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SZTUCZNA INTELIGENCJA  
 – SŁOWO WSTĘPNE
Celem niniejszego opracowania jest przegląd roz-
wiązań określanych jako Artifcial Intelligence (AI)/ 
Sztuczna Inteligencja (SI) – w  obszarze realizowa-
nym przez Comarch ERP. 

Niniejsze opracowanie nie ma na celu wyczer-
pania całości zagadnienia, jakim jest Sztuczna 
Inteligencja, a  raczej wskazanie głównych kierun-
ków i zasygnalizowanie trendów istotnych z punktu 
widzenia doświadczeń Comarch w tym obszarze. 

Na wstępie warto wspomnieć o  tym, czym tak 
naprawdę jest Sztuczna Inteligencja. Na potrzeby 
tego artykułu można przyjąć kilka głównych założeń.

Sztuczna inteligencja jest to wykorzystanie danych 
i  algorytmów do osiągnięcia przez system kom-
puterowy/ oprogramowanie nowych możliwości, 
które dotychczas były zarezerwowane jedynie do 
interakcji człowieka z  oprogramowaniem. Jest to 
też zwiększenie ergonomii oprogramowania i  jego 
użyteczności. Dla osiągnięcia tego celu niezbędna 
jest wysoka jakość komunikacji systemu z użytkow-
nikiem. W  1950 roku Alan Turing zaproponował 
następujące podejście do testu inteligencji maszyny: 
możemy mówić o  inteligencji maszyny wtedy, gdy 
człowiek komunikujący się z maszyną nie jest w sta-
nie rozróżnić, czy komunikuje się z  maszyną, czy 
z  człowiekiem. Sztuczna Inteligencja rozumiana 
w  kontekście przedsiębiorstw i  systemów ERP to 
także wzrost automatyzacji, zarówno w  obszarze 
realizowania codziennych czynności, jak i w obsza-
rze przyspieszenia/ sugerowania/ podpowiadania 
odpowiednich decyzji. 

Historia Sztucznej 
Inteligencji

Pojęcie Sztucznej Inteligencji nie jest pojęciem 
nowym, a  sama koncepcja imitowania przez 
maszynę zachowania typowo ludzkiego sięga 
wielu wieków wstecz. Wystarczy wspomnieć XVI-
wieczną legendę o  Golemie, w  której praski rabin 
za pomocą glinianego Golema i  glinianych tabli-
czek sterował maszyną w ten sposób, aby zastępo-
wała człowieka w  jego codziennych obowiązkach. 
Wprawdzie samo opowiadanie wskazuje również 

na niebezpieczeństwa płynące z  tego typu ekspe-
rymentów, ale warto zwrócić uwagę na to, że już 
wtedy człowiek marzył o możliwości nadania urzą-
dzeniom wybranych cech ludzkich.

Nowoczesne teoretyczne podwaliny pod sztuczną 
inteligencję są osadzone w  matematyce, statystyce 
oraz rachunku prawdopodobieństwa. Do najważniej-
szych wydarzeń, które warto odnotować w  historii 
współczesnej Sztucznej Inteligencji, należą: powsta-
nie obwodowego modelu mózgu i sugestii uczenia 
się neuronów, następnie powstanie w  1950 roku 
pierwszej sieci neuronowej wraz z opublikowaniem 
przez Alana Turinga pracy „Computing Machinery 
and Intelligence”, zawierającej teorię uczenia maszyn, 
algorytmów genetycznych i  wspomnianego wcze-
śniej testu Turinga.

Narodziny pojęcia „sztuczna inteligencja” (nazwa 
zaproponowana przez Johna McCarthy’ego) 
jako dyscypliny wiedzy to rok 1956 i  konferencja 
w Dartmouth College (USA), kiedy to powstała klu-
czowa hipoteza mówiąca o  tym, że „każdy aspekt 
uczenia się, jak również każda inna własność inte-
ligencji, mogą być w zasadzie opisane tak precyzyj-
nie, że będzie można zbudować maszynę zdolną 
do ich symulacji…”. Kolejne lata 1966 – 1973 nie 
przynoszą przełomu, głównie z  uwagi na barierę 
związaną z możliwościami obliczeniowymi. Do roku 
1979 powstają pierwsze bazy wiedzy, które mogą 
być potencjalnie wykorzystywane przez Sztuczną 
Inteligencję (DENDRAL, MYCIN, SHDRLU) oraz opra-
cowywane są systemy eksperckie. Lata 1980. przy-
noszą przełom, w  roku 1980 systemy eksperckie 
trafiają do przemysłu (DEC, DuPont), a w 1987 coraz 
większą rolę w Sztucznej Inteligencji zaczyna odgry-
wać podejście probabilistyczne. Kolejny przełom 
przynosi pojawienie się tak zwanych inteligentnych 
agentów, czyli systemów SOAR, botów interneto-
wych, które naśladują ludzkie zachowanie. W 1997 
roku komputer Deep Blue pokonuje wybitnego sza-
chistę Garriego Kasparowa. Wreszcie w  roku 2014 
chatbotowi Eugene Goostmanowi udaje się prze-
konać 33% ludzi, że jest ukraińską nastolatką, pozy-
tywnie zdając tym samym test Turinga.





Dlaczego Sztuczna 
Inteligencja rozwija się 
właśnie teraz?

Jak łatwo zauważyć z  powyższego podsumowa-
nia, teoretyczne fundamenty rozwoju sztucznej 
inteligencji były znane od lat 1940-50. ubiegłego 
wieku. Warto w  związku z  tym zadać sobie pyta-
nia: dlaczego sztuczna inteligencja właśnie teraz 
staje się dominującym trendem? Dlaczego pojawia 
się nie tylko w  wąskich zastosowaniach specjali-
stycznych, ale także w  szeroko rozumianym roz-
woju oprogramowania, internetu, usług, przedsię-
biorstw? Odpowiedź na te pytania jest prosta. Tak 
jak do fizycznego zjawiska spalania potrzebne są 
tlen i paliwo, tak dla rozwoju Sztucznej Inteligencji 
niezbędne składniki to dane i  moc obliczeniowa. 
Powstały w  1956 roku pierwszy dysk twardy miał 
pojemność 4,4 MB. W 1992 roku na świecie powsta-
wało około 100 GB danych dziennie, a w 2018 roku 
50 000 GB powstaje co sekundę.

Jednocześnie skok wydajnościowy ma miejsce 
w  obszarze mocy obliczeniowej. Wystarczy wspo-
mnieć że każdy z nas, wkładając dzisiaj do kieszeni 
telefon, zabiera ze sobą moc obliczeniową wielo-
krotnie przewyższającą komputery osobiste jeszcze 
10 lat temu. Oprócz samego powstawania danych 
i  przetwarzania ich przez komputery o  wysokiej 
mocy obliczeniowej jednym z  kluczowych czynni-
ków, jaki ma wpływ na rozwój sztucznej inteligencji, 
jest jakość danych. Nie wystarczy bowiem wybrać 
dowolny zbiór danych i  nakazać sieci neuronowej 
się uczyć. Jeśli chcemy osiągnąć właściwe rezultaty, 
proces uczenia i  projektowania wymaga danych 
o wysokiej jakości oraz odpowiedniej uwagi pracu-
jących z systemem ekspertów. W tym miejscu warto 
wspomnieć chatbota Tay, który na skutek uczenia 
się przez serwisy społecznościowe i internet zaczął 
odpowiadać użytkownikom w  sposób radykalny 
i  rasistowski. Właściwa jakość i  odpowiednia ilość 
danych jest kluczowym elementem rozwoju syste-
mów SI.

DANE MOC  
OBLICZENIOWA

ROZWÓJ  
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
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Artificial Intelligence, 
Machine Learning  
i Deep Learning 

Jak wcześniej wspomniano, Artificial Intelligence/ 
Sztuczna Inteligencja jest obecnie jednym z głównych 
trendów w rozwoju usług, przedsiębiorstw i  informa-
tyki. W  związku z  tym temat ten często pojawia się 
także w przekazie marketingowym, a co za tym idzie 
w  naturalny sposób pojawia się pewien chaos infor-
macyjny. Z punktu widzenia niniejszego artykułu jako 
Sztuczną Inteligencję określa się każdą technikę, która 
pozwala komputerom na symulowanie ludzkiej inteli-
gencji, wykorzystanie logiki, drzew decyzyjnych, reguł, 
uczenia maszynowego. 

Poprzez uczenie maszynowe rozumie się tę cześć SI, 
która pozwala komputerom na wykorzystanie mecha-
nizmów statystycznych w  celu osiągnięcia efektu 
uczenia, tzn. poprawy wyników. Jako głębokie uczenie 
(Deep Learning) natomiast rozumiemy część Machine 
Learningu, która pozwala komputerom na uczenie się 
w celu realizacji zadań takich jak mowa czy rozpozna-
wanie obrazu poprzez wykorzystanie wielowarstwo-
wych sieci neuronowych i dużych zbiorów danych.

Należy zaznaczyć, że każde z wymienionych podejść 
do Sztucznej Inteligencji może występować w wielu 
różnych zastosowaniach, co więcej: z  punktu 

widzenia konieczności rozwiązania wybranego 
problemu biznesowego często stosuje się metody 
mieszane. Jest to zależne od poziomu złożoności 
danego problemu biznesowego, jak i oczekiwanych 
rezultatów oraz warunków brzegowych. 

Z  istotnych pojęć dla Sztucznej Inteligencji warto 
jeszcze wymienić różnice w  podejściu do ucze-
nia. Z  punktu widzenia danych, które znajdują się 
w  zbiorze uczącym, można przyjąć rozwiązanie 
oparte o tak zwane uczenie nadzorowane, uczenie 
nienadzorowane oraz uczenie oparte na nagro-
dzie. W dużym uproszczeniu: uczenia nadzorowane 
to uczenie systemu na danych, których rezultat 
jest nam znany. Przykładowo, mamy zbiór 10 000 
transakcji, o których wiemy, że 100 spośród nich to 
„fraud” i oczekujemy, że kolejne transakcje pojawia-
jące się w systemie będą poprawnie klasyfikowane. 
W  przypadku uczenia nienadzorowanego staramy 
się nauczyć system odnajdywania i  wyszukiwania 
wzorca w samych danych. Przykładem takiego ucze-
nia może być k-means, wykorzystany do segmen-
tacji zbioru danych kontrahentów na jednorodne 
grupy o  podobnych zachowaniach. Przykładem 
uczenia wzmocnionego są algorytmy wykorzysty-
wane do rozwiązywania zadań takich jak na przy-
kład gra w szachy, gdzie system nagradzany jest za 
zwycięstwo, tzn. osiągnięcie określonego celu.
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Zastosowania uczenia 
maszynowego/Sztucznej 
Inteligencji.

Wachlarz zastosowań Sztucznej Inteligencji jest 
bardzo szeroki. Jej aspekty towarzyszą nam w życiu 
codziennym choćby w  takich narzędziach jak 
wyszukiwarki internetowe, nawigacja, podpowia-
danie treści czy algorytmy służące do automatycz-
nego tłumaczenia treści. Do najważniejszych grup 
zastosowań należą:

 n  wspieranie procesów decyzyjnych 
i rekomendacje

 n  automatyzacja procesów

 n  wirtualni asystenci, chatboty, komunikacja 
maszyn językiem naturalnym

 n  maszyny samouczące

 n  SI wbudowywane bezpośrednio maszyny 
i urządzenia

 n  inne rozwiązania.

W niniejszym artykule wskazano wybrane zastoso-
wania mające znaczenie z punktu widzenia imple-
mentacji rozwiązań w sektorze przedsiębiorstw.



Jednym z  popularniejszych zastosowań Sztucznej 
Inteligencji jest zastosowanie algorytmów do perso-
nalizacji, a następnie targetowania i tworzenia reko-
mendacji dla klientów. W  sektorach e-commerce 
i retail, SI może być wykorzystywana bardzo szeroko 
i  przynosić wymierne korzyści biznesowe poprzez 
wzrost sprzedaży i  marży. Systemy SI w  pierwszej 
kolejności dzięki mechanizmom statystycznym 
i  algorytmom typu k-means pozwalają na lepsze 
zrozumienie klienta i wydzielenie grup homogenicz-
nych (grup klientów o określonym profilu zachowań 
zakupowych i  preferencjach). Kolejnym krokiem 
może być zastosowanie algorytmów predykcyjnych 
do skutecznego zmotywowania klientów do okre-
ślonych zachowań takich jak cross-selling (dodat-
kowo dzięki analizie koszyka), up-selling poprzez 
precyzyjne targetowanie ofert i kampanii marketin-
gowych czy promowanie produktów substytucyj-
nych w przypadku braku oferowanego produktu na 
magazynie. Jednym z  popularniejszych rozwiązań 
jest tutaj Next Best Offer (targetowanie oferty na 
podstawie historycznego zachowania i  bieżącego 
koszyka) oraz Next Best Action (proponowanie kolej-
nego kroku w komunikacji z klientem). 

W szeroko rozumianym handlu Sztuczna Inteligencja 
może także wspierać procesy back office. Dzięki 
predykcji sprzedaży możliwe jest tworzenie algo-
rytmów automatycznego replenishmentu, z  kolei 
zastosowanie Sztucznej Inteligencji w  obszarze 
analizy kontrahentów może wspierać pracowników 
firmy na przykład w określaniu limitów kredytowych 
i badaniu wiarygodności nabywców. 

Jednym z  istotniejszych zastosowań SI w obszarze 
współpracy z  klientem jest także analiza i  podej-
mowanie działań antychurnowych (zapobieganie 
odejściom klientów). Z  uwagi na dynamikę tego 
procesu, działania podejmowane z  opóźnieniem 
często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. 
Sztuczna Inteligencja, umożliwiająca wielowa-
riantową analizę czynników związanych z  relacją 
z klientem w czasie rzeczywistym, pozwala szybko 
i  precyzyjnie wskazać grupę klientów, wobec któ-
rej można podjąć działania antychurnowe. SI może 
także podpowiadać konkretne działania, kierując 
się takimi wyznacznikami jak wartość relacji z klien-
tem czy chęć walki o każdego klienta.
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Jeżeli chodzi o  sektor przemysłowy, tu również 
Sztuczna Inteligencja ma wiele zastosowań. Jednym 
z ciekawszych zagadnień może być analiza obrazu. 
Automatyczne rozpoznawanie przez SI tego, co znaj-
duje się na zdjęciu lub przed obiektywem kamery, 
może mieć zastosowanie na przykład w:

 n kwestiach związanych z bezpieczeństwem  
i ochroną obiektów przemysłowych

 n  rozwiązywaniu problemu automatycznej 
kontroli jakości

 n  identyfikacji treści zapisanej w  zeskanowanym 
dokumencie.

Sztuczna Inteligencja okazuje się przydatna także 
jako wsparcie w  ustalaniu technologii produkcji, 
rozwiązując problem optymalnego doboru zamien-
ników czy też jako wsparcie dla utrzymania odpo-
wiedniego poziomu zapasów. SI może także wspie-
rać optymalizację obłożenia poszczególnych linii 
i gniazd produkcyjnych. 

Jak już wspomniano wcześniej, paliwem dla 
Sztucznej Inteligencji są dane. W  związku z  tym, 
poza danymi transakcyjnymi przechowywanymi 
w  systemach ERP, szczególnie interesujące dla SI 
okazują się dane zgromadzone na platformach IoT 
(Internet of Things, Internet Rzeczy). Dzięki integracji 
z systemem ERP i opomiarowaniu maszyn, gniazd 
i  linii produkcyjnych, możliwe jest zastosowanie 

Sztucznej Inteligencji do analizy procesów pro-
dukcyjnych. W Comarch już zbudowaliśmy rozwią-
zania, które za pomocą mechanizmów Sztucznej 
Inteligencji pozwalają na predykcję prawdopodob-
nej liczby awarii i  przestojów maszyn na podsta-
wie danych aktualnych i  historycznych. Potrafimy 
także zaprognozować, jaka będzie prawdopodobna 
liczba braków/sztuk uszkodzonych w zależności od 
czynników wewnętrznych i zewnętrznych Sztuczna 
Inteligencja może być także elementem optyma-
lizującym działanie fabryk poprzez rozwiązywanie 
problemów z dziedziny badań operacyjnych.

W 2018 ROKU PONAD

10,000
FIRM SKORZYSTAŁO Z CHMURY ERP

MIKRO, MAŁE
I ŚREDNIE FIRMY (WERSJE PŁATNE)

Comarch ERP XT
5,800 FIRM

Comarch ERP Optima
4,400 FIRM

491 200

14,8 MLN

15 900

2 MLN 

8 700

DANE DLA COMARCH ERP OPTIMA

ŚREDNIA ILOŚĆ 
UŻYTKOWNIKÓW

ILOŚC 
KONTRAHENTÓW

ILOŚĆ BAZ 
HOSTINGOWYCH 
NA SERWERACH

LICZBA DOKUMENTÓW 
HANDLOWO-MAGAZYNOWYCH

LICZBA DEKRETÓW
KSIĘGOWYCH

LICZBA WYSŁANYCH
DEKLARACJI PODATKOWYCH

13,1 MLN
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Sztuczna Inteligencja na co 
dzień w Twoim ERP

Comarch od lat realizuje strategię dostarczania 
optymalnych i nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych w ramach systemów ERP. O ile w poprzed-
nich latach królowały tu rozwiązania mobilne 
i analityczne, teraz przyszła kolej na wspomaganie 
systemu ERP Sztuczną Inteligencją.

Jedną z  głównych przewag, którą w  sektorze ERP 
Comarch posiada nad konkurentami, jest bardzo 
duży portfel klientów w Polsce, Francji i Niemczech. 
Praktycznie co trzecia firma w  Polsce w  sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystuje sys-
temy Comarch ERP, a  dzięki nowoczesnej palecie 
produktów wielu z  tych klientów posiada rozwią-
zania chmurowe. Innymi słowy, Comarch posiada 
unikalną przewagę w postaci danych, które jak już 
wcześniej wspomniano są paliwem dla Sztucznej 
Inteligencji. Z  poszanowaniem RODO i  za zgodą 
użytkowników, Comarch jest w  stanie, analizując 
zanonimizowane dane, optymalizować działanie 
firm z  sektora MSP posiadających nasze oprogra-
mowanie. Jest to możliwe także dzięki rozwijanej 
od kilkunastu lat chmurze obliczeniowej. 

Do najciekawszych zastosowań Sztucznej 
Inteligencji w  obszarze ERP, poza wspomnianymi 
już wcześniej rozwiązaniami w  obszarze retailu 
i przemysłu, są na przykład rozwiązania typu OCR 
(rozpoznawania znaków, pisma). Dzięki wspoma-
ganiu OCR-a  algorytmami Sztucznej Inteligencji 
w Comarch jesteśmy w stanie dostarczać rozwią-
zania o bardzo wysokiej skuteczności, które mogą 
współpracować ze wszystkimi naszymi systemami 
ERP, a szczególne zastosowania znajdują w ofercie 
Comarch kierowanej do biur rachunkowych wraz 
z Comarch ERP Optima.

Rozwiązania Sztucznej Inteligencji pozwalają 
nam także na optymalizację interfejsu użytkow-
nika. Każde oprogramowanie ma swój cykl życia, 
w ramach którego do systemu dodawane są nowe 
funkcjonalności, rozwijane są poszczególne ele-
menty interfejsu czy zakładki, uwzględniane są 
też zmiany prawne. Oznacza to, że z każdym kolej-
nym cyklem wydawania systemu na rynek ewolu-
uje sposób pracy użytkownika z  systemem. Dzięki 
prowadzonym obecnie badaniom wspomaganym 
Sztuczną Inteligencją, w Comarch na bieżąco ana-
lizujemy i  dostosowujemy nasze systemy do tego, 
czego aktualnie potrzebują nasi użytkownicy. 
Analizując codzienne procesy naszych użytkowni-
ków, wiemy, w  jaki sposób korzystają z wybranych 
komponentów systemu, które z elementów są nie-
używane, jakie przebiegi powinny ulec skróceniu 
oraz które funkcje nie są łatwo dostępne. Pozwala 
nam to z każdym kolejnym wydaniem optymalizo-
wać system z punktu widzenia UX i UI.

Nawet drobnych zmian w  interfejsie nie można 
bagatelizować. Każda optymalizacja interfejsu, 
która skróci jedną operację użytkownika na oknie 
dokumentu nawet o  3 sekundy, może przynieść 
ogromne oszczędności.

Sam interfejs to jednak nie wszystko. Dzięki posiada-
niu ogromnego zbioru danych rozwijamy obecnie 
rozwiązania mające na celu polepszenie komunika-
cji systemu z użytkownikiem. Celem jest dostarcza-
nie użytkownikowi różnego rodzaju podpowiedzi 
na bazie obserwacji jego danych. Może to prowa-
dzić na przykład do proponowania automatyza-
cji pewnych operacji cyklicznych, podpowiadania 
określonych zdarzeń na interfejsie czy też sugero-
wania potencjalnych kierunków działania z punktu 
widzenia dostarczania rekomendacji biznesowych. 



Dobrym przykładem może tu być podpowiedź 
limitu kredytowego kontrahenta na bazie analizy 
współpracy z nim czy też sugerowanie uzupełnienia 
stanu towaru. Nasze systemy posiadają także chat-
boty, czyli rozwiązania pozwalające na porozumie-
wanie się z użytkownikiem za pomocą języka natu-
ralnego. Mogą one być wykorzystane do wydawania 
poleceń lub uzyskiwania pomocy w poruszaniu się 
w oprogramowaniu. Są to rozwiązania, nad którymi 
w stały sposób pracujemy i które rozwijamy.

Podsumowując, dzięki Sztucznej Inteligencji użyt-
kownicy systemów ERP Comarch zyskują trzy naj-
ważniejsze rzeczy:

 n  ciągłą poprawę ergonomii interfejsów naszych 
systemów

 n szeroko pojętą automatyzację na poziomie 
operacyjnym, tak zwane RPA (Robotic Process 
Automation), która pozwala przyspieszyć i auto-
matyzować powtarzalne procesy biznesowe

 n wspomaganie procesów decyzyjnych poprzez 
analizę danych i  dostarczanie rekomendacji 
wybranych decyzji biznesowych.

Podsumowanie

Sztuczna Inteligencja jest istotnym trendem w roz-
woju przedsiębiorstw. Misją Comarch jest umożliwie-
nie naszym klientom, zarówno tym korporacyjnym, 
jak i z sektora MSP, korzystanie z jej dobrodziejstw 
w  sposób przystępny, zrozumiały i  efektywny. 
Prognozuje się, że w roku 2100 maszyny będą mogły 
dorównać człowiekowi w wielu aspektach – właśnie 
dzięki Sztucznej Inteligencji. Oczywiście, pojawiają 
się także związane z  tym dylematy moralne, np. 
kto ponosi odpowiedzialność za decyzję podjętą 
przez maszynę: programista czy osoba, dla której 
maszyna pracuje, a może osoba, która w istotny spo-
sób wpływa na jej zachowanie? Z punktu widzenia 
Comarch najważniejsze jest dostarczanie naszym 
klientom produktu bezpiecznego i  ergonomicz-
nego – takiego, który w  sposób wyraźny poprawia 
efektywność procesów biznesowych, wpływa na 
obniżenie kosztów i wzrost przychodów.



KONTAKT
Odwiedź stronę www.comarch.pl, 
by uzyskać informacje o naszych 
biurach w następujących pań-
stwach: 

Polska
Albania
Austria
Belgia
Brazylia
Chile
Chiny
Finlandia
Francja
Hiszpania
Japonia
Kanada
Kolumbia
Luksemburg

Malezja
Niemcy
Panama
Rosja
Stany 
Zjednoczone
Ameryki
Szwajcaria
Ukraina
Wielka Brytania
Włochy
Zjednoczone 
Emiraty 
Arabskie
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