serca za pomocą nowych diagnostycznych parametrów 

echokardiograficznych, które potencjalnie mogą prowadzić do ukierunkowanej terapii. Wreszcie, te 

zautomatyzowane modele predykcyjne mogą być wykorzystywane do przewidywania ryzyka 

krwawienia i udaru mózgu, a także mogą pomóc w identyfikacji tych czynników ryzyka, włączając je w 

ten sposób do nowych modeli terapeutycznych. Wiele międzynarodowych firm technologicznych, 

takich jak Apple, Google i IBM, inwestuje, aby ułatwić rozwój medycyny precyzyjnej w analityce opieki 

zdrowotnej. Należy zauważyć, że lekarze posiadają wiedzę o tym, jak odpowiednio wykorzystywać 

sztuczną inteligencję do przeprowadzania analizy danych, optymalizacji aplikacji AI w diagnostyce 

klinicznej w celu przyspieszenia medycyny precyzyjnej i stawiania hipotez. Obliczenia kognitywne, ML 

i DL mogą potencjalnie usprawnić i ulepszyć sposób, w jaki medycyna jest praktykowana, a 

jednocześnie stawiać czoła wyzwaniom, jakie może ona stwarzać, prowadząc do większego wpływu. 

Konwolucyjne sieci neuronowe 

Wykazano dowody na skuteczność metod CNN pod względem dokładności w diagnozie, która jest na 

równi z praktykami medycznymi. Kiedy każda warstwa CNN ma filtry, które przechodzą przez wysokość 

i szerokość warstw, to właśnie kolor lub krawędź elementu może aktywować sieć. Wzorce pisma 

odręcznego pacjentów z chorobą Parkinsona badano przy użyciu metod CNN, badania obejmującego 



szereg czasowy informacji dotyczących zdrowych i pacjentów z chorobą Parkinsona. Sieci neuronowe 

działają w taki sposób, że neurony odbierają dane wejściowe; ConvNet również działa w podobny 

sposób, ale architektura zakłada, że akceptuje obrazy jako dane wejściowe. Ta architektura ConvNet w 

sieciach CNN jest obecnie szeroko stosowana, aby zrozumieć, że dane wejściowe to obrazy . 

 

 

Chociaż metodę crowdsourcingu można wykorzystać do badania większych zbiorów danych, istnieją 

najnowocześniejsze techniki w metodach DL, które zapewniają większą dokładność obrazów narządów 

ludzkich; praca H.R. Rotha i in. zyskał popularność w obrazach trzustki z propozycją ich architektury 

ConvNet. 

 

 

Opracowano klasyfikatory obrazów z CNN, aby przeprowadzić klasyfikację raka skóry za pomocą 

eksperymentów o najmniejszych kosztach, a także starano się przewyższyć wszystkie testy CNN 

opracowane z innymi zestawami danych do tego czasu w terenie. Większość badań w CNN dotyczyła 

diagnozowania raka piersi, który jest najczęstszym rodzajem raka z łagodnymi/złośliwymi obrazami 

pochodzącymi z surowych pikseli . Obrazy monochromatyczne zostały przekonwertowane na kolorowe 

obrazy w celu poznania zestawów danych obrazu raka piersi przy użyciu popularnej architektury 

VGG16, która mogła obsługiwać obrazy o dużej głębi przy użyciu filtrów konwolucji 3 × 3 i tylko obrazów 

kolorowych. W związku z tym przeprowadzono wiele badań i nadal potrzebne są dalsze badania w 

diagnostyce raka przy użyciu obrazów wzorców CNN. 

CNN w medycynie precyzyjnej 

Podczas gdy CNN rozszerza swoją diagnostykę regionów białkowych o rozpoznawanie obrazów 

onkologicznych, systemy eksperckie eksperymentują z kompletną diagnozą na ciele pacjenta w celu 

znalezienia komórek rakowych i planów leczenia, które są następnie proponowane przez inteligentne 

systemy. Przede wszystkim szum i złożoność rozpatrywanych leków danych powoduje fałszywie 

dodatnią analizę podczas prognoz dotyczących leków precyzyjnych. Koncepcje te pomagają w 

metabolomice i badaniach organizmów przy uwzględnieniu ich znaczenia w precyzyjnej medycynie 

precyzyjnej. To tutaj bardziej dokładne i ważone techniki sieci neuronowych zaczynają odgrywać 

dominującą rolę w filtrowaniu obrazów cząsteczek leków w celu przewidywania ich wpływu na narządy 

ludzkiego ciała w warunkach, zwłaszcza w onkologicznych lekach precyzyjnych. Badacze twierdzili, że 



skuteczne prognozy i ustalenia można poczynić na podstawie samych struktur chemicznych. Badania 

dotyczyły zarówno obrazów leków 2D przesyłanych do CNN, jak i molekularnych odcisków palców do 

Losowych Lasów, które są popularnymi technikami DL. Wyniki dowiodły, że skuteczność struktur 

chemicznych tych metod determinuje funkcje leków i ich klasy mechanizmów. Dane transkryptomiczne 

leków stanowiły dane wejściowe do zastosowania we wzorcach CNN w celu zrozumienia i przewidzenia 

właściwości leków, które można wykorzystać w leczeniu różnych układów organizmu, takich jak układ 

nerwowy, układ kardiologiczny lub środek przeciwnowotworowy [66], działając w ten sposób jako 

precyzja Medycyna. Takie systemy, mogą przewidywać klasę funkcjonalną, skuteczność leku, 

zastosowanie terapeutyczne, toksyczność leku na organizm ludzki itp. Stwierdzono, że te techniki w 

CNN i systemach eksperckich są bardziej korzystne w leczeniu raka, gdy tradycyjne techniki 

endoskopowe mają swoje własne wady we wczesnej diagnostyce i leczeniu. 

WNIOSEK 

Techniki AI i DL wniosły duży wkład w dziedzinę medycyny, zwłaszcza w dziedzinie diagnostyki raka i 

medycyny precyzyjnej. Odnotowano duże postępy wraz z ewolucją technik, takich jak CNN w DL. 

Badania naukowe stworzyły większą platformę z technikami AI i CNN wprowadzającymi precyzyjne leki 

do zindywidualizowanych terapii. Badania te stanowią kwintesencję wsparcia wielu istniejących 

technik, aby zaciemnić wiarygodność obrazowania w dziedzinie onkologii. Badania te obejmują 

diagnozowanie raka za pomocą technik obrazowania wykorzystujących sztuczną inteligencję w celu 

dokładniejszego zrozumienia dotkniętych obszarów ludzkiego ciała. Popularne techniki sztucznej 

inteligencji, takie jak DL, a mianowicie CNN i Random Forests, odgrywają głębszą rolę w zrozumieniu 

struktury molekularnej leków przeciwnowotworowych w celu oceny ich wpływu na komórki rakowe, 

pomagając w ten sposób w precyzyjnych lekach. Badania dotyczyły również wzajemnych połączeń 

mózgu i ośrodkowego układu nerwowego za pomocą nanotechnologii. Nastąpił drastyczny postęp w 

dziedzinie medycyny dzięki integracji ML i AI z interfejsami komputerowymi wykorzystującymi 

nanotechnologię [81]. Ponieważ nie doszło jeszcze do konwergencji ML i nanoinżynieryjnych 

komponentów medycznych, ustanowienie systemów eksperckich i ustrukturyzowana rola w kilku 

aspektach nanotechnologii i badań nad lekami na poziomie molekularnym wciąż może przynieść 

arsenał nowych metodologii i ramy do zwalczania raka na bardzo wczesnym etapie dzięki medycynie 

precyzyjnej, zanim zaatakuje on inne ludzkie komórki. 



WPROWADZENIE 

Sztuczna inteligencja (AI) w sektorze farmaceutycznym wykorzystuje zautomatyzowane algorytmy do 

osiągnięcia celu, który wcześniej zależał od ludzkiej inteligencji. Zastosowanie sztucznej inteligencji w 

przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym przeformułowuje ewolucję nowego leku, walkę z 

różnymi chorobami. Jest to abstrakcja zawiłej wiedzy, która mierzy kłopoty, które mają swoją rolę w 

każdym aspekcie udoskonalania informacji biologicznej. Jest również znany jako inteligencja 

obliczeniowa. Obejmuje trzy różne typy: algorytmy stworzone przez człowieka, uczenie maszynowe i 

uczenie głębokie. Sztuczna sieć neuronowa (SSN) to jedno z najlepszych narzędzi obliczeniowych, które 

doceniają naukowcy i inżynierowie. Jest inspirowany biologicznymi sieciami zwierzęcymi, które tworzą 

mózgi zwierząt. Ta sieć zapewnia rozwiązanie i daje podobne wyniki w przypadku fragmentarycznej 

prezentacji. SSN przypomina biologiczny układ nerwowy, który składa się z różnych jednostek 

przetwarzających i sztucznych neuronów. Całość dobrze nadaje się do wyjaśniania nieliniowych 

komplikacji różnych komponentów i różnych systemów odpowiedzi, takich jak analiza kosmiczna w 

odkrywaniu leków. W sektorze farmaceutycznym odgrywa kluczową rolę w projektowaniu leków, 

testowaniu i optymalizacji leków oraz interakcji leków. Pomaga również w znalezieniu optymalnej 

formuły dla konkretnego leku. Ponieważ stwierdzono, że preformulacja jest jednym z ważnych etapów, 

dostępne są informacje dotyczące właściwości i zachowania niektórych mieszanin, a dostarczanie tych 

informacji do sieci neuronowej (NN) jako danych wejściowych daje wynik. Dzięki zastosowaniu 

zaawansowanego rozwiązania można rozwiązać problem wielocelowej optymalizacji jednoczesnej, co 

jest niezwykle potrzebne w przypadku leków, które łączą w sobie więcej niż jedną substancję czynną, 

a korzystne efekty należy rozpatrywać w ścisłym związku z niepożądanymi skutkami ubocznymi. 

Zaletami sieci NN są uogólnianie, elastyczność, szybkość, wysoka czułość i skuteczność. NN zajmuje się 

również złożonymi aplikacjami w świecie rzeczywistym z nieznacznymi odchyleniami. Ogólny 

mechanizm działania SSN przedstawiono na rysunku 1 

 

ALGORYTM GENETYCZNY 

Jest to technika optymalizacyjna i może być zdefiniowana jako oparta na percepcji ewolucji biologii. 

Jest to jeden rodzaj heurystyki eksploracyjnej, która zasadniczo odtwarza lub stymuluje działanie 

normalnego postępu w odniesieniu do sztucznej inteligencji. Jego ciągłe stosowanie prowadzi do 

uzyskania lepszego rozwiązania, aby wzmocnić, a także zbadać więcej komplikacji. Jest to niejasny 

układ eskalacji i stanowi dobry sposób na osiągnięcie skoncentrowanych arbitralnych poszukiwań w 

dużej luce powikłań, jako uderzenie w chemometrię i opracowywanie leków. W tym konkretnym 

aspekcie należy wziąć pod uwagę dwie główne rzeczy, a mianowicie genetyczną reprezentację 

rozwiązań i funkcje przystosowania. Najważniejszą rzeczą do znalezienia rozwiązania każdego 



problemu jest narysowanie obrazu genetycznego. Po tym przedstawieniu genetycznym, ostatnia ma 

za zadanie sklasyfikować funkcję przystosowania na poparcie komplikacji. Istnieją specyficzne funkcje 

fitness dla różnych problemów. Rozpoczyna się od losowania algorytmu genetycznego (GA) poprzez 

inicjalizację populacji rozwiązań, które zostały losowo utworzone w celu ustalenia populacji 

początkowej. Charakter komplikacji zawsze decyduje o wielkości populacji, a późniejsza ocena funkcji 

przystosowania zostanie wykonana dla każdej indywidualnej populacji. W tym kontraście, ostatnim 

krokiem jest reprodukcja populacji poprzez wykorzystanie różnych funkcji związanych z operatorem 

genetycznym, takich jak selekcja, krzyżowanie i mutacja dla następnego pokolenia populacji. Zasadę 

działania algorytmu generycznego przedstawiono na rysunku 2.  

 

 

Tutaj próbowaliśmy również podsumować link łączący modelowanie i optymalizację, jak pokazano na 

rysunku 3. W kolejnej części omówimy pojęcie „logiki rozmytej”. 



 

LOGIKA ROZMYTA 

Odkrywanie leków to czuły, niekończący się i sukcesywny proces, który obejmuje wykorzystanie 

wirtualnej biblioteki związków wraz z innymi metodami obliczeniowymi w celu optymalizacji wiodącej 

i docelowej, a następnie ich badań przedklinicznych za pomocą protokołów in vitro i in vivo. Ta technika 

pomaga naukowcom od dłuższego czasu w dziedzinie opracowywania leków. Jest to nauka o 

założeniach, która powinna być podobna do ludzkiego rozumowania, a tutaj wszystkie poziomy 

możliwości wejścia wyrażają swój wynik w postaci wartości cyfrowych TAK i NIE. Innymi słowy, można 

go zdefiniować tak, że jego wartości leżą między 0 a 1 wraz z jednym terminem μ, który reprezentuje 

funkcję przynależności. Wnioskowanie rozmyte jest najbardziej krytyczną cechą tej metody, która 

zwykle opiera się na teorii zbiorów rozmytych, jak wspomniano na rysunku 4. 



 

Jeśli mówimy o ich zastosowaniach, możemy stwierdzić, że systemy te rozrosły się sektory elektroniki 

użytkowej i motoryzacyjnej. Szczegółowe wnioski zostaną omówione w następnej sekcji. 

ZINTEGROWANE OPROGRAMOWANIE 

Eksploracja danych i modelowanie są najlepszymi odpowiednimi sposobami dla powyższego, ale jakoś 

należy zachować pewien poziom wiedzy. Aby zapewnić absolutną wygodę przy formułowaniu 

produktu, technologie te powinny być zintegrowane w opakowaniach, które powinny posiadać 

niezbędne narzędzia, a także możliwość wykorzystania racjonalnych wartości domyślnych 

przewidzianych dla parametrów. Możemy łatwo skorelować na tym przykładzie; pakiet 

oprogramowania powinien zawierać ANN i GA w przypadku tworzenia zoptymalizowanych formulacji. 

Dodatkowo logika rozmyta stworzy pragmatyczne ramy do lepszego przedstawiania intencji w 

przeciwieństwie do optymalizacji. Obecnie do integracji surowych danych stosuje się zwykle metodę 

ANOVA, a oprócz tego do badania danych stosuje się również inne sposoby, takie jak CAD/Chem i IN 

Form (produkt inteligencji). 

ZASTOSOWANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W FARMACEUTYKACH 

Domena AI jest ogromna we wszystkich kierunkach. Wyraźnie widzieliśmy zaangażowanie AI w 

obszarach systemów klinicznych, systemów śledzenia, wzorców, takich jak twarz i pismo odręczne, a 

następnie rozpoznawania mowy i głosu. Tutaj omówimy rolę AI w badaniach farmaceutycznych. 

ROZPOZNAWANIE WZORU I MODELOWANIE DANYCH ANALIZY 

Rozpoznawanie wzorców to proces rozpoznawania wzorców za pomocą algorytmu uczenia 

maszynowego. Te sieci NN są w stanie identyfikować wzorce, odpowiednio, od hałaśliwych i 

skomplikowanych danych po nieliniową relację oceny. Wykorzystując tę koncepcję, SSN może być 

wykorzystana w dziedzinie badania sygnałów o kształcie piku w otrzymywanych danych analitycznych, 

takich jak różnego rodzaju dane spektralne. Korzystając z tej techniki, możemy przyspieszyć 

identyfikację niezidentyfikowanych próbek poprzez utworzenie NN. Proces, który jest zwykle znany 



jako konwencjonalna wielokrotna regresja liniowa (MLR), polegający na dopasowywaniu uzyskanych 

widm do znanego, jest nieco długi i skomplikowany. Aby przezwyciężyć tego typu problemy, SSN może 

odgrywać kluczową rolę w tym obszarze . Można to wyraźnie zrozumieć na przykładzie chlorowodorku 

ranitydyny, leku, który należy do klasy leków przeciwhistaminowych i jest dostępny w dwóch różnych 

postaciach, mianowicie, odpowiednio, Postaci 1 i 2. Różne rodzaje technik, takie jak metody 

spektroskopii w podczerwieni, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego w połączeniu z ANN, są 

powszechnie stosowane jako zaawansowane narzędzie do modelowania danych do oceny dostępnych 

szybkich, elementarnych metod kontroli jakościowej i ilościowej wyżej wymienionego leku. Ta 

zaawansowana technologia pomaga w badaniu czystości leku poprzez określanie jego różnych form 

krystalicznych, a także w identyfikowaniu przejścia polimorficznego poprzez jego ocenę ilościową. Poza 

tą rolą problem związany ze znacznym nakładaniem się widma składników tabletek można rozwiązać 

za pomocą ANN. 

MODELOWANIE POWIERZCHNI ODPOWIEDZI 

Korzyści z ANN dla modelowania powierzchni odpowiedzi w optymalizacji HPLC można osiągnąć 

równolegle z metodami regresji nieliniowej. Zachowanie chromatograficzne substancji rozpuszczonych 

wyjaśniono za pomocą mapowania retencji poprzez obserwację powierzchni odpowiedzi, która jest w 

stanie wyjaśnić związek odpowiednio między wzorcami chromatograficznymi substancji 

rozpuszczonych i składnikami fazy ruchomej. W ten sposób współczynnik pojemności można również 

przewidzieć dla każdej substancji rozpuszczonej obecnej w próbce, a także stwierdzono, że wartości 

przewidywane przez ANN są znacznie jasne niż te uzyskane przez model regresji. Oprócz tego można 

również ocenić czystość pików chromatograficznych poprzez badanie danych chromatograficznych za 

pomocą funkcji transformacji nieliniowej i zależności retencji struktury ze struktur molekularnych 

substancji rozpuszczonych w celu przewidywania ich chromatografii. 

W OCENIE PREPARATÓW KONTROLOWANYCH I NATYCHMIASTOWYCH 

Przeznaczony do tego rodzaju preparatów, naukowcy przygotowali kilka preparatów poprzez 

symulacje ANN i farmakokinetyki (PK) na podstawie zmiennych receptury i innych zmiennych 

dotyczących tabletek jako danych wejściowych modelu ANN. Istniało dziesięć różnych punktów 

czasowych pobierania próbek, w których skumulowany procent uwolnionego leku in vitro został użyty 

jako strój. Oprogramowanie CAD/Chem zostało wykorzystane do udoskonalenia modelu ANN i 

przygotowania zbiorów danych. Przewidywanie optymalnych składów formulacji przez wytrenowany 

model ANN oparto odpowiednio na czasie rozpuszczania in vitro i profilach uwalniania in vivo. 

Kluczowym etapem było rozpuszczenie i na tej podstawie wyciągnięto wniosek, że frakcja leku 

wchłonięta in vivo jest wprost proporcjonalna do rozpuszczenia leku. 

Hussain i współpracownicy z University of Cincinnati w USA badali zastosowanie NN do modelowania 

preparatów farmaceutycznych. W różnych badaniach wykorzystali te metody do określenia in vitro 

charakterystyki uwalniania kilku leków. Prognozy uwalniania leku zostały przeprowadzone przez NN 

przez wyraźną, niewidoczną warstwę, a uzyskane wyniki były porównywalne z danymi 

wygenerowanymi przez analizę statystyczną. Nie podjęto żadnych wysiłków, aby przywrócić recepturę 

za pomocą GA, ale uzyskane wyniki zmotywowały do nominacji wspomaganego komputerowo 

projektu receptury założony na NN. Przeprowadzono również inne badanie w celu przewidzenia 

szybkości uwalniania leku i przeprowadzenia optymalizacji poprzez analizę odpowiedzi powierzchni 2D 

lub 3D metodą NN na podstawie matrycy tabletki. Uzyskane wyniki wykazały nieliniową zależność 

między szybkością uwalniania a ilością składników, które są wykorzystywane do produkcji kilku 

preparatów. Inna grupa opracowała również model ANN w celu optymalizacji przedłużonego 

uwalniania matrycowych tabletek diklofenaku sodowego. Składniki i czas pobierania próbek uznano 



odpowiednio za zmienne receptury i dane wejściowe. W warstwie ukrytej dodano 12 ukrytych węzłów. 

Uwalnianie leku zastosowano jako wyjście w każdym punkcie pobierania próbek i wyrażono w postaci 

procentowej. Zaangażowano wyszkolony model ANN do przewidywania profilu uwalniania i 

optymalizacji składu formulacji ustalonego na uwalnianym leku, który wyrażono w procentach. 

Tokayama i członkowie jego grupy opracowali technikę jednoczesnej optymalizacji w celu 

zoptymalizowania kontrolowanego uwalniania tabletek teofiliny przy użyciu kukurydzy wraz z 

mieszaniną hydroksypropylometylocelulozy, laktozy i skrobi kukurydzianej. Suma frakcji o powolnym i 

szybkim uwalnianiu charakteryzowała się profilem uwalniania teofiliny. Do budowy modelu ANN jako 

czynniki przypadkowe przyjęto ilość kukurydzy i skrobi kukurydzianej oraz ciśnienie kompresji; Za 

zmienne odpowiedzi uznano pierwotną ilość teofiliny i jej stałe szybkości we frakcjach o szybkim i 

powolnym uwalnianiu. Wyniki modelu ANN wykazały, że szybkość uwalniania ofiliny była równa 

szybkości wchłaniania, a optymalizację przygotowanych preparatów przeprowadzono metodą funkcji 

odległości. Ibric i in. zaprojektował przedłużone uwalnianie tabletek aspiryny przez uogólnioną sieć 

neuronową regresji (GRNN), biorąc pod uwagę ilość Eudragit RS PO i ciśnienie kompresji jako czynniki 

przypadkowe. Profile czasu rozpuszczania in vitro, współczynniki n (kolejność uwalniania) i log k (stała 

uwalniania) zanotowano odpowiednio jako parametry uwalniania. Uzyskany model umożliwił również 

przewidzenie składu i czynników procesowych dla profili uwalniania leku in vitro. Później ten sam 

model GRNN zastosowano również do przewidywania stabilności leku i korelacji in vitro-in vivo. W 

następnej sekcji omówimy rolę AI w preparatach o natychmiastowym uwalnianiu. Aby 

zmaksymalizować wytrzymałość tabletki na podstawie wybranego środka poślizgowego, Turkoglu et 

al. są wzorowane na formulacji hydrochlorotiazydu. Podobnie Kesavan i Peck opracowali model 

zastosowania formuły tabletek z kofeiną, aby wymienić odpowiednio zmienne formułowania i 

przetwarzania. Na podstawie tych obserwacji stwierdzono, że NN działa lepiej niż konwencjonalna 

metoda statystyczna. Połączenie NN i GA można wykorzystać do ponownego zbadania danych i ich 

wyników. Dla różnych charakterystyk działania produktu można wygenerować wiele optymalnych 

receptur. Zalety i wady NN w przypadku tabletek o natychmiastowym uwalnianiu zostały podkreślone 

przez Borquina i członków ich grupy. Później Plumb i in. wykorzystali dane, które zostały 

wygenerowane przez tych autorów, do analizy odpowiednio różnych programów NN i klas algorytmów 

szkoleniowych. Większość oczekiwanych modeli poddano dalszej analizie z każdego NN, a uzyskane 

wyniki wykazały, że nie zaobserwowano żadnych istotnych różnic. Shao i ich współautorzy 

poinformowali, że wygenerowane wyniki neuro-rozmyte miały zalety, tj. reguły były przedstawione w 

przejrzystym formacie [36]. Podobnie Rocksloh i członkowie ich grupy również wykorzystali NN do 

optymalizacji wytrzymałości na zgniatanie i czasu rozpadu tabletki ekstraktu roślinnego. Czy i in. 

wykazali zalety stosowania zarówno NN, jak i GA w formułowaniu tabletek zobojętniających kwas [38]. 

Później Sathe i Venitz odkryli lepszą jakość NN w porównaniu z modelami statystycznymi, obserwując 

rozpuszczanie tabletek diltiazemu. NN zostały również wdrożone w przypadku nowego preparatu 

ryfampicyny i izoniazydu w leczeniu gruźlicy u dzieci. Oprócz tego opracowano również formulację 

dyspersji stałej ketoprofenu, stosując odpowiednio metody NN i neuro-fuzzy. Badanie zostało również 

rozszerzone o dodanie mikroemulsji. 

W ROZWOJU PRODUKTU 

Przy opracowywaniu różnych produktów główny problem ma charakter wieloskładnikowy, obejmujący 

odpowiednio optymalizację receptury i zmienne procesowe. Najbardziej funkcjonalną właściwością 

ANN jest jej zdolność do uogólniania i pomocy w rozwiązywaniu kilku problemów. Modele te mają 

zaawansowane możliwości dopasowania i przewidywania, w przeciwieństwie do stałych postaci 

dawkowania, w celu zbadania wpływu, odpowiednio, różnych parametrów formułowania i kompresji. 

W przypadku opracowywania dostarczania leków opartego na mikroemulsji, modele ANN są 

wykorzystywane do analizy zachowania fazowego czwartorzędowej mikroemulsji zawierającej, 



odpowiednio, olej, wodę i dwa środki powierzchniowo czynne. Modele te mogą być również korzystne 

w identyfikacji zachowania aerozolu i projektowaniu systemów dostarczania leków do płuc. 

W TOKSYKOLOGII PREDYKCYJNEJ 

Opis potencjalnej toksyczności kandydatów na leki wymaga wielu zwierząt, dobrze rozwiniętych metod 

badań biologicznych i zaawansowanego zaplecza laboratoryjnego. Komplikacja w określaniu 

rakotwórczości i mutagenności obejmuje trzy główne perspektywy, a mianowicie symulacje fizyczne z 

wykorzystaniem metod modelowania molekularnego, sprawne systemy kompetentne w rozumowaniu 

oraz system eksploracji danych. Jeśli chodzi o zjawisko uczenia się z surowych danych, różne rodzaje 

dostępnych baz danych, takie jak sieć baz danych o toksyczności w strukturze rozproszonej (DSSTox) 

lub baza danych toksyczności wittycznej mogą być korzystne w tym obszarze. Te bazy danych 

umożliwiają przechowywanie różnych wewnętrznych wyników toksykologicznych, które można 

ponownie analizować przy użyciu różnych technik. Tego rodzaju duże zbiory danych są niezbędne do 

opracowania i oceny nowych podejść ze względu na ich poziom dokładności wynoszący około 80%-

95%, co jest prawie porównywalne z ocenami in vivo. 

PRZEWIDYWANIE FUNKCJI I STRUKTURY BIAŁEK 

Analiza obliczeniowa oparta na podejściu NN jest dobra do analizy sekwencjonowania molekularnego 

danych oraz ich klasyfikacji wraz z identyfikacją genu i przewidywaniem struktury białka. Do dalszego 

badania zależności między strukturą a funkcją białka wyniki są zmienne, a proces bardzo wygodny. 

Livingstone i inni opisali różne zalety sieci w symulacji cząsteczek leków i struktur białkowych wraz z 

propagacją wsteczną, która była zwykle wykorzystywana do analizy rozpoznawania wzorców na 

mapach stykowych łańcucha bocznego białka i łańcucha bocznego. Wcześniej utworzono kilka sieci 

tworzących zestaw modeli dla łańcuchów bocznych struktur białkowych. Modele te były w stanie 

wygenerować wyniki do poziomu dokładności 84,5%, a dla zestawu testów współczynnik Matthewsa 

wynoszący odpowiednio około 0,72. ANN w połączeniu z algorytmami treningu GA zostały 

wykorzystane do określenia drugorzędowych i zwijalnych struktur łańcuchów RNA, a następnie ich 

dopasowania i złożenia wraz z identyfikacją odpowiednio ilościowego podobieństwa między 

sekwencjami. 

FARMAKOKINETYKA 

Dawki i opcje leków są ustalane dzięki zrozumieniu pojęć związanych z farmakokinetyką i 

farmakodynamiką (PD) leku. Często nie ma wystarczających informacji na temat efektu 

farmakokinetycznego leku lub zachowania leku dla każdego indywidualnego pacjenta. ANN 

reprezentuje nowe, niezależne od modelu podejście do analizy danych PK-PD. Podejścia te mogą łatwo 

przewidywać profile PD bez gromadzenia jakichkolwiek informacji dotyczących metabolitów ze 

względu na ich niezależność od szczegółów strukturalnych, a także wykazują pewien poziom przewagi 

nad innymi konwencjonalnymi metodami. Według jednego z raportów ankietowych, prawie około 75 

firm w Wielkiej Brytanii prowadzi działalność w tym sektorze aplikacji neuronowych. Opublikowano 

również, że około 82%–85% użytkowników jest bardzo zadowolonych ze swoich systemów i korzyści 

biznesowych, zwłaszcza w dziedzinie formulacji produktów, ze względu na poprawę jakości produktu 

przy niższych kosztach i krótszym czasie trwania dzięki szybkiemu rozwojowi nowych preparaty . 

WNIOSEK 

Zastosowania sztucznej inteligencji w farmaceutykach są bardzo szerokie, a mianowicie rozpoznawanie 

wzorców i modelowanie danych analitycznych, modelowanie powierzchni odpowiedzi, formułowanie, 

rozwój produktu, PK i wiele innych. Zainteresowanie obliczeniami neuronowymi jest duże, ale trudno 



jest znaleźć wymierne informacje na temat korzyści. Tutaj omówiliśmy rolę AI lub SNN w wielu 

aspektach farmaceutyków. Jest naprawdę tak wiele interesujących koncepcji, które były częścią 

obliczeń neuronowych, takich jak szybki proces analizy danych, możliwość zapisywania i analizowania 

dużych danych, efektywne badanie całej przestrzeni projektowej niezależnie od złożoności, a następnie 

ich zastosowanie do niekompletne zbiory danych z lepszym doprecyzowaniem wraz ze zdolnością do 

utrzymywania preferencji i ograniczeń oraz generowania zrozumiałych reguł. 

 



WPROWADZENIE 

Gruźlica (TB), która jest prawdopodobnie najbardziej uznaną chorobą, o której wiadomo, że wpływa 

na ludzi i może występować u pre-naczelnych, jest istotną przyczyną zgonów na całym świecie. Ta 

dolegliwość jest wywoływana przez mikroorganizmy kompleksu Mycobacterium tuberculosis (MTB) i 

normalnie wpływa na płuca; jednak są z nią również powiązane różne narządy, co znajduje się w 33% 

przypadków. Przenoszenie w większości przypadków odbywa się poprzez rozprzestrzenianie się w 

powietrzu maleńkich kropelek dostarczanych przez pacjentów z nieodpartą gruźlicą. Gruźlica to 

choroba, która istnieje od czasów reliktu. Na całym świecie stanowi poważne zagrożenie dla dobrego 

samopoczucia i jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci z powodu nieodpartej choroby po HIV/AIDS. 

W krajach rozwijających się gospodarczo choroba ta jest jedną z głównych przyczyn ofiar i cierpień. 

Stosunkowo wysoki stopień kontroli gruźlicy w krajach rozwiniętych gospodarczo wynika z 

zastosowania skutecznej technologii, ale w krajach rozwijających się jej kontrola staje się bardzo 

trudna, a wraz z przemieszczaniem się populacji problem ten może rozprzestrzenić się na kraje 

rozwinięte gospodarczo. krajów i może skutkować rodzajem gruźlicy, który byłby bardzo trudny do 

opanowania przy obecnych metodach leczenia. Dlatego też pełna kontrola nad gruźlicą na całym 

świecie leży w interesie wszystkich. 

Historia gruźlicy 

Gruźlica jest prawdopodobnie ludzkim patogenem od milionów lat. Szczątki szkieletowe są ważnym 

źródłem gruźlicy. Najwcześniejsze dowody pochodzą z żeńskiego szkieletu w wieku 30 lat znalezionego 

w jaskini Arma Dell’ Aquila w Ligurii we Włoszech, datowanego na około 5800 p.n.e.. Gruźlicę w 

zmumifikowanych szczątkach z Egiptu zauważono również od 4500 roku p.n.e., przy czym najbardziej 

znana była mumia Nesperhan, u której widoczne są zarówno zmiany w kręgosłupie, jak i ropień 

lędźwiowy. Choroba w Azji pojawia się później, a najwcześniejsze dowody pochodzą z 2700 p.n.e. 

Szkieletowe dowody gruźlicy z Ameryki sięgają później do 1000 rne w Ameryce Północnej i 700 r. n.e. 

w Ameryce Południowej. Zakaźny charakter choroby zaobserwowano w 1546 r., kiedy Girolamo 

Tracastoro opisał, że prześcieradła i ubrania konsumpcyjne mogą zawierać cząstki zakaźne. W 1865 

roku francuski specjalista Jean-Antoine Villemin udowodnił, że gruźlica jest zdolna i może przenosić się 

z ludzi na zwierzęta. Jednak w 1882 r. Robert Koch ujawnił, że MTB jest przyczyną gruźlicy. 

GLOBALNY WPŁYW TB 

Gruźlica to śmiertelna choroba. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 2018 r. przedstawiła 

statystyki, z których wynika, że na gruźlicę zachorowało około 10 mln osób, a w 2018 r. z powodu tej 

choroby straciło życie około 1,5 mln. W 2018 r. na gruźlicę chorowało około 10 mln osób na całym 

świecie. Z tych 10 milionów osób 5,8 miliona to mężczyźni, 3,5 miliona to kobiety, a 1,0 milion to dzieci. 

Wskaźnik ten obejmował przypadki na całym świecie i we wszystkich różnych grupach wiekowych. 

Oceny występowania gruźlicy w 2018 r. z podziałem na wiek i płeć przedstawiono na rysunku 1 (cały 

świat). 



 

 

Gruźlica dotyka ludzi w każdym wieku, ale najbardziej godna uwagi jest waga dorosłych mężczyzn. 

Stanowiły one 57% wszystkich przypadków w 2018 r., w przeciwieństwie do 32% przypadków u 

dorosłych kobiet i 11% u dzieci. Z dostępnych raportów wynika, że zachorowalność na gruźlicę jest 

wyższa wśród mężczyzn. Waga gruźlicy w poszczególnych krajach stanowi ogromne zagrożenie, 

ponieważ w 2018 r. liczba przypadków gruźlicy w stosunku do liczby ludności wzrasta w alarmującym 

tempie w różnych krajach. Było mniej niż dziesięć przypadków zdarzeń na każde 100 000 mas w 

najbardziej rozwiniętych i bogatych krajach; 150-400 w większości z 30 krajów o wysokim poziomie TB; 

lub coraz więcej 500 w Republice Środkowoafrykańskiej, Koreańskiej Republice Ludowo-

Demokratycznej, Lesotho, Mozambiku, Namibii, Filipinach i RPA. Wśród 30 krajów, w których 

występuje duża liczba przypadków gruźlicy, trzy z wyjątkowo niższymi wskaźnikami zdarzeń na 

mieszkańca: Chiny, Brazylia i Federacja Rosyjska, które niezależnie uzyskały wynik 61, 45 i 54 

Gruźlica: nieme epidemia w Indiach 

Od 2018 r. Indie stanowią największą na świecie liczbę osób cierpiących na tę chorobę. W 2018 r. w 

Indiach wykryto 21,5 % przypadków gruźlicy. 89% przypadków gruźlicy występuje w grupie wiekowej 

od 15 do 69 lat. Uttar Pradesh jest największym ofiarodawcą gruźlicy (20%). Dwa stany, a mianowicie 

Delhi i Czandigarh, stoją z dala od wszystkich innych stanów i UT pod względem wskaźnika zgłoszeń. 

Rysunek 2 przedstawia stanową liczbę zachorowań na gruźlicę w procentach populacji zgłoszonych w 

2018 r.  



 

Z wykresu widać, że Uttar Pradesh, z 17% populacji kraju, jest największym zwolennikiem zachorowań 

na gruźlicę z 20% bezwzględnych zawiadomień, księgi rachunkowe do około 4,2 lakh spraw (187 

przypadków na lakh populacja). 

KLASYFIKACJA TB 

Gruźlicę można ogólnie podzielić na dwie kategorie: gruźlicę płuc (PTB) i gruźlicę pozapłucną (EPTB), 

które wyjaśniono w następujący sposób: Gruźlica płuc (PTB): PTB charakteryzuje się jako funkcjonująca 

choroba płuc. Jest to najważniejsza choroba gruźlicy, biorąc pod uwagę fakt, że zanieczyszczenie płuc 

jest głęboko zakaźne ze względu na metodę przenoszenia paciorków. Bardzo dobrze może zagrażać 

życiu, jak również niebezpieczna dla pacjenta, gdy nie jest leczona. Małe obszary w płucach skażone 

prątkami powoli tworzą strukturę wypełnioną skażonym materiałem. Nieustający kaszel, wraz ze 

znaczącymi skutkami ubocznymi, takimi jak pocenie się w nocy, gorączka lub nieumyślna redukcja masy 

ciała, jest najbardziej znanym objawem PTB. Gruźlica pozapłucna (EPTB): EPTB przedstawia różne stany 

spowodowane zanieczyszczeniem MTB narządów lub tkanek poza płucami. Ułożone według 

nawrotów, miejsca docelowe EPTB najczęściej związane z gruźlicą to węzły chłonne, opłucna, kości, 

stawy i tak dalej. Niemniej jednak, niezależnie od intencji i celów, wpływ na wszystkie struktury 

narządów może mieć wpływ 

INTERWENCJE TECHNOLOGICZNE W CELU DIAGNOSTYKI TB 

W krajach rozwijających się, takich jak Indie, istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia umiarkowanych, 

wygodnych i szybkich testów w celu wyciągnięcia wniosków z gruźlicy. Zwykłe strategie zakończenia 

gruźlicy to wiek powyżej 100 lat, a uzyskanie wyników zajmuje około 3–6 tygodni. W przypadku testów 

lekowrażliwości może to potrwać jeszcze dłużej. Skłania to do odroczenia analizy, co w końcu prowadzi 

do odroczenia leczenia, co może pogorszyć przebieg infekcji. Ponadto terapia bezpośrednio 

obserwowana była typowym podejściem zapewniającym pacjentowi powrót do zdrowia przez cały czas 

trwania leczenia i analizowaniem działań niepożądanych leków . Skutkuje to jednak wyzwaniem dla 

personelu medycznego, aby zapewnić przestrzeganie przez pacjentów linii leczenia, ponieważ pacjenci 

muszą odwiedzać pracowników służby zdrowia co dwa tygodnie, które czasami nie są właściwie 

śledzone przez pacjentów. Ostatnio, wraz z szybkim postępem w zakresie innowacji danych i coraz 



większym zainteresowaniem praktykami interdyscyplinarnymi, wykorzystanie postępów 

komputerowych stało się kolejnym obszarem entuzjazmu dla ekspertów klinicznych. Co więcej, w 

odniesieniu do planu WHO dotyczącego ostatecznego leczenia gruźlicy i postępów w technologiach 

komputerowych, istnieje potrzeba zrozumienia tego, co dzieje się na całym świecie w odniesieniu do 

badania wykorzystania zaawansowanych innowacji do lepszej opieki i kontroli nad gruźlicą. Rysunek 3 

przedstawia wkład, jaki technologia cyfrowa może wnieść do leczenia i kontroli gruźlicy.  

 

Technologię cyfrową można ogólnie podzielić na następujące zadania: 

a. Diagnoza gruźlicy: Można to osiągnąć za pomocą sztucznej inteligencji (AI). 

b. TB Care and Control: Można to osiągnąć za pomocą czujników opartych na IoT, monitorowania 

opartego na aplikacjach mobilnych i monitorowania przez Internet. 

Można zatem powiedzieć, że sztuczna inteligencja odgrywa istotną rolę w diagnostyce gruźlicy, a IoT 

odgrywa istotną rolę w monitorowaniu chorych na gruźlicę. Krótkie wyjaśnienie tych technologii 

zostało wyjaśnione poniżej. 

Sztuczna inteligencja (AI) 

AI definiuje się jako proces symulacji, w którym maszyny są zaprogramowane w taki sposób, że myślą 

jak ludzie i wykonują operacje jak ludzie. Termin ten został wcześniej pokazany w Dartmouth Summer 

Research Project na temat sztucznej inteligencji w 1956 roku. Centralne akcentowanie procesu 

sztucznej inteligencji opiera się na trzech perspektywach: podejmowaniu, myśleniu i samoleczeniu. 

a. Procesy uczenia się: W tej części sztucznej inteligencji głównym ośrodkiem jest pozyskiwanie 

informacji i tworzenie reguł, tak aby przekształcić informacje w znaczącą strukturę. 

b. Procesy rozumowania: W tej części sztucznej inteligencji kluczowym centrum jest wybór 

prawidłowych obliczeń, aby osiągnąć idealny wynik. 

C. Procesy autokorekty: w tej części sztucznej inteligencji kluczowym centrum jest konsekwentne 

doprecyzowanie i przeklasyfikowanie obliczeń, aby zagwarantować, że dają one dokładne wyniki tak 

bardzo, jak można się spodziewać 

Techniki AI 



Sztuczną inteligencję można podzielić na kategorie na podstawie zdolności maszyny do przewidywania 

przyszłych decyzji przy użyciu przeszłych doświadczeń w celu tworzenia samoświadomości i pamięci. 

Poniżej znajdują się różne kategorie sztucznej inteligencji: 

 

a. Nauczanie maszynowe 

Uczenie maszynowe jest jedną z ważnych technik sztucznej inteligencji wykorzystującej maszyny, które 

są stworzone do uczenia się i wykonywania zadań bez ich programowania. Głębokie uczenie, które jest 

częścią uczenia maszynowego, służy do przewidywania danych za pomocą sztucznych sieci 

neuronowych . Algorytmy uczenia maszynowego dzielą się na uczenie nienadzorowane, uczenie 

nadzorowane i uczenie ze wzmacnianiem. Uczenie nienadzorowane, jak sama nazwa wskazuje, nie 

wymaga żadnych informacji wstępnej klasyfikacji do przewidywania danych. Nadzorowane uczenie 

przewiduje dane za pomocą funkcji uczącej, wykorzystując maszynę, która uczy się na podstawie 

danych wejściowych. Wzmacnianie uczenia to część uczenia maszynowego, w której stale 

podejmowane są rygorystyczne działania, aby uzyskać jak najlepsze rozwiązanie problemu. 

b. Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) 

W NLP komputery są zaprogramowane w taki sposób, aby mogły wchodzić w interakcje z ludźmi w 

naturalnej, zrozumiałej formie. Proces uczenia się odbywa się za pomocą uczenia maszynowego w celu 

uzyskania prawidłowego i zrozumiałego znaczenia z ludzkich języków. Pierwszym krokiem w NLP jest 

przechwycenie ludzkiej mowy (w formie audio) do maszyny. Następnie ten dźwięk jest konwertowany 

na tekst, a następnie dane są konwertowane na dźwięk. Następnie ten przekonwertowany dźwięk jest 

używany przez maszyny w formie odpowiedzi dla użytkowników (ludzi). Aplikacje do tłumaczenia 

języka, takie jak Google Translator i funkcja sprawdzania gramatyki w edytorach tekstu, są 

odpowiednimi przykładami NLP. Jednak natura ludzkich dialektów sprawia, że NLP jest kłopotliwe ze 

względu na zasady, które są wykorzystywane do radzenia sobie z danymi w celu wykorzystania 

normalnego języka i są trudne do zrozumienia dla systemów. Tak więc NLP wykorzystuje algorytmy do 

postrzegania i wyodrębniania wytycznych charakterystycznych dialektów, w których 

nieustrukturyzowane informacje z ludzkich dialektów mogą zostać przeniesione do organizacji, którą 

rozumieją komputery. 

c. Automatyka i Robotyka 

Motywem stojącym za automatyzacją jest wykonywanie żmudnych i męczących zadań przez maszyny, 

które również poprawiają rentowność i prowadzą do uzyskania rozsądnych i coraz lepszych wyników 

finansowych. Liczne stowarzyszenia wykorzystują aplikacje uczenia maszynowego, systemów 

neuronowych i grafów do informatyzacji swoich zadań. Taka mechanizacja może zapobiec problemom 

z oszustwami podczas wykonywania transakcji finansowych online za pomocą programowania 

CAPTCHA. Programowanie i automatyzacja są zwykle wykonywane w celu wykonywania 

powtarzalnych zadań, które mogą być różne w różnych sytuacjach. 

d. Mechaniczna wizja 



Maszyny mogą przechwytywać dane wizualne, a następnie sprawdzane są te informacje. Tutaj kamery 

są wykorzystywane do przechwytywania danych wizualnych; prosta do zaawansowanej transformacji 

jest wykorzystywana do zmiany obrazu na skomputeryzowaną informację, a skomputeryzowane 

przygotowanie sygnału jest wykorzystywane do przetwarzania informacji. Do tego czasu powstałe 

dane są przetwarzane na komputerze PC. W widzeniu maszynowym dwie podstawowe krawędzie to 

podatność na wpływy, czyli granica widzenia przez maszynę pikseli, które nie są stałe, oraz mniej celów, 

czyli zakres, w jakim maszyna może postrzegać rzeczy. Wykorzystanie wizji maszynowej można znaleźć 

w jednoznacznej weryfikacji podpisu, afirmacji planu i ocenie obrazu klinicznego itp. 

Rola sztucznej inteligencji w diagnostyce gruźlicy - ANALIZA PORÓWNAWCZA 

Aby uzyskać wiedzę na temat pracy sztucznej inteligencji w wykrywaniu gruźlicy i uzyskać diagram 

rozkładów obejmujących ten temat, przeprowadzono wnikliwą ankietę. Następstwa tego badania 

mogłyby w końcu zostać zastosowane do lepszego wykorzystania innowacji AI w kontroli gruźlicy, w 

sposób bardziej rozsądny i opłacalny. Aby odróżnić każde ważne śledztwo, stworzono dalekosiężną 

procedurę wyszukiwania w celu odzyskania pisma identyfikowanego z gruźlicą i jego ustalenia z 

wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Te terminy polowania zostały wykorzystane do rozpoznania 

odpowiedniego pisma w dwóch podstawowych bazach danych, Web of Science i PubMed. W tabeli 

przedstawiono analizę porównawczą powszechnie stosowanych technik sztucznej inteligencji i ich 

trafności w diagnozowaniu gruźlicy. Jednak dokładność nie może być uważana za jedyny parametr 

określający wydajność systemu, ponieważ w dużej mierze zależy ona od liczby zawartych w nim 

elementów danych. Zaobserwowano, że w niektórych przypadkach system działa dokładniej dla 

mniejszej liczby elementów danych. 

Nr : Stosowane techniki sztucznej inteligencji: Osiągnięta maksymalna dokładność (%) 

1: Konwolucyjne sieci neuronowe: 86 

2: Algorytm zlewni wykorzystujący sztuczne sieci neuronowe: 60 

3 : Rozmyty system wnioskowania : 94 

4: Losowy klasyfikator lasu: 92 

5: Maszyna wektorów pomocniczych: 95 

6 : Naiwny algorytm Bayesa : 76 

7 : Głębokie sieci neuronowe : 83 

8: Fuzja wielu uczniów: 95 

9 : System rozmyty oparty na regułach : 97 

10 : Algorytm Firefly oparty na inteligencji roju : 96 

OGRANICZENIA POBRANEJ LITERATURY 

Powyższa literatura ma pewne ograniczenia. Potencjalne tematy badawcze do tej pory nie były zbytnio 

zbadane, w tym diagnoza EPTB, która nie została w dużej mierze zbadana przez badaczy. Co więcej, 

nadzór nad diagnostyką gruźlicy i prognozowanie leków przeciwgruźliczych to obszary, które należy 

zbadać, ponieważ odgrywają one kluczową rolę w kontrolowaniu wzrostu gruźlicy. Co więcej, tylko 

kilka aplikacji zostało opracowanych do użytku przez pacjentów, a żadna nie została zaprojektowana 

w celu wspierania zaangażowania pacjentów z gruźlicą w opiekę nad nimi i zarządzania nią. Można 

zatem powiedzieć, że istnieje potrzeba zbadania z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji, które 



można wykorzystać do diagnozowania zarówno PTB, jak i EPTB. Ponadto można zaprojektować system 

monitorowania przy użyciu Internetu Rzeczy, który może być używany przez pacjentów i lekarzy do 

monitorowania powrotu do zdrowia pacjentów. 

WNIOSEK 

Bez wątpienia sztuczna inteligencja jest obiecującą siecią wspierającą diagnozowanie gruźlicy i może 

pomóc klinicystom w podejmowaniu decyzji dotyczących diagnozy gruźlicy. Daje również możliwość 

złagodzenia przytłaczającego pozostałego ciężaru patologów i zmniejszenia szans na nietrafione 

odkrycie. Jednak nadal istnieje potrzeba badań w zakresie diagnostyki EPTB, które nie zostały 

omówione w większości piśmiennictwa. Opieka nad pacjentem i monitorowanie to jedno z 

najważniejszych zadań dla klinicystów, które należy zbadać i zbadać, aby ułatwić komunikację między 

pacjentami a lekarzami. 



WPROWADZANIE 

Powstanie choroby COVID-19 to dziejąca się klątwa spowodowana wybuchem koronawirusa, który 

obejmuje prawie cały świat. Ta pandemia pochłonęła wiele istnień ludzkich, a ludzie wciąż codziennie 

walczą między życiem a śmiercią. Wczesne oznaki choroby zostały po raz pierwszy zauważone w 

Wuhan w Chinach w grudniu 2019 roku, które jako wysoce zaraźliwe rozprzestrzeniły się na cały świat. 

W ramach strategii ratunkowej wiele krajów wprowadziło różne polityki przeciwko tej chorobie w celu 

zmniejszenia nasilenia. Sztuczna inteligencja (AI) jest jedną z takich skutecznych polityk, które potrafią 

poradzić sobie z sytuacją lepiej niż jakakolwiek inna pomoc. Drony napędzane sztuczną inteligencją 

były wykorzystywane do nadzoru i dezynfekcji. Ponadto technologia pomaga w przewidywaniu stanu 

choroby we wczesnych stadiach za pomocą danych obrazowych, takich jak zdjęcia rentgenowskie i 

tomografia komputerowa. Techniki te są składnikami sztucznej inteligencji, która z powodzeniem 

działa na różnych polach. Ta część skupia się głównie na roli sztucznej inteligencji, która jest 

wykorzystywana w walce z COVID-19. Obecny postęp w sztucznej inteligencji skłania ludzi do 

ulepszania swojego życia, co można wykorzystać w znaczący sposób do zmniejszenia skutków 

pandemii. Dzięki temu rękopisowi czytelnicy będą mogli zrozumieć różne strategie oparte na sztucznej 

inteligencji, które są stosowane w różnych sektorach opieki zdrowotnej w celu skutecznej walki z 

COVID-19 

POCZĄTEK SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 

Sztuczna inteligencja w opiece zdrowotnej wykorzystuje pewne złożone algorytmy i oprogramowanie, 

które imitują ludzką inteligencję w przetwarzaniu. W latach 60. i 70. naukowcy pracowali nad sztuczną 

inteligencją i stworzyli system ekspercki, który był pierwszym programem do rozwiązywania 

problemów o nazwie Dendral. MYCIN był kolejnym systemem po Dendralu. Stosowany był głównie w 

chemii organicznej. Szerokie zastosowanie mikrokomputerów z unikalną siecią rozpoczęło się w latach 

80. i 90. XX wieku. W tej erze naukowcy i programiści zauważyli, że sztuczna inteligencja w opiece 

zdrowotnej promuje jakość wizualizacji danych i pomaga w zdobywaniu wiedzy lekarzy. 

Zastosowania AI w opiece zdrowotnej 

Radiologia: Stanford stworzył algorytm, który wykrywa zapalenie płuc w określonym miejscu z lepszą 

średnią metryką F1 niż radiolodzy. W ten sposób możliwość interpretacji wyników obrazowania 

pomaga lekarzom w wykrywaniu drobnych zmian w obrazie, które lekarz może przypadkowo przeoczyć 

Obrazowanie: Ostatnio postępy w sztucznej inteligencji ułatwiły pracę w zakresie opisu i oceny 

wyników chirurgii szczękowo-twarzowej lub oceny terapii rozszczepu podniebienia pod kątem 

atrakcyjności twarzy. W 2018 roku artykuł w czasopiśmie Annals of Oncology stwierdził, że sztuczna 

inteligencja może dokładniej wykrywać raka skóry, co udoskonala istniejące leki. 

Diagnoza chorób: Istnieje kilka technik sztucznej inteligencji, które są wykorzystywane do 

diagnozowania różnych chorób. Niewiele jest maszyn wektorów nośnych, drzew decyzyjnych, sieci 

neuronowych itp. Demonstracja niektórych specyficznych funkcji w diagnostyce chorób odbywa się za 

pomocą dwóch różnych technik, a mianowicie sztucznych sieci neuronowych (ANN) i sieci 

bayesowskich (BN). Tak więc wczesną klasyfikację i diagnozę poważnych chorób, takich jak cukrzyca i 

choroby sercowo-naczyniowe, można osiągnąć dzięki opracowaniu modeli uczenia maszynowego, 

takich jak ANN i BN. Ponadto stwierdzono, że ANN mogłaby dokładniej klasyfikować te choroby w 

porównaniu z BN. 

Telezdrowie: Rozprzestrzenianie się telemedycyny przyczyniło się do powstania ogromnych 

zastosowań sztucznej inteligencji. Dzięki sztucznej inteligencji pacjenci mogą być łatwo monitorowani  



z łatwością w komunikacji między pacjentami a lekarzem, co pomaga pacjentom lepiej wyjaśniać 

objawy i sprawia, że lekarz rozumie przypadek i dobrze go diagnozuje. Dzięki sztucznej inteligencji 

pacjent może być monitorowany i wspomagany bardzo dobrze w porównaniu z ludźmi 

Elektroniczna dokumentacja zdrowotna (EHR): Dokumentacja ta jest bardzo pomocna w cyfryzacji, a 

także w rozpowszechnianiu informacji w branży opieki zdrowotnej. EHR można efektywnie 

wykorzystać tylko przy użyciu narzędzia AI, które może łatwo skanować EHR i dokładnie przewidzieć 

przebieg choroby osoby chorej. 

Interakcje leków: Usprawnienie przetwarzania języka naturalnego, takie jak opracowywanie 

algorytmów, umożliwiło identyfikację interakcji lek-lek. Interakcje leków czasami zagrażają życiu 

pacjentów przyjmujących wiele leków na raz. Wysoko doceniono rolę sztucznej inteligencji w 

interakcjach lek-lek w śledzeniu i generowaniu dokładnych informacji o możliwych działaniach 

niepożądanych. Ułatwia to tym samym pracę lekarzy w zakresie składania raportów o możliwych 

działaniach niepożądanych leków do organizacji takich jak FDA Adverse Event Reporting System i 

VigiBase WHO. 

Tworzenie nowych leków: Cząsteczka leku do leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, znana jako 

DSP-1181, została wynaleziona przez sztuczną inteligencję i została przyjęta do badania na ludziach. 

Zostało to wynalezione wspólnym wysiłkiem Exscientia i Sumitomo Dainippon Pharma, a opracowanie 

leku zajęło tylko 1 rok, co ogólnie zajmuje 5 lat. 

Przemysł: Większe dane dotyczące zdrowia można uzyskać, gdy duże firmy łączą się z innymi firmami, 

co pozwala na zwiększenie implementacji algorytmów AI. Duże firmy dostarczają algorytmy AI do 

przetwarzania danych poprzez znalezienie lepszej wskazówki. 

Na przykład: 

IBM: Watson Oncology to techniczne podejście w Memorial Sloan Kettering Cancer Center i Cleveland 

Clinic, które opiera się na aplikacjach AI do leczenia chorób przewlekłych za pomocą CVS Health (USA). 

Microsoft: Dzięki partnerstwu z Oregon Health and Science University (Knight Cancer Institute) wspiera 

badania i badania medyczne w celu przewidywania najskuteczniejszego leku do leczenia raka. 

Startupy: Kheiron Medical wprowadził oprogramowanie do głębokiego uczenia się, które może 

wskazywać sposoby badania raka piersi na mammogramach 

SZTUCZNA INTELIGENCJA W ZARZĄDZANIU COVID-19 

Techniki sztucznej inteligencji były zaangażowane w różne obszary związane z pandemią koronawirusa, 

które obejmują:  

• AI w systemach wczesnego wykrywania i ostrzegania 

• AI w śledzeniu pacjentów wraz z prognozami 

• AI w diagnostyce, leczeniu i leczeniu choroby 

• Sztuczna inteligencja w uzyskiwaniu statusu i liczb związanych z chorobą za pomocą pulpitów 

nawigacyjnych 

• Sztuczna inteligencja w bezpieczeństwie społecznym, nadzorze i prewencji 

AI w systemie wczesnego wykrywania i ostrzegania 



BlueDot: skupisko pacjentów z zapaleniem płuc pojawiło się na rynku rybnym w Wuhan w Chinach, jak 

zauważył BlueDot (system sztucznej inteligencji) 30 grudnia 2019 r. Po około 9 dniach stan został 

rozpoznany, a WHO ogłosiła ostrzeżenia. Atak został akredytowany jako COVID-19, a później został 

uznany przez WHO za wybuch pandemii, biorąc pod uwagę rozprzestrzenianie się i dotkliwość 

przypadków na całym świecie. BlueDot to organizacja założona w 2014 r. w Toronto w Kanadzie, która 

obejmuje panel wysoko wykwalifikowanych pracowników, takich jak lekarze, epidemiolodzy, 

weterynarze, twórcy oprogramowania i analitycy danych, a także naukowcy z różnych dziedzin . 

Personel wykorzystał przetwarzanie języka naturalnego jako narzędzie do generowania sztucznych 

odpowiedzi i dodatkowo zoptymalizował przetwarzanie Big Data w ograniczonym czasie. Ta 

technologia może pobierać informacje z różnych możliwych źródeł, takich jak media cyfrowe, globalne 

bilety lotnicze, dane demograficzne, raporty o stanie zdrowia zwierząt itp., i stosować je podczas 

przetwarzania.  

Działanie BlueDot: Posiada rozbudowane oprogramowanie, które umożliwia lokalizowanie, 

przewidywanie i śledzenie rozprzestrzeniania się wirusa. Silnik BlueDot gromadzi dane o ponad 150 

chorobach i zespołach zarejestrowanych na całym świecie. Oprócz dostarczania oficjalnych danych 

może również wydobywać informacje o miliardach pasażerów podróżujących różnymi trasami; dane 

dotyczące populacji ludzi i zwierząt; oraz informacje od dziennikarzy, mediów i pracowników służby 

zdrowia. Przetwarza informacje poprzez ręczną klasyfikację danych i tworzy taksonomię do dalszej 

działalności edukacyjnej. Wprowadzając odpowiednie dane wejściowe, dostarcza przydatnych danych 

na określony temat lub sprawę, a także jest w stanie wytworzyć odpowiednie ślady dla potrzebnych 

dochodzeń. Może również prezentować najnowsze lub aktualne aktualizacje, aby ostrzec o 

kłopotliwych okolicznościach, szukając w ten sposób działań zapobiegawczych. W odniesieniu do ataku 

COVID-19 system BlueDot wykrył i słusznie oznaczył miasto Wuhan jako centrum epidemii wirusa. 

Przewidział nawet listę miejsc, takich jak Bangkok, Tokio, Phuket, Seul, Tajpej i Singapur, jako obszarów 

podatnych na rozwój infekcji. To nie pierwszy raz; zaangażowanie tej technologii było oczywiste; nawet 

w poprzednich latach podczas epidemii wirusa Zika było to w to zaangażowane.  

Chatbot: W ostatnim czasie WhatsApp stał się rutyną w życiu każdego człowieka, więc WHO wybrało 

WhatsApp i uruchomiło chatbota, który daje wcześniejsze informacje dotyczące COVID-19. W 

narzędziu często pojawiają się aktualizacje, które dostarcza najnowsze wiadomości w formie 

dźwiękowej lub tekstowej dotyczące COVID-19. Użytkownicy mają możliwość podzielenia się 

poglądami lub opiniami w dowolnym momencie na temat pandemii COVID-19. Takie podejście ułatwiło 

zachowanie przejrzystości wśród miliardów ludzi na całym świecie, aby mieć jednolitą i istotną 

informację o chorobie. Ten chatbot zawiera najbardziej zaawansowane informacje związane z 

objawami, środkami zapobiegawczymi oraz różnicą między objawami zwykłej grypy a COVID-19. 

Ponadto zapewnia aktualizacje na żywo dotyczące liczby osób cierpiących na koronawirusa, aby pomóc 

rządowi, pracownikom służby zdrowia, opiekunom i decydentom, co pomaga w skutecznym tworzeniu 

polityki.  

Aplikacja Aarogya Setu: Ministerstwo Elektroniki i IT rządu Indii opracowało aplikację, która ma na celu 

uświadomienie obywatelom sytuacji pandemicznej. Aplikacja zawiera czynniki ryzyka i kroki 

zapobiegawcze, aby uniknąć infekcji. Pomaga użytkownikom przejść samoocenę, aby poznać swój stan 

zdrowia. Ta aplikacja jest dostępna odpowiednio w Google Play i App Store na Androida i iOS.  

Jak działa aplikacja: Aarogya Setu wykorzystuje śledzenie przez Bluetooth, aby informować 

użytkownika o wystarczającej ilości informacji, na wszelki wypadek, jeśli zbliży się do kogoś, kto ma 

pozytywny wynik testu na COVID-19. Funkcje Bluetooth i lokalizacji na żywo umożliwiają śledzenie 

indywidualnej lokalizacji i generowanie wykresu społecznościowego, który pokazuje interakcję z 

kilkoma osobami. Po zakończeniu procesu instalacji użytkownik musi zezwolić swoim czujnikom 



Bluetooth i lokalizacji na aktywację i ustawić uprawnienia do ciągłego śledzenia. Aplikacja 

przeprowadza również ankietę dotyczącą COVID-19 i zadaje różne pytania związane z objawami 

osobistymi. Raport jest przekazywany rządowi w celu ich aktualizacji. Podczas zbierania danych 

aplikacja wykrywa również poruszającą się osobę zarażoną i natychmiast ostrzega użytkownika, aby się 

odizolował i był bezpieczny. Dane pozostają poufne z dostępem do rządu i samego użytkownika.  

ROLA AI W ŚLEDZENIU I PRZEWIDYWANIU COVID-19 

Okoliczności pandemii COVID-19 osiągnęły do tej pory poziom krytyczny, co wymaga pomocy 

intelektualnej, aby odpowiedzieć na tę sytuację. Po osiągnięciu etapów ostrzegawczych, różne narody 

we współpracy z WHO zdecydowały się wdrożyć różne strategie, dążąc do ratowania ich pozycji. Aby 

mieć kontrolę nad tymi środkami, naukowcy wykorzystali sztuczną inteligencję, która pomogła w 

wyraźnych odkryciach ścieżki wirusa. Kilka krajów na całym świecie wdrożyło je w odpowiedzi na 

katastrofalną pandemię.  

Uczenie maszynowe 

Uczenie maszynowe jest jedną z takich strategii, która wydobywa sztuczny intelekt do rozwiązania 

problemu. To uczenie maszynowe jest czymś związanym z danymi, które mogą być zbierane z różnych 

źródeł przy użyciu różnych środków. Jest rozszerzony na proces głębokiego uczenia się, w którym 

system może myśleć sam, pobierając dane z wielu sieci. Podstawowym celem uczenia maszynowego 

jest wykorzystanie danych do zidentyfikowania głównego źródła rozprzestrzeniania się i zerwania 

możliwych połączeń w celu zakończenia łańcucha. Proces ten obejmuje różne algorytmy, które reagują 

na podstawie wcześniejszych danych zapisanych w bibliotece.  

Technologia BlueDot 

Kanadyjski rząd jako najwcześniejszy krok wprowadził technologię Blue Dot, która jest podejściem do 

uczenia maszynowego, w którym rosnące symptomatyczne przypadki COVID-19 są porównywane z 

istniejącymi danymi, aby znaleźć względny wzorzec. Technologia ta wykorzystuje przeszłe rekordy 

danych i analizuje czynniki podobieństwa między nimi. Model ten pokazuje zakres rozwoju i obszary, 

które są bardziej dotknięte. Jako rozszerzenie można przeprowadzić kompleksową prekognicję w celu 

wizualizacji gorących punktów podatnych na koronawirusa, dzięki czemu można uzyskać znaczny 

poziom czujności.  

ANALIZA PRZESTRZENNA 

Pozyskując informacje geograficzne, można łatwo upolować wzorzec rozprzestrzeniania się wirusa. Ta 

analiza przestrzenna koncentruje się na ludziach ograniczonych do określonej lokalizacji. 

Wnioskowanie metody bayesowskiej ułatwia wyznaczenie współczynnika porażenia dotyczącego czasu 

i przestrzeni. Model Johna Hopkinsa to platforma, która na żywo prezentuje różne scenariusze epidemii 

w różnych krajach. Przetwarzanie w języku narodowym to narzędzie sztucznej inteligencji, które 

wykorzystuje różne języki do kodowania danych i przetwarzania ich w celu uzyskania w języku 

naturalnym. Konwertuje tekst do formatu strukturalnego w celu dalszej analizy i wyświetlania 

wyników. Zbieranie danych o podróżach to kolejne ważne narzędzie, które należy wziąć pod uwagę 

jako przyczynę rozprzestrzeniania się w wyniku migracji. Jest to idealny sposób na ustalenie możliwych 

przypadków i pomoc we wczesnym pomiarze ryzyka. Ten rodzaj analizy jest reprezentowany w postaci 

diagramu Sankeya zaprojektowanego przez WHO, który przedstawia przepływ łańcucha w 

wielowymiarowych wizjach na różnych etapach. W celu uzyskania lepszej wiedzy na temat wzorca 

rozprzestrzeniania się wirusa stosuje się analizę wykresów z wykorzystaniem danych historycznych, 

która rozpoznaje zasięg epidemii i zauważa, gdzie dzieje się więcej. Akademia kodowania w Singapurze 



opracowała mapę sieci, aby wyobrazić sobie wpływ epidemii w różnych częściach kraju. Na lotniskach 

podczas wyjazdów wdrażany jest system kontroli, gdzie wprowadzane są inteligentne czujniki. Czujniki 

te sprawdzają nietypowe warunki ciała, aby wykryć wszelkie pozytywne oznaki COVID-19.  

Enter Telco Analytics 

Zaangażowanie gadżetów elektronicznych to sprytny pomysł na indywidualne śledzenie. „Enter Telco 

Analytics” to nowatorska technologia, która może zbierać informacje o prawie wszystkich kategoriach 

osób. Każde urządzenie elektroniczne jest zaprogramowane do zapisywania kilku szczegółów 

użytkowników, które będą śledzone w celu monitorowania ruchu, działania i zachowań społecznych w 

celu sprawdzenia nieprawidłowości. Wykorzystuje różne gadżety elektroniczne, takie jak tablety, 

smartwatch, fit-band, smartfony i inne powszechnie dostępne urządzenia. Co więcej, jest oczywiste, 

że przeciętnie każdy człowiek tego świata nosi przy sobie co najmniej jedno urządzenie. Smartfon to 

eleganckie narzędzie, bo oprogramowanie wspiera lokalizowanie czujników i na szczęście znajduje się 

w niemal każdej kieszeni. To nie mniej niż biblioteka, która zawiera kilka informacji. Tak więc śledzenie 

czyjegoś smartfona może zliczać szczegóły jego nazwiska, lokalizacji, kontaktów i historii przeglądania, 

a nawet może oceniać zachowanie osoby. Istnieje proces zwany podsłuchiwaniem, który może śledzić 

prywatne informacje, takie jak historia przeglądania, czaty i połączenia od osoby w nagłych wypadkach. 

Zwykle reguluje to organ regulacyjny, znany jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które 

obowiązuje w prawie wszystkich krajach 

Media społecznościowe 

Pojawienie się mediów społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram i 

Twitter, może służyć komunikowaniu powagi okoliczności i wzbudzaniu świadomości wśród widzów. 

Wielu programistów opracowuje modne aplikacje do wykrywania wskazówek zainfekowanych osób. 

Aarogya Setu to jedna z takich popularnych aplikacji w Indiach, która rozpoznaje tę aktywność. 

Opracowuje się znacznie więcej takich aplikacji, aby zwiększyć dostępność potrzeb i usług dla 

społeczeństwa. Nadzór CCTV jest prawdopodobnie interesującym pomysłem na zbadanie sposobu 

transmisji. Dzięki niemu alarmy epidemiczne są monitorowane, a natychmiastowe działania 

zapobiegawcze mogą być skalowane. Ciągłe badanie danych medycznych może zobrazować przebieg 

prognoz epidemicznych. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych autentycznych aplikacji, istnieje 

również kilka fałszywych twierdzeń o rozpowszechnianiu AI w mediach. Za pośrednictwem mediów 

społecznościowych ludzie publikują swoje opinie jako wnioski bez umieszczania odpowiednich 

dowodów, co wprowadza ludzi w błąd, a nawet wywołuje nadmierne podekscytowanie i panikę. 

Ostatnio w Internecie rozprzestrzeniła się propaganda, która twierdziła, że Microsoft opracował 

biochip do śledzenia korony, jak donosi Reuters. Pomimo wielu korzystnych aspektów, nadal wiele 

trzeba wnieść do wykorzystania sztucznej inteligencji do regulowania ciężkości stanu, zamiast 

narażania go na szwank.  

AI W DIAGNOZIE COVID-19 

Wykrycie COVID-19 jest najważniejszym krokiem do ograniczenia przenoszenia wirusa i uniknięcia jego 

progresji do kolejnych etapów transmisji. Głównym problemem tej choroby jest okres jej rozwoju, 

który trwa około 2-14 dni. Będąc niewykrytym przez tak długi czas, wirus stwarza większe ryzyko, przez 

co jest bardziej prawdopodobne, że przeniesie chorobę od jednego do zbyt wielu. Dlatego skuteczna 

diagnoza i izolacja są jedynymi kluczami do zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się chorób. Testy można przede wszystkim podzielić na dwa typy, tj. wykrywanie 

obecności wirusa lub białek wirusowych w organizmie i poszukiwanie obecności przeciwciał w 

organizmie wytwarzanych w odpowiedzi na chorobę.  



Reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkryptazą w czasie rzeczywistym (rrt-Pcr) 

Metoda łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkryptazą w czasie rzeczywistym (rRT-PCR) jest 

stosowana do jakościowego wykrywania kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 w próbkach podejrzanej 

populacji. Ten test można wykonać w dwóch różnych formatach, tj. formacie pojedynczego plex, w 

którym trzy testy są wykonywane oddzielnie, a drugi to format multi-tiplex obejmujący pojedynczą 

reakcję i konfigurację oprogramowania. Do amplifikacji wyników wykorzystuje się oprogramowanie 

QuantStudio-7, a obserwując aktywność fluorescencyjną (dzięki zastosowanym w teście barwnikom) 

w różnych cyklach reakcji polimerazy, obserwuje się zróżnicowanie między materiałami nukleinowymi 

gospodarza i wirusa. W tym samym teście algorytmy za pośrednictwem sztucznej inteligencji, takie jak 

rzadko przeskalowana regresja liniowa kwadratowa (SRLSR), redukcja atrybutów za pomocą 

wieloobiektowego optymalizatora zespołu dekompozycji (ARMED), selekcja cech ze wzmocnieniem 

gradientowym (GFS) i rekursywna eliminacja cech ( RFE) razem są stosowane w celu uzyskania 

szybszych wyników i lepszych potwierdzeń. Test ten był używany przede wszystkim w wykrywaniu 

infekcji u pacjentów, ale jest to proces czasochłonny. Tak więc, aby zaspokoić potrzeby szybkich 

raportów diagnostycznych, kilka firm rozpoczęło prace nad nowatorskimi metodami testowymi, z 

których kilka zostało tutaj pokrótce omówione.  

Test wykrywania przeciwciał 

Jest to test wykorzystujący przeciwciała do wykrywania obecności wirusa w organizmie. Po wejściu 

choroby do organizmu w ramach odpowiedzi immunologicznej organizm wytwarza przeciwciała 

przeciwko antygenom wirusa. Systemy oparte na sztucznej inteligencji pomagają w ustaleniu 

tożsamości przeciwciał, co pomaga śledzić wzory wirusa chorobotwórczego, a tym samym jego 

konformację.  

Amplifikacja izotermicznych kwasów nukleinowych 

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła niedawno badanie amplifikacji 

izotermicznego kwasu nukleinowego, które jest podejściem opartym na sztucznej inteligencji. Jest 

preferowany zamiast PCR w celu uzyskania pozytywnych wyników w ciągu 5 minut, a negatywnych w 

ciągu 18 minut i może być dobrą alternatywą dla RT-PCR w celu zwiększenia wydajności testowania  

Analiza obrazowania CT 

W tej technice raporty z tomografii komputerowej klatki piersiowej pacjentów z zapaleniem płuc od 

sierpnia 2016 r. do lutego 2020 r. zostały zebrane i porównane z pacjentami z COVID-19 za pomocą 

oprogramowania U-net i COVnet, które skanowały każdy szczegół i dostarczały wnioskowania. Obrazy 

radiologiczne uzyskane podczas testu były dalej przetwarzane przez AI w celu oceny ilościowej. 

Przedstawione wyniki wykazują dokładność 98,2%, a swoistość 92,2%. Kilku badaczy zaleciło również 

użycie sztucznej inteligencji do odczytywania skanów CT pod kątem możliwego uszkodzenia płuc, 

ponieważ może to skrócić wymagany czas z dużą dokładnością. Zalecono jednak wykonanie testu RT-

PCR później w celu ostatecznego potwierdzenia choroby.  

Detekcja za pomocą czujników smartfonów 

Współczesne smartfony są wyposażone w kilka czujników, takich jak czujnik zbliżeniowy, kamera, 

mikrofon, temperatura, odcisk palca, czujniki bezwładnościowe itp. do wykonywania różnych operacji. 

Dzięki wykorzystaniu tych funkcji w kilku zastosowaniach diagnostycznych, takich jak użycie mikrofonu 

do rejestrowania wzorca kaszlu, podobne parametry można zestawiać i wysyłać do wstępnie 

opracowanego, zainstalowanego algorytmu, który może wzmacniać i dostarczać sugestie dotyczące 

obecności lub braku infekcji. Ten rodzaj analizy jest preferowany do wstępnych badań w celu wykrycia 



śladów choroby i dalszego przetwarzania w celu potwierdzenia. W praktyce jednak są większe szanse 

na zakłócenia techniczne, a raporty mogą nie być jasne.  

AI W LECZENIU COVID-19 

Ponieważ liczba ofiar Corony z dnia na dzień osiąga ogromne rozmiary, obiecująca terapia jest teraz 

niezbędna, nie kosztując więcej życia. W prawie 150 krajach kilka firm walczy o to, aby dostarczyć to, 

co najlepsze. W tych trudnych czasach wykorzystanie sztucznej inteligencji wydaje się być drzwiami 

nadziei. Sztuczna inteligencja pośredniczy we wspomaganym komputerowo projektowaniu leków, 

które programuje strukturę leku i symuluje tysiące cząsteczek w krótkim czasie. Do walki z COVID-19 

wymagane jest narzędzie do zwalczania wirusów. Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej 

szczepionki wydaje się zbyt trudnym zadaniem do natychmiastowego wykonania; w związku z tym 

podejmowane są próby spojrzenia wstecz na istniejące szczepionki lub środki przeciwwirusowe, tj. ich 

ponowne przeznaczenie, aby czerpać z tego korzyści. W tym celu przeanalizowano tło historyczne 

różnych chorób, aby rozpoznać patogen, który ma podobną historyczną zaraźliwość. Analizując różne 

odkrycia, zaobserwowano, że obecny szczep atakujący jest łagodnie neutralizowany przez leki 

hamujące malarię, takie jak hydroksychlorochina. Kiedy w badaniach klinicznych ten lek był skierowany 

przeciwko Coronie, odpowiedzi były skuteczne i wykazały znaczny wpływ na proces zdrowienia. Jednak 

powrót do zdrowia jest znacznie niższy u pacjentów w podeszłym wieku w porównaniu z młodszymi, 

co również można uznać za nieznaczne. Ostatnie badania potwierdziły, że środek przeciwwirusowy 

remdesivir przyniósł obiecujące rezultaty, gdy wypróbowano go na ofierze Corony. Lek Remdesivir 

został opracowany przez Gilead Sciences przy użyciu mechanizmu wspomaganego komputerowo w 

ramach sztucznej inteligencji. Rząd USA przeprowadził badania kliniczne tego leku na małpach 

zakażonych koroną. Podczas testów małpy podzielono na dwie grupy, z których jedna była odurzona, 

a inne nie. W porównaniu z etapami końcowymi wzorce oddychania obu grup były różne. Małpy, które 

zażywały lek, miały sprawniejszy wzorzec oddychania niż inne. Eksperyment wykazał, że środek 

przeciwwirusowy, remdesivir, do pewnego stopnia zniszczył wirusa. Jednak obecnie trwają badania 

nad tym lekiem u istniejących pacjentów, aby sprawdzić najbliższą możliwość i ustalić jego potencjał 

jako strategii leczenia COVID-19. Innym zachęcającym lekiem, który jest badany do walki z 

koronawirusem, jest gimsilumab, który jest sztucznie zsyntetyzowanym przeciwciałem 

monoklonalnym, które może pokonać wirusa poprzez immunoterapię. Firma farmaceutyczna Roivant 

Sciences po raz pierwszy przeprowadziła badania na ludziach, aby określić siłę działania gimsilumabu 

przeciwko koronawirusowi. Lek okazał się skuteczny podczas badań nieklinicznych, a obecnie przeszedł 

przez dwa etapy badań klinicznych. W celu zaspokojenia obaw dotyczących bezpieczeństwa i tolerancji 

lek przeszedł test 1. fazy. Ten lek ma na celu modulowanie warunków odpornościowych, które 

powodują destrukcyjny mechanizm wirusa 

AI W KONSERWACJI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW I DASHBOARD 

Gdy tempo rozprzestrzeniania się choroby jest szybkie, przepływ informacji musi być szybszy niż w 

innych przypadkach. Do dostarczania danych wykorzystywane są pulpity nawigacyjne, które 

dostarczają prawidłowych i istotnych informacji o wynikach koronawirusa z różnych części świata.  

Centrum nauki o systemach i inżynierii na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa (JHU CSSE) 

Dashboard JHU CSSE został opracowany przez Lauren Gardner (epidemiolog) i członków jej zespołu, 

który jest wiodącym dashboardem z blisko 140 milionami wyświetleń, a także platformą dla setek 

artykułów i mediów społecznościowych. Pulpit nawigacyjny JHU CSSE zapewnia interaktywną mapę, 

która stale lokalizuje przypadki potwierdzone przez COVID-19 na całym świecie, wraz z przypadkami 

zgonu i powrotu do zdrowia. Od czasu do czasu widzowie mogą mieć łatwy dostęp do zaktualizowanych 



danych. To oprogramowanie jest kontrolowane przez pięć różnych organów, aby pokazać zebrane 

dane:  

• Światowa Organizacja Zdrowia 

• Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom 

• Narodowa Komisja Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej 

• Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób 

• Chińskie zasoby medyczne online 

Głównym ograniczeniem tego pulpitu nawigacyjnego jest to, że nie przechowuje on wizualizowanych 

danych z poprzednich dni. Panel przedstawia jedynie wykres osi czasu przedstawiający całkowitą liczbę 

potwierdzonych przypadków i przypadków odzyskanych, ale widzowie nie są w stanie pobrać i 

wyświetlić szczegółowych migawek mapy.  

Pulpit Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 

WHO, główny organ koordynujący i kierujący zdrowiem na całym świecie, wdrożył środki w celu 

zapewnienia ciągłego nadzoru w celu zwalczania COVID-19. 26 stycznia 2020 r. w Chinach przygotował 

pulpit ArcGIS dla COVID-19, który oznacza, mapuje i wyświetla całkowitą liczbę przypadków 

zakażonych koroną wraz ze zmarłą liczbą osób. Początkowo zaobserwowano niezwykłą różnicę między 

dwoma pulpitami nawigacyjnymi JSS CSSE i WHO, ponieważ oba skupiały się na różnych obszarach, w 

których WHO opierała się na przypadkach potwierdzonych laboratoryjnie, podczas gdy JHU CSSE 

twierdziło na podstawie diagnozy poprzez objawy i obrazowanie klatki piersiowej. Później oba te 

pulpity nawigacyjne zaczęły działać zsynchronizowane i pokazywać podobną liczbę przypadków. Panel 

WHO wyświetla krzywą, która przedstawia współczynnik infekcji od daty do daty. Dostarczona krzywa 

skumulowana i krzywa epidemii przekazują istotne informacje dotyczące postępu epidemii. Menu w 

prawym górnym rogu zawiera dodatkowe ważne szczegóły dotyczące COVID-19 oraz interaktywną 

mapę, która wyjaśnia kontekst COVID-19 w sytuacjach kryzysowych monitorowanych przez WHO. 

Pulpit nawigacyjny WHO jest aktualizowany wiele razy dziennie automatycznie za pomocą serwera 

ArcGIS GeoEvent.  

Aplikacja China Coronavirus Close Contact Detector: Gdy rząd wprowadził ograniczenie podróży i 

spotkań towarzyskich, więc w celu inicjowania i monitorowania działań na rzecz dystansu społecznego, 

rząd Chin współpracował z Narodową Komisją Zdrowia i China Electronic Technology Group 

Corporation i opracował aplikację zwany „detektorem bliskiego kontaktu”. Ta aplikacja nadzoruje 

użytkownika, jeśli jakakolwiek zarażona osoba przechodzi z pobliskiego i ostrzega użytkownika, aby 

został ostrzeżony, jeśli osoba zarażona jest blisko niego. Ta aplikacja wykorzystuje dane od władz 

publicznych (dane z rezerwacji lotów, autobusów i pociągów) i może śledzić ruch osoby. Wykorzystując 

swoje dane, sprawdza, czy użytkownik ma bliski kontakt z jakąkolwiek potwierdzoną lub podejrzaną 

sprawą. Ta aplikacja informuje użytkownika na podstawie jego lokalizacji i ostatnich ruchów. Dostęp 

do tej aplikacji można łatwo uzyskać za pośrednictwem najpopularniejszych aplikacji mobilnych 

używanych w Chinach, takich jak Alipay, WeChat i QQ. W Kantonie (Chiny) wdrożony jest również 

dobrowolny system, który w przypadku zdiagnozowania u osoby pozytywnej na koronawirusa na 

etapach po testach, pozwala prześledzić jej rutynę transportową, aby powiadomić powiązanych 

pasażerów wsiadających do tego samego transportu publicznego z osoba zarażona. Od 17 lutego 2020 

r. na każdej stacji w Kantonie wyświetlany jest kod QR, który pasażerowie muszą raz zeskanować po 

wejściu do pociągu. Następnie muszą wypełnić szybki formularz online, który pojawia się na ich 

telefonie komórkowym, który zawiera informacje takie jak numer identyfikacyjny, płeć, stacja 



początkowa i miejsce docelowe. Informacje te są przekazywane rządowi w trybie online, a jeśli ktoś 

potwierdzi pozytywne objawy koronawirusa po testach i ma historię podróży w tej aplikacji, 

współpasażerowie są ostrzegani i łatwo śledzeni.  

AI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO / NADZORU / ZAPOBIEGANIA COVID-19 

Ponieważ COVID-19 urósł do poziomu pandemii, zapotrzebowanie na drony i roboty gwałtownie 

wzrosło ze względu na potrzebę wdrożenia ścisłych środków dystansowania społecznego. Podobnie 

jak w przypadku chorób zakaźnych, wyzwaniem jest ograniczenie ludzi do spotkań towarzyskich; stąd 

monitorowanie odgrywa kluczową rolę, a drony doskonale nadają się do takiej roli. Drony stale 

monitorują osoby pod kątem noszenia masek lub unikania zgromadzeń publicznych, a nawet czynności 

dezynfekujących odbywających się w miejscach publicznych. Firma Micro Multi Copter z siedzibą w 

Shenzhen używała swoich dronów do przewożenia leków i materiałów do kwarantanny w całym 

mieście, a także do świadczenia usług opieki nad pacjentem bez angażowania pracowników służby 

zdrowia. Pomogło to pracownikom służby zdrowia zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się. Co więcej, 

mogą być również wykorzystywane do czynności związanych z czyszczeniem i sterylizacją na 

zakażonych oddziałach. W centrum gastronomicznym firma Pudu Technology zastosowała swoje 

roboty w 40 szpitalach do celów czyszczenia i sterylizacji. COVID-19 to SARS, który jest wysoce 

zaraźliwym wirusem, który wymaga ciągłego nadzoru w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się. 

Głównym powodem, dla którego COVID-19 stał się globalnym zagrożeniem, jest ludzka migracja. 

Kanadyjski startup AI BlueDot (startup z Toronto) intensywnie wykorzystywał uczenie maszynowe i 

przetwarzanie języka naturalnego do rozpoznawania wirusa, śledzenia go i zgłaszania 

rozprzestrzeniania się COVID-19 znacznie szybciej niż WHO i amerykańskie Centrum Kontroli i 

Zapobiegania Chorobom. Dzięki zastosowaniu tej technologii można przewidzieć w przyszłości choroby 

odzwierzęce, biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne i działalność człowieka jako zmienne. Ogier. AI, 

która jest kanadyjską firmą badawczo-rozwojową AI, połączyła swoje możliwości przetwarzania języka 

naturalnego z „wielojęzycznym wirtualnym agentem opieki zdrowotnej”, który może odpowiadać na 

pytania związane z COVID-19, a także zapewniać wiarygodne informacje i jasne wytyczne . Może 

również zalecić środki ochrony, szukać objawów i monitorować je. Doradza osobom, czy muszą 

izolować się w domu, czy też szukać badań przesiewowych w szpitalu (Weblink7). Inne 

oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, znane jako InferVISION, informuje, że pacjenci z 

objawami zapalenia płuc są podatni na COVID-19. System AI jest zasilany przez pakiety SDK Clara firmy 

NVIDIA, które są wykorzystywane w aplikacjach do obrazowania i genomiki oraz zoptymalizowane pod 

kątem opieki zdrowotnej. Naukowcy z National Tsing Hua University i naukowcy z Harvard University’s 

School of Public Health na Tajwanie współpracują z Facebookiem, aby śledzić historię podróży 

zarażonych osób. W celu podjęcia środków zapobiegawczych przeciwko COVID-19 niektóre firmy 

oferują bezpłatne sesje online i seminaria internetowe, podczas gdy inne promują podstawowe 

narzędzia (Weblink9). W Izraelu dwa szpitale poradziły sobie z zakażeniem COVID-19, zmniejszając 

narażenie pracowników służby zdrowia na zarażonych pacjentów. CLEW (firma zajmująca się analizą 

predykcyjną wykorzystującą sztuczną inteligencję) wykupiła rozwiązanie, tj. CLEW ICU (Tele-ICU), które 

było ćwiczone w Sheba Medical Center i Ichilov Hospital w Tel Aviv Sourasky Medical Center. 

Wykorzystał sztuczną inteligencję do analizy wymaganej rozbudowy pojemności oddziału intensywnej 

terapii (ICU), a także wykładniczo zasobów. Algorytmy zostały przeszkolone pod kątem zaawansowanej 

identyfikacji pogorszenia stanu oddechowego, przewidywania ciężkości choroby za pomocą zdalnego 

centrum dowodzenia. Te duże jednostki OIOM mogą wykorzystywać technologię telemedyczną do 

pomocy pacjentom z odległych obszarów za pomocą scentralizowanego polecenia. W ten sposób 

CLEW potwierdza, że jej modele uczenia maszynowego ułatwiają pracę na OIOM-ie, ogólne obciążenie 

pracą, a także zmniejszają narażenie świadczeniodawców na kontakt z zakażonymi pacjentami 

(Weblink10). Inteligentna dezynfekcja i tunel sanitarny: Zostały zaprojektowane w celu zapewnienia 



dezynfekcji i maksymalnej ochrony ludzi podczas przechodzenia przez tunel przez 15 sekund. Mogą 

one pomóc społeczności w walce z COVID-19. Jego prototyp został zainstalowany w indyjskim stanie 

Tamil Nadu na targu, na którym osoby przechodzące przez tunel spryskiwały 1 ppm roztworem 

podchlorynu sodu w celu ich odkażenia  

WNIOSEK 

Sztuczna inteligencja staje się ważnym narzędziem w sektorze opieki zdrowotnej i ma jeszcze wiele do 

zaoferowania w przyszłości. Wcześniejsze wysiłki w diagnostyce i leczeniu chorób nie okazały się zbyt 

przekonujące; jednak stopniowo sztuczna inteligencja zaczęła wywierać wpływ również w tych 

dziedzinach. Chociaż jego rola w obecnej pandemii COVID-19 jest również w powijakach, nadal wydaje 

się, że obiecuje być częścią ery, w której wszystkie sektory będą zasadniczo obejmowały jego 

zastosowania. Poważnym problemem związanym ze sztuczną inteligencją jest prywatność danych. 

Ramy opieki zdrowotnej wymagałyby kontynuowania nadzoru obywateli opartego na sztucznej 

inteligencji nawet po zakończeniu pandemii, a zatem troska o prywatność danych wydaje się 

uzasadniona. Dlatego kluczowe staje się, aby organy regulacyjne zachowywały najwyższą ostrożność 

w przetwarzaniu danych i zaprzestały ich niewłaściwego wykorzystywania. 



WPROWADZENIE 

Według Bernarda Marra dwie najpotężniejsze obecnie technologie to Internet Rzeczy i sztuczna 

inteligencja (AI); ich połączeniem jest AIoT (sztuczna inteligencja Internetu Rzeczy). To jedna z 

najbardziej śmiercionośnych kombinacji na zawsze. Zarówno Internet rzeczy, jak i sztuczna inteligencja 

wydają się być stworzone dla siebie i niekompletne bez siebie. Pojawiają się nowe możliwości i rynki 

dzięki połączeniu AI i IoT, które zmieni naszą przyszłość w opiece zdrowotnej, marketingu, produkcji, 

bankowości i każdej dziedzinie naszego życia. Business Insider prognozuje, że do 2026 r. na całym 

świecie spodziewana jest instalacja ponad 64 miliardów urządzeń IoT, co w 2018 r. wyniosło około 10 

miliardów; Oczekuje się, że do 2023 r. inwestycje w rozwiązania smart city rocznie wyniosą około 900 

miliardów dolarów. W czwartym kwartale 2019 r. przychody Intel IoT Group wyniosły 920 mln USD. Z 

technicznego punktu widzenia oczekuje się, że sieci rozległe (LPWAN) o niskim poborze mocy zapewni 

globalny zasięg do 2022 r. LPWAN jest najtańszym i najmniej energochłonnym urządzeniem do 

komunikacji dalekiego zasięgu między dużą liczbą urządzeń IoT. Sztuczna inteligencja z obsługą IoT 

będzie przyszłością tej technologii. Rynek urządzeń AIoT zbliży się do 26,2 miliarda dolarów do 2023 

roku. Ten rozdział jest zredagowany wokół pracy z IoT opartym na sztucznej inteligencji. System uczący 

się zdolny do naśladowania zadań wykonywanych ręcznie bez ingerencji człowieka określany jest jako 

system inteligentny. Sprzęt określany jest jako maszyna (z mikroprocesorem). Możliwości uczenia się 

systemu określane są jako uczenie maszynowe (ML)/uczenie głębokie. W przypadku ML powinna być 

zasilana ustrukturyzowanymi/zorganizowanymi danymi (za pośrednictwem IoT), z których uzyskuje się 

informacje do podejmowania decyzji, zwane sztuczną inteligencją. IoT to sieć czujników, 

mikrokontrolera i chmury, zasadniczo połączonych przez Internet w celu gromadzenia i wymiany 

danych. Internet rzeczy: Sieć wbudowanych urządzeń fizycznych do wykrywania, interakcji i 

komunikacji z innymi urządzeniami w sieci. Sztuczna inteligencja: nadanie maszynom zdolności ludzkiej 

inteligencji. Uczenie maszynowe: podejście do analizy danych w celu zautomatyzowania modelowania 

analitycznego z iteracyjnymi algorytmami uczenia w celu znalezienia ukrytych spostrzeżeń bez 

wyraźnego programowania Głębokie uczenie: ML z Big Data z dużą liczbą niezależnych zmiennych 

procesowych Dane są zwykle generowane od niewielkiej ilości od kilku do kilkuset KB GB na jednostkę 

czasu. Jeśli dane są generowane w małych ilościach, samodzielny komputer/urządzenie pamięci 

wystarcza do przechowywania danych przez kilka godzin do kilku dni. Jeśli dane są generowane w tak 

dużych ilościach, że samodzielny komputer/urządzenie pamięci nie może obsłużyć nawet danych w 

jednostce czasu, nazywa się to Big Data. Dane rzędu kilku GB do TB generowane w jednostce czasu 

(powiedzmy 5 GB/min, 100 GB/godzinę itp.) określane są jako Big Data. Istnieją trzy parametry Big 

Data, a mianowicie objętość, prędkość i różnorodność. Aby dane były duże, ogromny wolumen danych 

(od kilku GB do kilku TB) powinien być wytwarzany z dużą prędkością (od kilkuset do tysięcy GB danych 

w ciągu s/min/godzinę) ze zróżnicowaniem ich typu (zmienna i nieustrukturyzowane miksowanie 

danych: tekst, dźwięk, zdjęcia, wideo). 

WYMAGANIA KOMPUTEROWE 

Przetwarzanie pionowe wykorzystujące pamięć RAM i pamięć jednego procesora staje się niezdolne 

do obsługi wytworzonych danych. Tak więc do analizy BIG DATA potrzebujemy OBLICZANIA 

RÓWNOLEGŁEGO zamiast obliczeń wertykalnych (jeden komputer). OBLICZANIE RÓWNOLEGŁE jest 

również nazywane OBLICZANIEM POZIOMYM/OBLICZANIEM KLASTRA. Wiele procesorów może być 

połączonych w sieć lub maszyny wirtualne (chmury) mogą być zaprojektowane do obliczeń poziomych. 

W sieci/architekturze jedna maszyna działa jako maszyna główna, a druga jako maszyna podrzędna. 

Maszyna nadrzędna przesyła dane do maszyny podrzędnej, która po zakończeniu analizy przesyła dane 

z powrotem do maszyny nadrzędnej, która następnie wytwarza/przesyła/generuje wyniki końcowe. 

Oprócz kilku pakietów oprogramowania do tworzenia sieci i kontroli, przesyłania i zarządzania danymi 



i wynikami, potrzebujemy kilku tysięcy przestrzeni do przechowywania i przetwarzania danych. Można 

to zrobić na dwa sposoby. Albo możemy połączyć kilka procesorów w sieć (aby mieć taką liczbę 

procesorów wymagana jest wstępna inwestycja) w wymaganej topologii, aby wygenerować kilka 

tysięcy TB pamięci, albo musimy w tym celu skorzystać z usług w chmurze. Nasze wymagania dotyczące 

oprogramowania zmniejszają się, jeśli zdecydujemy się korzystać z pamięci w chmurze, ponieważ wiele 

wymaganych pakietów oprogramowania jest częścią usług w chmurze. Azure, IBM i AWS są wspólne 

dla CLOUD SERVICES. 

ANALIZA DANYCH W CZASIE RZECZYWISTYM 

Jupiter/Pandas/Anaconda/python IDLE nie mogą przeprowadzać analizy danych w czasie rzeczywistym 

i obliczeń równoległych. Tak więc potrzebujemy technologii/koncepcji Big Data, aby korzystać z 

obliczeń równoległych. Główne narzędzia Big Data to Hadoop i Apache Spark. Obliczanie odbywa się w 

pamięci RAM w Apache Spark i na dysku w HADOOP. Przy tej samej ilości danych szybkość 

obsługi/przetwarzania danych w APACHE SPARK jest około 100 razy większa/wyższa niż w HADOOP. 

Apache Spark może wykonywać równoległe przetwarzanie/przetwarzanie w czasie rzeczywistym, ale 

Hadoop nie. Programowanie w APACHE SPARK można łatwo porównać (ponieważ obsługuje różne API) 

do redukcji map HADOOP. Nie ma potrzeby instalowania żadnego oprogramowania innych firm do 

przetwarzania równoległego w APACHE SPARK, które w innym przypadku jest wymagane w HADOOP. 

Skupiając się na platformie chmurowej Azure, AZURE DATA BRICKS i AZURE HD INSIGHT to dwie 

popularne usługi/platformy do przetwarzania równoległego w chmurze Azure do analizy Big Data. 

Różnica między nimi polega na tym, że AZURE DATA BRICKS wykorzystuje Apache Spark z rdzeniem 

iskrowym, podczas gdy AZURE HD INSIGHT wykorzystuje Apache Spark z rdzeniem Hadoop. AZURE HD 

INSIGHT obsługuje zarówno Hadoop, jak i Apache Spark, podczas gdy AZURE DATA BRICKS obsługuje 

tylko Apache Spark. Można również korzystać z API Scali, Pythona i Javy z Apache Spark. W 

OBLICZENIACH RÓWNOLEGŁYCH pakiety oprogramowania są wymagane do: 

• Dystrybucja danych: najczęściej używany jest rozproszony system plików Hadoop (HDFS) 

• Wstrzykiwanie danych 

• Zarządzanie klastrem: Pi Spark, Redukcja mapy 

Blockchain znajduje coraz większe zastosowanie w analizie Big Data, aby zapewnić bezpieczeństwo 

danych w sieci i udostępnianiu danych. Istnieje pięć ważnych etapów analizy Big Data: 

• Podanie 

• Architektura 

• Podstawowe informacje 

• Realizacja 

• Postępy 

AIOT: INTEGRACJA IOT I AI NA PLATFORMIE MICROSOFT AZURE 

Do analizy Big Data z IoT na platformie chmurowej potrzebujemy: 

• Czujniki 

• Mikrokontrolery, takie jak komputer Rpi/Node MCU/Arduino UNO/kontroler pamięci RAM itp. 

• Usługa przetwarzania równoległego [usługi w chmurze] i 



• Bezpieczna komunikacja między tymi trzema. 

Aby pracować z platformą w chmurze, musimy opracować centrum IoT i równoległą platformę 

obliczeniową w usłudze w chmurze. Hub IoT to punkt na platformie chmury, z którym komunikuje się 

mikrokontroler, do którego czujniki nieprzerwanie dostarczają dane. Jest to komunikator pomiędzy 

platformą obliczeń równoległych a mikrokontrolerem. Zapewnia również bezpieczeństwo danych. 

Musimy przygotować trzy moduły w IoT Hub: najpierw musimy wygenerować urządzenie IoT, aby 

uzyskać nazwę urządzenia w IoT Hub w Azure Portal; po drugie, dzielimy się zasadami dostępu, aby 

generować tokeny SAS dla bezpieczeństwa SSL, a na koniec opracowujemy wbudowane punkty 

końcowe do generowania punktów końcowych kompatybilnych z centrum zdarzeń. Hub IoT przekazuje 

dane z mikrokontrolera do równoległej platformy obliczeniowej (Azure Bricks) z zabezpieczeniem, tj. 

zabezpieczeniem SSL z szyfrowanymi hasłami, gdzie analiza danych odbywa się na Big Data. Notatnik 

(rdzeń Apache Spark) jest używany w klastrze Azure Bricks do analizy danych/ML/uczenia głębokiego. 

Wykorzystując techniki, takie jak sieci neuronowe z danymi, rozwijane są systemy sztucznej 

inteligencji. 

Moduł czujnika zbiera dane. Ten moduł ma zabezpieczenia sprzętowe. Jego wejścia i wyjścia nie mogą 

być temperowane. Te nienaruszone dane trafiają do mikrokontrolera - tutaj komputera RPi. W 

mikrokontrolerze musimy napisać program, który będzie pobierał dane z czujnika do mikrokontrolera 

i wysyłał je do platformy w chmurze. Aby wysłać go na platformę chmurową, mikrokontroler powinien 

być zawsze połączony z internetem. Dlatego mikrokontroler potrzebuje zabezpieczenia 

oprogramowania układowego. Jego sprzęt, oprogramowanie i we/wy nie powinny być modyfikowane 

bez pozwolenia i są zabezpieczone za pomocą zabezpieczeń zaszyfrowanych hasłem. Maszyna-

maszyna zazwyczaj używa protokołu mqtt (używa portu nr 1883 bez SSL i 8883 z SSL) do transmisji 

danych. Dzieje się tak, ponieważ https (używa portu 443 lub 80) jest oparty na architekturze opartej na 

kliencie i serwerze, więc nie może przesyłać danych w czasie rzeczywistym: Advanced Message 

Queuing Protocol (AQMP) jest powolny w porównaniu z mqtt ze względu na wyższe bezpieczeństwo. 

Podobnie inne protokoły komunikacyjne, takie jak Constrained Application Protocol (CoAP), Extensible 

Messaging & Presence Protocol (XMPP), Data Distribution Service (DDS) i lekki M2M (LwM2M) mają 

swoje własne ograniczenia. 

Zazwyczaj w IoT ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym istnieją cztery rodzaje zabezpieczeń: 

• Bezpieczeństwo sprzętowe 

• Bezpieczeństwo sieci 

• Ochrona danych 

• Bezpieczeństwo w chmurze 

Zawsze używaj sprzętu z certyfikatami bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo sieci zapewnia 

bezpieczeństwo SSL dzięki szyfrowanemu połączeniu. X509 w awsIoT i token SAS w azure IoT to 

certyfikaty bezpieczeństwa wydawane przez SSL dla bezpieczeństwa sieci. Numer portu dla 

zabezpieczeń SSL to 8883. Bliźniaczy eksplorator urządzeń to narzędzie firmy Microsoft, za pomocą 

którego możemy zarządzać urządzeniami IoT na platformie Azure. W tym celu musimy dołączyć 

certyfikat główny CA. Zabezpieczenia SSL są włączane jako klient Transport Layer Security (TLS) przez 

token SAS poprzez utworzenie certyfikatu głównego CA w następujący sposób: 

• client.tls_set 

• ca_certs=path_to_root_cert, 



• certfile=None, 

• keyfile=None, 

• cert_reqs=ssl.CERT_REQUIRED,tls_version=ssl.PROTOCOL_TLSv1, ciphers=None 

Teraz te dane muszą zostać przesłane z Rpi (mikrokontrolera) do platformy w chmurze. W tym celu 

potrzebujemy bezpieczeństwa sieci. Zabezpieczone SSL (protokół mqtt) przewodowe/bezprzewodowe 

połączenie internetowe, lora WAN, WAN o niskim poborze mocy (LPWAN), Sig FOX, wąskopasmowy 

IoT (NBIoT), komunikacja near-field (NFc), Zig-B, Wi-Fi , a Bluetooth może służyć do bezpiecznej 

transmisji danych. Wszystkie te nośniki zapewniają wymagany poziom bezpieczeństwa przesyłania 

danych w Internecie (przewodowo/bezprzewodowo). Przemysł zazwyczaj używa do tego celu 

Industrial Ethernet (IE) (ze względu na bezpieczeństwo TCP/IP). Teraz, gdy dane są przesyłane na 

platformę w chmurze, pojawia się chmura i bezpieczeństwo danych, które zapewnia dostawca usług w 

chmurze (zgodnie z umowami), taki jak Azure, IBM, AWS lub inni. Na koniec analiza danych jest 

wykonywana na notatniku klastra w Azure Data Bricks, za pomocą którego następnie tworzone są 

aplikacje AI. Protokół Mqtt zazwyczaj działa na podstawach wydawcy-brokera-subskrybenta. Osoba, 

która generuje dane/żądanie, określana jest mianem wydawcy. Broker Mqtt przechowuje otrzymane 

dane. Abonent to osoba, która poszukuje/potrzebuje tych danych. Jeśli czujnik generuje dane i przesyła 

je do chmury (centrum IoT) za pośrednictwem mikrokontrolera, to czujnik jest wydawcą. Jeśli pracujesz 

na komputerze do jakiejś analizy danych, musisz pobrać dane z brokera mqtt, co oznacza, że jesteś 

subskrybentem, a broker mqtt będzie teraz wydawcą (ponieważ ma już te dane w swojej pamięci) i 

publikuje dane dla Was. Po analizie, jeśli potrzebujesz sterować jakimś aktuatorem na końcu czujnika 

za pomocą tego samego lub innego mikrokontrolera, to będziesz wydawcą, chmura jest brokerem, a 

mikrokontroler (pobiera dane za pomocą napisanych w nim programów) będzie subskrybentem . 

Niektórzy brokerzy są dostępni jako open source/bezpłatni (z pewnymi ograniczeniami), a większość 

jest płatna. broker.hive.mq.com jest jednym z bezpłatnych dostępnych brokerów. Zawsze pamiętaj, że 

bezpieczeństwo danych może być problemem w przypadku bezpłatnego brokera. Najpierw musimy 

napisać na komputerze Rpi (mikrokontroler) program, który będzie zbierał dane z czujnika poprzez 

DHT11 (generuje dane z pomiarów temperatury i wilgotności) i przesyła je do Azure Bricks Cluster na 

platformie Azure Cloud za pośrednictwem jakiegoś brokera. 

KROKI DO NAPISANIA PROGRAMU NA KOMPUTERZE RPI 

• Podłącz Rpi do ekranu/projektora pulpitu (możesz nawet podłączyć go również do laptopa). 

• Zapewnij zasilanie komputera Pi. 

• Open Thorny Python (Rpi python) to Thonny Python (instalowany w nim automatycznie). Aby 

zainstalować biblioteki Pythona w Rpi, wpisz cmd w przestrzeni wyszukiwania i naciśnij enter. 

PRACA Z MICROSOFT AZURE 

• Napisz program zgodnie z powyższą architekturą w Thorny Pythonie. 

• Otwórz portal Azure. Zaloguj się do konta portalu Azure i utwórz Centrum IoT w usługach platformy 

Azure. Następnie utwórz urządzenie z unikalnym identyfikatorem w IoT Hub, a następnie wygeneruj 

token SAS z zasadami dostępu współdzielonego. 

• W razie potrzeby dane można wyświetlać/wyświetlać w Tableau, Power BI lub innym źródle, 

wywołując centrum IoT na platformie. 

• Tworzenie usługi Azure Data Bricks w usługach Azure do analizy danych. 



• Pobieraj dane za pomocą zapytań SQL przy użyciu pi spark w notatniku. 

• Napisz kody Pythona do analizy danych. 

• Możemy wizualizować dane. 

• Wykonuj różne operacje, aby przekonwertować niezorganizowane dane na uporządkowane dane. 

• Na tych uporządkowanych danych możemy następnie przeprowadzić ML za pomocą narzędzi AI. 

OBSZARY ZASTOSOWANIA AIOT 

IoT zazwyczaj wymaga czujnika (z mikrokontrolerem), chmury do przechowywania danych i Internetu, 

aby połączyć te dwa elementy. Istnieje kilka zastosowań IoT zintegrowanych z ML i AI w wielu branżach. 

Niektóre z nich podano w następujący sposób: 

• Odkurzacz automatyczny: Odkurzacz automatyczny z zestawem czujników do czyszczenia brudnych 

miejsc na podłodze z możliwością identyfikacji przeszkód, stromych upadków itp. 

• Roboty współpracujące lub coboty: maszyny zaprojektowane, aby pomagać ludziom od domu, przez 

biuro, po przemysł, na każdym etapie codziennej pracy i życia. 

• Cyfrowe bliźniaki: Cyfrowa replika obiektu ze świata rzeczywistego do analizy wydajności obiektu bez 

tradycyjnych metod testowania do kosztów testowania. 

• Drony: Samoloty bez ludzkiego pilota. 

• Analiza emocjonalna 

• Rozpoznawanie twarzy 

• Urządzenia zabezpieczające i dostępowe: Blokowanie/odblokowywanie drzwi zapewnia dostęp do 

różnych maszyn/sprzętu itp. 

• Samojezdne samochody: Samodzielne prowadzenie samochodu jest możliwe tylko przy integracji AI 

i IoT. 

• Smart Cities: Koncepcja inteligentnych miast obejmuje sieć czujników z fizyczną infrastrukturą miasta 

do jej monitorowania, np. kontroli zanieczyszczenia, efektywności energetycznej, zużycia wody, 

monitorowania i kontroli ruchu, kontroli przestępczości itp. 

• Inteligentne domy: to sprawia, że życie staje się prostsze i łatwiejsze. 

• Inteligentna sprzedaż detaliczna: zakupy stają się inteligentne dzięki zastosowaniu sztucznej 

inteligencji i IoT w celu zrozumienia zachowań klientów. 

• Inteligentny termostat: umożliwia monitorowanie i kontrolę temperatury z dowolnego miejsca dzięki 

integracji ze smartfonem, urządzeniem IoT. 

• WildTrack: Algorytmy IoT i AI umożliwiły technice identyfikacji śladów (FIT) identyfikację gatunków, 

ich wieku i płci za pomocą unikalnego śladu, aby rozpoznać ich ruchy, stan zdrowia itp. oraz 

monitorować gatunki. 

W przypadku tak szerokiego zakresu zastosowań, w większości zastosowań obliczenia pionowe są 

niewystarczające. W tym celu znamy przetwarzanie równoległe, które, jak omówiono, zapewnia 

Microsoft jako AZURE, Amazon jako AWS i IBM. 



WNIOSEK 

Oparta na IoT sztuczna inteligencja to realistyczna przyszłość, która będzie wspierać, monitorować i 

kontrolować nasze życie. Już po dekadzie nie będziesz się martwić o przypomnienia o zdrowiu i 

problemach bliskich. AI wesprze Cię w zadaniu. Nie będziesz już musiał martwić się o jakiekolwiek 

zadania związane z monitorowaniem i kontrolą. Usługi w chmurze próbują umieścić wszystkie 

wymagane narzędzia na jednej platformie, aby wspierać nasze potrzeby techniczne i biznesowe. 



WPROWADZENIE 

Sztuczna inteligencja (AI) to system do rozwiązywania złożonych problemów z systemem lub maszyną, 

który podjął kroki bez interwencji człowieka, obserwując złożone naturalne procesy, takie jak uczenie 

się, rozumowanie i samokorekta. W informatyce sztuczna inteligencja, zwana inteligencją maszynową, 

jest mechaniczna, w przeciwieństwie do ludzkiej, inteligencja pokazana przez ludzi. Innymi słowy, jest 

również używany do opisywania maszyn (lub komputerów), które naśladują atrakcyjne dla człowieka 

zadania związane z ludzkim umysłem, takie jak „uczenie się” i „rozwiązywanie problemów”. W 

dzisiejszych czasach sztuczna inteligencja stała się użyteczna w życiu codziennym i znacząco wpłynęła 

na nasz styl życia, pomimo zatrudniania podstawowych pracowników komputerowych, i nie ogranicza 

się tylko do komputera PC lub branży projektowej i jest wykorzystywana w biznesie, medycynie, 

prawie, edukacji, produkcji, i komunikacji bezprzewodowej. Niektóre przykłady technik sztucznej 

inteligencji, które są obecnie używane, to filtry spamu, inteligentne wprowadzanie wiadomości e-mail, 

elementy głosowe, tekst samopomocy, dobrzy asystenci osobiści, zautomatyzowany proces, klienci 

online, monitorowanie bezpieczeństwa, sprzedaż i prognozowanie biznesowe. Wdrożenie AI obejmuje 

systemy specjalistyczne, rozpoznawanie mowy i metody uczenia maszynowego (ML), logikę rozmytą, 

głębokie uczenie (DL), sieci neuronowe i głębokie uczenie (DRL) mniej w systemach bezprzewodowych 

do różnych celów, co znacznie poprawia wydajność heterogeniczne systemy i użytkownicy. Oczekuje 

się, że będzie stosowany w różnych dziedzinach do prowadzenia najbardziej zaawansowanych badań 

w celu poprawy wydajności danych krótkoterminowych innych niż operacje ręczne ze standardowymi 

funkcjami, takimi jak „identyfikacja”, prognozowanie i „optymalizacja ”. QoE i QoS to dwie ważne cechy 

sieci zaufanej, co oznacza, że przy każdym wdrożeniu system jest niezawodny. QoS tworzy testy sieci z 

parametrami pomiarowymi, takimi jak moc, przepustowość, współczynniki błędów i opóźnienia. Jest 

to bardzo ważne w przypadku usług internetowych, aplikacji multimedialnych, hazardu online, różnego 

rodzaju wideokonferencji itp., które opierają się na spójnej, stabilnej i szybkiej komunikacji. QoE to 

tworzona przez użytkownika funkcja danego obiektu. To jest różnica między realizacją usługi a 

dostępem do doświadczeń obsługi klienta. Niezawodność to parametr pomiaru wydajności, który 

zapewnia niezawodność systemu. Moc aplikacji konsekwentnie nazywana jest niezawodnym 

systemem. System jest nazywany wyjątkowo niezawodnym, gdy daje te same wyniki w tym samym 

środowisku. Różne rodzaje sztucznej inteligencji pomagają systemom sztucznej inteligencji pracować 

z różnymi możliwościami. 

RÓŻNE RODZAJE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI 

W dzisiejszych czasach system AI może obsługiwać duże ilości danych i przyspieszać obliczenia. W 

najbliższych latach osiągnie i przewyższy ludzką wydajność w rozwiązywaniu różnych zadań w krótszym 

czasie. Opiszemy różne typy sztucznej inteligencji. Sztuczną inteligencję można podzielić na różne typy, 

przy czym istnieją dwa główne typy kluczowych klasyfikacji opartych na możliwościach i 

funkcjonalności sztucznej inteligencji, pokazane na rysunku 1. 

 

MASZYNY REAKTYWNE AI 



Aktywne systemy sztucznej inteligencji mają ograniczone możliwości i mogą naśladować zdolność 

danej osoby do reagowania różnymi rodzajami zachęt. Systemy te nie mogą wykorzystywać 

wcześniejszych obserwacji do informowania o swoich bieżących działaniach, co oznacza, że nie mają 

funkcji opartej na pamięci; np. te maszyny nie mogą się „uczyć”. Nie można ich używać do polegania 

na pamięci w celu poprawy wydajności w oparciu o podobieństwa, a także nie reagują automatycznie 

na ograniczone dane wejściowe, na przykład Deep Blue firmy IBM. 

OGRANICZONA PAMIĘĆ AI 

Te maszyny pamięciowe są potężne i wyjątkowe do odczytywania danych historycznych w celu 

podejmowania decyzji. Systemy sztucznej inteligencji, takie jak DL, zostały przeszkolone przy użyciu 

dużej ilości danych, które przechowują w swojej pamięci, aby rozwiązać przyszłe problemy i zwiększyć 

dokładność. Na przykład wirtualni asystenci do autonomicznych samochodów i trzymania telefonów 

są napędzani przez ograniczoną pamięć AI. 

Teoria umysłu AI 

Jest to najnowsza technologia, która będzie w stanie zrozumieć organizacje, z którymi współpracują, 

rozumiejąc ich przekonania, potrzeby, uczucia i procesy myślenia. Dla badaczy sztucznej inteligencji 

dostęp do poziomu teorii wymaga rozwoju innych gałęzi sztucznej inteligencji i zrozumienia ludzkich 

potrzeb, których umysły mogą być kształtowane przez różne czynniki. 

Samoświadomość AI 

Jest to bardzo podobne do ludzkiego mózgu, dopóki nie zostanie stworzony. Będzie to nie tylko w 

stanie zrozumieć i wywołać emocje w tych interakcjach, ale także powinno mieć uczucia, potrzeby i 

przekonania, i może tego życzyć, ponieważ sztuczna inteligencja będzie w stanie mieć pomysły, takie 

jak samokontrola. 

SZTUCZNA WĄSKA INTELIGENCJA (ANI) 

Ten system może wykonywać tylko określone zadania niezależnie, wykorzystując ludzkie możliwości. 

Te maszyny mogą robić to, co mogą, a tym samym mają bardzo ograniczone lub niewielkie 

umiejętności dystansowe, które mają szybką i ograniczoną pamięć AI. Najbardziej wyrafinowana 

sztuczna inteligencja wykorzystuje metody nauczania ML i DL, które same wchodzą w zakres ANI. 

SZTUCZNA OGÓLNA INTELIGENCJA (AGI) 

Jest to umiejętność uczenia się i rozumienia pracy jak absolutnie człowiek. Programy te będą w stanie 

niezależnie budować większą pojemność, łączność i logistykę, a często rozprzestrzenią się na różne 

lokalizacje w czasie wymaganym na programy szkoleniowe. Dzięki temu systemy AI będą tak potężne, 

jak ludzie, zwiększając nasze możliwości wielozadaniowości. 

13.2.7 SZTUCZNA SILNA INTELIGENCJA (ASI) 

Ten rodzaj sztucznej inteligencji ma superinteligencję: możesz dla nas zrobić lub pomyśleć cokolwiek 

jak człowiek. Przykładem tej kategorii jest robot „Alpha 2”, który ma kompetencje do zarządzania 

inteligentnym domem; przewidzieć pogodę; i dostarczaj ekscytujących wiadomości, gier i muzyki w 

najbardziej efektywny sposób. Różne typy sztucznej inteligencji są wybierane zgodnie z ich zaletami i 

adekwatnością do systemu. 

ZALETY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI 



W dzisiejszych czasach sztuczna inteligencja staje się najpopularniejszą cechą większości aplikacji ze 

względu na szereg korzyści, a niewiele z nich omówiono poniżej. 

Niski poziom błędów i bezpieczeństwa: sztuczna inteligencja jest starannie dostosowywana, dzięki 

czemu prawdopodobieństwo wystąpienia błędów systemowych jest niskie w porównaniu z ludźmi. 

Sprawiedliwość, jasność, prawda i szybkość są szczególnie wysokie i nie mają na nie wpływu 

nieprzyjazne warunki. Okoliczności mogą być szkodliwe dla ludzkich poszukiwań; kopalnie 

wysokotemperaturowe mniej dbają o system AI. Najlepsze roboty pod tym względem potrafią tworzyć 

niebezpieczne więzi, potrafią nieustannie myśleć w niewybaczalnych sytuacjach i potrafią podejmować 

dobre decyzje z niewielkimi błędami lub bez nich. System AI działa jako agent bezpieczeństwa dla 

naszych domów, samochodów i organizacji oraz pomaga zarządzać rekordami w możliwie 

najbezpieczniejszy sposób. 

Łatwa praca i bezwysiłkowa: jest to wieloaspektowy, drobiazgowy trening w wielu miejscach, bez 

pomocy człowieka. Upraszcza również pracę w górnictwie i umożliwia zakopywanie, a także potrafi 

wykryć warunki pracy przed ich rozpoczęciem. Programy inżynierii budowlanej są prowadzone jako 

przeszkolony uczestnik w zakresie podstawowych potrzeb szkoleniowych i nie wymagają snu, 

odpoczynku, przerw ani relaksu. Te systemy nie mają dość ani zmęczenia. 

Pomoc medyczna: może być skutecznie wykorzystywana do celów medycznych (np. zagrożenia dla 

zdrowia i stan zainteresowania) i może dostarczać danych dotyczących odpowiedzi medycznej. Radia i 

różne formy procesu medycznego mogą z czasem osiągnąć większą dokładność stworzoną przez 

człowieka. 

WADY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI 

Uaktualniając się w systemach, poniżej wymieniono wady AI, których nie można zignorować. 

Koszt: systemy sztucznej inteligencji wymagają ogromnej ilości czasu i pieniędzy na budowanie, 

przebudowę i konserwację. Na przykład robot kosztuje więcej i ma więcej zasobów niż jakikolwiek 

program. 

Zrozumienie i przechowywanie: AI można rozszerzać, w zależności od możliwości i odzyskiwania 

danych w pamięci jako ludzie; gdy są odpowiednio przystosowani, mogą zrozumieć i poprawić zadania 

w każdej sytuacji. Inteligencji maszynowej i ludzkiej myśli nigdy nie da się zintegrować ze sztuczną 

inteligencją. 

Nadużycie: Nadużywanie smartfonów i innych technologii sprawiły, że ludzie polegają na sztucznej 

inteligencji i zmniejszyły ich zrozumienie sprawności. Urządzenia bez wątpienia będą wykorzystywane 

do niszczenia, ilekroć podadzą niewłaściwą rękę, która bałaby się ludzkości. 

Oprócz zalet i wad system pozyskuje sztuczną inteligencję, na co wskazują jego 

wymagania/zastosowania. Techniki AI sprawiają, że proces jest niezwykle elegancki, na co wskazują 

jego wymagania. 

SZTUCZNA INTELIGENCJA: METODY I ZASTOSOWANIA 

W przypadku AI stosuje się następujące metody.  

Uczenie maszynowe (ML): Jest to badanie algorytmów komputerowych, które rozwijają się 

odpowiednio do zrozumienia i dalszego tworzenia sztucznej inteligencji. Tego typu algorytmy są 

modelem numerycznym, który opiera się na przykładowych danych, znanych jako „dane uczące”, aby 



były stabilne w przewidywaniu lub selektywności bez wyraźnie zaprogramowanego do tego celu i mają 

zastosowania, na przykład rozróżnianie e-maili i wizja komputera. 

Algorytm genetyczny (GA): Algorytmy genetyczne (GA) są używane do tworzenia algorytmów o 

wysokiej przepustowości i problemów wyszukiwania opartych na naturalnie występujących funkcjach, 

na przykład transformacji, crossover i determinacji. 

Sieci neuronowe (NN): Jest to zestaw algorytmów, swobodnie wyświetlanych w tylnej części ludzkiego 

mózgu, przeznaczonych do wykrywania formacji. Algorytmy te tłumaczą informacje sensoryczne 

poprzez rodzaj obserwacji i znakowania maszynowego. 

Fuzzy Control System (FCS): Słowo „rozmyte” oznacza fakt, że zaangażowana logika może zarządzać 

pomysłami, których nie można przekazać jako „prawda” lub „fałsz”, ale raczej jako „częściowo 

prawdziwe”. Ma potencjał, aby rozwiązanie problemu można było odrzucić w sposób zrozumiały dla 

ludzi, tak aby informacje z nich mogły zostać wykorzystane w projektowaniu kontrolera, który ułatwia 

zadania, które zostały pomyślnie wykonane przez ludzi. 

Algorytm ewolucyjny (EA): W AI algorytm ewolucyjny (EA) jest szeroko stosowanym zestawem 

algorytmów, powszechnym algorytmem uogólniającym dla ludzi. Wykorzystuje to metody inspirowane 

ewolucją biologiczną, takie jak reprodukcja, modyfikacja i regeneracja genetyczna oraz selekcja. 

Ukryty model Markowa (HMM): Ukryty model Markowa (HMM) to statystyczny model Markowa, w 

którym zakłada się, że modelowany system jest procesem Markowa z nieobserwowalnymi („ukrytymi”) 

stanami i widoczne są tylko obserwacje. Taki proces można wytrenować pod kątem kilku zastosowań, 

takich jak rozpoznawanie mowy i biologia obliczeniowa. 

Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w różnych dziedzinach, takich jak nauka, medycyna, 

komunikacja i biznes, i odgrywa ważną rolę w naszym codziennym życiu i przyszłości. Sztuczna 

inteligencja jest wykonalnym rozwiązaniem dla powstającego projektu złożonego systemu 

komunikacji. Rozwój technologii AI może zapewnić bardziej inteligentną i skuteczną strategię 

osiągnięcia komunikacji bezprzewodowej w celu zwiększenia wykorzystania zasięgu. W następnym 

punkcie porozmawiamy o znaczeniu sztucznej inteligencji w bezprzewodowych systemach 

heterogenicznych. Istnieje jednak wiele sugerowanych sposobów poprawy skuteczności 

heterogenicznych proponowanych przez sieć technik bezpośredniego poprawiania wydajności sieci 

HetNet. W następnym punkcie porozmawiamy o znaczeniu sztucznej inteligencji w bezprzewodowych 

systemach heterogenicznych. 

AI W BEZPRZEWODOWYCH SIECIACH HETEROGENICZNYCH (WHN) 

W dzisiejszych czasach, ze względu na szybki rozwój branży telekomunikacji mobilnej i Internetu, 

obciążenie ruchu jest widoczne w ciągu ostatniego i zgodnie ze zoptymalizowanymi aplikacjami 

mobilnymi i ulepszonym dostępem przewodowym z różnymi umiejętnościami, problemami, 

funkcjonalnościami do sieci heterogenicznej. W sieci heterogenicznej istnieją różne typy komórek, 

takie jak makrokomórki, stacje bazowe (BS) i NodeB (eNB) opracowane w ewolucji długoterminowej 

(LTE), komórki pikokomórki i femtokomórki z różnymi typami transmisji, pokrycie i systemy operacyjne. 

Głównym celem systemów heterogenicznych jest rozszerzenie limitów, równoważenie obciążenia, 

zmiana obszaru pokrycia krawędzi komórki i efektywne wykorzystanie zasięgu. Największym 

problemem dla systemu dużej mocy jest rozwój technik produkcyjnych do formalnego rozdziału 

obciążeń między różne obciążenia przy różnych technikach równoważenia obciążenia . Ze względu na 

funkcjonalność sieci heterogenicznej wydajność powinna nadal poprawiać się w przypadku wielu 



funkcji, takich jak konwersja mocy, równoważenie obciążenia, zarządzanie mobilnością, elastyczność, 

optymalizacja sąsiadów i więcej potrzeb użytkowników w miejscu pracy. 

ZNACZENIE RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻEŃ W AI 

Równoważenie obciążenia to proces przydzielania wszystkich obciążeń do wszystkich domen systemu 

rozproszonego w celu optymalizacji użycia i wykorzystania zasobów; analizować przepustowość i czas 

odpowiedzi; i unikać warunków przeciążenia i niedociążenia. Rysunek 2 przedstawia podstawową 

strukturę koncepcji równoważenia obciążenia.  

 

Jest to potrzebne, aby uzyskać jak najlepsze wykonanie każdego małego nagłówka w różnych 

procesach. Chociaż istnieje wiele sugerowanych sposobów usprawnienia realizacji sieci 

heterogenicznych, wzbudziła ona duże zainteresowanie ze strony przemysłu i środowiska 

akademickiego poprzez wdrażanie technik sztucznej inteligencji, np. sieci neuronowych, ML i tak dalej. 

Techniki sztucznej inteligencji mogą automatycznie rozwiązywać problemy dla rozległych systemów, 

takich jak sieć heterogeniczna, za pomocą technik inteligentnych i zautomatyzowanych. 

Zaawansowane funkcje samoorganizujących się sieci (SON) mogą znacznie zmniejszyć zaangażowanie 

ludzi w przepływy pracy, zasięg i QoS, a także mogą zwiększyć przepustowość sieci w sieci 

heterogenicznej. 

Uczenie maszynowe w niejednorodnej sieci 

ML wyłonił się z badań rozpoznawania wzorców i uczenia się obliczeniowego w środowiskach AI i badał 

ludzki mózg. Zbadano projektowanie i badanie algorytmów oraz opracowano algorytmy umożliwiające 

odczytywanie i dostosowywanie się do zmieniających się środowisk w sieci bezprzewodowej . Zostało 

to opisane za pomocą metody uczenia maszynowego zwanej Q-learning w celu wykrycia problemu w 

łańcuchu dostaw w sieciach równoległych. Sprawia, że system jest gotowy do konsekwentnego 

przyjmowania i ulepszania swoich spotkań, a zaczyna się od percepcji lub informacji. Tworzy model 

naukowy danych z pierwszej ręki, znany jako „dane szkoleniowe”, w celu rozwiązywania prognoz lub 

selekcji i umożliwienia badania dużych ilości danych z natychmiastowymi i spójnymi wynikami. 

Współpraca ML ze sztuczną inteligencją i postępy w użyciu mogą sprawić, że badanie dużych ilości 

danych będzie atrakcyjne. Istnieją różne metody ML, takie jak nadzorowane, nienadzorowane, 

częściowo nadzorowane i uczenie się ze wzmocnieniem (RL). Inne zalety ML ograniczają nadpisywanie, 

zapewniają lepszą wydajność niż tradycyjne, pozwalają uniknąć wcześniejszych błędów, poprawiają 

złożoność algorytmu, moc obliczeniową i przezwyciężają niedobory informacji o sieci . 

Sieć neuronowa w heterogenicznej sieci bezprzewodowej 



Sztuczna sieć neuronowa (ANN) to model do przygotowywania danych inspirowany czujnikami 

biologicznymi, podobny do szczegółów procesu mózgowego i zawierający bardzo dużą ilość neuronów 

do wykrywania konkretnych problemów. Składa się z wielu węzłów, które naśladują neurologiczne 

cechy ludzkiego mózgu połączone ze stawami, które zostały ocenione wagowo pod kątem komunikacji 

między nimi. Ostateczny wynik każdego węzła nazywa się jego wartością węzła, gdy otrzymuje 

informacje wejściowe i wykonuje funkcję; wynik jest przesyłany do kolejnych neuronów. SSN mogą się 

uczyć poprzez zmianę oceny wagi. Istnieją dwie topologie ANN, a mianowicie feed i feedback. 

Wyszkolony system neuronowy może zostać „ekspertem” w klasyfikacji danych, które zapewnią 

namiar w nieprzewidywalnych sytuacjach. Algorytm decyzyjny o przekazaniu oparty na sieci ANN jest 

używany do zmniejszenia bezczynności infrastruktury bezprzewodowej [4]. Istnieją inne zalety sieci 

neuronowej, takie jak pojemność informacji, możliwość odczytu i moc w czasie rzeczywistym, które 

mogą być przechowywane w przypadku awarii neuronów. 

Logika rozmyta dla sieci bezprzewodowej 

Logika rozmyta to system logiczny, który ma więcej wartości opartych na „stopniach prawdy” niż 

zwykła logika „prawda lub fałsz” (1 lub 0), na której opiera się współczesny komputer. Został użyty do 

uchwycenia koncepcji faktu empirycznego, w którym prawdziwa wartość może różnić się między 

prawdą skrajną a absolutną. Obejmuje 0 i 1 jako przypadki skrajnej prawdy (lub „stanu rzeczy” lub 

„prawdy”), ale obejmuje również różne obszary prawdy między logiką rozmytą rozwiniętą w różnych 

obszarach, od zaawansowanej logiki po sztuczną inteligencję. W fuzzyfikacji matematyczne wartości 

wejściowe są odwzorowywane na rozmyte funkcje przynależności. W przeciwieństwie do tego, funkcje 

defuzzyfikacji mogą być używane do mapowania wyjścia gęstego wyjścia na „ostrą” wartość wyjściową, 

która może być wykorzystana do celów decyzyjnych lub kontrolnych. Zaproponowano 

zoptymalizowany algorytm logiczny w celu poprawy jakości transmisji przy minimalnym opóźnieniu 

zarządzania, minimalnej utracie pakietów i słabym zarządzaniu obsługą. Zaproponowano, aby aplikacje 

wykorzystujące logikę rozmytą były mierzone na podstawie kanału, rozmiaru kanału i układu kanałów 

w sieciach komórkowych. Główne zalety praktycznego pomysłu to prostota i design; może rozwiązać 

problem bezstronnej instalacji, danych walidacyjnych, różnic w używanych językach i stosunkowo 

stabilnego systemu o ograniczonym czasie. 

Algorytm genetyczny 

GA został opracowany w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zasobów w środowisku 

bezprzewodowym, a także potwierdza wymagania QoS dla obsługi klienta. W takim przypadku wariacje 

w zakresie zdolności manipulowania i selekcji można wykorzystać jako przyszłą aktywność w celu 

uzyskania dalszych dobrych wyników i prezentacji. Wśród wielu EA, GA musi zostać odkryta i 

zaprojektowana do wykonywania złożonych systemów . GA przyjmuje proces modyfikacji genetycznej, 

który obejmuje dwie kluczowe funkcje: crossover, co ułatwia odkrycie prawidłowego rozwiązania, oraz 

transformację genów. W najbardziej otwartych przypadkach GA jest biegły w rozwiązywaniu 

problemów, w których rozmiar rozwiązania jest zbyt duży, aby można go było w pełni przeszukiwać, i 

może zostać poprawnie przekonwertowany na jeden (lub więcej) poprawnych wyników w krótkim 

czasie i może rozwiązać wiele problemów wielofunkcyjnych łatwo. Dlatego GA są szeroko stosowane 

do tworzenia heterogenicznych sieci, zwłaszcza w organizacji komórek i indukcji przestrzennej, gdzie 

należy ocenić dużą liczbę parametrów. Na przykład, wielozadaniowy GA rozwiązuje problem 

komunikacji wielozadaniowej związany z problemem rozmieszczenia w sieci heterogenicznej, mając na 

celu zwiększenie zasięgu komunikacji i całkowitej przepustowości oraz zmniejszenie oszczędności 

kosztów. 

OPTYMALIZACJA ROJU CZĄSTECZEK (PSO) 



Optymalizacja roju cząstek (PSO) to wysokiej jakości, populacyjny i globalny algorytm oparty na 

inteligencji roju, który znajduje rozwiązanie problemu optymalizacji przestrzeni wyszukiwania i 

zachowań społecznych. Sieć społecznościowa jest zdefiniowana i przypisuje każdej osobie do udziału; 

następnie wprowadzana jest populacja, która jest zdefiniowana jako losowe odgadnięcie zestawu 

problemów i jest określana jako rozwiązanie kandydata i znana również jako cząstki. Cząstki obliczają 

odporność proponowanych rozwiązań i zapamiętują obszar, w którym odniosły największy sukces. 

Najlepsze rozwiązanie dla człowieka nazywa się najlepszą cząstką przestrzeni i uzyskuje informacje od 

sąsiadów. Na pozycję cząstek ma wpływ najlepsza pozycja odwiedzona osobiście, tj. jej doświadczenie 

i pozycja najlepszych cząstek w jej obszarze. Gdy sąsiadująca cząsteczka zagregowana jest gwałtowna, 

najlepsza pozycja w sąsiedztwie nazywana jest najlepszą cząsteczką globalną, a powstały algorytm 

nazywa się PSO gbest. Gdy używane są małe sąsiedztwa, algorytm jest często określany jako lbest PSO. 

Wydajność każdej cząstki jest mierzona za pomocą funkcji gęstości, która zmienia się w zależności od 

problemu z dostępnością. 

Sztuczna kolonia pszczół (Abc) 

Algorytm sztucznej kolonii pszczół (ABC) został wprowadzony w 2005 roku i jest to algorytm 

metaheurystyczny. Algorytm ten naśladuje proces wytwarzania pszczół miodnych i ma trzy etapy. Są 

pszczoły pracownicze, pszczoły gapiów i pszczoły harcerskie. W kategoriach pszczół pracowniczych i 

pszczół gapiów pszczoły tworzą lokalne źródła dostępnych sąsiedztw na podstawie selekcji dokonanych 

w zatrudnionej sekcji pszczół oraz selekcji probabilistycznej w kategorii obserwatorów . W kategorii 

pszczół harcerskich, która symbolizuje porzucanie w tym procesie energochłonnych zasobów żywności, 

rozwiązania przestają działać, gdy szukają nowych regionów w przestrzeni i mają dobry potencjał 

eksploracyjny i rozwojowy. 

MODELE MARKOWA I GRY BAYEOWSKIE 

Modele Markowa i metody bayesowskie nie są metodami AI, ale nadal dostarczają matematycznych 

rozwiązań dla poszczególnych sieci z możliwością ich transformacji. Podobnie jak zmieniająca się 

dynamika stanu między różnymi regionami w obu modelach uczenia się, systemy domowe i 

nawigacyjne w sieciach wyższego poziomu można ulepszyć w oparciu o ubytek drzewa. Uzyskanie 

właściwych typów lokalnych HMM jest często wykorzystywane do dostosowania historii siły sygnału. 

Niniejsze badanie opiera się na problemie wyboru sieci w sieci heterogenicznej z niekompletnymi 

danymi poprzez łączenie dużych energii reakcji. Bada również zastosowanie określonych metod 

bayesowskich do wykrywania anomalii w sieci heterogenicznej, które mogą dostarczać ludzkich 

interpretacji. Omówione powyżej sposoby są wykorzystywane do obsługi różnych aspektów 

komunikacji bezprzewodowej, takich jak zarządzanie siecią, zarządzanie mobilnością, ładowanie ruchu, 

ładowanie obciążenia itp. w sieci heterogenicznej. 

WNIOSEK 

O ile nie istnieje wiele algorytmów do znajdowania równoważenia obciążenia w heterogenicznym 

systemie bezprzewodowym, problemem jest efektywne zarządzanie wielowymiarową naturą 

systemów heterogenicznych przy użyciu strategii transformacyjnych. Niejednorodna sieć będzie 

charakteryzowała się wysokim stopniem kapilarności, zaludnienia i wysokiej przepływności. Każdy 

wybrany proces zależy od różnych parametrów, kompromisu między tymi komponentami, aplikacji, 

gadżetu wielotrybowego i nie tylko. Dzięki integracji funkcji SON opartych na sztucznej inteligencji sieć 

heterogeniczna może mieć ogromne możliwości wykazania potencjału usług mobilnych i być 

najlepszym sposobem mierzenia obciążenia sieci. Niezawodność odnosi się do mocy systemu 

regularnie, podczas gdy praktyczne kroki wyprowadzają system z określonego przedziału czasowego. 

Niewiele błędów prowadzi z czasem do większej wydajności. Większość ofert pochodzi z adaptera 



replik, doskonałych możliwości automatyzacji rozwoju systemu oraz zastosowania dynamicznych 

procesów, a także funkcjonalności systemu odpornego na uszkodzenia. Ogólnie rzecz biorąc, w ramach 

tych badań i analityków badane są strategie oparte na sztucznej inteligencji i demonstrowane są 

zdolność do opracowania i opanowania najlepszego rozwoju różnych technik równoważenia 

obciążenia w sieci heterogenicznej oraz związanych z nią wyzwań technicznych i problemów 

badawczych. 



WPROWADZENIE 

System elektroenergetyczny to połączenie elementów elektrycznych, które są wykorzystywane do 

wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i zużycia energii elektrycznej. Silniki, generatory i transformatory 

to elementy systemu elektroenergetycznego. W dobie energoelektroniki zastosowania sztucznej 

inteligencji (AI) są ogromne. Sztuczna inteligencja to system inteligencji prezentowany przez 

oprogramowanie i maszynę: na przykład osobiści asystenci, tacy jak Siri, Alexa i roboty, są 

wykorzystywani do różnych aplikacji itp. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do rozwijania 

systemu o cechach i atrybutach, takich jak ludzie, tj. zdolność do myślenia rozumowania, odnajdywać 

sens, rozróżniać, uczyć się na błędach, a także je korygować. AI to system mający możliwość realizacji 

dowolnego zadania w całości w oparciu o aplikację. 

POTRZEBA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W SYSTEMIE ZASILANIA 

Analiza systemu elektroenergetycznego tradycyjnymi technikami stała się trudna z następujących 

powodów: 

i. Struktura systemu elektroenergetycznego jest bardzo rozległa i trudno jest ręcznie obliczyć różne 

parametry w systemie elektroenergetycznym. 

ii. Tradycyjne techniki zajmują więcej czasu obliczeniowego, a ponadto występują trudności z 

dokładnością ze względu na duży system zasilania (obsługa danych). 

Dzisiejszy nowoczesny system elektroenergetyczny pracuje w ograniczeniach ze względu na stale 

rosnący pobór mocy oraz rozbudowę istniejących obecnie sieci i linii przesyłowych. Warunek ten jest 

wymagany, ponieważ praca i sterowanie systemem elektroenergetycznym realizowane jest poprzez 

regularne monitorowanie całego systemu w sposób szczegółowy. Współczesna technika komputerowa 

dysponuje różnymi narzędziami do analizy systemu elektroenergetycznego, na przykład pracy systemu 

elektroenergetycznego, sterowania, planowania i monitorowania. Spośród tych narzędzi 

komputerowych technika sztucznej inteligencji wzrosła wykładniczo w ciągu ostatnich kilku lat i została 

umieszczona w różnych obszarach systemu elektroenergetycznego. 

RODZAJE I KLASYFIKACJA SZTUCZNYCH INTELIGENTNYCH TECHNIK 

W tej sekcji omówiono rodzaje i klasyfikacje technik sztucznej inteligencji wraz z ich zaletami i wadami. 

Sztuczna sieć neuronowa 

Inspirowana biologicznie sztuczna sieć neuronowa (ANN) może zmienić różne dane wejściowe na inne 

dane wyjściowe sieci neuronowej, gdzie każdy neuron daje wynik na podstawie danych wejściowych. 

Neuron można również nazwać procesorem. Analiza funkcji neuronu i jego unikalnej struktury może 

pomóc w syntezie różnych funkcji komputera, takich jak rozpoznawanie i interpretacja wzorców. Każdy 

neuron jest połączony z innym neuronem łączem, jak pokazano na rysunku 1.  



 

Każde łącze jest powiązane z wagą, która daje dane i najcenniejsze informacje o neuronie do 

wykonywania różnych aplikacji. Każdy neuron ma sygnał aktywacyjny w swoim stanie wewnętrznym. 

Połączenie sygnału wejściowego i aktywującego zapewnia sygnał wyjściowy, który jest dalej przesyłany 

do innych jednostek. 

Klasyfikacja sztucznej sieci neuronowej 

SSN można sklasyfikować według wzorców sprzężenia zwrotnego, powtarzalnego i łączności. Ponadto 

SSN ma trzy warstwy: warstwę wejściową, warstwę ukrytą i warstwę wyjściową. Rola każdej warstwy 

jest opisana w następujący sposób: 

i. Warstwa wejściowa: Węzły warstwy wejściowej dystrybuują dane i informacje do warstwy ukrytej 

bez ich przetwarzania. 

ii. Ukryta warstwa: Węzły ukrytej warstwy są w stanie mapować i rozwiązywać problemy nieliniowe. 

iii. Warstwa wyjściowa: Węzły warstwy wyjściowej dostarczają dane wyjściowe do innych jednostek. 

Zalety i wady sztucznej sieci neuronowej 

Zalety: 

Korzystanie z ANN do celów przewidywania i szacowania ma następujące zalety i korzyści: 

i. ANN charakteryzuje się dużą szybkością przetwarzania. 

ii. ANN ma możliwość radzenia sobie z sytuacją, w której brakuje danych i informacji. 

iii. ANN jest w stanie tolerować błędy. 

Wady: 

Korzystając z ANN, często występują następujące wady lub wady: 

i. ANN ma duże wymiary. 

ii. ANN zawsze generuje dokładne wyniki, nawet jeśli dane są nieodpowiednie. 

Zastosowania ANN w systemie elektroenergetycznym 



Współczesne systemy elektroenergetyczne mają problem z zakodowaniem niewłaściwej funkcji 

nieliniowej, która jest odpowiednia dla sieci ANN. Zgodnie z ich zaletami, takimi jak prędkość, mogą 

dać szybszy wynik w przypadku problemów awaryjnych. SSN to to samo, co biologiczna sieć neuronowa 

służąca do oceny rzeczywistych problemów - trudności w wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji mocy 

są przesyłane do ANN w celu określenia odpowiedniego rozwiązania. Musimy zaspokoić ograniczenia 

rzeczywistego systemu przesyłowego i dystrybucyjnego, aby uzyskać rzeczywistą wartość parametrów. 

Na przykład parametry linii przesyłowej, tj. indukcyjność, pojemność i rezystancja, mogą być obliczane 

przez SSN, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak warunki niezrównoważenia, czynniki środowiskowe i 

inne czynniki. Inny przykład SSN w systemie elektroenergetycznym można ocenić, przyjmując 

parametry rezystancji, pojemności i indukcyjności jako dane wejściowe do SSN i łącząc je z zadaną 

wartością. Otrzymany parametr może być w stanie przezwyciężyć efekt bliskości i naskórkowości. 

Logika rozmyta 

System logiki rozmytej (FLS) to rodzaj systemu logicznego o różnych standardach i regułach, które dają 

określone wyniki, jak pokazano na rysunku2. 

 

FLS jest tym samym, co ludzki system podejmowania decyzji, mający zdolność do zapewnienia 

odpowiedniego rozwiązania nawet dla zniekształconych, niekompletnych, nieodpowiednich i 

niedokładnych danych rozmytych. Logika rozmyta to system mający taką samą zdolność działania jak 

ludzki umysł, wykorzystujący ludzki proces decyzyjny w maszynie, dzięki czemu możemy wykonywać 

lub obsługiwać maszyny jak ludzie. Proces przekształcania lub zmiany prostego wejścia na dane 

wyjściowe z fuzzifowaniem jest znany jako fuzzifation. FLS jest prosty, dokładny i łatwy do 

implementacji systemu, a także służy do wykonywania wielu aplikacji. W systemie 

elektroenergetycznym FLS najlepiej nadaje się do zastosowań, w których wymagane jest 

natychmiastowe podejmowanie decyzji. 

Zalety i wady logiki rozmytej  

Zalety: 

Używanie logiki rozmytej do celów szacowania i przewidywania ma następujące zalety i korzyści: 

i. FLS jest elastyczny. 



ii. FLS jest łatwy do opracowania i rozpoznania. 

iii. FLS ma możliwość rozwiązania złożonego problemu. 

Wady: 

Korzystając z logiki rozmytej, często występują następujące wady lub wady: 

i. FLS nie stosuje systematycznego podejścia do projektowania logiki rozmytej. 

ii. FLS stosuje się tylko wtedy, gdy nie ma potrzeby wysokiej perfekcji. 

Zastosowania logiki rozmytej w systemie elektroenergetycznym 

Może być używany do planowania i kreślenia różnych elementów, od małych do dużych, a także 

poprawia wydajność różnych elementów w nowoczesnym systemie elektroenergetycznym. 

i. FLS stosowany w planowaniu i sterowaniu systemem elektroenergetycznym. 

ii. Służy do diagnostyki usterek. 

iii. Prognozowanie obciążenia można oceniać za pomocą logiki rozmytej. 

System ekspercki 

System ekspercki (ES) w obszarze AI jest jedną z ważnych dziedzin badawczych. ES zdobywa 

zrozumienie ludzi i wykorzystuje tę wiedzę w maszynowym wykonaniu. ES to forma programu 

komputerowego przeznaczonego do rozwiązywania różnych prac w określonym obszarze. Schemat 

blokowy ES pokazano na rysunku 3. 

 

Zalety i wady systemu eksperckiego 

Używanie ES do celów szacowania i przewidywania ma następujące zalety i korzyści: 

Zalety : 

i. Kieruje i pomaga ludziom w podejmowaniu decyzji. 

ii. Łatwo to zrozumieć. 

iii. Jest niezawodny i bardzo responsywny. 



Wady : 

Korzystając z ES, występują następujące wady lub wady: 

i. ES ma trudności z przystosowaniem się lub podążaniem za nowymi trudnościami lub okolicznościami. 

Zastosowania Systemu Eksperckiego w Systemie Elektroenergetycznym 

Istnieje wiele zastosowań ES stosowanych w systemie elektroenergetycznym, takich jak system 

monitorowania, system sterowania, podejmowanie decyzji itp. ES posiada programy komputerowe do 

rozwiązywania problemów z ogromną ilością danych i informacji w krótkim czasie. ES to rodzaj 

programów komputerowych. Musimy więc pisać kody w prostszy niż w rzeczywistości sposób 

obliczania parametrów systemu elektroenergetycznego, takich jak dystrybucja, przesył i wytwarzanie. 

Ze względu na zaletę, jaką jest łatwość modyfikacji programu komputerowego, technika ta jest bardzo 

przydatna w systemie elektroenergetycznym. 

Algorytm genetyczny (gA) 

Algorytm genetyczny (GA) to oparte na badaniach podejście optymalizacyjne oparte na analizie 

genetyki i ich selekcji. GA rozwiązuje problemy, aby określić optymalne rozwiązanie trudnych 

problemów, których rozwiązanie zajmuje całe życie. Opiera się na zasadzie, że populacja ma 

najsilniejszego osobnika o największym prawdopodobieństwie i największej szansie na przeżycie. GA 

jest rozwijany w celu rozwiązania problemu optymalizacji w uczeniu maszynowym i badaniach. 

Zalety i wady algorytmu genetycznego 

Korzystanie z GA do celów szacowania i przewidywania ma następujące zalety i korzyści: 

Zalety: 

i. Algorytm genetyczny działa szybko. 

ii. Algorytm genetyczny jest wydajny 

iii. Algorytm genetyczny optymalizuje funkcję ciągłą i dyskretną 

iv. GA jest przydatne, gdy obszar wyszukiwania jest bardzo duży i wiąże się z ogromną liczbą 

parametrów. 

Wady: 

Stosując algorytm genetyczny, często występują następujące wady lub wady: 

i. Algorytm genetyczny nie jest odpowiedni dla prostego problemu z dostępną informacją pochodną. 

ii. W algorytmie genetycznym nie ma gwarancji jakości i optymalności rozwiązania. 

Zastosowania algorytmu genetycznego w systemie elektroenergetycznym 

Jeśli w linii transmisyjnej wystąpi jakakolwiek usterka, detektory usterek podłączone wzdłuż linii 

transmisyjnej wykrywają usterkę i przekazują ją do FLS. W FLS wejście detektora uszkodzeń podawane 

jest do układu fuzzyfikacji, a następnie wyjście tego układu podawane jest do układu rozmytego, w 

którym zaimplementowano na nim reguły rozmyte. Następnie sygnał wyjściowy systemu rozmytego 

jest dalej podawany do systemu defuzyfikacji i otrzymujemy wyraźny sygnał wyjściowy lub rozwiązanie 

do wykonania operacji po błędzie. Istnieje kilka czujników środowiskowych, które są dołączone do 

systemu AI linii transmisyjnej, które będą wykrywać stan atmosferyczny na wyjściu czujników 



środowiskowych podawanych na wejście ES i ANN. Wydajność ES i ANN jest wykorzystywana do 

zwiększenia wydajności linii. 

i. Planowanie: Optymalizacja mocy biernej, pozycjonowanie turbin wiatrowych, trasowanie zasilania 

sieciowego i optymalne rozmieszczenie kondensatorów. 

ii. Eksploatacja: sterowanie urządzeniami FACTS, harmonogramowanie hydrotermalne, 

harmonogramowanie remontów, minimalizacja strat. 

iii. Analiza: analiza przepływu obciążenia, kontrola częstotliwości obciążenia (LFC), redukcja 

zniekształceń harmonicznych, projektowanie filtrów. 

ZASTOSOWANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W SYSTEMIE ENERGETYCZNYM 

Wielu problemów współczesnego systemu elektroenergetycznego nie da się ocenić tradycyjnymi 

technikami opartymi na ocenie matematycznej. Obszary zastosowania AI w systemie 

elektroenergetycznym to: 

i. Planowanie systemu elektroenergetycznego, takie jak rozbudowa wytwarzania, przesyłu i dystrybucji 

itp. 

ii. Operacje systemu elektroenergetycznego, takie jak ekonomiczne wysyłanie obciążenia, analiza 

obciążenia i przepływu mocy, planowanie hydrotermiczne, zaangażowanie jednostek, planowanie 

konserwacji. 

iii. Częstotliwość obciążenia systemu elektroenergetycznego, np. krótkoterminowa, długoterminowa i 

średnioterminowa. 

iv. Planista systemu energetycznego w rozdzielczej generacji, takiej jak elektrownia słoneczna w 

lokalach konsumenckich i inne odnawialne źródła energii. 

WNIOSEK 

Konwencjonalnie planowanie, sterowanie, wytwarzanie, przesył, dystrybucja itp. systemu 

elektroenergetycznego zostały ocenione matematycznie. Konwencjonalna technika nie jest dokładna i 

precyzyjna, ale również wymaga czasu na obliczenia z powodu opóźnienia w podejmowaniu decyzji. 

Rozwijając dziedzinę systemu elektroenergetycznego wprowadzane są techniki AI. Istnieje wiele 

zastosowań sztucznej inteligencji w systemie elektroenergetycznym, które są dokładne, wydajne, a ich 

kalkulacja zajmuje mniej czasu. AI jest pomocna w podejmowaniu decyzji nawet w sytuacjach 

awaryjnych. W systemie elektroenergetycznym pojawia się kolejna technologia AI, czyli Smart Grid. 

Smart Grid to sieć mająca zdolność do automatycznego sterowania, monitorowania, planowania i 

konserwacji systemu elektroenergetycznego, a także integracji dystrybucyjnego wytwarzania energii. 



WPROWADZENIE 

Podczas gdy branża turystyczna jest zaniepokojona pojawieniem się sztucznej inteligencji (AI), zmiana 

jest na lepsze. Przemysł lotniczy, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, jest często oskarżany o 

pozostawanie w tyle w porównaniu z innymi branżami. Jednak sztuczna inteligencja wprowadza 

rewolucyjne zmiany w podejściu firmy do danych, operacji i przepływu przychodów w branży. Czołowe 

firmy lotnicze na całym świecie już wykorzystują sztuczną inteligencję do poprawy efektywności 

operacyjnej i zwiększenia zadowolenia klientów. Wprowadzenie sztucznej inteligencji w liniach 

lotniczych i operatorach lotniczych znacznie obniżyło różne koszty operacyjne, sugerując 

zoptymalizowane wykorzystanie flot i operacji. Jednym z najważniejszych elementów podróży 

lotniczych jest obsługa klienta, która zaczyna się od momentu, w którym pasażer zaczyna myśleć o 

rezerwacji lotu, a nie dopiero po przybyciu na lotnisko. Dlatego linie lotnicze zastanawiają się, w jaki 

sposób wdrożenie sztucznej inteligencji może zmniejszyć i zminimalizować wpływ wszelkich zakłóceń 

na wrażenia pasażerów i ich działalność. Linie lotnicze wykorzystują teraz sztuczną inteligencję do 

przewidywania, ile artykułów spożywczych i napojów będzie potrzebnych podczas różnych lotów, 

zarówno poprawiając komfort pasażerów, jak i minimalizując ilość odpadów. Sztuczna inteligencja jest 

wykorzystywana przez kilka linii lotniczych do analiz predykcyjnych, automatycznego planowania, 

reklam ukierunkowanych i analizy informacji zwrotnych od klientów, aby poprawić wrażenia 

pasażerów w ich liniach lotniczych. Astrobiolodzy z NASA mają nadzieję, że uczenie maszynowe 

pomoże znaleźć dane, które mogą być zbierane przez przyszłe teleskopy i obserwatoria. Sztuczna 

inteligencja jest szczególnie ważna, ponieważ te duże zbiory danych z obserwacji szwów będą bardzo 

hałaśliwe i rzadkie. Technologia wraz ze sztuczną inteligencją zbliża nas coraz bliżej gwiazd i planet. Ten 

aspekt badania danych jest ważny dla naszego codziennego życia oraz w ulepszaniu wielu obszarów, 

takich jak transport i nawigacja. Robot ze sztuczną inteligencją wspomaga proces zbierania i 

przetwarzania tych danych tak, aby można je było wykorzystać w niezbędnych obszarach. Ponieważ 

sztuczna inteligencja wciąż ewoluuje i rozszerza się, firmy dostrzegają duże zmiany w swojej dziedzinie. 

Znane marki inwestują w technologię AI, aby ulepszać swoje produkty i usługi, aby lepiej służyć swoim 

klientom. 

SZTUCZNA INTELIGENCJA W IDENTYFIKACJI PASAŻERÓW LINII LOTNICZYCH 

Wdrażanie sieci neuronowych (NN) opartych na sztucznej inteligencji w lotnictwie cywilnym z 

powodzeniem zmienia dzisiejszą branżę transportu lotniczego. Wiodące na świecie linie lotnicze 

stosują tę technologię w swoich dziedzinach usług, aby poprawić wydajność obsługi klienta i 

jednocześnie, aby poprawić ogólne wrażenia klienta z linią lotniczą. Uznając współczesne obawy o 

bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego na całym świecie, obecne postępowe technologie, takie jak 

sztuczna inteligencja, mogą utorować drogę do bezpiecznego transportu lotniczego, przydatnego 

zarówno dla cywilów, jak i wojskowych. Punkty kontroli bezpieczeństwa na lotniskach, takie jak kioski, 

mogą być dobrze zaprojektowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji połączonej z 

zaawansowanym uczeniem maszynowym, mechatroniką, zdolnościami przetwarzania ludzkiego języka 

i technologiami biometrycznymi (takimi jak odciski palców, źrenice i rozpoznawanie twarzy). 

Omawiając biometrię, rozpoznawanie twarzy można wdrożyć do identyfikacji tożsamości klienta, 

doświadczenia zawodowego i celu pobytu w kraju. Celem opracowania takiej technologii byłoby 

ułatwienie przepływu pasażerów przez kiosk przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego 

bezpieczeństwa. Konieczność opracowania zaawansowanej technologii kontroli bezpieczeństwa 

można uznać po uświadomieniu sobie, że w nadchodzących dziesięcioleciach liczba pasażerów ma się 

podwoić. Według Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA) można oczekiwać, 

że liczba pasażerów (na głowę) wzrośnie dwukrotnie w porównaniu z obecną liczbą klientów, do około 



8,2 miliarda aktywnych użytkowników usług w 2037 roku. Co więcej, złożona roczna stopa wzrostu ( 

CAGR) ma wzrosnąć o 3,5% rocznie, prowadząc do większej liczby zatłoczonych/pośpiesznych lotnisk 

ROZPOZNAWANIE TWARZY 

Technologia rozpoznawania twarzy wykorzystuje punkty węzłowe na twarzy osoby, aby zweryfikować 

tożsamość klienta. Algorytm ten może być używany do kontroli bezpieczeństwa i dopasowywania 

pasażerów do ich bagażu za pomocą inteligentnych tagów identyfikacyjnych, takich jak RFID. Moduł 

algorytmu rozpoznawania twarzy można zainstalować na poręcznych dronach, które mają dostęp do 

obszarów o ograniczonym dostępie na lotnisku dla nieuprawnionego personelu. Co więcej, 

użyteczność tego modułu można wykorzystać do opisania i zaimplementowania innego algorytmu, 

który wykorzystuje detekcję ruchu i jednolity kolor do rozpoznawania personelu lotniska. Od 2000 roku 

poczyniono ogromne wysiłki, aby zautomatyzować proces rozpoznawania i śledzenia ludzi. 

Technologia rozpoznawania twarzy w połączeniu ze sztuczną inteligencją wykazała akceptowalne 

wyniki w środowiskach in situ/kontrolowanych. Jednak wyniki te są niejednoznaczne, gdy technologia 

ma radzić sobie z codziennymi sytuacjami. Typowym przykładem w tym kryterium jest porównanie 

nierozpoznanej twarzy z twarzą już zidentyfikowanej osoby. Di Sciascio omawia rozwiązanie problemu 

poprzez kategoryzację charakterystycznych właściwości na opisy cech wysokiego i niskiego poziomu. 

Charakterystyki wysokiego poziomu obejmują właściwości zawarte w odrębnych i unikalnych cechach 

zawartych w obiektach na obrazie. Niskopoziomowe cechy obrazu obejmują wizualne opisy obrazu, 

takie jak kolory, odcień, kontrast, jasność itp. Di Sciascio twierdzi, że nowy system rozpoznawania 

twarzy powinien opierać się na rozpoznawaniu opisów cech wysokiego poziomu, ponieważ są one 

nieodłączne i trwałe. opis na obrazie. Z drugiej strony, opis cech niskiego poziomu zmienia się 

nieustannie wraz ze zmianą kontrastu kolorów, jasności obrazu itp. Po 2000 roku podjęto wiele prób 

opracowania światowej klasy systemu rozpoznawania twarzy. Jednym z powszechnych systemów 

rozpoznawania twarzy jest analiza głównych komponentów (PCA). Metoda PCA kompiluje specjalne, 

charakterystyczne relacje przestrzenne między cechami terenu twarzy, na przykład linią szczęki, 

nosem, oczodołami, łukiem brwiowym itp. Jednak w celu opracowania ulepszonego, zaawansowanego 

i dokładnego systemu rozpoznawania twarzy wykorzystywane są sieci neuronowe (CNN). W tym 

algorytmie uczenia maszynowego system wykorzystuje opis charakterystyki wysokiego poziomu. 

Osoba na zdjęciu jest rozpoznawana całkowicie na podstawie poszczególnych części ciała i pełnego 

opisowego obrazu osoby. Zróżnicowane części ciała i pełny obraz osoby badanej są liniowo połączone 

ze sobą i mają dosyć warstwy multipołączeń, aby wytworzyć ostateczną reprezentację, jeśli obraz jest 

kwestionowany. Nowy i ulepszony system CNN zapewnia nam 800-pikselową/wymiarową 

reprezentację obiektu obrazu. CNN jest wystarczająco sprawny, aby nauczyć się lokalnych 

charakterystycznych opisów wysokiego poziomu z obrazu wejściowego. Archetypowy model 

klasyfikatora CNN składa się z losowo naprzemiennych sekwencji warstw splotowych i podpróbek do 

wyszukiwania cech i ekstrakcji w ostatniej warstwie. Wielkość szablonu warstwy splotowej ma postać 

matrycy 5×5, a wielkość szablonu podwarstwy to macierz 2×2. Obraz wejściowy jest rozwiązywany i 

akceptowany w rozdzielczości matrycy 23×32. Zbiór F1 składa się z sześciu numerów statystycznych 

map cech, a trzecia warstwa F3 składa się z 12 numerów statystycznych map cech. Pozostałe zestawy 

F1 i F4 mają taką samą ilość map cech statystycznych jak F1 i F3. Po przetworzeniu przez cztery warstwy 

powierzchniowe obraz wejściowy przechodzi teraz przez macierz strzałek w celu uzyskania wektora 

wyjściowego o wymiarach 240 × 1. Na koniec wektor ten jest analizowany przez ostatnią warstwę 

modułu, która jest włączona przez algorytm NN. Ta warstwa klasyfikuje wektor wejściowy na 30 

różnych klas. W zestawie warstw splotowych, F4 i ostatniej warstwie sieci NN, klasy są w pełni 

połączone. Ponadto klasyfikator CNN jest całkowicie wyszkolony maszynowo przy użyciu algorytmu 

wstecznej propagacji błędów w trybie wsadowym; ma to na celu ułatwienie uczenia maszynowego 



obejmującego uczenie się masek splotowych C1 i C2 w powierzchownych warstwach oraz uczenie się 

połączeń między różnymi warstwami w klasyfikatorze NN. Rysunek 1 przedstawia projekt CNN.  

 

Technologia rozpoznawania twarzy jest wykorzystywana do weryfikacji tożsamości klientów i 

dopasowywania pasażerów do ich bagażu za pośrednictwem kiosków. Rozpoznawanie twarzy, jak 

każde inne potężne narzędzie, może być wykorzystywane zarówno w dobrych, jak i złych celach. Dzięki 

doskonałym sieciom NN i chipom system staje się inteligentniejszy, zwiększając dostępną moc, co z 

kolei pozwala na zwiększenie liczby warstw, umożliwiając lepszą inteligencję. Tworzy to pętlę 

pozytywnego sprzężenia zwrotnego. 

SZTUCZNA INTELIGENCJA W IDENTYFIKACJI BAGAŻU LOTNICZEGO 

Bezpieczeństwo bagażu również odgrywa kluczową rolę w ochronie lotniska. W latach 80. i 90. 

rozbudowa infrastruktury lotniczej, takiej jak lotniska i obiekty kontroli ruchu lotniczego, nie szła w 

parze z rosnącym ruchem lotniczym. Spowodowało to brak równowagi w łańcuchu podaży i popytu, co 

ostatecznie doprowadziło do przepełnienia portów lotniczych. Przepełnione lotniska nie zwracały 

uwagi na kwestie bezpieczeństwa bagażu personelu. Było to niebezpieczne, ponieważ mogło utorować 

drogę do działalności przestępczej na wysokim szczeblu lotniczej, takiej jak przemyt nielegalnych 

substancji lub przedmiotów, porwanie i przetrzymywanie pasażerów cywilnych jako zakładników, 

rozbój, nielegalny transport nielegalnych materiałów wybuchowych bez nadzoru eksperta 

przewożenie nieautoryzowanych broni lub ostrych narzędzi obiekty w kabinie samolotu itp. W 

następstwie zamachu terrorystycznego w Nowym Jorku z 11 września 2001 r. lotniska stały się jeszcze 

bardziej zatłoczone w związku z niepokojem związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym. Dlatego 

identyfikacja bagażu pasażerskiego miała ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pasażerów cywilnych 

i aktywów lotniczych. Władze coraz bardziej zdawały sobie sprawę z konieczności identyfikacji 

pasażerów połączonej z identyfikacją bagażu. Stany Zjednoczone zwiększyły wysiłki w zakresie 

skanowania pasażerów i bezpieczeństwa do tego stopnia, że pasażerom często kazano się „rozebrać”, 

aby upewnić się, że podróżowanie jest bezpieczne. Jednak środki podjęte przez władze były dalece 

niewystarczające, aby zapobiec kolejnemu atakowi terrorystycznemu na terenie Stanów 

Zjednoczonych. Rzeczywistość była taka, że z ponad miliarda walizek codziennie w samych Stanach 

Zjednoczonych skanowano 3,8 miliona walizek. Najnowsza technologia dostępna w tym czasie w kraju 

zapewniała możliwość skanowania około 120-540 worków na godzinę, czyli dwóch pełnych ładunków 

na godzinę. Aby zapewnić dobrze zapewnione bezpieczeństwo, potrzebna była bardziej niezawodna, 

szybka i wyrafinowana technologia kontroli bezpieczeństwa w celu identyfikacji pasażerów i 

bezpieczeństwa bagażu. W tamtych czasach, przed tragedią z 11 września, na całym świecie do 

skanowania bagażu używano zwykłych aparatów rentgenowskich. Odpowiedzialność za identyfikację 



nieparzystych przedmiotów w bagażu spoczywającym w rękach fachowców, uważność personelu oraz 

możliwości i wydajność maszyny skanującej. Większość skanerów rentgenowskich została 

zaprojektowana tak, aby identyfikować niektóre niebezpieczne obiekty tylko na podstawie ich kształtu, 

przepuszczalności promieniowania rentgenowskiego i współczynnika odbicia. Jednak maszyny te w 

konsekwencji nie zidentyfikowały materiałów niebezpiecznych, na co wskazuje sposób, w jaki 

handlarze narkotyków zdołali uniknąć władz i przemycić produkty przy niewiele większym wysiłku niż 

wcześniej. Większość zagrożeń łatwo wymykała się protokołom bezpieczeństwa tylko z powodu 

niezdolności maszyny do zidentyfikowania nowego zagrożenia, dla których nie został 

zaprogramowany. Wszystkie technologie kontroli bezpieczeństwa odpowiedzialne za kontrolę bagażu 

powinny spełniać szereg kryteriów, w tym (ale nie wyłącznie): 

i. Zadowalający poziom dokładności rozpoznawania, identyfikacji i kategoryzacji obiektów. 

ii. Szybkie/szybkie działanie w celu sprawdzenia zatorów na lotniskach. 

Wszystkie dotychczasowe badania i prace literaturowe w kontekście rentgenowskiej kontroli bagażu 

są całkowicie oparte na modelu worka wizualnych słów (BoVW), biorąc pod uwagę fakt, że wciąż 

istnieje znacznie większa potrzeba imperialnych dowodów w zakresie udowodnienia, że maszyny 

potrafią automatycznie rozpoznawać i kategoryzować różne obiekty w oparciu o zagrożenie, jakie 

stwarzają. Jednak problem ten może zostać rozwiązany poprzez włączenie BoVW z zaawansowanym i 

najnowocześniejszym algorytmem CNN do rentgenowskich badań przesiewowych i obrazowania 

bagażu. CNN i BoVW można łączyć ze sobą w sposób liniowy za pomocą klasyfikatora maszyn wektorów 

nośnych (SVM). Głębokie konwolucyjne sieci neuronowe (DCNN) są szeroko wykorzystywane w wielu 

zastosowaniach komputerowej chromatografii, wizji i obrazowania. Wcześniej, jak widzieliśmy, 

używaliśmy CNN w narzędziach do identyfikacji pasażerów na posterunku kontroli bezpieczeństwa na 

lotnisku iw kioskach. Głębokie NN zostały najpierw zaproponowane przez Krizhevesky'ego. Sieci DCNN 

są takie same jak normalne CNN, ale są głębsze i szersze, mają bardziej liniowe połączenia i są bardziej 

wielowarstwowe niż normalne CNN. Rysunek 2 przedstawia architekturę DCNN. 

 

Sieci DCNN mają ponad cztery lub pięć warstw podstawowych z filtrami recepcyjnymi 11 × 11 i trzema 

warstwami fc w przeciwieństwie do normalnych sieci CNN, które mają tylko około czterech warstw. 

Sieci te zapewniają nam wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ sieci DCNN charakteryzują się 

wysokim stopniem parametryzacji. Jednak użycie i użyteczność przerw w połączeniach i ukrytych 

neuronów jest usuwana w przetwarzaniu i obróbce danych obrazowych, aby uniknąć nadmiernej 

parametryzacji i dopasowania rzadkich zmiennych neuronowych, tak że wydajność całej maszyny 

zależy od podwarstw podstawowych elementów sieci. Co więcej, obecność przeparametryzowanych 

przerw w sieci i wolnych neuronów ma tendencję do zmniejszania lub degradacji odporności obecnych 

sieci na przeciążenie w obrębie liniowej maszyny operacyjnej. Podobnie usuwanie, a następnie 



redukcja przerw w sieci i wolnych neuronów prowadzi do powstania systemu nieliniowego, który jest 

zdecydowanie bardziej złożony do zrozumienia i działania. W związku z tym potrzebne było 

nowatorskie podejście (funkcja aktywacji), aby ulepszyć DCNN pod kątem wynikającej z tego 

nieliniowości. W konsekwencji do istniejącego algorytmu wprowadzono ReLu (wyprostowaną 

jednostkę liniową). W kontekście sztucznej inteligencji i jej subdyscypliny, sieci SSN i wyprostowanych 

sieci NN, prostownica jest „funkcją aktywacji” definiowaną ogólnie przez dodatnią część jego 

matematycznego argumentu: 

 

gdzie x jest wejściem do neuronu. Jest to również znane jako funkcja rampy i jest analogiczne do 

prostowania półfalowego w elektrotechnice. Każda jednostka, która korzysta z takiego prostownika, 

jest znana jako wyprostowana jednostka liniowa (ReLU). Praca dotycząca ReLU w DCNN została w dużej 

mierze wykonana przez Zeilera i Fergusa. Po przeprowadzonych pracach zaprojektowali podobny 

wariant modelu z mniejszymi i krótszymi podatnymi polami. Kolejnego postępu w dziedzinie DCNN 

dokonali Simonyan i Zisserman (VGG) w ref. W pracy pokazano znaczenie głębokości sieci NN z 

maskami konwolucyjnymi ułożonymi w pola receptywne sortowania 3×3 z krokiem/tempem jedności. 

Istnieją dwie główne korzyści z używania małych macierzy obrazów wejściowych: po pierwsze, 

zwiększają nieliniowość systemu poprzez usunięcie przerw w sieci, a po drugie, zmniejszają ogólną 

liczbę parametrów w algorytmie w maszynie, co sprawdza przeparametryzowanie zmienne i związane 

z nimi ograniczenia. Obserwacje empiryczne wykazały, że użycie małych matryc wejściowych obrazów 

3 × 3, o głębokości nośnej 10–20 warstw, może znacznie zapewnić lepszą wydajność i efektywność 

algorytmu systemu. Dalsze zagrożenie przeparametryzacji można zmniejszyć, stosując DCNN z 

faktoryzacjami 50, 101 i 152 filtrów, które są ułożone w mniejsze macierze wejściowe, takie jak 1 × 1 i 

3 × 3 filtry. 

SZTUCZNA INTELIGENCJA W ZADOWOLENIU KLIENTÓW LINII LOTNICZYCH 

Sztuczna inteligencja może również stać się ścieżką, przez którą linie lotnicze łączą się ze swoimi 

klientami. Interfejsy użytkownika (UI) witryn internetowych wykorzystują teraz sztuczną inteligencję, 

która próbuje dostosować położenie przycisków, czcionki, układy itp. strony internetowej w 

odpowiedzi na to, gdzie klient wydaje się najczęściej klikać. Są to tak zwane inteligentne interfejsy 

użytkownika (IUI). Wraz z tym naturalnie pojawiają się obawy, czy oznacza to, że maszyna wpływa na 

decyzje, które użytkownik najprawdopodobniej podejmie. Chociaż to prawda, wygeneruje to znacznie 

silniejsze zaangażowanie użytkowników. Siatka jest najnowszym przykładem produktu, który miał na 

celu dostosowanie stron internetowych za pomocą uczenia maszynowego. IBM Watson Assistant i inne 

oprogramowanie może już odpowiadać na pytania zadane przez klienta (które interpretuje za pomocą 

NLU (zrozumienia języka naturalnego)), przeszukując bazy danych w poszukiwaniu informacji i może 

kierować szczególnie złożone pytania do rzeczywistych przedstawicieli klienta . Oszczędza to czas i 

pieniądze dla organizacji na dłuższą metę. Chatbot firmy Dubai Electricity and Water Authority, 

mRammas, odpowiedział na ponad 1,2 miliona zapytań klientów w 2019 roku. Spośród technologii 

wymienionych, chatboty są najbardziej wszechobecne. Dwie popularne metody tworzenia 

działającego chatbota podane są w poniższych podrozdziałach: 

a. Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) 

Składa się z NLU i generowania języka naturalnego (NLG). W przypadku NLU sztuczna inteligencja 

analizuje tekst od użytkownika i przekształca go w mieszankę tego, co uważa za istotne dane. 

Normalizuje dane wprowadzane przez użytkownika, korygując typowe błędy gramatyczne, dzięki 



czemu może działać wydajnie. Rozbija ten tekst na „tokeny” i sprawdza, czy te terminy można 

pogrupować w rodziny słów, na podstawie których może go zinterpretować. Są one klasyfikowane jako 

„intencje” (wskazanie, czego chce użytkownik) i „podmioty” (informacje uzupełniające). Może 

zidentyfikować adres lub jeśli klient jest podekscytowany, a następnie przekazać czat 

przedstawicielowi ludzkiemu. W przypadku NLG AI najpierw określa, jakie informacje należy zawrzeć 

w tekście. Następnie porządkuje układ tekstu. Łączy zdania, które mogą zawierać zbędne terminy, aby 

ułatwić czytanie, i dokonuje wyborów dotyczących leksykonu użytego do opisania pojęcia, np. „duży” 

lub „duży”. Ważne jest również generowanie wyrażenia odsyłającego. Wyrażenie odsyłające to takie, 

które jest używane w odniesieniu do miejsca, rzeczy lub wydarzenia, np. „3 km na zachód od A” kontra 

„2 km na zachód od B”, gdzie B jest mniej znanym punktem orientacyjnym między A a miejscem 

docelowym NLG można utworzyć, po prostu trenując algorytm uczenia maszynowego na dużych 

zestawach danych z odpowiednim tekstem napisanym przez człowieka. 

b. Dopasowywanie wzorów 

Tutaj program po prostu wyszukuje wzorce w danych wejściowych i szuka wcześniej wprowadzonych 

pytań, które są do niego podobne, a następnie wysyła odpowiednie odpowiedzi. Można to łatwo 

osiągnąć za pomocą języka AIML (Artifcial Intelligence Markup Language), dialektu XML. Można 

również wykorzystać sztuczną inteligencję do monitorowania usług, z których użytkownik będzie 

chętniej korzystał i zwiększyć ich widoczność w interfejsie użytkownika. SITA Smart Path to produkt, 

który był teraz używany w testach zarówno przez Lufthansę, jak i British Airways, i który skrócił o 

połowę czas wejścia na pokład z 40 minut do zaledwie 20. Automatyzuje proces wejścia na pokład 

poprzez identyfikację twarzy pasażera po porównaniu go z odprawą celną oraz dane dotyczące ochrony 

granic. 

SZTUCZNA INTELIGENCJA W BEZPIECZEŃSTWIE I KONSERWACJI STATKÓW POWIETRZNYCH 

Sztuczna inteligencja może odgrywać zakulisową rolę w bezpieczeństwie klientów poprzez 

zastosowania w operacjach konserwacyjnych i naprawczych. Konserwacja jest jedną z pięciu głównych 

przyczyn opóźnień samolotów, więc oszczędność czasu i zapobieganie nieplanowanym przeglądom to 

inwestycja dla linii lotniczych. Pomysł też nie jest specjalnie nowy. Według statystyk amerykańskiego 

Biura Transportu konserwacja spowodowała około 302 opóźnień w 2019 roku. Prowadzi to do dużych 

strat finansowych dla samolotów. 

Posiadanie sztucznej inteligencji, która może planować i planować zadania związane z konserwacją, 

jest inwestycją dla samolotu pasażerskiego. Oczekuje się, że do roku 2021 około 80% przemysłu 

lotniczego i obronnego będzie pod wpływem decyzji opartych na sztucznej inteligencji na każdym 

szczeblu departamentu. Najczęściej stosowane techniki sztucznej inteligencji to wnioskowanie oparte 

na przypadkach (CBR), algorytm genetyczny (GA), NN, system oparty na wiedzy (KBS) i logika rozmyta 

(FL). KBS to jedno z najstarszych podejść do zarządzania utrzymaniem ruchu. CBR to sposób na dodanie 

umiejętności uczenia się do systemu wspomagania decyzji (DSS) i diagnozowania błędów. GA pomaga 

w rozwiązywaniu skomplikowanych procesów obliczeniowych w celu optymalizacji problemów. NN 

jest również używany do diagnozowania usterek, ale także do konserwacji predykcyjnej. FL zajmuje się 

niepewnością w sekcji konserwacji predykcyjnej. Istnieją już działające produkty firm Rolls-Royce i 

Airbus, które ułatwiają konserwację predykcyjną, tj. ukierunkowanie na części zagrożone i planowanie 

serwisowania w oparciu o dokładniejsze szacunki trwałości części. Przeanalizujmy jeden przykład, aby 

zobaczyć, co AI może osiągnąć w utrzymaniu. Skywise, z Airbusa, najpierw uzyskuje dostęp do 

historycznych danych obsługowych samolotu lub floty samolotów. Czujniki są instalowane we 

wszystkich samolotach w wrażliwych miejscach, takich jak silnik, aby uzyskać w czasie rzeczywistym 

dane o tym, jak bardzo zmniejszyła się żywotność części po każdym użyciu. Dane są przesyłane do 



Skywise i analizowane po locie. Na przykład może zauważyć powolną zmianę ogólnego ciśnienia pompy 

hydraulicznej w czasie, a następnie oznakować część i powiadomić linię lotniczą, że chociaż może trwać 

przez kolejne pięć lotów, awaria w kolejnych dziesięciu jest bardzo prawdopodobna. Jeśli problem 

wydaje się szczególnie poważny, system może również wysłać wiadomość w środku. Pozwala to liniom 

lotniczym poświęcić więcej czasu na obsługę techniczną statku powietrznego i w międzyczasie 

przydzielić kolejny lot do przewozu klientów. Oprogramowanie wyświetli również dokładną instrukcję 

i procedurę naprawy, korzystając ze zdigitalizowanych instrukcji konserwacji. Odpowiednik firmy 

Honeywell, Honeywell Forge (dawniej GoDirect Connected Maintenance), zgłasza wskaźnik braku 

usterek (gdy zgłoszona część nie posiada żadnych usterek) o 1,5% i 35% zmniejszenie zakłóceń 

operacyjnych. Sztuczna inteligencja jest również wykorzystywana bardziej bezpośrednio, ponieważ 

zarządzają robotami konserwacyjnymi i naprawczymi. Robot projektowy CAIRE firmy Lufthansa 

Technik jest w stanie sprawdzać wzmocnione kompozyty na poszyciu samolotu pod kątem uszkodzeń, 

a następnie samodzielnie dokonywać napraw. Robot skanuje uszkodzenie, identyfikuje kształt złącza 

szalunkowego i potrzebną ścieżkę frezowania, wycina uszkodzoną część, a następnie zastępuje ją 

warstwami naprawczymi. Innym zastosowaniem sztucznej inteligencji jest analiza pogody, która 

usprawnia podejmowanie decyzji dotyczących lotów. Delta Airlines niedawno wprowadziła na rynek 

zastrzeżone oprogramowanie, które wykorzystuje uczenie maszynowe do tworzenia hipotetycznych 

wyników w oczekiwaniu na zakłócenia na dużą skalę spowodowane pogodą. Uczy się na podstawie 

wpływu zakłóceń pogodowych, aby z czasem lepiej je symulować. Innym świetnym przykładem jest 

system zapobiegania przekroczeniu pasa startowego firmy Airbus. System oblicza, czy w danym 

momencie można bezpiecznie wylądować samolotem o długości pasa startowego. Jest to obliczane 

zarówno dla warunków mokrej, jak i suchej drogi startowej. Oblicza je na podstawie szeregu 

parametrów statycznych i dynamicznych, w tym pozycji, typu samolotu i silnika, masy, prędkości 

względem ziemi, temperatury powietrza na zewnątrz, rzeczywistej i skalibrowanej prędkości lotu, 

wiatru, środka ciężkości oraz bieżącej konfiguracji klap/klap. Może nawet powiedzieć pilotom, aby 

używali maksymalnej siły hamowania, jeśli uzna, że ryzyko przekroczenia pasa startowego jest zbyt 

duże. Thales używa systemu z obsługą sztucznej inteligencji o nazwie TopSkySimDebrief do szkolenia 

kontrolerów ruchu lotniczego. „Elektroniczny asystent instruktora” monitoruje wszystko, od tętna 

ucznia po to, na czym skupia się jego wzrok podczas symulacji, a nawet rytm głosu. Zaalarmuje 

instruktora, jeśli uzna, że dana osoba zachowuje się inaczej niż jej linia bazowa. Spark Cognition 

opracował rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do przewidywania awarii komponentów. 

Monitoruje układy mechaniczne samolotu. Może również zalecić działania naprawcze, które należy 

podjąć w przypadku awarii. Głównym priorytetem projektanta jest poprawa efektywności paliwowej 

samolotu. Francuska firma Safety Line opracowała narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję do 

optymalizacji parametrów lotu w celu zwiększenia zużycia paliwa. Zużycie paliwa jest największe, gdy 

samolot jest w trybie wznoszenia. Więc improwizuje profile wznoszenia samolotu. Firma Garmin 

wprowadziła „Telligence”, sterowany głosem system szklanego kokpitu inspirowany sztuczną 

inteligencją. Za pomocą przycisku i polecenia głosowego pilot może dostroić częstotliwość; zmienić 

ekran wyświetlacza; i uzyskać dane o ruchu drogowym, dane o wietrze itp. Zamiast odwracać uwagę 

na różne zadania, mogą bardziej skupić się na lataniu. Nietrudno zauważyć, że sztuczna inteligencja w 

sektorze bezpieczeństwa w lotnictwie to już nie tylko hasło, którym ludzie opisują przyszłość, ale 

technologia, która już tu jest. 

WPŁYW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI NA ZDALNE WYKRYWANIE 

Teledetekcja jest przydatnym narzędziem do przeprowadzania analiz geograficznych. Ułatwiło to 

badanie i modelowanie głębi wiedzy o Ziemi i jej atmosferze. Obejmuje ogromną ilość badań w zakresie 

analiz spektralnych, przestrzennych i czasowych. W ciągu ostatnich kilku lat wpływ AI stał się tematem 

dyskusji. Sztuczna inteligencja z biegiem czasu udowodniła swoją skuteczność na wielu różnych 



obszarach. Elon Musk, właściciel Space X i Tesli, odważył się wprowadzić koncepcję sztucznej 

inteligencji w swoich samochodach dla publiczności. Jest używany w programie wizyjnym i 

planistycznym autopilota. Pojazd rejestruje obrazy w sposób ciągły. Uczy się, rozumie i znajduje 

natychmiastowe rozwiązanie w trudnych czasach. Podobnie zdjęcia satelitarne zawierają wiele 

informacji, które należy zrozumieć i przeanalizować. Trudno jest uzyskać informacje za pomocą równań 

matematycznych dla każdego piksela na obrazie. Jest to czasochłonne, a dokładność wyników nie 

będzie gwarantowana. Za pomocą algorytmów uczenia maszynowego dane można łatwo podzielić i 

posortować zgodnie z wymaganiami. Ułatwia cały proces teledetekcji. W różnych sekcjach teledetekcji 

pojawiają się coraz to nowsze podejścia. Uczenie wielokierunkowe (ML), uczenie transferowe (TL), 

uczenie częściowo nadzorowane (SSL), uczenie aktywne (AL) itp., to kilka niedawno wprowadzonych 

podejść do uczenia maszynowego, które zostały podjęte w kierunku teledetekcji. ML i SL są ze sobą 

powiązane. ML zajmuje się wyodrębnianiem cech, które są nieliniowe i zmniejszają wymiary; tj. dane 

wysokowymiarowe są konwertowane na dane niskowymiarowe przy zachowaniu stałego 

współczynnika jakości. SSL modeluje strukturę danych ML. TL aktualizuje zbiór danych o użytkowaniu 

terenu na podstawie czasowego wyniku zbioru danych na podstawie istniejącego pliku szkoleniowego, 

podczas gdy AL wykorzystuje zaktualizowane pliki szkoleniowe. Uczenie maszynowe zdecydowanie 

poprawiło obszary, takie jak klasyfikacja obiektów, wykrywanie i ekstrakcja, kodowanie i przetwarzanie 

na pokładzie itp. 

KLASYFIKACJA 

Klasyfikacja jest podzielona na dwie podkategorie: (a) nadzorowana (SC) i (b) nienadzorowana (UC). SC 

wykorzystuje koncepcje AI, takie jak NN i SVM. W przypadku klasyfikacji tworzona jest klasa do 

sortowania obiektów. Aby wygenerować klasę dla sklasyfikowanego modelu, wykorzystuje informacje 

oznaczone jako piksel (px). Na przykład klasą może być zestaw budynków, zestaw dróg lub zestaw 

typów roślinności. Każda klasa jest oznaczona kolorem. Klasy są różnicowane na podstawie wartości 

każdego piksela użytego do zdefiniowania klasy. Każda klasa uwzględnia region zainteresowania (ROI) 

(tj. punkty zainteresowania px należące do tej klasy). Punkty te pomagają w określeniu granic klasy. 

Wykorzystując wspomniane wcześniej koncepcje, SVM pomaga wektoryzować granicę klasy. 

Kategoryzuje ROI według zdefiniowanych klas. Następnie sieć NN wykrywa klasy na podstawie 

wprowadzonych danych treningowych. Rysunek 15.3 przedstawia klasyfikację mapy na podstawie 

różnych zdefiniowanych klas.  

 

Wizualizacja i monitorowanie podobnego obszaru zainteresowania (AOI) to problem, z którym boryka 

się UC. Istnieje wiele sposobów na wykonanie UC. Kilka z nich to NN, SVM i oparte na regułach . Te trzy 

sposoby są podstawowymi podejściami do przeprowadzenia UC. Podejścia te są objęte jednym 



terminem „algorytm grupowania”. Jest to powszechna metoda analizy statystycznej używana w 

aplikacjach UC. Pierwszym krokiem do wygenerowania mapy UC jest grupowanie rozmyte. Aby 

wykorzystać zależność elementu przestrzennego, grupowanie rozmyte łączy się z optymalizacją 

wielokryterialną. Następnym krokiem jest regularyzacja kontekstowa (CR). Wykorzystuje metody takie 

jak fuzja informacji z wielu źródeł, realizacja projekcji, hierarchiczne grupowanie. 

ZMIANA WYKRYWANIA 

Każdy satelita krążący wokół Ziemi generuje szereg czasowy. Szeregi czasowe generowane są przez 

algorytm zaprogramowany do analizy danej klasy. Każdy wygenerowany szereg czasowy może dać 

wgląd w wykrywanie zmian w klasie. Im większy szereg czasowy, tym większy byłby wymagany czas i 

moc przetwarzania. Istnieją podejścia bezpośrednie, takie jak analiza wektora zmian (CVA), 

odejmowanie obrazu itp. Jednak podejścia te są czasochłonne. Za pomocą algorytmów NN i Kernela 

ułatwia proces wykrywania zmian w długim okresie, biorąc pod uwagę SC i UC obrazów oraz wykrywa 

zmiany dla odpowiednich klas. Rysunek.4 przedstawia wykrywanie zmian między trzema różnymi 

mapami tego samego obszaru. 

 

 

Ekstrakcja funkcji 

Satelitarne zestawy danych mają duże rozmiary, wymagany jest dłuższy czas przetwarzania, a obecność 

szumów wpływa na jakość produktu. Każde pasmo zbioru danych ma znaczenie. Zamiast wydobywać 

każdy kawałek informacji z obrazu, podejście uczenia maszynowego  może wyodrębnić tylko 

wymagane informacje. Skraca to czas potrzebny do przetworzenia zestawu danych. Wybór funkcji 

wykorzystuje podejście GAs lub SVM w celu wyeliminowania niepożądanych funkcji. Wyodrębnianie 

cech wykorzystuje podejścia liniowe, takie jak PCA i regresja częściowej najmniejszych kwadratów 

(PLS). Rysunek 5 przedstawia ekstrakcję cech za pomocą długości fal pochłoniętego promieniowania. 



 

PRZETWARZANIE OBRAZU NA ORBICIE 

Zdolność do autonomicznego procesu na pokładzie jest trendem w satelicie obserwacji Ziemi (EOS), 

gdzie satelity mogą myśleć niezależnie. UoSat był pierwszym satelitą, który miał autonomiczny 

procesor na pokładzie. Obecnie Europejska Agencja Kosmiczna i Narodowa Agencja Aeronautyki i 

Przestrzeni Kosmicznej, największe światowe agencje kosmiczne, rozwinęły zdolność autonomicznego 

przetwarzania na pokładzie w swoich satelitach: na przykład mały projekt satelitarny dla autonomii na 

pokładzie (PROBA) opracowany przez ESA i algorytm dla Autonomicznej Nauki- oprogramowanie do 

eksperymentów rzemieślniczych NASA dla misji TechSat-21. Zamiast tego satelita Earth Observation-1 

wykorzystał ten algorytm, gdy misja TechSat-21 została przerwana. Najczęstsze funkcje wbudowanego 

procesora to (a) kompresja obrazu, (b) analiza obrazu i (c) wybór obrazu. Z tej trójki najważniejsza jest 

kompresja obrazu. Obrazy uchwycone przez satelity EO mają bardzo duży rozmiar danych. Kompresja 

skraca czas pobierania poprzez zmniejszenie rozmiaru. Używa stratnych lub bezstratnych. Lossy to 

kompresja o bardzo wysokim współczynniku, podczas gdy bezstratna kompresuje obraz bez utraty 

współczynnika jakości. Autonomiczna zdolność może funkcjonować do analizowania, wykrywania i 

klasyfikowania obiektów zgodnie z określonymi wymaganiami; na przykład musisz wykryć ilość 

roślinności na swoim obszarze. Wbudowany procesor można zaprogramować do wstępnego 

przetwarzania obrazów zarejestrowanych przez satelitę. Następnie procesor pokładowy wykonuje 

obliczenia, aby uzyskać dane statystyczne i porównać je z danymi treningowymi, aby znaleźć procent 

trafności. Jeśli obrazy przechwycone przez czujnik nie spełniają wymagań, zostaną natychmiast 

odrzucone. Jeśli spełniają wymagania, wbudowany procesor może przetworzyć analizę i przygotować 

obraz do pobrania. Rysunek 6 przedstawia PROBA (L) ESA i Earth Observation-1 (R) NASA 



 

SZTUCZNA INTELIGENCJA W DYNAMICE STATKÓW KOSMICZNYCH 

Istnieje wiele powodów wprowadzenia sztucznej inteligencji do statków kosmicznych. Pierwszym jest 

oczywiście monitorowanie stanu statku kosmicznego i środowiska; działa w dowolnym momencie. To 

informuje o dalszych działaniach i czy załoga (jeśli w ogóle) i statek kosmiczny są bezpieczne. Drugi to 

planowanie i harmonogramowanie. Optymalizacja czasu operacji zwiększa wydajność, a sieci NN z ich 

zdolnością do wykrywania drobnych relacji między parametrami są do tego dobrze przystosowane. 

Sztuczną inteligencję można również zastosować podczas realizacji tych planów, aby zapewnić, że 

wyniki są zgodne z oczekiwaniami i wykorzystać podsystemy statku kosmicznego, gdy tylko coś się nie 

powiedzie. Skutkuje to zmniejszonym obciążeniem załogi i nową równowagą odpowiedzialności 

między załogą, personelem naziemnym i pojazdem. Orientacja i kontrola orbity są wymagane w 

przypadku satelitów i teleskopów obserwacyjnych, dzięki czemu można je zawsze nakierować na cel. 

Manewry reorientacyjne są zwykle wykonywane przez algorytmy sterowania oparte na momentach 

zakłócających. Jednak podczas operowania satelitami wokół asteroid, momenty zakłóceniowe 

grawitacyjne są nieznane, a pole grawitacyjne może być nieliniowe. W takich przypadkach można użyć 

sieci NN, które działają w celu aproksymacji funkcji nieliniowych i momentów zakłócających w czasie 

rzeczywistym. Algorytmy wzmacniania neuronowego mogą być wykorzystywane do projektowania 

kontrolerów orbity, które maksymalizują efektywność zawisu wokół małych obiektów poprzez 

modelowanie problemu sterowania jako problem decyzyjny Markowa i implementację algorytmów 

bezpośredniego wyszukiwania polityk w celu znalezienia potencjalnych schematów sterowania dla 

utrzymania stacji orbitalnej. Sztuczna inteligencja może być również wykorzystywana do optymalizacji 

tras eksploracji kosmosu, aby zmaksymalizować wydajność paliwową lub zminimalizować czas 

potrzebny. Najpierw przyjrzymy się niektórym technikom wykorzystującym optymalizację ewolucyjną 

i ich zastosowaniom. Poniższe techniki są przydatne do optymalizacji dla pojedynczego celu. 

a. Ewolucja różniczkowa: Jest to odmiana GA, która jest używana do nieliniowych i nieróżnicowalnych 

ciągłych funkcji przestrzennych, takich jak transfery statków kosmicznych z napędem chemicznym, 

gdzie sekwencje wielokrotnych przyrostów prędkości impulsowej muszą być ustalone. 

b. Optymalizacja roju cząstek: jest to metoda, w której cząsteczka reprezentuje możliwe rozwiązanie 

problemu. Wiele cząstek zmierza w kierunku tego, co obecnie uważa się za obszar najlepiej 

dopasowany spośród wszystkich cząstek (jest on aktualizowany pod koniec każdego cyklu) w 

przestrzeni wyszukiwania rozwiązania. Z każdym cyklem zbliża się coraz bardziej do prawdziwie 

optymalnego rozwiązania, ale nie ma gwarancji, że zostanie znalezione najbardziej zoptymalizowane 

rozwiązanie. Jest używany w połączeniu z różnicowymi algorytmami ewolucji, aby znaleźć globalnie 

optymalne rozwiązania konsekwentnie dla scenariuszy transferu Ziemia-Mars. 



c. Strategia ewolucji macierzy kowariancji: modyfikuje macierz kowariancji problemu, aby zapewnić 

większe prawdopodobieństwo, że wynikowe rozwiązanie jest bliższe wcześniej znalezionym 

„użytecznym” rozwiązaniom. 

d. Optymalizacja kolonii mrówek: Jak sama nazwa wskazuje, działa podobnie do sposobu, w jaki kolonia 

mrówek szuka pożywienia; „feromony” są odrzucane w taki sposób, że bardziej obiecująca ścieżka 

możliwych rozwiązań do zbadania ma wyższy priorytet, a „odległość” do każdego z tych miejsc 

docelowych może zmniejszyć priorytet dowolnej ścieżki. 

Optymalizacja jednocelowa to potężne narzędzie, ale należy pamiętać, że czasami parametry, które 

próbujemy zoptymalizować, mogą ze sobą kolidować. Załóżmy na przykład, że chce się zbudować 

rakietę i zminimalizować wagę, ale także zmaksymalizować ilość przewożonego paliwa. Prowadzi to do 

tematu optymalizacji wielokryterialnej. Wymaga to koncepcji efektywności Pareto. W systemie o 

efektywności Pareto konfiguracja jest taka, że nie ma żadnego wzmocnienia, które można by stworzyć 

w jednym parametrze bez powodowania straty w innym. Front Pareto jest zatem zbiorem wszystkich 

możliwych konfiguracji w celu stworzenia systemu efektywnego w Pareto. Mówi się, że system jest 

zdominowany przez Pareto, jeśli nadal można go ulepszyć, aby stworzyć system naprawdę wydajny w 

Pareto. Do optymalizacji sekwencji przelotów planetarnych, minimalizując czas lotu i zużycie paliwa, 

zastosowano algorytm genetyczny sortowania niezdominowanego II (NGSA-II). Uczenie maszynowe, 

stosowane w połączeniu z tymi ewolucyjnymi metodami optymalizacji, umożliwia praktyczne 

obliczenia w czasie rzeczywistym, na przykład poprzez zastosowanie sieci NN do znalezienia 

początkowo optymalnych warunków w algorytmach inteligencji roju dla transferu 

międzyplanetarnego, redukując zazwyczaj długi czas zbieżności, przy użyciu maszyn SVM. Wykazano, 

że głębokie uczenie można trenować na podstawie informacji zwrotnej o optymalnej sytuacji w 

nieliniowych, deterministycznych systemach w czasie ciągłym, takich jak lądowanie statku 

kosmicznego. Wydaje się, że systemy te mogą nawet nauczyć się podstawowych zasad systemu, który 

modelują, jak równania Hamiltona-Jacobiego-Bellmana. Można to rozszerzyć o uzyskanie przez system 

optymalnej ścieżki przejścia z orbity Ziemi na Marsa. Nawet systemy zasilania można teraz 

zautomatyzować za pomocą sztucznej inteligencji, korzystając z sieci ANN lub sterowników logiki 

rozmytej. Fuzzifation przypisuje stopnie przynależności do danych wejściowych w ramach określonych 

funkcji przynależności. Zasady przypisywania członkostwa mogą zależeć od kilku zmiennych. Oznacza 

to, że sterownik logiki rozmytej może być zastosowany zarówno do sytuacji z wieloma wejściami – 

wiele wyjść, jak i z jednym wejściem – pojedyncze wyjście. Defuzzifer mapuje wyjściowe rozmyte 

zestawy do wyraźnych wartości wyjściowych. Przyjrzyjmy się możliwemu projektowi systemu zasilania 

opartego na ogniwach słonecznych. Wykorzystuje dwa wejścia dla sterownika logiki rozmytej: pierwsze 

to sygnał błędu wskazujący różnicę między generowaniem wyjścia a obciążeniem odniesienia, a drugie 

to pochodna tego sygnału błędu. Wyjściem regulatora jest zmiana prądu ładowania akumulatora. 

Schemat blokowy proponowanego sterownika z logiką rozmytą pokazano na rysunku 7. 



 

Standardowe trójkątne funkcje przynależności są wybierane jako wejście i wyjście sterownika logiki 

rozmytej w kategoriach: ujemna duża, ujemna średnia, ujemna mała, 0, dodatnia mała, dodatnia 

średnia i dodatnia duża. Trójkątne funkcje przynależności od Negatywnego Dużego do Pozytywnego 

Dużego są pokazane na rysunku 8.  

 

Zaproponowano sterowanie NN wykorzystujące propagację wsteczną do obsługi jednostek sterujących 

mocą, które kontrolują, czy system jest w szczytowej mocy lub czy znajduje się w stanie zaćmienia, na 

podstawie zmiany prądu akumulatora. Jest to pożądane, ponieważ nie musisz podawać algorytmowi 

samouczącemu się danych dotyczących działania systemu. Po prostu pozwól mu obserwować relacje 

między parametrami poprzez symulacje, a sam się nauczy. Wejściowymi parametrami sieci są tutaj 

prąd obciążenia i sygnał błędu, a sieć wyjściowa to zmiana prądu akumulator. 

PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 

Sztuczna inteligencja wprowadzi nowy świat, w którym odprawa na lotniskach odbywa się bez słowa i 

w ciągu kilku minut. Świat, w którym zapytania i usługi każdego pasażera są obsługiwane z łatwością. 

W tym idealnym świecie drony potrafiące teraz w pełni odróżnić wrogów od cywilów będą 

współpracować z żołnierzami, prawie jak przedłużenie batalionu. Ich zautomatyzowana konserwacja i 

optymalizacja zużycia paliwa uwolni czas żołnierzy na wykonywanie swojej pracy i skoncentrowanie się 

na teraźniejszości. AI będzie monitorować przestrzeń powietrzną, zapewniając całkowitą jasność co do 

tego, czy nadlatujący dron jest wrogi czy przyjazny. Satelity będą mapować nowe światy, identyfikując 

teren i potencjalne miejsca lądowania, aby ułatwić ludziom eksplorację Układu Słonecznego. Roboty 

pozbędą się pracowitości i utrzymają siedliska, takie jak ISS czy nasze przyszłe kolonie planetarne, 

utrzymując je w doskonałym stanie. Rakiety będą transportować ludzi tylko z opcjonalnymi danymi 

wejściowymi, aby przenieść ich z jednego miejsca do drugiego. Statystyki dotyczące pasażerów będą 

dostępne na wyciągnięcie ręki przez linie lotnicze, w tym czas podróży „od drzwi do drzwi” i sposób 

podróży, co pozwoli im zoptymalizować wrażenia pasażerów. Projektanci samolotów będą mogli 



przeprowadzać projekty generatywne, przeprowadzając wiele iteracji produktu, aby zmaksymalizować 

wydajność. Samoloty będą w stanie identyfikować zagrożenia za pomocą widzenia maszynowego. 

Abyśmy żyli na tym świecie, wymagałoby wielu udoskonaleń w naszym rozumieniu sztucznej 

inteligencji, z których każde wspierało następne. Im więcej osób zainteresuje się zastosowaniami AI, 

tym szybszy rozwój przemysłu lotniczego. 

WNIOSEK 

W przemyśle lotniczym sztuczna inteligencja jest dokładnie badana w komercyjnych sektorach 

przemysłu lotniczego i jest szeroko wdrażana w kilku obszarach, w tym w obsłudze klienta, na 

lotniskach i w lotach. Chociaż główne komercyjne linie pasażerskie dość wcześnie przyjęły sztuczną 

inteligencję, nadal istnieje duży potencjał do zbadania innowacji i automatyzacji. Do tej pory 

widzieliśmy, że dzięki technologii AI nastąpił ogromny wzrost poziomu bezpieczeństwa i obsługi 

lotniczej, rozwiązań samoobsługowych, doświadczenia klienta z automatyzacją, a także optymalizacji 

pracy pracowników. Sztuczna inteligencja przyniosła również znaczny poziom zysków i oszczędności, 

ponieważ umożliwia liderom branży podejmowanie świadomych decyzji poprzez inteligentne 

wykorzystanie danych przed podjęciem decyzji dotyczących pozycjonowania na rynku i cen. Sztuczna 

inteligencja przedstawiła kilka możliwości w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki, ponieważ wciąż 

znajduje się w bardzo wczesnej fazie, zwłaszcza biorąc pod uwagę rygorystyczny poziom środków 

bezpieczeństwa, które muszą być utrzymane w tak ściśle regulowanej branży. Każda opracowywana 

technologia lub system musi być w szerokim zakresie walidowany i certyfikowany, a często może nie 

zostać zatwierdzony przez międzynarodowe procesy FAA, dlatego wymagane są doskonałe metody 

weryfikacji, aby sztuczna inteligencja mogła osiągnąć swój maksymalny potencjał. Inną poważną 

barierą, którą przemysł kosmiczny musi pokonać, są obawy o prywatność danych i praktyki w zakresie 

cyberbezpieczeństwa, które należy należycie uwzględnić podczas opracowywania jakichkolwiek 

systemów dla sztucznej inteligencji. Ponieważ zastosowania sztucznej inteligencji w przemyśle 

kosmicznym i lotniczym stale się rozszerzają, coraz więcej konkurentów i liderów chętnie wdraża te 

rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Chociaż szersza adopcja sztucznej inteligencji wymaga 

znacznych nakładów i wysiłków, na całym świecie przyjmuje się, że ta innowacyjna technologia ma 

znaczny potencjał, który może w dużej mierze zoptymalizować produkcję, zapewnić zwiększoną 

wydajność, a także skutecznie radzić sobie z awariami. 



WPROWADZANIE 

Pogoda ma ogromny wpływ na nasze codzienne życie. Istnieje wiele aplikacji, które wymagają 

dokładnej prognozy pogody. Niektóre z zastosowań to rolnictwo i produkcja, operacje wojskowe, 

przemysł lotniczy, transport, komunikacja i tak dalej. Prognozowanie pogody jest kanonicznym 

wyzwaniem predykcyjnym, które wymaga wiedzy z wielu dyscyplin . Dynamiczny i chaotyczny 

charakter atmosfery czyni przewidywanie bardziej złożonym zadaniem. Wymaga większej mocy 

obliczeniowej, aby rozwiązać złożone równania matematyczne związane z atmosferą. To otwiera nową 

erę badań w prognozowaniu pogody, które będą działać lepiej pod względem kosztów obliczeniowych 

i dokładności prognoz. Ze względu na tak duże zastosowanie, badacze skłaniają się ku temu polu przez 

przewidywanie parametrów pogodowych, takich jak wilgotność, ciśnienie, prędkość wiatru, kierunek 

wiatru, parowanie, zanieczyszczenie itp. Wśród tych wszystkich parametrów bardzo istotnym 

parametrem jest temperatura, ponieważ od niej zależy wiele innych parametrów. . Dodatkowo ma 

duży wpływ nie tylko na życie ludzkie, ale także na regionalną działalność rolniczą i firmy użyteczności 

publicznej do szacowania zapotrzebowania w nadchodzących dniach itp. Obecnie prawie wszystkie 

stacje pogodowe są podłączone do Internetu, co zapewnia dane meteorologiczne w czasie 

rzeczywistym. Dane w czasie rzeczywistym to coś, co jest dostarczane natychmiast po ich zebraniu. 

Systemy czasu rzeczywistego są używane na całym świecie w takich zastosowaniach, jak 

monitorowanie ruchu, dostarczanie treści informacyjnych, wykrywanie oszustw w domenie 

finansowej, prognozowanie pogody itp. Zatem przewidywanie temperatury w czasie rzeczywistym jest 

kluczowym wyzwaniem. Metody prognozowania pogody można ogólnie podzielić na modele 

empiryczne i modele predykcyjne. Modele empiryczne wymagają dużej ilości obliczeń, podczas gdy 

modele predykcyjne wymagają dużej ilości danych. Ze względu na rosnące wykorzystanie komputerów 

dane internetowe są generowane ogromnie, a ze względu na łatwą dostępność mocy przetwarzania 

chipów i przystępne techniki przechowywania danych, modele prognostyczne są dość popularne wśród 

badaczy w porównaniu z modelami empirycznymi, ponieważ są całkowicie uzależnione od danych i 

opracować realistyczny model. Różne techniki, takie jak regresja liniowa, autoregresja, sieci 

wielowarstwowych perceptronów (MLP) i radialnych funkcji bazowych (RBF) są stosowane do 

przewidywania parametrów atmosferycznych, takich jak temperatura, prędkość wiatru, opady, 

zanieczyszczenie meteorologiczne itp. Oprócz tego narzędzia do eksploracji danych, takie jak wsparcie 

maszyna wektorowa (SVM), drzewa decyzyjne (CART), sztuczna sieć neuronowa (ANN) i klastry są 

wykorzystywane do badania ukrytych wzorców i trendów w tak ogromnym i statycznym zestawie 

danych meteorologicznych. Jednak metody eksploracji danych mają pewne ograniczenia, gdy są 

używane do szybkiej analizy strumieni danych, które są niestacjonarne, chaotyczne i niespójne lub mają 

dryf koncepcyjny. Do tej kategorii należy pogoda, ponieważ jej natura jest niestacjonarna. Wyżej 

wymienione techniki są całkiem odpowiednie dla danych statycznych, ale w czasie rzeczywistym dane 

przewidywane taką techniką to prawdziwa motywacja i duże wyzwanie. W kolejnych sekcjach zostaną 

szczegółowo omówione powiązane prace w zakresie prognozowania pogody z wykorzystaniem modeli 

uczenia maszynowego wraz z ograniczeniami i modelem głębokiego uczenia wykorzystywanym do 

prognozowania temperatury w czasie rzeczywistym. 

PRACA POWIĄZANA 

W celu przewidzenia trendu pogodowego ważnym czynnikiem jest czas, a zatem szeregi czasowe są w 

tym kontekście podstawowym pojęciem. Niezbędna jest znajomość trzech głównych cech szeregów 

czasowych, a mianowicie autokorelacji, sezonowości i stacjonarności. Stacjonarne szeregi czasowe są 

idealne do modelowania, ale uzyskanie takiego modelu jest naprawdę bardzo trudne, więc różne 

przekształcenia, takie jak średnia ruchoma (MA), wygładzanie wykładnicze (ES) i zintegrowana 

autoregresyjna średnia ruchoma (ARIMA), są wykorzystywane do budowania lepszego modelu 



predykcyjnego. W tej sekcji opisano różne modele uczenia maszynowego, które przewidują dane 

pogodowe. 

WIELOKROTNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ (MLR) 

MLR opisuje liniową zależność między zbiorem zmiennych niezależnych (X1, X2, … Xk) a zmienną 

niezależną (Y) i jest ogólnie przedstawiana jako 

 

Tutaj Y jest predyktorem, a X1, X2, … Xk są predyktorami; β0, β1, … βk są nazywane współczynnikiem 

regresji, a ε jest składnikiem błędu standardowego. W celu opracowania modelu obliczane są 

współczynniki regresji, a następnie obliczana jest wartość Y. Rzeczywiste i przewidywane wyniki są 

porównywane w celu zidentyfikowania terminu błędu. Ten prosty model jest rygorystycznie stosowany 

w wielu procesach prognostycznych. Paras i Mathur opracowali model statystyczny oparty na MLR i 

przewidzieli różne parametry pogodowe. Do prognozowania zbierano lokalnie warunki pogodowe dla 

danej stacji. Dane zostały przetworzone w celu uzyskania pewnych wskaźników statystycznych w celu 

wydobycia ukrytych informacji obecnych w szeregach czasowych. Te wskaźniki statystyczne, tj. MA, 

wykładnicza średnia krocząca (EMA), tempo zmian (ROC), OSCillator (OSC), momenty (μ2, μ3 i μ4) oraz 

współczynniki skośności i kurtozy, zostały obliczone dla pewnych okresów. Na podstawie korelacji 

wybrano cechy jako dane wejściowe do modeli i otrzymano równania regresji do przewidywania 

parametrów pogodowych. Sreehari opracował model prognozowania opadów oparty na MLR. Amral 

opracował model oparty na MLR, aby przewidzieć zapotrzebowanie systemu elektroenergetycznego 

na obciążenie krótkoterminowe (do 24 godzin) w południowym regionie Sulawesi. Patrząc na łatwość 

tego modelu, ten model jest łatwy do wdrożenia; jednak ten model jest całkiem odpowiedni, jeśli 

istnieje liniowa zależność między predyktorami a predyktorem; w środowisku czasu rzeczywistego 

wszystkie zmienne mają relację nieliniową. Dodatkowo brakujące dane lub nieprawidłowe wartości 

mogą utrudnić dokładność modelu, dlatego modele oparte na SSN zyskują coraz większą uwagę. 

Sztuczna sieć neuronowa (ANN) 

Podstawową jednostką obliczeniową w sieci neuronowej jest neuron lub perceptron symulujący 

zachowanie ludzkiego mózgu. Wejścia neuronowe odpowiadają wartościom zmiennych predykcyjnych 

pogody. Neurony warstwy ukrytej i warstwy wyjściowej akceptują dowolną liczbę wejść w zależności 

od typu synapsy wybranego do połączenia neuronów. Najpopularniejszą strategią jest wykorzystanie 

synaps ważonych, które łączą każdy neuron w warstwie źródłowej z każdym neuronem w warstwie 

docelowej w celu utworzenia sieci ze sprzężeniem do przodu. Komponent funkcji aktywacji skaluje 

wyjście z ukrytej warstwy do użytecznej wartości. Obliczona wartość jest porównywana z wartością 

rzeczywistą, a składnik błędu jest obliczany i propagowany wstecznie w całej sieci, a ten typ algorytmu 

nazywa się algorytmem wstecznej propagacji błędów. Kumar dokonał przeglądu prac wykonanych 

przez różnych badaczy korzystających z SSN, opracował model SNN, który zmniejsza koszty 

przetwarzania danych poprzez zwiększenie liczby warstw ukrytych, i zaobserwował zachowanie 

większej liczby warstw ukrytych w zakresie wydajności i uogólnienia modelu. Chattopadhyay i 

Chattopadhyay zaproponowali model ANN do prognozowania opadów w porze monsunowej dla 

indyjskich danych meteorologicznych. Do przeprowadzenia tego eksperymentu wykorzystano 

wyłącznie dane szeregów czasowych opadów. Model oparty na ANN okazał się lepszy od modelu MLR, 

ale nadal nie nadawał się do prognozowania pogody w czasie rzeczywistym. W związku z tym modele 

oparte na głębokim uczeniu się zyskują obecnie wiele uwagi. Shabana i Bewoor szczegółowo 



przeanalizowali różne modele głębokiego uczenia wykorzystywane do analizy danych w czasie 

rzeczywistym. Kolejna sekcja ujawnia te modele głębokiego uczenia się. 

MODELE DO GŁĘBOKIEJ NAUKI 

Sieci neuronowe ze sprzężeniem do przodu dają bardzo dobre wyniki, gdy są stosowane do 

rozwiązywania problemów z klasyfikacją, ale mogą zawieść, jeśli chodzi o dane szeregów czasowych. 

Powodem tego jest to, że zawierają statyczne mapowanie wektora wejściowego na wektor wyjściowy. 

Jednak problemy czasowe polegają na dynamicznie zmieniających się stanach, których należy się 

nauczyć podczas reprezentacji modelu. Jednym z przykładów tej czasowej natury jest prognoza 

pogody, w której podczas przewidywania przyszłych warunków pogodowych konieczne jest 

uwzględnienie parametrów pogody z przeszłości. Problemy te są również nazywane problemami 

przewidywania sekwencji, w których sygnał wejściowy do sieci neuronowej jest sekwencją wektorów 

cech, a oczekiwanym wynikiem jest prawidłowe przewidywanie nadchodzącego parametru sekwencji. 

W problemach przewidywania sekwencji prezentacja wektora wejściowego sieci neuronowej 

określonej sekwencji odbywa się w różnych krokach czasowych. Jest to główna przyczyna problemów 

z przewidywaniem sekwencji, które pociągają za sobą zastąpienie statycznej sieci neuronowej ze 

sprzężeniem do przodu modelem sieci neuronowej, który ujawnia nieliniowe zachowanie dynamiczne. 

Rekurencyjna sieć neuronowa (RNN) posiada tę właściwość. 

Rekurencyjne sieci neuronowe 

RNN wykazuje wysoce nieliniowe zachowanie dynamiczne, ponieważ jest najpotężniejszym i 

najbardziej niezawodnym typem architektury sieci neuronowej. RNN to naturalne uogólnienie 

sprzężenia zwrotnego sieci neuronowej na sekwencje. Architektura RNN zawiera pętlę w sieci, która 

pomaga w trwałości informacji. RNN to jedyne sieci, które mają pamięć wewnętrzną. Powodem 

preferowania RNN do sekwencyjnego przewidywania danych są RNN, które są w stanie zapamiętać 

ważne punkty dotyczące dostarczanych im danych wejściowych. Ta właściwość sprawia, że RNN może 

być bardzo specyficzny w przewidywaniu następnej wartości. RNN jest z powodzeniem wdrażany dla 

danych sekwencyjnych, tj. szeregów czasowych, głosu, tekstu, wideo, dźwięku, mowy, informacji 

finansowych, treści wiadomości, pogody i tak dalej. RNN może zbudować bardzo intensywne 

zrozumienie sekwencji i jej kontekstu. Dlatego wszędzie tam, gdzie znacznik czasu każdej ramki danych 

w sekwencji danych jest ważniejszy niż strukturalna zawartość pojedynczej ramki, należy zastosować 

RNN. Dane sekwencyjne to po prostu dane ciągłe, w których wzajemnie powiązane lub tego samego 

rodzaju rzeczy następują po sobie. Niektóre przykłady takich danych to sekwencja DNA lub informacje 

finansowe. Istnieje bardzo popularny rodzaj danych sekwencyjnych, tj. dane szeregów czasowych, 

które są po prostu szeregiem punktów danych uporządkowanych w czasie. Tradycyjne sieci 

neuronowe, takie jak sieć neuronowa ze sprzężeniem do przodu, nie były zdolne do utrwalania 

informacji. RNN zarządza tym problemem za pomocą pętli w swojej sieci. Na rysunku 1 sieć neuronowa 

pobiera trochę danych wejściowych xt i daje wartość wyjściową ht.  

 



 

W sieci istnieje pętla w punkcie A, która jest powodem przekazywania informacji z jednego kroku do 

drugiego. Z rysunku 2 jasno wynika, że RNN to nic innego jak wielokrotne powtórzenia tej samej sieci 

neuronowej, w której każda sieć przekazuje wiadomość do potomka.  

 

Aktualny stan sieci obliczany jest według wzoru: 

 

gdzie 

ht =stan bieżący 

ht − 1=poprzedni krok 

xt =stan wejścia 

Wzór na funkcję aktywacji: 

 

gdzie 

Whh =waga w neuronie powtarzalnym 

Wxh=waga na neuronie wejściowym 

Wydajność sieci obliczana jest według następującego wzoru: 

 

gdzie 

yt=wyjście 

Why = waga w warstwie wyjściowej 

Podczas uczenia modelu przez RNN brane są pod uwagę następujące kroki: 

1. xt jest dostarczany do sieci, co jest pojedynczym krokiem czasowym wejścia. 

2. Aktualny stan, tj. ht, jest obliczany za pomocą bieżącego wejścia i poprzedniego stanu. 

3. Dla następnego kroku czasowego bieżące ht traktowane jest jako ht–1. 



4. Ta procedura jest wykonywana w tylu krokach, ile wymaga problem. Następnie połącz dane ze 

wszystkich poprzednich kroków. 

5. Następnie yt, który jest bieżącym krokiem końcowym, jest obliczane po zakończeniu przetwarzania 

wszystkich kroków czasowych. 

6. Na koniec wytworzona wartość wyjściowa jest porównywana z rzeczywistą wyjściową w celu 

obliczenia błędu. 

7. Wartość błędu jest następnie propagowana wstecznie do sieci i odpowiednio aktualizowane są wagi. 

RNN jest szkolony w ten sposób. 

Problem z powtarzającą się siecią neuronową 

Szkolenie w RNN składa się z trzech głównych części. Początkowo sieć wykonuje przejście do przodu i 

przewiduje pewną wartość. Po drugie, oblicza funkcję straty. Dane wyjściowe funkcji strat wskazują, 

jak słabo działa sieć. Na koniec propagowano wstecznie wartość błędu, aby zmierzyć gradienty dla 

każdego węzła w sieci. Wagi wewnętrzne w sieci są dostosowywane w zależności od wartości 

gradientu. Gradient to punkt decyzyjny, w jaki sposób sieć będzie się uczyć. Jeśli nachylenie jest duże, 

oznacza to, że wymagana jest większa regulacja i odwrotnie. Stwarza to problem, że jeśli gradient do 

poprzednich warstw jest mały, to dopasowanie wagi do bieżącej warstwy staje się jeszcze mniejsze. W 

ten sposób gradient zmniejsza się, gdy przechodzi przez sieć, i ostatecznie sieć przestaje się uczyć. Ten 

problem nazywa się problemem znikającego gradientu. Ten problem powoduje, że RNN nie uczy się 

długoterminowych zależności w krokach czasowych; tj. RNN mają pamięć krótkotrwałą. 

Pamięć krótkoterminowa sieci LSTM (LSTM) 

Sieć neuronowa LSTM jest rozszerzeniem RNN, które rozszerza jego pamięć. LSTM może uczyć się 

zależności dalekiego zasięgu. LSTM zawiera podobną strukturę łańcuchową jak RNN; jedyną różnicą 

jest liczba warstw sieci neuronowej. LSTM składa się z czterech warstw zamiast jednej warstwy. Jak 

pokazano na rysunku 3, powtarzający się moduł w LSTM zawiera cztery wzajemnie oddziałujące 

warstwy.  

 

LSTM ma bramki do ochrony i kontroli stanu komórki. LSTM zawiera następujące składniki: 

1. Brama zapomnij, 2. bramka wejściowa i 3. bramka wyjściowa 

1. Bramka Zapomnij: Bramka ta służy do podejmowania decyzji, co należy usunąć z poprzedniego 

stanu, tj. h(t − 1). Decyzję podejmuje się po otrzymaniu wyjścia stanu poprzedniego i wejścia bieżącego 



xt. Wizualna reprezentacja komórki LSTM jest pokazana na rysunku 4. Jest to warstwa sigmoidalna i 

daje wynik od 0 do 1. 

 

2. Bramka wejściowa: Bramka wejściowa pobiera poprzednie wyjście i następne wejście i przepuszcza 

je przez kolejną warstwę sigmoidalną. Zwraca wartość z zakresu od 0 do 1. Wynik tej bramki jest 

mnożony przez wynik warstwy kandydującej. 

 

Ta warstwa stosuje tangens hiperboliczny, aby zmieszać dane wejściowe i poprzednie dane wyjściowe, 

zwracając wektor kandydujący do dodania do stanu wewnętrznego. Stan wewnętrzny jest 

aktualizowany według następującej formuły: 

 

3. Bramka wyjściowa: Bramka wyjściowa kontroluje, jaka część stanu wewnętrznego jest przekazywana 

do wyjścia. 

 

RNN i LSTM to popularne modele używane do prognozowania pogody. Jednak modele hybrydowe 

można zastosować, aby uzyskać dokładniejsze wyniki. Ponadto modele te są bardziej kosztowne 

obliczeniowo, ale można je wykonywać w środowisku równoległym. 

WNIOSKI 

Uzyskanie bardziej aktualnych wyników w zależności od danych w czasie rzeczywistym wymaga 

godziny. Obecnie techniki głębokiego uczenia, takie jak RNN i LSTM, dają lepsze wyniki w 

przewidywaniu danych w czasie rzeczywistym. W przyszłości hybrydowe modele głębokiego uczenia 

mogą być z powodzeniem wykorzystywane do przewidywania parametrów pogodowych, takich jak 



prędkość wiatru, wilgotność itp. Można je również zintegrować z istniejącymi już aplikacjami, takimi 

jak aplikacja internetowa, rolnictwo, produkcja, decyzje biznesowe itp. można wywnioskować, że 

technika głębokiego uczenia się oparta na sztucznej inteligencji może zastąpić ludzkie i tradycyjne 

metody w prognozowaniu pogody. Wydajność modelu można również zwiększyć, gdy zostanie 

zaimplementowany na górze GPU. 



WPROWADZENIE 

Rosnąca ilość i złożoność danych wymaga nowych i elastycznych podejść do ich wydobywania. 

Tradycyjna metoda ręcznej analizy danych stała się obecnie nieefektywna, a analiza komputerowa 

stała się konieczna. Metody statystyczne, systemy eksperckie, rozmyte sieci neuronowe i algorytmy 

uczenia maszynowego (ML) są szeroko badane i stosowane w eksploracji danych. Lekarstwa odgrywają 

bardzo istotną rolę w życiu każdego człowieka. Wyprodukowanie jakiegokolwiek nowego leku do 

leczenia choroby i rozpowszechnienie go w interesie publicznym przy użyciu konwencjonalnych metod 

jest bardzo długotrwałe/męczące i bardzo nieopłacalne. Kilka molekuł łączy się w nowy lek, dlatego 

konieczne jest znalezienie struktury molekuł, co można przeprowadzić poprzez eksplorację danych. 

Eksploracja danych oznacza znajdowanie nowych informacji z wielu danych 

biologicznych/strukturalnych, które zostały wcześniej przekazane do systemu, a uzyskane informacje 

są nowe i użyteczne. Lek jest środkiem chemicznym używanym głównie do 

rozpoznawania/identyfikacji lub leczenia choroby/choroby. Choroby są rozpoznawane na poziomie 

subatomowym zwanym cząsteczką docelową. Każda choroba jest leczona poprzez równoważenie 

oddziaływania cząsteczki docelowej z cząsteczką aktywnego leku. W przypadku różnych chorób istnieją 

różne cele, a także wiele aktywnych związków leczniczych. Tak więc bardzo konieczne staje się 

zaklasyfikowanie lub zidentyfikowanie aktywnych związków chemicznych z grupy dużych 

informacji/statystyk biochemicznych, która obejmuje związki aktywne, nieaktywne i niejednoznaczne. 

W praktyce projektowanie nowego leku obejmuje takie procesy, jak badanie przesiewowe związków 

chemicznych, a także kategoryzowanie tych związków, co jest bardzo nieekonomiczne pod względem 

kosztów (średni koszt to ok. 1 mld USD) i czasu (około 10–15 lat). Dlatego projektowanie leków to 

najważniejsza i najbardziej wymagająca praca w badaniach klinicznych. Eksploracja danych oznacza 

badanie istniejących wcześniej dużych baz danych w celu odkrycia/wydobycia czegoś, co jest dla nas 

nowe i przydatne. Podobnie jak eksploracja danych, eksploracja molekularna obejmuje odkrywanie 

nowych cząsteczek na podstawie dużych zbiorów danych biologicznych. Odkryte nowe cząsteczki mogą 

skuteczniej docierać do celu, a tym samym mają lepszą skuteczność terapeutyczną. Większość zadań 

eksploracji danych w bioinformatyce obejmuje skanowanie ogromnych grup cząsteczek w celu 

odkrycia pewnej jednorodności między cząsteczkami określonej klasy. Przykładem tego samego jest 

odkrycie leku, w którym naukowiec chce odkryć nowego kandydata na lek w oparciu o rozpoznawcze 

potwierdzenie aktywności przeciwko pewnej chorobie, zebrane przez skanowanie kilku tysięcy 

cząsteczek. Współczesny nacisk kładzie się na prognozy sukcesu syntezy chemicznej, której głównym 

celem jest znalezienie cech molekularnych, które utrudniają/utrudniają pożądaną reakcję. 

DLACZEGO GÓRNICTWO MOLEKULARNE? 

Wyprodukowanie jakiegokolwiek nowego leku do leczenia konkretnej choroby i wprowadzenie go do 

publicznego zainteresowania przy użyciu konwencjonalnych metod jest bardzo długotrwałe/męczące 

i nieopłacalne. Kilka molekuł łączy się ze sobą, tworząc nowy lek, dlatego konieczne jest znalezienie 

struktury molekuł, co można przeprowadzić poprzez eksplorację danych. Eksploracja danych oznacza 

znajdowanie nowych informacji z wielu danych biologicznych/strukturalnych, które zostały wcześniej 

przekazane do systemu, a uzyskane informacje są nowe i użyteczne. 

NARZĘDZIA ZAANGAŻOWANE W DATA MINING 

Eksploracja danych obejmuje trzy podstawowe narzędzia: 

1. Statystyki 

2. Sztuczna inteligencja (AI) 



3. Uczenie maszynowe 

Statystyka oznacza duży, istniejący wcześniej zbiór danych biologicznych o liczbie n struktur 

molekularnych, z których odkrywane są nowe i przydatne dane. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że 

jest to rodzaj analizy matematycznej, która polega na wykorzystaniu modeli kwantyfikowanych dla 

dowolnego zestawu danych. Statystyka wykorzystuje metodologie do wydobywania, analizowania, 

rewizji i wyciągania wniosków z podanych danych. W informatyce sztuczna inteligencja jest 

powszechnie znana jako wgląd maszynowy, tj. wiedza prezentowana przez maszyny, a nie normalny 

wgląd pokazywany przez ludzi. Można go również zdefiniować jako zdolność zaawansowanego 

komputera PC lub robota sterowanego przez komputer do wykonywania zadań ogólnie związanych z 

inteligentnymi istotami. Uczenie maszynowe to techniczne uczenie się algorytmów i reprezentacji 

statystycznej, które komputer wykorzystuje do wykonania określonej pracy bez użycia poleceń 

bezpośrednich/wyraźnych, w zależności od modeli i wniosków. Jest postrzegany jako pododdział AI. 

NAUKA O DANYCH 

Zanim przejdziemy do szczegółów dotyczących sztucznej inteligencji, zapoznajmy się najpierw z nauką 

o danych. Data science to szerokie pojęcie, które obejmuje wszystkie aspekty przetwarzania danych i 

to nie tylko pod kątem analitycznym, ale również algorytmicznym. Obejmuje następujące aspekty: 

1. Wizualizacja danych 

Jest to wysiłek/środek umieszczenia danych w wizualizowanym formacie w celu lepszego zrozumienia. 

2. Integracja danych 

Oznacza to zbieranie danych z różnych źródeł, a następnie łączenie ich w jednym formacie. Integracja 

odbywa się za pomocą następujących procesów, takich jak czyszczenie, mapowanie i transformacja. 

3. Architektura rozproszona 

Obejmuje to modele, zasady, reguły i standardy, które pomagają w zarządzaniu rodzajem danych, 

które są grupowane, w jaki sposób są gromadzone, prezentowane, łączone i ustawiane do 

wykorzystania w systemach informatycznych i organizacjach. 

4. Decyzje oparte na danych 

Jest to metoda zarządzania biznesem, która ocenia wybory, które można wycofać za pomocą 

możliwych do udowodnienia statystyk. 

5. Automatyzacja za pomocą ML 

Jest to podstawowy sposób na zautomatyzowanie danych przez podejście ML. 

6. Inżynieria danych 

Ten aspekt nauk o danych koncentruje się głównie na praktycznych zastosowaniach gromadzenia i 

analizy danych. 

UCZENIE MASZYNOWE 

Uczenie maszynowe to część sztucznej inteligencji, która kształci/szkoli program komputerowy lub 

oblicza zdolność do naturalnego zdobywania biegłości za pomocą zadań i konsekwentnego rozwoju. W 

większości skupia się na ulepszaniu programów komputerowych, które mogą uczyć się i uzyskiwać 

informacje dla siebie. Deweloperzy muszą kodować i sprawdzać ostrożnie, zgodnie z potrzebą, w celu, 



aby platforma mogła autonomicznie wykonywać ulepszenia wizyt. Proces ML przedstawiono na 

rysunku 1. 

 

Istnieją trzy rodzaje ML: 

• Nauka nienadzorowana (rysunek 2) 

 

• Uczenie nadzorowane (rysunek 3) 

 



• Uczenie się przez wzmacnianie (rysunek 4) 

 

 

TECHNIKI ML 

Dostępne są różne narzędzia ML do klasyfikacji różnych zestawów danych. Narzędzia ML, które 

znajdują rolę w projektowaniu leków farmaceutycznych, to sieć neuronowa, k-NN (k-najbliższy sąsiad), 

maszyna wektorów nośnych (SVM), Naive Bayes (NB) i drzewo decyzyjne (DT). Najlepsze narzędzie ML, 

które można dalej wykorzystać w projektowaniu leków, można znaleźć, stosując różne systemy 

macierzy do tych narzędzi ML, a wyniki można interpretować i porównywać. Sztuczna sieć neuronowa 

(ANN), NB, SVM, k-NN, DT, regresja logistyczna (LR), liniowa analiza dyskryminacyjna (LDA) i Random 

Forest (RF) mają różne algorytmy, na których działają. Każde pojedyncze narzędzie ML lub jednocześnie 

dwa narzędzia mogą być trenowane poprzez podanie zestawu danych. W naszym wyszkolonym 

programie stosowane są różne systemy macierzy, takie jak zamieszanie, dokładność, przypominanie, 

wynik F-1 i precyzja, aby uzyskać pożądane wyniki. Porównując wyniki dwóch równoczesnych 

algorytmów, można łatwo zidentyfikować, które narzędzie ML jest lepszym klasyfikatorem, a który 

najlepiej pasuje do tego badania. 

PODEJŚCIA UCZENIA MASZYNOWEGO DO WYDOBYWANIA CZĄSTECZEK 

Geerestein użył DT do rozróżnienia między potencjalnymi lekami a nielekami. Do uczenia modelu 

wykorzystano związki pobrane z dostępnych indeksów chemicznych i światowych baz danych indeksów 

leków. Stwierdzono, że miara niedokładności w niezależnym zestawie danych walidacyjnych wyniosła 

17,4%. Przewidywanie modelu można również wykorzystać do eskortowania pozyskiwania lub 

ekstrakcji związków do skanowania biologicznego lub tworzenia bibliotek kombinatorycznych. 

Christian Borgelt wykorzystał algorytm do odkrywania fragmentów w grupie cząsteczek, które 

pomagają w rozróżnieniu między odmiennymi klasami, na przykład aktywności, która dodatkowo 

pomogłaby w dziedzinie odkrywania leków. Autor wykorzystał zestaw danych, który jest publicznie 

dostępny w National Cancer Institute, zestaw danych DTP AIDS Antiviral Screen. W tym skanowaniu 

autor wykorzystał analizę formazanu do oszacowania zachowania ludzkich komórek CEM z HIV-1. 

Związki mające 50% konserwację/ochronę przed komórkami CEM przebadano ponownie i 

zarejestrowano jako umiarkowanie aktywne (CM). Związki zapewniające 100% konserwację/ochronę 

zostały zarejestrowane jako potwierdzone jako aktywne (CA). A związki, które nie spełniają żadnego z 

tych kryteriów, zostały zarejestrowane jako potwierdzone jako nieaktywne (CI). W sumie 

przetestowano 37 171 związków i stwierdzono, że 325 związków należy do CA, 877 związków należy 



do CM, a 35 969 związków należy do CI. Serra i Thompson  wygenerowali modele klasyfikacyjne do 

przewidywania wyniku cytogenetycznego in vitro dla grupy 383 związków organicznych. Wykorzystano 

dwie techniki k-NN i SVM. Wartości zaczerpnięto z testu przeprowadzonego na komórkach płuc 

chomika , która obejmuje zarówno ekspozycję 24-, jak i 48-godzinną. Do zakodowania topologicznych, 

elektronicznych, geometrycznych lub biegunowych cech powierzchni struktury użyto różnych 

deskryptorów. Ostateczny procent powodzenia kategoryzacji dla klasyfikatora k-NN złożonego tylko z 

6 topologicznych stwierdzono, że deskryptory wynoszą 81,2% dla zestawu uczącego i 86,5% za zestaw 

testowy. Stwierdzono, że całkowity procent powodzenia kategoryzacji dla modelu SVM z trzema 

deskryptorami wyniósł 99,7% dla zestawu uczącego, 92,1% dla zestawu z walidacją krzyżową i 83,8% 

dla zestawu testowego. Evgeny Byvatov  porównał systemy SVM i ANN do klasyfikacji leków/nieleków. 

Autor zastosował zarówno systemy do klasyfikowania zbioru danych o związkach na lekowe i 

nielekowe, jak i do filtrowania potencjalnie niechcianych cząsteczek jakobiblioteka złożona. W sumie 

wzięto pod uwagę 9208 cząsteczek (4998 leków i 4210 cząsteczek nielekowych). Wskaźniki wykonania 

obu klasyfikatorów porównano przy użyciu różnych deskryptorów - 120 standardowych deskryptorów 

fragmentów Ghose-Crippen oraz szerokiej gamy 180 różnych deskryptorów właściwości i 

fizykochemicznych z pakietu Molecular Operating Environment (MOE) oraz 225 topologicznych 

deskryptorów farmakoforów (CATS). Do walidacji krzyżowej uwzględniono łącznie 525 deskryptorów i 

stwierdzono, że wyniki uzyskane przez SVM były dokładniejsze (82% poprawnych przewidywań), a ANN 

wynosiło 80%. Andreas Bender (2004) wprowadził nowy sposób wyszukiwania podobieństw. W tej 

technice molekuły były nazywane środowiskiem atomowym, które następnie wprowadzano do 

systemu opartego na zdobywaniu informacji. Następnie do klasyfikacji związków stosuje się 

klasyfikator NB. Algorytm przewyższa wszystkie aktualne techniki odzyskiwania oceniane tutaj przy 

użyciu dwu- i trójwymiarowych deskryptorów. Ta technika może być również wykorzystana do 

rozpoznawania grup funkcyjnych w aktywnych cząsteczkach i jest skuteczna obliczeniowo. Gongde i 

Neagu (2005) zaproponowali energiczną technikę/procedurę, rozmyty model k-NN, do oceny 

toksyczności związków chemicznych. Metoda była zasadniczo zależna od metody nadzorowanego 

grupowania, znanej jako model k-NN, która działa na zasadzie rozmytej segregacji/klastrowania 

zamiast ostrej segregacji/klastrowania. Wyniki eksploracyjne rozmytego modelu k-NN nadzorowanego 

na 13 publicznych zestawach danych z repozytorium uczenia maszynowego UCI i siedmiu zestawach 

danych dotyczących toksyczności z rzeczywistych aplikacji skontrastowano z wynikami rozmytego 

klastrowania c-średnich, k-średnich klastrów, k- NN, rozmyte k-NN pod względem wykonania na 

podstawie klasyfikacji. Wyniki pokazały, że rozmyty model k-NN był najlepszą techniką przewidywania 

toksyczności związków chemicznych. 

Shubhangi i Hiremath wykorzystali SVM z siecią neuronową do rozpoznawania znaków pisanych 

odręcznie. Technika rozpoznawania znaków to drukowany obraz/dokument lub rozpoznawanie 

znaków odręcznych. Wykazali współpracę łączenia klasyfikatorów SVM z siecią neuronową przy użyciu 

zestawu cech morfologicznych. Zaproponowano podejście, które można wykorzystać do wykrywania i 

rozpoznawania obu kategorii znaków (cyfrowych i pisanych odręcznie). Stwierdzono, że klasyfikatorzy 

poprawnie zaklasyfikowali aż do 97%. Mandal i Jana (2013) przeprowadzili względne badanie 

algorytmu NB i k-NN dla wieloklasowej kategoryzacji cząsteczek leków. Eksplorację algorytmów NB i k-

NN przeprowadzono na biochemicznym zapisie danych pobranych z PubChem. Zestaw danych (tj. 

ocena qHTS w celu sprawdzenia autofluorescencji związku przy 460 nm (szary) w komórkach HEK293) 

został wzięty pod uwagę w analizie, która obejmuje łącznie 1280 rekordów, z których każdy jest 

powiązany z aktywnym, nieaktywnym lub niejednoznacznym Grupa. Ze zbioru danych 20% danych 

zostało zachowanych do celów badawczych, a reszta (80%) została wykorzystana do uczenia modelu. 

Zestaw danych testowych obejmował łącznie 256 związków, z których 14 było aktywnych, 54 były 

niejednoznaczne, a pozostałe związki były nieaktywne. Klasyfikator NB błędnie skategoryzował tylko 



cztery związki (jeden związek oczekiwano jako aktywny, ale w rzeczywistości był nieaktywny, a trzy 

związki oczekiwano jako aktywne, ale w rzeczywistości były one niejednoznaczne). Klasyfikator k-NN 

błędnie sklasyfikował tylko jeden związek (oczekiwany jako niejednoznaczny, ale w rzeczywistości był 

aktywny). Stwierdzono, że dokładność klasyfikatora NB wyniosła 93%, a klasyfikatora k-NN 99,6%. 

Ioannis wykorzystał ML i metody eksploracji danych w trwających badaniach nad cukrzycą w celu 

przekształcenia wszystkich inteligentnie dostępnych danych w cenną wiedzę. Gruntowne badania we 

wszystkich aspektach związanych/powiązanych z cukrzycą (takich jak diagnoza, etiopatofizjologia, 

leczenie itp.) doprowadziły do zebrania ogromnych ilości danych. Głównym celem tego badania była 

analiza wszystkich technik ML i eksploracji danych w zakresie eksperymentów z cukrzycą pod kątem 

wszystkich powyższych aspektów. Zastosowali szeroką gamę algorytmów ML. Głównie m.in. 85% 

charakteryzowało się uczeniem nadzorowanym, a pozostałe (15%) uczeniem się nienadzorowanym, 

czyli według zasad asocjacyjnych. Odkryli, że SVM był najbardziej udanym i powszechnie stosowanym 

algorytmem. Lei Zhang opracował wspomaganą komputerowo strategię planowania/przesiewania 

atomów dla struktury i badania cząsteczek zapachowych. Autor zastosował metodę przewidywania 

istoty cząstek przy użyciu techniki ML, a do przewidywania właściwości fizycznych, takich jak parametr 

rozpuszczalności, prężność pary i lepkość, zastosowano mechanizm udziału grupowego. Stworzono 

model MILP/MINLP do przesiewania/przedstawiania cząstek zapachowych. Wyniki pokazały, że nawet 

drobne zmiany w strukturze molekularnej mogą skutkować wyjątkowo różnymi aromatami. W związku 

z tym należy opracować obraz molekularny mający większe zestawy ram strukturalnych, aby ustanowić 

model, który może dokładniej przewidywać. Stwierdzono również, że cząsteczki o jednorodnym 

spektrum drgań mają jednorodne właściwości zapachowe. Konstantinos Vougas opisał nową 

procedurę skanowania in silico zależną zasadniczo od eksploracji reguł asocjacyjnych, rozpoznawania 

genów jako indywidualnych operatorów reakcji na leki i skontrastowania ich z odpowiednimi 

technikami eksploracji danych. Autorka opracowała komputerowy model przewidywania wyników 

biologicznych obejmujący głównie trzy etapy: pobranie zbioru danych, wybór odpowiedniego 

algorytmu i polecenie opracowania modelu przewidywania oraz przetestowanie go w nowych zbiorach 

danych. 

PROCEDURA 

Przygotowano model do porównania różnych narzędzi ML do klasyfikacji związków. Do analizy 

praktycznej opisy laptopów to Intel Core i5 7. generacji z 8 GB pamięci o dostępie swobodnym (RAM) 

z systemem operacyjnym Ubuntu (18.04.3 LTS). „Python” (wersja 3.7.3) był używany jako język 

programowania do uczenia i testowania różnych modeli. Głównym tematem tego modelu była 

klasyfikacja/kategoryzacja związków chemicznych na aktywne, nieaktywne i niejednoznaczne. 

Porównanie przeprowadzono między k-NN, SVM, DT, LR, LDA, RF i NB. Zastosowano wszystkie 

standardowe algorytmy z wyjątkiem NB (zastosowano NB Gaussa). Systemy metryk, które są tutaj 

używane do analizy wydajności, to precyzja, przypomnienie i wynik F1. Zestaw danych dotyczących 

związku chemicznego zaczerpnięto z PubChem (AID 720678). Ten zapis testu biologicznego (AID 

720678) jest powiązany z łącznie 98 dodatkowymi zapisami testu biologicznego w PubChem, który 

obejmuje kilka projektów testów (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/bioassay/720678). W zbiorze 

danych znajdowało się łącznie 10486 związków. Spośród nich 10 374 było nieaktywnych, 40 aktywnych, 

a 72 niejednoznacznych. Zastosowano format dzielony (70/30); tj. 70% całego zestawu danych zostało 

wykorzystanych do uczenia modelu, a pozostałe 30% do celów testowych. Biblioteka ML sklearn 

została użyta w Pythonie. 

WNIOSEK 

Szkolenie i testowanie różnych technik ML przeprowadzono przy użyciu wspomnianego zestawu 

danych, a ich wyniki porównano przy użyciu trzech systemów metryk i stwierdzono, że DT jest 



najskuteczniejszą techniką z 100% dokładnymi wynikami, a SVM i LR są najmniej skuteczne techniki z 

zaledwie 33% dokładnymi wynikami. Poza tymi technikami, LDA i RF zapewniają również obiecujące 

wyniki. 

 


