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Sztuczną inteligencją (oznaczaną często skrótem AI od 
angielskiej nazwy Artificial Intelligence) w takiej lub innej 

postaci zajmuje się coraz większa liczba inżynierów i naukow
ców. Wynika to z potrzeb, gdyż niemal każdy system techniczny 
jest obecnie wyposażany w komputer pełniący funkcje kon
trolne, sterujące i optymalizacyjne. Zaś funkcjonowanie każ
dego komputera jest tym wygodniejsze, im więcej inteligencji 
zdołamy umieścić w jego oprogramowaniu. W efekcie mamy 
już inteligentne obrabiarki, inteligentne telefony, inteligentne 
pojazdy i inteligentne domy. Różnie się o tym mówi, ale ja 
postrzegam sztuczną inteligencję jako przyjazną dłoń wyciąg
niętą do użytkownika różnych komputerowo sterowanych 
urządzeń i usług (rys. 1), dlatego sam intensywnie pracuję nad 
rozwojem sztucznej inteligencji i staram się zachęcać do tego 
także moich współpracowników.

Tworzenie systemów sztucznej inteligencji i ich implemen
tacja są źródłem wielu satysfakcji dla twórców i dużej wygody 
dla użytkowników. Pojawia się jednak pewien problem. Wiele 
osób zajmujących się (między innymi) rozwojem sztucznej inte
ligencji dobiega do kresu swojej działalności zawodowej. Upływ 
czasu jest nieubłagany, więc nadejdzie nieuchronnie taka chwila, 

kiedy trzeba będzie przekazać to, co tworzyliśmy i rozwijaliśmy, 
w młodsze ręce. Warto więc zadbać o to, by owe młode ręce 
(i młode umysły) były dobrze przygotowane do przejęcia tego, 
co my osiągnęliśmy, i do dalszego efektywnego doskonalenia 
i rozwoju sztucznej inteligencji dla dobra własnego i społecz
nego. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego – po prostu sztafeta 
pokoleń (rys. 2).

Ale warunkiem skutecznej sztafety jest pozyskanie tych, któ
rzy od nas „pałeczkę” przejmą i poniosą ją w przyszłość. Pod
stawowym warunkiem jest rozbudzenie w młodych ludziach, 
w tych, którzy dopiero planują swoje życie, zainteresowania 
sztuczną inteligencją. Z wiadomością, że sztuczna inteligencja 
jest ciekawa i dobrze rokuje dla osobistej kariery zawodowej 
każdego, kto się nią zajmie – trzeba dotrzeć do uczniów szkół 
średnich.

Podjąłem próbę takiego „dotarcia” i napisałem książkę, której 
okładkę przedstawiam obok. 

Jak zapewnić kontynuację  
rozwoju sztucznej inteligencji?
Ryszard Tadeusiewicz

Rys. 1. Sztuczna inteligencja 

jako element sprzyjający wy-

godzie ludzi korzystających 

z komputerowo sterowanych 

urządzeń i usług
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Książka ta nie jest adresowana do pro
fesjonalistów, bo oni opisywane w niej 
zagadnienia świetnie znają i do każdego 
rozdziału mogliby dopisać obszerny tekst 
uzupełniający i pogłębiający jego treść. 
Nawiasem mówiąc, ja też mógłbym, ale 
się od tego świadomie powstrzymałem. 
Książka ta także nie jest przeznaczona 
dla studentów. Dlatego, że tych, którzy 
już wybrali kierunek studiów w obsza
rze informatyki, automatyki, robo
tyki, mechatroniki, ale także ekonomii 
z informatyką itp. zachęcać nie trzeba, 
bo oni sami wiedzą, że sztuczna inteli
gencja „to jest to”. Z kolei tych, którzy 
wybrali inne studia, agitować nie warto, 
bo oni już wybrali coś innego i nie wolno 
im mieszać planów życiowych.

Natomiast młodzież szkół średnich 
jest właściwym adresatem. Oni dopiero 
szukają swojej drogi i pomysłu na swoją 
przyszłość, więc warto im pokazać, że 
istnieje coś takiego, jak sztuczna inteli
gencja, że to jest ciekawe i dobrze roku
jące. Im więcej zdolnych młodych ludzi 
zdecyduje się pójść właśnie w tym kie
runku, tym więcej specjalistów w tej 
ważnej dziedzinie będzie miała Polska, 
a to w przyszłości zadecyduje o tym, 
jakie miejsce przypadnie naszemu kra
jowi w międzynarodowym podziale 
pracy (i o związanej z tym pozycji gospo
darczej oraz politycznej).

Rys. 3. Krótkie rozdziały ułatwiają czytanie

Chociaż może tego od razu nie widać, 
ale dołożyłem sporo wysiłku do tego, 
żeby dostosować strukturę książki do 
preferencji i gustów młodzieży. 

Po pierwsze (co było oczywiste), stara
łem się wszystkie omawiane zagadnienia 
przedstawiać możliwie prosto, popu
larnie i zrozumiale, ale bez tak daleko 
idących uproszczeń i skrótów, które by 
powodowały, że jakieś treści byłyby tak 
dalekie od ujęć ścisłych i naukowych, że 
stałyby się wręcz nieprawdziwe.

Po drugie, podzieliłem tekst na bardzo 
dużą liczbę krótkich rozdziałów. Jest ich 
79 w książce liczącej w całości 126 stro
nic. Dążyłem do takiego podziału treści 
na małe pigułki, mając na względzie to, 
że młodzi ludzie przyzwyczajeni są do 
krótkich tekstów. Wysyłają i odbierają 
smsy, emaile, wpisy na Instagramie, 
więc długi tekst ich nuży. Na rysunku 3 
pokazałem dwie przykładowe strony, na 
których zmieściły się aż trzy rozdziały. 
Takich miejsc jest w książce wiele!

Dzięki takiemu „poszatkowaniu” tre
ści uczeń czytający książkę może po 
minucie czytania zrobić sobie przerwę, 
zajrzeć do Instagramu, wysłać email do 
kolegi, otworzyć puszkę napoju, wyjrzeć 
za okno, czy już nie pada – a potem wró
cić do lektury. Psychologowie twierdzą, 
że taką wiedzę przekazywaną w porcjach 
z możliwością krótkiego odpoczynku 
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między jedną a drugą porcją przyswaja 
się łatwiej i zapamiętuje trwalej!

Po trzecie, zadbałem o to, żeby moż
liwie dużo treści przekazać w postaci 
obrazków. Jest ich w książce 122, więc 
występują na niemal każdej stronicy. 
Przykładowe stronice książki z obraz
kami przedstawione są na rysunku 4.

Po czwarte, starałem się tak dobierać 
przykłady, żeby przemawiały one do wy
obraźni młodych czytelników, nawiązu
jąc do sytuacji znanych im z codziennego 
życia, a nie – przykładowo – z robotyki, 
którą młodzi ludzie znają tylko „z dru
giej ręki”, najczęściej z filmów, mających 
zwykle niewiele wspólnego z rzeczywi
stością. Dlatego jako przykład zbioru 
rozmytego podany został przykład po
jęcia „młodzież”, zilustrowanego jak na 
rysunku 5. 

Po piąte wreszcie, gdy zaszła potrzeba 
użycia (w jednym miejscu) wzorów 
matematycznych, odpowiedni fragment 
tekstu został oznakowany jako fakulta
tywny (rys. 6). 

Podsumowując – książka Archipelag 
sztucznej inteligencji powinna dotrzeć 
do młodzieży szkół średnich i powinna 
sprawić, że jako osoby zajmujące się dziś 
AI doczekamy się godnych następców 
w postaci młodych ludzi, których (oby!) 
uda się tą książką zainteresować. Ze zdo
byciem książki nie ma trudności, bo jest 
dostępna we wszystkich księgarniach 
wysyłkowych!
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Rys. 5. Przykład funkcji przynależności do zbioru „młodzież”

Rys. 6. Oznaczenie części książki, która niektórym uczniom mogłaby sprawić trudność 

Rys. 4. Przykład rysunków zamieszczonych w książce


