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1. Podstawowe informacje o Instytucie
1.1. Działalność Instytutu
Instytut Systemów Informatycznych istnieje od 1994 roku i jest jednostką organizacyjną Wydziału
Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.
Pracownicy

naukowo-dydaktyczni

Instytutu

to

głównie

absolwenci

WAT

posiadający

w większości co najmniej stopień 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 dwóch specjalnościach: systemy
informatyczne, informatyczne systemy zarządzania.
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)

zwiększania efektywności procesów biznesowych,

6)

metodyk strukturalnych i obiektowych wytwarzania systemów informatycznych,

7)

modeli i metod planowania i harmonogramowania procesów,

8)

metod symulacji komputerowej, systemów eksperckich, wybranych modeli i metod badań
operacyjnych oraz ich praktycznych zastosowań.

∗

.....................................................................
Kierunek informatyka prowadzony na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej uchwałą Prezydium
Państwowej Komisji Akredytacyjnej uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia na lata 2010-2015.
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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:


projektowania informatycznych systemów wspomagania decyzji



modelowania i algorytmizacji procesów decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych



modelowania i projektowania komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych



budowy modeli symulacyjnych złożonych systemów (technicznych, informacyjnych,
ekonomicznych, walki)



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.
W celu pozyskiwania i realizacji zadań badawczych, zgodnie z decyzją Rektora WAT powołano

w Instytucie Systemów Informatycznych dwa zespoły: Zespół Badawczy Modelowania, Symulacji
i Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych (pod kierownictwem dr. hab. inż.
Andrzeja Najgebauera) oraz Zespół Badawczy Analiz Numerycznych i Przetwarzania Informacji
Wizyjnych w Systemach Wspomagania Decyzji w Medycynie (pod kierownictwem prof. dr. hab. inż.
Andrzeja Walczaka). W oparciu o odpowiedni zasób kadrowy i bazę sprzętową, zespoły te oferują
usługi w zakresie prac projektowych i wdrożeniowych, wykonują 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,
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 2013 roku w Instytucie zakończono realizację dwóch projektów i czterech prac badawczych, tj.:
1)

projektu nr O ROB 0001 01/ID 1/3 pt. Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych
zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG,

2)

projektu nr PBU /01-115/2012/WAT pt. Symulator Systemu Kierowania Ogniem wieży Hitfist-30P
do Symulatora SK-1 Pluton KTO Rosomak,

2
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3)

pracy nr PBS 23-666/2012/WAT pt. Modelowanie i projektowanie systemów informatycznych na
potrzeby obronności państwa i gospodarki narodowej,

4)

pracy badawczej nr RMN 08-695/2012/WAT pt. Metoda fuzji danych sensorycznych
z wykorzystaniem modeli semantycznych oraz metod sztucznej inteligencji,

5)

pracy nr RMN 08-698/2012/WAT pt. Opracowanie metod kwantowej implementacji dla pewnego
algorytmu wspomagającego podejmowanie decyzji,

6)

pracy nr RMN 08-881/2013/WAT pt. Wyszukiwanie obrazów na podstawie zawartości.
W trakcie realizacji pozostaje jedenaście projektów i pięć prac badawczych, tj.:

1)

projekt nr O ROB 0021 01/ID 21/2 pt. Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich
wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne,

2)

projekt

rozwojowy

nr 15-283/2012/WAT

pt. Zaawansowane

technologie

informatyczne

wspierające procesy analizy danych (gł. finansowych) w obszarze przestępczości finansowej,
3)

projekt rozwojowy nr 15-303/2012/WAT pt. System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności
oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP,

4)

projekt rozwojowy nr 15-476/2013/WAT pt. Wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony
Granicy Państwowej oraz kontroli ruchu granicznego,

5)

projekt rozwojowy nr 15-080/2013/WAT pt. Elektroniczny system zarządzania cyklem życia
dokumentów o różnych poziomach wrażliwości,

6)

projekt rozwojowy nr 15-082/2013/WAT pt. Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów
pojazdów szynowych zwiększający efektywność i bezpieczeństwo ich działania,

7)

projekt Programu Badań Stosowanych nr PBST/27-269/2012/WAT pt. System wspomagania
ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego
w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową,

8)

projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko POIS.13.01.00-00-007/12 pt. Przebudowa budynku
nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie,

9)

projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego

Kapitał

Ludzki

POKL.03.03.04-00-110/12-00

pt.

Z

Wojskową

Akademią

Techniczną nauka jest fascynująca,
10) projekt badawczy pt. Badanie i rozwój systemu symulacji działań wojennych w cyberprzestrzeni
dla celów wsparcia decyzji (BOEING),
11) projekt badawczy pt. Shared Situational Awareness in EU led CMO (PUM 09-253),
12) praca badawcza nr RMN 08-999/2011 pt. Metoda fuzji danych sensorycznych z wykorzystaniem
modeli semantycznych oraz metod sztucznej inteligencji,
13) praca

badawcza

nr RMN 08-697/2012/WAT

pt. Modele

numeryczne

propagacji

elektro-

magnetycznej w hiperspektralnych sprzęgaczach fotonicznych,
14) praca badawcza nr RMN 08-880/2013/WAT pt. Semantic indirect association identification using
graph and logic reasoning methods for crisis situation assessment,
15) praca badawcza nr RMN 08-883/2013/WAT pt. Modele ewolucji systemów złożonych i metody
badania charakterystyk dla potrzeb komputerowej identyfikacji sytuacji kryzysowych,

....................................................................
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16) praca PBS 23-912/2014/WAT pt. Problemy modelowania i projektowania opartych na wiedzy
systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa narodowego oraz administracji
publicznej.
W 2013 r. ogółem wydaliśmy 68 publikacji, wśród nich m.in.: dwa artykuły zamieszczone
w

czasopismach

wyróżnionych

w

JCR,

41

artykułów

zamieszczonych

w

czasopismach

recenzowanych wymienionych w wykazie MNiSW, na liście B, oraz 19 rozdziałów w monografiach.
Zgodnie z kalendarzem wydawniczym opublikowaliśmy dwa kolejne numery czasopisma naukowego −
„Biuletynu Instytutu Systemów Informatycznych”. Nasz „Biuletyn” to czasopismo recenzowane,
w którym publikowane są oryginalne prace z zakresu informatyki oraz badań operacyjnych,
jest punktowane wg listy MNiSW, indeksowane w BazTech i Index Copernicus (wskaźnik ICV za
2012 r. wynosi 3.70).
W 2013 r. pracownicy Instytutu Systemów Informatycznych uczestniczyli w komitetach
organizacyjnych i naukowych czterech konferencji, wzięli udział w sześciu zagranicznych
konferencjach naukowych oraz w ponad dwudziestu konferencjach międzynarodowych i krajowych
organizowanych w Polsce.
W 2013 r., podobnie jak w latach ubiegłych, studenckie zespoły naukowo-badawcze z WCY WAT
zaznaczyły swoją obecność na międzynarodowych targach i wystawach wynalazków, zdobywając
pięć medali – dwa złote, jeden srebrny i dwa brązowe za projekty: SENSE, COPE i SAVE.
Wielką satysfakcją zakończył się też udział trzech naszych zespołów naukowych w międzynarodowym
konkursie technologicznym Imagine Cup 2013. W krajowych finałach tego konkursu, w kategorii
GAMES – zajęliśmy I, a w kategorii World Citizenship – III miejsce. Podobnie jak w 2012 roku
awansowaliśmy do II etapu tego konkursu i w światowych finałach, zorganizowanych w Petersburgu,
zdobyliśmy III miejsce. W związku z tym wydarzeniem na ręce Rektora-Komendanta WAT wpłynął list
gratulacyjny od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rektor-Komendant WAT, doceniając wybitne
osiągnięcia mentorów zwycięskich zespołów, podczas obchodów Święta Edukacji Narodowej
w 2013 roku wyróżnił M. Chmielewskiego i R. Kasprzyka Nagrodą Rektorską.
Jak co roku uroczystości związane z obchodami Dnia Wojska Polskiego były okazją do wręczenia
kadrze i pracownikom cywilnym WAT odznaczeń państwowych oraz medali i nagród przyznanych
przez MON. W 2013 roku wyróżnieni zostali:
•

kpt. mgr inż. T. Drozdowski – brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”;

•

kpt. dr inż. R. Kasprzyk – awansem do stopnia majora;

•

dr hab. inż. Z. Tarapata – nagrodą I stopnia Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia naukowe.
Z

okazji

jubileuszu

45-lecia

Wydziału

Cybernetyki

WAT,

za

wkład

w

rozwój

naszego wydziału w dziedzinie dydaktyki i kształcenia, złotym medalem „Za Zasługi dla Wojskowej
Akademii Technicznej” odznaczono prodziekana ds. kształcenia, prof. WAT – K. Worwę.
W 2013 r. w Instytucie Systemów Informatycznych wypromowano 44 magistrów i 58 inżynierów.
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1.2. Biuro Dyrektora Instytutu
Dyrektor
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. nadzw. WAT
tel. (22) 683 95 04
e-mail: zbigniew.tarapata@wat.edu.pl
Z-cy dyrektora
dr inż. Maciej Kiedrowicz, adiunkt n-d
tel. (22) 683 73 38
e-mail: maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl
dr inż. Jerzy Stanik, adiunkt n-d
tel. (22) 683 73 38
e-mail: jerzy.stanik@wat.edu.pl
Zespół administracyjno-techniczny
Bogumiła Fronczak, samodzielny referent techniczny
tel. (22) 683 95 04, (22) 683 73 38
fax (22) 683 78 58
e-mail: sekretariat.isi@wat.edu.pl
e-mail: bogumila.fronczak@wat.edu.pl
Barbara Fedyna, samodzielny referent administracyjny
tel. (22) 683 70 18
e-mail: biuletynisi@wat.edu.pl
e-mail: barbara.fedyna@wat.edu.pl
Agnieszka Kacprzak, starszy referent administracyjny
tel. (22) 683 74 08
e-mail: agnieszka.kacprzak@wat.edu.pl
Jan Staruch, starszy technik
tel. (22) 683 70 18
e-mail: jan.staruch@wat.edu.pl

1.3. Organizacja Instytutu
Instytut Systemów Informatycznych tworzy pięć zakładów:
1. Zakład Inżynierii Oprogramowania,
2. Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych,
3. Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji,
4. Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania,
5. Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia.

....................................................................
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1.3.1. Zakład Inżynierii Oprogramowania
Kierownik zakładu
prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak
tel. (22) 683 92 46
e-mail: andrzej.walczak@wat.edu.pl
Do podstawowych zadań zakładu należy prowadzenie dydaktyki i prac naukowo-badawczych
w zakresie podstaw informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowania,
algorytmiki, a także podstaw baz danych.
Merytorycznie zakład odpowiada za prawie trzydzieści przedmiotów prowadzonych na wszystkich
rodzajach studiów na Wydziale Cybernetyki WAT i poza nim. W skład zakładu wchodzą wysokiej klasy
specjaliści z zakresu:
•

algorytmiki

•

technik programowania

•

systemów baz danych

•

systemów operacyjnych

•

przetwarzania rozproszonego

•

sieci komputerowych

•

bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych

•

wspomagania decyzji

•

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:
•

języki i techniki programowania (strukturalnego, obiektowego, współbieżnego)

•

systemy baz danych (obiektowe, temporalne, rozproszone)

•

mechanizmy systemów w serwerach danych

•

techniki komunikacji i rozdziału obciążenia w systemach rozproszonych

•

metody badania jakości programów współbieżnych

•

konstrukcje oprogramowania systemowego

•

technologie sieci rozległych i sieci Internet

•

projektowanie i integracja systemów rozproszonych

•

projektowanie i eksploatacja systemów mobilnych

•

projektowanie i eksploatacja systemów pracy grupowej i automatyzacji procesów biznesowych

•

technologia elektronicznej wymiany danych i dokumentów elektronicznych

•

polityka ochrony danych w systemach informatycznych

•

systemy wspomagania decyzji

•

sieci semantyczne i sztuczna inteligencja.
Przedstawiona tematyka znajduje swoje odzwierciedlenie w pracach doktorskich, artykułach

w

prasie

fachowej,

referatach

na

naukowych

konferencjach

krajowych

i

między-

narodowych, a także w postaci monografii. Pracownicy zakładu uczestniczą ponadto w seminariach
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Instytutu Systemów Informatycznych. Współpracują z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej
Akademii Nauk, gdzie biorą czynny udział w seminariach IPI PAN.
Pracownicy etatowi:
prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak
dr hab. inż. Kazimierz Worwa, profesor nadzw. WAT
dr inż. Piotr Marciniak, asystent n-d
dr inż. Zbigniew Wesołowski, adiunkt n-d
dr Irena Skórska, starszy wykładowca d

mgr inż. Andrzej Gaj, asystent n-d, 1/2
mgr inż. Piotr Kędzierski, asystent n-d, 1/2
mgr inż. Paweł Moszczyński, asystent n-d
mgr inż. Sławomir Wysocki, wykładowca, 1/2

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 5.

1.3.2. Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych
Kierownik zakładu
dr inż. Tomasz Górski, adiunkt n-d
tel. (22) 683 99 14
e-mail: tomasz.gorski@rightsolution.pl; gorski@wat.edu.pl
Do podstawowych zadań zakładu należy prowadzenie dydaktyki i prac naukowo-badawczych
z zakresu inżynierii systemów informatycznych. Merytorycznie zakład odpowiada za kilkanaście
przedmiotów prowadzonych na wszystkich rodzajach studiów na 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.

W podanym zakresie prowadzą zajęcia dydaktyczne oraz aktywną działalność naukowo-badawczą. Realizują również prace w zakresie wdrożeń systemów informatycznych oraz doradztwa
i konsultingu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień:
•

inżynieria systemów informatycznych

•

projektowanie systemów współbieżnych i równoległych

•

projektowanie systemów rozproszonych

•

projektowanie systemów czasu rzeczywistego

•

weryfikacja, walidacja i testowanie oprogramowania

•

osiąganie i ocena wydajności oprogramowania

•

środowiska wspomagające proces wytwarzania systemów informatycznych

•

czynnik ludzki w procesie wytwarzania i eksploatacji systemów informatycznych

•

metodyki prowadzenia przedsięwzięć informatycznych

•

zarządzanie projektem i jego organizacja

•

zarządzanie zmianami i konfiguracja oprogramowania

•

metody i narzędzia projektowania systemów informatycznych
....................................................................
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•

modele niezawodnościowe oprogramowania

•

standardy i certyfikacja.

Pracownicy etatowi:
dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. nadzw. WAT
dr hab. Piotr Kosiuczenko, prof. nadzw. WAT
dr inż. Wiesław Barcikowski, adiunkt n-d, 1/2
dr inż. Grzegorz Bliźniuk, adiunkt n-d
dr inż. Wojciech Kulas, adiunkt n-d
dr inż. Stefan Rozmus, st. wykładowca d, 1/2
dr inż. Robert Waszkowski, adiunkt n-d

mgr inż. Tomasz Gzik, asystent n-d, 1/2
mgr inż. Tomasz Gumowski, st. wykładowca d
mgr inż. Arkadiusz Kowalski, st. wykładowca
d, 1/2
(do IX 2013 r.) mgr inż. Adrian Marcinków,
instruktor, 1/3
mgr inż. Jarosław Napiórkowski, instruktor,
1/3

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 2.
1.3.3. Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji
Kierownik zakładu
dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. nadzw. WAT
tel. (22) 683 94 27
e-mail: ryszard.antkiewicz@wat.edu.pl
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji realizuje zarówno zadania dydaktyczne,
jak i naukowo-badawcze. Prowadzi kształcenie studentów w następujących obszarach:
•

informatyczne wspomaganie decyzji

•

sztuczna inteligencja

•

metody optymalizacji

•

teoretyczne podstawy informatyki

•

teoria gier

•

badania operacyjne

•

efektywność systemów informatycznych

•

teoria grafów i sieci

•

niezawodność systemów informatycznych

•

metody eksploracji danych.

Pracownicy zakładu prowadzą badania naukowe w następujących obszarach:
•

modelowanie procesów decyzyjnych

•

modelowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych

•

budowa modeli symulacyjnych złożonych systemów (technicznych, informacyjnych,
ekonomicznych, walki)

•

teoria gier

•

gry rozproszone

•

metody i narzędzia analizy decyzyjnej

•

metody optymalizacji wielkiej skali

•

optymalizacja dyskretna

•

optymalizacja wielokryterialna

•

metody rozpoznawania wzorców

8
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•

metody pozyskiwania wiedzy i projektowania baz wiedzy

•

metody analizy i syntezy systemów informacji przestrzennej

•

metody i narzędzia analizy ryzyka

•

metody eksploracji danych

•

metody badania podobieństwa obiektów

•

metody tworzenia funkcji rankingowych

•

modelowanie pajęczynowe w procedurach eksploracji danych

•

hurtownie danych

•

analiza algorytmów

•

sieci neuronowe

•

informatyka kwantowa.
Odzwierciedleniem wysokiej aktywności badawczej pracowników zakładu jest duża liczba

publikacji oraz bogate portfolio projektów kierowanych przez pracowników zakładu.
Pracownicy etatowi:
prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk
prof. dr hab. inż. Marian Chudy
dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. nadzw. WAT
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. nadzw. WAT

dr inż. Marcin Mazurek, adiunkt n-d
dr inż. Dariusz Pierzchała, adiunkt n-d
dr inż. Roman Wantoch-Rekowski, adiunkt n-d
dr inż. Joanna Wiśniewska, adiunkt n-d

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 7.

1.3.4. Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania
Kierownik zakładu
dr Jarosław Olejniczak, adiunkt n-d
tel. (22) 683 99 10
e-mail: jaroslaw.olejniczak@wat.edu.pl
Merytorycznie zakład odpowiada za prowadzenie przedmiotów z następujących grup
tematycznych:
1) Analiza i modelowanie procesów biznesowych.
2) Metody analityczne stosowane w zarządzaniu.
3) Systemy informatyczne stosowane w zarządzaniu.
4) Architektury korporacyjne i platformy integracyjne.
5) Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.
W ramach pierwszej grupy tematycznej prowadzone są przedmioty obejmujące:
• analizę, modelowanie i algorytmizację procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych
• zastosowanie technik symulacyjnych do optymalizacji i reengineeringu procesów biznesowych
• definiowanie

wymagań

dla

systemów

informatycznych

na

podstawie

analizy

procesów

zdefiniowanych dla organizacji.
W ramach drugiej grupy tematycznej zakład koncentruje się na:
• metodach harmonogramowania zadań w systemach zarządzania
• metodach projektowania i wdrażania systemów informatycznych
....................................................................
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• metodach szacowania i zarządzania ryzykiem finansowym
• metodach analizy i wizualizacji danych dla potrzeb decyzyjnych
• hurtowniach danych i metodach data miningu
• metodach symulacji dla potrzeb zarządzania z uwzględnieniem metod dynamiki systemów.
Trzecia grupa tematyczna obejmuje przedmioty związane z:
• informatycznymi systemami zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy
Business Intelligence
• organizacją typu usługowego czy produkcyjnego (w ramach zajęć laboratoryjnych wykorzystywane
jest oprogramowanie firm IFS, SAP i IDS Sheer).
W ramach czwartej grupy tematycznej zakład koncentruje się na:
• paradygmacie SOA i wzorcach integracji
• metodykach projektowania platform integracyjnych
• metodach dostosowania organizacji do wdrożenia platformy integracyjnej
• metodach, technikach i narzędziach budowy i wdrażania platform integracyjnych.
Piąta grupa tematyczna obejmuje przedmioty związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów
zarządzania jakością i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w korporacjach.
Prace naukowo-badawcze zakładu koncentrują się na następujących zagadnieniach:
• symulacja funkcjonowania i badanie efektywności złożonych procesów biznesowych
• projektowanie i budowa zintegrowanych wieloszczeblowych systemów dla potrzeb logistyki
• projektowanie rozwiązań informatycznych do celów diagnostyki ekonomicznej
• zastosowanie metod eksploracji danych do ekstrakcji wiedzy o procesach biznesowych, a także
wyszukiwanie złożonych zależności pomiędzy danymi
• zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
Pracownicy etatowi:
dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, prof. nadzw. WAT
dr inż. Romuald Hoffmann, adiunkt n-d
dr inż. Maciej Kiedrowicz, adiunkt n-d
dr inż. Gustaw Konopacki, adiunkt n-d

dr Jarosław Olejniczak, adiunkt n-d
dr inż. Jerzy Stanik, adiunkt n-d
dr inż. Wojciech Stecz, adiunkt n-d
mgr inż. Tomasz Protasowicki, asystent n-d

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 2.
1.3.5. Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia
Kierownik zakładu
Ppłk dr inż. Jarosław Koszela, adiunkt n-d
tel. (22) 683 72 93
e-mail: jaroslaw.koszela@wat.edu.pl
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia (ZSSiWD) jest nowo powołanym
zakładem Instytutu Systemów Informatycznych, powstał na podstawie Zarządzenia Rektora
Wojskowej Akademii Technicznej z dnia 24 maja 2011 r. Zakład Systemów Symulacyjnych
i Wspomagania Dowodzenia realizuje zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze. Prowadzi
kształcenie w zakresie:
•
•
10

podstaw symulacji komputerowej
modelowania sytuacji konfliktowych i kryzysowych
.....................................................................
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•

modelowania i symulacji procesów oraz systemów walki

•

konstruowania wielorozdzielczych systemów symulacyjnych pola walki

•

metod projektowania systemów wspomagania dowodzenia

•

informatycznego wspomagania decyzji w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych

•

metod wizualizacji procesów walki

•

projektowania interfejsów użytkownika

•

innych przedmiotów specjalistycznych wojskowych.
Pracownicy zakładu prowadzą badania naukowe w następujących obszarach:

•

modelowania sytuacji konfliktowych i kryzysowych

•

modelowania procesów decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych

•

budowy modeli symulacyjnych złożonych systemów (technicznych, informacyjnych,
ekonomicznych, walki)

•

symulacji rozproszonej i interaktywnych gier rozproszonych

•

metod wspomagania dowodzenia

•

metod i narzędzi analizy decyzyjnej w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych

•

metod i narzędzi rozpoznawania wzorców w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych

•

budowy i rozwoju eksperckich systemów wspomagania decyzji

•

metod analizy i syntezy informacji przestrzennej.
W ramach swoich kompetencji, pracownicy zakładu realizują również następujące zadania:

•

wykonywanie ekspertyz na rzecz MON z zakresu systemów symulacyjnych
i wspomagania dowodzenia

•

wykonywanie ekspertyz w zakresie wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym

•

współorganizacja specjalistycznych kursów MON oraz realizacja przedmiotów specjalistycznych
na tych kursach

•

prowadzenie Laboratorium systemów wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

Pracownicy etatowi:
dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, profesor nadzw. WAT
mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, adiunkt n-d
mjr dr inż. Rafał Kasprzyk, asystent n-d
ppłk dr inż. Jarosław Koszela, adiunkt n-d
dr inż. Jarosław Rulka, adiunkt n-d

kpt. mgr inż. Tomasz Drozdowski,
asystent n-d
mgr inż. Michał Kapałka, asystent n-d
mgr inż. Marcin Pery, asystent n-d, 1/4

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 1.

....................................................................
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2. Pracownicy Instytutu
2.1. Profesorowie zwyczajni

Andrzej Ameljańczyk
tel. (22) 683 80 03
aameljanczyk@wat.edu.pl

Mgr inż. ('73), Dr ('75), Hab. ('79), Prof. ('87)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki;
Opiekun naukowy jednego doktoranta;
W 2013 r. promotor jednej pracy magisterskiej i jednej
inżynierskiej.
[Edu10], [Edu35], [Edu44], [Edu56], [Edu77], [Edu92]
[Pro3], [Pro13]
[Mgr10]
[Inż51]
[Pub3], [Pub4], [Pub5]
[Konf1], [Konf2], [Konf11], [Konf12]
....................................................

Marian Chudy
tel. (22) 683 90 60
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 Wydziału Cybernetyki;
Redaktor naczelny wydawnictw Instytutu Systemów
Informatycznych;
Poza WAT członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz
Rady Naukowej IBS PAN.
[Edu3], [Edu47], [Edu72], [Edu93], [Edu94], [Edu99]
[Pro13]
[Konf2]
....................................................

Andrzej Walczak
tel. (22) 683 92 46
andrzej.walczak@wat.edu.pl

Mgr inż. ('79), Dr ('85), Hab. ('99), Prof. ('11)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania;
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju i Współpracy Senatu WAT;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki;
Członek Rady Wydawniczej WAT;
Kierownik Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach Wspomagania Decyzji w Medycynie;
W 2013 r. promotor jednej pracy magisterskiej;
Opiekun naukowy dwóch doktorantów;
Poza WAT członek stowarzyszenia naukowego SPIE, członek
założyciel Centrum Doskonałości: Nowe Materiały dla Fotoniki,
członek Polskiego Towarzystwa Fotonicznego, członek grupy
eksperckiej NCBiR.
[Edu2], [Edu50], [Edu56], [Edu59]
[Pro6], [Pro11], [Pro22]
[Mgr3]
[Pub25], [Pub51], [Pub63], [Pub73]
[Konf3], [Konf12], [Konf26]

................................................................................. 13
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2.2. Profesorowie nadzwyczajni

Ryszard Antkiewicz
tel. (22) 683 94 27
ryszard.antkiewicz@wat.edu.pl

Mgr inż. ('84), Dr ('89), Hab. ('04)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Kierownik Zakładu Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Członek Senatu WAT;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki;
Zastępca kierownika Zespołu Badawczego Modelowania,
Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
Opiekun naukowy dwóch doktorantów;
[Edu16], [Edu31], [Edu41], [Edu49], [Edu94]
[Pro1], [Pro2], [Pro3], [Pro7], [Pro9]
[Pub6]
[Konf2], [Konf3], [Konf11], [Konf13]
....................................................

Piotr Kosiuczenko
tel. (22) 683 72 84
piotr.kosiuczenko@wat.edu.pl

Mgr ('90), Dr ('95), Hab. ('10)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki;
Kierownik seminariów w Instytucie Systemów Informatycznych;
W 2013 r. promotor jednej pracy inżynierskiej;
Opiekun naukowy jednego doktoranta.
[Edu29]
[Inż3]
[Pub1], [Pub2]
[Konf11]
....................................................

Andrzej Najgebauer
tel. (22) 683 97 24
andrzej.najgebauer@wat.edu.pl

Mgr inż. ('81), Dr ('88), Hab. ('99)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki;
Polski przedstawiciel w panelu NATO/RTA;
Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
Opiekun naukowy jednego doktoranta.
[Edu24], [Edu32], [Edu33], [Edu48], [Edu68], [Edu96], [Edu97],
[Edu98]
[Pro1], [Pro2], [Pro3], [Pro7], [Pro9], [Pro20]
[Pub6], [Pub7], [Pub8], [Pub9], [Pub26]
[Konf2], [Konf3], [Konf11], [Konf12], [Konf13]
....................................................

Tadeusz Nowicki
tel. (22) 683 71 18
tadeusz.nowicki@wat.edu.pl

Mgr inż. ('80), Dr ('84), Hab. ('92)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
Prodziekan WCY ds. naukowych i zastępca przewodniczącego
Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2012−2016);
Opiekun naukowy dwóch doktorantów;
W 2013 r. promotor dwóch prac magisterskich;
Poza WAT – ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
prezes PTSK, członek PTBOiS oraz International Federation of
Operational Research Societies.
[Edu17], [Edu38], [Edu56], [Edu61]
[Pro11], [Pro13]
[Mgr7], [Mgr29]
[Pub27], [Pub28], [Pub29], [Pub55]
[Konf2], [Konf3], [Konf7], [Konf8], [Konf9], [Konf11], [Konf12],
[Konf17], [Konf18], [Konf25]
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Bolesław Szafrański
tel. (22) 683 73 05
boleslaw.szafranski@wat.edu.pl

Mgr inż. ('71), Dr ('79), Hab. ('87)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki;
Opiekun naukowy jednego doktoranta;
Kierownik organizacyjny i naukowy Ogólnopolskiego Seminarium
Międzyuczelnianego pt. Problemy badawcze i projektowe
informatyzacji państwa;
Poza WAT – wiceprezes dużej firmy informatycznej.
[Edu5], [Edu21], [Edu62], [Edu94], [Edu95]
[Pub34], [Pub58]
[Konf4], [Konf18], [Konf23], [Konf24]
....................................................

Zbigniew Tarapata
tel. (22) 683 95 04
zbigniew.tarapata@wat.edu.pl

Mgr inż. ('95), Dr ('98), Hab. ('12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki;
Dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych (kadencja
2012−2016);
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2013 r. promotor jednej pracy inżynierskiej;
Opiekun naukowy czterech doktorantów;
W 2013 r. nagroda I stopnia Ministra Obrony Narodowej za
osiągnięcia naukowe;
Poza WAT − członek PTSK, PTBOiS, European Association for
Theoretical Computer Science oraz Military Operations Research
Society.
[Edu39], [Edu43], [Edu56], [Edu69], [Edu75], [Edu83], [Edu90]
[Pro1], [Pro2], [Pro3], [Pro7], [Pro8], [Pro9], [Pro18], [Pro19]
[Inż40]
[Pub6], [Pub37], [Pub61], [Pub62]
[Konf2], [Konf11], [Konf12], [Konf13], [Konf16], [Konf20], [Konf28]
....................................................

Kazimierz Worwa
tel. (22) 683 73 05
kazimierz.worwa@wat.edu.pl

Mgr inż. ('78), Dr ('84), Hab. ('05)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Prodziekan Wydziału Cybernetyki ds. kształcenia oraz zastępca
przewodniczącego Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja
2012−2016);
Opiekun naukowy pięciu doktorantów;
W 2013 r. promotor czterech prac magisterskich i trzech
inżynierskich;
W 2013 r. odznaczony złotym medalem „Za zasługi dla
Wojskowej Akademii Technicznej”.
[Edu6], [Edu56], [Edu91]
[Pro11], [Pro13]
[Mgr32], [Mgr38], [Mgr42], [Mgr44]
[Inż14], [Inż39], [Inż53]
[Pub21], [Pub43], [Pub47], [Pub70]
[Konf2], [Konf3], [Konf12], [Konf13], [Konf25]
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2.3. Adiunkci
Mgr inż. ('80), Dr ('97)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
W 2013 r. promotor sześciu prac magisterskich
i jednej inżynierskiej.
[Edu56], [Edu57], [Edu85]
[Mgr4], [Mgr11], [Mgr23], [Mgr25], [Mgr35], [Mgr37]
[Inż1]
Wiesław Barcikowski
tel. (22) 683 71 18
wieslaw.barcikowski@wat.edu.pl
...................................................

Grzegorz Bliźniuk
tel. (22) 683 73 41
grzegorz.blizniuk@wat.edu.pl

Mgr inż. ('92), Dr ('00)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
W 2013 r. promotor jednej pracy magisterskiej.
[Edu14], [Edu27], [Edu50], [Edu56]
[Pro13], [Pro22]
[Mgr24]
[Pub8], [Pub9], [Pub10]
[Konf12]

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

Mgr inż. ('04), Dr ('12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2013 r. promotor pięciu prac inżynierskich;
Mentor studenckich zespołów naukowych WCY WAT,
zdobywców I i III miejsca w krajowych finałach
Mariusz Chmielewski
międzynarodowego konkursu Imagine Cup 2013;
tel. (22) 683 73 55
mariusz.chmielewski@wat.edu.pl Współtwórca projektu SENSE nagrodzonego medalami
na międzynarodowej wystawie FINEX oraz na międzynarodowych targach wynalazczości w Brukseli i Paryżu
w 2013 r.;
Wyróżniony Nagrodą Rektorską za wybitne osiągnięcia
w rozwijaniu studenckiego ruchu naukowego w roku akademickim 2012/2013.
[Edu51], [Edu56], [Edu68], [Edu71], [Edu72], [Edu75], [Edu100]
[Pro1], [Pro2], [Pro4], [Pro7], [Pro8], [Pro9], [Pro10], [Pro15],
[Pro17]
[Inż7], [Inż16], [Inż26], [Inż35], [Inż50]
[Pub8], [Pub9], [Pub48]
[Konf11], [Konf12], [Konf14], [Konf15], [Konf16]
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Tomasz Górski
tel. (22) 683 99 14
tomasz.gorski@rightsolution.pl;
gorski@wat.edu.pl

Mgr inż. ('97), Dr ('00)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Informatycznych;
Członek Senatu WAT (kadencja 2012−2016);
Członek Komisji ds. Ekonomicznych Rady Wydziału Cybernetyki
(kadencja 2012−2016);
W 2013 r. promotor dwóch prac magisterskich i czterech inżynierskich;
[Edu55], [Edu56], [Edu76]
[Pro11], [Pro14]
[Mgr2], [Mgr30]
[Inż4], [Inż6], [Inż52], [Inż56]
[Pub11], [Pub12], [Pub13], [Pub14], [Pub15]
[Konf12], [Konf17], [Konf18]
....................................................

Romuald Hoffmann
tel. (22) 683 99 15
rhoffmann@wat.edu.pl

Mgr inż. ('86), Dr ('90)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
W 2013 r. promotor jednej pracy magisterskiej i trzech
inżynierskich;
Poza WAT dyrektor Departamentu Informatyki
i Telekomunikacji w Ministerstwie Obrony Narodowej.
[Edu24], [Edu45], [Edu56], [Edu65]
[Mgr16]
[Inż5], [Inż9], [Inż54]
[Pub16], [Pub17]
...................................................

Gustaw Konopacki
tel. (22) 683 94 73
gustaw.konopacki@wat.edu.pl

Mgr inż. ('69), Dr ('82)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
W 2013 r. promotor pięciu prac magisterskich
i dwóch inżynierskich.
[Edu10], [Edu12], [Edu15], [Edu44], [Edu56], [Edu82]
[Mgr1], [Mgr15], [Mgr18], [Mgr20], [Mgr43]
[Inż2], [Inż19]
[Pub20], [Pub21], [Pub46]
[Konf12], [Konf13], [Konf25]

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

Jarosław Koszela
tel. (22) 683 72 93
jaroslaw.koszela@wat.edu.pl

Mgr inż. ('95), Dr ('07)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Kierownik Zakładu Systemów Symulacyjnych i Wspomagania
Dowodzenia;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2013 r. promotor dwóch prac inżynierskich.
[Edu1], [Edu11], [Edu37], [Edu42], [Edu53], [Edu56], [Edu62],
[Edu66], [Edu81]
[Pro1], [Pro2], [Pro7], [Pro8], [Pro9], [Pro11], [Pro12], [Pro14],
[Pro21]
[Inż13], [Inż57]
[Pub8], [Pub9], [Pub10], [Pub22], [Pub23], [Pub44], [Pub52],
[Pub53], [Pub54]
[Konf11], [Konf34]
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Maciej Kiedrowicz
tel. (22) 683 72 93; 683 73 38
maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl

Mgr inż. ('87), Dr ('99)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych
(kadencja 2012−2016);
W 2013 r. promotor jednej pracy magisterskiej i pięciu
inżynierskich.
[Edu1], [Edu11], [Edu21], [Edu23], [Edu56], [Edu62], [Edu81]
[Pro8], [Pro11], [Pro12], [Pro21]
[Mgr22]
[Inż10], [Inż12], [Inż20], [Inż24]. [Inż32]
[Konf18], [Konf21], [Konf22], [Konf23], [Konf24]
...................................................

Wojciech Kulas
tel. (22) 683 93 54
wojciech.kulas@wat.edu.pl

Mgr inż. ('86), Dr ('01)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych.
[Edu36], [Edu40], [Edu78]
[Pro1], [Pro2], [Pro7], [Pro9]
[Konf11]

Mgr inż. ('00), Dr ('08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
W 2013 r. promotor dwóch prac inżynierskich.
[Edu18], [Edu31], [Edu33], [Edu56]
[Inż11], [Inż33]
[Pub24]
[Konf18]
Marcin Mazurek
tel. (22) 683 99 10
marcin.mazurek@wat.edu.pl
...................................................

Jarosław Olejniczak
tel. (22) 683 99 10
jolej@onet.pl

Mgr ('96), Dr ('01)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Kierownik Zakładu Informatycznych Systemów Zarządzania;
Członek Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli
Akademickich Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja
2012−2016);
W 2013 r. promotor jednej pracy magisterskiej;
Poza WAT − sekretarz PLAIS (Polish Chapter of Association of
Information System), członek NTIE (Naukowe Towarzystwo
Informatyki Ekonomicznej) oraz członek Rady Naukowej
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.
[Edu20], [Edu32], [Edu56], [Edu60], [Edu63], [Edu68]
[Mgr36]
[Pub30]
[Konf22]
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Dariusz Pierzchała
tel. (22) 683 92 64
dariusz.pierzchala@wat.edu.pl

Mgr inż. ('97), Dr ('02)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2013 r. promotor trzech prac magisterskich i jednej
inżynierskiej;
Członek Zarządu PTSK.
[Edu30], [Edu48], [Edu49], [Edu52], [Edu56]
[Pro1], [Pro2], [Pro7], [Pro9], [Pro13], [Pro18]
[Mgr8], [Mgr21], [Mgr33]
[Inż41]
[Pub31], [Pub56], [Pub57]
[Konf3], [Konf11], [Konf13], [Konf25]
....................................................

Jarosław Rulka
tel. (22) 683 92 64
jaroslaw.rulka@wat.edu.pl

Mgr inż. ('97), Dr ('02)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2013 r. promotor dwóch prac inżynierskich;
Członek PTSK.
[Edu48], [Edu52], [Edu56], [Edu77]
[Pro1], [Pro2], [Pro7], [Pro9]
[Inż45], [Inż48]
[Konf11]
...................................................

Jerzy Stanik
tel. (22) 683 73 38;
jerzy.stanik@wat.edu.pl

Mgr inż. ('78), Dr ('86)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
Zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych
(kadencja 2012–2016);
W 2013 r. promotor czterech prac magisterskich i sześciu
inżynierskich.
[Edu13], [Edu25], [Edu26], [Edu28], [Edu55], [Edu56], [Edu62],
[Edu67], [Edu80], [Edu84], [Edu86]
[Pro8], [Pro11], [Pro12], [Pro21]
[Mgr5], [Mgr12], [Mgr14], [Mgr19]
[Inż18], [Inż25], [Inż30], [Inż31], [Inż38], [Inż47]
[Pub33], [Pub59], [Pub60], [Pub69]
[Konf11], [Konf22], [Konf27]
...................................................

Mgr inż. ('97), Dr ('04)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
W 2013 r. promotor jednej pracy magisterskiej.
[Edu56], [Edu87]
[Mgr9]
[Pro13]
[Konf10], [Konf25]
Wojciech Stecz
tel. (22) 683 71 28
wojciech.stecz@wat.edu.pl
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Roman Wantoch-Rekowski
tel. (22) 683 73 41
rrekowski@wat.edu.pl

Mgr inż. ('92), Dr ('98)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Kierownik Zespołu Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2013 r. promotor trzech prac magisterskich i dwóch
inżynierskich.
[Edu56], [Edu58], [Edu63]
[Pro1], [Pro2], [Pro7], [Pro8], [Pro9], [Pro11], [Pro12]
[Mgr6], [Mgr13], [Mgr39]
[Inż23], [Inż29]
[Pub22], [Pub23], [Pub36], [Pub44], [Pub49], [Pub52], [Pub53],
[Pub54], [Pub64], [Pub65], [Pub66], [Pub67], [Pub68], [Pub74]
[Konf11], [Konf34]
...................................................

Robert Waszkowski
tel. (22) 683 74 10
robert.waszkowski@wat.edu.pl

Mgr inż. ('98), Dr ('12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
W 2013 r. promotor jednej pracy magisterskiej.
[Edu7], [Edu54], [Edu56], [Edu78]
[Pro11]
[Mgr28]
[Pub38]
[Konf8], [Konf9], [Konf11], [Konf18], [Konf22], [Konf25], [Konf27]

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

Zbigniew Wesołowski
tel. (22) 683 71 28
zbigniew.wesolowski@wat.edu.pl

Mgr inż. ('81), Dr ('01)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
W 2013 r. promotor jednej pracy inżynierskiej.
[Edu56], [Edu79]
[Inż44]
[Pro11]
[Pub39], [Pub40], [Pub45], [Pub72]
[Konf11], [Konf29]

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

Mgr inż. ('04), Dr ('12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji.
[Edu3], [Edu4], [Edu10], [Edu22], [Edu44], [Edu47], [Edu72]
[Pro5]
[Pub41], [Pub42], [Pub71]
[Konf30], [Konf31]
Joanna Wiśniewska
tel. (22) 683 74 08
joanna.wisniewska@wat.edu.pl
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2.4. Asystenci

Tomasz Drozdowski
tel. (22) 683 94 73
tomasz.drozdowski@wat.edu.pl

Mgr inż. ('04)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2013 r. odznaczony brązowym medalem „Siły Zbrojne
w Służbie Ojczyzny”.
[Edu37], [Edu47], [Edu69], [Edu73], [Edu75]
[Pro1], [Pro2], [Pro6], [Pro9], [Pro12]
[Pub23], [Pub44], [Pub49]
[Konf11]
...................................................

Andrzej Gaj
tel. (22) 683 74 10
andrzej.gaj@wat.edu.pl

Mgr inż. ('93)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach
Wspomagania Decyzji w Medycynie.
[Edu27], [Edu50], [Edu79]
[Pro11]
[Pub50], [Pub51]

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

Tomasz Gzik
tel. (22) 683 74 10
tomasz.gzik@wat.edu.pl

Mgr inż. ('07)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach
Wspomagania Decyzji w Medycynie.
[Edu14], [Edu27], [Edu62], [Edu66], [Edu88]
[Pub8], [Pub9], [Pub10]
[Konf19]

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

Mgr inż. ('08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia.
[Edu17], [Edu39], [Edu61], [Edu74], [Edu75]

Michał Kapałka
tel. (22) 683 94 73
michal.kapalka@wat.edu.pl
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Rafał Kasprzyk
tel. (22) 683 73 55
rafal.kasprzyk@wat.edu.pl

Mgr inż. ('05), Dr ('12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2013 r. promotor trzech prac magisterskich i trzech prac
inżynierskich;
Mentor studenckiego zespołu naukowego FRONT, zdobywcy
III miejsca w światowych finałach międzynarodowego konkursu
Imagine Cup 2013;
Współtwórca projektów: SAVE i COPE nagrodzonych medalami
na międzynarodowych targach wynalazczości w Brukseli
i Paryżu w 2013 r.;
Wyróżniony Nagrodą Rektorską za wybitne osiągnięcia
w rozwijaniu studenckiego ruchu naukowego w roku
akademickim 2012/2013;
W 2013 r. awans do stopnia majora.
[Edu8], [Edu27], [Edu43], [Edu56], [Edu75]
[Pro1], [Pro2], [Pro7], [Pro8], [Pro9], [Pro13], [Pro18]
[Mgr27], [Mgr34], [Mgr41]
[Inż22], [Inż27], [Inż28]
[Pub6], [Pub7], [Pub8], [Pub9], [Pub18], [Pub19]
[Konf2], [Konf5], [Konf6], [Konf11], [Konf12], [Konf13], [Konf16],
[Konf20]
...................................................

Mgr inż. ('08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach
Wspomagania Decyzji w Medycynie.
[Edu2], [Edu62]
[Konf32], [Konf33]
Piotr Kędzierski
tel. (22) 683 99 14
piotr.kedzierski@wat.edu.pl
...................................................

Piotr Marciniak
tel. (22) 683 94 73
pmarciniak@wat.edu.pl

Mgr inż. ('98), Dr ('05)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach
Wspomagania Decyzji w Medycynie.
W 2013 r. promotor jednej pracy inżynierskiej.
[Edu34], [Edu56], [Edu70]
[Pro11]
[Inż21]
[Pub25]
[Konf26]
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Paweł Moszczyński
tel. (22) 683 94 73
pawel.moszczynski@wat.edu.pl

Mgr inż. ('08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach
Wspomagania Decyzji w Medycynie.
[Edu2], [Edu34], [Edu44], [Edu47], [Edu50]
[Pro6], [Pro11], [Pro16]
[Pub25]
[Konf26]
...................................................

Mgr inż. ('98)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/4);
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
[Edu79]

Marcin Pery
tel. (22) 683 74 10
marcin.pery@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. ('07)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania.
[Edu9], [Edu19], [Edu24], [Edu25], [Edu45], [Edu64], [Edu65],
[Edu101]
[Pub16], [Pub17], [Pub59], [Pub60], [Pub69]
[Konf11], [Konf22], [Konf27]
Tomasz Protasowicki
tel. (22) 683 99 15
tomasz.protasowicki@wat.edu.pl

2.5. Starsi wykładowcy
Mgr inż. ('86)
Pracownik dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu2], [Edu27], [Edu36], [Edu40], [Edu46], [Edu78], [Edu89]

Tomasz Gumowski
tel. (22) 683 72 93
tomasz.gumowski@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. ('84)
Pracownik dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu5], [Edu18], [Edu29], [Edu70]

Arkadiusz Kowalski
tel. (22) 683 74 10
arkadiusz.kowalski@wat.edu.pl
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Stefan Rozmus
tel. (22) 683 99 14
stefan.rozmus@wat.edu.pl

Mgr inż. ('78), Dr ('94)
Pracownik dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
W 2013 r. promotor jednej pracy magisterskiej i dwóch
inżynierskich.
[Edu7], [Edu56], [Edu78], [Edu85]
[Mgr40]
[Inż15], [Inż46]
[Konf18]
...................................................

Irena Skórska
tel. (22) 683 99 15
irena.skorska@wat.edu.pl

Mgr ('80), Dr ('87)
Pracownik dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
W 2013 r. promotorka trzech prac magisterskich i czterech
inżynierskich.
[Edu22], [Edu56], [Edu70]
[Mgr17], [Mgr26], [Mgr31]
[Inż17], [Inż36], [Inż37], [Inż49]

2.6. Wykładowcy
Mgr inż. ('97)
Pracownik dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
[Edu2], [Edu22]

Sławomir Wysocki
tel. (22) 683 74 10
slawomir.wysocki@wat.edu.pl

2.7. Instruktorzy
Mgr inż. ('08)
Do 30 IX 2013 r. pracownik dydaktyczny (1/3);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu22], [Edu43], [Edu52]

Adrian Marcinków
tel. (22) 683 74 10
amarcinkow@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. ('99)
Pracownik dydaktyczny (1/3);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach
Wspomagania Decyzji w Medycynie.
[Edu2], [Edu9], [Edu36]
Jarosław Napiórkowski
tel. (22) 683 74 10
jaroslaw.napiorkowski@wat.edu.pl
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2.8. Pozostali pracownicy

Barbara Fedyna
tel. (22) 683 70 18
barbara.fedyna@wat.edu.pl
Samodzielny referent ds. administracyjnych

Bogumiła Fronczak
tel. (22) 683 95 04
bogumila.fronczak@wat.edu.pl
Samodzielny referent techniczny

Agnieszka Kacprzak
tel. (22) 683 74 08
e-mail: agnieszka.kacprzak@wat.edu.pl
Starszy referent administracyjny

Jan Staruch
tel. (22) 683 70 18
jan.staruch@wat.edu.pl
Starszy technik

................................................................................. 25

3. Działalność dydaktyczna
3.1. Przedmioty prowadzone w ramach
studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia
[Edu1] Administrowanie i konfigurowanie
baz danych
M. Kiedrowicz, J. Koszela
[Edu2] Algorytmy i struktury danych
T. Gumowski, P. Kędzierski,
P. Moszczyński, J. Napiórkowski,
A. Walczak, S. Wysocki
[Edu3] Algorytmy kwantowe
M. Chudy, J. Wiśniewska

[Edu18] Hurtownie danych
A. Kowalski, M. Mazurek
[Edu19] Informatyczne aspekty zarządzania
efektywnością organizacji
T. Protasowicki
[Edu20] Informatyczne podstawy projektowania
i wdrażania strategii organizacji
J. Olejniczak
[Edu21] Informatyczne wspomaganie
zarządzania kadrami
M. Kiedrowicz, B. Szafrański

[Edu4] Algorytmy optymalizacji
J. Wiśniewska

[Edu22] Informatyka
A. Marcinków, I. Skórska,
J. Wiśniewska, S. Wysocki

[Edu5] Analiza i modelowanie SI
A. Kowalski, B. Szafrański

[Edu23] Informatyka w administracji publicznej
M. Kiedrowicz

[Edu6] Analiza matematyczna
K. Worwa

[Edu24] Informatyka w systemach
bezpieczeństwa
R. Hoffmann, A. Najgebauer,
T. Protasowicki

[Edu7] Analiza strukturalna systemów
informatycznych
S. Rozmus, R. Waszkowski
[Edu8] Aplikacje internetowe
R. Kasprzyk
[Edu9] Audyt informatyczny
J. Napiórkowski, T. Protasowicki

[Edu25] Informatyka w zarządzaniu
T. Protasowicki, J. Stanik
[Edu26] Informatyka w zarządzaniu kadrami
J. Stanik
[Edu27] Inżynieria oprogramowania
G. Bliźniuk, A. Gaj, T. Gumowski,
T. Gzik, R. Kasprzyk

[Edu10] Badania operacyjne i teoria
optymalizacji
A. Ameljańczyk, G. Konopacki,
J. Wiśniewska

[Edu28] Jakość systemów informatycznych
J. Stanik

[Edu11] Bazy danych
M. Kiedrowicz, J. Koszela

[Edu29] Języki i techniki programowania
P. Kosiuczenko, A. Kowalski

[Edu12] Bezpieczeństwo i ochrona obiektów
G. Konopacki

[Edu30] Języki i techniki symulacji
D. Pierzchała

[Edu13] Bezpieczeństwo systemów
informatycznych
J. Stanik

[Edu31] Metody eksploracji danych
R. Antkiewicz, M. Mazurek

[Edu14] Dokumentacja elektroniczna
G. Bliźniuk, T. Gzik
[Edu15] E-biznes
G. Konopacki
[Edu16] Efektywność systemów informatycznych
R. Antkiewicz
[Edu17] Elementy teorii niezawodności
M. Kapałka, T. Nowicki

[Edu32] Metody i narzędzia informatycznego
wspomagania decyzji
A. Najgebauer, J. Olejniczak
[Edu33] Metody informatycznego
wspomagania decyzji
A. Najgebauer, M. Mazurek
[Edu34] Metody numeryczne
P. Marciniak, P. Moszczyński
[Edu35] Metody optymalizacji
A. Ameljańczyk
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[Edu36] Metodyki obiektowe
T. Gumowski, W. Kulas,
J. Napiórkowski
[Edu37] Metody wizualizacji pola walki
T. Drozdowski, J. Koszela
[Edu38] Modelowanie i algorytmizacja
procesów przedsiębiorstwa
T. Nowicki
[Edu39] Modelowanie matematyczne
M. Kapałka, Z. Tarapata
[Edu40] Narzędzia wspierające proces
wytwarzania SI
T. Gumowski, W. Kulas
[Edu41] Niezawodność oprogramowania
R. Antkiewicz
[Edu42] Obiektowe języki zapytań
J. Koszela
[Edu43] Obliczenia równoległe i rozproszone
A. Marcinków, R. Kasprzyk, Z. Tarapata

[Edu55] Projekt zespołowy
T. Górski, J. Stanik
[Edu56] Seminarium dyplomowe
A. Ameljańczyk, W. Barcikowski,
G. Bliźniuk, M. Chmielewski,
T. Górski, R. Hoffmann,
R. Kasprzyk, M. Kiedrowicz,
G. Konopacki, J. Koszela, P. Marciniak,
M. Mazurek, T. Nowicki, J. Olejniczak,
D. Pierzchała, S. Rozmus, J. Rulka,
J. Skórska, J. Stanik, W. Stecz,
Z. Tarapata, A. Walczak,
R. Waszkowski, R. Wantoch-Rekowski, Z. Wesołowski, K. Worwa
[Edu57] Seminarium przeddyplomowe
W. Barcikowski
[Edu58] Sieci neuronowe
R. Wantoch-Rekowski
[Edu59] Sieci neuronowe i logika rozmyta
A. Walczak
[Edu60] Strategiczna karta wyników
J. Olejniczak

[Edu44] Podstawy badań operacyjnych
A. Ameljańczyk, G. Konopacki,
P. Moszczyński, J. Wiśniewska

[Edu61] Stochastyczne modele eksploatacji SK
M. Kapałka, T. Nowicki

[Edu45] Podstawy informatycznych systemów
zarządzania
R. Hoffmann, T. Protasowicki

[Edu62] Systemy baz danych
T. Gzik, P. Kędzierski, M. Kiedrowicz,
J. Koszela, J. Stanik, B. Szafrański

[Edu46] Podstawy metodyk obiektowych
T. Gumowski

[Edu63] Systemy eksperckie
J. Olejniczak, R. Wantoch-Rekowski

[Edu47] Podstawy optymalizacji
M. Chudy, T. Drozdowski,
P. Moszczyński, J. Wiśniewska

[Edu64] Systemy informatyczne w zarządzaniu
T. Protasowicki

[Edu48] Podstawy symulacji
D. Pierzchała, A. Najgebauer, J. Rulka
[Edu49] Prognozowanie i symulacja zagrożeń
R. Antkiewicz, D. Pierzchała
[Edu50] Programowanie obiektowe
G. Bliźniuk, A. Gaj, P. Moszczyński,
A. Walczak

[Edu65] Systemy MRP i ERP
R. Hoffmann, T. Protasowicki
[Edu66] Systemy pracy grupowej
T. Gzik, J. Koszela
[Edu67] Systemy zarządzania bezpieczeństwem
informacji
J. Stanik

[Edu51] Programowanie zdarzeniowe
M. Chmielewski

[Edu68] Sztuczna inteligencja
M. Chmielewski, A. Najgebauer,
J. Olejniczak

[Edu52] Programowanie współbieżne
A. Marcinków, D. Pierzchała, J. Rulka

[Edu69] Techniki algorytmiczne
T. Drozdowski, Z. Tarapata

[Edu53] Projektowanie obiektowych baz danych
J. Koszela

[Edu70] Technologia informacyjna
A. Kowalski, P. Marciniak,
I. Skórska
[Edu71] Technologie internetowe i mobilne
M. Chmielewski, A. Marcinków

[Edu54] Projekt przejściowy
R. Waszkowski
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[Edu72] Teoretyczne podstawy informatyki
M. Chudy, M. Chmielewski,
J. Wiśniewska
[Edu73] Teoria decyzji
T. Drozdowski
[Edu74] Teoria gier
M. Kapałka
[Edu75] Teoria grafów i sieci
M. Chmielewski, T. Drozdowski,
M. Kapałka, R. Kasprzyk, Z. Tarapata
[Edu76] Wdrażanie metodyk obiektowych
T. Górski
[Edu77] Wielokryterialne metody oceny
i optymalizacji
A. Ameljańczyk, J. Rulka
[Edu78] Wprowadzenie do metodyk
wytwarzania SI
T. Gumowski, W. Kulas,
S. Rozmus, R. Waszkowski
[Edu79] Wprowadzenie do programowania
A. Gaj, M. Pery, Z. Wesołowski,
S. Wysocki
[Edu80] Współczesne metodyki projektowania
i wdrażania
J. Stanik
[Edu81] Wstęp do baz danych
M. Kiedrowicz, J. Koszela
[Edu82] Wstęp do ekonometrii i prognozowania
G. Konopacki
[Edu83] Wybrane zagadnienia badań
operacyjnych
Z. Tarapata

3.2. Przedmioty prowadzone w ramach
studiów doktoranckich
[Edu90] Analiza algorytmów
Z. Tarapata
[Edu91] Ewaluacja oprogramowania III
K. Worwa
[Edu92] Metody optymalizacji wielokryterialnej
A. Ameljańczyk
[Edu93] Optymalizacja III
M. Chudy
[Edu94] Seminaria doktoranckie
R. Antkiewicz, M. Chudy,
B. Szafrański
[Edu95] Systemy baz danych
B. Szafrański
[Edu96] Sztuczna Inteligencja III
A. Najgebauer
[Edu97] Symulacja komputerowa III
A. Najgebauer
[Edu98] Systemy Wspomagania Decyzji III
A. Najgebauer
[Edu99] Teoretyczne podstawy informatyki III
M. Chudy

3.3. Przedmioty prowadzone w ramach
kursów specjalistycznych dla MON
[Edu100] Standardy integracji wojskowych
systemów wspomagania dowodzenia
M. Chmielewski
[Edu101] Szkolenie w modułach
T. Protasowicki

[Edu84] Zarządzanie bezpieczeństwem
informacji
J. Stanik
[Edu85] Zarządzanie infrastrukturą
informatyczną instytucji
W. Barcikowski, S. Rozmus
[Edu86] Zarządzanie projektami
J. Stanik
[Edu87] Zarządzanie łańcuchem dostaw
W. Stecz
[Edu88] Zarządzanie przedsięwzięciami
informatycznymi
T. Gzik
[Edu89] Zarządzanie wymaganiami
T. Gumowski
.....................................................................
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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 nr O ROB 0001 01/ID 1/3
(PBR-K 15-033/2011/WAT)
pt. Opracowanie nowoczesnych
stanowisk szkoleniowych
zwiększających skuteczność działań
ratowników KSRG
Projekt
został
zrealizowany
przez
konsorcjum naukowe w składzie:
 Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział
Cybernetyki
 Centrum
Naukowo-Badawcze
Ochrony
Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut
Badawczy z Józefowa
 Akademia Obrony Narodowej
 PRODUS S.A. z Wrocławia
 SPECOPS Sp. z o.o. z Gdyni.
W zespole wykonawczym po stronie WAT/WCY
byli:
R. Wantoch-Rekowski (kierownik),
R. Antkiewicz, M. Chmielewski, T. Drozdowski,
J. Koszela, W. Kulas, R. Kasprzyk,
A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka,
Z. Tarapata.
Projekt był finansowany
Centrum Badań i Rozwoju.

przez

Narodowe

Okres realizacji: 28.12.2011–27.12.2013.
Projekt dotyczy zagadnień związanych z poprawą bezpieczeństwa strażaków-ratowników
poprzez umożliwienie im prowadzenia ćwiczeń
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
Odpowiednie ćwiczenia w warunkach zbliżonych
do rzeczywistych mogą być realizowane
zarówno w warunkach rzeczywistych oraz
z wykorzystaniem specjalistycznych poligonów
wirtualnych. W ramach realizacji projektu
zaplanowano
opracowanie
założeń
do
„modelowego wyposażenia poligonu pożarniczego” zawierających opis obiektów, infrastruktury technicznej oraz wykonanie wybranego elementu zaproponowanego ćwiczebnego stanowiska w wybranym ośrodku szkolenia
Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowano też
opracowanie założeń dla poligonu wirtualnego
oraz jego realizację w formie kontenera
zawierającego niezbędną do ćwiczeń infrastrukturę
teleinformatyczną,
sprzęt
komputerowy oraz wykonane w ramach projektu
oprogramowanie. Poligon wirtualny został
wykonany z wykorzystaniem specjalizowanego
systemu symulacyjnego VBS, który umożliwia
bardzo szczegółowe zobrazowanie sytuacji
zawierającej obiekty i ludzi. Jest to system
wykorzystywany
w
ramach
przygotowań

żołnierzy do misji bojowych i pokojowych
z dużym uwzględnieniem działań w terenie zurbanizowanym. Poligon wirtualny jest wyposażony w zestaw narzędzi programowych
umożliwiający wspomaganie instruktorów na
etapie: przygotowania szkolenia (budowa
scenariusza), nadzoru nad realizowanym
szkoleniem (dynamiczne wprowadzanie zmian
w trakcie szkolenia), oceny szkolonych
(narzędzia wspomagające podgląd przebiegu
wykonanego szkolenia).
[Pro2] Projekt nr PBU /01-115/2012/WAT
pt. Symulator Systemu Kierowania
Ogniem wieży Hitfist-30P do Symulatora
SK-1 Pluton KTO Rosomak
W zespole wykonawczym uczestniczą:
R. Wantoch-Rekowski (kierownik projektu),
R. Antkiewicz, M. Chmielewski, T. Drozdowski
R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas,
A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka,
Z. Tarapata.
Okres realizacji: 17.05.2012–19.11.2013.
Celem projektu było opracowanie symulatora
Systemu Kierowania Ogniem wieży Hitfist-30P
do Symulatora SK-1 Pluton KTO „Rosomak”.
Oprogramowanie wykonano z wykorzystaniem
systemu
symulacyjnego
VBS2,
którego
producentem
jest
Bohemia
Interactive
Simulations. Oprogramowanie ma współpracować z imitatorami oprzyrządowania wieży
Hitfist-30P oraz generować obraz w peryskopach
widziany
przez
działonowego
i dowódcę.
[Pro3] Praca nr PBS 23-666/2012/WAT
pt. Modelowanie i projektowanie
systemów informatycznych na potrzeby
obronności państwa i gospodarki
narodowej
W zespole wykonawczym uczestniczyli:
A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz, A. Najgebauer,
Z. Tarapata (kierownik pracy).
Okres realizacji: 1.01.2012–31.12.2013.
W ramach pracy zaplanowano realizację
następujących zadań:
 Modelowanie i optymalizacja procesów
decyzyjnych na potrzeby obronności
państwa i gospodarki narodowej.
 Algorytmizacja procesów decyzyjnych na
potrzeby obronności państwa i gospodarki
narodowej.
 Kalibracja i weryfikacja modeli i algorytmów
wspomagania decyzji na potrzeby
obronności państwa i gospodarki narodowej.
 Opracowanie elementów metodyki
konstruowania informatycznych systemów
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wspomagania decyzji oraz szkolenia na
potrzeby obronności państwa i gospodarki
narodowej.
Opracowanie elementów metodyki
integrowania informatycznych systemów
wspomagania decyzji oraz szkolenia na
potrzeby obronności państwa i gospodarki
narodowej.
Opracowanie miar i metod badania
efektywności i niezawodności systemów
wspomagania decyzji oraz szkolenia na
potrzeby obronności państwa i gospodarki
narodowej.
Opracowanie miar i metod badania
niezawodności oprogramowania systemów
wspomagania decyzji oraz szkolenia na
potrzeby obronności państwa i gospodarki
narodowej.

[Pro4] Praca nr RMN 08-695/2012/WAT
pt. Metoda fuzji danych sensorycznych
z wykorzystaniem modeli
semantycznych oraz metod sztucznej
inteligencji
M. Chmielewski − kierownik pracy.
Okres realizacji: 1.07.2012−31.03.2013.
W ramach pracy badawczej opracowano
elementy metody fuzji danych wykorzystywane
jako elementy mechanizmów decyzyjnych
systemów SENSE i SAPER. Praca zakładała
analizę dostępnych w urządzeniach przenośnych źródeł danych sensorycznych oraz
dedykowanych sensorów medycznych EMG
(electromiography) i ECG (electrocardiography).
Opracowano model bazy wiedzy przechowujący
dane sensoryczne oraz reguły klasyfikacji stanu
systemu na podstawie zbieranych sygnałów
sensorycznych.
Zbudowany klasyfikator wykorzystywany jest
w dziedzinie:
 identyfikacji ataku epilepsji oraz upadku
pacjenta;
 identyfikacji obiektów na podstawie ich
sygnatur magnetycznych.
Opracowana metoda oraz jej dedykowane
rozszerzenia dziedzinowe jakie zastosowano,
zaimplementowano i zweryfikowano w projektach: SENSE − Sensor Engineered Neurological
Seizure Environment, SAPER − Sensor
Amplified Perception for Explosives Recognition.
Prowadzone badania wymusiły opracowanie
dedykowanego sprzętu elektronicznego, aplikacji
mobilnych (Windows Phone i Android) oraz
usług serwerowych.
[Pro5] Praca nr RMN 08-698/2012/WAT
pt. Opracowanie metod kwantowej
implementacji dla pewnego algorytmu
wspomagającego podejmowanie decyzji
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J. Wiśniewska − kierownik pracy.
Okres realizacji: 1.06.2012−30.06.2013.
Celem pracy było wyznaczenie zbioru
operacji podstawowych oraz podanie algorytmów, za pomocą których można konstruować
układy znanych bramek kwantowych o jak najmniejszej złożoności. Układy te mają realizować
operacje rozwiązujące zadania decyzyjne.
Celem było też pokazanie, że pewien zbiór
operatorów kwantowych potrzebnych do rozwiązania
zadania
decyzyjnego
można
zaimplementować za pomocą układu bramek
kwantowych o wielomianowej liczbie warstw.
[Pro6] Praca nr RMN 08-881/2013/WAT
pt. Wyszukiwanie obrazów na podstawie
zawartości
Autorami pracy są: T. Drozdowski − kierownik,
A. Walczak, P. Moszczyński.
Okres realizacji: 1.06.2013−31.12.2013.
Celem pracy było opracowanie matematycznego modelu tętnic wieńcowych oraz informatycznej metody analizy zdjęć z koronografii,
która potencjalnie będzie mogła zostać
wykorzystana do wsparcia kardiochirurga
podczas operacji plastyki naczyń wieńcowych.
4.1.2. Projekty i prace badawcze w trakcie
realizacji
[Pro7] Projekt nr O ROB 0021 01/ID 21/2
(PBR-K 15-047/2011/WAT)
pt. Nowoczesne technologie dla/w
procesie karnym i ich wykorzystanie
– aspekty techniczne, kryminalistyczne,
kryminologiczne i prawne
Projekt jest realizowany przez konsorcjum
naukowe w składzie:
 Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Prawa
 Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział
Cybernetyki i Instytut Optoelektroniki
 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 PPBW Sp. z o.o. w Białymstoku.
Wykonawcami ze strony WAT/WCY są
pracownicy naukowi z Instytutu Systemów
Informatycznych: D. Pierzchała (kierownik),
A. Najgebauer, R. Antkiewicz, Z. Tarapata,
R. Wantoch-Rekowski, J. Rulka, J. Koszela,
W. Kulas, R. Kasprzyk, M. Chmielewski, M. Dyk
(doktorant), K. Chlebicki (doktorant).
Projekt jest finansowany
Centrum Badań i Rozwoju.

przez

Narodowe

Okres realizacji: 22.12.2011–21.06.2014.
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Projekt ma na celu badania prawnicze,
kryminalistyczne i informatyczne w zakresie
rozwiązań
technologicznych
służących
podniesieniu bezpieczeństwa obywateli.
Wyniki w szczególności wspierać mają
organy ścigania oraz wymiar sprawiedliwości
w realizowaniu przez nich zadań w obszarze czynności operacyjno-rozpoznawczych
i procesowych.
[Pro8] PBR 15-283/2012/WAT
pt. Zaawansowane technologie
informatyczne wspierające procesy
analizy danych (gł. finansowych)
w obszarze przestępczości finansowej
Skład konsorcjum:
Wojskowa Akademia Techniczna − lider
Kancelaria prawna SD & Partners z siedzibą
w Warszawie.
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy
naukowi z Instytutu Systemów Informatycznych:
M. Kiedrowicz (kierownik projektu), J. Koszela,
Z. Tarapata, R. Kasprzyk, R. Wantoch-Rekowski, M. Chmielewski, J. Stanik.



Okres realizacji: 19.12.2012 − 18.12.2015.
Projekt jest finansowany
Centrum Badań i Rozwoju.

przez

Narodowe

W ramach projektu opracowane zostaną autonomiczne narzędzia informatyczne
wspomagające zwalczanie przestępczości finansowej. Będą służyły do wspomagania organów
ścigania w zakresie analizy, wykrywania zdarzeń
przestępczych oraz przeciwdziałania im w obszarze przestępczości finansowej. Będą mogły
być wykorzystywane do analizy danych
historycznych, wykrywania symptomów przestępstw finansowych oraz do prognozowania
możliwych do wystąpienia w przyszłości przestępstw finansowych.
Zaprojektowane mechanizmy będą wspierać
służby, organy państwowe oraz instytucje
finansowe.
Wykorzystane
zostaną
zaawansowane
modele formalne oraz wzorce: przepływów
środków finansowych, przestępstw finansowych,
incydentów oraz podmiotów funkcjonujących
w tym obszarze. Opracowane modele i wzorce
posłużą do budowy modelu ontologicznego
stanowiącego podstawę do dalszych analiz.
[Pro9] Projekt nr PBR 15-303/2012/WAT
pt. System informatycznego wsparcia
rozwoju zdolności oraz identyfikacji
potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP
Do realizacji projektu
konsorcjum w składzie:

zostało

powołane





Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział
Cybernetyki – lider
Asseco Poland Sp. z o.o.
Akademia Obrony Narodowej.

Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy
naukowi z Instytutu Systemów Informatycznych:
R. Antkiewicz, M. Chmielewski, T. Drozdowski,
R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas,
A. Najgebauer (kierownik projektu),
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata,
R. Wantoch-Rekowski.
Okres realizacji: 20.12.2012−19.12.2015.
Projekt jest finansowany
Centrum Badań i Rozwoju.

przez

Narodowe

Głównym celem projektu jest opracowanie
systemu informatycznego wsparcia rozwoju
zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych
(SIWRZIPO) Sił Zbrojnych RP na poziomie
technologicznym umożliwiającym demonstrację
w warunkach operacyjnych lub zbliżonych do
nich: algorytmów analizy wybranych zagrożeń
bezpieczeństwa RP, symulacji wybranych
kryzysów i konfliktów zbrojnych dla różnych
szczebli dowodzenia oraz analizy systemów
funkcjonalnych
Sił
Zbrojnych,
a
także
wykorzystanie metodyki planowania, budżetowania i prognozowania rozwoju Sił
Zbrojnych.
Wynikiem projektu będzie prototypowy
SIWRZIPO SZ oraz zestaw usług wsparcia
rozwoju zdolności na VIII lub IX poziomie
gotowości technologii. Projekt realizowany
będzie w dwóch etapach: badawczym
i rozwojowym. W pierwszym opracowany
zostanie projekt koncepcyjny w postaci modelu
laboratoryjnego systemu na VI poziomie
gotowości, który będzie poddany badaniom
weryfikacyjnym w warunkach zbliżonych do
operacyjnych. W etapie rozwojowym zostanie
opracowany prototyp systemu, a następnie jako
walidacja w warunkach operacyjnych. W trakcie
badań przeprowadzona zostanie reinżynieria
procesów planowania i programowania rozwoju SZ i powstanie poprawiona metodyka
planowania, budżetowania i prognozowania
rozwoju zdolności SZ RP z wykorzystaniem
SIWRZIPO.
[Pro10] Projekt nr PBR 15-476/2013/WAT
pt. Wirtualny system doskonalenia
taktyki ochrony Granicy Państwowej
oraz kontroli ruchu granicznego
Do realizacji projektu zostało powołane
konsorcjum, w którym WAT jest liderem.
Kierownikiem zespołu (ze strony WAT)
i głównym wykonawcą jest M. Chmielewski.
Okres realizacji: 17.05.2013−16.05.2016.

...................................................................
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Głównym celem projektu jest opracowanie
i wdrożenie symulacyjnego systemu szkolenia
funkcjonariuszy i dowódców Straży Granicznej
oraz metodyki przeprowadzania ćwiczeń typu
CAX
z
wykorzystaniem
tego
systemu.
Opracowane oprogramowanie ma służyć
wspomaganiu
praktycznego
przygotowania
funkcjonowania funkcjonariuszy i dowódców
Straży Granicznej na różnych poziomach
dowodzenia i odpowiedzialności: od pojedynczej
kontroli, przez przejście graniczne, do obszarów
terenowych i zurbanizowanych.
[Pro11] Projekt nr PBR 15-080/2013/WAT
pt. Elektroniczny system zarządzania
cyklem życia dokumentów o różnych
poziomach wrażliwości
Wykonawcami projektu są: M. Kiedrowicz –
kierownik projektu, A. Gaj, T. Górski, J. Koszela,
P. Marciniak,
P. Moszczyński,
T. Nowicki,
J. Stanik, A. Walczak, R. Wantoch-Rekowski,
R. Waszkowski, Z. Wesołowski, K. Worwa.
Okres realizacji: 23.12.2013−22.12.2016.
Projekt obejmuje wykorzystanie nowoczesnych
technologii teleinformatycznych związanych
z zastosowaniem RFID oraz biometrii. Efektem realizacji tego zadania będzie projekt
oraz implementacja nowoczesnej kancelarii,
przy-stosowanej do obsługi dokumentów
posiadających różne poziomy wrażliwości.
Projekt będzie obejmował wszystkie procesy
zachodzące w kancelarii oraz wykorzystywał
urządzenia wyposażone w nadajniki/odbiorniki
RFID. Dotyczy to zarówno samych dokumentów
i nośników danych, jak i wyposażenia kancelarii
(szafy/regały, biurka, urządzenia kopiujące oraz
urządzenia kontroli wejść/wyjść). Integracja
wszystkich elementów w jednym systemie,
zarządzanym z wykorzystaniem dedykowanego
systemu informatycznego, pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz kontroli
związanej z informacjami posiadającymi różne
klauzule poufności.
[Pro12] Projekt nr PBR 15-082/2013/WAT
pt. Nowoczesny demonstrator
symulatora dla operatorów pojazdów
szynowych zwiększający efektywność
i bezpieczeństwo ich działania
Wykonawcami projektu są: J. Stanik – kierownik
projektu,
T. Drozdowski,
M. Kiedrowicz,
J. Koszela, R. Wantoch-Rekowski.
Okres realizacji: 1.12.2013−30.11.2016.
Cele główne projektu:
• Opracowanie demonstratora stanowiska
szkoleniowego dla maszynistów pojazdów
trakcyjnych, który w sposób optymalny
34

uwzględniać
będzie
warunki
ruchu
i procedury postępowania na liniach
kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., z jednoczesnym
uwzględnieniem specyfiki ruchu i rodzajów
pociągów prowadzonych przez przewoźników
kolejowych (obecnie ok. 70 podmiotów).
• Opracowanie metodyki, a w ślad za nią
stosownego oprogramowania, odwzorowania
czynnych w sieci PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. linii kolejowych w systemie wizualizacji
symulatora.
Metodyka ta nie tylko umożliwi rozwój systemu
szkoleń za pomocą symulatorów, lecz także
umożliwi aktualizację bazy danych wizualizacji
linii kolejowych w przypadku ich przebudowy,
modernizacji, zmiany systemu sterowania
ruchem itp.
[Pro13] Projekt nr PBST/27-269/2012/WAT
pt. System wspomagania ćwiczeń
symulacyjnych oraz doskonalenia
procedur w działaniach organów
nadzoru sanitarnego w przypadkach
zatruć i chorób zakaźnych
przenoszonych drogą pokarmową
Projekt jest realizowany przez konsorcjum
w składzie:
 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział
Cybernetyki − lider
 Politechnika Warszawska, Wydział
Mechatroniki
 Tecna Sp. z o.o.
 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy
naukowi Instytutu Systemów Informatycznych:
T. Nowicki (kierownik pracy),
A. Ameljańczyk,
G. Bliźniuk,
M. Chudy,
R. Kasprzyk, D. Pierzchała, W. Stecz, K. Worwa,
A. Bryzek (doktorantka).
Okres realizacji: 1.07.2012–30.06.2014.
Projekt jest finansowany
Centrum Badań i Rozwoju.

przez

Narodowe

Celem projektu jest opracowanie systemu
informatycznego wspomagania ćwiczeń symulacyjnych
oraz
doskonalenia
procedur
w działaniach organów nadzoru sanitarnego
w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych
przenoszonych drogą pokarmową.
W ramach realizacji projektu wykonane
będzie oprogramowanie systemu będące
podstawą organizacji ćwiczeń symulacyjnych dla
organów nadzoru sanitarnego, powodujących
lepsze przygotowanie inspektorów do zwalczania
zatruć
lub
epidemii
chorób
przenoszonych drogą pokarmową, doskonalenia
procedur stosowanych przez organy nadzoru
sanitarnego.

.....................................................................
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W projekcie rozbudowane będą modele
dynamiczne opisujące procesy tworzenia i rozprzestrzeniania się epidemii oraz procesy funkcjonowania służb sanitarnych. Rozbudowany zostanie symulator rozprzestrzeniania się epidemii
chorób przewodu pokarmowego.
Skonstruowany zostanie model danych
o populacji, terenie i rozpatrywanych chorobach
przenoszonych drogą pokarmową.
[Pro14] POIS.13.01.00-00-007/12
pt. Przebudowa budynku nr 65 na cele
Centrum Studiów Zaawansowanych
Inżynierii Systemów WAT
w Warszawie

[Pro15] PUM 09-253/2012/WAT
EU NEC DEMO – pt. EU Network
Enabled Capability Demonstration,
Shared situational awareness
in EU-led CMO
Projekt Europejskiej Agencji Obrony – EDA. Jest
on realizowany przez konsorcjum w składzie:

ASSECO (lider)

WIŁ

Wojskowa Akademia Techniczna

ITTI

FILBICO.
Kierownikiem zespołu (po stronie WAT)
i głównym wykonawcą jest M. Chmielewski.
Okres realizacji: 12.2012−1.01.2014.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Wykonawcami projektu są: T. Górski (kierownik
projektu), J. Koszela (główny wykonawca).
Okres realizacji: 19.12.2012−15.06.2015.
Głównym rezultatem realizacji projektu
będzie powstanie na Wydziale Cybernetyki WAT
kompleksowego ośrodka dydaktyczno-badawczego wyposażonego w nowoczesną infrastrukturę ICT o wysokim standardzie. Pozwoli to
na kształcenie studentów studiów wyższych (I, II
i III stopnia) na najwyższym poziomie, zgodnie
z systemem krajowych ram kwalifikacji.
Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia:
– projektowanie systemów zarządzania generacją rozproszoną energii odnawialnej (ang.
Smart Grid);
– inteligentne zarządzanie miastami;
− integracja systemów informatycznych;
− architektura korporacyjna;
− symulacja i optymalizacja procesów;
− szyfrowanie i bezpieczeństwo systemów
mobilnych dla sektora publicznego (m.in.
straży pożarnej i pogotowia);
− projektowanie
systemów
proaktywnego
przewidywania zdarzeń i zapobiegania sytuacjom kryzysowym (m.in. dla górnictwa).
W oparciu o nowoczesną infrastrukturę ICT
w nowo utworzonych laboratoriach specjalizowanych (m.in. systemów wbudowanych,
biometrycznego i ergonomii, sieciowego, multimedialnego, robotyki, telemetrycznego, kryptograficznego, zobrazowania wielkoformatowego
i symulacji rozszerzonej) będą prowadzone
prace badawcze rozwiązujące realne problemy
istniejące w przedsiębiorstwach komercyjnych
oraz instytucjach sektora publicznego.

Projekt polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu
demonstracji
zdolności
sieciocentrycznych
Sił
Zbrojnych
RP.
Kluczowym aspektem projektu jest zaprezentowanie współdziałania sił i służb państwa oraz
organizacji cywilnych realizujących przydzielone
zadania w trakcie hipotetycznej sytuacji
kryzysowej. Odbiorcą demonstracji będzie grupa
robocza European Defence Agency EU NEC.
Celem konsorcjum jest:
•
opracowanie
scenariusza
operacji
łączącego różne aspekty zarządzania
kryzysowego;
•
opracowanie systemu informatycznego pozwalającego na zorganizowanie współdziałania
wojska,
służb
państwa
i organizacji cywilnych w środowisku
sieciocentrycznym
integrującym
różne
systemy
informacyjne
i
standardy
przesyłania informacji.
[Pro16] Praca nr RMN 08-697/2012/WAT
pt. Modele numeryczne propagacji
elektromagnetycznej
w hiperspektralnych sprzęgaczach
fotonicznych
P. Moszczyński − kierownik pracy.
Okres realizacji: 1.06.2012–30.05.2014.
Celem naukowym pracy jest zbudowanie
modelu hybrydowej komórki ciekłokrystalicznej
oświetlonej wiązką lasera, aby wyjaśnić
obserwowane zjawiska: siatka fotoindukowana,
falowód. Hybrydowość komórki rozumiana jest
jako układ półprzewodnik fotoprzewodzący/
ciekły kryształ.

...................................................................
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[Pro17] Praca nr RMN 08-880/2013/WAT
pt. Semantic indirect association
identification using graph and logic
reasoning methods for crisis situation
assessment
M. Chmielewski − kierownik pracy i główny
wykonawca.

•

•
•

Okres realizacji: 1.06.2013–1.03.2014.
Celem pracy jest rozwinięcie metody analizy
strukturalnej modeli semantycznych oraz
wyszukiwania skojarzeń semantycznych w ontologiach oraz bazach wiedzy. Prace badawcze
i rozwojowe będą polegały na:
– skonstruowaniu
opisu
semantycznego
analizowanych
dziedzin
(medycyna,
zdolności sił zbrojnych, działania militarne);
– skonstruowaniu
architektury
narzędzi
analitycznych służących do analizy asocjacji
semantycznych;
– skonstruowaniu
rozszerzeń
narzędzi
modelowania ontologii pod kątem analizy
strukturalnej;
– skonstruowaniu narzędzi analitycznych do
opracowania wyników badań;
– budowie
oprogramowania
mobilnego
realizującego
wybrane
elementy
wnioskowania
w
oparciu
o
modele
ontologiczne
(rozszerzenia
systemów
SENSE, SAPER, HELP);
– projekcie i rozbudowie sprzętu (sensorów)
wykorzystywanych
do
pozyskiwania
sygnałów medycznych i sygnałów sygnatur
magnetycznych obiektów wykorzystywanych
w mechanizmach wnioskowania (fuzji danych
sensorycznych).
Jednym z przewidywanych celów pracy jest
rozszerzenie prowadzonych badań nad fuzją
danych
sensorycznych
w
kierunku
wykorzystania analizy asocjacji i zastosowania
modeli semantycznych. Zakłada się, że badania
pozwolą opracować metodę i technologie fuzji
informacyjnej wspierającej etapy ekstrakcji cech
i klasyfikacji w obszarze medycyny i wybranych
klas działań militarnych. Pośrednim celem pracy
jest również skonstruowanie nowych metod
analizy podobieństwa semantycznego zbiorów
danych w oparciu o metody badania
podobieństwa grafów, sieci i zbiorów.
[Pro18] Praca nr RMN 08-883/2013/WAT
pt. Modele ewolucji systemów złożonych
i metody badania charakterystyk dla
potrzeb komputerowej identyfikacji
sytuacji kryzysowych
Wykonawcami projektu są: R. Kasprzyk −
kierownik pracy, Z. Tarapata, D. Pierzchała,
C. Bartosiak (doktorant).
Okres realizacji: 1.06.2013–28.02.2014.
36

W pracy podjęto próby:
zbadania
istniejących
modeli
sieci
złożonych pod względem możliwości ich
wykorzystania do modelowania sieci
rzeczywistych,
analizy wpływu struktury sieci oraz sposobu
jej
ewolucji
na
dynamikę
zjawisk
zachodzących na/w systemach sieciowych,
opracowania metody identyfikacji zbioru
węzłów istotnych w grafach i sieciach.

[Pro19] Praca PBS 23-912/2014/WAT
pt. Problemy modelowania
i projektowania opartych na wiedzy
systemów informatycznych na potrzeby
bezpieczeństwa narodowego
oraz administracji publicznej
Z. Tarapata – kierownik pracy.
Okres realizacji: 2.01.2014–31.12.2015.
[Pro20] Projekt badawczy
pt. Badanie i rozwój systemu symulacji
działań wojennych w cyberprzestrzeni
dla celów wsparcia decyzji (BOEING)
A. Najgebauer – kierownik projektu.
Okres realizacji: 16.07.2013–16.07.2015.
Głównym celem projektu jest nawiązanie
współpracy pomiędzy Wojskową Akademią
Techniczną a firmą BOEING w zakresie badania
i rozwoju aplikacji symulacji działań wojennych
w cyberprzestrzeni dla celów wsparcia
decyzyjnego.
4.1.3. Udział pracowników w projektach
zewnętrznych
[Pro21] Projekt STPB/38-526/2010
Strategicznego Programu Badań
Naukowych i Prac Rozwojowych
(SYNAT) pt. Interdyscyplinarny system
interaktywnej informacji naukowej
i naukowo-technicznej
Zadanie naukowe: Utworzenie
uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej
platformy hostingowej i komunikacyjnej
dla sieciowych zasobów wiedzy dla
nauki, edukacji i otwartego
społeczeństwa wiedzy.
Realizacja Etapu B19 pt. „Opracowanie
mechanizmów ochrony zasobów
informacyjnych z uwzględnieniem praw
autorskich, zasad ochrony danych
osobowych oraz przyjętych modeli
udostępniania danych i usług”.

.....................................................................
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Projekt został zrealizowany przez NCBiR,
Interdyscyplinarne
Centrum
Modelowania
Matematycznego i Komputerowego UW.
Kierownikiem zadania naukowego był
prof. dr hab. n. mat. Jerzy Gawinecki z Instytutu
Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki
WAT. W zespole wykonawczym projektu
uczestniczyli pracownicy naukowi Instytutu
Systemów
Informatycznych:
J. Koszela,
M. Kiedrowicz i J. Stanik.

nych wspiera natychmiastowe i niezawodne
wzywanie pomocy w przypadku nagłych
ataków
tej
choroby.
System
został
opracowany przez zespół w składzie: Mariusz
Chmielewski, Bartłomiej Wojtowicz, Witold
Matuszewski, Mateusz Chrustny, Piotr
Stąpor, Monika Lipińska.

Okres realizacji projektu: 8.2010–8.2013.
[Pro22] POKL.03.03.04-00-110/12-00
pt. Z Wojskową Akademią Techniczną
nauka jest fascynująca

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wśród wykonawców projektu są pracownicy
Instytutu Systemów Informatycznych:
A. Walczak i G. Bliźniuk – koordynator projektu.
Okres realizacji: 14.12.2012−14.12.2015.

4.2. Szczególne osiągnięcia
1. Złoty medal dla projektu SENSE na
międzynarodowej wystawie FINEX 5th Fair
International Inventions and Innovation
Exhibition Teheran, Iran, 4–7.02.2013.

Projekt SENSE w 2012 i 2013 roku zdobył
w sumie 6 medali na wielu międzynarodowych wystawach o podobnej randze,
tj.: IWIS, iENA, SIIF.
2. Dwa
brązowe
medale
na
112.
Międzynarodowych Targach Wynalazczości
„Concours Lépine”, Paryż, 30.04–12.05.2013.
Na Targach zgromadzono ponad 500 rozwiązań
innowacyjnych,
prezentowanych
przez wystawców z 14 krajów świata.
Wynalazki zaprezentowano w czterech
głównych sektorach branżowych, takich jak:
poprawa jakości życia, medycyna i technologie medyczne, transport, przemysł. Stoiska
polskie zaprezentowały 31 wynalazków oraz
10 projektów design, wśród nich dwa projekty
– SAVE i SENSE, które zostały nagrodzone
brązowymi medalami.

Projekt
SENSE
(Sensor
Engineered
Neurological Seizure Environment) to system
ratownictwa ludzi cierpiących na epilepsję.
Zastosowanie elektronicznych sensorów
EMG, akcelerometrów, pozwala precyzyjnie
identyfikować ataki padaczki. Synergia
platformy mobilnej i sensorów biomedycz...................................................................
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Raffał Kasprzyk,, Marcin C
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Kra
ajewski, Marccin Perka, Arrtur Stachurs
ski.

ry
Projekt SAVE (Statte of the Artt & Visionary
ny w celu
u
Energetiics) został opracowan
umożliwienia
infrastrukturyy
optyymalizacji
owej energii oraz jej modernizacj
cji
przesyło
z wyko
orzystaniem koncepcji SmartGrid
d.
System ten zwiękksza świado
omość stra
at
eefektywnym
m przesyłem
m
związanyych z nie
i wykorrzystaniem energii. Mo
otywacją do
o
stworzen
nia systemu SAVE, opró
ócz aspektów
w
bezpieczzeństwa energetycznego i redukcj
cji
kosztów, jest teżż ochrona środowiska
a.
o minimalizo
owanie stratt energii, jak
Zarówno
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dne jej zużyycie pozwoli na zmniejjszenie zapotrzebow
z
wania na paliwa kopalne
e,
co bezp
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ę
emisji CO
O2 do atmossfery.
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n
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K
M
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a,
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8. III miejsce dla zespołu FRONT za projekt COPE w światowych finałach międzynarodowego
konkursu Imagine Cup 2013.
W światowych finałach konkursu technologicznego Microsoft Imagine Cup 2013, które tym razem
odbyły się w Petersburgu (Rosja), zespół FRONT (z Wydziału Cybernetyki WAT) w składzie: Rafał
Kasprzyk – mentor, Marcin Cieślewicz, Kamil Krajewski, Marcin Perka, Artur Stachurski znalazł się
na podium, uzyskując trzecie miejsce (w kategorii Windows Phone Challenge). Zespół rywalizował
z 87 zespołami studenckimi z 71 krajów.
Projekt COPE
W obliczu różnych zagrożeń, takich jak: pożar, powódź, przestępczość, trzęsienie ziemi itp.,
najważniejsze jest szybkie reagowanie i niesienie pomocy poszkodowanym przez odpowiednie,
wyspecjalizowane służby. Sprawna koordynacja działania różnych jednostek to podstawa
powodzenia każdej akcji. Ogromne znaczenie ma tu odpowiednio przygotowana informacja
i dostarczenie jej, w odpowiednim czasie, do właściwego miejsca. Cel ten można osiągnąć poprzez
wykorzystanie nowoczesnych technologii.
Projekt COPE to platforma informatyczna umożliwiająca taką właśnie koordynację osób/jednostek
uczestniczących w dowolnej akcji. Projekt COPE wspomaga również proces zarządzania
jednostkami na każdym poziomie dowodzenia, dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu
i technologii m.in. smartfonów, tabletów, GPS, AR. Celem systemu COPE jest wsparcie
użytkowników – zarówno tych działających w terenie, jak i tych pracujących w centrach
dowodzenia – tak, aby mogli wykonywać powierzone im zadania bardziej efektywnie.

Zespół FRONT w światowych finałach konkursu Imagine Cup 2013

Imagine Cup to największy międzynarodowy konkurs technologiczny dla studentów, którego
zasadniczym celem jest inspirowanie do wykorzystywania nowoczesnych technologii
w rozwiązywaniu istotnych problemów współczesnego świata, związanych z rozwojem cywilizacji
i ochroną środowiska.
Polscy studenci, niezmiennie od wielu lat, biorą udział w kolejnych edycjach tego konkursu
i odnoszą sukcesy. Już w 2007 roku konkurs był zdominowany przez Polaków i to oni stanęli na
czele klasyfikacji generalnej wszystkich reprezentowanych krajów pod względem uzyskanych
wyników. Zespoły z WAT w 2010 r. zakwalifikowały się do ścisłego finału. W kolejnym 2011 r.
nasza drużyna awansowała do II etapu konkursu i zajęła wysoką pozycję w gronie dziesięciu
najlepszych zespołów w kategorii Projektowania Systemów Wbudowanych. W 2012 r. zespół
z WAT dobył I miejsce w krajowych finałach, awansując tym samym do II etapu konkursu
w najbardziej prestiżowej kategorii – Projektowanie Oprogramowania. W 2013 r. zespół FRONT
stanął na podium, zajmując III miejsce w światowych finałach, w kategorii Windows Phone
Challenge.
W związku ze zdobyciem nagrody w konkursie Imagine Cup 2013 na ręce Rektora-Komendanta
WAT wpłynął list gratulacyjny od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
9. Nagroda Rektorska za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu studenckiego ruchu naukowego, w roku
akad. 2012/2013, dla dr. inż. Mariusza Chmielewskiego i dr. inż. Rafała Kasprzyka.
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5. Tytuły i stopnie naukowe
5.1. Prace magisterskie
[Mgr1]

[Mgr2]

Adam Ambrożek
Koncepcja, projekt i realizacja systemu
ochrony dostępu do internetowej bazy
danych.
Promotor – G. Konopacki
Jakub Bednarski
Metoda unifikacji procesów
biznesowych przedsiębiorstwa
wielozakładowego.
Promotor – T. Górski

[Mgr11] Aleksandra Gadzińska
Charakterystyka porównawcza
systemów poczty elektronicznej.
Promotor – W. Barcikowski
[Mgr12] Dawid Gembski
Standaryzacja w procesie zarządzania
bezpieczeństwem informacji.
Promotor – J. Stanik
[Mgr13] Łukasz Giro
Modelowanie obiektów w symulatorze
VBS2.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski

[Mgr3]

Baltazar Bieniek
Implementowania algorytmu
generowania sieci Bayesa na
wybranym przykładzie.
Promotor – A. Walczak

[Mgr14] Jakub Golik
Charakterystyka porównawcza
narzędzi wspomagających zarządzanie
projektami.
Promotor – J. Stanik

[Mgr4]

Jarosław Błachnio
Narzędzia wsparcia dla procesów
utrzymania i rozwoju systemów
informatycznych.
Promotor – W. Barcikowski

[Mgr15] Karolina Gołuchowska
Koncepcja, projekt i implementacja
aplikacji internetowej do wspomagania
zarządzania biblioteką miejską.
Promotor – G. Konopacki

[Mgr5]

Krzysztof Bodziak
Metodyka budowy i wdrażania systemu
zarządzania bezpieczeństwem
informacji.
Promotor – J. Stanik

[Mgr6]

Błażej Bubrowski
Baza danych scenariuszy dla
symulatora działań bojowych.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski

[Mgr16] Barbara Grala
Analiza porównawcza wybranych
narzędzi Open Source do
implementacji informatycznych
systemów klasy Business Intelligence.
Promotor – R. Hoffmann

[Mgr7]

[Mgr8]

[Mgr9]

Katarzyna Ciereszko
Badanie efektywności funkcjonowania
wybranego systemu pracy grupowej
w środowisku modelowania, symulacji
i analizy procesów biznesowych.
Promotor – T. Nowicki
Marcin Cieślewicz
Pakiet komponentów
symulacyjnych do modelowania
sieci komputerowych
**
w cyberprzestrzeni.
Promotor – D. Pierzchała
Jan Donat
Środowisko SAP ERP jako platforma
zintegrowana.
Promotor – W. Stecz

[Mgr10] Grzegorz Dudek
Wielokryterialna metoda porównywania
i analizy jakościowej języków
programowania.
Promotor – A. Ameljańczyk

[Mgr17] Damian Gręda
Kryteria i metoda oceny przydatności
oprogramowania Open Source do
realizacji aplikacji webowych dla
wybranego zakresu zastosowań.
Promotor – I. Skórska
[Mgr18] Adam Harasimiuk
Koncepcja, projekt i implementacja
aplikacji internetowej do wspomagania
zarządzania portem jachtowym.
Promotor – G. Konopacki
[Mgr19] Piotr Jakubowski
Charakterystyka porównawcza
instrumentów projakościowych.
Promotor – J. Stanik
[Mgr20] Hubert Janiec
Koncepcja, projekt i implementacja
aplikacji internetowej do wspomagania
zarządzania stanicą wodną.
Promotor – G. Konopacki
[Mgr21] Mateusz Kalinowski
Pakiet modelowania i symulacyjnego
badania usług sieciowych architektury
SOA.
Promotor – D. Pierzchała
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[Mgr22] Kamil Kamiński
Opracowanie metody wykorzystywania
różnorodnych zasobów danych
z wykorzystaniem cloud computing.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Mgr23] Łukasz Kapczyński
Charakterystyka porównawcza
systemów zarządzania cyklem życia
aplikacji.
Promotor – W. Barcikowski
[Mgr24] Radosław Karpiński
Generyczny model architektury
korporacyjnej dla urzędu powiatowego.
Promotor – G. Bliźniuk
[Mgr25] Mirosław Klimek
Charakterystyka porównawcza
środowisk wspomagających
testowanie systemów informatycznych.
Promotor – W. Barcikowski
[Mgr26] Daniel Kłosowski
Koncepcja, projekt i implementacja
informatycznego centrum
zarządzania ruchem pojazdów na
autostradach w wybranym zakresie.
Promotor – I. Skórska
[Mgr27] Kamil Krajewski
Symulator ataków fizycznych na
infrastrukturę krytyczną o dowolnej
topologii.
Promotor – R. Kasprzyk
[Mgr28] Kamil Kurek
Uniwersalny konwerter diagramów
BPMN.
Promotor – R. Waszkowski
[Mgr29] Agnieszka Lach
Badanie efektywności funkcjonowania
działu finansowego firmy w wybranym
środowisku modelowania, symulacji
i analizy procesów biznesowych.
Promotor – T. Nowicki
[Mgr30] Sebastian Malinowski
Architektura korporacyjna w integracji
organizacji o złożonej strukturze
kapitałowej.
Promotor – T. Górski
[Mgr31] Hubert Masiak
Koncepcja, projekt i implementacja
aplikacji wspomagającej
funkcjonowanie agencji nieruchomości
w wybranym zakresie działalności.
Promotor – I. Skórska
[Mgr32] Janusz Paszyński
Projekt i implementacja środowiska
programistycznego do wspomagania
42

projektowania zbioru danych testowych
metodami strukturalnymi.
Promotor – K. Worwa
[Mgr33] Karol Pawłowski
System zarządzania i wizualizacji
czynności procesu karnego.
Promotor – D. Pierzchała
[Mgr34] Marcin Perka
Projekt i implementacja środowiska
rzeczywistości rozszerzonej do
wspomagania realizacji wybranej klasy
czynności manualnych.
Promotor – R. Kasprzyk
[Mgr35] Mariusz Pyżanowski
System wspomagający prowadzenie
projektów według metodyki XPrince.
Promotor – W. Barcikowski
[Mgr36] Jacek Ratajczak
Analiza rozwiązań Business
Intelligence – stan bieżący i kierunki
rozwoju.
Promotor – J.Olejniczak
[Mgr37] Bartosz Rosochacki
Charakterystyka porównawcza
systemów informacji zarządczej.
(Comparative characteristics of
management information systems).
Promotor – W. Barcikowski
[Mgr38] Marek Ruszczyński
Wykorzystanie metod programowania
dynamicznego do rozwiązywania
problemów wielkiej skali.
Promotor – K. Worwa
[Mgr39] Konrad Rzempołuch
Projekt i implementacja aplikacji
mobilej dla symulatora działań
Bojowych.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski
[Mgr40] Jarosław Sochocki
Koncepcja modułu zarządzania
obsługą incydentów.
Promotor – S. Rozmus
[Mgr41] Artur Stachurski
Analiza zagrożeń występujących
w cyberprzestrzeni pod kątem ich
wpływu na rozwój mechanizmów
ochrony.
Promotor – R. Kasprzyk
[Mgr42] Piotr Szeruda
Projekt i implementacja internetowego
systemu obsługi redakcji czasopisma
naukowego.
Promotor – K. Worwa
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[Mgr43] Paweł Wrzosek
Charakterystyka porównawcza metod
pozycjonowania stron WWW
w przeglądarkach internetowych.
Promotor – G. Konopacki
[Mgr44] Michał Zabielski
Projekt i implementacja systemu
komputerowego wspomagania obsługi
zgłoszeń alarmowych.
Promotor – K. Worwa

5.2. Prace inżynierskie
[Inż1]

[Inż2]

[Inż3]

[Inż4]

[Inż5]

[Inż6]

[Inż7]

[Inż8]

[Inż9]

Rafał Bałazy
Projekt systemu zarządzania
incydentami z wykorzystaniem
oprogramowania klasy open-source.
Promotor – W. Barcikowski
Łukasz Bartczak
Projekt i implementacja aplikacji
internetowej do wspomagania
badań sondażowych rynku w wybranym
zakresie.
Promotor – G. Konopacki
Wojciech Biedrowski
System wspierający składanie
i recenzowanie prac naukowych.
Promotor – P. Kosiuczenko
Mariusz Brach
Integracja procesów w przedsiębiorstwie
wielozakładowym.
Promotor – T. Górski
Michał Bogucki
Projekt i implementacja pewnego
systemu informatycznego klasy CRM
w oparciu o wybrane rozwiązanie typu
Open Source.
Promotor – R. Hoffmann
Lech Cieślik
Optymalizacja tras przejazdu
w przedsiębiorstwie transportowym.
Promotor – T. Górski
Mateusz Chrustny
Budowa mobilnej aplikacji
wspomagającej wykrywanie i pomoc
w wypadku ataków epilepsji
na platformie mobilnej Android.
Promotor – M. Chmielewski
Piotr Cudnik
Architektury aplikacji mobilnych dla
Windows Phone i Android.
Promotor – M. Nowak
Bartosz Dobrzyński
Projekt i implementacja pewnego
systemu informatycznego klasy
Helpdesk Ticket System w oparciu

o wybrane rozwiązanie typu
Open Source.
Promotor – R. Hoffmann
[Inż10] Konrad Dobrzyński
Projekt i implementacja systemu
wspomagającego proces sprzedaży
w przedsiębiorstwach rozległych
geograficznie.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Inż11] Paweł Gierasimiuk
Implementacja modułu do analizy
zależności pomiędzy danymi w postaci
szeregów czasowych.
Promotor – M. Mazurek
[Inż12] Tomasz Gil
Projekt systemu wspomagającego
zarządzanie i rozliczanie
użytkowników.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Inż13] Grzegorz Izdebski
Projekt i implementacja obiektów
w środowisku symulacji pola walki
VBS2.
Promotor – J. Koszela
[Inż14] Mateusz Jankowski
Analiza porównawcza efektywności
algorytmów PageRank i HITS.
Promotor – K. Worwa
[Inż15] Wojciech Jasiński
Projekt i implementacja funkcji eksportu
danych z MS Project do pliku
tekstowego.
Promotor – S. Rozmus
[Inż16] Emil Kaczyński
Budowa mechanizmów symulacji
zdarzeniowej w środowisku Android.
Promotor – M. Chmielewski
[Inż17] Michał Kierzkowski
Projekt i implementacja aplikacji
wspomagającej zarządzanie
hurtownią zorientowaną na określony
asortyment towarów.
Promotor – I. Skórska
[Inż18] Wojciech Kołacz
Charakterystyka porównawcza zwinnych
metodyk wytwarzania systemów
informatycznych.
Promotor – J. Stanik
[Inż19] Kamil Kosiński
Projekt i implementacja internetowego
totalizatora wyścigów konnych.
Promotor – G. Konopacki

.....................................................................
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[Inż20] Adrian Kowalczyk
Projekt systemu wspomagającego
tworzenie specyfikacji wymagań na
etapie rozwoju oprogramowania.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Inż21] Igor Kowalczyk
Projekt i implementacja systemu
testowania wiedzy.
Promotor – P. Marciniak
[Inż22] Anna Kowalska
Projekt i implementacja komponentów
warstwy prezentacji dla gry na
urządzenia mobilne z systemem
operacyjnym Android.
Promotor – R. Kasprzyk
[Inż23] Piotr Kowalski
Porównanie sieci neuronowych do
rozpoznawania obrazów.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski
[Inż24] Justyna Kozon
Projekt systemu wykorzystującego
różnorodne dane biometryczne do
identyfikacji użytkowników.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Inż25] Łukasz Kropiewnicki
Projekt i implementacja serwisu
internetowego wspomagającego proces
łączności z dziekanatem.
Promotor – J. Stanik
[Inż26] Marcin Kukiełka
Środowisko programowe analizy
sygnatur magnetycznych obiektów
wykorzystujące wewnętrzne
i zewnętrzne magnetometry
dedykowane platformie Android.
Promotor – M. Chmielewski
[Inż27] Adam Kusiak
Projekt i implementacja komponentów
warstwy biznesowej dla gry na
urządzenia mobilne z systemem
operacyjnym Android.
Promotor – R. Kasprzyk
[Inż28] Hubert Leszczyński
Projekt i implementacja komponentów
warstwy integracji dla gry na urządzenia
mobilne z systemem operacyjnym
Android.
Promotor – R. Kasprzyk
[Inż29] Rafał Łańcucki
Projekt i implementacja aplikacji mobilej
dla symulatora działań bojowych.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski

systemów informatycznych.
Promotor – J. Stanik
[Inż31] Karol Łupiński
Projekt i implementacja aplikacji
internetowej wspomagającej proces
zarządzania małego przedsiębiorstwa
handlowego.
Promotor – J. Stanik
[Inż32] Michał Małkiewicz
Projekt systemu wykorzystującego
publiczne, rozproszone zasoby
danych.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Inż33] Bartosz Mazur
Implementacja systemu zarządzania
bazą danych w oparciu o silnik
pen-source klasy NoSQL.
Promotor – M. Mazurek
[Inż34] Ada Mazurkiewicz
System sterowania za pomocą gestów
na bazie kontrolera ruchów Microsoft
Kinect.
Promotor – T. Pałys
[Inż35] Adam Pabiś
Budowa mobilnej aplikacji na platformę
Android monitorowania wysiłku
fizycznego wykorzystującego
bezprzewodowe sensory pulsu.
Promotor – M. Chmielewski
[Inż36] Karolina Paczulska
Projekt i implementacja aplikacji
internetowej zarządzania
kadrami.
Promotor – I. Skórska
[Inż37] Kacper Pietrasik
Aplikacja do monitorowania zasobów
internetowych użytkownika.
Promotor – I. Skórska
[Inż38] Michał Popławski
Projekt i implementacja systemu
wspomagającego wycenę zasobów
wrażliwych w systemach
informatycznych.
Promotor – J. Stanik
[Inż39] Jacek Poreda
Analiza efektywności przetwarzania
wybranych wielokierunkowych drzew
poszukiwawczych.
Promotor – K. Worwa
[Inż40] Joanna Proniewicz
Środowisko programowe do analizy
podobieństwa w zbiorach
ustrukturalizowanych danych.
Promotor – Z. Tarapata

[Inż30] Karol Łupiński
Charakterystyka porównawcza
klasycznych metodyk wytwarzania
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[Inż41] Krzysztof Radwański
Projekt pakietu oprogramowania do
symulacji procesowej wg modelu
obliczeń w „chmurze”.
Promotor – D. Pierzchała
[Inż42] Albin Sadowski
Programowanie równoległe w językach
cieniowania.
Promotor – M. Nowak
[Inż43] Agnieszka Sajnóg
Projektowanie i implementacja
procesów ETL.
Promotor – M. Nowak
[Inż44] Maciej Sałata
Współczesne środowiska przetwarzania
rozproszonego.
Promotor – Z. Wesołowski
[Inż45] Bartosz Sikorski
Projekt i implementacja aplikacji
mobilnej do edycji parametrów
uzbrojenia na potrzeby systemów
symulacji działań bojowych.
Promotor – J. Rulka
[Inż46] Damian Sulej
Projekt systemu inwentaryzacji
magazynu wysokiego składowania.
Promotor – S. Rozmus
[Inż47] Arkadiusz Szafrański
Analiza SWOT w procesie doboru
i doskonalenia informatycznych
systemów zarządzania.
Promotor – J. Stanik
[Inż48] Arkadiusz Szczerbiński
Projekt i implementacja aplikacji
internetowej do zarządzania
parametrami uzbrojenia dla systemów
symulacji działań bojowych.
Promotor – J. Rulka

[Inż52] Rafał Walicki
Projekt platformy integracyjnej zgodnie
z metodą SOMA.
Promotor – T. Górski
[Inż53] Łukasz Walkiewicz
Analiza efektywności wybranych
organizacji indeksu stron www
wyszukiwarki internetowej.
Promotor – K. Worwa
[Inż54] Arkadiusz Wasilewski
Projekt i implementacja oprogramowania
modelu rachunku kosztów działań
sterowanego czasem dla wybranej
organizacji.
Promotor – R. Hoffmann
[Inż55] Łukasz Wiktorzak
Projekt bazy danych o terenie (TDB)
dla potrzeb symulacji wizualnej.
Promotor – M. Salamon
[Inż56] Daniel Wojciechowski
Metoda specyfikacji wymagań na
platformę integracyjną.
Promotor – T. Górski
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R. Kasprzyk, M. Cieślewicz, K. Krajewski, A. Perka, M. Stachurski – SAVE – State of the Art and
Visionary Energetics (1–6),
R. Kasprzyk, M. Zabielski, P. Kowalski, G. Oksiuta, K. Rzempołucha – GUARDIAN – Emergency
Response System with Incremental Information Delivery Model (7−13),
J. Koszela. T. Drozdowski, M. Niedziela, H. Ostap, R. Wantoch-Rekowski − Zaawansowane metody
przygotowania danych terenowych do symulatora szczebla taktycznego VBS2 (15−22),
T. Rzeźniczak − Applying the Concept Figural Goodness for Automatic Design of Dataset Visualization
(23−31),
J. Szymonik − Sztuczne sieci neuronowe o radialnych funkcjach bazowych do śledzenia obiektów
w obrazach wideo (33−39).
Artykuły w numerze 12/2013
A. Ameljańczyk − Metoda podziału zbioru obiektów na wielokryterialne klastry jakościowe, (1−7),
L. Belava – Platforma hybrydowej kompozycji, gruntowania i wykonywania usług sieciowych
w środowisku SOA (9-18),
R. Hoffmann, T. Protasowicki − Metoda dynamiki systemowej w modelowaniu złożonych systemów
i procesów (19−28),
R. Hoffmann, T. Protasowicki − Modelowanie pola walki z zastosowaniem koncepcji dynamiki
systemowej (29−34),
A. Jarynowski, S. Boland – Rola analizy sieci społecznych w odkrywaniu narracyjnej struktury fikcji
literackiej (35–42).
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7. Konferencje naukowe i seminaria
7.1. Udział w zorganizowaniu konferencji
[Konf1] A. Ameljańczyk (Komitet Naukowy) –
XXVII Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS
2013, pt. „Inżynieria bezpieczeństwa −
Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane,
10–13 września 2013 r.
[Konf2] A. Ameljańczyk, M. Chudy (Komitet
Honorowy), R. Antkiewicz, R. Kasprzyk,
A. Najgebauer, T. Nowicki, K. Worwa
(Komitet Programowy), T. Nowicki,
R. Kasprzyk, Z. Tarapata (Komitet
Organizacyjny) – Konferencja z okazji
45-lecia Wydziału Cybernetyki WAT,
Warszawa, 7 października 2013 r.
[Konf3] R. Antkiewicz, A. Najgebauer,
T. Nowicki, D. Pierzchała, A. Walczak,
K. Worwa (Komitet Naukowy) –
XX Warsztaty Naukowe PTSK, Mielno –
Unieście, 10–16 czerwca 2013 r.
[Konf4] B. Szafrański (przewodniczący Rady
Programowej i Komitetu Organizacyjnego) – XIX Forum Teleinformatyki,
Warszawa, 26–27 września 2013 r.

7.2. Udział w konferencjach
7.2.1. Konferencje zagraniczne
[Konf5] R. Kasprzyk – XXXIII Sunbelt Social
Networks Conference of the International Network for Social Network
Analysis (INSNA), Hamburg, Germany,
21–26 maja 2013 r.
[Konf6] R. Kasprzyk – 25th Annual FIRST
Conference, Bangkok, Tajlandia,
16–21 czerwca 2013 r.
[Konf7] T. Nowicki – International Meeting on
Radiation Processing, IMRP’17 – Safe,
Green and Growing, Szanghaj, Chiny,
4–8 listopada 2013 r.
[Konf8] T. Nowicki, R. Waszkowski – 20th
International Congress of Nutrition,
Granada, Hiszpania, 15–20 września
2013 r.
[Konf9] T. Nowicki, R. Waszkowski – Joint
Conference on Sustainable Diet and
Food Security, Federation of European
Nutrition Societies, Lille, Francja,
28–29 maja 2013 r.
[Konf10] W. Stecz – EURO Mini-Conference on
”Colaborative Decision Systems
in Economics and in Complex Societal
and Environmental Applications”, Graz,
Austria, 17–19 października 2013 r.

7.2.2. Konferencje międzynarodowe i krajowe
w Polsce
[Konf11] A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz,
M. Chmielewski, T. Drozdowski,
R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas,
P. Kosiuczenko, A. Najgebauer,
T. Nowicki, D. Pierzchała,
T. Protasowicki, J. Rulka, J. Stanik,
Z. Tarapata, R. Wantoch-Rekowski,
R. Waszkowski, Z. Wesołowski –
XX Warsztaty Naukowe PTSK, Mielno
– Unieście, 10–16 czerwca 2013 r.
[Konf12] A. Ameljańczyk, G. Bliźniuk,
M. Chmielewski, T. Górski,
R. Kasprzyk, G. Konopacki, T. Nowicki,
A. Najgebauer, Z. Tarapata,
A. Walczak, K. Worwa – Konferencja
z okazji 45-lecia Wydziału Cybernetyki
WAT, Warszawa, 7 października
2013 r.
[Konf13] R. Antkiewicz, R. Kasprzyk,
G. Konopacki, A. Najgebauer,
D. Pierzchała, Z. Tarapata, K. Worwa –
th
8 Scientific Conference ”Information
Systems in Management”, Warszawa,
21–22 listopada 2013 r.
[Konf14] M. Chmielewski – XIX Forum
Teleinformatyki, Warszawa,
26–27 września 2013 r.
[Konf15] M. Chmielewski – XX Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa pt. „Psychospołeczne Aspekty Padaczki”, Kraków,
16 listopada 2013 r.
[Konf16] M. Chmielewski, R. Kasprzyk,
Z. Tarapata – ”Information Analysis
on Financial and Economic Crimes”,
IAFEC Workshop 2013, Chotynia,
21–23 maja 2013 r.
[Konf17] T. Górski, T. Nowicki – XXII Szkoła
Eksploatacji Podziemnej, SEP 2013,
Kraków, 18–22 lutego 2013 r.
[Konf18] T. Górski, M. Kiedrowicz, M. Mazurek,
T. Nowicki, S. Rozmus, B. Szafrański,
R. Waszkowski – TIAPISZ 2013,
Warszawa, 5 grudnia 2013 r.
[Konf19] T. Gzik – II Konferencja Naukowo-Techniczna PROGRAMY, PROJEKTY,
PROCESY, Gdańsk, 27–28 maja
2013 r.
[Konf20] R. Kasprzyk, Z. Tarapata – Konferencja
Naukowa pt. „Zagrożenia w Cyberprzestrzeni – Bezpieczeństwo ponad
granicami”, Warszawa, 28 października
2013 r.
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[Konf21] M. Kiedrowicz – Konferencja Naukowa,
pt. „Dokumentacja elektroniczna
w podmiotach publicznych”, Warszawa,
6 grudnia 2013 r.
[Konf22] M. Kiedrowicz, T. Protasowicki,
J. Olejniczak, J. Stanik, R. Waszkowski
– 11th International Conference on
Information Management, ICIM 2013,
Jurata, 21–25 maja 2013 r.
[Konf23] M. Kiedrowicz, B. Szafrański –
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pt. „Ochrona dostępności i integralności
stron www podmiotów publicznych”,
Hel, 19 sierpnia 2013 r.

7.3. Seminaria
[Konf32] P. Kędzierski – „Generator ścieżek
klinicznych. Część 2”, seminarium
ISI/WCY/WAT, 4 marca 2013 r.
[Konf33] P. Kędzierski – „Generator ścieżek
klinicznych. Część 3”, seminarium
ISI/WCY/WAT, 27 maja 2013 r.
[Konf34] J. Koszela, R. Wantoch-Rekowski –
II Seminarium Naukowe „Nowoczesne
technologie w szkoleniu wojsk”,
Wrocław, 24–25 kwietnia 2013 r.

[Konf24] M. Kiedrowicz, B. Szafrański – V Konferencja pt. „Bezpieczeństwo w Internecie”, Warszawa, 22 maja 2013 r.
[Konf25] G. Konopacki, T. Nowicki,
D. Pierzchała, W. Stecz,
R. Waszkowski, K. Worwa –
VIII Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Oszczędność i efektywność
– współczesne rozwiązania w logistyce
i produkcji” (VIII International Scientific
Conference ”Economy and Efficiency
– Contemporary Solution in Logistics
and Production”), Polska, Będlewo,
13–15 listopada 2013 r.
[Konf26] P. Marciniak, P. Moszczyński,
A. Walczak – III Polska Konferencja
Optyczna (PKO 2013), Sandomierz,
30 czerwca – 4 lipca 2013 r.
[Konf27] T. Protasowicki, J. Stanik,
R. Waszkowski – XV Krajowa
Konferencja Inżynierii
Oprogramowania, KKIO 2013,
Szczecin, 17–20 września 2013 r.
[Konf28] Z. Tarapata – Międzynarodowa
Konferencja Naukowa pt. „Transport
XXI wieku”, Ryn, Polska, 16–19
września 2013 r.
[Konf29] Z. Wesołowski – VIII Ogólnopolska
Konferencja Naukowo-Techniczna
„Postępy w Elektrotechnice
Stosowanej”, PES-8, Zakopane-Kościelisko, 23–29 czerwca 2013 r.
[Konf30] J. Wiśniewska – Międzynarodowa Konferencja pt. „Sieci Komputerowe 2013”,
Lwówek Śląski, 17–21 czerwca 2013 r.
[Konf31] J. Wiśniewska – XVIII International
Conference Medical Informatics &
Technologies (MIT 2013), Lądek Zdrój,
24–26 października 2013 r.
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