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T
o, co można usłyszeć i zobaczyć

w trakcie Warsztatów (zorgani-

zowanych przez Instytut Wspo-

magania Procesów Decyzyjnych – jed-

ną z pierwszych firm w Płockim Parku

Przemysłowo-Technologicznym – przy

udziale Miasta Płock i PKN Orlen), na-

sunie nam z pewnością myśl, że tu właś-

nie w Płocku wylądowała jakaś obca cy-

wilizacja, niezwykle inteligentna i bar-

dziej rozwinięta od naszej. Cywilizacja

wiedzy i nauki. 

MSRAS 2004 – bo taką nazwę ta cywi-

lizacja przybrała na czas od 7 do 9 czer-

wca, to skrót od Międzynarodowych War-

sztatów Dotyczących Technik Monito-

ringu, Bezpieczeństwa i Ratownictwa

w Systemach Wieloagentowych. 

Kwiat światowej nauki – czołowi spe-

cjaliści nauki i technologii, m.in. z Chin,

Francji, Holandii, Indii, Japonii, Kana-

dy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji,

Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii, Wę-

gier i Włoch, koncentrujący się na pra-

cach związanych z działaniem i funkcjo-

nowaniem urządzeń wykorzystywanych

w życiu codziennym, spotkali się właś-

nie w Płocku, aby dyskutować, jak le-

piej wykorzystywać swoje doświadcze-

nia, jak skuteczniej nakłonić maszyny

do pracy na rzecz człowieka, jak stwo-

rzyć jeszcze lepsze i szybsze metody re-

agowania dla ratowania ludzi i ich zdo-

byczy materialnych. 

To, co do niedawna było nowoczesną

technologią (jak np. ABS), dla ludzi, któ-

rzy zajmują się systemami wieloagento-

wymi, jest już przestarzałe. Właśnie oni,

naukowcy będący gośćmi MSRAS 2004,

projektują już teraz o wiele większe i bar-

dziej pojemne systemy oparte na wielo-

agentowych procesach. 

Przykładem może być noszony na rę-

ku zegarek, ale tak skonstruowany, że

robot w nim umieszczony anali-

zuje nasze ciśnienie, pracę

serca i przesyła te informa-

cje do centralnego kom-

putera. Dzięki temu, we

współpracy z ludźmi,

którzy są specjalista-

mi w naukach me-

dycznych, można na

bieżąco kontrolo-

wać nasz stan

zdrowia i podej-

mować decyzje

o tym, jak nam

pomóc. 

Taka współpraca

wieloagentowa po-

między maszynami

i ludźmi jest już, według

grona spotykających się

w Płocku naukowców, możliwa i może

dobrze służyć człowiekowi. Ale goście

Płocka i Orlenu na pewno nie poprzesta-

ną tylko na tym, z pewnością pójdą dalej,

gdyż systemy wieloagentowe wydają się

mieć nieograniczone możliwości idące

w parze z nieograniczoną pojemnością. 

To właśnie pod skrzydłami Płockiego

Parku Przemysłowo-Technologicznego

Instytut Wspomagania Procesów Decy-

zyjnych zaprosił najwybitniejszych spe-

cjalistów z całego świata do współpra-

cy przy uruchomieniu w Płocku Mię-

dzynarodowego Centrum Technologii

Wieloagentowych, które będzie two-

rzyło nowe technologie oparte m.in.

na naszych rodzimych „meto-

dach zbiorów przybliżo-

nych” i być może to one bę-

dą następnym motorem

rozwoju i funkcjono-

wania nowoczesnego

społeczeństwa

opartego na wie-

dzy. 

Po bliższym

poznaniu tema-

tów rozmów tego

światowego grona

oraz przy odrobinie

wyobraźni można już

w przybliżeniu wyobrazić so-

bie, jak ich pomysły mogą prze-

kładać się na nowoczesne produk-

ty wytwarzane w ramach przedsię-

biorstw funkcjonujących w Płoc-

kim Parku Przemysłowo-Techno-

logicznym. Dzięki nim Płock mo-

że tętnić życiem, nauką i nowoczesną

technologią. n

opr. JAROSŁAW NOCH

Polska stolica 
sztucznej inteligencji

Zegarek, który oprócz pokazywania godziny, zbada nam

ciśnienie krwi to tylko jedna z nowinek technologicznych,

które zostały zaprezentowane podczas odbywających się

w Płocku Międzynarodowych Warsztatów Monitoringu,

Bezpieczeństwa i Ratownictwa. Miejsce prezentacji:

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

DLA GAZETY

ZDZISŁAW PAWLAK*
członek rzeczywisty PAN

B ardzo cieszy mnie

inicjatywa organi-

zatorów Warsztatów

MSRAS i budzi duży

szacunek zakres pozy-

tywnej odpowiedzi z ca-

łego świata, czego prze-

jawem jest lista uczestników MSRAS

2004. Autorzy wielu prezentacji na

MSRAS 2004 posługują się metodami

tzw. zbiorów przybliżonych. Metody te

powstały w Polsce i obecnie są rozwi-

jane oraz znalazły praktyczne zastoso-

wanie na całym świecie. Uważam, że

powinniśmy dołożyć starań, aby stwo-

rzyć w Polsce warunki umożliwiające

rozwój w naszym kraju nowoczesnych

i perspektywicznych technologii prze-

twarzania wiedzy w systemach wieloa-

gentowych. Jest to również doskonałe

miejsce do rozwoju metod zbiorów

przybliżonych.

* Zdzisław Pawlak zapoczątkował badania

w nowej dziedzinie, znanej obecnie jako teo-

ria zbiorów przybliżonych. Teoria ta ma

wspomagać działania w warunkach niepew-

ności, niedokładności i braku precyzji infor-

macji. Dziś jest stosowana i rozwijana

w wielu ośrodkach na świecie. Jego obecne

zainteresowania badawcze koncentrują się

wokół systemów inteligentnych, w szczegól-

ności systemów wspomagania decyzji, ucze-

nia się maszyn, wnioskowania o wiedzy, re-

prezentacji wiedzy, wnioskowań indukcyj-

nych, niedokładności i niepewności w syste-

mach wnioskowania.

JAMES F. PETERS*
profesor Uniwersytetu w Manitoba, Kanada

M SRAS 2004 jest

wyjątkowym fo-

rum do wymiany osią-

gnięć i doświadczeń

w zakresie zastosowań

systemów wieloagento-

wych do bezpieczeń-

stwa. Bardzo się cieszę, że biorę udział

w tych warsztatach i że będę miał zasz-

czyt prowadzić sesję panelową poświę-

coną uruchomieniu przez Instytut

Wspomagania Procesów Decyzyjnych

w Płockim Parku Przemysłowo-Tech-

nologicznym Międzynarodowego Cen-

trum Technologii Wieloagentowych

opartych m.in. na zbiorach przybliżo-

nych.

*Jamesa F. Petersa interesują głównie meto-

dy zbiorów przybliżonych, wnioskowania

aproksymacyjne, modelowanie i projektowa-

nie systemów inteligentnych, filozofia (onto-

logia, estetyka, język), obliczenia neuronowe

i granularne z zastosowaniami do systemów

agentowych, projektowanie robotów do mo-

nitorowania bezpieczeństwa systemów takich

jak linie energetyczne czy lądowniki statków

kosmicznych.

opr. JN
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ANDRZEJ MACENOWICZ

wiceprezes PKN Orlen

Wychodząc naprzeciw po-

trzebie unowocześnienia

polskiej gospodarki, powstała

inicjatywa uruchomienia prac

nad Centralnym Okręgiem

Wiedzy, Edukacji, Nauki, Wy-

sokich Technik i Technologii,

który byłby przede wszystkim

oparty na potencjale trzech

miast: Warszawy, Płocka i Łodzi. W ramach tej

inicjatywy realizowane są przez PKN Orlen

i władze Płocka intensywne prace nad zaprojek-

towaniem Płockiego Parku Przemysłowo-Tech-

nologicznego, w którym przewiduje się stworze-

nie liczącego się na świecie centrum rozwoju

nowoczesnych technologii. PPPT ma stać się sy-

nonimem nowoczesności. Jego zróżnicowany

profil ma sprawić, że w Parku będzie miejsce dla

wielu, tych doświadczonych i tych, którzy ka-

rierę zawodową dopiero zaczynają. Nie traktu-

jemy tego projektu jako uniwersalnego reme-

dium, które podniesie dynamikę rozwoju mia-

sta i regionu. Z pewnością może on jednak być

elementem stymulującym tworzenie centrum,

wokół którego zaczną się koncentrować firmy

oraz wytworzy się odpowiedni klimat przedsię-

biorczości. opr. SEB

D
o Płocka zawitali profesorzy

i naukowcy z 16 krajów,

m.in: Stanów Zjednoczo-

nych, Francji, Niemiec, Chin i Japo-

nii. To pierwsze tego typu spotkanie

w Europie Środkowej poświęcone

stosowaniu nowoczesnych technolo-

gii do podnoszenia poziomu bezpie-

czeństwa.

Przełomowy moment

– Warsztaty te są jedynym w swo-

im rodzaju spotkaniem światowej

sławy specjalistów, którzy zajmują

się automatycznym przetwarzaniem

wiedzy – mówi Beata Karpińska

z biura prasowego PKN Orlen.

Pomysłodawcy, Orlen i Urząd Mia-

sta, spodziewają się uruchomić plat-

formę wymiany doświadczeń na te-

mat nowoczesnych technologii zaj-

mujących się bezpieczeństwem,

m.in. w ochronie środowiska, syst-

emach informacyjnych, ratownictwie

w przypadku klęsk żywiołowych,

zdrowiu oraz walce z przestępczością

zorganizowaną i terroryzmem.

– To okazja do popularyzacji prak-

tycznej wiedzy o sztucznej inteligen-

cji – dodaje Karpińska. – Będzie moż-

liwość bezpośredniej rozmowy z ludź-

mi, których pomysły przekładają się

na rozwiązania techniczne, powszech-

nie spotykane w urządzeniach elek-

trycznych codziennego użytku.

Związane z Parkiem

Konferencja ściśle wiąże się z pier-

wszym etapem uruchomienia Płoc-

kiego Parku Przemysłowo-Techno-

logicznego oraz międzynarodowego

centrum rozwoju nowoczesnych

technologii automatycznego prze-

twarzania wiedzy.

Władze miasta i Orlen mają ambi-

cję stworzenia w Płocku liczącego się

na świecie centrum rozwoju nowocze-

snych technologii nowej gospodarki

opartej na wiedzy. W tym celu powo-

łali Instytut Wspomagania Procesów

Decyzyjnych. W ciągu kilku miesię-

cy swojego istnienia Instytut zainic-

jował i opracował merytoryczny pro-

gram międzynarodowych warsztatów

badawczo-naukowych w zakresie

technik monitoringu, bezpieczeństwa

i ratownictwa w systemach wieloage-

ntowych. SEBASTIAN ŚMIETANOWSKI

Więcej informacji na temat warsztatów

– na stronie www.idps.pl
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R E K L A M A

MONITORING, BEZPIECZEŃSTWO I RATOWNICTWO w systemach wieloagentowych

Naukowcy o systemach

bezpieczeństwa
Same sławy, z najlepszych uniwersytetów wzięły udział w trzydniowych

Międzynarodowych Warsztatach „MSRAS” w Płocku. Temat konferencji: „Sztuczna

inteligencja w służbie bezpieczeństwa”

P
łock jako jedyne miasto w Polsce

ma do zaoferowania potencjalnym

inwestorom setki hektarów daw-

nej strefy ochronnej i sąsiedztwo paliwo-

wego potentata – Orlenu. Do tego gmi-

na dorzuca komunikację, uzbrojenie,

prąd najlepszej jakości, wysoki standard

przestrzeni z terenami zielonymi. Park

ma przyciągnąć do Płocka firmy z całe-

go świata.

– Mamy teren i wyjątkowy motor,

którym jest PKN Orlen. Teraz potrze-

ba nam inwestorów – tłumaczy pełno-

mocnik prezydenta Płocka ds. rozwo-

ju gospodarczego Krzysztof Lewan-

dowski. 

Jego zdaniem realizacja tego planu to

jedyna szansa na rozwój miasta. – Za-

kończyliśmy kilkuletni etap przygoto-

wań, w ub.r. rozpoczęliśmy prawdziwy

etap realizacji. Mamy plan zagospoda-

rowania i umowę z Orlenem na wspól-

ne przedsięwzięcie. Złożyliśmy wniosek

o pieniądze z Unii – wymienia Lewan-

dowski.

Pierwsze 100 tys. euro już jest. Miasto

dostało je z funduszu Phare, by nadać

pierwszy rozmach przedsięwzięciu. Wy-

starczy na przeszkolenie kadry zarządza-

jącej Parkiem, wyposażenie biur i niez-

będne materiały do rozpoczęcia działal-

ności przez spółkę, która ma zarządzać

Parkiem.

Pieniądze wykorzystane zostaną

również na przygotowanie kolejnych

wniosków o dofinansowanie inwesty-

cji. Na całość potrzeba kilkaset milio-

nów złotych. Orlen wyraził chęć zain-

westowania 300 mln zł. Miasto doło-

ży kolejne kilkadziesiąt w najbliż-

szych latach. W jednym miejscu ma-

ją się skoncentrować koncerny, przed-

stawicielstwa firm, przedsiębiorstwa.

Skumulowanie firm pozwoli znacznie

obniżyć koszty ich funkcjonowania.

W dodatku dzięki bliskiemu sąsiedz-

twu z koncernem pomysłodawcy liczą

na szybki rozwój nowych technologii

w branży chemicznej i paliwowo-ener-

getycznej. 

Nowe technologie to duże pienią-

dze, a bez nich nie ma szans na roz-

wój. Chociaż Park oparty będzie o po-

tencjał Orlenu, nie oznacza to, że po-

mysłodawcy chcą lokować tu wyłącz-

nie firmy z tej branży. W podobnym

miejscu we Frankfurcie funkcjonuje

ok. 400 firm z różnych gałęzi prze-

mysłu.

Według władz miasta są już pierwsi

chętni do zainwestowania w Płocku.

Chęć podobno wyraziły dwa duże kon-

cerny europejskie z branży chemicznej

i logistycznej. W skład Parku wejdzie

prawdopodobnie budowany obecnie Ba-

sellOrlen.

Pracę znajdzie nawet kilka tysięcy

osób. Będzie tu bowiem zajęcie dla firm

budowlanych, wodociągowych, teleko-

munikacyjnych. Trzeba będzie otworzyć

bary, restauracje, pocztę. Wzrośnie za-

potrzebowanie na sprzątaczki, ochronia-

rzy.

SEBASTIAN ŚMIETANOWSKI

SETKI HEKTARÓW dla inwestorów

Jedna taka oferta
W Płockim Parku Technologicznym pracę ma znaleźć

kilka tysięcy ludzi. Setki hektarów terenu już czekają na

pierwszych inwestorów. Według specjalistów to szansa

porównywalna z powstaniem Petrochemii
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