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nych

PA WE£ CI CHOSZ
Pa we³ Ci chosz uro dzi³ siê w 1970 ro ku w Lu -
bli nie. W 1994 ro ku ukoñ czy³ z wy ró¿ nie -
niem stu dia ma gi ster skie na Wy dzia le Elek -
tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki
War szaw skiej, na kie run ku In for ma ty ka. Je go
pra ca ma gi ster ska do ty czy ³a al go ryt mów ucze -
nia siê ze wzmoc nie niem, które umo¿ li wia j¹
zdo by wa nie umie jêt no œci in te li gent ne go za -
cho wa nia przez in te rak cje ze œro do wi skiem.
Ich ba da niem zaj mo wa³ siê da lej, przy go to -
wu j¹c roz pra wê dok tor sk¹ Re in for ce ment Le -
ar ning by Trun ca ting Tem po ral Dif fe ren ces,
obro nio n¹ z wy ró¿ nie niem w 1998 ro ku. Zo -
sta ³a ona na gro dzo na w kon kur sie na naj lep -
sz¹ roz pra wê dok tor sk¹ w dzie dzi nie na uk sy s -
te mo wych przez Fun da cjê Krze wie nia Na uk
Sy ste mo wych w 1998 ro ku. Je szcze przed jej
ukoñ cze niem au tor zgro ma dzi³ ju¿ zna cz¹ cy
do ro bek pu bli ka cyj ny, w tym w ma te ria ³ach
re no mo wa nych miê dzy na ro do wych kon fe ren -
cji na u ko wych i re no mo wa nych cza so pi smach
na u ko wych, co z pew no œci¹ przy czy ni ³o siê
do przy zna nia mu sty pen dium Fun da cji na
Rzecz Na u ki Pol skiej w 1996 ro ku.

W póŸniej szym okre sie Pa we³ Ci chosz
roz sze rzy³ swo je za in te re so wa nia na szer sze
spek trum al go ryt mów ma szy no we go ucze nia
siê. Zg³ê bia nie tej te ma ty ki za o wo co wa ³o na -
pi sa niem ob szer nej ksi¹¿ ki Sy ste my ucz¹ ce
siê, opu bli ko wa nej przez Wy daw nic twa Na -
u ko wo-Tech nicz ne w 2001 ro ku i po now nie
w 2007 ro ku, ³¹ cz¹ cej ce chy podrêcz ni ka aka -
de mic kie go i mo no gra fii tej dzie dzi ny. Oprócz
uzna nia w œro do wi sku, ksi¹¿ ka ta przy nio s³a
au to ro wi na gro dê in dy wi du al n¹ Mi ni stra
Edu ka cji Na ro do wej, a wy daw cy — Na gro dê
Spe cjal n¹ Mi ni stra Na u ki i Prze wo dni cz¹ ce -
go Ko mi te tu Ba dañ Na u ko wych na tar gach
ksi¹¿ ki aka de mic kiej Ate na 2001.

Dal sze roz sze rza nie za kre su za in te re so -
wañ i kom pe ten cji w kie run ku me tod od kry -
wa nia wie dzy w da nych oraz chêæ zdo by cia

do œwiad czeñ prak tycz nych skie ro wa ³y w ko -
lej nych la tach Paw ³a Ci cho sza w stro nê ko mer -
cyj nych pro jek tów do ty cz¹ cych al go ryt mów
ana li zy da nych i ich za sto so wañ. Zdo by te
w ten spo sób do œwiad cze nie w znacz ny spo -
sób wzbo ga ci ³o treœæ pro wa dzo nych przez nie -
go wy k³a dów z „Ucze nia siê ma szyn” i „Me tod
od kry wa nia wie dzy”, ce nio nych przez stu den -
tów za rów no ze wzglê du na wa lo ry me ry to -
rycz ne, jak i oso bo woœæ wy k³a dow cy, cha rak -
te ry zu j¹ ce go siê po nad prze ciêt nym po zio mem
otwar to œci i ¿ycz li wo œci. Rów nie¿ au to rzy kil -
ku dzie siê ciu prac ma gi ster skich i in ¿y nier skich
na pi sa nych pod je go opie k¹ w zde cy do wa -
nej wiêk szo œci cie p³o wspo mi na j¹ wspó³ pra cê
z nim.

Mo¿ li we, ¿e syn te za do œwiad czeñ prak -
tycz nych, dy dak tycz nych, stu diów li te ra tu ro -
wych i wcze œniej sze go do rob ku na u ko we go
do pro wa dzi do po wsta nia ko lej nej ksi¹¿ ki, tym
ra zem po œwiê co nej prak tycz nym al go ryt mom
od kry wa nia wie dzy w da nych i za sa dom ich
w³a œci we go sto so wa nia.




