Wstęp
Zjazd Polskiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji (PP-RAI) odbywa się w dniach 18 i 19
października na Politechnice Poznańskiej. Jest to wspólna inicjatywa pięciu polskich stowarzyszeń związanych
ze sztuczną inteligencją, tj. Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji (PSSI), Polskiego Towarzystwa Sieci
Neuronowych (PTS), Polskiej Grupy Systemów Uczących się (PL SIGML), Polskiego Oddziału IEEE SMC (Polish
Chapter of the IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society) oraz Polskiego Oddziału IEEE Computational
Intelligence Society.
Przygotowanie tego Zjazdu wynika z kilku przesłanek. Po pierwsze od wielu lat narastała potrzeba zorganizowania ogólnokrajowej konferencji naukowej poświęconej tematyce sztucznej inteligencji. Pomimo, że w innych krajach podobne konferencje istnieją od wielu lat, w Polsce dotychczasowe próby były zbyt ograniczone
tematycznie i środowiskowo, a same grupy badawcze zbyt zatomizowane. Obecna inicjatywa ma na celu
zintegrować środowisko polskich badaczy sztucznej inteligencji oraz wypracować wspólne kierunki dalszego
działania. Ponadto na całym świecie można zaobserwować rosnące zainteresowanie sztuczną inteligencją,
zwłaszcza jej praktycznymi zastosowaniami oraz konsekwencjami ekonomiczno-społecznymi. W wielu krajach pojawiły się nowe strategie oraz manifesty postulujące zwiększenie nakładów na badania i inwestycji
związanych ze sztuczną inteligencją oraz stworzenie specjalnej polityki rządowej w tym zakresie. W przypadku Polski takie dyskusje dopiero się rozpoczynają. Powinny one wpłynąć na środowiska naukowe i biznesowe
oraz znaleźć odzwierciedlenie w programie Zjazdu.
Zjazd PP-RAI nie jest typową konferencją naukową lecz ma charakter roboczy i opiera się na wielu panelach
dyskusyjnych. W zamierzeniach komitetu programowego ma być miejscem intensywnej dyskusji uczestników,
zarówno badaczy jak i przedstawicieli administracji państwowej, instytucji finansujących badania i rozwój oraz
organizacji wdrożeniowych i przemysłu. Tematy proponowane do wspólnej dyskusji obejmują, między innymi, ocenę aktualnego stanu badań w zakresie sztucznej inteligencji w Polsce, poszukiwanie nowych form
współpracy zespołów badawczych, usprawnienie koordynacji badań, poprawę umiędzynarodowienia zespołów, udziału w projektach europejskich oraz współpracę z partnerami biznesowymi i instytucjami państwowymi. Mamy nadzieję, że dyskusje prowadzone na Zjeździe doprowadzą do wskazania kierunków strategicznych, w których intensyfikacja badań oraz zastosowań sztucznej inteligencji może doprowadzić do poprawy w wielu obszarach życia społecznego oraz gospodarki.
Współczesna sztuczna inteligencja jest nauką interdyscyplinarną, co jest także widoczne poprzez wsparcie
prac Zjazdu przez różnorodne organizacje.
W imieniu komitetu programowego oraz komitetu organizacyjnego życzymy Państwu owocnego udziału w pracach Zjazdu, wielu interesujących dyskusji oraz miłego pobytu w Poznaniu.

Komitet Programowy

Zjazd jest wspólnym spotkaniem organizacji naukowych:
— Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji (PSSI)
— Polska Grupa Systemów Uczących się PL SIGML
— Polski Oddział IEEE SMC (Polish Chapter of the IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society)
— Polski Oddział IEEE Computational Intelligence Society

Organizacje wspierające Zjazd
— IEEE Robotics and Automation Society Polish Section
— Network Science Society (Polish Chapter)
— Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
— Societas Humboldtiana Polonorum

Sponsorzy:
— Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
— Microsoft Polska
— TomTom
— TIDK

Strona Zjazdu:
https://pp-rai.cs.put.poznan.pl

Cele Zjazdu:
— Stworzenie platformy do dyskusji ważnych polskich środowisk badawczych AI/ML i z najbliższych dyscyplin.
— Dyskusja na temat nowych form organizacji i współpracy zespołów badawczych, odniesienie się do wzrostu zainteresowania AI oraz wskazywanie kierunków strategicznych badań i zastosowań, w tym obszarów
interdyscyplinarnych.
— Powołanie rady koordynacyjnej głównych organizacji w celu reagowania wobec bieżących potrzeb oraz
wspierania działań dla nowych edycji konferencji.
— Przygotowanie kolejnej edycji Zjazdu PP-RAI w 2019.
— Stworzenie raportu na temat polskich ośrodków badawczych oraz perspektyw ich rozwoju, opartego na
wynikach dyskusji panelowych Zjazdu PP-RAI.
— Zwrócenie uwagi na potrzeby innego sposobu realizacji badań i wdrożeń AI, zwłaszcza w kontekście ubiegania się o projekty europejskie.
— Wskazanie potrzeb zmian we współpracy środowiska naukowego z partnerami biznesowymi oraz państwowymi instytucjami badawczymi.

Komitet programowy:
— Ireneusz Czarnowski (AM Gdynia)
— Włodzisław Duch (UMK Toruń)
— Krzysztof Dembczyński (PP Poznań)
— Janusz Kacprzyk (IBS PAN Warszawa)
— Jacek Koronacki (IPI PAN Warszawa)
— Jacek Mańdziuk (PW Warszawa)
— Grzegorz J. Nalepa (AGH Kraków)
— Leszek Rutkowski (PCz. Częstochowa)
— Jerzy Stefanowski (PP Poznań)
— Dominik Ślęzak (UW Warszawa)
— Michał Woźniak (PWr Wrocław)

Komitet organizacyjny:
— Dariusz Brzeziński
— Krzysztof Dembczyński – przewodniczący komitetu organizacyjnego
— Łukasz Grala
— Kalina Jasinska
— Michał Kempka
— Mateusz Lango
— Agnieszka Ławrynowicz
— Jędrzej Potoniec
— Jerzy Stefanowski
— Marek Wydmuch

Informacje
Termin
Zjazd PP-RAI odbędzie się 18 i 19 października 2018.

Miejsce
Zjazd PP-RAI odbędzie się w Poznaniu na Politechnice Poznańskiej, na kampusie Warta usytuowanym
pomiędzy jeziorem Maltańskim a brzegiem rzeki Warty, w budynku Centrum Wykładowego (Piotrowo 2,
60-965 Poznań). Zjazd będzie miał miejsce w sali CW 2.

Dostęp do sieci bezprzewodowej
ESSID: PUT-events-WiFi

Login: PP-RAI

Hasło: 3ce3ja8bySA

Program

Czwartek 18 października
9.30–10.00

Rejestracja oraz powitalna kawa

10.00–10.30

Otwarcie wraz z przedstawieniem celów i programu spotkania

10.30–12.00

Panel 1: Międzynarodowy kontekst oczekiwań wobec AI i wpływ na polskie środowisko
badawcze (poprzedzony wykładem wprowadzającym J. Kacprzyka)

12.00–12.30
12.30–14.00

Przerwa kawowa – zaprasza TomTom
Panel 2: Aspekty finansowo–organizacyjne realizacji przedsięwzięć AI w Polsce (moderator J. Koronacki)

14.00–15.00

Obiad

15.00–15.45

Wykład 1: AI i technologie neurokognitywne – W. Duch

15.45–16.30

Wykład 2: AI i ML w grach. Przegląd zagadnień i inspiracje metod „human-like” – J.
Mańdziuk

16.30–17.00

Przerwa kawowa

17.00–18.30

Sesja specjalna: Biznes wobec AI: wielka szansa czy nieuniknione przeznaczenie? Rola
uczelni i ośrodków badawczych z perspektywy przemysłu

18.30–19.30

Przerwa – zaprasza TIDK

19.30–20.30

Sesja plakatowa wraz z wręczeniem nagród PSSI
Kolacja – zaprasza Microsoft Polska

Piątek 19 października
9.30-10.15
10.15-11.00

Wykład 3: AI/ML w robotyce i systemach autonomicznych - P. Skrzypczyński
Panel 3: AI w robotyce i systemach autonomicznych oraz powiązane zastosowania (moderator P. Skrzypczyński)

11.00-11.30

Przerwa kawowa

11.30-12.45

Panel 4: „Society-in-the-loop” – AI w służbie społeczeństwu (moderator D. Ślęzak)

12.45-13.00

Krótka przerwa

13.00-14.15

Panel 5: Stan środowiska badawczego AI w Polsce i kierunki jego rozwoju oraz integracji
(moderator K. Krawiec)

14.15-14.30

Sesja środowiska badawczego „AI community” i podsumowanie decyzji oraz planów na
przyszłe działania

14.30-15.30

Zamknięcie Zjazdu i obiad

Wykłady
AI i technologie neurokognitywne (Czwartek 15.00-15.45)
prof. dr hab. Włodzisław Duch, INNS Fellow
W niezbyt odległej perspektywie możemy się spodziewać wielkich postępów wynikających z zastosowania
metod sztucznej inteligencji w badań neurokognitywnych, jak i postępu w rozwoju samych metod sztucznej
inteligencji wynikających z badań nad mózgiem. Przedstawię w skrócie postępy w kilku obszarach: Urządzenia wykorzystujące neurofeedback oparte o EEG rozwijane są od 40 lat i stosowane są w dziesiątkach tysięcy
pracowni na świecie. Nowe metody analizy sygnałów pozwalają na osiągnięcie znacznie lepszych wyników.
Formowanie się anatomicznych i funkcjonalnych sieci połączeń w mózgu decyduje o zdolnościach i inteligencji, odpowiedzialne są za zaburzenia pracy mózgu. Myśli, obrazy, dźwięki i rodzące się w mózgu intencje
były do niedostępne obiektywnym metodom badań, ale dzięki metodom funkcjonalnego neuroobrazowania
umysł powoli traci swój prywatny charakter. Obserwując aktywność mózgu potrafimy dostrzec wiele procesów
zanim staną się one świadome. Powstały interfejsy mózg-komputer (BCI) odczytujące intencje, rozproszenie
uwagi, nastrój, stany emocjonalne, umożliwiające liczne zastosowania w praktyce.
Drugim istotnym obszarem rozwoju jest neuromodulacja, zamykająca pętlę mózg-komputer-mózg (BCBI).
Pozwala to ingerować bezpośrednio w nieprawidłową pracę mózgu, zmieniać swoje zachowanie pobudzając
mózg różnymi metodami: polem magnetycznym, prądem elektryczny, ultradźwiękami, za pomocą głęboko
wszczepionych elektrod. Pozwoli to osobom cierpiącym na chorobę Parkinsona, zaburzenia kompulsyjno- obsesyjne i wiele innych na świadome kontrolowanie swoich problemów. Może też się stać użyteczną metodą
niefarmakologicznej kontroli różnych rodzajów bólu. Powstają metody BCBI usprawniające działanie zdrowych
mózgów, ułatwiające nabywanie umiejętności. Po raz pierwszy w historii ludzie zaczynają kształtować swoje
mózgi dzięki technice, a nie tylko wychowaniu i edukacji. Precyzyjna psychiatria będzie wkrótce możliwa.
Konsekwencje są trudne do wyobrażenia.
Na pograniczu nanotechnologii, sztucznej inteligencji i technologii neurokognitywnych powstają zaawansowane rozwiązania oparte na procesorach neuromorficznych, które umożliwią symulację procesów mentalnych za pomocą urządzeń o złożoności podobnej do ludzkiego mózgu. Z drugiej strony lepsze zrozumienie
sposobu działania mózgu daje nadzieję na stworzenie systemów ogólnej sztucznej inteligencji (general artificial intelligence).

AI i ML w grach. Przegląd zagadnień i inspiracje metod „human-like”
(Czwartek 15.45-16.30)
prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk
Dynamiczny rozwój AI w ostatnich 10 latach nie ominął także domeny gier, która w pewnych aspektach
stała się jedną z sił napędowych tego procesu. Przykładem kanonicznym postępu związanego z zastosowaniami AI w obszarze gier są dokonania firmy Google Deep Mind w grze Go, która przez dziesięciolecia stanowiła
bastion supremacji ludzi nad maszynami w dziedzinie klasycznych gier umysłowych. Jednocześnie, wraz z
fenomenalnym wzrostem efektywności sztucznych agentów w grach, można zaobserwować stopniowe przenoszenie punktu ciężkości z zagadnienia dalszej poprawy gry na problem użyteczności treningowej agentów
AI – zwykle rozważany w kontekście ogólniejszym niż konkretne gry. W ramach prezentacji dokonam krótkiego przeglądu zagadnień intensywnie rozwijanych obecnie w domenie gier ze szczególnym uwzględnieniem
metod odnoszących się do naśladowania umiejętności cechujących graczy ludzkich oraz kooperacji systemów
AI z ludźmi.
W szczególności, dynamicznie rozwijanym obecnie zagadnieniem jest human-machine co-learning and
problem solving, czyli problem wspólnego, synergistycznego rozwiązywania problemów (często w postaci iteracyjnej pętli: human-in-the-loop). W tym obszarze mieszczą się także podejścia polegające na odpowiedniej
implementacji procesu uczącego nadzorowanego przez agenta AI w kontekście osiągnięcia przez człowieka
- obserwatora zamierzonego celu nauki, np. gry w daną grę, rozwiązywania określonego rodzaju problemów,
czy skutecznego postępowania w określonych sytuacjach. Drugi kluczowy nurt badań dotyczy implementacji
paradygmatu human-like playing opierającego się na idei naśladowania umiejętności kognitywnych posiadanych przez ludzi oraz ich wykorzystania podczas gry (ogólniej: w trakcie rozwiązywania problemów decyzyjnych). Trzecim rozważanym przeze mnie obszarem będą Gry Obronne mające zastosowanie w zagadnieniach
bezpieczeństwa publicznego.

AI/ML w robotyce i systemach autonomicznych (Piątek 9.30-10.15)
dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, prof. PP.
Celem wykładu jest pokazanie roli uczenia maszynowego oraz wybranych innych aspektów sztucznej inteligencji we współczesnej robotyce, a także roli, jaką odegrać może robotyka w rozwoju AI oraz jej praktycznych
aplikacji. Współczesna robotyka zostanie scharakteryzowana jako dyscyplina naukowa ściśle powiązana z informatyką. Wskazane zostaną nowe możliwości jakie daje uczenie maszynowe oraz zwiększenie dostępności
danych treningowych i nowych narzędzi programowych oraz sprzętowych. Przedstawiony zostanie zwięzły
przegląd najpopularniejszych obszarów zastosowań uczenia maszynowego w robotyce oraz innych systemach
autonomicznych (np. wspomaganie kierowców) wraz z typowymi dla tych obszarów paradygmatami uczenia
maszynowego. Następnie, w kontekście specyficznych potrzeb i ograniczeń charakterystycznych dla robotyki
zaprezentowane zostaną nowe koncepcje uczenia maszynowego aplikowane do systemów autonomicznych
(np. deep reinforcement learning, koncepcja interactive perception). Wykład zakończy omówienie najważniejszych wyzwań naukowych i aplikacji praktycznych współczesnej robotyki oraz związanych z nimi otwartych
problemów AI, a szczególnie uczenia maszynowego.

Panele
Międzynarodowy kontekst oczekiwań wobec sztucznej inteligencji i wpływ
na polskie środowisko badawcze (Czwartek 10.30-12.00)
Moderatorzy:
— prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk
— dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, prof. nadzw. PP

Zaproszeni paneliści
— Robert Kroplewski - pełnomocnik Mininistra Cyfryzacji
— prof. Włodzisław Duch (UMK)
— dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa (AGH/UJ)
— prof. dr hab. inż. Przemysław Kazienko (PWr)

Opis panelu:
W pierwszej części prof. Janusz Kacprzyk wygłosi krótki wykład na temat panelu.
Streszczenie wykładu:
Przedstawienie zachodzących zmian w postrzeganiu sztucznej inteligencji, pojawienie się nowych zastosowań oraz próba zdiagnozowania przyczyn obecnego wzrostu zainteresowania. Konsekwencje ekonomiczne i społeczne prowadzonych badań w zakresie sztucznej inteligencji. Przegląd najważniejszych, wybranych
manifestów oraz strategii narodowych (główne priorytety i różnice). Dyskusja głównych kierunków badań proponowanych w tych dokumentach. Projekty europejskie konsorcjów badawczych (np. ELIS i CLAIRE). Nowe
formy organizacyjne dla wsparcia badań w sztucznej inteligencji.
Dyskusja na tematy poruszone w trakcie wykładu oraz hasła - pytania, takie jak :
1. Nowe spojrzenie w inicjatywach unijnych (w tym w projekcie Cyfrowa Europa) w zakresie wskazania priorytetów dla badań i zastosowań sztucznej inteligencji.
2. W jakim stopniu Polska może wykorzystać inspiracje zagraniczne w pracach nad własną strategią wobec
sztucznej inteligencji – jak środowisko naukowe może pomóc w tych pracach?
3. Jak przygotować długofalowy program polityki naukowej w zakresie sztucznej inteligencji - wskażmy (na
podstawie spojrzenia na inspiracje międzynarodowe oraz polskiej specyfiki) max. kilka priorytetowych obszarów zastosowań nowych technologii dla obszarów gospodarki i życia społecznego, gdzie jest duża szansa na innowacyjny przełom i tzw. korzyści społeczne. Co by różniło taką propozycję od wskazywanych
obszarów w omówionych strategiach zagranicznych?

4. W jakim stopniu polskie środowisko naukowe sztucznej inteligencji jest przygotowane, aby móc dołączać
się do nowych projektów konsorcjów badawczych, jak np. CLAIRE, ELIS, oraz czy można liczyć na wsparcie
takich wysiłków?
5. Nowe strategie i dokumenty podkreślają role etyki w badaniach i wdrożeniach sztucznej inteligencji – tzw.
AI Ethics. W jaki sposób możemy to uwzględniać w badaniach oraz pomóc w obniżeniu obaw społecznych
wobec wykorzystywania sztucznej inteligencji?

Aspekty finansowo-organizacyjne realizacji przedsięwzięć AI w Polsce
(Czwartek 12.30-14.00)
Moderator:
— prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
Zaproszeni paneliści
— dyr. Dominik Adrzejczuk (Atmos Ventures)
— prof. Tadeusz Burczyński (IPPT PAN)
— prof. Lech Mankiewicz (CFT PAN)
— prof. Andrzej Rabczenko (PW, Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości)
— Małgorzata Szołucha (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE)
— prof. Maciej Żylicz (FNP)
— z-ca dyr. prof. dr hab. inż. Aleksander Michał Nawrat (NCBR)
Opis panelu:
Wychodząc od diagnozy sytuacji obecnej, dyskusja dotyczyć będzie zarysowania pożądanych, przyszłych
modeli: nauczania wyższego w obszarze AI; organizacji badań w obszarze AI, dającej szanse na umiędzynarodowienie tych badań; transferu wyników badań do przemysłu.

AI w robotyce i systemach autonomicznych oraz powiązane zastosowania
(Piątek 10.15-11.00)
Moderator:
— dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, prof. nadzw. PP
Zaproszeni paneliści
— prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński (Politechnika Warszawska)
— dr inż. Adam Schmidt (Technische Universitat Munchen)
— dr inż. Tomasz Trzciński (Politechnika Warszawska)
— dr inż. Krzysztof Walas (Politechnika Poznańska)
Opis Panelu:
1. Najważniejsze, strategiczne tematy badań leżące na przecięciu obszarów zainteresowania sztucznej inteligencji oraz współczesnej robotyki. Najważniejsze z perspektywy nauki zagadnienia badawcze (główne
wyzwania robotyki). Związki robotyki z innymi obszarami, w których wykorzystuje się sztuczną inteligencję, przede wszystkim z przetwarzaniem obrazów. Jakie nowe perspektywy otwiera podejście oparte na
metodach sztucznej inteligencji w robotyce? Jakie trudności napotykamy w adaptacji metod sztucznej
inteligencji, a szczególnie uczenia maszynowego w robotyce i obszarach pokrewnych?
2. Programy badawcze oraz miejsce i rola sektora biznesowego w rozwoju aplikacji AI w szeroko rozumianej
robotyce. Jakie zastosowania AI w robotyce i widzeniu maszynowym mają największe szanse na wdrożenie?
Czy można współpracować z największymi (Google, nVidia)? Jak wpisać badania dotyczące robotyki w
aktualne kierunki projektów europejskich związane ze sztuczną inteligencją (Digital Transformation, Digital
Single Market)?
3. Jak autonomiczne maszyny zmieniają i jak zmieniać będą nasze otoczenie? Jakie zmiany w przemyśle
pociągnie za sobą upowszechnienie robotów kooperacyjnych oraz ich rosnąca autonomia? Jakie zmiany
w naszym otoczeniu przyniesie rozpowszechnienie automatycznego rozumienia danych rzeczywistych, a
w szczególności obrazów?

„Society-in-the-loop” – AI w służbie społeczeństwu (Piątek 11.30-12.45)
Moderator:
— dr hab. Dominik Ślęzak, prof. nadzw. UW
Zaproszeni paneliści
— Wiesław Bartkowski (Uniwersytet SWPS)
— Adam Dzwonkowski (Microsoft Polska)
— prof. Krzysztof Marasek (PJATK & OPI)
— dr Tomasz Michalak (Uniwersytet Warszawski)
— dr Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska)
— dr Szymon Wilk (Politechnika Poznańska)
Opis Panelu:
W dobie dyskusji nad rosnącym znaczeniem sztucznej inteligencji w życiu codziennym, nieco ironiczne tłumaczenie hasła „human-in-the-loop” mogłoby odnosić się do pętli zaciskanej przez AI na ludzkich gardłach.
Choć oczywiście debata nad potencjalnymi zagrożeniami związanymi z wszechobecnością sztucznej inteligencji jest w pełni uzasadniona, warto również pamiętać o jej jasnych stronach, w tym o korzyściach płynących
z jej zastosowań dla społeczeństwa. Podczas panelu spróbujemy odpowiedzieć na kilka pytań związanych z
dziedzinami o dużym znaczeniu społecznym, takimi jak zdrowie, bezpieczeństwo i dostęp do informacji, w
których metody AI wydają się szczególnie przydatne i pożądane. Omówimy też niektóre z naukowych i technicznych wyzwań, których przezwyciężenie jest ważne dla osiągnięcia bardziej kompletnej, w pozytywnym
znaczeniu, symbiozy pomiędzy ludźmi oraz systemami inteligentnymi.
Odnośnie powyższych przykładowych dziedzin zastosowań, skoncentrujemy się zarówno na ich aspektach
globalnych, związanych z analizą potrzeb i zachowań całych grup społecznych, jak i na idei personalizacji,
której mądre wprowadzenie może pozwolić na dostosowanie globalnych rozwiązań do specyfiki wymagań
i możliwości poszczególnych użytkowników. Odnośnie zaś przykładowych wyzwań, dyskusja obejmie dążenie do tzw. „ludzkości” sztucznej inteligencji, czyli zrozumiałego zachowania i łatwej interpretacji wyników
działania technik AI, a także problematykę pozyskiwania przez system sygnałów i informacji płynących od
człowieka.
Tematyka panelu będzie nawiązywała także do czwartkowych wykładów Włodzisława Ducha, w zakresie
interfejsów mózg-komputer i ich znaczenia dla medycyny oraz zastosowań informatyki afektywnej, jak i Jacka
Mańdziuka, w zakresie znaczenia gier dla współczesnego społeczeństwa, w płaszczyznach nie tylko rozrywki,
lecz także edukacji i wsparcia dla samodoskonalenia.
Nawiążemy również do szczególnych potrzeb i oczekiwań społeczeństwa polskiego. Omówimy bariery, na
jakie projekty wykorzystujące AI mogą napotykać w naszym kraju pod względem technicznym (np. specyfika
języka polskiego), organizacyjnym, jak i tym czysto ludzkim.

Stan środowiska badawczego AI w Polsce i kierunki jego rozwoju oraz
integracji (Piątek 13.00-14.15)
Moderator:
— prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec
Zaproszeni paneliści
— dr hab. inż. Jarosław Arabas (Politechnika Warszawska)
— dr hab. inż. Aleksander Byrski (AGH)
— dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa (AGH/UJ)
— prof. dr hab. inż. Michał Woźniak (Politechnika Wrocławska)
Opis Panelu:
Podczas panelu zamierzamy zastanowić się nad tym jak skoncentrować wysiłki i wzmocnić współpracę
krajową pomiędzy ośrodkami krajowymi, aby zapewnić większą widoczność naszego środowiska i stanowić
silniejszą konkurencję dla innych ośrodków w świecie. Będziemy rozmawiać zarówno o formach współpracy,
jak i o obszarach badań w obrębie AI. Istotnym wątkiem dyskusji będzie też współpraca z przemysłem.

Sesja specjalna:
Biznes wobec AI: wielka szansa czy nieuniknione przeznaczenie? Rola uczelni
i ośrodków badawczych z perspektywy przemysłu
Prowadzenie sesji:
dr hab. inż. Krzysztof Dembczyński
Wystąpienia:
— Adam Dzwonkowski (Dyrektor Działu Inteligentnych Technologii, Microsoft Polska)
— Marcin Cichosz (Principal Architect, TomTom)
— Łukasz Grala (CEO, TIDK)
— dr inż. Łukasz Józefowski (Volkswagen Poznań Sp. z o.o.)
— dr Filip Graliński (Chief Data Scientist, Applica.ia)
Opis sesji:
W ramach sesji wystąpią przedstawiciele paru firm działających na polskim rynku. Podczas prezentacji
przedstawią oni stanowisko dotyczące hasła “Biznes wobec AI: wielka szansa czy nieuniknione przeznaczenie?
Rola uczelni i ośrodków badawczych z perspektywy przemysłu”. Prezentacje w pierwszej części będą dotyczyć
profilu danej firmy oraz napotkanych problemów oraz wyzwań dotyczących sztucznej inteligencji i uczenia
maszynowego. Następnie prelegenci będą starali się odpowiedź na pytanie czy sztuczna inteligencja jest dla
reprezentowanej firmy wielką szansą czy nieuniknionym przeznaczeniem. W ostatniej części prezentacje będą
dotyczyć spojrzenia firm na rolę uczelni i ośrodków badawczych w kontekście rewolucji AI. Sesja zostanie
zakończona otwartą dyskusją.

Plakaty
Randomizowane metody uczenia sztucznych sieci neuronowych
Prezentuje: dr hab. inż. Grzegorz Dudek (Politechnika Częstochowska)
Sieci neuronowe z losowymi neuronami ukrytymi zyskują coraz większe zainteresowanie wśród badaczy i w
praktycznych zastosowaniach. W tych sieciach parametry neuronów ukrytych (wagi i wartości progowe (bias)),
determinujące nieliniowe odwzorowanie zmiennych, są ustalane losowo i nie podlegają uczeniu. Takie podejście prowadzi do uproszczenia implementacji i pozwala kilkusetkrotnie skrócić czas uczenia przy zachowaniu
dokładności modelowania. Odpowiedni wybór przedziałów, z których są wybierane losowe wartości wag i
progów, jest niezwykle ważny. Ten problem nie został jeszcze dostatecznie zbadany w literaturze. Proponuje
się nowe metody ustalania losowych wag i progów. Metody te generują parametry neuronów ukrytych w taki
sposób, że najbardziej nieliniowe fragmenty funkcji aktywacji są umieszczone w tych obszarach przestrzeni
wejściowej gdzie występują dane i mogą być wykorzystane do skonstruowania powierzchni aproksymującej
nieliniową funkcję docelową. Wagi i progi zależne są od zakresu danych wejściowych i typu funkcji aktywacji. Zaproponowane metody pozwalają kontrolować stopień generalizacji modelu. Wszystko to prowadzi do
poprawy dokładności aproksymacji sieci zarówno w przypadku zadań regresyjnych, jak i klasyfikacyjnych.

Kwantowy algorytm klasyfikacji bazującej na odległości
Prezentuje: dr inż. Przemysław Sadowski (Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii
Nauk)
W mojej pracy poddaję analizie wprowadzony niedawno kwantowy algorytm klasyfikacji opartej o odległość, przewidziany dla komputerów kwantowych niedalekiej przyszłości. Badam możliwość zredukowania
kwantowych zasobów wymaganych do wykonania procedury. Pokazuję, że w oryginalnie zaproponowanej
postaci algorytmu, jedynie część informacji podlega kwantowej dynamice. Ten fakt można wykorzystać, aby
opracować równoważny algorytm o wyraźnie mniejszych wymaganiach dotyczących wielkości pamięci tj.
również urządzenia. Dodatkowo, pokazuję, że konsekwencją nowej postaci algorytmu jest wykorzystywanie
jedynie części informacji jednocześnie. Dzięki temu opracowuję sposób przeprowadzenia algorytmu z informacją rozdystrybuowaną pomiędzy wielu partnerów. Po trzecie, pokazuję, że podczas ostatecznego pomiaru
stan ulega zmianie w taki sposób, że jego wykorzystanie może być korzystniejsze niż przygotowanie systemu
od nowa. W konsekwencji prawdopodobieństwo poprawnej klasyfikacji jest większe przy wykonywaniu serii
pomiarów niż w przypadku jednego pomiaru i odpowiadającego mu klasycznego algorytmu.

Metody inteligencji obliczeniowej w systemie sterowania mobilnego robota
kooperacyjnego
Prezentuje: dr Dominik Belter (Politechnika Poznańska)
Plakat będzie częścią prezentacji IARII zgłoszonego przez Piotra Skrzypczyńskiego.
Aby umożliwić elastyczną pracę robota manipulacyjnego w przemyśle wytwórczym konieczne jest wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej. Robot wyposażony w czujniki 3D (kamery RGB-D i skanery laserowe), może budować model 3D otoczenia. Dzięki zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych robot może
przewidywać przeznaczenie i rolę obiektów w swoim otoczeniu. W ramach prezentacji zaprezentowanie zostanie manipulacyjny robot mobilny oraz wykorzystane metody detekcji, estymacji pozycji oraz rekonstrukcji
obiektów obserwowanych przez robota.

A no-regret generalization of hierarchical softmax to extreme multi-label
classification
Prezentuje: Kalina Jasinska (Politechnika Poznańska)
Extreme multi-label classification (XMLC) is the problem of tagging an instance with a small subset of
relevant labels chosen from an extremely large pool of possible labels. Large label spaces can be efficiently
handled by organizing labels as a tree, like in the hierarchical softmax (HSM) approach. In this paper, we
investigate Probabilistic Label Trees (PLTs) that have been recently devised for tackling XMLC problems. We
show that PLT is a no-regret multi-label generalization of HSM when precision@k is used as a model evaluation
metric. Critically, we prove that pick-one-label heuristic—a reduction technique from multi-label to multi-class
that is routinely used along with HSM—is not consistent in general. We also show that our implementation
of PLTs, referred to as XT, obtains significantly better results than HSM with the pick-one-label heuristic and
XML-CNN, a deep network specifically designed for XMLC problems. Moreover, XT is competitive to many
state-of-the-art approaches in terms of statistical performance, model size and prediction time which makes
it amenable to deploy in an online system.

Hyper-spectral image segmentation using adiabatic quantum computation
Prezentuje: dr hab. inż. Piotr Gawron (Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk)
Supervised machine learning techniques are widely used for classification of pixels in hyper-spectral images. A typical simple scheme of classification of such images probabilistically assigns a label to each individual
pixel omitting information about pixel surroundings. In order to achieve better classification results for real
images one has to agree the local label obtained from the classifier with the classes of pixel neighbourhood.
One way to achieve this goal is to use Ising models. Where class probability is mapped to spin energy and
class-class interaction is mapped to the spins coupling. By finding low energy states of such an Ising model we
can find good classification results. Another approach is to use a generalisation of Ising model namely Potts
model, that allows for taking into account an interaction between several pixel classes. We use a quantum
annealer to find low energy states in this problem.

ICT 2018: Imagine Digital - Connect Europe
Prezentuje: Małgorzata Szołucha (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
Plakat promujący największe wydarzenie informacyjno-brokerskie w dziedzinie B+R+I dla obszaru ICT w
Programie Horyzont 2020. Spotkanie organizowane jest przez Komisję Europejską i Prezydencję Austrii. Podczas tego wydarzenia zaprezentowane zostaną tematy konkursów związanych z ICT w Programie H2020 na
lata 2019-2020, a także nakreślone zostaną priorytety badawcze i innowacyjne Unii Europejskiej na rzecz
cyfrowej transformacji przemysłu.
Spotkanie ICT 2018 Imagine Digital – Connect Europe będzie okazją do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami do projektów składanych w obszarze ICT, w ramach Programu Horyzont 2020. Podczas sesji
tematycznych i networkingowych będzie istniała możliwość prezentacji organizacji, obszarów badawczych i
pomysłów projektowych.

Fully Convolutional Neural Network for Image Segmentation, Object
Detection and Visual Features Extraction
Prezentuje: dr Arkadiusz Tomczyk (Politechnika Łódzka)
Zaprezentowana zostanie propozycja w pełni splotowej architektury sieci neuronowej, której główną cechą
jest to, że w trakcie przetwarzania obrazu wejściowego nie redukuje ona jego rozmiaru (wszystkie pośrednie
mapy cech mają ten sam rozmiar). Z jednej strony pozwala to na precyzyjną lokalizację występowania cech
pośrednich, dla których filtry tworzone są automatycznie w trakcie treningu sieci splotowej. Z drugiej, umożliwia to trening takiej sieci z wykorzystaniem mniejszych obrazów niż docelowe obrazy poddawane analizie.
Działanie takiej sieci zostanie pokazane dla trzech następujących zadań: segmentacja zmian demielinizacyjnych na obraz MR mózgu, detekcja jąder neuronów na zdjęciach wykonanych za pomocą mikroskopu
fluorescencyjnego oraz automatyczna ekstrakcja cech wizualnych tworzących odręcznie pisane cyfry. Dodatkowo wskazane zostaną możliwe przyszłe zastosowania prezentowanej architektury w zadaniach z inną niż
bazująca na pikselach reprezentacją zawartości obrazów.

Klasyfikacja z grupą otwartą w danych wysokowymiarowych (Open-set
classification in high-dimensional data)
Prezentuje: dr inż. Piotr Semberecki (Politechnika Wrocławska)
W pracy przedstawiona zostanie metoda klasyfikacji na podstawie danych o dużej wymiarowości, która
pozwoli na zapewnienie, żeby klasyfikowane próbki, które nie są podobne do żadnej z klas występujących
w danych uczących nie były błędnie przypisane do najbliższej ze znanych klasyfikatorowi klas, ale zostały
przez klasyfikator oznaczone jako nierozpoznane. Zadanie takie określamy jako klasyfikację z grupą otwartą.
Proponowana procedura jest dwuetapowa: w pierwszym kroku stosowany jest klasyfikator z grupą zamkniętą,
w drugim kroku wyznaczane są miary (nie)podobieństwa klasyfikowanego wektora cech do klasy wskazanej
przez klasyfikator zamknięty – na podstawie tych miar możliwe jest uniknięcie błędnej decyzji klasyfikatora
zamkniętego. Metoda jest zilustrowana przykładami z dziedziny klasyfikacji tematycznej dokumentów tekstowych, gdzie dokumenty są opisywane wysokowymiarowymi wektorami cech.

Model-based reinforcement learning for Atari
Prezentuje: dr Piotr Miłoś (Uniwersytet Warszawski) Using models of environments, or informally giving the
agent ability to predict its future, has a fundamental appeal for reinforcement learning. Still the model-free
approach is dominant, especially for tasks with sparse rewards. We show how Atari games can be solved using
purely model-based reinforcement learning. One important benefit of this approach is a substantial increase
of data efficiency. Joint work with H. Michalewski (U. of Warsaw), B. Osiński (U. of Warsaw), Ł. Kaiser (Google
Brain), Ryan Sepassi (Google Brain)

Predykcja zachowań złożonych systemów informatycznych przy pomocy
metod uczenia maszynowego.
Prezentuje: Marcin Cichosz (TomTom)
Stosowane w praktyce inżynierskiej metody optymalizacji systemów oparte są w głównej mierze na metodach jedno czynnikowych. Tak m.in. przebiega tunning zapytań w przypadku serwerów baz danych, optymalizacja serwisów uruchomianych na serwerach aplikacji, czy cache’owanie zasobów na poziomie serwerów
brzegowych. Jest to bardzo skuteczne i powszechnie stosowane podejście, niestety w pewnych sytuacjach
jest ono niewystarczające. W przypadku bardzo złożonych ekosystemów składających się z wielu wyspecjalizowanych serwisów, wdrożonych na niezależnych serwerach o odmiennej charakterystyce zasobowej (CPU,
RAM, bandwidth), pomiędzy którymi występują słabe lub silne powiązania, w tym pętle sprzężeń zwrotnych,
podejście jednoczynnikowe na pewnym etapie procesu optymalizacji natrafia na istotne ograniczenia, które
trudno jest przezwyciężyć tradycyjnymi metodami inżynierskimi. W środowiskach cloudowych, które coraz
częściej są wykorzystywane przez duże przedsiębiorstwa wskazana sytuacja wprost przekłada się na wysokie
koszty eksploatacji wynikające w głównej mierze z niskiej utylizacji dzierżawionych zasobów. W tej sytuacji z
pomocą przychodzą metody uczenia maszynowego. Ich zastosowanie pozwala w istotny sposób wspomóc
proces optymalizacji złożonych ekosystemów. Jedną z głównych zalet podejścia opartego na uczeniu maszynowym jest możliwość włączenia w model bardzo wielu zmiennych, które w mniejszym lub większym
stopniu determinują określone zachowania całego systemu np. czas procesowania transakcji, przewidywane
obciążenie poszczególnych serwerów, predykcję zapotrzebowania na dodatkową moc obliczeniową lub jej
redukcję w krótkim lub długim horyzoncie czasowym, czy wreszcie zapobieganie konfliktom wynikającym z
równoległego przetwarzania transakcji. Każdy z wymienionych elementów, w określonych kontekstach może
zostać wsparty przez odpowiedni klasyfikator lub model regresyjny bazujący na wielowymiarowych danych,
obejmujących setki, a nawet tysiące zmiennych.

Improving multi-objective evolutionary algorithms efficiency with application
to instance selection
Prezentuje: dr inż. Mirosław Kordos (Akademia Techniczno-Humanistyczna)
Multi-objective algorithms provide a Pareto front of solutions. Although the solutions are usually good
comparing to other methods, there are still three problems: the fronts tend not to fully extend to cover the
entire solution space and for longer chromosomes (ten of thousands positions) it is more difficult to obtain
good results. Also over-fitting must be controlled, as the process is used to find optimal prediction model
parameters. Preventing over-fitting with early stopping negatively influences the first and second problem.
We discuss the possible solutions in application of the NSGA-II algorinthm to instance selection for regression
tasks, as increasing the front extension with special population initialization and unsymmetrical mutation
schemes and using overlapped data partitioning to keep the data continuity while processing smaller areas.

Axiomatization of the PageRank Centrality
Prezentuje: Tomasz Wąs (Uniwersytet Warszawski)
We propose an axiomatization of PageRank. Specifically, we introduce five simple axioms — Foreseeability,
Outgoing Homogeneity, Monotonicity, Merging, and Dummy Node — and show that PageRank is the only
centrality measure that satisfies all of them. Our axioms give new conceptual and theoretical underpinnings
of PageRank and show how it differs from other centralities.

Demonstracje
Roboty Autonomiczne
Prezentuje: dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, prof. nadzw. PP (Politechnika Poznańska)
Prezentacja wyników prac prowadzonych w Instytucie Automatyki, Robotyki i Inzynierii Informatycznej
Politechniki Poznańskiej, dotyczących robotów autonomicznych. Prezentacja obejmować będzie: robota manipulacyjnego z dłonią antropomorficzną, autonomicznego, mobilnego robota kooperacyjnego, autonomicznego, wielowirnikowego robota latającego. Prezentacji sprzętu towarzyszyć będzie pokaz działania oprogramowanie i wybranych funkcjonalności w postaci filmów.

Autonomiczny, wielowirnikowy robot latający
Prezentuje: mgr. inż. Michał Nowicki (Politechnika Poznańska)
Prezentacji sprzętu towarzyszyć będzie pokaz działania oprogramowanie i wybranych funkcjonalności w
postaci filmów. jest to czesc prezentacji wyników prac prowadzonych w Instytucie Automatyki, Robotyki i Inzynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej, dotyczących robotów autonomicznych.

