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Podstawowe informacje o Instytucie

1.1 Działalność Instytutu
Instytut Systemów Informatycznych istnieje od 1994 roku i jest jednostką organizacyjną Wydziału
Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej.
Pracownicy

naukowo-dydaktyczni

Instytutu,

to

głównie

absolwenci

WAT,

posiadający

w większości co najmniej tytuł doktora nauk technicznych. Są to poszukiwani na rynku pracy
specjaliści, zatrudniani w kluczowych instytucjach publicznych i firmach prywatnych na stanowiskach
związanych z wdrażaniem systemów informatycznych.
Główne obszary działalności Instytutu to:


kształcenie na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich



prace naukowe i badawcze



projekty i wdrożenia.
Kształcenie prowadzone jest w formie studiów stacjonarnych (dziennych), niestacjonarnych

(zaocznych) i podyplomowych na kierunku Informatyka ∗ , w trzech specjalnościach: systemy
informatyczne, informatyczne systemy zarządzania i systemy wspomagania dowodzenia (na potrzeby
MON).
Specjalność: Systemy informatyczne kształci przyszłych analityków, programistów, projektantów,
specjalistów ds. testowania oraz konsultantów IT w zakresie:
1.

metodyk strukturalnych i obiektowych wytwarzania systemów informatycznych,

2.

projektowania i implementacji oprogramowania współbieżnego,

3.

projektowania relacyjnych i obiektowych baz danych,

4.

projektowania i implementacji systemów automatyzacji procesów,

5.

oprogramowania sieci komputerowych i systemów operacyjnych,

6.

metod symulacji komputerowej,

7.

systemów eksperckich i sieci neuronowych,

8.

wybranych modeli, metod i narzędzi wspomagania decyzji oraz ich praktycznych zastosowań,

9.

metod obliczeń równoległych i rozproszonych,

10. metod oceny wskaźników niezawodności systemów informatycznych,
11. metod zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Specjalność: Informatyczne systemy zarządzania kształci przyszłych projektantów informatycznych systemów zarządzania, konsultantów ds. informatyzacji procesów zarządzania oraz
wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania organizacją, specjalistów ds. zapewniania jakości
i ochrony informacji w zakresie:
1.

procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie,

2.

przygotowania do procesu informatyzacji, monitorowania i wizualizacji procesów biznesowych,

3.

reinżynierii procesów biznesowych,

4.

projektowania relacyjnych i obiektowych baz danych,

5.

zapewnienia efektywności procesów biznesowych,

6.

metodyk strukturalnych i obiektowych wytwarzania systemów informatycznych,

7.

modeli i metod planowania i harmonogramowania procesów,

∗

Kierunek Informatyka uzyskał certyfikat Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na lata 2004/2005-2008/2009
oraz akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na lata 2003/2004-2008/2009. Przyznanie
temu kierunkowi certyfikatu KAUT jest prestiżowym wyrazem uznania wysokiej jakości kształcenia.

.....................................................................

1

....................... Podstawowe informacje o Instytucie ........................

8.

metod symulacji komputerowej, systemów eksperckich, wybranych modeli i metod badań
operacyjnych oraz ich praktycznych zastosowań.
Specjalność: Systemy wspomagania dowodzenia kształci (na potrzeby MON) przyszłych

analityków, programistów, projektantów, specjalistów ds. informatyzacji procesów dowodzenia
w zakresie:
1.

metodyk strukturalnych i obiektowych wytwarzania systemów informatycznych,

2.

eksploatacji zautomatyzowanych systemów dowodzenia,

3.

metod symulacji komputerowej, systemów eksperckich i sieci neuronowych,

4.

wybranych modeli, metod i narzędzi wspomagania decyzji oraz ich praktycznych zastosowań,

5.

metod obliczeń równoległych i rozproszonych,

6.

projektowania relacyjnych i obiektowych baz danych, projektowania i wykorzystania symulatorów
pola walki oraz systemów wspomagania dowodzenia,

7.

metod zapewniania bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Zajęcia praktyczne ze studentami odbywają się w laboratoriach Wydziału Cybernetyki

wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy. Studenci korzystają ze stanowisk roboczych PC
z oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do Internetu oraz do systemów informatycznych
wykorzystywanych w procesie nauczania.
Prace naukowe i badawcze w Instytucie Systemów Informatycznych prowadzone są w zakresie:
• metod i narzędzi projektowania systemów informatycznych,
• metod i narzędzi projektowania baz danych,
• systemów baz danych i hurtowni danych,
• projektowania systemów rozproszonych,
• budowy inteligentnych systemów ochrony obiektów,
• modelowania i symulacji mobilnych sieci telekomunikacyjnych,
• zastosowania metod sztucznej inteligencji i badań operacyjnych,
• inżynierii oprogramowania,
• informatycznych systemów zarządzania,
• efektywności, eksploatacji i usprawniania systemów informatycznych,
• niezawodności oprogramowania,
• systemów mobilnych,
• analizy i projektowania fotonicznych systemów transmisji danych,
• projektowania informatycznych systemów wspomagania decyzji,
• modelowania i algorytmizacji procesów decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych,
• budowy modeli symulacyjnych złożonych systemów (technicznych, informacyjnych,
ekonomicznych, walki).
Pracownicy

naukowo-dydaktyczni

Instytutu

Systemów

Informatycznych

biorą

udział

w pracach zespołu badawczego Modelowania, Symulacji i Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych, kierowanego przez prof. WAT Andrzeja Najgebauera. W oparciu o odpowiedni zasób
kadrowy i bazę sprzętową, zespół ten oferuje usługi na prowadzenie prac projektowych
i wdrożeniowych, wykonuje badania, analizy i ekspertyzy w zakresie swoich specjalności.
Instytut Systemów Informatycznych współpracuje z Instytutem Badań Systemowych PAN,
Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, SAS Institute Polska, Biurem Informacji Kredytowej,
2
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Politechniką Warszawską, Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Akademią Obrony Narodowej,
Uniwersytetem Białostockim, Politechniką Rzeszowską, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie, Wojskowym Instytutem Łączności, Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji,
Centrum Techniki Morskiej, Southampton University w Wielkiej Brytanii oraz Instytutem Fizyki
Uniwersytetu Kijowskiego.
W 2008 roku, w Instytucie zakończono realizację następujących projektów i prac badawczych:
1.

międzynarodowego projektu badawczego nt.: Highway to Security: Interoperability for Situation
Awareness and Crisis Management (HiTS-ISAC), finansowanego ze środków Unii Europejskiej,

2.

ostatniego etapu prac nad wdrażaniem systemu symulacyjnego wspomagania szkolenia
operacyjnego – ZŁOCIEŃ,

3.

ostatniego etapu prac przy budowaniu systemu „Zautomatyzowane Narzędzia Wspomagania
Decyzji – System Ekspercki pk. GURU”, za co zespół wykonawców w składzie: A. Najgebauer,
R. Antkiewicz, Z. Tarapata, D. Pierzchała, W. Kulas, J. Rulka, J. Koszela, T. Tarnawski,
M. Chmielewski, R. Kasprzyk, T. Nowicki, R. Pytlak, R. Wantoch-Rekowski otrzymał w 2008 r.
Nagrodę Rektorską,

4.

pracy badawczej PBW-GR572 nt.: Analiza efektywności działania rozproszonego systemu
zarządzania informacją badawczą.
W trakcie realizacji pozostaje pięć projektów i trzy prace badawcze, wśród nich:

• projekty zamawiane:
- PBZ-MIN/011/013/2004, pt.: Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem
zarządzania kryzysowego na przykładzie m.st. Warszawy,
- PBZ-MNiSW-DBO-01/I/2007, pt.: Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom
bezpieczeństwa obywateli,
- PBZ-MNiSW-DBO-02/I/2007, pt.: Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości
sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych,
• projekty rozwojowe:
- O R00 0055 06 pt.: Symulacja działań bojowych w heterogenicznym środowisku
wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji,
- O R00 0050 06 pt.: „Integracja systemów dowodzenia”,
• projekt badawczy własny, nr N N517 228235 nt.: Przestrajalny i rekonfigurowalny, mikrooptoelektroniczny system przełączania sygnału dla fotoniki i telekomunikacji,
• praca badawcza statutowa, PBS788 pt.: Obliczenia równoległe, i rozproszone w analizie sytuacji
sieciocentrycznej,
• praca badawcza własna, PBW GW-AD 604 pt.: Modelowanie, symulacja i algorytmizacja
wybranych procesów decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych – analiza złożoności,
efektywności i zastosowań,
• praca badawcza własna, PBW GD 508 pt.: Modele obliczeniowe predykcji chaotycznych szeregów
czasowych.
W 2008 roku wypromowano trzech doktorów i ponad stu magistrów. Tytuł doktora nauk
technicznych uzyskało 2 pracowników Instytutu:
1) mgr inż. Marcin Wierzbicki
Praca doktorska nt. Metody optymalizacji i symulacji komputerowej w analizie procesów
sekurytyzacji została zrealizowana pod opieką naukową R. Pytlaka - prof. PW.
....................................................................
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2) mgr inż. Marcin Mazurek
Praca doktorska nt.: Optymalizacja schematu wielowymiarowych agregatów w hurtowni danych
została zrealizowana pod opieką naukową A. Najgebauera - prof. WAT.
W 2008 roku, pracownicy naukowi Instytutu Systemów Informatycznych wydali wiele publikacji,
cztery z nich ukazały się w czasopismach wyróżnionych w JCR. Wydano dwa kolejne numery
Biuletynu Instytutu Systemów Informatycznych.
W minionym roku, Instytut Systemów Informatycznych przy współudziale innych ośrodków
naukowych zorganizował dwie konferencje: MCC 2008 „Military Communications and Information
Systems Conference”, Kraków, 23-24.09.2008 r. i XV Warsztaty Naukowe PTSK „Symulacja
w badaniach i rozwoju”, Zakopane, 25-27.09.2008 r.
Od 2006 r. Instytut Systemów Informatycznych razem z Katedrą Systemów Informacyjnych
Zarządzania (Wydział Zarządzania UW) i Katedrą Informatyki Gospodarczej (Kolegium Analiz
Ekonomicznych SGH) prowadzi Ogólnopolskie Seminarium Międzyuczelniane pt.: Problemy
badawcze i projektowe informatyzacji państwa.
W 2008 r. obchodziliśmy jubileusz 40-lecia Wydziału Cybernetyki. Z tej okazji, za szczególne
osiągnięcia w pracy oraz duży wkład w kształtowanie historii naszego wydziału, Dziekan nadał medal
„Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki WAT” obecnym i byłym pracownikom. Wśród wyróżnionych byli
pracownicy naszego instytutu, m.in.:
• prof. dr hab. inż. A. Ameljańczyk (komendant Wydziału Cybernetyki w latach 1983-1989),
• prof. dr hab. inż. M. Chudy (komendant Wydziału Cybernetyki w latach 1998-2002, dziekan
Wydziału Cybernetyki w kadencji 2003-2005),
• dr hab. inż. A. Najgebauer, prof. WAT (dziekan Wydziału Cybernetyki w kadencji 2005-2008).
Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej, tytuł i odznakę
„Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT” otrzymali: I. Skórska, W. Kulas i Z. Tarapata.
Brązowy medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” otrzymał dr inż. J. Koszela.

1.2 Biuro Dyrektora Instytutu
Dyrektor
prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk
tel. (22) 6839504
e-mail: andrzej.ameljanczyk@wat.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Walczak, prof. WAT
(do IX 2008 r.)
e-mail: andrzej.walczak@wat.edu.pl

Z-cy dyrektora
dr inż. Zbigniew Tarapata, adiunkt
tel. (22) 6837338
e-mail: zbigniew.tarapata@wat.edu.pl
dr inż. Dariusz Pierzchała, adiunkt, p.o.
tel. (22) 6837338
e-mail: dariusz.pierzchala@wat.edu.pl
Sekretariat i wydawnictwo instytutowe
Bogumiła Fronczak - sekretariat
Barbara Fedyna
tel. (22) 6839504, (22) 6837338
tel. (22) 6837018
fax (22) 6837858
e-mail: barbara.fedyna@wat.edu.pl
e-mail: bogumila.fronczak@wat.edu.pl
sekretariat.isi@wat.edu.pl
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1.3 Organizacja Instytutu
Instytut Systemów Informatycznych tworzą cztery zakłady:
 Inżynierii Oprogramowania
 Inżynierii Systemów Informatycznych
 Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji
 Informatycznych Systemów Zarządzania.
1.3.1 Zakład Inżynierii Oprogramowania
p.o. kierownika zakładu
dr inż. Jarosław Koszela, asystent (od X 2008 r.)
tel. (22) 6837293
e-mail: jaroslaw.koszela@wat.edu.pl

dr inż. Dariusz Pierzchała (do IX 2008 r.)

Do podstawowych zadań zakładu należy prowadzenie dydaktyki i prac naukowo-badawczych
w zakresie podstaw informatyki ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowania, systemów
operacyjnych i sieci komputerowych, a także podstaw baz danych.
Merytorycznie zakład odpowiada za prawie czterdzieści przedmiotów prowadzonych na
wszystkich rodzajach studiów w Wydziale Cybernetyki WAT i poza nim. W składzie merytorycznym
ZIO znajdują się wysokiej klasy specjaliści z zakresu:
• algorytmiki
• technik programowania
• systemów baz danych
• systemów operacyjnych
• przetwarzania rozproszonego
• sieci komputerowych
• bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych
• użytkowego oprogramowania sieciowego
• informatycznych technologii dla Internetu
• oprogramowania infrastruktury dla e-biznesu.
Prowadzą oni w tym zakresie zajęcia dydaktyczne, aktywną działalność naukowo-badawczą,
jak również prace w biznesie informatycznym, gdzie są cenionymi fachowcami.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień:
• języków i technik programowania (strukturalnego, obiektowego, współbieżnego)
• systemów baz danych (obiektowych, temporalnych, rozproszonych)
• mechanizmów systemowch w serwerach danych
• technik komunikacji i rozdziału obciążenia w systemach rozproszonych
• metod badania jakości programów współbieżnych
• architektury, mechanizmów wewnętrznych i dostrajanie systemów operacyjnych
• konstrukcji oprogramowania systemowego
• architektury i projektowania sieci komputerowych
• technologi sieci rozległych i sieci Internet
• integracj sieci lokalnych i rozległych
• projektowania i integracji systemów rozproszonych
....................................................................
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• projektowania i eksploatacji systemów mobilnych
• projektowania i eksploatacji systemów pracy grupowej i automatyzacji procesów biznesowych
• technologi elektronicznej wymiany danych i dokumentów elektronicznych
• polityki ochrony danych w systemach informatycznych
• technik integracji systemów informatycznych
• systemów wspomagania decyzji
• sieci semantyczne i sztuczna inteligencja.
Przedstawiona powyżej tematyka znajduje swoje odzwierciedlenie w pracach doktorskich,
artykułach w prasie fachowej, referatach na naukowych konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także w postaci książek. Pracownicy zakładu uczestniczą ponadto w seminariach
Instytutu Systemów Informatycznych. Współpracują z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej
Akademii Nauk, gdzie biorą czynny udział w seminariach IPI PAN, jak również w seminariach
w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.
Pracownicy etatowi:
dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT
dr inż. Grzegorz Bliźniuk, adiunkt
dr inż. Piotr Marciniak, adiunkt (od X 2008)
dr inż. Dariusz Pierzchała, adiunkt
dr inż. Zbigniew Wesołowski, adiunkt
dr Jolanta Skórska, starszy wykładowca
dr inż. Jarosław Koszela, asystent

dr inż. Marek Nowak, asystent
mgr inż. Andrzej Gaj, asystent, 1/2
mgr inż. Piotr Kędzierski, asystent (od X 2008)
mgr inż. Paweł Moszczyński, asystent (od X 2008)
mgr inż. Marcin Pery, asystent, 1/4
mgr inż. Joanna Wiśniewska, asystent
mgr inż. Mariusz Chmielewski, inżynier, asystent
(od IX 2008)
mgr inż. Rafał Kasprzyk, inżynier

1.3.2 Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych
Kierownik zakładu
dr inż. Wojciech Kulas, adiunkt
tel. (22) 6839171
e-mail: wojciech.kulas@wat.edu.pl
Do podstawowych zadań zakładu należy prowadzenie dydaktyki i prac naukowo-badawczych
z zakresu inżynierii systemów informatycznych. Merytorycznie zakład odpowiada za prawie
dwadzieścia przedmiotów prowadzonych na wszystkich rodzajach studiów w Wydziale Cybernetyki
WAT i poza nim. Pracownicy ZISI to wysokiej klasy specjaliści z zakresu:
• zarządzania projektami
• zapewniania jakości systemów informatycznych
• oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych
• kosztorysowania prac projektowych
• inżynierii systemów informatycznych
• technik programowania
• baz danych i informatycznych technologii dla Internetu.
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W podanym zakresie prowadzą oni zajęcia dydaktyczne oraz aktywną działalność naukowobadawczą. Realizują również prace w zakresie wdrożeń systemów informatycznych oraz doradztwa
i konsultingu.
Zainteresowania naukowe koncentrujemy wokół następujących zagadnień:
• Inżynieria systemów informatycznych
• Metody i narzędzia wspomagania produkcji oprogramowania
• Projektowanie systemów współbieżnych i równoległych
• Projektowanie systemów rozproszonych
• Projektowanie systemów czasu rzeczywistego
• Doskonalenie procesów wytwarzania oprogramowania
• Weryfikacja, walidacja i testowanie oprogramowania
• Osiąganie i ocena wydajności oprogramowania
• Pielęgnacja i użytkowanie oprogramowania
• Środowisko wspomagające proces wytwarzania systemów informatycznych
• Czynnik ludzki w procesie wytwarzania i eksploatacji systemów informatycznych
• Metodyki prowadzenia przedsięwzięć informatycznych
• Zarządzanie projektem i organizacja projektu
• Zarządzanie zmianami i konfiguracja oprogramowania
• Metody i narzędzia projektowania systemów informatycznych
• Modele niezawodnościowe oprogramowania
• Standardy i certyfikacja.
Pracownicy etatowi:
dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. WAT
dr inż. Wiesław Barcikowski, adiunkt
dr inż. Marek Deutsch, adiunkt, 1/2
dr Piotr Kosiuczenko, adiunkt (od X 2008)
dr inż. Wojciech Kulas, adiunkt
mgr inż. Adrian Marcinków, asystent (od X 2008)
mgr inż. Jarosław Napiórkowski, asystent, 1/2

mgr inż. Arkadiusz Kowalski, st. wykładowca 1/2
mgr inż. Robert Waszkowski, asystent, 1/2
mgr inż. Jarosław Wójciński, asystent, 1/2
mgr inż. Sławomir Wysocki, asystent, 1/2
mgr inż. Tomasz Gumowski, st. wykładowca
mgr inż. Stanisław Kozerawski, st. wykładowca
(do IX 2008)

1.3.3 Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji
p.o. kierownika zakładu
dr inż. Jarosław Rulka, adiunkt
tel. (22) 6839264
e-mail: jaroslaw.rulka@wat.edu.pl
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji realizuje zarówno zadania dydaktyczne jak
i zadania naukowo-badawcze. W zakresie realizowanych zadań dydaktycznych pracownicy zakładu
prowadzą m.in. następujące przedmioty:
• Teoria decyzji
• Badania operacyjne
• Efektywność systemów informatycznych
• Obliczenia równoległe
• Systemy eksperckie
....................................................................
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• Sieci neuronowe
• Systemy baz wiedzy
• Symulacja komputerowa
• Języki i techniki symulacji
• Informatyczne wspomaganie decyzji
• Modelowanie sytuacji konfliktowych i systemów walki
• Symulatory systemów wojskowych
• Modelowanie rozproszonych systemów informatycznych
• Metody i narzędzia informatycznego wspomagania decyzji
• Metody optymalizacji
• Teoretyczne podstawy informatyki
• Niezawodność systemów informatycznych
• Ekonometria
• Prognozowanie i symulacje
W ramach prowadzonych prac naukowo-badawczych pracownicy zakładu tworzą specjalizowane
informatyczne systemy wspomagania podejmowania decyzji. Szczególnie rozwijane są metody
symulacyjne oraz metody z zakresu sztucznej inteligencji.
Badania naukowe prowadzone są w następujących obszarach: modelowanie sytuacji
konfliktowych, modelowanie procesów decyzyjnych, budowa modeli symulacyjnych złożonych
systemów (technicznych, informacyjnych, ekonomicznych, walki). W ramach prowadzonych prac są
tworzone symulacje rozproszone oraz gry operacyjne. Rozwijane są metody i narzędzia analizy
decyzyjnej, metody i narzędzia analizy ryzyka oraz metody optymalizacji wielkiej skali. Jednym
z kierunków badań jest budowa i rozwój eksperckich systemów wspomagania decyzji i symulacja sieci
neuronowych. Tworzone są metody rozpoznawania wzorców, metody pozyskiwania wiedzy
i

projektowanie

baz

wiedzy,

a

także

metody

analizy

i

syntezy

systemów

informacji

przestrzennej. Reasumując, w ramach zakładu rozwijane są następujące kierunki badań:
• Modelowanie sytuacji konfliktowych
• Modelowanie procesów decyzyjnych
• Budowa modeli symulacyjnych złożonych systemów (technicznych, informacyjnych,
ekonomicznych, walki)
• Interaktywna symulacja rozproszona
• Gry rozproszone
• Metody i narzędzia analizy decyzyjnej
• Analiza algorytmów
• Metody optymalizacji wielkiej skali
• Optymalizacja dyskretna
• Budowa i rozwój eksperckich systemów wspomagania decyzji
• Symulacja sieci neuronowych
• Metody rozpoznawania wzorców
• Metody pozyskiwania wiedzy i projektowanie baz wiedzy
• Metody analizy i syntezy systemów informacji przestrzennej
• Metody analizy informacji wizyjnej
....................................................................

8

....................... Podstawowe informacje o Instytucie ........................

• Wieloskalowe modelowanie systemów
• Optymalizacja wielokryterialna
• Teoria gier.
Pracownicy etatowi:
prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk (od IV 2008)

dr inż. Zbigniew Tarapata, adiunkt

prof. dr hab. inż. Marian Chudy

dr inż. Roman Wantoch-Rekowski, adiunkt

dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. WAT

dr inż. Marcin Mazurek, asystent, 1/2

dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT

mgr inż. Michał Kapałka, asystent (od X 2008)

dr hab. inż. Andrzej Walczak, prof. WAT

mgr inż. Tomasz Drozdowski, asystent
(od IV 2008)

dr inż. Jarosław Rulka, adiunkt

1.3.4 Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania
Kierownik zakładu
dr inż. Jerzy Stanik, adiunkt
tel. (22) 6837284
e-mail: jerzy.stanik@wat.edu.pl

Merytorycznie zakład odpowiada za prowadzenie przedmiotów z trzech grup tematycznych:
• metod numerycznych w zastosowaniu w optymalizacji
• metod analitycznych stosowanych w zarządzaniu
• systemów informatycznych stosowanych w zarządzaniu.
W ramach pierwszej grupy tematycznej prowadzone są przedmioty obejmujące:
• numeryczną algebrę liniową (stabilność i poprawność algorytmów numerycznych, metody
faktoryzacji

macierzy,

rozwiązywanie

układu

równań

liniowych,

rozwiązywanie

zadania

najmniejszych kwadratów)
• optymalizację numeryczną (przedmiot prowadzony jest w ramach studiów doktoranckich).
W ramach drugiej grupy tematycznej zakład koncentruje się na:
• metodach harmonogramowania zadań w systemach zarządzania
• metodach szacowania i zarządzania ryzykiem finansowym
• hurtowniach danych i metodach data mining.
Trzecia grupa tematyczna obejmuje przedmioty związane z informatycznymi systemami zarządzania:
• ryzykiem finansowym – rynkowym i kredytowym (w ramach zajęć laboratoryjnych wykorzystywane
jest oprogramowanie SAS Institute)
• organizacją

typu

usługowego

czy

produkcyjnego)

(w

ramach

zajęć

laboratoryjnych

wykorzystywane jest oprogramowanie firm IFS, SAP i IDS Sheer).
• Prace naukowo-badawcze zakładu koncentrują się na następujących zagadnieniach:
• opracowaniu

i

implementacji

algorytmów

numerycznych

do

rozwiązywania

zadań

wielkiej skali – wynikiem tych prac są algorytmy konkurencyjne w stosunku do tych
rozwijanych w wiodących ośrodkach naukowych zajmujących się optymalizacją

....................................................................
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• opracowaniu metod rozwiązywania zadań sterowania optymalnego opisanych równaniami
różniczkowo-algebraicznymi – wynikiem tych prac jest oryginalne podejście do numerycznego
rozwiązywania tych zadań w tzw. przestrzeni zredukowanej
• opracowaniu metod do wyceny papierów wartościowych na rynku finansowym, wykorzystywanych
w procesach sekurytyzacyjnych – w tym celu stosowana są modele rynkowe struktury czasowej
stóp procentowych oraz metody rekurencyjne oparte na programowaniu dynamicznym do ich
wyceny
• opracowaniu efektywnych algorytmów heurystycznych i dokładnych do rozwiązywania zadań
logistycznych takich jak zadania harmonogramowania przy ograniczonych zasobach czy zadania
transportowe klasy CVRPTW.
Pracownicy etatowi:
dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, prof. WAT
dr inż. Tomasz Górski, adiunkt, 1/2
dr inż. Romuald Hoffmann, adiunkt
dr inż. Maciej Kiedrowicz, adiunkt
dr inż. Gustaw Konopacki, adiunkt
dr Jarosław Olejniczak, adiunkt ,1/2 (od III 2008)
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dr inż. Stefan Rozmus, adiunkt
dr inż. Jerzy Stanik, adiunkt
dr inż. Wojciech Stecz, adiunkt
dr inż. Tomasz Tarnawski, asystent
dr inż. Marcin Wierzbicki, asystent, 1/2
mgr inż. Tomasz Protasowicki, asystent
(od X 2008)

....................................................................

2 Pracownicy Instytutu
2.1 Profesorowie zwyczajni

Andrzej Ameljańczyk
tel. (22) 6838003
andrzej.ameljanczyk@wat.edu.pl

Mgr inż. (`73), Dr (`75), Hab.(`79), Prof. (`87)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Członek Rady WCY;
Od XI’ 08 dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych;
W 2008 r. otrzymał medal „Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki
WAT”.
[Edu72]
....................................................

Marian Chudy
tel. (22) 6839060
marian.chudy@wat.edu.pl

Mgr inż. (`68), Dr (`75), Hab.(`87), Prof. (`02)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Członek Rady WCY;
Członek zespołu badawczego WCY;
W 2008 r. poza WAT członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej
oraz członek Rady Naukowej IBS PAN;
W 2008 r. otrzymał medal „Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki
WAT”.
[Edu27],[Edu42],[Edu66],[Edu77]
[Pro4], [Pro6]
[Pub51]
[Konf1],[Konf6]

2.2 Profesorowie nadzwyczajni

Ryszard Antkiewicz
tel. (22) 6839459
ryszard.antkiewicz@wat.edu.pl

Mgr inż. (`84), Dr (`89), Hab.(`04)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Od X’2008 dziekan Wydziału Cybernetyki;
Przewodniczący Rady WCY (kadencja 2008-2012);
Członek Senatu WAT;
Członek zespołu badawczego WCY.
[Edu10],[Edu76],[Edu78]
[Pro1],[Pro3],[Pro4],[Pro6],[Pro9],[Pro10-13]
[Pub9],[Pub10],[Pub15],[Pub16],[Pub54-57][Pub62],[Pub64]
[Konf1],[Konf2],[Konf4-6],[Konf9],[Konf35]
....................................................

Andrzej Najgebauer
tel. (22) 6839459
andrzej.najgebauer@wat.edu.pl

Mgr inż. (`81), Dr (`88), Hab.(`99)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji,
Członek Rady WCY;
Od X’2008 prorektor WAT i członek Senatu WAT;
Polski przedstawiciel w panelu NATO/RTA Modelling and
Simulation Group;
Ekspert w komitecie programowym COOPERATION-Security 7,
Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej Badań, Rozwoju
Technologicznego i Demonstracji;
Ekspert w Panelu Pola Badawczego BEZPIECZEŃSTWO przedsięwzięcia realizowanego w ramach Narodowego Programu
Foresight „Polska 2020”;
Promotorstwo 1.pracy doktorskiej oraz 2. prac magisterskich (’08)
W 2008r. otrzymał medal „Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki
WAT”.
[Edu24],[Edu28],[Edu43],[Edu78],[Edu80],[Edu81]
[Pro1],[Pro3],[Pro4],[Pro6],[Pro9],[Pro10-13]
[Dr1], [Mgr45],[Mgr69]
[Pub9],[Pub10],[Pub15-16],[Pub54-58],[Pub64]
[Konf1],[Konf2],[Konf4-6],[Konf9],[Kon13]

..........................................................................
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Tadeusz Nowicki
tel. (22) 6837118
tadeusz.nowicki@wat.edu.pl

Mgr inż. (`80), Dr (`84), Hab.(`92)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
Członek Rady WCY;
Członek Rady Wydawnictwa WAT;
Promotorstwo 10. prac magisterskich (`08);
Poza WAT, ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej;
Członek PTSK, PTBOiS oraz International Federation of
Operations Research Societies.
[Edu1],[Edu8],[Edu51],[Edu73],[Edu74],[Edu79]
[Pro3],[Pro4],[Pro6]
[Mgr3],[Mgr20],[Mgr27],[Mgr34],[Mgr36],[Mgr48],[Mgr60],[Mgr97],
[Mgr102],[Mgr104]
[Pub6-7],[Pub11],[Pub35-36],[Pub39-40],[Pub65]
[Konf2],[Konf4],[Konf5],[Konf13]
....................................................

Bolesław Szafrański
tel. (22) 6837305
boleslaw.szafranski@wat.edu.pl

Mgr inż. (`71), Dr (`79), Hab.(`87)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
Członek Rady WCY;
Promotorstwo 3. prac magisterskich (`08).
[Edu20],[Edu36],[Edu51]
[Mgr33],[Mgr50],[Mgr55]
[Pub41-44]
[Konf11],[Konf15-17],[Konf21]

....................................................

Andrzej Walczak
tel. (22) 6839429
andrzej.walczak@wat.edu.pl

Mgr inż. (`79), Dr (`85), Hab.(`99)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Członek Rady WCY;
Od IX’2008 prodziekan ds. naukowych WCY;
Promotorstwo 1. pracy doktorskiej i 2. prac magisterskich (’08);
Poza WAT, członek stowarzyszenia naukowego SPIE, członek
założyciel Centrum Doskonałości: Nowe Materiały dla Fotoniki,
członek Polskiego Towarzystwa Fotonicznego, członek grupy
eksperckiej NCBiR.
[Edu1],[Edu3],[Edu45],[Edu51],[Edu62],[Edu75],[Edu78],[Edu82]
[Pro5],[Pro6],[Pro10],[Pro11],[Pro13],[Pro17-18]
[Dr3]
[Mgr56],[Mgr101]
[Pub1],[Pub3],[Pub4],[Pub12]
[Konf1],[Konf2],[Konf3],[Konf18]
[Rap2]
....................................................

Kazimierz Worwa
tel. (22) 6837305
kazimierz.worwa@wat.edu.pl
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Mgr inż. (`78), Dr (`84), Hab.(`05)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Członek Rady WCY;
Promotorstwo 5. prac magisterskich (’08).
[Edu1],[Edu2],[Edu45],[Edu51],[Edu78]
[Mgr1],[Mgr66],[Mgr68],[Mgr100],[Mgr106]
[Pro6]
[Pub5]
[Konf4],[Konf5]

..........................................................................
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2.3 Adiunkci

Wiesław Barcikowski
tel. (22) 6837118
wieslaw.barcikowski@wat.edu.pl

Mgr inż. (`80), Dr (`97)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Kierownik seminariów dyplomowych;
Promotorstwo 8. prac magisterskich (`08);
W 2008r., poza WAT, pełnił funkcję dyrektora Centralnego
Ośrodka Obliczeniowego w ZUS.
[Edu37],[Edu51]
[Mgr10],[Mgr29],[Mgr47],[Mgr84],[Mgr86],[Mgr89],[Mgr95],
[Mgr108]
....................................................

Grzegorz Bliźniuk
tel. (22) 6837341
grzegorz.blizniuk@wat.edu.pl

Mgr inż. (`92), Dr (`00)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Promotorstwo 1. pracy magisterskiej (`08).
[Edu19]
[Pro6],[Pro14]
[Mgr109]
[Pub17],[Pub18],[Pub50],[Pub52-53],[Pub63]
[Konf7],[Konf8]

...................................................

Mgr inż. (`89), Dr (`93)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
Promotorstwo 2. prac magisterskich (`08).
[Edu26],[Edu51]
[Mgr65],[Mgr85]
Marek Deutsch
tel. (22) 6837284
marek.deutsch@wat.edu.pl
....................................................

Tomasz Górski
tel. (22) 687293
tomasz.gorski@wat.edu.pl

Mgr inż. (`97), Dr (`00)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Zarządzania;
Promotorstwo 12. prac magisterskich (`08).
[Edu15],[Edu54],[Edu68]
[Pro6]
[Mgr12],[Mgr24],[Mgr32],[Mgr39],[Mgr40],[Mgr51],[Mgr52],
[Mgr57],[Mgr64],[Mgr75],[Mgr78],[Mgr90]
[Pub6],[Pub26-27]
[Konf4],[Konf5]
....................................................

Romuald Hoffmann
tel. (22) 6837284
romuald.hoffmann@wat.edu.pl

Mgr inż. (`86), Dr (`90)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
Promotorstwo 9. prac magisterskich (’08).
W 2008 r. poza WAT pełnił funkcję Dyrektora Departamentu
Informatyki i Telekomunikacji w MON.
[Edu12],[Edu18],[Edu41],[Edu18],[Edu51],[Edu60],[Edu69]
[Mgr5],[Mgr25],[Mgr26],[Mgr42],[Mgr44],[Mgr58],[Mgr63],
[Mgr80],[Mgr91]
[Konf24]

..........................................................................
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Mgr inż. (`69), Dr (`82)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
Promotorstwo 1. pracy magisterskiej (`08).
[Edu7],[Edu9],[Edu40],[Edu44],[Edu51],[Edu56]
[Mgr38]
[Pro2]
[Rap1]
Gustaw Konopacki
tel. (22) 6839473
gustaw.konopacki@wat.edu.pl
....................................................

Mgr (`90), Dr (`95)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (od X’08);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu22]
[Konf29]

Piotr Kosiuczenko
tel. (22) 6837128
piotr.kosiuczenko@wat.edu.pl
....................................................

Maciej Kiedrowicz
tel. (22) 6837293
maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl

Mgr inż. (`87), Dr (`99)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
Promotorstwo 10. prac magisterskich (`08).
[Edu5],[Edu13],[Edu16],[Edu51],[Edu84]
[Pro6]
[Mgr4],[Mgr7],[Mgr9],[Mgr19],[Mgr21],[Mgr30],[Mgr41],[Mgr74],
[Mgr77],[Mgr79]
[Pub32],[Pub33], [Pub34]
[Konf11-12],[Konf28]
....................................................

Wojciech Kulas
tel. (22) 6839354
wojciech.kulas@wat.edu.pl

Mgr inż. (`86), Dr (`01)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Informatycznych;
Członek zespołów badawczych WCY;
Promotorstwo 3. prac magisterskich (’08);
W 2008 r. uzyskał tytuł - „Zasłużony nauczyciel akademicki WAT”
[Edu29],[Edu30],[Edu34],[Edu51],[Edu68],[Edu83],[Edu85]
[Mgr73],[Mgr92],[Mgr110]
[Pro1],[Pro3],[Pro4],[Pro9-13],[Pro15]
[Pub9],[Pub16],[Pub37],[Pub54-57],[Pub61]
[Konf4-6]
....................................................

Mgr inż. (`98), Dr (`05)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (od X’08);
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
[Edu64]
[Pro5]

Piotr Marciniak
tel. (22) 6839473
piot.marciniak@wat.edu.pl
14
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Mgr (`96), Dr (`01)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2 od III’08);
Zakład informatycznych Systemów Zarządzania.
[Edu24]

Jarosław Olejniczak
tel. (22) 6837410
jaroslaw.olejniczak@wat.edu.pl
....................................................

Dariusz Pierzchała
tel. (22) 6839264
dariusz.pierzchala@wat.edu.pl

Mgr inż. (`97), Dr (`02)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Do X’08 p.o. kierownika Zakładu Inżynierii Oprogramowania,
od XI’08 p.o. z-cy dyrektora ISI;
Członek Rady WCY;
Członek zespołu badawczego WCY;
Promotorstwo 4. prac magisterskich (`08).
[Edu19],[Edu22],[Edu23],[Edu28],[Edu43],[Edu51],[Edu61],
[Edu63]
[Pro1],[Pro3],[Pro4],[Pro9-13],[Pro16]
[Mgr43],[Mgr54],[Mgr67],[Mgr81]
[Pub9],[Pub15-16],[Pub37],[Pub54-57],[Pub59],[Pub63]
[Konf1],[Konf4-6],[Konf9]
....................................................

Mgr inż. (`78), Dr (`94)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
Promotorstwo 10. prac magisterskich (`08).
[Edu11],[Edu51],[Edu65]
[Mgr11],[Mgr15,[Mgr23],[Mgr53],[Mgr62],[Mgr76],[Mgr82],
[Mgr83],[Mgr88], [Mgr98]
Stefan Rozmus
tel. (22) 6837284
stefan.rozmus@wat.edu.pl
....................................................

Jarosław Rulka
tel. (22) 6839264
jaroslaw.rulka@wat.edu.pl

Mgr inż. (`97), Dr (`02)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
p.o kierownika Zakładu Badań Operacyjnych i Wspomagania
Decyzji;
Członek Rady WCY;
Członek zespołu badawczego WCY;
Promotorstwo 1. pracy magisterskiej (`08).
[Edu28],[Edu43],[Edu51]
[Pro1],[Pro3],[Pro4],[Pro6],[Pro9-13]
[Mgr99]
[Pub9],[Pub16],[Pub54-57],[Pub59]
[Konf2],[Konf4-6],[Konf9]
...................................................

Mgr inż. (`78), Dr (`86)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Kierownik Zakładu Informatycznych Systemów Zarządzania;
Promotorstwo 6. prac magisterskich (`08).
[Edu6],[Edu17],[Edu21],[Edu26],[Edu41],[Edu51],[Edu70]
[Mgr16],[Mgr37],[Mgr72],[Mgr93],[Mgr94],[Mgr96]

Jerzy Stanik
tel. (22) 6837305
jerzy.stanik@wat.edu.pl
..........................................................................
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Wojciech Stecz
tel. (22) 6837128
wojciech.stecz@wat.edu.pl

Mgr inż. (`97), Dr (`04)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
Promotorstwo 3. prac magisterskich (’08).
[Edu41],[Edu51],[Edu71]
[Pro6]
[Mgr17],[Mgr71],[Mgr103]
[Pub8],[Pub11],[Pub39-40]
[Konf14]

...................................................

Zbigniew Tarapata
tel. (22) 6837338
zbigniew.tarapata@wat.edu.pl

Mgr inż. (`95), Dr (`98)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zastępca dyrektora ISI;
Członek Rady WCY;
Członek zespołu badawczego WCY;
Członek PTSK, PTBOiS, European Association for Theoretical
Computer Science oraz Military Operations Research Society
Promotorstwo 3. prac magisterskich (’08).
W 2008 r. uzyskał tytuł - „Zasłużony nauczyciel akademicki WAT”
[Edu4],[Edu10],[Edu24],[Edu31],[Edu35],[Edu51]
[Mgr2],[Mgr13],[Mgr87]
[Pro1],[Pro3],[Pro4],[Pro6],[Pro7],[Pro9-13],[Pro15]
[Pub2],[Pub9],[Pub13-16],[Pub37],[Pub45-46],[Pub49],
[Pub54-58],[Pub63],[Pub66]
[Konf1],[Konf4-6],[Konf9],[Konf20]
..................................................

Roman Wantoch-Rekowski
tel. (22) 6839857
rrekowski@wat.edu.pl

Mgr inż. (`92), Dr (`98)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Członek zespołu badawczego WCY;
Promotostwo 6. prac magisterskich (`08).
[Edu51],[Edu52],[Edu55],[Edu61]
[Pro3],[Pro6],[Pro9-13],[Pro16]
[Mgr6],[Mgr28],[Mgr31],[Mgr46],[Mgr59],[Mgr107]
[Pub6],[Pub9],[Pub16],[Pub54-56],[Pub67-69]
[Konf4-6],[Konf9]

...................................................

Mgr inż. (`81), Dr (`01)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Promotorstwo 2. prac magisterskich (’08).
[Edu51],[Edu67]
[Pro7]
[Mgr18],[Mgr105]
Zbigniew Wesołowski
tel. (22) 6837128
zbigniew.wesolowski@wat.edu.pl
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2.4 Asystenci
Mgr inż. (`04)
Pracownik n-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Członek zespołu badawczego WCY.
[Edu45],[Edu46],[Edu61],[Edu63]
[Pro1],[Pro3],[Pro4],[Pro6],[Pro9-13]
[Pub10],[Pub19-24],[Pub55-58]
[Konf4-6],[Konf9],[Konf22-23]
Mariusz Chmielewski
tel. (22) 6837355
mariusz.chmielewski@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. (`04)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (od IV’08);
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji.
[Edu42],[Edu67]
[Pro11]

Tomasz Drozdowski
tel. (22) 6839473
tomasz.drozdowski@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. (`93)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
[Edu38],[Edu57]
[Pro6]
[Pub25]

Andrzej Gaj
tel. (22) 6837410
andrzej.gaj@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. (`08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (od IX’08);
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji.
[Edu43]
[Pub64]

Michał Kapałka
tel. (22) 6839473
michal.kapalka@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. (`08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (od IX’08);
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
[Edu84],[Edu86]

Piotr Kędzierski
tel. (22) 6837355
piotr.kedzierski@wat.edu.pl
..........................................................................
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Jarosław Koszela
tel. (22) 6837293
jaroslaw.koszela@wat.edu.pl

Mgr inż. (`95), Dr (`07)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Od IX’08 p.o. kierownika Zakładu Inżynierii Oprogramowania;
Promotorstwo 1. pracy magisterskiej (’08)
W 2008 r. odznaczony brązowym medalem „Siły Zbrojne
w Służbie Ojczyzny”.
[Edu51],[Edu53],[Edu58],[Edu86]
[Pro2-4],[Pro9-13]
[Mgr35]
[Pub7],[Pub24],[Pub35-36],[Pub55-56]
[Konf2],[Konf4-6],[Konf9]
...................................................

Mgr inż. (`08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (od X’08);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu62]

Adrian Marcinków
tel. (22) 6837410
marcin.mazurek@wat.edu.pl
...................................................

Marcin Mazurek
tel. (22) 6837410
marcin.mazurek@wat.edu.pl

Mgr inż. (`00), Dr (`08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji.
Praca doktorska nt.: Optymalizacja schematu wielowymiarowych
agregatów w hurtowni danych została zrealizowana pod opieką
naukową A. Najgebauera - prof. WAT.
[Edu24],[Edu28]
[Pro6]
[Konf4-5],[Konf30-31]

...................................................

Mgr inż. (`08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (od X’08);
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
[Pro5]

Paweł Moszczyński
tel. (22) 6839473
pawel.moszczynski@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. (`99)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu48]

Jarosław Napiórkowski
tel. (22) 6837410
jaroslaw.napiorkowski@wat.edu.pl
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Marek Nowak
tel. (22) 6837128
marek.nowak@wat.edu.pl

Mgr inż. (`96), Dr (`05)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Opiekun naukowy 1. studenta indywidualnego;
Promotorstwo 3. prac magisterskich (`08).
[Edu47],[Edu51],[Edu59]
[Mgr14],[Mgr61],[Mgr70]
[Pro6]
[Pub38]
[Konf2],[Konf4-5],[Konf10]
...................................................

Mgr inż. (`98)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/4);
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
[Edu14],[Edu64]

Marcin Pery
tel. (22) 6837410
marcin.pery@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. (`07)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (od X’08);
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania.
[Edu12],[Edu18],[Edu60]

Tomasz Protasowicki
tel. (22) 6837284
tomasz.protasowicki@wat.edu.pl
...................................................

Tomasz Tarnawski
tel. (22) 6837355
tomasz.tarnawski@wat.edu.pl

Mgr inż. (`00), Dr (06)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
Członek zespołu badawczego WCY;
Promotorstwo 1. pracy magisterskiej (’08);
Opiekun naukowy Koła Zainteresowań Cybernetycznych.
[Edu22],[Edu39],[Edu51],[Edu71]
[Pro3], [Pro4],[Pro9-11],[Pro13]
[Mgr8]
[Pub37]
[Konf6],[Konf32]
...................................................

Mgr inż. (`98)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
Członek zespołu badawczego WCY.
[Edu25],[Edu29],[Edu48],[Edu49],[Edu50],[Edu83]
[Konf33]

Robert Waszkowski
tel. (22) 6837410
robert.waszkowski@wat.edu.pl

..........................................................................
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Mgr inż. (`02), Dr (`08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
Praca doktorska nt. Metody optymalizacji i symulacji
komputerowej w analizie procesów sekurytyzacji została
zrealizowana pod opieką naukową R. Pytlaka - prof. PW.

Marcin Wierzbicki
tel. (22) 6837410
marcin.wierzbicki@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. (`04)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
[Edu5],[Edu66]
[Pro6]
[Pub47],[Pub48,[Pub60]
[Konf19],[Konf34]
Joanna Wiśniewska
tel. (22) 6837355
joanna.wisniewska@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. (`97)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu22],[Edu23]

Jarosław Wójciński
tel. (22) 6837410
jaroslaw.wojcinski@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. (`97)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu1],[Edu67]

Sławomir Wysocki
tel. (22) 6837410
slawomir.wysocki@wat.edu.pl

2.5 Starsi wykładowcy
Mgr inż. (`86)
Pracownik dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu26],[Edu29],[Edu32],[Edu33],[Edu50],[Edu85]

Tomasz Gumowski
tel. (22) 6837293
tomasz.gumowski@wat.edu.pl
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Mgr inż. (`84)
Pracownik dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu64],[Edu67]

Arkadiusz Kowalski
tel. (22) 6837410
arkadiusz.kowalski@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż.(`72)
Pracownik dydaktyczny (do X’08);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu14],[Edu64]

Stanisław Kozerawski
tel. (22) 6837293
stanislaw.kozerawski@wat.edu.pl
...................................................

Irena Skórska
tel. (22) 6837284
irena.skorska@wat.edu.pl

Mgr (`80), Dr (`87)
Pracownik dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Promotorstwo 2. prac magisterskich (’08);
W 2008 r. uzyskała tytuł „Zasłużony nauczyciel akademicki
WAT”
[Edu14],[Edu51],[Edu64]
[Mgr22],[Mgr49]

2.6 Inżynierowie

Rafał Kasprzyk
tel. (22) 6837355
rafal.kasprzyk@wat.edu.pl

Mgr inż. (`05)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Członek zespołu badawczego WCY.
[Edu19],[Edu45],[Edu63]
[Pro1-4],[Pro6],[Pro9-13]
[Pub10],[Pub21-23].[Pub28-31],[Pub55-58]
[Konf4-6],[Konf10],[Konf25-27]

2.7 Pozostali pracownicy

Barbara Fedyna
tel. (22) 6837018
barbara.fedyna@wat.edu.pl
Samodz. referent ds. admin.

Bogumiła Fronczak
tel. (22) 6839504
bogumila.fronczak@wat.edu.pl
Samodz. referent techniczny

Jan Staruch
tel. (22) 6837018
jan.staruch@wat.edu.pl
Starszy technik

..........................................................................
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3 Działalność dydaktyczna
3.1 Przedmioty prowadzone w ramach
studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia
[Edu1] Algorytmy i struktury danych
T. Nowicki, A. Walczak, K. Worwa,
S. Wysocki
[Edu2] Analiza matematyczna
K. Worwa
[Edu3] Analiza obrazowa
A. Walczak
[Edu4] Badania operacyjne
Z. Tarapata
[Edu5] Bazy danych
M. Kiedrowicz, J. Wiśniewska
[Edu6] Bezpieczeństwo systemów
informatycznych
J. Stanik
[Edu7] E-biznes
G. Konopacki
[Edu8] Elementy teorii niezawodności
T. Nowicki
[Edu9] Ekonometria
G. Konopacki
[Edu10] Efektywność systemów
informatycznych
R. Antkiewicz, Z. Tarapata
[Edu11] Hurtownie danych
S. Rozmus
[Edu12] Informatyczne aspekty zarządzania
efektywnością w organizacji
R. Hoffmann, T. Protasowicki
[Edu13] Informatyczne wspomaganie
zarządzania
M. Kiedrowicz
[Edu14] Informatyka
I. Skórska, S. Kozerawski, M. Pery
[Edu15] Informatyka w procesach biznesowych
T. Górski
[Edu16] Informatyka w zarządzaniu kadrami
M. Kiedrowicz

[Edu20] Inżynieria systemów informatycznych
B. Szafrański
[Edu21] Jakość systemów informatycznych
J. Stanik
[Edu22] Języki i techniki programowania
P. Kosiuczenko, D. Pierzchała,
T. Tarnawski, J. Wójciński
[Edu23] Języki i techniki symulacji
D. Pierzchała, J. Wójciński
[Edu24] Metody i narzędzia informatycznego
wspomagania decyzji
M. Mazurek, A. Najgebauer,
J. Olejniczak, Z. Tarapata
[Edu25] Metoda wytwarzania bazodanowych
aplikacji webowych
R. Waszkowski
[Edu26] Metody tworzenia systemów
informatycznych
M. Deutsch, T. Gumowski, J. Stanik
[Edu27] Metody optymalizacji
M. Chudy
[Edu28] Metody symulacyjne
M. Mazurek, A. Najgebauer,
D. Pierzchała, J. Rulka
[Edu29] Modelowanie danych
T. Gumowski, W. Kulas, R. Waszkowski
[Edu30] Modelowanie funkcji i procesów
W. Kulas
[Edu31] Modelowanie matematyczne
Z. Tarapata
[Edu32] Modelowanie oprogramowania
T. Gumowski
[Edu33] Narzędzia wspierające proces
wytwarzania SI
T. Gumowski
[Edu34] Nowoczesne metody inżynierii SI
W. Kulas
[Edu35] Obliczenia równoległe
Z. Tarapata
[Edu36] Ochrona baz danych
B. Szafrański

[Edu17] Informatyka w zarządzaniu
współczesnym przedsiębiorstwem
J. Stanik

[Edu37] Oprogramowanie sieci komputerowej
W. Barcikowski

[Edu18] Inżynieria finansowa
R. Hoffmann, T. Protasowicki,

[Edu38] Oprogramowanie systemów
Klient Serwer
A. Gaj

[Edu19] Inżynieria oprogramowania
G. Bliźniuk, R. Kasprzyk, D. Pierzchała

[Edu39] Optymalizacja numeryczna
T. Tarnawski
.....................................................................
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[Edu40] Podstawy ekonometrii
G. Konopacki
[Edu41] Podstawy informatycznych systemów
zarządzania
R. Hoffmann, J. Stanik, W. Stecz
[Edu42] Podstawy optymalizacji
M. Chudy, T. Drozdowski
[Edu43] Podstawy symulacji
M. Kapałka, A. Najgebauer,
D. Pierzchała, J. Rulka
[Edu44]Prognozowanie i symulacje
G. Konopacki
[Edu45] Programowanie obiektowe
M. Chmielewski, R. Kasprzyk,
A. Walczak, K. Worwa
[Edu46] Programowanie zdarzeniowe
M. Chmielewski
[Edu47] Programowanie współbieżne
M. Nowak

M. Nowak
[Edu60] Systemy zarządzania ryzykiem
R. Hoffmann, T. Protasowicki
[Edu61] Techniki internetowe
M. Chmielewski, D. Pierzchała,
R. Wantoch-Rekowski
[Edu62] Techniki programowania
A. Walczak, A. Marcinków
[Edu63] Technologie portali internetowych
M. Chmielewski, R. Kasprzyk,
D. Pierzchała
[Edu64] Technologie informacyjne
A. Kowalski, S. Kozerawski,
P. Marciniak, M. Pery, I. Skórska
[Edu65] Temporalne bazy danych
S. Rozmus
[Edu66] Teoretyczne podstawy informatyki
M. Chudy, J. Wiśniewska

[Edu48] Projektowanie aplikacji
J. Napiórkowski, R. Waszkowski

[Edu67] Wprowadzenie do programowania
T. Drozdowski, A. Kowalski,
Z. Wesołowski, S. Wysocki

[Edu49] Projektowanie baz danych
R. Waszkowski

[Edu68] Wprowadzenie do metod wytwarzania SI
T. Górski, W. Kulas

[Edu50] Projekt zespołowy
T. Gumowski, R. Waszkowski

[Edu69] Zarządzanie kosztami i efektywnością
R. Hoffmann

[Edu51] Seminarium dyplomowe
W. Barcikowski, M. Deutsch,
R. Hoffmann, M. Kiedrowicz,
G. Konopacki, J. Koszela, W. Kulas,
M. Nowak, T. Nowicki, D. Pierzchała,
S. Rozmus, J. Rulka, I. Skórska,
J. Stanik, W. Stecz, B. Szafrański,
Z. Tarapata, T. Tarnawski, A. Walczak,
R. Wantoch-Rekowski, Z. Wesołowski,
K. Worwa

[Edu70] Zarządzanie wiedzą
J. Stanik

[Edu52] Sieci neuronowe
R. Wantoch-Rekowski

[Edu72] Modele i metody optymalizacji
wielokryterialnej
A. Ameljańczyk

[Edu53] Systemy baz danych
J. Koszela
[Edu54] Systemy CASE
T. Górski
[Edu55] Systemy eksperckie
R. Wantoch-Rekowski
[Edu56] Systemy informacyjne
G. Konopacki
[Edu57] Systemy operacyjne i język C
A. Gaj
[Edu58] Systemy pracy grupowej
J. Koszela
[Edu59] Systemy przetwarzania rozproszonego
24

[Edu71] Zintegrowane informatyczne systemy
zarządzania
W. Stecz, T. Tarnawski

3.2 Przedmioty prowadzone w ramach
studiów doktoranckich

[Edu73] Metody profilaktyki systemów
technicznych
T. Nowicki
[Edu74] Niezawodność SI
T. Nowicki
[Edu75] Optymalizacja numeryczna
A. Walczak
[Edu76] Podstawy teorii prognozy
R. Antkiewicz
[Edu77] Sekwencyjne i równoległe algorytmy
optymalizacji
M. Chudy

.....................................................................
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[Edu78] Seminaria
R. Antkiewicz, A. Najgebauer,
A. Walczak, K. Worwa
[Edu79] Stochastyczne modele eksploatacji SI
T. Nowicki
[Edu80] Systemy wspomagania decyzji
A. Najgebauer
[Edu81] Symulacja komputerowa
A. Najgebauer
[Edu82] Transformacja falkowa sygnałów
A. Walczak

3.3 Przedmioty prowadzone w ramach
specjalistycznych kursów (dla MON)
[Edu83] Metodologia projektowania
oprogramowania
W. Kulas, R. Waszkowski
[Edu84] Metodologia tworzenia i zarządzania
bazami danych
P. Kędzierski, M. Kiedrowicz
[Edu85] Projektowanie architektury
oprogramowania
T. Gumowski, W. Kulas
[Edu86] Wytwarzanie oprogramowania
w systemach pracy grupowej
P. Kędzierski, J. Koszela

.....................................................................
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4

Działalność naukowo-badawcza

4.1 Uczestnictwo w realizacji projektów
i prac badawczych
4.1.1 Zrealizowane projekty i prace badawcze
[Pro1] Projekt SEC5-PR-113700
Highway to Security: Interoperability for
Situation Awareness and Crisis
Management (HiTS-ISAC), “Requirements
and Design of Automatic Alarms”
Projekt został zrealizowany przez międzynarodowe konsorcjum w składzie:
EADS Defence and Security Systems SA,
TeliaSonera, Swedish Defence Research
Agency, EADS Secure Networks, TietoEnator
ALISE, Denodo Technologies S.L., Hugin Expert
A/S, Cybernetica AS, UAB "ERP", Military
University of Technology, Cybernetics Faculty,
Liderem konsorcjum była firma Saab AB.
W realizacji pracy uczestniczył zespół z ISI
w składzie:
A. Najgebauer (kierownik projektu), Z. Tarapata,
D. Pierzchała, W. Kulas, J. Rulka,
M. Chmielewski, R. Kasprzyk, R. Antkiewicz
Okres realizacji: 2006-2008
Projekt został sfinansowany z funduszy Unii
Europejskiej.
[Pro2] PBW572 GR– Analiza efektywności
działania rozproszonego systemu
zarządzania informacją badawczą
Wykonawcy: G. Konopacki (kierownik pracy),
J. Koszela, M. Luberacki, M. Malawski
Okres realizacji: 05.2006-2008

badawczej generowanych w różnych
jednostkach organizacyjnych WAT,
• utworzenie rozproszonej bazy danych o
działalności naukowo-badawczej, dostępnej
w sposób bezpośredni dla różnych
użytkowników, zgodnie z ich uprawnieniami,
• zapewnienie możliwości aktualizowania
bazy danych na bieżąco przez wielu
użytkowników, zgodnie z ich uprawnieniami,
• utworzenie
interfejsu
zapewniającego
komunikację z systemami Biblioteki Głównej
WAT, obsługi nauczycieli akademickich
WAT i wspomagania zarządzania Działem
Organizacji Kształcenia WAT,
• zapewnienie
bezpieczeństwa
wymiany
danych między aplikacją a użytkownikami.
W chwili obecnej nie istnieje system
wspomagający
zarządzanie
działalnością
naukowo-badawczą w WAT. Całość działań
prowadzonych w tym zakresie oparta jest
głównie na tradycyjnym przetwarzaniu danych
(niektóre zestawienia i raporty generowane są
z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych).
[Pro3] Praca badawczo-rozwojowa
pt.: Zautomatyzowane narzędzia
wspomagania decyzji – system ekspercki
pk. GURU
W realizacji prac nad ZNWD uczestniczył zespół
z ISI w składzie:
A. Najgebauer (kierownik projektu),
R. Antkiewicz, Z. Tarapata, D. Pierzchała,
W. Kulas, J. Rulka, J. Koszela, T. Tarnawski,
M. Chmielewski, R. Kasprzyk, T. Nowicki,
R. Pytlak, R. Wantoch-Rekowski
Okres realizacji pracy: 07.2004 - 12.2007, 2008

Praca została wykonana w ramach realizacji
celu NATO EG 2860: „Rozwijać narzędzia
wspomagania decyzji w dowodzeniu”.
Przeznaczeniem Systemu Zautomatyzowane
Narzędzia Wspomagania Decyzji (SZNWD) jest:
• Wspomaganie
metodami
eksperckimi
procesu podejmowania decyzji przez
dowódcę
szczebla
operacyjnego
(taktycznego) w zakresie planowania działań
bojowych.
• Rozszerzenie
możliwości
szkolenia
operacyjnego dowódców i oficerów sztabów
w zakresie dowodzenia wojskami.
• Zapewnienie środków programowych do
systematycznego gromadzenia wiedzy wielu
ekspertów i doskonalenia baz wiedzy dla
doskonalenia
aplikacji
użytkowych
w zakresie eksperckiego wspomagania
procesu podejmowania decyzji przez
odpowiednich dowódców.
Wynikiem realizacji pracy GURU jest system
informatyczny
wspomagający
metodami
eksperckimi proces podejmowania decyzji
w systemach: KOLORADO i SZAFRAN ZT
27
...................................................................

Celem naukowym pracy była ocena zmiany
efektywności zarządzania informacją badawczą
poprzez zastosowanie metod i narzędzi
z zakresu współczesnych technik informacyjnych
do wspomagania zarządzania działalnością
naukowo-badawczą WAT.
W ramach pracy powstała aplikacja, która
zapewni sieciową wymianę danych dotyczących
prowadzonej działalności naukowo-badawczej
z jednostkami organizacyjnymi WAT przy
wykorzystaniu sieciowej infrastruktury WAT
oraz umożliwi, w niezbędnym zakresie, wymianę
danych z systemem obsługi nauczycieli
akademickich WAT i z systemem wspomagania
zarządzania Działem Organizacji Kształcenia
Akademii. Aplikacja - w przyszłości - zapewni
warunki do przeprowadzania kompleksowej
oceny działalności naukowo-dydaktycznej WAT.
W wyniku wdrożenia tworzonej aplikacji zostanie
zwiększona efektywność zarządzania informacją
badawczą poprzez m.in.:
• zapewnienie gromadzenia na bieżąco
danych dotyczących działalności naukowo-
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(przy współdziałaniu z systemem ZŁOCIEŃ),
DUNAJ i PODBIAŁ, ŁEBA/MCCIS oraz
planowanie działań połączonych na szczeblu
operacyjnym.
[Pro4] Praca wdrożeniowa systemu
symulacyjnego wspomagania szkolenia
operacyjnego – ZŁOCIEŃ, w Centrum
Symulacji i Komputerowych Gier
Wojennych, AON
Prace nad wdrożeniem systemu trwała od 2006.
W realizacji pracy uczestniczył zespół z ISI
w składzie:
A. Najgebauer (kierownik projektu),
R.Wantoch-Rekowski, Z. Tarapata,
D. Pierzchała, W. Kulas, J. Rulka, J. Koszela,
T. Tarnawski, M. Chmielewski, R. Kasprzyk,
R. Antkiewicz, T. Nowicki, M. Chudy.
4.1.2 Projekty i prace badawcze w trakcie
realizacji
[Pro5] PBG 462 pt.: Przestrajalny i rekonfigurowalny, mikro-optoelektroniczny
system przełączania sygnału dla fotoniki
i telekomunikacji
Projekt badawczy własny nr N N517 228235
realizowany ze środków MNiSW.

Projekt
jest
multi-dyscyplinarny.
Łączy
doświadczenie kilku ośrodków krajowych takich
jak Instytut Systemów Informatycznych WCY
WAT, Instytut Fizyki Technicznej WNTC WAT,
Instytut Chemii WNTC WAT, oraz CBMiM PAN.
Planowane
jest
rozbudowanie
badań
w obszarze współpracy międzynarodowej
w związku z zaproszeniem projektodawców do
współrealizacji tematu LIWARI (Ligot Induced
Waveguides for Readdresable Interconnects)
zgłoszonego w ramach inicjatywy FET w 7PR
UE i koordynowanym w Polsce przez profesora
M. Karpierza z Politechniki Warszawskiej.
W zespole wykonawczym uczestniczą
następujący pracownicy ISI:
A. Walczak (kierownik projektu), P. Marciniak,
P. Moszczyński
Okres realizacji projektu: 09.2008-12.2011
Zamierzenia badań:
a) wykonanie
samoorganizującego
się
sprzęgacza typu Y wielomodowych światłowodów planarnych indukowanych w układzie
elektro-optycznym,
b) pomiary własności sprzęgacza oraz ich
zależność od parametrów konstrukcyjnych
i materiałowych dla światła z obszaru widma
stosowanego w telekomunikacji światłowodowej.
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[Pro6] PBS 788 pt.: Obliczenia równoległe,
i rozproszone w analizie sytuacji
sieciocentrycznej
W zespole wykonawczym uczestniczą
następujący pracownicy ISI:
A. Walczak (kierownik pracy)
R. Antkiewicz, G. Bliźniuk, M. Chudy,
M. Chmielewski, A. Gaj, T. Górski, R. Kasprzyk,
M. Kiedrowicz, J. Koszela, M. Mazurek,
A. Najgebauer, M. Nowak, T. Nowicki,
D. Pierzchała, J. Rulka, W. Stecz, Z. Tarapata,
R. Wantoch-Rekowski, J. Wiśniewska,
K. Worwa,
Okres realizacji: 2008-2009
Opracowano: metody i algorytmy do nich
w obszarze zadań numerycznych propagowania
fal
elektromagnetycznych
w
falowodach
ciekłokrystalicznych, modeli probabilistycznych
systemów wspomagania decyzji na polu walki,
modeli
probabilistycznych
do
systemów
wspomagania decyzji dla zespołu reagowania
kryzysowego,
metod
modelowania
przełączników
fotonicznych
dla
bezpiecznej
transmisji w sieci światłowodowej. Utworzono
zalążek laboratorium do szybkich obliczeń
masowych i masowego przetwarzania danych
wraz z wstępną analizą aplikowania o środki
pozauczelniane na ten cel w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Dokonano wskazania typowych obszarów
obliczeń
i
symulacji
wielkoskalowych
w zadaniach sieciocentryczności i w zadaniach
zarządzania kryzysowego. Należą do nich
głównie zadania symulacji numerycznych
propagowania
skażeń
radiologicznych
i chemiczno-biologicznych. Uruchomiono prace
nad adaptacja algorytmów istniejących oraz ich
wykorzystaniem w zadaniach zarządzania
kryzysowego.
[Pro7] GW-AD 604 pt.: Modelowanie, symulacja
i algorytmizacja wybranych procesów
decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych
i kryzysowych – analiza złożoności,
efektywności i zastosowań
Kierownik pracy: Z. Tarapata
Okres realizacji: 02.2008-12.2008

Celem pracy było opracowanie nowych oraz
rozwój istniejących modeli i algorytmów
związanych z wybranymi procesami decyzyjnymi
w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych. Praca
w szczególności skupiała się na analizie
złożoności
obliczeniowej
i
efektywności
wybranych
algorytmów
związanych
ze
wspomnianymi
procesami
decyzyjnymi.
Drugorzędnym celem pracy było przygotowanie
materiałów i publikacji na potrzeby rozprawy
habilitacyjnej.
...................................................................
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[Pro8] PBW 508 pt.: Modele obliczeniowe
predykcji chaotycznych szeregów
czasowych
Kierownik pracy: Z. Wesołowski
Okres realizacji: 2008-2009
Celem pracy jest opracowanie wiarygodnej
metody predykcji chaotycznych szeregów
czasowych. Opracowania metoda zostanie
wykorzystana
do
dynamicznej
predykcji
i sterowania efektywnością wykonywania
procesów obliczeniowych w rozproszonych
środowiskach heterogenicznych.
W roku 2008 wykonano następujące najważniejsze zadania:
• Przeprowadzono analizę literatury
przedmiotu oraz zakupiono wybrane książki.
• Przeprowadzono analizę najważniejszych
metod predykcji szeregów czasowych.
• Przeprowadzono analizę najważniejszych
metod sterowania rozproszonego.
[Pro9] Projekt rozwojowy nr O R00 0055 06
pt.: Symulacja działań bojowych
w heterogenicznym środowisku
wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji
Projekt realizowany jest przez konsorcjum
w skład którego wchodzą:
Wojskowa Akademia Techniczna (lider projektu),
PIT S.A., AON, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Centrum Techniki Morskiej S.A., Pentacomp
Systemy Informatyczne S.A.
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy ISI:
A. Najgebauer (kierownik projektu),
R. Antkiewicz, M. Chmielewski, R. Kasprzyk,
J. Koszela, W. Kulas, D. Pierzchała, J. Rulka,
Z. Tarapata, T. Tarnawski, R. WantochRekowski
Okres realizacji projektu: 2008-2010

a także zabezpieczającym, uwzględniające
również specyfikę działań połączonych. Ponadto
opracowane zostaną modele symulacyjne
działań charakterystyczne dla misji pokojowych
poza granicami kraju.
W ramach projektu zdefiniowane zostaną
zasady
oraz
interfejsy
dla
współpracy
symulatorów
na
różnych
poziomach
szczegółowości modelowania. Jednoczesne
zastosowanie
wielu
symulatorów
przeznaczonych dla różnych rodzajów sił zbrojnych
umożliwi
prowadzenie
symulacji
działań
połączonych.
W aspekcie praktycznym wymiernym
efektem realizacji projektu będzie heterogeniczne rozproszone środowisko symulacyjne,
wykorzystujące funkcjonujące w wojsku polskim
autonomiczne
symulatory
programowe,
rozszerzone o przedstawione powyżej modele
działań.
[Pro10] PBZ-MIN/011/013/2004 pt.: Modele
zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz
z systemem zarządzania kryzysowego
na przykładzie m.st. Warszawy
Projekt realizowany jest przez konsorcjum
złożone z następujących instytucji:
− Politechnika Warszawska,
− Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
− Instytut Łączności,
− NASK,
− Akademia Obrony Narodowej,
− Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
− Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,
− Wojskowy Instytut Chemii i Radiologii,
− Instytut Energii Atomowej,
− ITTI,
− ORGMASZ,
− Wojskowa Akademia Techniczna –
koordynator konsorcjum (WCY).

W zespole wykonawczym uczestniczą naEfektem realizacji projektu będą modele
stępujący pracownicy ISI WCY:
matematyczne, metody symulacyjne oraz
A. Najgebauer (kierownik projektu),
prototyp komputerowego środowiska symulacji
A. Walczak, Z. Tarapata, D. Pierzchała,
działań bojowych różnych rodzajów sił zbrojnych
W. Kulas, R. Wantoch-Rekowski, J. Rulka,
oraz działań połączonych. Integracja systemów
J. Koszela, T. Tarnawski, R. Kasprzyk,
modelowania i symulacji działań bojowych
M. Chmielewski, R. Antkiewicz.
różnych rodzajów sił zbrojnych oraz działań
połączonych jest niezbędna dla szybkiego
Okres realizacji projektu: 07.2006-06.2009
osiągnięcia współdziałania wojsk, sztabów
Planowanym efektem końcowym realizacji
i dowódców SZ RP z międzynarodowymi siłami
projektu
jest
informatyczny
system
sojuszniczymi.
wspomagania zarządzania bezpieczeństwem
W aspekcie teoretycznym - wynikiem
Warszawy, składający się z:
projektu będą stochastyczne modele działań
− Infrastruktury technicznej (sieciowy system
bojowych
zmodyfikowane
w
celu
jak
komputerowy, obejmujący stanowiska pracy
najwierniejszego
odwzorowania
złożonych
CZK)
procesów zachodzących na polu walki z
−
Oprogramowania użytkowego,
uwzględnieniem wymagań na modele małej skali
obejmującego
procedury komputerowe
(modele działania małych grup). W celu
wspomagania
decyzji
na stanowiskach
uzyskania
kompletnego
obrazu
złożonej
pracy CZK, symulatory rozprzestrzeniania
rzeczywistości na polu walki stochastyczne
się zagrożeń, bazy danych, narzędzia
modele będą obejmować swoim opisem niemal
wizualizacji, interfejsy użytkownika
wszystkie działania o charakterze uderzeniowym
29
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[Pro11] PBZ-MNiSW-DBO-01/I/2007
pt. „Monitoring, identyfikacja
i przeciwdziałanie zagrożeniom
bezpieczeństwa obywateli”
Projekt realizowany jest przez konsorcjum
w skład którego wchodzą: Wojskowa Akademia
Techniczna i Uniwersytet w Białymstoku
(Wydział Prawa).
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy ISI:
R. Antkiewicz, M. Chmielewski, T. Drozdowski,
R. Kasprzyk, W. Kulas, J. Koszela,
A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka,
Z. Tarapata, T. Tarnawski, A. Walczak,
R. Wantoch-Rekowski
Okres realizacji projektu: 10.2007 - 10.2010
Projekt
jest
realizowany
w
dwóch
płaszczyznach: technologicznej oraz formalnoprawnej.
Kompleksowej analizie poddane zostanie
ustawodawstwo polskie i zagraniczne pod kątem
znalezienia efektywnych sposobów walki
z zagrożeniami bezpieczeństwa obywateli,
w tym najbardziej zagrażających współczesnych
patologii, tj. przestępczości zorganizowanej
i terroryzmu ze szczególnym naciskiem na
aspekt ich funkcjonowania w cyberprzestrzeni.
Prowadzona jest analiza wykorzystania nowych
technologii przy realizacji czynności operacyjnorozpoznawczych organów ścigania. Przewidywane jest opracowanie demonstratorów
sieciowego systemu monitorowania, wczesnego
ostrzegania,
reagowania
i
wspomagania
zarządzania kryzysowego wraz z procedurami
komputerowymi wspomagania decyzji oraz
symulatorami rozprzestrzeniania się zagrożeń.
[Pro12] PBZ-MNiSW-DBO-02/I/2007
pt. „Zaawansowane metody
i techniki tworzenia świadomości
sytuacyjnej w działaniach
sieciocentrycznych”
Projekt realizowany jest przez konsorcjum,
w skład którego wchodzą: Wojskowa Akademia
Techniczna oraz WIŁ, PIT, AON, OBR CTM,
ABG SPIN S.A.
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy ISI:
R. Antkiewicz, M. Chmielewski, R. Kasprzyk,
J. Koszela, W. Kulas, A. Najgebauer,
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata,
R. Wantoch-Rekowski
Okres realizacji projektu: 09.2007 – 09.2010
Celem projektu jest adaptacja istniejących oraz
rozwój nowych, efektywnych metod, technik
i narzędzi wspierania procesów osiągania przez
polskie siły zbrojne zdolności do działań
w federacyjnym środowisku sieciocentrycznym
przez tworzenie bezpiecznych i efektywnych
mechanizmów pozyskiwania, analizy i współdzielenia informacji, tworzenia zasobów wiedzy
oraz
jej
skutecznego
wykorzystywania
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w warunkach ćwiczebnych i bojowych oraz w
sytuacjach zarządzania stanami kryzysowymi
w państwie.
[Pro13] Projekt rozwojowy nr O R00 0050 06
pt.: Integracja systemów dowodzenia
Projekt realizowany jest przez konsorcjum
w skład którego wchodzą:
Wojskowa Akademia Techniczna, Przemysłowy
Instytut Telekomunikacji S.A., Akademia Obrony
Narodowej (lider projektu), Wojskowy Instytut
Łączności, ABG S.A.
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy ISI:
Z. Tarapata (kierownik projektu),
R. Antkiewicz, A.Najgebauer, A.Walczak, M.
Chmielewski, R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas,
D. Pierzchała, J. Rulka, T. Tarnawski,
R. Wantoch-Rekowski
Okres realizacji projektu: 2008-2010
Celem projektu jest opracowanie narzędzi,
mechanizmów i procedur platformy integracyjnej
systemów dowodzenia w zakresie:
• prototypu łącza systemów wspomagania
dowodzenia;
• zintegrowania wybranych istniejących
systemów dowodzenia z wykorzystaniem
wykonanego prototypu łącza;
• zasad metodycznych, technik i narzędzi
budowania nowych systemów wspomagania
dowodzenia dostosowanych do współpracy
z wykonanym prototypem łącza;
• zbioru modeli i metod w zakresie
wspomagania realizacji poszczególnych faz,
etapów i czynności procesu dowodzenia w
działaniach połączonych dla różnych
rodzajów SZ i rodzajów wojsk;
• koncepcji weryfikacji jakości funkcjonowania
rozproszonego zintegrowanego systemu
wspomagania dowodzenia systemu
opartego na architekturze zorientowanej
usługowo;
• koncepcji weryfikacji wpływu
proponowanych procedur i metod
wspomagania dowodzenia na uzyskiwanie
przewagi na polu walki;
• analitycznych i symulacyjnych metod oceny
wskaźników niezawodności oraz
efektywności rozproszonych systemów
dowodzenia;
• demonstratora środowiska programowego
do weryfikacji opracowanych modeli i
algorytmów wspomagania podejmowania
decyzji w operacji połączonej i walce;
• demonstratora dla wybranych metod oceny
jakości wskaźników niezawodności i
efektywności rozproszonych systemów
dowodzenia.
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4.2 Indywidualne zadania badawcze
1. Wykorzystanie modeli semantycznych
do budowy systemów wspomagania decyzji.
Metoda skojarzeń pośrednich w sieciach
semantycznych i jej zastosowanie
do prognozowania sytuacji kryzysowych –
M. Chmielewski
W ramach prowadzonych prac badawczych
dotyczących
zastosowania
ontologii
w systemach wspomagania decyzji, opracowano
model formalny ontologii oraz przygotowano
syntetyczne opisy dotyczące narzędzi i języków
opisu modeli ontologicznych. Na potrzeby
realizowanego zadania zdefiniowano metodykę
budowy ontologii oraz zastosowano ją do
wytworzenia modelu ontologicznego pola walki.
W zakresie przeglądu modeli obiektowych,
szczegółowo zaprezentowano obiektowy model
przestrzeni walki, oparty o wyniki pracy grupy
Multilateral Inetroperability Program – JC3
oraz model wykorzystywany w systemie
„Zautomatyzowane narzędzia wspomagania
decyzji – system ekspercki pk. GURU”. Modele
te obejmują wymiary lądowy, morski i
powietrzny, wyróżniając się przede wszystkim
swoją specyfiką podyktowaną celem modelowania. Model JC3 to model gromadzenia
i wymiany danych pomiędzy różnymi systemami
dowodzenia, natomiast model GURU to model
zakładający wspomaganie decyzji i reprezentację sytuacji decyzyjnej. W dostępnej literaturze
nie znaleziono pełnych lub bardzie rozwiniętych
opisów modeli ontologicznych pola walki.
Przegląd musiał się ograniczyć jedynie do
omówienia założeń i metodologii tworzenia opisu
semantycznego przestrzeni walki.
Zadanie badawcze zakładało wytworzenie
warstwy umożliwiającej integrację w wymiarze
informacyjnym istniejących zautomatyzowanych
systemów dowodzenia, stworzenie podstaw do
opracowania opartego na wiedzy
systemu
wspomagania dowodzenia oraz jego implementacja w postaci rozproszonego systemu
dowodzenia.
Realizowane badania zakładały również
przegląd
mechanizmów
wnioskowania
w sieciach semantycznych i opracowanie
autorskiej metody wyszukiwania wzorców
semantycznych w zadanym grafie semantycznym (RDF), korzystając z algorytmów
podobieństwa strukturalnego oraz metod analizy
ilościowej.
2. Warunki optymalności i rozwiązania
suboptymalne w szczególnych 0-1
zadaniach optymalizacji – M. Chudy

zawierających super rosnących lub super
malejących
funkcji
celu
zaproponowano
wyznaczenie
aproksymacji
funkcji
celu
w postaci najbliższych od dołu lub od góry
funkcji super rosnących lub super malejących
odpowiednio. Otrzymane w ten sposób zadania
zastępcze można rozwiązać w wielomianowym
czasie. Rozwiązania optymalne tych zadań
zastępczych są suboptymalnymi rozwiązaniami
dla zadań źródłowych. Procedury wyznaczania
zastępczych
funkcji
celu
są
również
wielomianowe. Pokazano, że przyjęte założenia
są niezbędne dla otrzymania powyższych
wyników.
3. Model organizacji IT jako dostawcy usług
utrzymania i rozwoju systemów
informatycznych – M. Deutsch
Rosnąca
konkurencja
zmusza
instytucje
finansowe do działań prowadzących do
zwiększania przychodów, co zazwyczaj wiąże
się
z
uczestnictwem
w
ryzykownych
przedsięwzięciach lub do redukcji kosztów.
Istotną pozycją determinującą koszty są straty
powodowane zdarzeniami z obszaru ryzyka
operacyjnego, w tym w zakresie utrzymania
i rozwoju systemów informatycznych.
Podstawowym czynnikiem determinującym
efektywność zarządzania ryzykiem operacyjnym
w obszarze systemów informatycznych jest
ścisła korelacja tego procesu z procesami
utrzymania aplikacji, realizowanymi w działach
IT. Sprzyja temu standaryzacja i formalizacja
tych procesów, co ułatwia pozyskiwanie
spójnych i usystematyzowanych informacji dla
zarządzania ryzykiem.
W kontekście powyższej tezy celem prac
była próba integracji procesów zarządzania
ryzykiem operacyjnym z procesami utrzymania
systemów informatycznych. Wyrazem tej
integracji jest zarys modelu funkcjonowania
działu IT instytucji finansowej.
Zrealizowano następujące zadania:
• Dokonano przeglądu procesów zarządzania
ryzykiem operacyjnym oraz utrzymania
systemów informatycznych.
• Zidentyfikowano
również
podstawowe
czynniki ryzyka operacyjnego wynikające
z procesów utrzymania systemów.
• Przygotowano
koncepcję
procesu
identyfikacji ryzyka operacyjnego w oparciu
o informacje będące pochodną utrzymania
systemów.
• Określono
zakres
przekazywanych
informacji jako nośnik integracji procesów.
• Wyspecyfikowano
ekspercką
metodę:
- klasyfikacji systemów informatycznych
w oparciu o zakres ich zastosowania
oraz
istotne
właściwości
użytkowe,
- określania zestawów wymagań dla
systemów informatycznych, wynikających

Praca zawiera sformułowania zadań PLB ze
szczególnymi funkcjami celu. Są to funkcje
super rosnące lub super malejące. Pokazano
przy jakich założeniach, dotyczących ograniczeń
zadania, można uzyskać rozwiązania optymalne
w wielomianowym czasie. Dla zadań nie
...................................................................
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z ich klasyfikacji oraz zarys procesu oceny
zgodności systemów z wymaganiami.
4. Zastosowania inżynierii odwrotnej w badaniu
statycznych własności aplikacji obiektowych
A. Gaj
Wykonano przegląd metod wykorzystywanych
w inżynierii odwrotnej w szczególności
w kontekście badań własności statycznych
aplikacji obiektowych.
Zweryfikowano
opracowaną
metodę
uzyskiwania z kodu źródłowego aplikacji
obiektowej modelu klas (atrybuty, metody i ich
typy oraz powiązania pomiędzy klasami).
Dokonano przeglądu zaprojektowanych
struktury danych do utrzymywania modelu klas
i metod wyliczania wartości zdefiniowanych
metryk opisujących własności statyczne aplikacji
obiektowych.
Zweryfikowano użyteczność wybranych
narzędzi CASE w zakresie mechanizmów
inżynierii odwrotnej. Rozpatrywane narzędzia
CASE
posiadają
mechanizmy
reverse
engineering'u dla najpopularniejszych języków
programowania (najczęściej są to: C++, C#,
Java, VB). Narzędzia te nie dostarczają pełnego
zbioru metryk opisujących strukturę statyczną
aplikacji obiektowej, zazwyczaj udostępniają
jedynie metryki najprostsze (tj. np. liczba klas)
lub nawet nie dostarczają żadnych metryk.
Natomiast
analizowane
narzędzia
CASE
posiadają programowalny interfejs API, który
umożliwia
zbudowanie
funkcjonalności
pozwalających uzyskać dowolnie zdefiniowane
metryki w oparciu o dane zawarte w ich
repozytorium.

5. Platforma integracji systemów informatycznych. Optymalizacja procesu
wytwarzania oprogramowania – T. Górski
W 2008 roku udało się stworzyć podstawy do
mierzenia efektywności procesu wytwarzania
oprogramowania. Wynikiem działań w tym
zakresie są prace magisterskie poświęcone
tematyce efektywności procesu wytwarzania
oprogramowania („Metoda badania efektywności
procesu wytwórczego oprogramowania” oraz
„Metoda inkrementalnego rozwijania systemu
informatycznego”), a także poszczególnym
dyscyplinom procesu wytwórczego („Metoda
efektywnego
zarządzania
wymaganiami
na system informatyczny dla banku”, „Projekt
środowiska
do
testowania
aplikacji
internetowych”, „Metoda harmonogramowania
projektu informatycznego”.)
Opracowaną metodę harmonogramowania
projektu
informatycznego
opublikowano
w Biuletynie ISI (Nr 2/2008). W zakresie
tworzenia
platformy
integracji
systemów
informatycznych powstały prace magisterskie
(„Metoda
zarządzania
architekturą
32

korporacyjną”, „Symulacyjna metoda badania
efektywności funkcjonowania aplikacji internetowych”,
„Metoda
integracji
systemów
informatycznych przedsiębiorstwa”, „Metoda
zapewnienia
efektywności
funkcjonowania
portalu internetowego”). Opracowaną metodę
badania efektywności funkcjonowania aplikacji
Java
Enterprise
Edition
opublikowano
w Biuletynie ISI (Nr 2/2008) oraz przedstawiono
na XV Warsztatach Naukowych PTSK.
6. Ocena odporności sieci złożonych na awarie
i ataki – R. Kasprzyk
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie
badaniami nad systemami dającymi się
modelować z wykorzystaniem teorii grafów
i sieci. Przykładami systemów modelowanych
z wykorzystaniem sieci są m.in. Internet, sieć
stron WWW, sieci komunikacyjne, sieci
energetyczne, czy w końcu grupy społeczne.
Wymienione systemy ze względu na liczbę
występujących w nich węzłów i powiązań
pomiędzy nimi nazywane są sieciami złożonymi
(ang. Complex Networks), sieciami rozległymi
lub sieciami wielkiej skali.
Od lat 50-tych minionego stulecia, sieci
złożone bez widocznej zasady organizacyjnej,
były opisywany przy wykorzystaniu grafów
losowych. Powstanie pod koniec XX wieku baz
danych gromadzących informacje o strukturach
sieci rzeczywistych ujawniło, że mają one szereg
specyficznych cech, które nie były do tej pory
uwzględniane. Okazało się więc, że choć
„otaczają nas sieci”, które od wielu lat są badane
to nadal nie rozumiemy zasad rządzących ich
dynamiką, a w szczególności ewolucją. Analizy
prowadzone na rzeczywistych sieciach wykazały
istnienie własności tych sieci, które nie
występują w grafach losowych. W szczególności
mówi się o takich cechach sieci rzeczywistych jak Small Word i Scale Free. Badania
niezawodności
i
odporności
systemów
rzeczywistych na losowe, jak i celowe ataki oraz
trudne do przewidzenia awarie, nabrały nowego
wymiaru. Tego typu badania polegać mogą
na
analizie
struktury
sieci
złożonych,
prognozowaniu możliwych kierunków ewolucji
sieci, optymalizacji sposobów wykorzystania
zasobów czy w końcu formułowaniu możliwych
procedur
postępowania
w
sytuacjach
kryzysowych (np. awaria pewnego węzła sieci,
atak terrorystyczny, itd.).
Kluczowym wynikiem realizacji zadania
badawczego jest koncepcja metody oceny
odporności sieci na awarie i ataki z wykorzystaniem wprowadzonych miar istotności
węzłów, w oparciu o istniejące definicje tzw.
centrów grafu. Otrzymane wyniki pozwoliły
odpowiedzieć na pytanie , czy i jeśli tak to kiedy,
występują różnice w skutkach celowego ataku
na sieć w porównaniu ze skutkami uszkodzeń
spowodowanych zjawiskami losowymi.

...................................................................
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7. Metody i techniki analizy oraz technologie
projektowania procesów biznesowych
dla administracji publicznej działającej
w warunkach zmiennego otoczenia –
R. Hoffmann, M. Kiedrowicz
Realizacja zadania jest kontynuacją prac,
których wynikiem był artykuł w dwumiesięczniku Elektroniczne Administracja (wrzesień/
październik 2007, ISSN: 1895-6335), pt.
„Podejście procesowe a usługi publiczne
realizowane przez administrację”.
Osiągnięte wyniki pokazują konieczność
zastosowania
podejścia
procesowego
w administracji, ze szczególnym uwzględnieniem
opisów
funkcjonujących
w
administracji
procesów. Głównym elementem, wymagającym
dogłębnej analizy są wymagania – zarówno
funkcjonalne, jak i niefunkcjonalne. Szybko
zmieniające się otoczenie, rozwój technologii
informatycznych, wzrost wykorzystania narzędzi
informatycznych (szczególnie dostepu poprzez
Internet)
oraz
wzrastająca
świadomości
obywateli powodują, że wymagania w stosunku
do Państwa są coraz większe. Przekłada się to
na zwiększenie wymagań w stosunku do
organów administracyjnych, zarówno pod
względem ilościowym, jak i jakościowym.
8. Modelowanie procesów ochronienia
obiektów za pomocą komputerowych
systemów ochrony – G. Konopacki
Opracowano
model
pokonywania
strefy
chronionej obiektu przez intruza. Przyjęto,
zgodnie z rozwiązaniami rzeczywistymi, że
strefa ochrony obiektu składa się z wielu
koncentrycznych podstref ochrony o różnym
stopniu trudności ich pokonywania przez
potencjalnego
intruza.
Zaproponowano
klasyfikację intruzów ze względu na sposób
pokonywania
strefy
ochrony
obiektu.
Pokonywanie strefy ochrony obiektu przez
intruza zamodelowano za pomocą procesu
Markowa klasy CD o zmiennej intensywności
przechodzenia intruza pomiędzy strefami.
Dla omawianego procesu przedstawiono
układ
równań
Chapmana-Kołmogorowa.
W wyniku rozwiązania tego układu otrzymano
zależności pozwalające wyznaczyć oczekiwany
czas pokonywania strefy ochrony przez intruza
oraz wariancję czasu pokonywania strefy
ochrony obiektu.
9. Modelowanie i optymalizacja
rozmieszczenia elementów rozproszonej,
obiektowej bazy danych – J. Koszela
Opracowano sformalizowany model obiektowej
rozproszonej bazy danych zawierający: definicje
modelu klas, obiektów, atrybutów, metod
i powiązań w rozproszonej obiektowej bazie
danych.

Zdefiniowano model zapytania, strukturę
systemu rozproszonego, model rozproszenia
zasobów obiektowej bazy danych, wyznaczono
oszacowanie jednostkowego czasu odpowiedzi
systemu oraz kosztu wykonania zapytania
przez dany węzeł jak i cały system rozproszony. Sformułowano zadanie wyznaczania
optymalnego rozproszenia zasobów obiektowej
bazy danych.
Opracowano
metodę
wyznaczania
rozmieszczenia atrybutów, metod i powiązań
w rozproszonej obiektowej bazie danych
z wykorzystaniem metody algorytmów genetycznych. Opracowane zostały metody generowania
kolejnych populacji dla wyznaczenia rozwiązania
optymalnego.
Zaimplementowano
aplikację
do wyznaczania rozmieszczenia elementów
obiektowej bazie danych. Przeprowadzone
zostały wstępne badania uzyskanych wyników
opracowanej metody.
10. Optymalizacja schematu wielowymiarowych
agregatów w hurtowni danych – M. Mazurek
Podstawowym celem wdrożenia hurtowni
danych jest zwiększenie efektywności procesu
analizy danych poprzez zmniejszenie czasów
odpowiedzi na zapytania użytkowników. Jedną
z metod osiągnięcia tego celu jest wcześniejsze
wyliczenie i przechowywanie odpowiedzi na
spodziewane zapytania analityka. Podstawowym
celem stawianym w zadaniu badawczym było
opracowanie metody postępowania i narzędzi
projektanta hurtowni danych, prowadzących do
wyznaczenia schematu agregatów, przy którym
oczekiwany czas odpowiedzi na zapytanie
będzie minimalny.
Wynikiem realizacji zadania badawczego
jest model matematyczny problemu, w którym
agregaty dzielone są na partycje czasowe
i decyzja o wyliczeniu podejmowana jest
oddzielnie dla każdej partycji. Zadanie zawiera
ograniczenia dotyczące zarówno rozmiaru
przestrzeni dyskowej, jak również czasu
aktualizacji schematu. W praktyce projektowania
hurtowni
danych
należy
się
liczyć
z
jednoczesnym
występowaniem
obu
ograniczeń.
Zaimplementowane
zostało
oprogramowanie umożliwiające pozyskanie danych
wejściowych dla rozwiązywanego zadania
optymalizacji w postaci rozkładów zapytań
użytkowników oraz charakterystyk wydajnościowych środowiska hurtowni danych.
Działanie oprogramowania zostało zweryfikowane w oparciu o wdrożoną produkcyjnie
rzeczywistą hurtownię danych – przy jego
pomocy zbadane zostały rozkłady typów zapytań
kierowanych do hurtowni danych przez
użytkowników.
Skonstruowana
została
dystrybuanta empiryczna zmiennej losowej
oznaczającej poziom agregacji zapytania.
Przedstawione
zostały
charakterystyki
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wydajnościowe środowiska wielowymiarowych
agregatów uzyskane przy pomocy symulatora
zapytań użytkowników.
Dla
rozwiązania
samego
zadania
optymalizacji wykorzystane zostały różne
algorytmy poszukiwania optymalnego bądź
przybliżonego rozwiązania. Wśród porównywanych metod znajdują się algorytm CPLEX
zastosowany w środowisku optymalizacyjnym
GAMS, algorytm genetyczny, algorytmy grafowe
oparte na heurystyce A*, algorytmy zachłanne.
Zaimplementowane algorytmy pozwoliły na
zbadanie
związków
pomiędzy
różnymi
zestawami danych wejściowych a wartością
funkcji celu oraz relacji ograniczeń.
11. Budowa systemu eksperckiego działającego
w oparciu o sieci semantyczne –
J. Napiórkowski
Celem
zadania
jest
budowa
systemu
eksperckiego
(systemu
wykorzystującego
wiedzę
i
procedury
wnioskowania
do
rozwiązywania problemów, które są na tyle
trudne, że wymagają znaczącej wiedzy
specjalistów z danej dziedziny) służącego do
diagnozowania w medycynie.
Metodą reprezentacji wiedzy w systemie
będzie sieć semantyczna – sposób opisu
informacji przekazywanej w formie opisów przez
użytkowników systemu, za pomocą powiązań
(relacji) obiektów z innymi obiektami w sposób
możliwy
do
zrozumienia
i
interpretacji
przez maszyny cyfrowe. Informacje będą
przechowywane w postaci grafu gdzie węzłami
będą stwierdzenia a gałęziami wzajemne relacje
i asocjacje między nimi. Węzły jak i gałęzie
dodatkowo można będzie opisać wagami aby
oznaczyć je w sposób bardziej dokładny.
Wnioskowanie będzie polegało na przeszukiwaniu sieci w celu postawienia diagnozy na
podstawie założeń.
System będzie zawierał zespół składników
umożliwiający
uczenie
się
(poprzez
automatyczne przyswajanie nowych pojęć i/lub
prowadzenie dialogu z ekspertem oraz
wykrywanie nowych prawidłowości w danych),
formułowanie nowych pojęć, modyfikowanie,
uogólnianie, precyzowanie danych, wykrywanie
nowych prawidłowości w danych, tworzenie
reguł decyzyjnych co przełoży się w efekcie na
generowanie wiedzy zrozumiałej dla osoby
korzystającej z systemu.

wdrożeń komercyjnych. W trakcie realizacji
zadania
ukonstytuowało
się
obecnie
powszechnie określenie anglojęzyczne „Cloud
computing” jako centra usług.
Technicznymi
podstawami
architektury
centrów usług są architektury rozproszone
głównie wykorzystujące technologie klastrów
oraz systemów GRID. Ważnym z czynników
umożliwiającym
budowę
zaawansowanych
centrów usług jest wirtualizacja serwerowa oraz
sieci.
W zakresie podstaw biznesowych dominuje
procesowa perspektywa usług centrów usług.
Obserwuje się dużą niedojrzałość rynku
w wypracowaniu spójnych modeli biznesowych.
Dostępne przykłady obrazują, że technologia
centrów usług oraz ich zasady funkcjonowania
kształtują się poprzez praktyczne wdrożenia,
eksperymentowanie i obserwację zachowań
użytkowników.
Podkreślić należy, że architektury centrów
usług mogą stać się w przyszłości jednym
z
podstawowych
modeli
referencyjnych
powszechnie stosowanych architektur IT. Takie
przypuszczenie potwierdza obserwowalne duże
zaangażowanie
największych
podmiotów
z obszaru IT w rozwój centrów usług. Wymienić
należy co najmniej HP, IBM, Google, Amazon,
Oracle oraz Microsoft.
Zastosowanie centrów usług powinno
zaowocować powrotem do wyników prac
z końca XX wieku nad wypracowaniem
i
wdrożeniem
systemów
mikropłatności.
Ponadto, koncepcja centrów usług wprowadziła
nowy rodzaj przedmiotu aukcji tj. aukcje mocy
obliczeniowej.
Efektywne funkcjonowanie centrów usług
będzie możliwe po przebudowaniu lub
dopracowaniu nowych modeli zarządzania
pojemnością usług IT (ang. capacity planning).
Z tego m.in. powodu Realizator zadania wnioski
z analizy problematyki zarządzania pojemnością
usług zawarł w formie publikacji konferencyjnej.
13. Stochastyczne modele równoległości
obliczeń – T. Nowicki

Opracowano metodykę badań niezawodnościowych systemu rozproszonej i interaktywnej symulacji komputerowej. Podano
podstawowe
wielkości
charakteryzujące
niezawodność realizacji procesów równoległej
symulacji w środowiskach rozproszonych.
Zdefiniowana została struktura niezawodnościowa warstwy sprzętowej i oprogramowania
12. Technologiczne i biznesowe podstawy
symulatorów rozproszonych oraz opracowane
architektury centrów usług – M. Nowak
zostały
metody
estymacji
podstawowych
wskaźników
niezawodności
na
podstawie
badań
Wyniki realizacji indywidualnego zadania
odbiorczych
wytworzonych
symulatorów.
badawczego skoncentrowanego na analizie
Opracowano również modele i algorytmy
technologicznych i biznesowych podstaw
wspomagania
decyzyjnego
aktywności
centrów
usług
potwierdzają
aktualność
jednostek
logistycznych,
w
tym
medycznych,
na
podjętego tematu. Należy podkreślić olbrzymią
polu
walki.
Opracowana
została
w
ten
dynamikę zmian w zakresie referencyjnych
sposób metodyka projektowania elementów
34
...................................................................

............................ Działalność naukowo-badawcza .........................

symulatorów
komputerowych
odzwierciedlających wszystkie procesy pola walki. Opisana
metodyka została zastosowana do analizy
projektowania i implementacji działań służb
w symulatorze stosowanym w Siłach Zbrojnych RP.
Pokazano też sposób prowadzenia badań
efektywności złożonych logistycznych procesów
biznesowych. Naturalną metodą jest wcześniejsze przedstawienie procesów biznesowych
w postaci modelu formalnego. W tym przypadku
model formalny budowany jest w środowisku
programowym ARIS firmy IDS Scheer.
Środowisko to wyposażone jest we wbudowany
symulator pozwalający na przeprowadzenie
badań dynamiki funkcjonowania tych procesów.
Pozwala to na uzyskanie charakterystyk
efektywnościowych
procesów
biznesowych
logistyki, które w odróżnieniu od badań statycznych, na przykład szacowania analitycznego
wąskich gardeł lub określania najgorszych
przypadków, daje szereg ciekawych wniosków
dotyczących
zachowań
tych
procesów
w dynamice ich funkcjonowania.
Opracowano
metodę
rozmieszczania
zasobów obiektowej bazy danych w rozproszonym środowisku obliczeniowym.
14. Metody wymiany informacji między
symulatorami programowymi w architekturze
zorientowanej na usługi (SOA) –
D. Pierzchała

z drugiej strony komunikujące się z lokalnym
oprogramowaniem RTI, które jest implementacją
architektury HLA. Opracowana metoda oraz jej
implementacja są pośrednim etapem prac,
których
celem
jest
skonstruowanie
dwukierunkowego programowego konwertera
komunikatów HLA – SOAP/XML. Konwerter,
adaptowalny w sposób dynamiczny do
przyjętych modeli federacyjnych, powinien
pozwolić
na
zdalne
wykorzystywanie
symulatorów (federatów HLA) poprzez protokół
SOAP w systemie wspomagania dowodzenia
wykorzystującym mechanizmy usług rozproszonych.
15. Różnorodne aspekty projektu systemu
informatycznego ewidencji centralnej –
S. Rozmus
W ramach zadania badawczego zidentyfikowane
zostały istotne zagadnienia, które powinny
zostać rozpatrzone w projekcie systemu
informatycznego
ewidencji
centralnej
w poszczególnych fazach jego realizacji.
Pozornie prosta funkcjonalność tej klasy
systemów, sprowadzająca się w dużym
uproszczeniu do zasilenia danymi a następnie
ich udostępnianiu, przy bliższym spojrzeniu
okazuje się o wiele bardziej złożona. Zbyt późne
uzmysłowienie sobie tego faktu może okazać się
brzemienne w skutkach, czyli nazywając rzecz
po imieniu, doprowadzić do fiaska projektu.
Na podstawie przeprowadzonej analizy
dostępnych informacji o krajowych projektach
systemów
informatycznych
ewidencji
centralnych
oraz
własnych
doświadczeń
w tworzeniu systemu tego typu, wskazano m.in.
na następujące zagadnienia:
•
wybór metodyki zarządzania projektem
•
wybór metodyki realizacji projektu
•
migracja
danych
ze
szczególnym
uwzględnieniem jakości danych
•
wykrywanie niezgodności i wyjaśnianie
danych
•
zapewnienie bezpieczeństwa danych
•
zapewnienie właściwego poziomu usług
•
wydajność udostępniania danych.
Rozwinięty został wątek związany z wymogiem
przechowywania w ewidencji pełnej historii życia
gromadzonych obiektów obejmujący:
•
propozycję modelu bitemporalnej bazy
danych
•
algorytmy zapisu i korekty danych
•
wyodrębnienie klas zapytań i sposobu ich
implementacji w SQL.

Współcześnie podejmowanie decyzji w sytuacji
zagrożenia kryzysem powinno być programowo
wspierane narzędziami prognozowania rozwoju
sytuacji, symulatorami programowymi oraz
systemami wspomagania podejmowania.
Użytkowane
systemy
są
zazwyczaj
autonomiczne lub współpracują poprzez różne
protokoły – typowym dla symulacji rozproszonej
jest High Level Architecture (HLA), ale stosuje
się także standardy przemysłowe (CORBA, RMI,
DCOM). Oczekiwania przyszłych użytkowników
systemów symulacyjnych ewoluują w kierunku
architektury usług rozproszonych SOA (ang.
Service
Oriented
Architecture),
bowiem
wymierne korzyści można uzyskać tylko
wówczas, gdy funkcjonalność wspomnianych
narzędzi
zostanie
wykorzystana
łącznie
(synergicznie). Z punktu widzenia technologii
informatycznych sprowadza się to do spójnej
i zrozumiałej wymiany informacji między
systemami lub aplikacjami.
Realizowane zadanie dotyczy integracji
heterogenicznych systemów rozproszonych
16. Modelowanie i symulacja w procesach
w sieci miejskiej lub rozległej poprzez
wspomagania decyzji w sytuacjach
opracowanie pomostów pomiędzy standardokryzysowych i konfliktowych – J. Rulka
wymi
protokołami.
Opracowano
metodę
wymiany informacji między heterogenicznymi
Zadanie badawcze dotyczyło modelowania
systemami symulacji wykorzystującymi protokół
i symulacji w procesach wspomagania decyzji
HLA oraz wspomagania decyzji zgodnymi
w dwóch obszarach zastosowań: sytuacjach
z SOA. Wykorzystano usługi sieciowe,
kryzysowych i konfliktowych.
spełniające założenia architektury SOA a
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W pierwszym obszarze dokonano analizy
sytuacji kryzysowych i zagrożeń bezpieczeństwa
mieszkańców
aglomeracji
miejskiej
na
przykładzie miasta stołecznego Warszawy ze
szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla
bezpieczeństwa
i
porządku
publicznego.
Opracowano (współautorstwo) matematyczny
model bezpieczeństwa aglomeracji miejskiej
obejmujący swym opisem m.in. modele:
infrastruktury krytycznej aglomeracji, służb,
obiektów zagrożonych, firm, zagrożeń i sytuacji
kryzysowych.
W ramach drugiego obszaru zastosowań
przedstawiono
problemy
modelowania
i symulacji działań bojowych różnych rodzajów
sił zbrojnych oraz działań połączonych.
Zdefiniowano wymagania oraz cele, które
stanowiły
podstawę
prac
modelowych
dotyczących działań bojowych na szczeblu
operacyjno-taktycznym.
W tradycyjnych modelach formalnych
opisujących walkę na szczeblu operacyjnotaktycznym lub teatrze działań przyjmowano
zasadę agregacji. Jej istotą jest rezygnacja
z odwzorowania w modelu zachowania
pojedynczych żołnierzy lub oddziałów szczebla
mniejszego niż pewna przyjęta jednostka
podstawowa.
W wielu przypadkach jest to
batalion a w modelach teatrów działań brygada
lub dywizja. Zasadniczym efektem agregacji było
zmniejszenie rozmiarów i uproszczenie modelu,
przy jednoczesnym zmniejszeniu stopnia jego
wiarygodności. Było to podyktowane przede
wszystkim ograniczonymi możliwościami techniki
obliczeniowej. W celu uzyskania w miarę
kompletnego obrazu złożonej rzeczywistości na
polu walki stochastyczny model powinien
obejmować swoim opisem niemal wszystkie
działania o charakterze uderzeniowym a także
zabezpieczającym.
Zaprezentowano
istotę
modelowania stochastycznego, algorytmiczne
i technologiczne aspekty wielorozdzielczej
konstruktywnej i wizualnej symulacji działań
bojowych w środowisku rozproszonym opartym
na standardzie High Level Architecture.

przemian (np. TBM - Time Based Menagement)
lub nowym spojrzeniem na funkcję zaopatrzenia
(np. outsourcing) oraz zorientowane na formy
organizacji (np. organizacja ucząca się,
inteligentna, sieciowa, wirtualna). Koncepcje te
prezentują różne podejście do czynników
gospodarowania i zawierają zróżnicowane
rekomendacje co do zarządzania przedsiębiorstwem, wprowadzania w nim zmian i organizowania się.
Intencją zadania badawczego była próba
znalezienia odpowiedzi na pytanie na ile te
nowe, uznawane za nowoczesne koncepcje
i
technologie
informatyczne
zarządzania
zawierają nowatorskie, oryginalne rozwiązania, a
na ile opierają się na rozwiązaniach i pomysłach
znanych od dawna, a jedynie rozszerzonych,
uzupełnionych lub tylko „podanych” w nowym,
modnym opakowaniu.
W pracy przedstawiono nowe koncepcje
i technologie informatyczne na tle historii
rozwoju nauk o organizacji i zarządzaniu,
scharakteryzowano mody w naukach organizacji i zarządzania, zaprezentowano ważne
wskazania i zalecenia dla nauki i praktyki.
Poniżej wymieniono i określono kilka wspólnych
płaszczyzn
między
różnymi
koncepcjami
i metodami.
Reengeneering – jest to fundamentalne
przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące
do
dramatycznej(przełomowej)
poprawy
osiąganych wyników (takich jak koszty, jakość,
serwis i szybkość).
Benchmarking – jest to metoda porównania
własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich
udoskonalenia przez uczenie się od innych
i wykorzystywanie ich doświadczenia.
Lean menagement – koncepcja lean
menagement opiera się na 6 komponentach
(według Stadelmanna i Luxa):
•
Koncentracja na potrzebach klienta
•
Nieustanne doskonalenie jakości
•
Przyspieszenie rozwoju nowych produktów
i szybsze wprowadzanie ich na rynek
•
Stosowanie aktywnego marketingu w celu
pozyskania nowych klientów
17. Nowoczesne koncepcje i technologie
•
Zdolność do wzrostu i pozyskania inwestora
informatyczne w procesie doskonalenia
strategicznego
organizacji – J. Stanik
•
Harmonijne powiązanie przedsiębiorstwa ze
społeczeństwem.
Jedną z charakterystycznych cech współOutsourcing – zastosowanie tej koncepcji
czesnego zarządzania organizacją jest wielość
zarządzania łączy się z nowym spojrzeniem na
i różnorodność koncepcji (filozofii, podejść,
funkcję zaopatrzenia, a także na działalność
orientacji) zarządzania i związanych z nimi
usługową prowadzoną w przedsiębiorstwie.
szczegółowych metod, technik i narzędzi zaKoncepcja outsourcingu zakłada również
rządzania.
Wśród
nich
są
koncepcje
tworzenie nowego modelu w zakresie usług.
zorientowane na proces zarządzania przedOtóż uważa się, że można zrezygnować z usług,
siębiorstwem (np. total quality, kaizen, logistyka,
które nie maja istotnego znaczenia dla firmy
human resources management, management
i mogą być świadczone przez specjalistyczne
czy controlling), takie, które są zorientowane
przedsiębiorstwa, np. przetwarzanie informacji.
wyłącznie lub zdecydowanie na zarządzanie
Time Based Menagement - jest to koncepcja
zmianami
(np.
BPR-business
process
opracowana
przez
bostońską
grupę
reengineering,
benchmarking,
czy
lean
konsultingową, która opiera się na: Orientacja na
management), lub zorientowane na dynamikę
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czynnik czasu, Orientacja na skok ilościowy
(sukces można osiągnąć tylko dzięki operacja na
dużą skalę), Orientacja na proces, Orientacja na
wartości, Orientacja na zespół.
18. Optymalizacja problemów biznesowych
metodami programowania
całkowitoliczbowego – W. Stecz
Opracowanie metod pozwalających na rozwiązywanie zagadnień planowania i harmonogramowania produkcji, remontów, czy innych
usług stanowi jedno z najistotniejszych zadań
do rozwiązania we współczesnych systemach
zarządzania przedsiębiorstwami. Z analogicznymi problemami spotyka się logistyka wojskowa, w szczególności jednostki odpowiedzialne
za remonty sprzętu i utrzymanie UiSW. Do rozwiązywania zadań planowania wykorzystywane
są solvery całkowitoliczbowe, których możliwości
badano, wykonując zadanie. Analizowano w
szczególności postępy w konstrukcji solverów
otwartych, które powstają na licencjach GPL i są
możliwe do zastosowania za darmo. Dotyczy to
w szczególności projektów COIN-OR i solverów
CBC, Symphony i Lago. Porównywano ich
możliwości z oprogramowaniem CP i CPLEX
firmy ILOG.
Intencją zadania było znalezienie takich
narzędzi, które umożliwią nie tylko planowanie,
ale i harmonogramowanie zadań. W tym sensie
wydaje się, że nie ma alternatywy dla narzędzi
opartych o techniki Constraint Programming
implementowane w solverach firmy ILOG.
Pewną alternatywą jest narzędzie Preactor firmy
Preactor International. Pozwala ono jednak
harmonogramować zadania w środowiskach
gniazdowych.
19. Modelowanie i algorytmizacja złożonych
problemów decyzyjnych uwarunkowanych
czasowo w sytuacjach kryzysowych
i konfliktowych – Z. Tarapata

•

•

•

i udowodniono twierdzenia dotyczące
warunków koniecznych i wystarczających
umożliwiających otrzymanie rozwiązania
optymalnego z algorytmów. Oszacowano
złożoności obliczeniowe prezentowanych
algorytmów oraz przedyskutowano ich
własności;
opracowano ideę oraz model dowodzenia
i sterowania związanego z automatem
decyzyjnym do marszu na szczeblu
batalionu. Rozpatrzono wybrane aspekty
teoretyczne i praktyczne modelowania
i optymalizacji procesu planowania marszu,
symulacji i sterowania jego przebiegiem.
Opisano sposób implementacji automatu
oraz wybrane wyniki symulacji w interaktywnym
rozproszonym
systemie
wspomagania
szkolenia
operacyjnego
SSWSO „Złocień”;
opracowano sposób wykorzystania metod
wyznaczania przepływu w sieciach do
rozwiązania
specyficznego
problemu
planowania manewru wojsk. Sformułowano
optymalizacyjny
problem
planowania
przegrupowania wielu obiektów z rejonu
startowego
do
rejonu
docelowego,
z dodatkowym ograniczeniem na rozłączność
dróg.
Opisano
sposób
poszukiwania
jednego
z
rozwiązań
dopuszczalnych sformułowanego problemu
planowania przegrupowania z użyciem
metody znajdowania przepływu maksymalnego
oraz
metodę
poszukiwania
rozwiązania optymalnego bazującą na
algorytmie znajdowania przepływu zaspokajającego o minimalnym koszcie
w pewnej sieci zastępczej. Oszacowano
złożoności obliczeniowe prezentowanych
algorytmów.
dokonano analizy istniejących modeli
wspomagania
decyzji
w
działaniach
ratowniczych i reagowaniu kryzysowym
oraz ich zastosowań w praktycznych
problemach związanych z zarządzaniem
kryzysowym,
sformułowano
modele
optymalizacyjne
problemów
pokrycia
i alokacji zasobów oraz odniesiono się
do
ich
złożoności
obliczeniowej.
Zaprezentowano
przykład
liczbowy
wykorzystania jednego ze zdefiniowanych
modeli
w
celu
optymalnego
rozlokowania służb ratowniczych, w oparciu
o zbiór zagrożeń będących źródłami
hipotetycznych
sytuacji
kryzysowych
w aglomeracji warszawskiej

Wynikiem realizowanej pracy jest opracowanie
nowych oraz rozwój istniejących modeli i algorytmów związanych z wybranymi procesami
decyzyjnymi w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych. Praca w szczególności skupiała się na
analizie złożoności obliczeniowej i efektywności
wybranych algorytmów związanych ze wspomnianymi procesami decyzyjnymi.
Najważniejsze wyniki szczegółowe, które udało
się uzyskać są następujące:
•
zdefiniowano problem harmonogramowania
zsynchronizowanego
przemieszczania
wielu obiektów w postaci dwukryterialnego
20. Zastosowanie podejścia dynamiki systemów
nieliniowego
zadania
optymalizacji.
w analizie ekonomicznych cykli
Omówiono sposób rozwiązania sforkoniunkturalnych – T. Tarnawski
mułowanego problemu dwukryterialnego
Zapoznałem się z literaturą przedmiotu
poprzez
poszukiwanie
rozwiązania
i
narzędziem
do
modelowania+symulacji
leksykograficznego. Zaproponowano dwa
(VenSim
+
proste
modele
przykładowe i własne).
algorytmy
harmonogramowania
oraz
opisano ich własności. Sformułowano
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Aktualny stan wiedzy/wnioskowań
stawiłem na seminarium ISI.

przed-

21. Transformacje wieloskalowe w obliczeniach
i w modelowaniu systemów – A. Walczak
W zakresie zastosowania falek w analizie
obrazów pokazano, że ze względu na
dekorelację
współczynników
transformaty
falkowej możliwe jest lokalizowanie krawędzi
w obrazach optycznych na znacznie prostszej
zasadzie niż klasyczna transformata falkowa.
Opracowany
algorytm
okazuje
się
porównywalnie
szybki
z
profesjonalnym
zespołem filtrów Canny. Wyniki opublikowano
w czasopiśmie z listy filadelfijskiej w obszarze
tematycznym dyscypliny informatyka i telekomunikacja.
W
zakresie
opracowania
optycznooptycznego przełączania w sieciach światłowodowych opracowano detale technologii
wytwarzania takich układów optycznych oraz
opublikowano wyniki w czasopiśmie z listy
filadelfijskiej
w
obszarze
tematycznym
dyscypliny informatyka i telekomunikacja.
W zakresie opracowania i teoretycznej
analizy filtra do pozyskiwania obrazów spolaryzowanych otrzymane wyniki opublikowano
w czasopiśmie o zasięgu krajowym oraz
zbudowano
stanowisko
badawcze
we
współpracy z Zakładem Analizy Obrazów IMiO
PW.
Napisana została także monografia pt.
„Ciekłe kryształy w optycznej transmisji
informacji”
złożona aktualnie do korekty
redakcyjnej i przewidywana do oddania do druku
w styczniu 2009. Dlatego nie została ujęta
w wykazie dokonań naukowych za rok 2008.
22. Badanie produktywności poszczególnych
członków zespołu projektowego
w projektach informatycznych –
R. Waszkowski

projektowego. Wskaźniki te odnoszą się do
danych
dostępnych
w
systemach
wspomagających prace projektowe. Zaprezentowane miary stanowią cenne źródło do
stworzenia
systemu
oceny
i
poprawy
produktywności.
23. Badanie wrażliwości sieci neuronowych
jednokierunkowych wielowarstwowych –
R. Wantoch-Rekowski
Opracowanie zawiera opis wyników badania
wrażliwości sigmoidanych wielowarstwowych
jednokierunkowych sieci neuronowych. Przedstawiono badane czynniki wrażliwości oraz
obszary wrażliwości wybranych parametrów
sieci neuronowych.
24. Modele obliczeniowe predykcji chaotycznych
szeregów czasowych – Z. Wesołowski
Celem pracy jest opracowanie wiarygodnej
metody predykcji chaotycznych szeregów
czasowych. Opracowania metoda zostanie
wykorzystana
do
dynamicznej
predykcji
i sterowania efektywnością wykonywania
procesów obliczeniowych w rozproszonych
środowisk heterogenicznych.
W
roku
2008
wykonano
następujące
najważniejsze zadania:
•
przeprowadzono
analizę
literatury
przedmiotu oraz zakupiono wybrane
książki.
•
przeprowadzono analizę najważniejszych
metod predykcji szeregów czasowych.
•
przeprowadzono analizę najważniejszych
metod sterowania rozproszonego.
25. Zastosowanie optymalizacji i programowania
dynamicznego w zarządzaniu ryzykiem
finansowym – M. Wierzbicki
Głównym
problemem,
który
występuje
w procesie sekurytyzacji, jest decyzja związana
ze sposobem transformacji puli kredytów
w certyfikaty CMO. Poprzez transformację
rozumiem podział puli kredytów na transze
i zdefiniowanie reguł, które będą określały
sposób spłaty tych transz. Reguły te określają
kapitał początkowy oraz oprocentowanie każdej
transzy i muszą być określone w taki sposób,
żeby były atrakcyjną alternatywą inwestycyjną
dla inwestorów oraz zapewniały zyskowność
procesu dla spółki SPV i dla banku.
Największą
trudnością,
która
może
prowadzić do tego, że proces sekurytyzacji nie
będzie przeprowadzony w optymalny sposób lub
doprowadzić do strat finansowych związanych
z tym procesem, jest niepewność przyszłych
stóp procentowych i nieznany czas życia
kredytu. Aktualnie zarządzający finansami
używają różnych narzędzi i modeli do
przewidywania powyższych czynników ryzyka.

Dokonano przeglądu metod i wskaźników
służących do oceny produktywności ze
szczególnym wskazaniem na produktywność
w projektach informatycznych. Przytoczono
pojęcie produktywności jako wydajności z jaką
są wytwarzane towary i świadczone usługi.
Dokonano
przeglądu
stosowanych
miar
i
wskaźników
służących
do
oceny
produktywności.
W opracowaniu skoncentrowano się na
indywidualnej produktywności poszczególnych
członków zespołu, co ma ogromne znaczenie
dla bieżącego planowania i szacowania czasu
trwania zadań projektowych. Podejście takie
wymusiło zastosowanie różnych wskaźników
produktywności dla różnych stanowisk w zespole
projektowym, w tym wskaźników przeznaczonych dla jednostek nieprodukcyjnych.
Zaproponowano wskaźniki do bieżącej
oceny
produktywności
członków
zespołu
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Najszerzej
stosowane
modele
w
tych
obliczeniach to: Cox-Ingersoll-Ross (CIR),
Vasicka i Heath-Jarrow-Merton (HJM) - do
modelowania stóp procentowych, oraz Public
Securities Association Standard Prepayment
Model (PSA) -- do przewidywania wcześniejszej
spłaty kredytów. Modele stóp procentowych
często są implementowane w postaci drzew
binarnych lub przy wykorzystaniu symulacji
Monte Carlo. Ponadto, nie ma narzędzi (poza
arkuszami kalkulacyjnymi), które potrafią
obliczać rentowność procesu. To sprawia, że
niektórzy zarządzający finansami ograniczają się
do wyceny certyfikatów CMO bez globalnej
analizy procesu sekurytyzacji.
Moja koncepcja opiera się na idei połączenia
symulacji Monte Carlo i metod optymalizacji w
celu stworzenia metodyki i narzędzi do globalnej
analizy procesów sekurytyzacji. W symulacji
Monte Carlo możemy wygenerować wiele
możliwych scenariuszy przyszłego zachowania
się czynników ryzyka, tworząc w ten sposób
wiarygodne dane wejściowe do procedury
optymalizacji. Wyniki optymalizacji mogą
dostarczyć bardzo wartościowe informacje dla
menedżerów,
którzy
podejmują
decyzje
związane ze strukturą sekurytyzacji. Do wyceny
certyfikatów CMO wykorzystuję różne modele
stóp procentowych, które są zaimplementowane
w oparciu o symulację Monte Carlo. Dodatkowo,
wykorzystuję różne modele wcześniejszej spłaty
kredytu. Model PSA jest oparty na statycznych
założeniach, więc może prowadzić do istotnych
błędów, jeśli kredytobiorcy nie będą spłacać
kredytów
według
określonego
wzorca.
Rewolucyjnym opracowaniem w tym temacie
jest [Longstaff, F.A. 2004, Optimal recursive
refinancing and the valuation of mortgagebacked securities], w którym zaprezentowane są
metody optymalizacji dynamicznej, które mogą
być
wykorzystane
do
wiarygodnego
przewidywania wcześniejszej spłaty kredytów.
Podejście to ogranicza wykorzystanie danych
historycznych (które często są trudne do
zdobycia) i wprowadza kilka łatwych do
określenia
parametrów,
które
pozwalają
przewidzieć nieterminowe zmiany zadłużenia
kredytów. Pozwala to po raz pierwszy na
wykorzystanie narzędzi optymalizacji w analizie
procesów sekurytyzacji w nowy i wiarygodny
sposób. Wcześniej, optymalizacja była możliwa,
ale jej wyniki były łatwe do podważenia ze
względu na wiele, czasami nieuzasadnionych,
założeń dotyczących aktualnych wskaźników
ekonomicznych
26. Opracowanie algorytmu kwantowego
wspierającego proces podejmowania
decyzji – J. Wiśniewska

DiVincenzo i Lossa: qubit jest reprezentowany
przez układ o dobrze określonych dwóch
stanach
bazowych,
istnieje
możliwość
zainicjalizowania dowolnego kwantowego stanu
początkowego, qubity są trwałe (odporność na
dekoherencję), możliwe jest adresowanie
qubitów i przeprowadzanie na nich operacji
unitarnych, możliwy jest odczyt wyników
obliczeń. Zaproponowany algorytm rozwiązuje
dwuwartościowe zadanie decyzyjne, czyli takie,
na które odpowiedź może brzmieć „tak” lub „nie”.
Rozwiązanie tego zadania polega na podaniu
odpowiedzi na podstawie wartości początkowych
przyjmowanych przez zmienne decyzyjne. Ze
względu na to, że do tej pory nie są znane
metody
pozwalające
na
inicjalizowanie
wartości początkowych w kwantowym układzie
obliczeniowym, które mogłyby być dowolnymi
liczbami rzeczywistymi (konwersja na liczby
binarne jest nieopłacalna ponieważ czym
większa wartość liczby, tym jej zapis binarny
wymaga więcej pozycji, aby zapisać konkretną
wartość, niż w systemach liczbowych, które
posiadają więcej operandów rozumianych jako
cyfry, a każda pozycja jest dodatkowym
wejściem dla układu kwantowego, którego
złożoność rośnie wykładniczo – rząd wielkości
2n – względem liczby wejść n), została zaproponowana metoda przekształcania zadania
decyzyjnego do postaci, w której zmienne
decyzyjne będą mogły przyjmować tylko
wartości „0” lub „1”. Następnie, dla rozważanego
zadania decyzyjnego, jest tworzona tabela
prawdy,
na
podstawie
której
można
skonstruować macierzową postać operatora
kwantowego rozwiązującego zadanie decyzyjne.
Procedurę
wyznaczania
macierzowej
postaci operatora kwantowego oraz interpretację
wyników, uzyskiwanych podczas rozwiązywania
zadania za pomocą tego operatora, dokładnie
opisuje opracowany algorytm decyzyjny. Ze
względu na to, iż przy n zmiennych decyzyjnych
macierz unitarna, reprezentująca wyznaczany
operator kwantowy, posiada rozmiary 2nx2n
i należy wyznaczyć 22n jej elementów, do
algorytmu decyzyjnego jest załączona metoda
szybkiego wyznaczania macierzy, dzięki której
możliwe jest podanie postaci operatora
kwantowego na podstawie obserwowanych
wartości początkowych i końcowych w rozwiązywanym
zadaniu,
bez
konieczności
rozwiązywania układu 22n równań.
27. Metody oceny niezawodności
oprogramowania systemów informatycznych
K. Worwa
W ramach zadania badawczego skonstruowano
model matematyczny procesu testowania
programu, obejmujący m.in.:
−
opis przyjętego schematu testowania,
−
określenie strategii testowania programu,

Opracowany został algorytm wspomagający
podejmowanie decyzji, którego forma pozwala
na implementację na komputerze kwantowym
rozumianym jako maszyna spełniająca warunki
...................................................................
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−

konstrukcję wskaźnika niezawodności
testowania programu, rozumianego jako
prawdopodobieństwo jego poprawnego
wykonania dla pojedynczego zestawu
danych wejściowych,
−
formalny opis wzrostu niezawodności
programu w wyniku wykrywania i usuwania
kolejnych błędów,
−
konstrukcję tzw. Macierzy
charakterystycznej testowanego programu,
opisującej jego podatność na wielokrotne
wykrywanie przez różne testy tych samych
błędów.
Na bazie opracowanego modelu matematycznego procesu testowania programu zbadano
wpływ macierzy charakterystycznej programu na
wartość wskaźnika jego niezawodności dla
określonej strategii testowania. Dokonano oceny
wpływu przyjętej strategii testowania na wartość
wskaźnika niezawodności programu o znanej
macierzy charakterystycznej, przy czym ocena
ta przeprowadzona została dla przypadku braku
możliwości wykrywania przez różne testy tych
samych błędów, jak również dla przypadku,
gdy taka sama sytuacja jest możliwa. Na bazie
skonstruowanego modelu matematycznego
procesu
testowania
programu
uzyskano
zależność,
pozwalającą
określić
wartość
oczekiwaną liczby błędów, wykrytych w procesie
testowania programu o określonej macierzy
charakterystycznej, dla określonej strategii
testowania. W przypadku, gdy macierz
charakterystyczna testowanego programu nie
jest znana lub jest trudna do określenia,
opracowano metodę dwustronnego oszacowania tej wartości oczekiwanej dla dowolnej
strategii testowania.

[Pro38] A. Walczak – Opracowanie wniosku do
MNiSW o wykonanie projektu w Programie
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka
POIG 2.3.3 nt.: „Budowa nowoczesnej
aplikacji ICT do wsparcia badań
naukowych w dziedzinie innowacyjnych
metod diagnostyki i leczenia chorób
cywilizacyjnych”
[Pro39] A. Walczak - Opracowanie wniosku
i umowy do projektu badawczego
N517228235

4.4 Szczególne osiągnięcia
Nagroda Rektorska za zbudowanie systemu
„Zautomatyzowane Narzędzia Wspomagania
Decyzji – System Ekspercki pk. GURU”
dla zespołu w składzie:
A. Najgebauer, R. Antkiewicz, Z. Tarapata,
D. Pierzchała, W. Kulas, J. Rulka, J. Koszela,
T. Tarnawski, M. Chmielewski, R. Kasprzyk,
T. Nowicki, R. Pytlak, R. Wantoch-Rekowski

4.3 Inne
[Pro35] G. Bliźniuk – Opracowanie wniosku
do MNiSW o wykonanie projektu
w Programie Operacyjnym Innowacyjna
Gospodarka POIG 1.3.1 nt.:
„Modelowanie repozytorium i analiza
efektywności infor-macyjnej wytycznych
i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia”
[Pro36] W. Kulas, Z. Tarapata (współautorzy) –
Opracowanie danych do wniosku
do MNiSW o wykonanie projektu
rozwojowego Nr O R00 0050 06
pt.: „Integracja systemów dowodzenia”
[Pro37] D. Pierzchała, R. Wantoch-Rekowski
(współautorzy) – Opracowanie wniosku
do MNiSW o wykonanie projektu
rozwojowego Nr O R00 0055 06
pt.: „Symulacja badań bojowych
w heterogenicznym środowisku wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji”
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5 Tytuły i stopnie naukowe
5.1 Prace doktorskie
[Dr1]

[Dr2]

[Dr3]

Marcin Mazurek – Optymalizacja
schematu wielowymiarowych agregatów
w hurtowni danych.
Promotor – A. Najgebauer
Marcin Wierzbicki – Metody
optymalizacji i symulacji komputerowej
w analizie procesów sekurytyzacji.
Promotor – R. Pytlak, prof. PW
Leszek Puzio – Adaptacyjna metoda
wykrywania krawędzi w obrazie.
Promotor – A. Walczak

5.2 Prace magisterskie
[Mgr1] Wojciech Adamczyk – Projekt
i implementacja komputerowego
systemu informacji lotniskowej.
Promotor – K. Worwa
[Mgr2] Paweł Banak – Projekt i implementacja
informatycznego systemu wspomagania
zarządzania gabinetem dietetyki.
Promotor – Z. Tarapata
[Mgr3] Stanisław Bil – Projekt i implementacja
modułu wykładowca w modelowaniu,
analizie i symulacji funkcjonowania
wydziału akademickiego przy użyciu
ARIS Easy Design
Promotor – T. Nowicki
[Mgr4] Rafał Bramowicz – Projekt
i implementacja systemu wspomagającego zarządzanie kadrami
w organizacji.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Mgr5] Anna Bryzek – Metody szacowania
kosztów wytwarzania wybranych klas
systemów informatycznych.
Promotor – R. Hoffmann
[Mgr6] Jacek Buczkowski – Projekt
i implementacja elementów
akademickiego serwisu WWW prodziekan.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski
[Mgr7] Mateusz Bureć – Identyfikacja procesów
informacyjnych w wybranych typach
organizacji.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Mgr8] Piotr Cendrowski – Projekt i
implementacja narzędzia wyznaczania
dróg w sieci komunikacji miejskiej miasta
Warszawy. Promotor – T. Tarnawski
[Mgr9] Łukasz Chabski – Integracja systemów
informacyjnych organizacji
Promotor – M. Kiedrowicz

[Mgr10] Nhan Chu Huu – Projekt i realizacja
systemu wspomagającego gospodarkę
środkami informatyki w organizacji
o strukturze rozproszonej,
Promotor – W. Barcikowski
[Mgr11] Jarosław Ciesielski – Metoda
generowania komunikatów zasilania
baz danych ewidencji centralnych.
Promotor – S. Rozmus
[Mgr12] Piotr Czajkowski – Projekt środowiska
do testowania aplikacji internetowych.
Promotor – T. Górski
[Mgr13] Łukasz Daleki – Analiza metod
wspomagania podejmowania decyzji
w działaniach ratowniczych i reagowaniu
kryzysowym.
Promotor – T. Tarapata
[Mgr14] Michał Dąbrowski – Metody
implementacji semaforów.
Promotor – M. Nowak
[Mgr15] Rafał Dąbrowski – Projektowanie
temporalnych baz danych.
Promotor – S. Rozmus
[Mgr16] Michał Dobrowolski – Projekt procedur
bezpiecznej eksploatacji systemu lub
sieci teleinformatycznej.
Promotor – J. Stanik
[Mgr17] Paweł Długosz – System informatyczny
wspomagający przeprowadzanie
zawodów sportowych.
Promotor – W. Stecz
[Mgr18] Rozalia Dyl – Generatory liczb
pseudolosowych.
Metody implementacji i testowania.
Promotor – Z. Wesołowski
[Mgr19] Karol Dzięgielewski – Opracowanie
metody poprawy jakości danych
w hurtowniach danych
dla systemów zintrgrowanych.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Mgr20] Monika Dzitkowska – Porównanie
oprogramowania typu open-source
wspomagającego tworzenie sklepów
internetowych.
Promotor – T. Nowicki
[Mgr21] Roman Frania – Projekt i implementacja
systemu wspomagającego zarządzanie
przewozami w przedsiębiorstwie
transportowym.
Promotor – M. Kiedrowicz

.....................................................................
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[Mgr22] Tomasz Głogosz – Badanie i ocena
internetowego dostępu do wybranej
klasy systemów informatycznych.
Promotor – I. Skórska
[Mgr23] Maciej Gryszko – Przestrzenna
dekompozycja struktury OLAP.
Promotor – S. Rozmus
[Mgr24] Daniel Grzegrzółka – Symulacyjna
metoda badania efektywności
funkcjonowania aplikacji internetowych.
Promotor – T. Górski
[Mgr25] Marcin Grzywacz – Modelowanie
procesów informatycznego wsparcia
obsługi zarządzania zdarzeniami IT
w wybranych organizacjach
biznesowych.
Promotor – R. Hoffmann
[Mgr26] Piotr Hanasz – Projektowanie
niezawodnych adaptacyjnych struktur
organizacji ery informacji w warunkach
zmiennego otoczenia.
Promotor – R. Hoffmann
[Mgr27] Katarzyna Haraburda – Projekt
i implementacja modułu w modelowaniu,
analizie i symulacji funkcjonowania firmy
rybackiej przy użyciu ARIS Easy Design.
Promotor – T. Nowicki
[Mgr28] Artur Helman – Projekt i implementacja
elementów akademickiego serwisu
WWW - dziekanat.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski
[Mgr29] Piotr Izdebski – Projekt i realizacja
systemu wspomagającego realizację
inwestycji.
Promotor – W. Barcikowski
[Mgr30] Krzysztof Jarosz – Projekt
i implementacja systemu
wspomagającego wybrane procesy
zarządcze w organizacji.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Mgr31] Michał Jastrzębski – Projekt
i implementacja elementów
akademickiego serwisu WWW –
studenci.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski
[Mgr32]Jacek Kamiński – Projekt systemu
informatycznego dla banku z
bezpiecznym przetwarzaniem transakcji.
Promotor – T. Górski
[Mgr33] Sebastian Karpiński – Platformy
elektroniczne w realizacji zadań
publicznych.
Promotor – B. Szafrański
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[Mgr34] Kamil Kaźmierczak – Projekt
i implementacja modułu student
w modelowaniu, analizie i symulacji
funkcjonowania wydziału akademickiego
przy użyciu ARIS Easy Design.
Promotor – T. Nowicki
[Mgr35] Piotr Kędzierski – Projekt
i implementacja systemu automatyzacji
procesów biznesowych z wykorzystaniem rozwiązań mobilnych.
Promotor – J. Koszela
[Mgr36] Mariusz Kiljańczyk – Rozwiązywanie
zadań przydziału z wykorzystaniem
algorytmów genetycznych.
Promotor – T. Nowicki
[Mgr37] Kamil Komański – Metody szacowania
pracochłonności wytwarzania
oprogramowania.
Promotor – J. Stanik
[Mgr38] Aleksandra Kopyt – Charakterystyka
procesu zarządzania wdrażaniem
systemu informatycznego na przykładzie
wybranego systemu wspomagania
zarządzania.
Promotor - G. Konopacki
[Mgr39] Patryk Kościelnik – Opracowanie
modelu systemu zarządzania wiedzą
w organizacji.
Promotor – T. Górski
[Mgr40] Krzysztof Kot – Metoda zapewnienia
efektywności funkcjonowania portalu
internetowego.
Promotor – T. Górski
[Mgr41] Piotr Kowalski – Wycena projektów
inwestycji w technologie informatyczne
metodami wyceny opcji inwestycyjnych.
Promotor - M. Kiedrowicz
[Mgr42] Krzysztof Kowalkowski – Zastosowanie
rachunku kosztów działań w rynkowych
przedsiębiorstwach produkcyjnych i
handlowych – edukacyjna gra
decyzyjna.
Promotor – R. Hoffmann
[Mgr43] Rafał Kozłowski – Projekt
i implementacja biblioteki graficznej do
wizualizacji modeli grafowo-sieciowych.
Promotor – D. Pierzchała
[Mgr44] Piotr Krawczyk – Metody szacowania
kosztów wdrażania systemów
informatycznych.
Promotor – R. Hoffmann
[Mgr45] Rafał Krawczyk – System naliczania
wynagrodzeń na potrzeby internetowych
programów partnerskich.
Promotor – A. Najgebauer
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[Mgr46] Michał Krupiński – Adaptacja przedmiotu
„Sieci neuronowe” do systemu
nauczania na odległość.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski
[Mgr47] Katarzyna Krysiak – Charakterystyka
porównawcza programów
wspomagających zarządzanie treścią
w systemach nauczania na odległość.
Promotor – W. Barcikowski
[Mgr48] Piotr Kurek – Projekt i implementacja
modułu w modelowaniu, analizie
i symulacji funkcjonowania działu
wdrożeń firmy typu Software House
przy użyciu ARIS Easy Design.
Promotor – T. Nowicki

teorii inwestycji finansowych.
Promotor – R. Hoffmann
[Mgr59] Artur Olędzki – Charakterystyka technik
lokalizacji dokumentacji
i oprogramowania w sieci internet.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski
[Mgr60] Piotr Osiński – Projekt i implementacja
modułu instytut w modelowaniu, analizie
i symulacji funkcjonowania wydziału
akademickiego przy użyciu ARIS Easy
Design.
Promotor – T. Nowicki
[Mgr61] Przemysław Osmal – Klastry Beowulf.
Promotor – M. Nowak

[Mgr49] Łukasz Kwiatkowski – Analiza SWOT
e-biznesu dla wybranej klasy
zastosowań.
Promotor – I. Skórska

[Mgr62] Łukasz Ostrowski – Optymalizacja
wydajności bazy danych na przykładzie
Oracle.
Promotor – S. Rozmus

[Mgr50] Maciej Ląd – Projektowanie systemu
bezpieczeństwa sieciowego firmy.
Promotor – B. Szafrański

[Mgr63] Dawid Petrów – Wycena projektów
informatycznych metodami teorii portfela
inwestycyjnego.
Promotor – R. Hoffmann

[Mgr51] Marta Lignowska – Metoda efektywnego
zarządzania wymaganiami na system
informatyczny dla banku.
Promotor – T. Górski
[Mgr52] Artur Lipski – Metoda inkrementalnego
rozwijania systemu informatycznego.
Promotor – T. Górski
[Mgr53] Sławomir Mądry – Projekt
i implementacja tematycznej hurtowni
danych - przykład.
Promotor – S. Rozmus

[Mgr64] Łukasz Piątkowski – Metoda
harmonogramowania projektu
informatycznego.
Promotor – T. Górski
[Mgr65] Patryk Pieczko – Zarządzanie poziomem
usług działu IT poprzez wymagania
biznesowe.
Promotor – M. Deutsch
[Mgr66] Adam Pielak – Kryteria zakończenia
procesu testowania oprogramowania.
Promotor – K. Worwa

[Mgr54] Paweł Mieteń – Projekt środowiska
testowego do badania niezawodności
i efektywności usług symulacyjnych
w architekturze SOA.
Promotor – D. Pierzchała

[Mgr67] Rafał Plewa – Projekt i implementacja
modułu komunikacji pomiędzy
architekturami HLA i SOA.
Promotor – D. Pierzchała

[Mgr55] Piotr Mucha – Standaryzacja
bezpieczeństwa w systemach
informatycznych.
Promotor – B. Szafrański

[Mgr68] Dariusz Pruchnicki – Automatyzacja
procesu projektowania zbioru danych
testowych.
Promotor – K. Worwa

[Mgr56] Przemysław Muszalik – Biometryczne
systemy bezpieczeństwa – cechy i
zastosowania.
Promotor – A. Walczak

[Mgr69] Tomasz Pskiet – Projekt i implementacja
bazy wiedzy i podsystemu
wnioskującego dla potrzeb interaktywnej
analizy decyzyjnej.
Promotor – A. Najgebauer

[Mgr57] Krzysztof Nakielski – Metoda badania
efektywności procesu wytwórczego
oprogramowania.
Promotor – T. Górski

[Mgr70] Mariusz Ragin – Standardy systemów
klasy GRID.
Promotor – M. Nowak

[Mgr58] Łukasz Nowicki – Ocena ryzyka
realizacji projektów inwestycji w
technologie informatyczne metodami

[Mgr71] Michał Rosiak – Metoda blokowa
w harmonogramie produkcji.
Promotor – W. Stecz
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[Mgr72] Paweł Rumiński – Metody zapewnienia
jakości w procesie zarządzania
wymaganiami.
Promotor – J. Stanik

[Mgr84] Rafał Socha – Projekt i realizacja
systemu zarządzania obiegiem
dokumentów w instytucji edukacyjnej.
Promotor – W. Barcikowski

[Mgr73]Sławomir Ryszkowski – Weryfikacja
założeń technologii MDA/MDD
w środowisku IBM Rational.
Promotor – W. Kulas

[Mgr85] Damian Stępnik – Rozwój systemów
informatycznych w środowisku magistrali
serwisowej. Promotor – M. Deutsch

[Mgr74] Łukasz Rzegociński – Zastosowanie
mikroprocesorów w kartach
identyfikacyjnych.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Mgr75] Paweł Rzymkiewicz – Metoda tworzenia
systemów informatycznych
wspierających procesy biznesowe
przedsiębiorstwa.
Promotor – T. Górski
[Mgr76] Kamil Samselski – Zarządzanie
metadanymi na przykładzie Oracle
Warehouse Builder.
Promotor – S. Rozmus
[Mgr77] Rafał Sędek – Opracowanie
metody/metod oceny systemów
informatycznych.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Mgr78] Adrian Sędzikowski – Metoda integracji
systemów informatycznych
przedsiębiorstwa.
Promotor – T. Górski
[Mgr79] Błażej Sieradzan – Projekt
i implementacja systemu typu workflow
dla organizacji hierarchicznych.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Mgr80] Grzegorz Sikora – Ocena opłacalności
wybranych instrumentów finansowych edukacyjna gra decyzyjna.
Promotor – R. Hoffmann
[Mgr81] Piotr Skopiński – Projekt architektury
portalu internetowego do zarządzania
projektem informatycznym o strukturze
rozproszonej.
Promotor – D. Pierzchała
[Mgr82] Paweł Skóra – Zastosowanie narzędzi
ETL na przykładzie hurtowni danych
zasilanej z niejednorodnych źródeł
danych.
Promotor – S. Rozmus
[Mgr83] Arkadiusz Skupiński – Projekt systemu
wpierającego przeprowadzanie
egzaminów wstępnych na uczelnię –
przykład wykorzystania narzędzi CASE.
Promotor – S. Rozmus
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[Mgr86] Marcin Strawa – Projekt i realizacja
systemu wspomagającego realizację
zamówień publicznych.
Promotor – W. Barcikowski
[Mgr87] Michał Szaniawski – Analiza własności
metod oceny projektów inwestycyjnych
w zastosowaniu do oceny inwestycji.
informatycznych.
Promotor – Z. Tarapata
[Mgr88] Bartosz Szadkowski – Projekt
i implementacja generatora zapytań
temporalnych w języku SQL.
Promotor – S. Rozmus
[Mgr89] Daniel Szczepański – Projekt i realizacja
systemu wspomagającego prowadzenie
projektów według metodyki PRINCE2
Promotor – W. Barcikowski
[Mgr90] Andrzej Szczygielski – Metoda
zapewnienia jakości oprogramowania.
Promotor – T. Górski
[Mgr91] Grzegorz Szyprowski – Modelowanie,
pomiar oraz analiza obciążenia
wybranych klas sieci P2P.
Promotor – R. Hoffmann
[Mgr92] Tomasz Ślesicki – Zautomatyzowana
weryfikacja poprawności modelu
organizacji.
Promotor – W. Kulas
[Mgr93] Iwona Twarowska – Projekt polityki
bezpieczeństwa organizacji na tle stanu
prawnego w Polsce.
Promotor – J. Stanik
[Mgr94] Krzysztof Twarowski – Projekt wymagań
dla bezpieczeństwa systemu lub sieci
teleinformatycznej.
Promotor – J. Stanik
[Mgr95] Radosław Warowny – Porównanie
oprogramowania typu open-source
wspomagającego tworzenie sklepów
internetowych.
Promotor – W. Barcikowski
[Mgr96] Grzegorz Wcześniak – Projekt polityki
bezpieczeństwa dla firmy średniej
wielkości.
Promotor – J. Stanik
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[Mgr97] Łukasz Wiącek – Projekt
i implementacja modułu dziekanat
w modelowaniu, analizie i symulacji
funkcjonowania wydziału akademickiego
przy użyciu ARIS Easy Design.
Promotor – T. Nowicki
[Mgr98] Katarzyna Witan – Rozszerzanie
repozytorium Warehouse Builder
o definicje obiektów użytkownika.
Promotor – S. Rozmus

[Mgr109]Marcin Złakowski – Implementacja
graficznego interfejsu projektowania
procesów pracy w systemie typu
workflow.
Promotor – G. Bliźniuk
[Mgr110]Andrzej Żmuda – Wspieranie inżynierii
oprogramowania nowoczesnymi
narzędziami CASE.
Promotor – W. Kulas

[Mgr99]Wojciech Witosław – Biblioteka
programowych generatorów liczb
pseudolosowych w języku JAVA.
Promotor – J. Rulka
[Mgr100]Łukasz Włodarczyk – Analiza
porównawcza metod strukturalnego
testowania oprogramowania.
Promotor – K. Worwa
[Mgr101]Paweł Wołoszyn – Metody minimalizacji
strat w systemowym oszacowaniu po
katastrofie chemicznej w obszarze
miejskim.
Promotor – A. Walczak
[Mgr102]Paweł Worwa – Projekt
i implementacja systemu komunikacji
pomiędzy wykładowca, studentami
i instytutem przez przeglądarkę
internetową.
Promotor – T. Nowicki
[Mgr103]Cezary Woźniak – metamodel
procesów biznesowych w RUP.
Promotor – W. Stecz
[Mgr104]Arkadiusz Wrzosk – Metoda badania
własności oprogramowania na etapie
projektowania
Promotor – T. Nowicki
[Mgr105]Marcin Zawadzki – Metoda rozwiązania
zadania programowania liniowego przy
pomocy rekurencyjnego algorytmu
przepływu gradientu.
Promotor – Z. Wesołowski
[Mgr106]Paweł Zdun – Analiza porównawcza
metod funkcjonalnego testowania
oprogramowania.
Promotor – K. Worwa
[Mgr107]Marcin Zieliński – Adaptacja przedmiotu
„Systemy eksperckie” do systemu
nauczania na odległość.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski
[Mgr108]Marcin Ziółek – Koncepcja zarządzania
infrastrukturą informatyczną w instytucji
edukacyjnej zgodnie z zasadami ITIL.
Promotor – W. Barcikowski
.....................................................................
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6 Publikacje
6.1 Publikacje w czasopismach
naukowych
6.1.1 Autorstwo publikacji w czasopiśmie
wyróżnionym w JCR według listy A ministra
właściwego do spraw nauki
[Pub1] M. Sutkowski, P. Garbat, J. Parka,
A. Walczak, E. Nowinowski-Kruszelnicki,
J. Woźnicki – „Polarization difference
imaging system with LC filter (2008)”,
Molecular Crystals and Liquid Crystals,
Vol. 495, str. 51/[403]-59/[411]
ISSN 1542-1406
[Pub2] Z. Tarapata – „Modeling simulation and
optimization of selected decision
processes in conflict situations - a case
study", Polish Journal of Environmental
Studies, ISSN 1230-1485, Vol. 17,
Nr 3B, 2008, str. 467-474
[Pub3] A. Walczak, L. Puzio – „Adaptive edge
detection method for images", Opto-Electronics Review, ISSN 1230-3402,
Vol. 16, Issue: 1, March 2008, str. 60-67
[Pub4] A. Walczak, E. Nowinowski-Kruszelnicki
– „Waveguide couplers induced optically
over organic junction”, Optical
Engineering, ISSN 0091-3286, Vol. 47,
No 3, 2008
[Pub5] K. Worwa – „Formal Model of the
Software Testing Process", Polish
Journal of Environmental Studies,
Vol. 17, Nr 2A, 2008, ISSN 1230-1485
ss.114-117
6.1.2 Autorstwo publikacji w recenzowanym
czasopiśmie zagranicznym lub krajowym
wymienionym w wykazie ministra
właściwego do spraw nauki na liście B
[Pub6] T. Górski, T. Nowicki, R. WantochRekowski – „Army support modelling
and implementation for discrete-event
combat simulation”, Biuletyn WAT,
4 (652), Vol. LVII (2008), str. 59-84
[Pub7] J.Koszela, T.Nowicki – „Badanie strategii
rozmieszczenia elementów obiektowych
baz danych”, Biuletyn WAT, 4 (652),
Vol. LVII (2008), str. 39-58
[Pub8] M. Kozak, W. Stecz, R. Pytlak –
„Zagadnienia harmonogramowania
dzierżawy deskowań w budownictwie”,
Zeszyty Naukowe Politechniki
Poznańskiej, 2008
[Pub9] A. Najgebauer, R. Antkiewicz, W. Kulas,
D. Pierzchała, J. Rulka, Z.Tarapata,

R. Wantoch-Rekowski – „Modelling and
simulation of C2 processes based on
cases in the operational simulation
system for CAXes”, Biuletyn WAT, 4
(652), Vol. LVII (2008), str. 9-24
[Pub10] A. Najgebauer, R. Antkiewicz,
M. Chmielewski, R. Kasprzyk – „The
prediction of terrorist threat on the basis
of semantic association aquisition and
Complex Network evolution”, Journal of
Telecommunications and Information
Technology, 2/2008, ISSN 1816-2738,
[Pub11]T. Nowicki, R. Pytlak, W. Stecz –
„Symulacja i analiza procesów
biznesowych logistyki”, Logistyka,
Nr 2/2008, ISSN 1231-5478
[Pub12] M.Sutkowski, P.Garbat, A.Walczak –
„Przetwarzanie obrazów
spolaryzowanych”, Elektronika, Vol.9,
2008, str. 21-23
[Pub13] Z. Tarapata – „Algorytmy harmonogramowania zsynchronizowanego
przemieszczania wielu obiektów”,
Badania Operacyjne i Decyzje, Nr 4
(2008), str. 101-132
[Pub14] Z. Tarapata – „Selected scheduling
problems for synchronization of multiobjects movement”, Biuletyn WAT, 4
(652), Vol. LVII (2008), str. 25-37
6.1.3 Artykuły oraz naukowe referaty
konferencyjne opublikowane odpowiednio
w czasopismach lub materiałach
konferencyjnych nie wymienionych
w wykazie ministra właściwego
do spraw nauki
[Pub15] R. Antkiewicz, A. Gąsecki,
A. Najgebauer, D. Pierzchała,
Z. Tarapata – „Computer support for
joint operation planning processes”,
Proceedings of the Military
Communications and Information
Systems Conference MCC’2008,
ISBN 83-920120-5-4, 23-24 September
2008, Cracow, Poland
[Pub16] R. Antkiewicz, W. Kulas, A. Najgebauer,
D. Pierzchała, J. Rulka, Z.Tarapata,
R. Wantoch-Rekowski – „Some aspects
of designing and using deterministic and
stochastic simulators for military
trainings and CAX'es”, Proceedings of
the Military Communications and
Information Systems Conference
MCC’2008, ISBN 83-920120-5-4,
23-24 September 2008, Cracow, Poland
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[Pub17] G. Bliźniuk – „Interoperability and
Security Standards and Rules in the
Polish Law on Informatization”,
Biuletyn ISI, Nr 1/2008, ISSN 15084183, str. 1-8
[Pub18] G. Bliźniuk, R. Kośla, A. Machnacz –
„Aspect of data communication security
in the Central Node of Poland`s
Schengen Information System and Visa
Information System Component”,
Biuletyn ISI, Nr 2/2008, ISSN 1508-4183
str. 1-12
[Pub19] M. Chmielewski – „Ukryte zależności
w sieciach semantycznych”, Biuletyn ISI
Nr 1/2008, ISSN 1508-4183, str. 9-16
[Pub20] M. Chmielewski – „Data fusion based on
ontology model for Common Operational
Picture using OpenMap and Jena
semanticFramework”, Proceedings of
the Military Communications and
Information Systems Conference
MCC2008, Kraków, 22-24.09.2008
[Pub21] M. Chmielewski, R. Kasprzyk – „Usage
and characteristics of ontology models in
Network Enabled Capability operations” ,
Proceedings of the Military
Communications and Information
Systems Conference MCC2008,
Kraków, 22-24.09.2008
[Pub22] M. Chmielewski, R. Kasprzyk –
„Systemy wspomagania Zarządzania
Kryzysowego”, Proceedings of the
Military Communications and Information
Systems Conference MCC2008,
Kraków, 22-24.09.2008
[Pub23] M. Chmielewski, R. Kasprzyk –
„Ontologiczny model pola walki na
potrzeby osiągania zdolności
sieciocentrycznych”, materiały
konferencyjne „Wsparcie teleinformatyczne dowództw w działaniach wojsk
lądowych”, AON, Warszawa,
05.11.2008 r.
[Pub24] M. Chmielewski, J. Koszela – „The
concept of C4I systems data integration
for planning joint military operations,
based on JC3 standard” , Proceedings
of the Military Communications and
Information Systems Conference
MCC2008, Kraków, 22-24.09.2008
[Pub25] A. Gaj – „Metoda badania własności
statycznych i dynamicznych
obiektowego oprogramowania
symulacyjnego”, Biuletyn ISI, Nr 1/2008,
ISSN 1508-4183, str. 17-24
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[Pub26] T. Górski – „Use case driver scheduling
method of information technology
project”, Biuletyn ISI, Nr 2/2008,
ISSN 1508-4183, str. 13-20
[Pub27] T. Górski – „Simulation efficiency
analysis method of Java Enterprise
Edition application”, Biuletyn ISI,
Nr 2/2008, ISSN 1508-4183, str. 21-30
[Pub28] R. Kasprzyk – „Własności sieci
złożonych posiadających cechy Small
Word i Scale Free”, Biuletyn ISI,
Nr 1/2008, ISSN 1508-4183, str. 25-30
[Pub29] R. Kasprzyk – „The Concept of Complex
Network Evolution”, Biuletyn ISI,
Nr 1/2008, ISSN 1508-4183, str. 31-34
[Pub30] R. Kasprzyk – „Modeling the evolution of
Complex Networks with Small World and
Scale Free features”, X Międzynarodowe
Warsztaty Doktoranckie, OWD 2008,
Wisła, 18-21.10.2008, ISBN 83-9222424-8, str. 199-204
[Pub31] R. Kasprzyk – „Fault and attack
resistance of Complex Networks”,
X Międzynarodowe Warsztaty
Doktoranckie, OWD 2008, Wisła,
18-21.10.2008, ISBN 83-922242-4-8,
str. 205-210
[Pub32] M. Kiedrowicz, Ł. Wieczorek –
„Hurtownie danych w systemach
zarządzania wiedzą”, Biuletyn ISI,
Nr 1/2008, ISSN 1508-4183, str. 35-52
[Pub33] M. Kiedrowicz, Ł. Wieczorek –
„Hurtownia danych w systemie
zarządzania wiedzą - rozwiązanie
modelowe”, Biuletyn ISI, Nr 1/2008,
ISSN 1508-4183, str. 53-68
[Pub34] M. Kiedrowicz – „Idea połączenia
biometrycznego dowodu osobistego
i karty zdrowia”, VII Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa: Informatyzacja
jako narzędzie sprawnego zarządzania
ZOZ-em, 08-09 maja 2008
[Pub35] J. Koszela, T. Nowicki – „Konstrukcja
modelu do symulacyjnego badania
obiektowej bazy danych”, materiały
konferencyjne, XIV Warsztaty Naukowe
Polskiego Towarzystwa Symulacji
Komputerowej, Symulacja w badaniach
i rozwoju, PTSK 2007, Kraków, 2008,
str. 171-178
[Pub36] J. Koszela, T. Nowicki – „Symulacyjne
wyznaczanie rozmieszczenia elementów
obiektowej bazy danych”, materiały
konferencyjne, XIV Warsztaty Naukowe
Polskiego Towarzystwa Symulacji

.............................................................................

..................................... Publikacje ..................................

Komputerowej, Symulacja w badaniach
i rozwoju, PTSK 2007, Kraków, 2008,
str. 179-185
[Pub37] W. Kulas, D. Pierzchała, Z.Tarapata,
T. Tarnawski – „Finding optimal flight
path in a segmented airspace”,
Proceedings of the Military
Communications and Information
Systems Conference MCC’2008,
ISBN 83-920120-5-4, 23-24 September
2008, Cracow, Poland
[Pub38] M. Nowak – „Capacity planning in
distributed systems”, X Międzynarodowe
Warsztaty Doktoranckie OWD 2008,
Wisła, 18-21.10.2008, ISBN 83-9222424-8, str. 589-590
[Pub39] T. Nowicki, R. Pytlak, W. Stecz –
„Modelowanie i symulacja procesów
biznesowych w środowisku ARIS”,
materiały konferencyjne, XIV Warsztaty
Naukowe Polskiego Towarzystwa
Symulacji Komputerowej, Symulacja
w badaniach i rozwoju, PTSK 2007,
Kraków, 2008, str. 283-289
[Pub40] T. Nowicki, W. Stecz, R. Pytlak –
„Symulacja funkcjonowania i badanie
efektywności złożonych procesów
biznesowych logistyki w środowisku
ARIS”, II Naukowa Konferencja
Oszczędność i Efektywność –
Współczesne rozwiązania w Logistyce
i produkcji, Politechnika Poznańska,
Karpacz,14-18 listopada 2007,
ISBN 897-83-60906-07-01
[Pub41] B. Szafrański – „Wybrane zagadnienia
strategii informatyzacji w administracji
rządowej”, Informatyka w Administracji
Warszawa, 2008
[Pub42] B. Szafrański – „Elektronizacja
administracji – usprawnienie czy zmiany
organizacji i reguł rządzenia?”, X Forum
Informatyki w Administracji i w Instytucjach Publicznych”, Serock,
15-16.04.2008 r.
[Pub43] B. Szafrański – „Zagadnienia integracji
procesów ochrony danych w systemie
baz danych”, XII Krajowa Konferencja
Kryptologii i Ochrony Informacji
ENIGMA, Warszawa, 27-29.05.2008 r.
[Pub44] B. Szafrański – „Dlaczego standardowe
systemy baz danych są niebezpieczne
w zastosowaniach medycznych”,
VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Informatyzacja jako narzędzie
sprawnego zarządzania ZOZ-em”,
Białowieża, 08-09.05.2008 r.

[Pub45] Z. Tarapata – „Zastosowanie metod
wyznaczania przepływu w sieciach do
planowania manewru wojsk”,
Biuletyn ISI, Nr 2/2008, ISSN 15084183, str. 31-44
[Pub46] Z. Tarapata, Ł. Daleki – „Wykorzystanie
modeli pokrycia i alokacji zasobów do
wspomagania decyzji w działaniach
ratowniczych i reagowaniu kryzysowym”,
Biuletyn ISI, Nr 2/2008, ISSN 15084183, str. 45-58
[Pub47] J. Wiśniewska – „Podstawy działania
komputera kwantowego,
zaprojektowanego z wykorzystaniem
zjawiska jądrowego rezonansu
magnetycznego”, Biuletyn ISI,
Nr 1/2008, ISSN 1508-4183, str. 69-78
[Pub48] J. Wiśniewska – „Konstruowanie
macierzy unitarnych dla kwantowego
algorytmu decyzyjnego”, Biuletyn ISI,
Nr 2/2008, ISSN 1508-4183, str. 59-68

6.2 Monografie, podręczniki akademickie
6.2.1 Autorstwo rozdziału w monografii
w języku angielskim lub podstawowym
dla danej dziedziny
[Pub49] Z. Tarapata – „Automatization of
decision processes in conflict situations:
modelling, simulation and optimization,
w: Arreguin J.M.R. (edt.): Automation
and Robotics, ISBN 978-3-902613-41-7,
I-Tech Education and Publishing, Vienna
(Austria) 2008, str. 297-328
6.2.2 Autorstwo monografii w języku polskim
lub innym niż angielski i niepodstawowym
dla danej dziedziny
[Pub50] G. Bliźniuk, P.W. Fuglewicz, L. Sikorski,
Z. Szyjewski (redakcja naukowa) –
Informatyzacja ochrony zdrowia,
PTI, Katowice, 2008,
ISBN 978-83-60810-26-2
6.2.3 Autorstwo rozdziału w monografii
w języku polskim lub innym niż angielski
i niepodstawowym dla danej dziedziny
[Pub51] M. Chudy – „Oszacowanie błędu
w obliczeniach z rozmytymi danymi”,
Badania operacyjne i systemowe:
środowisko naturalne, przestrzeń,
optymalizacja, PAN IBS, 2008,
ISBN 83-894-7419-7, str. 299-303
[Pub52] G. Bliźniuk, R. Kośla, A. Machnacz –
„Aspekty bezpieczeństwa teleinformatycznego w Centralnym Węźle
Polskiego Komponentu Systemu
Informacyjnego Schengen i Systemu
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Informacji Wizowej”, w: Z. Huzar,
Z. Mazur (red.), Zagadnienia
bezpieczeństwa w systemach
informacyjnych, WKŁ, Warszawa, 2008,
ISBN 978-83-206-1706-1, str. 11-32
[Pub53] G. Bliźniuk, R. Kośla, A. Machnacz –
„Interoperacyjność w Polskim
Komponencie Systemu Informacyjnego
Schengen i Systemu Informacji
Wizowej”, Przegląd zastosowań
informatyki, pod red. J.K. Grabara,
J.S. Nowak, T. Lis, PTI, Katowice, 2008,
ISBN 978-83-60810-25-5, str. 45-74
[Pub54] A. Najgebauer, R. Antkiewicz, W. Kulas,
D. Pierzchała, J. Rulka, Z.Tarapata, R.
Wantoch-Rekowski – „Modelowanie
i symulacja procesów dowodzenia
w systemie symulacyjnego
wspomagania szkolenia operacyjnego”,
w: J. Kasprzyk, A. Najgebauer,
P. Sienkiewicz (red.), Badania
operacyjne i systemowe a zagadnienia
społeczeństwa informacyjnego,
bezpieczeństwa i walki, PAN IBS,
Warszawa, 2008, ISBN 83-894-7518-9
str. 239-246
[Pub55] A. Najgebauer, R. Antkiewicz, W. Kulas,
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata,
R. Wantoch-Rekowski, M. Chmielewski,
R. Kasprzyk, J. Koszela – „Systemy
wspomagania zarządzania
kryzysowego”, w: J. Kasprzyk,
A. Najgebauer, P. Sienkiewicz (red.),
Badania operacyjne i systemowe
a zagadnienia społeczeństwa
informacyjnego, bezpieczeństwa i walki,
PAN IBS, Warszawa, 2008, ISBN 83894-7518-9, str. 123-136
[Pub56] A. Najgebauer, R. Antkiewicz, W. Kulas,
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata,
R. Wantoch-Rekowski, M. Chmielewski,
R. Kasprzyk, J. Koszela – „Symulacyjny
model działań bojowych szczebla
operacyjnego i taktycznego”, w:
J. Kasprzyk, A. Najgebauer, P.
Sienkiewicz (red.), Badania operacyjne
i systemowe a zagadnienia
społeczeństwa informacyjnego,
bezpieczeństwa i walki, PAN IBS,
Warszawa, 2008, ISBN 83-894-7518-9,
str. 253-266
[Pub57] A. Najgebauer, R. Antkiewicz, W. Kulas,
D. Pierzchała, J. Rulka, Z.Tarapata,
M. Chmielewski, R. Kasprzyk – „Metody
predykcji zagrożenia atakiem
terrorystycznym”, w: J. Kasprzyk,
A. Najgebauer, P. Sienkiewicz (red.),
Badania operacyjne i systemowe
a zagadnienia społeczeństwa
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informacyjnego, bezpieczeństwa i walki,
PAN IBS, Warszawa 2008, ISBN 83894-7518-9, str. 147-166
[Pub58] A. Najgebauer, Z. Tarapata,
M. Chmielewski, R. Kasprzyk –
„Integracja systemów dowodzenia SZ
RP”, w: Z. Mierczyk (red.): Nowoczesne
technologie systemów uzbrojenia,
WAT, Warszawa, 2008, ISBN 978-8389399-93-9, str. 88-101
[Pub59] D. Pierzchała, J. Rulka, M. Salamon
(Z. Mierczyk, red.) „Integracja systemów
dowodzenia SZ RP” w: Nowoczesne
technologie systemów uzbrojenia,
WAT, ISBN 978-83-89399-93-9,
str. 76-88, Warszawa, 2008
[Pub60] J. Wiśniewska – „Metoda szybkiego
wyznaczania macierzy reprezentującej
operator unitarny” w : Współczesne
aspekty sieci komputerowych. Tom 1,
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności,
Warszawa 2008, ISBN 978-83-2061693-4, str. 13-22
[Pub61] M. Wrażeń, J. Krygier, J. Łopatka,
A. Kawalec, W. Kulas, J. Jarmakiewicz,
M. Amanowicz – „Teleinformatyczna
infrastruktura dla osiągania zdolności
sieciocentrycznych”, w: Z. Mierczyk
(red.), Nowoczesne technologie
systemów uzbrojenia, ISBN 978-8389399-93-9, WAT, Warszawa, 2008

6.3 Inne
[Pub62]R. Antkiewicz, I. Leśkiewicz –
„Działalność naukowa pracowników
Wydziału Cybernetyki”, Wydział
Cybernetyki Wojskowej Akademii
Technicznej 1968-2008,
W. Włodarczyk (red.), Warszawa, 2008,
ISBN978-83-89399-96-0, str. 83-108
[Pub63] G. Bliźniuk, D. Pierzchała, Z. Tarapata
(współautorzy) – Opracowanie opinii
na potrzeby MON, dotyczące dokumentu
pt.: ”Strategia informatyzacji resortu
Obrony Narodowej na lata 2008-2012”
[Pub64] A. Najgebauer, R. Antkiewicz,
M. Kapałka, Ł. Laszko – Koncepcja
informatycznego wspomagania
opracowania koncepcji profesjonalizacji
SZ RP
[Pub65]T. Nowicki – „Instytut Systemów
Informatycznych”, Wydział Cybernetyki
Wojskowej Akademii Technicznej 19682008, W. Włodarczyk (red.), Warszawa,
2008, ISBN978-83-89399-96-0,
str. 151-174
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[Pub66]Z. Tarapata – „Koło zainteresowań
Cybernetycznych. Historia i osiągnięcia”,
Wydział Cybernetyki Wojskowej
Akademii Technicznej 1968-2008,
W. Włodarczyk (red.), Warszawa, 2008,
ISBN978-83-89399-96-0, str. 109-112
[Pub67]R. Wantoch-Rekowski – „Działalność
dydaktyczna Wydziału Cybernetyki”,
Wydział Cybernetyki Wojskowej
Akademii Technicznej 1968-2008,
W. Włodarczyk (red.), Warszawa, 2008,
ISBN978-83-89399-96-0, str. 39-82
[Pub68]R. Wantoch-Rekowski – „Laboratorium
Informatyki Wydziału Cybernetyki”,
Wydział Cybernetyki Wojskowej
Akademii Technicznej 1968-2008,
W. Włodarczyk (red.), Warszawa, 2008,
ISBN978-83-89399-96-0, str. 191-196
[Pub69]R. Wantoch-Rekowski – Ekspertyza na
potrzeby MON nt.: „Projekt koncepcyjny
systemu informatycznego ewidencji
żołnierzy zawodowych, stanowisk
służbowych kart opisu stanowisk
służbowych i modeli służby”
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7

Konferencje naukowe i seminaria

7.1 Konferencje zorganizowane
[Konf1] A. Najgebauer (przewodniczący),
R. Antkiewicz, M. Chudy, A. Walczak,
D. Pierzchała, Z. Tarapata – MCC 2008
“Military Communications and
Information Systems Conference 2008”,
Kraków, 23-24.09.2008 r.
[Konf2] T. Nowicki (przewodniczący),
R. Antkiewicz, A. Najgebauer,
A. Walczak, J. Rulka, M. Nowak,
J. Koszela – XV Warsztaty Naukowe
PTSK, „Symulacja w badaniach
i rozwoju”, Zakopane, 25-27.09.2008 r.

7.2 Udział w konferencjach
7.2.1 Konferencje zagraniczne
[Konf3] A. Walczak – 2th International Workshop
on Liquid Crystals for Photonics
LCP’2008, Cambridge, Anglia,
July 21-23, 2008
7.2.2 Konferencje międzynarodowe i krajowe
w Polsce
[Konf4] R. Antkiewicz, M. Chmielewski,
T. Górski, R. Kasprzyk, J. Koszela,
W. Kulas, M. Mazurek, A. Najgebauer,
M. Nowak, T. Nowicki, D. Pierzchała,
J. Rulka, Z. Tarapata, R. WantochRekowski, K. Worwa – XV Międzynarodowe Warsztaty PTSK, „Symulacja
w badaniach i rozwoju”, Zakopane,
25-27.09.2008
[Konf5] R. Antkiewicz, M. Chmielewski,
T. Górski, R. Kasprzyk, J. Koszela,
W. Kulas, M. Mazurek, A. Najgebauer,
M. Nowak, T. Nowicki, D. Pierzchała,
J. Rulka, Z. Tarapata, R. WantochRekowski, K. Worwa – MCC 2008
„Military Communications and
Information Systems Conference 2008”,
Kraków, 23-24.09.2008 r.

[Konf8] G. Bliźniuk – XIX Górska Szkoła
Informatyki, „Informatyka w społeczeństwie informacyjnym 2008”, Szczyrk,
25-26.06.2008 r.
[Konf9] R. Antkiewicz, M. Chmielewski,
J. Koszela, A. Najgebauer,
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata,
R. Wantoch-Rekowski – „Wsparcie teleinformatyczne dowództw w działaniach
wojsk lądowych”, AON, Warszawa,
05.11.2008 r.
[Konf10] R. Kasprzyk, M. Nowak – X Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie,
OWD 2008, Wisła, 18-21.10.2008
[Konf11] M. Kiedrowicz, B. Szafrański –
VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Informatyzacja jako narzędzie
sprawnego zarządzania ZOZ-em”,
Białowieża, 08-09.05.2008 r.
[Konf12] M. Kiedrowicz – „Ochrona danych
osobowych – skuteczność regulacji”,
Obory, 19-20.11.2008 r.
[Konf13]A. Najgebauer, T. Nowicki
(udział w komitecie programowym) –
AI-23’2008, „International Conference
on Artificial Intelligence”, Polska,
Siedlce, 18-19.09.2008 r.
[Konf14] W. Stecz – III Konferencja Naukowa
„Oszczędność i Efektywność”,
Kołobrzeg, 19-21.11.2008 r.
[Konf15] B. Szafrański – Informatyka w Administracji, „Wybrane zagadnienia
strategii informatyzacji w administracji
rządowej”, Warszawa, 2008
[Konf16] B. Szafrański – X Forum Informatyki
w Administracji i w Instytucjach
Publicznych”, Serock, 15-16.04.2008 r.
[Konf17] B. Szafrański – XII Krajowa
Konferencja Kryptologii i Ochrony
Informacji ENIGMA, Warszawa,
27-29.05.2008 r.

[Konf6] R. Antkiewicz, M. Chmielewski,
M. Chudy, R. Kasprzyk, J. Koszela,
W. Kulas, A. Najgebauer, D. Pierzchała,
J. Rulka, Z. Tarapata, T. Tarnawski,
R. Wantoch-Rekowski – X Konferencja
Naukowa „Badania Operacyjne
i Systemowe BOS 2008”, Warszawa,
18-20.09.2008 r.

[Konf19] J. Wiśniewska – „Sieci Komputerowe
2008”, Zakopane, 17-20.06.2008 r.

[Konf7] G. Bliźniuk – „Systemy Czasu
Rzeczywistego 2008”, Szklarska Poręba
25-26.09.2008 r.

[Konf20] Z. Tarapata – „Sejmik Młodych
Informatyków 2008”, Świnoujście,
18-20.09.2008 r.

[Konf18] A. Walczak – 11th International
Conference Electrical and Related
Properties of Organic Solids,
Piechowice, July 13-17, 2008
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7.3 Seminaria
[Konf21]B. Szafrański (kierownik naukowy
i organizacyjny) Ogólnopolskiego
Seminarium Międzyuczelnianego
nt.: „Problemy badawcze i projektowe
informatyzacji państwa”, Warszawa,
2008
[Konf22] M. Chmielewski – „Budowa
mechanizmów wnioskujących,
w technologii sieci semantycznych”
(WAT/WCY/ISI, marzec 2008)
[Konf23] M. Chmielewski – „Implementacja
rozproszonych mechanizmów GIS
z wykorzystaniem mechanizmu Remote
Method Invocation”
(WAT/WCY/ISI, listopad 2008)

[Konf33] R. Waszkowski – „Modelowanie
i realizacja procesów biznesowych
w środowisku Aurea BPM”
(WAT/WCY/ISI, październik 2008)
[Konf34] J. Wiśniewska – „Konstruowanie
macierzy unitarnych dla kwantowego
algorytmu decyzyjnego”
(WAT/WCY/ISI, maj 2008)

7.4 Inne
[Konf35] R. Antkiewicz – wykład inauguracyjny
na rozpoczęcie roku akademickiego
2008/2009 na Wydziale Cybernetyki

[Konf24] R. Hoffmann – „Miejsce i rola
architektury technicznej w architekturze
korporacyjnej (Enterprise Architecture)”,
(WAT/WCY/ISI, maj 2008)
[Konf25] R. Kasprzyk – „Modelowanie sieci
społecznych z wykorzystaniem teorii
sieci złożonych”
(WAT/WCY/ISI, styczeń 2008)
[Konf26] R. Kasprzyk – „Miary istotności węzłów
w sieci i ich fizyczna interpretacja”
(WAT/WCY/ISI, czerwiec 2008)
[Konf27] R. Kasprzyk – „Modelowanie
rozprzestrzeniania się epidemii
w sieciach złożonych”
(WAT/WCY/ISI, grudzień 2008)
[Konf28] M. Kiedrowicz – „Integracja Rejestrów
Państwowych – teraźniejszość
i przyszłość”, Seminarium Polskiej Izby
Ubezpieczeń, Warszawa, 2.10.2008 r.
[Konf29] P. Kosiuczenko – „Logika i Weryfikacja”
w Instytucie Informatyki, UW
[Konf30] M. Mazurek – „Optymalizacja schematu
wielowymiarowych agregatów
w hurtowni danych”
(WAT/WCY/ISI, marzec 2008)
[Konf31] M. Mazurek – „Środowisko badania
charakterystyk wydajnościowych
wielowymiarowej bazy danych”
(WAT/WCY/ISI, październik 2008)
[Konf32] T. Tarnawski – „Zastosowanie
podejścia system dynamics
w modelowaniu zjawisk makroekonomicznych. Cykl Kondratiewa”
(WAT/WCY/ISI, listopad 2008)
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8 Raporty wewnętrzne z przeprowadzonych prac naukowo-badawczych
[Rap1] G. Konopacki – Raport roczny
z realizacji PBW572 GR Analiza
efektywności działania rozproszonego
systemu zarządzania informacją
badawczą,
[Rap2] A. Walczak – Raport końcowy
z realizacji PBS741 Systemy obliczeń
naukowych, równoległych i klastrowych
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