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PIOTR BIL SKI
Piotr Bil ski uro dzi³ siê 21 sierp nia 1977 ro ku
w Olszty nie. Tam ukoñ czy³ szko ³ê pod sta wo -
w¹ (1991) oraz Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce nr 4
im. Ma rii Sk³o dow skiej-Cu rie (1995). W la -
tach 1995–1999 stu dio wa³ 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 stu diach pierw sze go stop -
nia, uzy sku j¹c ty tu³ in ¿y nie ra elek tro ni ki. Na -
stêp nie, w la tach 1999–2001, stu dio wa³ na tym
sa mym wy dzia le na stu diach dru gie go stop nia,
uzy sku j¹c ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra elek tro ni ki
(z wy ró¿ nie niem). W la tach 2001–2006 w In s -
ty tu cie Ra dio e lek tro ni ki by³ ucze st ni kiem stu -
diów trze cie go stop nia. Pra cê dok tor sk¹ pt.
Au to ma tycz na dia gno sty ka sy ste mów ana lo go -
wych z wy ko rzy sta niem lo gi ki roz my tej obro -
ni³ z wy ró¿ nie niem, uzy sku j¹c ty tu³ dok to ra
in ¿y nie ra elek tro ni ki. Od 2006 ro ku jest pra -
cow ni kiem In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki na sta -
no wi sku ad iunk ta.

Do dat ko wo Piotr Bil ski jest pra cow ni kiem
Wy dzia ³u Za sto so wañ In for ma ty ki i Ma te ma ty -
ki Szko ³y G³ów nej Go spo dar stwa Wiej skie go
w Ka te drze Za sto so wañ In for ma ty ki, gdzie pra -
cu je na eta cie ad iunk ta oraz pe³ ni funk cjê pro -
dzie ka na ds. dy dak ty ki. 

Za in te re so wa nia ba daw cze Pio tra Bil skie go
obej mu j¹ trzy dzie dzi ny. Pierw sza te ma ty ka
zwi¹ za na jest z dia gno sty k¹ sy ste mów ana lo -
go wych. Po wszech n¹ prak ty k¹ jest sto so wa nie
tu taj me tod sztucz nej in te li gen cji i ucze nia siê
ma szyn, co jest g³ów nym te ma tem prac pu bli -
ko wa nych przez nie go. Za pro po no wa ne do -
tych czas roz wi¹ za nia obej mu j¹ za sto so wa nia
au to no micz nych me tod de tek cji i lo ka li za cji
uszko dzeñ w sy ste mach na le ¿¹ cych do ró¿ -

nych dzie dzin tech ni ki (np. sil ni ków elek trycz -
nych, fil trów, czy ser wo me cha ni zmów). Me -
to dy za im ple men to wa ne w sy ste mach obej -
mo wa ³y do tych czas lo gi kê roz my t¹, zbio ry
przy bli ¿o ne oraz ma szy ny we kto rów no œnych.

Dru ga dzie dzi na zwi¹ za na jest z pro jek -
to wa niem i ana li z¹ wir tu al nych przy rz¹ dów
po mia ro wych. W szcze gól no œci prze pro wa -
dza na by ³a ana li za cza so wa pro jek to wa nych
przy rz¹ dów ty pu mul ti metr, czy ana li za tor
wid ma, dziê ki cze mu uzy ska no in for ma cjê na
te mat efek tyw no œci sprzê tu i opro gra mo wa nia
sto so wa ne go w ce lach po mia ro wo-ste ru j¹ cych.
Naj now szym te ma tem ba dañ jest pro jek to wa -
nie bez piecz nych roz pro szo nych kom pu te ro -
wych sy ste mów po mia ro wych. Pro jek ty obej -
mu j¹ im ple men ta cjê sy me trycz nych sy stemów
kryp to gra ficz nych na pro ce so rach wielor dze -
nio wych, roz wi¹ za nia bez piecz nych sy ste mów
wbu do wa nych oraz wy ko rzy sta nie obli czeñ
kwan to wych dla za pew nie nia bez pie czeñ stwa
w sy ste mie po mia ro wym.
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Trze cia te ma ty ka obej mu je wspó³ pra cê
z Wy dzia ³em In ¿y nie rii i Kszta³ to wa nia Œro do -
wi ska Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiej -
skie go. Po le ga na opra co wy wa niu au to ma -
tycz nych al go ryt mów ge ne ro wa nia pro fi li
ge o tech nicz nych z wy ko rzy sta niem me tod
sztucz nej in te li gen cji. Wy ko rzy sta no w tym
ce lu me to dy gru po wa nia po jê cio we go (clu s -
te rin gu) oraz al go ryt mów in duk cji re gu³. Przy -
go to wy wa na jest rów nie¿ apli ka cja prze -
cho wu j¹ ca i prze twa rza j¹ ca da ne po mia ro we
z sond ge o tech nicz nych sto so wa nych w ba -
da niach na po trze by bu dow nic twa.

Piotr Bil ski jest sty pen dy st¹ Fun da cji na
Rzecz Roz wo ju Ra dio ko mu ni ka cji i Tech nik
Mul ti me dial nych (2001) oraz cz³on kiem orga -
ni za cji IE EE (od 2005 ro ku). Jest au to rem lub
wspó³ au to rem 32 pu bli ka cji kon fe ren cyj nych,
22 ar ty ku ³ów w cza so pi smach (w tym 8 w pe -
rio dy kach z li sty fi la del fij skiej) oraz 5 roz dzia -
³ów w mo no gra fiach.

Piotr Bil ski jest rów nie¿ lau re a tem Na gro -
dy Rek to ra Szko³y G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego I stop nia za dzia ³al noœæ na u ko -
w¹. W 2010 ro ku uzy ska³ grant ha bi li ta cyj ny.

Piotr Bil ski pro wa dzi na Po li tech ni ce War -
szaw skiej wy k³ad „Wspó³ cze sne me to dy heu -
ry stycz ne” oraz je go an glo jê zycz n¹ we rsjê
„Con tem po ra ry Heu ri stic Tech ni qu es”, po nad -
to jest lub by³ za an ga ¿o wa ny w pro wa dze nie
za jêæ z przedmio tów: „Di gi tal Cir cu its”, „Sy ste -
my po mia ro we”, „Pro gra mo wa nie obiek to we”,

„Akwi zy cja i prze twa rza nie da nych z wy ko -
rzy sta niem La bVIEW” oraz „Gra fy i sie ci”.
W Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiej skie go
jest au to rem i pro wa dz¹ cym zajęcia z przed -
mio tów: „Ar chi tek tu ra kom pu te rów” (oraz je go
an glo jê zycz nej we rsji „Com pu ter Ar chi tec tu -
re”), „Sy s te my ope ra cyj ne”, „Ucze nie siê ma -
szyn” (oraz je go an glo jê zycz nej we rsji „Ma chi -
 ne Le ar ning”), „Sy ste my roz pro szo ne” (oraz
je go an glo jê zycz nej we rsji „Di stri bu ted Com -
 pu ter Sy stems”), „Wspó³ cze sne obli cze nia heu -
 ry s tycz ne”. Pro wa dzi³ rów nie¿ za jê cia z przed -
mio tów „Tech no lo gie in for ma cyj ne”, „Sie ci
kom  pu te ro we”, „Te le in for ma ty ka” oraz „Pod -
sta wy elek tro ni ki”.

Wy pro mo wa³ 3 li cen cja tów i 27 ma gi s -
trów na kie run ku In for ma ty ka i Eko no me tria
w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiej skie -
go. Obecnie pro wa dzi 8 dy plo man tów na tym
kie  run ku, a tak ¿e 8 dy plo man tów na kie run -
ku In for ma ty ka.

W ¿y ciu pry wat nym in te re su je siê ki ne -
ma to gra fi¹ (w szcze gól no œci ki nem SF), mu -
zy k¹ me ta lo w¹ (by³ re dak to rem cza so pi sma
po œwiê co ne go tej te ma ty ce), gra mi kom pu te -
ro wy mi (przez 10 lat pra co wa³ ja ko re dak tor
cza so pi sma „Œwiat Gier Kom pu te ro wych”)
oraz li te ra tu r¹ wspó³ cze sn¹. JeŸ dzi na ro we rze
i nar tach. Bie gle w³a da jê zy kiem an giel skim,
zaœ nie miec kim i ro syj skim w stop niu pod sta -
wo wym.
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