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Sztuczna Inteligencja

„konstruowanie maszyn, o których działaniu 
dałoby się powiedzieć, że są podobne 

do ludzkich przejawów inteligencji”

John McCarthy, 1956
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4Source: Paul Marsden https://digitalwellbeing.org
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1 składnik

5
Courtesy of Ray Kurzweil and Kurzweil Technologies, Inc.

Calculations
Sec x 1000$

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Ray_Kurzweil
http://www.kurzweilai.net/


2 składnik - dostępne zbiory danych
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3 składnik – samodzielne uczenie się zamiast reguł
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Zastosowania w Energetyce



Rodzaje problemów, które rozwiązuje ’wąskie’ AI (już dziś!)

Rodzaj Zastosowania

Klasyfikacja • Klasyfikacja zdjęć – „działający izolator / uszkodzony izolator”
• Klasyfikacja maili – „reklamacja / nie reklamacja”
• Klasyfikacja klienta– „zostanie / odejdzie”
• Segmentacja  – „segment A/segment B”
• Klasyfikacja pól faktury (OCR .pdf -> ”a”, „b”, „c”)

Tłumaczenie
(translacja)

• Zamiana mowy na tekst (STT – speech to text)
• Zamiana tekstu na mowę (TTS – text to speech)
• Przenoszenie cech (DEMO)

Tworzenie • Tworzenie obrazów – „wirtualny asystent”, „dzieło sztuki”
• Tworzenie dźwięków – „wirtualny kompozytor”
• Fake news
• Spersonalizowana oferta

Prognozowanie • Ceny na giełdzie
• Zużycie w dniu jutrzejszym
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Żródło googleblog.com



Przykład tłumaczenia (http://DeepL.com)
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Tłumaczenie ze zrozumieniem (Polski -> Angielski -> Polski)
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Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki będzie 
korzystny dla nas wszystkich, w tym dla sektora 
bankowego. Innowacje wymagają jednak odpowiednich 
ram prawnych i wypracowanych dobrych praktyk w 
przedsiębiorstwach. Każdy podmiot może działać we 
własnym zakresie, ale dzięki połączeniu sił i wymianie 
doświadczeń możemy osiągnąć więcej. Dlatego cieszę się, 
że Bank BGŻ BNP Paribas stał się partnerem strategicznym 
Koalicji na rzecz Polskich Innowacji - mówi Piotr Widacki, 
dyrektor zarządzający Banku BGŻ BNP Paribas.

Na wzroście innowacyjności polskiej gospodarki 
skorzystamy wszyscy, w tym również sektor bankowy. 
Innowacje potrzebują jednak odpowiednich ram 
legislacyjnych oraz wypracowanych dobrych praktyk w 
firmach. Każdy podmiot może działać na własną rękę, 
ale łącząc siły i wymieniając doświadczenia, możemy 
osiągnąć więcej. Dlatego cieszę się, że Bank BGŻ BNP 
Paribas został partnerem strategicznym Koalicji na rzecz 
Polskich Innowacji – mówi Piotr Widacki, dyrektor 
zarządzający w Banku BGŻ BNP Paribas.



Rozpoznawanie obrazu
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2015



Przykład analizy oblotu (nn)
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Oracle PL MapViewerOracle PL AI Detector
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Klasyfikacja zużycia EE (segmentacja Oracle OPower)
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Obszary użycia SI w energetyce – optymalizacja!

• Przewidywanie obciążenia sieci

• Przewidywanie awarii majątku (predictive maintainance)

• Tańsza ocena stanu majątku (obloty, wskazywanie wycinki)

• AI Trading

• Tańsza i szybsza obsługa Klienta – Chatboty

• Analiza profili i projektowanie segmentacji (Opower)

• Analiza incydentów cyberbezpieczeństwa

• Robotyka – autonomiczne drony i maszyny

• IT – bezobsługowe bazy autonomiczne
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Obszary użycia SI w energetyce – optymalizacja! – cd.

• Optymalizacja sterowania blokiem

• Wykrywanie kradzieży

• Prognozowanie wytwarzania OZE
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Gdzie są granice?



Rozpoznawanie emocji
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Szachy i GO – nauka bez człowieka idzie lepiej
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Szersza perspektywa – zachęcamy do włączenia się w prace

• Konieczność dostosowania prawa

• Odpowiedzialność za działania AI

• Zagadnienie dyskryminacji w zachowaniach AI (np. rekrutacja)

• Potencjalne nowe regulacje

• Wsparcie Państwa dla obszaru B+R

• Współpraca z nauką i edukacją
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Wnioski końcowe

• Ogromna część pracy ludzkiej da się zautomatyzować

• Mamy szanse na przełamanie naszych ograniczeń (‚Cognitive Limits’)

• Konieczne jest określenie własnej przewagi konkurencyjnej
– Dane, dane, dane!

• Znów musimy się uczyć:
– Nowe procesy (m.in. open innovation)

– Kształcenie i rekrutacja talentów (presja płacowa)

–Współpraca sektorowa i dzielenie się wiedzą
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AI w energetyce – wehikuł inwestycyjny czy konsumpcja?

Tworzenie 
i Korzystanie z AI

Niższe koszty Budowa wartości

Wyłącznie 
Konsumpcja AI

Niższe koszty
Redukcja miejsc 

pracy
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Q&A
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