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Automatyzacja

OD REDAKCJI

Co nam zrobił piesek Aibo

Lem,
który wiedział
Pasożyty,
które rządzą
Roboty, które czują

A

ANDRZEJ
TRAUTMAN:
Odkrycie fal
grawitacyjnych
nie było dla mnie
przeżyciem
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utomatyzacja w niektórych polskich domach w latach 90. przybrała postać
japońskiego czworonoga o imieniu Aibo. Pies robocik był jak żywy: szczekał, zasypiał,
siusiał, a nawet chorował. Bardzo dobre rozwiązanie dla dziecka – oceniali rodzice.
Pełni funkcję wychowawczą – trzeba karmić i poić, głaskać i zabawiać. Jedyne, co nie
było bezwzględnie konieczne, to wyprowadzanie na spacer. To była tylko zabawka, która – jak
inne tego typu przedmioty – po pewnym czasie szła w kąt. Nie spowodowała zatem rewolucji
technologiczno-obyczajowej. Ta nadeszła jednak szybko – w momencie, kiedy do niektórych
polskich domów wkroczyły komputery osobiste, niezwykłe, intrygujące, a dla niektórych
tajemnicze pecety. Gdy znajomi przywozili je z bardziej cywilizacyjnie zaawansowanych rejonów,
organizowali przyjęcia, aby zaprezentować to cudo.
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I to naprawdę był cud. Bo my – wychowani na „Dziennikach gwiazdowych” Stanisława Lema
ale i „Gwiezdnych wojnach” George’a Lucasa – kojarzyliśmy automatyzację z wielkimi maszynami,
humanoidalnymi robotami i statkami kosmicznymi pełnymi skomplikowanych urządzeń, których
budowa wymagała niewyobrażalnie wielkich rządowych pieniędzy. A tu na biurku stanęły nam
monitor i klawiatura połączone kabelkami z niewielką skrzynką.

www.naukaonline.pl
www.academia.pan.pl
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Dzisiaj automatyzacja jest dla każdego na wyciągnięcie ręki – choćby poprzez smartfony
– ale kto wie, czy nie jeszcze bardziej tajemnicza. Wiemy, że gdzieś tam są roboty czy aplikacje,
które rozwiążą każdy problem. Rozumiemy, że są jak ludzie i ludzi zastępują wszędzie: w produkcji,
usługach, bankowości, logistyce. Mają wkroczyć do dziedzin takich jak opieka nad dziećmi
czy ludźmi chorymi.
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redaktor naczelna,
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Katarzyna Czarnecka
zastępca
redaktor naczelnej,
sekretarz redakcji

Zdajemy sobie sprawę, że pokazujemy w tym numerze jedynie ułamek możliwości, jakie dają
nam nowe technologie. Znając jednak wyobraźnię naukowców, wiemy, że będziemy jeszcze
nieraz do tego tematu wracać.
MARCIN KONIAK/DESA UNICUM
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Rafał Bujnowski (1974). „Landscape 3”, 2010 rok.
Urodzony w 1974 r., zajmuje się malarstwem, grafiką, akcją artystyczną. Interesuje go temat użyteczności sztuki i artysty. Porusza kwestię
oryginalności dzieła, przeciwstawiając seryjności własnego malarstwa. Tematy swoich prac czerpie głównie z najbliższego otoczenia, inicjując
tym samym przenikanie się sztuki i codzienności.
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