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4.1. Tytul osiqgni~cia naukowego 

Modelowanie propagacji danych w systemach wieloagentowych i sieciowych. 

4.2. Publikacje lub inne prace wchodzqce w sklad osiqgni~cia naukowego 

[B 1] Krol D., Nowakowski F. (2016): Development of a real-time multi-agent 
system: A practical study on ensuring timing correctness. Journal 
oflntelligent & Fuzzy Systems: zaakceptowany do druku, 1-13, 
DOI: 10.3233/JIFS169142 (punktacja MNiSW: 25, IF=l.004). 

[B2] Krol D., Budka M., Musial K. (2014): Simulating the information diffusion 
process in complex networks using push and pull strategies. IEEE Computer 
Society:l - 8, DOI: 10.1109/ENIC.2014.22 (Web of Science, punktacja 
MNiSW: 10). 

[B3] Krol D. (2014): On Modelling Social Propagation Phenomenon. LNAI 8398, 
Springer: 227-236, DOI: 10.1007/978-3-319-05458-2_24 (Web of Science, 
punktacja MNiSW: 10). 

[B4] Krol D., Mrozek M. (2011 ): Swarm-based Multi-agent Simulation: a Case 
Study of Urban Traffic Flow in the city of Wroclaw. LNAI 6923, Springer: 
191-200, DOI: 10.1007/978-3-642-23938-0_20 (Web of Science, punktacja 
MNiSW: 10). 

[B5] Krol D., Drozdzowski M. (20 I 0): Use of MaSE methodology for designing 
a swarm-based multi-agent system. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 
21(3): 221-231, DOI: 10.3233/IFS-2010-0453 (punktacja MNiSW: 13, 
IF=0.648). 

[B6] Kukla G., Krol D. (2009): Errors in structure self-organization: statistical 
analysis. LNAI 5559, Springer: 450-459, DOI: 10.1007/978-3-642-01665-
3_ 45 (punktacja MNiSW: 13). 

[B7] Krol D., Popiela L (2009): Modelling Shortest Path Search Techniques 
by Colonies of Cooperating Agents. LNAI 5796, Springer: 665-675, 
DOI: 10.1007/978-3-642-04441-0_58 (punktacja MNiSW: 13). 

[B8] Krol D., Kukla G. (2009): Analysis of the Error Propagation Phenomenon 
in Network Structures. Computing and Informatics 28(6): 811-842 
(punktacja MNiSW: 13, IF=0.456). 

[B9] Krol D., Lupa A. (2009): Agent Migration: Framework for Analysis. Journal 
of Universal Computer Science 15(4): 941-966, DOI: 10.3217/jucs-015-04-
0941 (punktacja MNiSW: 13, IF=0.669). 

[BIO] Krol D., Lupa A. (2008): Code and Data Propagation on a PC's Multi-Agent 
System. In: New Trends in Multimedia and Network Information Systems, 
!OS Press: 259- 275, DOI: 10.3233/978-1-58603-904-2-259. 

[B 11] Krol D., Zelmozer M. (2008): Structural Performance Evaluation of Multi
Agent Systems. Journal of Universal Computer Science 14(7): 1154-1178, 
DOI: 10.3217/jucs-014-07-1154 (punktacja MNiSW: 13, IF=0.488). 

[B12] Krol D., Kukla G. (2007): Distributed code and data propagation algorithm 
for longest common subsequence problem solving. LNAI 4496, Springer: 
694-703, DOI: 10.1007/978-3-540-72830-6_72 (punktacja MNiSW: 13). 

[B 13] Krol D., Kukla G. (2006): Distributed Class Code Propagation with Java. 
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LNAI 4252 Springer: 259- 266, DOI : 10.1007111893004_33 (punktacja 
MNiSW: 13). 

Przedstawiony do oceny cykl publikacji obejmuje trzynascie powiqzanych 
tematycznie prac opublikowanych w latach 2006-2016. W sldad cyklu wchodzi : piyc 
publikacji w czasopismach z listy JCR, trzy referaty konferencyjne zaindeksowane 
w bazie Web of Science, cztery referaty konferencyjne znajdujqce sitt na liscie 
czasopism MNiSW oraz rozdzial w ksiqzce. Zgodnie z wykazem prac 
zarejestrowanych w bazie DONA (zob. Z3-Il-M) liczba punkt6w MNiSW 
obejmuj::ica prace [poz. B 1-B 13) wynosi 134. Na rys. 1 przedstawiono diagram 
publikacji wchodz::icych w sklad prezentowanego osicignittcia naukowego, przy czym 
praca [poz. B 13) stanowi punkt startowy cyklu publikacyjnego uporzcidkowanego 
chronologicznie. 

Propagacja danych na platformie 
sieciowej wykorzystuj<1ca 

mechanizmy kaskadowo-progowe 

• Propagacja danych na platformie 
wieloagentowej wykorzystuj<1ca 

inteligencj~ roju 

Platforrna s1eciowa 
- analiza statystyczna 

Propagacja danych na platforrnie 
sieciowej wykorzystuj<1ca 
mechanizmy migracyjne 

Propagacja danych na platforrnie 
sieciowej wykorzystujCjca 

topolog~ pol<!czen 

Platforrna w1eloagentowa 
- analiza czasu rzeczywistego 

Platforrna wieloagentowa 
- analiza inteligencji roju 

Platforrna wieloagentowa 
- analiza wydajnosc1 • 

Rys. 1. Diagram publikacj i w chodzqcych w sktad prezentowanego os i q gni~cia naukowego 

4.3. Omowienie celu naukowego i osiqgnh;tych wynikow 

4.3.1. Wprowadzenie 

W czasach spoteczenstwa informacyjnego konieczna stala sitt budowa duzych 
system6w sieciowych wspierajcicych rozwi::izywanie r6znych, czysto bardzo 
zlozonych zadan informatycznych. Praktycznie kazdy uzytkownik takiego systemu 
spotyka sitt z propagacj::i danych, czyli wielokrotnym i powtarzalnym procesem 
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przekazywania danych miydzy podmiotami wystypujqcymi w danym srodowisku 
w kontekscie realizacji zamierzonego celu. Zwykle jest to zadanie zfozone, jawne 
bqdi ukryte, wymagajqce nie tylko umiejytnosci komunikacyjnych, ale takze 
poznawczych. 

Wsr6d najczysciej spotykanych obszar6w zastosowan metod propagacji danych 
wymienic nalezy: systemy sieciowe 1 i wieloagentowe2

, sieci mobilne3
, systemy 

inteligentne4
, systemy inspirowane przyrodq5 oraz systemy spo!eczne6

• Liczba 
publikacji naukowych rejestrowanych w ciqgu roku w bazie Web of Science, 
w kt6rych wykorzystuje siy fenomen propagacji w ostatnich piytnastu latach wzrosla 
dziesiyciokrotnie. To swiadczy o rozwoju tego obszaru naukowego oraz o dynamice 
badan prowadzonych w jego ramach. Szeroki zas zakres wykorzystania metod 
propagacyjnych wcale nie oznacza, ze temat propagacji danych zostal dobrze 
rozpoznany. Nadal istnieje wiele otwartych problem6w badawczych, np. jak 
wykorzystac proces propagacyjny we wsp6!pracy lub rywalizacji wielu podmiot6w 
wystypujqcych w srodowisku w kontekscie realizacji zamierzonego celu, czy jak 
optymalizowac metody propagacji danych, aby dzialania grup inteligentnych 
podmiot6w byly efektywniejsze 7 . 

Mozliwosci wsp6kzesnych system6w informatycznych w duzej mierze zale:Zq 
od proces6w interakcyjnych zachodzqcych miydzy elementami systemu. Mechanizmy 
te mogq miec charakter bezposredni, np. podczas wymiany komunikat6w lub 
posredni, jak w przypadku komunikacji feromonowej. Komponenty systemu potrafiq 
wsp6!pracowac ze sobq, tworzqc zintegrowane zespo!y albo mogq dzia!ac 
samodzielnie. Najczysciej Sq przytaczane trzy podstawowe formy interakcji: 
kolektywna8, kooperatywna i kolaboratywna9. W najprostszej formie interakcji, 
oddzia!ywaniu kolektywnym, jednostki nie wiedzq o innych, r6wniez dzialajqcych 
w systemie rozproszonym, mimo to posrednio korzystajq z ich dzialania. Przykladem 
tego typu interakcji Sq systemy wieloagentowe stosujqce mechanizmy inspirowane 
przyrodq. Ten schemat interakcji zostal uwzglydniony przy modelowaniu propagacji 
danych wykorzystujqcych inteligencjy stadnq (zob. 4.3.3.3). Drugi rodzaj interakcji to 
kooperatywnosc, w kt6rej jednostki wiedzq o innych i bezposrednio korzystajq z ich 
dzialania, np. w celu wykonania wsp61nego zadania. Takze w tym przypadku dobrym 
przykladem Sq systemy wieloagentowe - agenty wsp6!pracujq miydzy sobq przez 
wysylanie komunikat6w, aby osiqgnqc zamierzony eel. Ten spos6b interakcji zostal 
wykorzystany przy opisie propagacji kodu i danych (zob. 4.3.3.1). Trzecim rodzajem 

1 Motter, A. E.: Cascade control and defense in complex networks. Phys. Rev. Lett. 93, 098, 701 (2004). 
2 Emilio Serrano, Carlos A. Iglesias, Validating viral marketing strategies in Twitter via agent-based social 

simulation, Expert Systems with Applications 50, 140-150 (2016). 
3 Peng, S., Yu, S., Yang, A. : Smartphone ma/ware and its propagation modeling : a survey. IEEE Commun. Surv. 

Tutor. 16(2), 925-941 (2014). 
4 Krol D., Fay D., Gabrys B. (Eds.) : Propagation Phenomena in Real World Networks, Intelligent Systems 

Reference Library, Springer, 364 p. (2015} 
5 Engelbrecht, A. : Fundamentals of Computational Swarm Intelligence. Wiley, Chichester (2005). 
6 Vespignani, A., et al.: Predicting the behavior of techno-social systems. Science 325(5939), 425-428 (2009}. 
7 Kim, Y. H. and Peeta, S., Graph-Based Modeling of Information Flow Evolution and Propagation under V2V 

,Communications-Based Advanced Traveler Information Systems. Computer-Aided Civil and Infrastructure 

Engineering, 31 : 499-514 (2016). 
8 Mitschang B., Data propagation as an enabling technology for collaboration and cooperative information 

systems, Computers in Industry, 52, 59-69 (2003). 
9 Olfati-Saber R., Fax J.A., Murray R.M., Consensus and Cooperation in Networked Multi-Agent Systems, 
Proceedings of the IEEE, 95, 1, 215-233 (2007). 

Autoreferat 



interakcji jest oddziatywanie kolaboratywne. R6zni si(( od poprzednich tym, 
ze jednostki posiadajq wiedz(( o innych i mogq pomagac sobie wzajemnie w dqzeniu 
do spetnienia indywidualnych cel6w. Ten schemat zostat przedstawiony przy analizie 
zjawiska propagacji na platformie sieciowej (zob. 4.3.3.2, 4.3.3.4). 

W badaniach nad metodami propagacyjnymi szczeg61ne znaczenie ma odwotanie 
siy do idei migracji danych, znanej przede wszystkim z baz danych i rozszerzenie tego 
zjawiska do propagacji danych. Procesy te widoczne Sq szczeg61nie w systemach 
kolektywnych i kolaboratywnych opartych na SOA IO, technologiach zwiqzanych 
z ustugami sieciowymi i zarzqdzaniem tresciq 11

, w negocjacjach zwiqzanych 
z alokacjq zasob6w 12

, systemach mobilnych 13
, algorytmach wyznaczania tras 14 

i systemach samoorganizujqcych 15
• 

16
• Ponadto propagacja danych petni waznq roly 

integrujqcq przy utrzymywaniu sp6jnosci system6w kolaboratywnych przez udzial 
w optymalizacji algorytm6w. Takim przyktadem jest praca Tana i in. 17

, w kt6rej 
opisano nowy algorytm wyznaczania tras wykorzystujqcy metryk(( okreslajqcq 
dtugosc sciezki potqczen. Nowa koncepcja kierunkowej dystrybucji informacji 
wyst((puje takze w formie kolaboratywnej propagacji danych 18• 19, adaptacyjnej 
alokacji zadan 20

• 
21

, propagacji komunikat6w22 i rekomendacji 23 . Przy tym warto miec 
na uwadze, ze klasyczne rozwiqzywanie problem6w propagacyjnych post factum 
w dziatajqcych systemach, jest zagadnieniem bardzo kosztownym i czasochtonnym, 
wymagajqcym czysciowej lub nawet catkowitej modyfikacji systemu. 

Nalezy podkreslic, ze problematyka poszukiwania i implementacji efektywnych 
metod propagacji danych w systemach wieloagentowych i sieciowych jak dotqd nie 
znalazta zbyt licznych odniesien w literaturze naukowej. Zaproponowane przez 

10 D. Habich, W. Lehner, S. Richly and U. Assmann, "Using Cloud Technologies to Optimize Data-Intensive 
Service Applications," 2010 IEEE 3rd International Conference on Cloud Computing, Miami, FL, 19-26 {2010}. 
11 Yang, Ch., Jiang, 8., Lei Wang, L. : Mining and Modeling the Information Propagation in an Email 
Communication Network. LNCS 9567, 510-522 {2016). 
12 Liu S., Sun T., Hung Ch.-Ch., Multi-Robot Task Allocation Based on Swarm Intelligence, [w:] Multi-Robot 
Systems, Trends and Development, T. Yasuda (red.}, In Tech {2011). 
13 Levis P., Patel N., Culler D., Shenker S.1 Trickle: A selfregulating algorithm for code propagation and 
maintenance in wireless sensor networks, Berkely (2004). 
14 Wedde H.F., Farooq M., A comprehensive review of nature inspired routing algorithms for fixed 
telecommunication networks, Journal of Systems Architecture, 52, 461-484 {2006). 
15 Bernon C., Chevrier V., Hilaire V., Marrow P., Applications of Self-Organising Multi-Agent Systems: An Initial 
Framework for Comparison, Informatica, 30, 73-82 {2006). 
16 Gaston M.E.1 des Jardins M., The effect of network structure on dynamic team formation in multiagent 
systems, Computational Intelligence, 24, 2, 122-157 (2008). 
17 Tan K., Zhang K., Zhu W. 1 Shortest Path Routing in Partially Connected Ad Hoc Networks, [w:] IEEE Globecom, 
IEEE Computer Society, 1038-1042 (2003) . 
18 Repantis T., Adaptive Data Propagation in Peer-to-Peer Systems, Riverside (2004). 
19 X Teng, S Pei, F Marone, HA Makse, Collective Influence of Multiple Spreaders Evaluated by Tracing Real 
Information Flow in Large-Scale Social Networks. Scientific Reports 6, 36043 (2016) . 
20 J Parker, Task Allocation for Multi-Agent Systems in Dynamic Environments. In : Proceedings of the 12th 
International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, 1445-1446 (2013). 
21 G Pinhey, J Doucette, R Cohen, Distributed Multiagent Resource Allocation with Adaptive Preemption for 
,Dynamic Tasks. In: Proceedings of the 13th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent 
Systems, 1441-1442 (2014) . 
22 Korzeniowski t., Krol D., Instant messaging data processing of autonomous mobile systems, [w:] Knowledge 
processing and reasoning for information society, Exit (2008). 
23 Zhang D., Simoff S., Aciar S., Debenham J., A multi agent recommender system that utilises consumer reviews 
in its recommendations, Int. J. Intelligent Information and Database Systems, 2, 1, 69-81 (2008). 

Autoreferat 
Strn"'S f 



habilitanta rozwi(:}zania w zakresie modelowania i symulacji propagacji danych 
wykorzystuj(:}cej mechanizmy migracyjne, kaskadowo-progowe oraz inteligencjy roju 
Si:} alternatyw(:} dla tradycyjnych metod, stanowi(:} znacz(:}cy i oryginalny wktad 
do rozwoju dyscypliny. 

4.3.2. Zakres badan naukowych 

Nastypuj(:}ce zagadnienia stanowity motywacjy do prowadzenia badan 
i w konsekwencji do powstania nowych rozwi(:}zan, kt6re zostaty om6wione w cyklu 
prac: 

1. Algorytm propagacji danych w duzym stopniu zalezy od wykorzystywanego 
schematu komunikacji, dlatego opracowanie uniwersalnego algorytmu 
propagacji dla r6znych rodzaj6w architektur i zastosowan jest niemozliwe. 
Kazdy przypadek wymaga osobnego podejscia uwzglydniaj(:}cego jego 
specyfiky. 

2. Praktyczne wykorzystanie metod propagacyjnych w nowoczesnych systemach 
informatycznych moze prowadzic do wzrostu efektywnosci dziatania tych 
system6w i do zwiykszenia ich bezpieczenstwa. Opracowane metody Si:} 

przyktadem na to, jak mozna z jednej strony efektywnie wykorzystac procesy 
propagacyjne, z drugiej zas, jak eliminowac negatywne zjawiska. 

3. Proces propagacji danych moze dziatac na niekorzysc uzytkownika systemu 
informatycznego, wt(:}czaj(:}c takie dziatania jak: rozpowszechnianie btyd6w, 
wirus6w czy plotek. Badanie tych zjawisk i proponowanie rozwi(:}zan bardziej 
,,odpornych", szczeg61nie na ptaszczyinie system6w spotecznych, P2P oraz 
system6w mobilnych, jest jedn(:} z metod ograniczania przestypczosci 
elektronicznej, kt6ra kazdego roku powoduje coraz wiyksze straty 
ekonomiczne i spoteczne. 

Gt6wnym obszarem zastosowan opracowanych przez habilitanta metod propagacji 
danych jest kolektywna inteligencja rozumiana jako zdolnosc grupy podmiot6w, 
np. program6w, do racjonalnego dziatania dziyki wsp61pracy lub rywalizacji. 
Podmioty te charakteryzuj(:} siy autonomicznosci(:}, mozliw(:} niesp6jnosci(:} wiedzy oraz 
d(:}i:eniem do okreslonego celu. Odwotanie siy do idei kolektywnej inteligencji 
pozwala wyrainie wskazac na aspekty praktyczne badanych metod propagacyjnych 
w przypadku nastypujqcych grup podmiot6w: agent6w, modutow system6w 
sieciowych czy uzytkownik6w system6w spotecznych. 

Wyb6r zagadnien propagacyjnych nie jest przypadkowy. Pierwsze z nich dotyczy 
propagacji kodu i danych pod postaciq efektywnej dystrybucji zadan wysytanych 
do wykonania przez dedykowany modut systemu informatycznego. Drugie 
zagadnienie omawia zjawisko propagacji btyd6w wystypujqcych w systemach 
sieciowych. Kolejne obejmuje propagacjy danych na platformie s1ec1owej 
wykorzystujqcq inteligencjy stadnq. Ostatnie zagadnienie odnosi siy do mechanizm6w 
kaskadowo-progowych implementowanych w systemach spotecznych. Wymienione 
cztery grupy metod propagacyjnych tworzq podstawy do opracowania praktycznych 
rozwiqzan w obszarze system6w wieloagentowych i sieciowych. 

Celem cyklu publikacji jest zaprezentowanie metod modelowania i symulacji 
propagacji danych stosowanych we wsp61czesnych systemach wieloagentowych 
i sieciowych. W pracach badano, jak proces propagacji danych moze bye praktycznie 
wykorzystany do rozproszonego rozwi(:}zywania zadania obliczeniowego, symulacji 
proces6w kaskadowo-progowych, projektowania odpornych na btydy rozwiqzan 
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sieciowych oraz optymalizacji naty:Zenia ruchu drogowego w systemach sterowania 
ruchem pojazd6w. Skonkretyzowanie podanego kierunku badawczego prowadzi 
do poszukiwania odpowiedzi na og6lniejsze pytanie: w jakim zakresie wsp6kzesne 
systemy wieloagentowe i sieciowe powinny uwzglydniac propagacjy danych. 

Podstawowy eel prowadzonych badan zostal osiqgniyty poprzez realizacjy 
nastypujqcych dzialan szczeg6lowych: 

I. Zaproponowanie architektury systemu informatycznego umozliwiajqcej 
efektywnq propagacjy kodu i danych [poz. B 12, B 13], w tym zdefiniowanie 
progu oplacalnosci oraz strategii limitowania procesu propagacji, aby mozna 
bylo ograniczyc negatywne zjawisko cyklu propagacyjnego [poz. 89, 8 IO]. 
W celu uzyskania po:Zqdanych parametr6w uzytecznosci dokonano analizy pod 
kqtem mozliwosci prognozowania wydajnosci podejscia wieloagentowego 
[poz. B 11] i spelniania wymagan czasu rzeczywistego [poz. BI] . 

2. Pokazanie, :le przebieg i zakres propagacji b!yd6w zalezy przede wszystkim 
od struktury topologicznej systemu oraz typu i momentu wystqpienia b!ydu 
[poz. 88]. Celem weryfikacji rozwazan teoretycznych i eksperymentalnych 
przeprowadzono analizy statystycznq otrzymanych wynik6w za pomocq 
testowania hipotez oraz badania zaleznosci populacji [poz. 86]. 

3. Wykazanie, :le mechanizm propagacji danych oparty na algorytmie 
inspirowanym przyrodq moze bye efektywniejszy od tradycyjnej metody 
realizowanej za pomocq wymiany komunikat6w [poz. 84]. W tym celu 
opracowano koncepcjy modelowania systemu wieloagentowego z inteligencjq 
stadnq, bydqcq implementacjq zjawisk i zachowan obserwowanych 
w przyrodzie wsr6d organizm6w zyjqcych w licznych grupach [poz. 85]. 
Badania te rozszerzono o wyszukiwanie najkr6tszej sciezki na platformie 
wieloagentowej przez koloniy kooperujqcych agent6w wzorujqcych si(( 
na organizmach mr6wek i pszcz6! [poz. 87]. 

4. Zaprojektowanie generycznego algorytmu propagacyjnego [poz. 83] 
integrujqcego model kaskadowy24 i model progowy25 oraz eksperymentalne 
zbadanie zaleznosci charakterystyki procesu propagacyjnego od wyboru 
strategii, struktury sieciowej, zbioru pocz(!tkowego propagator6w oraz stopnia 
progu [poz. 82]. 

4.3.3. Om6wienie prac i osiqgni1ttych wynik6w 

Oryginalnym wynikiem przeprowadzonych przez habilitanta prac badawczych Sq nowe 
metody modelowania i symulacji propagacji danych w systemach wieloagentowych 
i sieciowych. 

4.3.3.1. Propagacja kodu i danych 

w pierwszym etapie badan przeprowadzono analizy srodowiska programistycznego 
umozliwiajqcego przetwarzanie sieciowe za pomocq propagacji pakiet6w klas i danych, 
w tym mechanizmu refleksji 26 jyzyka Java [poz. 813]. Przedmiotem analizy byly dwa 

, 
24 Centola D., Eguiluz V.M., Macy M. W., Cascade dynamics of complex propagation, Physica A, 3 74, 449-456 
(2007). 
25 Kempe, D., Kleinberg, J., Tardos, E.: Maximizing the spread of influence through a social network. In : Proc. of 
the 9th International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, KOO 2003, 137-146. ACM (2003). 
26 Gybels, K., Wuyts, R., Ducasse, S., Handt, M. : Inter-language reflection : A conceptual model and its 
implementation. Computer Languages, Systems and Structures 32, 109-124 (2006). 
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klasyczne algorytmy z dziedziny system6w wyszukiwania informacji: sortowanie przez 
scalane oraz indeksowanie dokument6w. Zadania do wykonania byly dystrybuowane 
w postaci plik6w JAR. Opracowana architektura typu klastrowego minimalizuje 
prawdopodobienstwo wystqpienia blydu, gdyz nie wymaga, by wszystkie elementy 
srodowiska byly stale polqczone i dostypne. Przerwanie wykonywania zadania nie 
powodowalo blydu, gdyz mozliwe bylo jego wznowienie. Przeprowadzone 
eksperymenty sortowania i scalania milion6w losowo wygenerowanych rekord6w oraz 
indeksowania kilkuset stron HTML potwierdzily skalowalnose architektury i odpornose 
na blydy. Przedstawiona koncepcja ma charakter nowatorski ze wzglydu 
na wykorzystanie mechanizmu refleksji do dystrybucji pakiet6w klas i danych, i stala 
siy zaczqtkiem badan dotyczqcych propagacji danych. 

Niemal r6wnolegle do badan realizowanych na platformie sieciowej zostaly 
rozpoczyte podobne badania na platformie wieloagentowej. Pierwsza praca z tej grupy 
dotyczy problemu propagacji kodu i danych [poz. Bl2], gdzie poddano weryfikacji 
eksperymentalnej algorytm najdluzszej wsp61nej sekwencji LCS (Longest Common 
Subsequence) w srodowiskach DIET i J2EE. Celem tych badan bylo skonstruowanie 
algorytmu r6wnoleglego LCS, zaimplementowanie dla niego mechanizmu propagacji 
i zbadanie go pod wzglydem wydajnosci. W celu przeprowadzenia badan opracowano 
algorytm i zaimplementowano go na obu platformach. Z nim scisle zwiqzany jest 
algorytm Levenshteina27 poslugujqcy siy miarq odleglosci edycyjnej. Zastosowany 
model przetwarzania byl polqczeniem cech przetwarzania system6w z nadzorowaniem 
centralnym 28 oraz r6wnoleglosciq adaptatywnq29

. Zastosowanie porcji kodu i danych 
spelniajqcych roly zadan czqstkowych przydzielanych klientom do przetworzenia 
pokazalo, na ile wazne bylo odpowiednie okreslenie rozmiaru takiej porcji 
do wydajnego obliczenia podobienstwa wybranej pary sekwencji. Dia kazdej pary 
sekwencji o ustalonym rozmiarze i liczbie klient6w mozna bylo dobrae optymalny 
rozmiar porcji. Dia prawidlowego okreslenia rozmiaru kluczowe staly siy dwa czynniki: 
stosunek wielkosci przetwarzania do wielkosci porcji, a takie procent udzialu 
przetwarzania r6wnoleglego w calym procesie - oba te parametry powinny bye 
jak najwiyksze. To zagwarantowalo, ie kazdy klient systemu byl wykorzystany 
jak najefektywniej. Uzyskane wyniki pokazaly, ie platforma wieloagentowa okazala siy 
bardziej efektywna od srodowiska J2EE. 

Poniewai propagacja kodu i danych w obu opisanych przypadkach okazala siy 
rozwiqzaniem efektywnym, zostaly zaplanowane kolejne badania w tym obszarze. Tym 
razem dotyczyly problemu uzyskania wiykszej mocy obliczeniowej, opierajqc siy 
na promocji kodu i danych [poz. B9, BIO]. Przy wyborze algorytmu implementowanego 
w procesie propagacji zadan przede wszystkim kierowano siy mozliwosciq jego 
dekompozycji na jednostkowe podzadania, kt6re mogq bye wykonywane r6wnolegle30

. 

Jednostkowy rozmiar podzadania okazal siy zasadniczym parametrem sterujqcym. 
Z istniejqcych p1yc1u podstawowych sposob6w wyodrybniania elementarnych 
podzadafi: funkcjonalnego, danych, rekursywnego, eksploracyjnego i spekulatywnego 

27 Hirschberg, D. S., Pattern Matching Algorithms: Serial computations of Levenshtein distances, Oxford 
University Press (1997). 
~8 Litzkow, M., Livny, M., Mutka, M., Condor - A Hunter of Idle Workstations, Proceedings of the 3th 

International Conference of Distributed Computing Systems, 104-111 (1988). 
29 Carriero, N., Freeman, E., Gelernter, D., Adaptive Parallelism on Multiprocessors: Preliminary Experience with 
Piranha on the CM-5, Proceedings of the 6th Annual Workshop on Languages and Compilers for Parallel 
Computing, Springer-Verlag, 139-151 (1994). 
3° Czech Z., Wprowadzenie do obliczen r6wnolegfych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2010). 
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zdecydowano si(( wybrac drugi z wymienionych. Do badan symulacyjnych wytypowano 
algorytm wyznaczania liczb pierwszych, gdzie jednostkowe zadania Sq niezalezne 
od siebie i nie wymagajq zlozonej komunikacji. Wystarczylo przekazywac dane 
do obliczen, kt6re tylko czasami musiaty bye modyfikowane ze wzgl((du 
na wyst((powanie propagacji. Wyr6zniono trzy rodzaje propagacji kodu i danych: 
migracj((, replikacjy i promocj((. Zasadniczym celem przeprowadzonych eksperyment6w 
symulacyjnych bylo sprawdzenie mozliwosci praktycznego wdrozenia rozproszonej 
architektury propagacyjnej oraz zbadanie efektywnosci mechanizmu propagacji zadan 
w heterogenicznym i dynamicznym srodowisku. Heterogenicznosc i dynamicznosc 
polegala na tym, ze mozliwosci przetwarzania w W((zlach obliczeniowych mogty si(( 
r6znic mi((dzy sobq oraz zmieniac w czasie. Na srodowisko do przeprowadzenia 
symulacji wybrano platform(( wieloagentowq JADE 3.5 31

• 

Systemy wieloagentowe charakteryzujq si(( duzym potencjafem mozliwosci 
implementacji proces6w propagacyjnych w por6wnaniu z klasycznymi systemami 
rozproszonymi, przede wszystkim ze wzgl((du na: 

• latwosc tworzenia system6w hybrydowych, lqczqcych r6zne techniki 
inteligencji obliczeniowej; 

• to, ze agenty nie sq biernymi obiektami, ale aktywnymi uczestnikami procesu; 

• decentralizacjy procesu i relaksacjy koordynacji przetwarzania, kt6re powodujq 
zmniejszenie narzut6w generowanych przez mechanizmy synchronizacji; 

• mechanizm adaptacji do zmieniajqcych siy warunk6w srodowiska, w tym 
do rodzaju zadania, stopnia trudnosci problemu, takze w trakcie jego pracy. 

Podstawowym wskafoikiem wydajnosci systemu testowego z propagacjq obliczen 
byf zysk czasowy, kt6ry zostat osiqgni((ty podczas wyznaczania liczb pierwszych. 
Wykonano pi((C eksperyment6w dotyczqcych: (a) wydajnosci poszczeg6lnych wyzf6w, 
(b) strategii ekstensywnej i intensywnej, (c) wydajnosci propagacyjnej architektury 
rozproszonej, (d) analizy ilosciowej i (e) analizy jakosciowej mechanizmu propagacji. 
Najwazniejszym rezultatem eksperyment6w byto zaobserwowanie cyklu 
propagacyjnego, kt6ry powodowaf wydfuzenie wykonywania zadania. Najcz((sciej 
zachodzit on mi((dzy podobnymi wyzfami i polegaf na odwr6ceniu procesu 
propagacyjnego i powrocie do konfiguracji agent6w sprzed zmiany. W ten spos6b 
generowany byt tylko dodatkowy koszt przy znikomym lub zadnym zysku 
w przetwarzaniu zadania. Aby ograniczyc t(( osobliwosc, wprowadzono pr6g 
opfacalnosci oraz strategiy limitowania propagacji. Podstawowym problemem byto 
znalezienie r6wnowagi miydzy wyr6wnywaniem mocy wyz16w obliczeniowych, przez 
zwi((kszanie liczby wykonywanych zadan (granulacj(( problemu), a ograniczaniem 
propagacji i mozliwosci powstawania cykli przez zmniejszanie liczby zadan . W takiej 
sytuacji najprostszym nasuwajqcym si(( rozwiqzaniem bylo selektywne dodawanie 
i usuwanie zadail w wyz!ach z r6wnoczesnct obserwacjq liczby wykonywanych 
propagacji. 

Jednym z istotnych problem6w zwiqzanych z implementacjq proces6w 
propagacyjnych na platformie wieloagentowej jest poprawa efektywnosci dziatania. 
Dtugotrwafy przepfyw informacji i wiedzy oraz mozliwosci ich znieksztakenia 
to najcz((sciej podawane ograniczenia w zakresie przetwarzania duzych zbior6w danych 
w systemie wieloagentowym. W celu optymalizacji procesu propagacyjnego niezbydne 

31 http://jade.tilab.com/ 

Autoreferat 
Stco"'9 ~ 



byfo zaplanowanie i wykonanie dodatkowych prac zwicizane z analizci wydajnosci 
i niezawodnosci. 

Najpierw przeprowadzono analizy wydajnosci systemu wieloagentowego bazujcicego 
na technologii Java RMI (Remote Method Invocation) [poz. B 11]. Mechanizm ten 
pozwala wywo!ywac metody zdalne, kt6rym mozna przykazywac serializowane obiekty 
jako parametry, dziyki czemu spe!niane sci wymagania propagacji kodu i danych. Jest 
to mozliwe, gdyz RMI API dostarcza mechanizm wczytywania kodu bajtowego 
obiekt6w, jak r6wniez przesylania ich przez siec. Do oceny pol'!czen posluzy!y pseudo
metryki typu kosztowego, skladajcice siy ze wskafoika ilosciowego i jakosciowego, 
tj. sredniego op6foienia, stopnia stabilnosci i bezpieczenstwa. Pomysl takich badan 
powsta! podczas dyskusji prowadzonych z prof. G. Ciobanu 32 z Instytutu Informatyki 
Akademii Rumunskiej (Academia Romana). Po wstypnym zdefiniowaniu metryk 
przeprowadzono eksperymenty celem ich weryfikacji. Na platformie JADE i Aglets33 

w kazdym te5cie uruchomiono do I 024 agent6w, kt6rzy wymieniali miydzy sobci do I 0 
komunikat6w. Otrzymano duzci zgodnosc obliczonych i aproksymowanych metryk 
z konfiguracjci systemu, a dokladnosc wyliczonych prognoz czasu potrzebnego 
do zakonczenia wykonywanego zadania bylaw pelni zadowalajcica. 

Analiza problem6w czasu rzeczywistego na platformie wieloagentowej [poz. BI] 
to najnowszy etap prowadzonych badan. Zwykle przyjmuje siy, ze agenty to podmioty, 
kt6re wykonujci okreslone zadania w konkretnym srodowisku oraz sci swiadome 
wystypujcicych zmian i potrafici na nie reagowa6 34. W tej nieformalnej definicji nie 
podaje siy zadnych ograniczen czasowych. Jednakze czas w procesie propagacyjnym 
odgrywa zasadnicze znaczenie. Stcid niemal automatycznie nasuwa siy teza, 
ze integracja paradygmatu czasu rzeczywistego i systemu wieloagentowego 
na potrzeby symulacji propagacji danych jest uzasadniona i celowa. Integracja jest 
koncepcjci uniwersalnci, dajcicci duzci swobody mozliwo5ci dzialania. W tym przypadku 
wybrano rozwicizanie skladajcice siy z (a) platformy wieloagentowej JADE, zgodnej 
ze specyfikacjci FIPA 35, oraz (b) RTSJ (Real-Time Specification for Java) 36 

umozliwiajcicej spelnienie wymagan czasu rzeczywistego na poziomie jyzyka 
programowania Java. Standardowy agent programowy zostal wyposazony w priorytet, 
czas (przedzial) rozpoczycia realizacj i zadania oraz czas (przedzial) przetwarzania, 
oznaczajcicy dopuszczalny czas reakcji, w kt6rym przetwarzanie powinno bye 
zakonczone. W celu weryfikacji opracowanej koncepcji zaprojektowano 
asynchroniczny system ruchu drogowego, tak by mozna bylo uzywac go w srodowisku 
czasu rzeczywistego (RT), a takZe w srodowisku nieobarczonym tymi wymaganiami 
(non-RT). W eksperymentach stosowano trzy podstawowe metryki: op6foienie miydzy 
cyklicznie uruchamianymi wcitkami, op6foienie miydzy cyklicznie uruchamianymi 
agentami oraz sumaryczny czas przetwarzania. Z projektowego punktu widzenia 
uzyskane wyniki potwierdzily poprawnosc sposobu modelowania systemu 
wieloagentowego czasu rzeczywistego (RT MAS). JednakZe pod wzglydem 
technicznym przy liczbie wcitk6w powyzej 100 przypadajcicych na pojedynczy rdzen 
procesora pojawily siy problemy stabilnosci dzialania. Zapewnienie wysokiej 

32 Ciobanu, G.: Coordination and Self-Organization in Multi-Agent Systems (plenary lecture), In Proc. of the 6th 
fnternational Conference on Intelligent Systems Design and Applications {ISDA 2006}, Jinan, China (2006). 
33 http://aglets.sourceforge.net/ 
34 Poole 0., Mackworth A., Artificial Intelligence: Foundations of computational agents, Cambridge University 
Press, New York (2010}. 
35 http://www.fipa.org/ 
36 http://www.rtsj.org/ 
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wydajnosci systemu, tj . utrzymanie opozmenia na stalym poziomie przy wzrosc1e 
liczby jednoczesnie przetwarzanych zadan pod warunkiem proporcjonalnego wzrostu 
liczby agent6w zaangazowanych w to przetwarzanie, wymaga ponownej implementacji 
modelu agent6w czasu rzeczywistego, h1cznie z odpowiednim algorytmem alokacji 
zadan. 

4.3.3.2. Propagacja bl~d6w 

W efekcie dalszych badan problem propagacji danych zostal uszczeg6lowiony 
do przypadku propagacji blyd6w wystypujqcych w systemach sieciowych [poz. 88] . 
Propagacja blyd6w to proces, w wyniku kt6rego blqd wystypujqcy w jednym 
komponencie systemu moze przeniesc siy na inne komponenty. Badanie tego procesu 
ma zasadnicze znaczenie w zapewnieniu poprawnego dzialania kazdego sieciowego 
systemu informatycznego37

. W publikacjach podkresla siy, ze tego rodzaju blydy mogq 
siy szybko rozprzestrzeniae i nalezy umiee odwr6cie ten proces, najczysciej przez 
powr6t do stanu prawidlowego sprzed zmiany 38 . Wiadomo tez, ze wraz ze wzrostem 
rozproszenia zwiyksza siy ryzyko atak6w, czego skutkiem mogq bye awarie, utrata 
danych oraz nieprawidlowosci w dzialaniu. Z literatury przedmiotu wynika, ze niewiele 
jest prac analizujqcych przebieg i zakres procesu propagacji blyd6w w aspekcie 
poszukiwan ,,odpornych" struktur topologicznych oraz to, czy mozna taki proces 
przewidziee i co zrobie, aby zminimalizowae ewentualne skutki. 

W badaniach rozpatrywane byly nastypujqce struktury z klasy topologii regularnych : 
pelna (SPE) , gwiazdzista (SG), pierscieniowa (SP!) , drzewiasta (SD) i dodatkowo 
struktura przypadkowa (SPR) . Tak jak w przypadku wytwarzania oprogramowania, 
wyr6znia siy blydy skladniowe i logiczne, tak w systemie sieciowym nieprawidlowy 
stan moze spowodowae jeden z trzech blyd6w transmisji: pominir;cie, wstawienie 
i zanieczyszczenie. W literaturze blydy te nazywane sq blydami bizantyjskimi 39

• 

W pracy wyr6zniono jeszcze czwarty typ blydu nazwany awariq, kt6ry moze bye 
interpretowany jako szczeg61ny przypadek blydu pominiycia. 

Podstawowym celem tych badan bylo modelowanie i doswiadczalna analiza procesu 
propagacji blyd6w w srodowisku sieciowym. w symulacji procesu propagacyjnego 
dobrano taki algorytm rozglaszania, aby mozna bylo w pelni monitorowac jego 
dzialanie zar6wno przed, jak i po wygenerowaniu blydu. Wyb6r padl na rozproszony 
algorytm wyznaczania sumy element6w, kt6ry jest szczeg61nym przypadkiem 
redukcji 40

. Z uwagi na to, ze blydy w rzeczywistym systemie pojawiajq siy w r6znych 
punktach czasu, wprowadzono prawdopodobienstwo pojawienia siy blydu pb. Dziyki 
temu mozna bylo sprawdzie, czy istnieje zaleznosc miydzy momentem pojawienia siy 
bfydu a jego wplywem na dzialanie systemu. Ponadto przyjyto, ze rozmiar uszkodzen 
bydzie oceniany na podstawie odsetka blyd6w. Przeprowadzenie testu polegalo 
na utworzeniu zbioru obiekt6w typu wyzel, przypisaniu im poczqtkowej wartosci , 
wyborze struktury topologicznej i wygenerowaniu polqczen miydzywyzlowych, 
wyborze typu blydu i wyslaniu go do wskazanego wttzla oraz uruchomieniu symulacji . 
W czasie badan wykonano 6 tys. test6w symulacyjnych. Kazdy z nich zostal opisany 
przez liczby wyzl6w, typ struktury topologicznej , prawdopodobienstwo wystqpienia 

:
1 Albert, R., Jeong, H., Barabasi, A. L. : Error and attack tolerance of complex networks. Nature 406(6794), 3 78-

381 (2000). 
38 Buldyrev, S. V., Parshani, R., Paul, G., Stanley, H.E., Havlin, S.: Catastrophic cascade of failures in 
interdependent networks. Nature 464(7291), 1025-1028 (2010). 
39 Santoro N., Design and Analysis of Distributed Algorithms, Wiley (2007). 
40 Jui cytowany, zob. przypis nr 30. 

Autoreferat Strono 11 jfv 



blydu pb oraz typ blydu. W ten spos6b zostala utworzona czterowymiarowa przestrzen 
wynik6w. W kazdym punkcie tej przestrzeni wykonano pomiar odsetka blyd6w i czasu 
trwania testu. Pojedynczy test byl powtarzany l 0-krotnie z tym samym zestawem 
parametr6w. Zar6wno moment pojawienia sit( blydu, jak i Wyze!, kt6ry jako pierwszy 
ulegal uszkodzeniu, byly za kazdym razem losowane. 

Zaproponowano ilosciowe i jakosciowe metody analizy scenariuszy propagacyjnych. 
Zaobserwowano, ze struktury topologiczne, w kt6rych mog'l wyst'!pi6 cykle (SP E, SP R 
i SP!) S'! bardziej odporne na blydy niz struktury acykliczne (SG, SD). Ponadto 
poszczeg61ne typy blttd6w w istotnie r6zny spos6b oddzialywaly na struktury 
topologiczne, ale zawsze tak samo dla okreslonej struktury. Odpornos6 malala 
od struktury pelnej (SPE) do drzewiastej (SD). Zauwazono tez, ze mechanizm 
propagacyjny scisle zalezy od kolejnosci wysylania i odbierania wiadomosci. Nawet 
czysciowe uszkodzenie dzialania jednego elementu posrednicz'lcego moze skutecznie 
zakl6ci6 prawidlowe funkcjonowanie calej struktury. Wyniki z eksperyment6w 
potwierdzily, ze przebieg i zakres propagacji blttd6w zalezy od struktury topologicznej 
systemu oraz typu i momentu wyst'!pienia blydu. Po pierwsze, zbadane struktury mozna 
bylo uporz'!dkowa6 od struktury najbardziej odpornej na blydy do najmniej odpornej: 
(l) struktura pelna SPE, (2) struktura przypadkowa SPR, (3) struktura pierscieniowa 
SP!, (4) struktura gwiazdzista SG i (5) struktura drzewiasta SD. Po drugie, typy blyd6w 
wystypuj'lcych w systemach sieciowych mozna bylo uporz'!dkowac od najmniej 
do najbardziej szkodliwego blydu: (l) pominir~cie, (2) wstawienie, (3) zanieczyszczenie 
i (4) awaria. Po trzecie, badania dotycz'lce momentu pojawienia siy uszkodzenia i jego 
wplywu na mechanizm propagacyjny pokazaly, ze im wczesniej pojawil sit( bl'!d, tym 
wittkszych szk6d m6gl dokonac. 

JednakZe przeprowadzon'l analizt( wynik6w z eksperyment6w nie mozna bylo uznac 
za wystarczaj'!q, wymagane byly dalsze badania. Dostatecznie duza liczba prob 
(60 tys.), pozwolila na weryfikacjy statystyczn'l otrzymanych rezultat6w [poz. 86]. 
Na tej podstawie wyselekcjonowano odpowiednie metody: testowanie hipotez i analizy 
zaleznosci populacji41

• Poniewaz ani histogram odsetka blt(d6w, ani wykres 
kwantylowy nie wskazywaly na dobre dopasowanie zaobserwowanych wartosci do 
rozkladu normalnego, przyjt(tO, ze badane populacje nie mialy takiego rozkladu. 
W zaistnialej sytuacji oparcie wnioskowania na tescie nieparametrycznym bylo 
uzasadnione. Do dalszej weryfikacji zostal wybrany rangowy test statystyczny 
Kruskala- Wallisa por6wnuj'!CY rozklady dla badanych struktur topologicznych. Dziyki 
temu sprawdzono, czy struktura topologiczna wplywala na uzyskane wyniki. 
Zweryfikowano hipoteztt zerow'l (Ho) zakladaj'!C'!, ze rozklad prawdopodobienstwa 
pomiar6w dla r6znych struktur jest taki sam. Obliczona p-wartoH: przy zalozonym 5-
procentowym poziomie istotnosci (p<0.05) pozwalala odrzucic Ho. Wyniki analizy 
pokazaly, ze struktura topologiczna wplywala statystycznie istotnie na poziom badanego 
odsetka blt(d6w. Poniewaz test Kruskala- Wallisa nie jest dokladny, a wymagana byla 
wiedza, kt6re pary struktur S'! podobne, dodatkowo zastosowano test Manna-Whitneya
Wilcoxona. Wszystkie p-wartofri byly ponizej 0,05. Jedynie pary (SG, SPR) i (SG, SP!) 
byly bliskie zalozonemu poziomowi istotnosci. Mogloby to wskazywa6 na wzajemne 
wiyksze podobienstwo tych struktur. JednakZe z uwagi na spelnienie nier6wnosci p<a 
ostatecznie odrzucono hipotezy zerow'l. W ten spos6b mozna bylo uzna6 zbudowany 
model propagacji blyd6w za prawidlowy. Przeprowadzona analiza potwierdzila 

41 Koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka dla student6w kierunk6w technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwa 
Naukawo-Techniczne, Warszawa (2006}. 
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istnieJ<!Cq zaleznosc przebiegu i zakresu procesu propagacji b!((d6w od struktury 
topologicznej systemu oraz od typu i momentu wystqpienia b!((du. 

4.3.3.3. Propagacja danych z inteligencj~ stadn~ 

Do tej pory koncentrowano siy na propagacji danych w formie komunikacji 
bezposredniej za pomocq przesylanych wiadomosci w postaci elementarnych danych, 
z!ozonych struktur, a nawet kompletnych algorytm6w. Tym razem badania 
przeprowadzono z wykorzystaniem stygmergii, co okazalo si(( lepszym rozwiqzaniem 
niz stosowanie tradycyjnej wymiany komunikat6w rniydzy kornponentami systernu 
rozproszonego, mirno wprowadzenia zindywidualizowanych pararnetr6w stopnia progu, 
selektywnosci, trwalosci i propagacyjnosci dla kazdego W((Zla. W obr((bie tych badan 
wyr6znilismy dwa przypadki. W pierwszyrn brana byla pod uwag(( grupa osobnik6w 
kornunikujqca si(( rni((dzy sobq w spos6b posredni. W drugim grupa osobnik6w 
stosujqca rnetod(( bezposredniq do wzajernnej kornunikacji. W pracy [poz. 88) 
pokazano, ze irn wi((cej posrednik6w znajdowalo si(( na trasie propagowanych 
wiadornosci, tym wiyksze bylo prawdopodobienstwo wystqpienia b!((du. Taka sytuacja 
sprzyjalaby cz((stszej awaryjnosci i rnniejszej szybkosci transmisji. W przypadku 
systern6w inspirowanych przyrodq rnamy jednak do czynienia z odrniennyrn 
paradygrnatem. Poj((cie inteligencji stadnej, zwanej tez inteligencjq roju, zostalo 
wprowadzone do dziedziny systern6w komputerowych na podstawie obserwacji 
zachowania siy mr6wek, pszcz61, ryb czy ptak6w - zorganizowanych w kasty, roje, 
lawice, grornady i stada42

• 
43

. Najbardziej znanyrni algorytrnarni zaproponowanymi 
w rarnach rnetaheurystyk opartych na paradygrnacie inteligencji stadnej Sq algorytrny 
rnr6wkowe44 i algorytrny optyrnalizacji rojem czqsteczek45

. Tak jak dla propagacji 
bezposredniej podstawq jest relacja sqsiedztwa rni((dzy krawydziarni (wierzcholkarni) 
struktury topologicznej, tak dla propagacji posredniej takq roly pelni rnechanizrn 
stygrnergii 46

• Jest to forma zbiorowej kornunikacji pomi((dzy uzytkownikarni przy 
wsp6ludziale wybranego otoczenia. W ten spos6b srodowisko stalo sitt nofoikiern 
przekazu inforrnacji styrnulujqcyrn uzytkownik6w do dzialania. 

Pierwsza praca [poz. 87) z tej grupy zagadnien zajrnowala siy wykorzystaniern 
podejscia agentowego do modelowania wyszukiwania najkr6tszej sciezki przez 
sztuczne rnr6wki, pszczoly i pszczolo-rnr6wki (beents). Ten ostatni badany gatunek 
lqczyl cechy dw6ch poprzednich. Wzorujqc si(( na pszczolach, pszczolo-mr6wki 
potrafily zaparni((tac lokalizacje pozywienia oraz komunikowac si(( bezposrednio 
w dowolnym rniejscu na rnapie. Dodatkowo wykorzystywaly one mechanizrn 
ferornon6w, dzi((ki kt6rym agenty mog!y si(( komunikowac posrednio. 
Do przeprowadzenia eksperyrnent6w symulacyjnych zostala wykorzystana platforma 
Jadex47

, b((dqca irnplementacjq architektury 8DI dla systernu JADE. Podstawowq miarq 
por6wnawczq byla srednia liczba wykonanych przez agenty krok6w. Najlepiej pod tym 

42 Babaoglu 0., Canright G., Deutsch A., Di Caro G., Design patterns from biology for distributed computing. 
ACM Trans. on Autonomous Adaptive Systems, 1, 1, 26-66 {2006). 
43 Olfati-Saber R., Flocking for Multi-Agent Dynamic Systems: Algorithms and Theory, IEEE Transactions on 
Automatic Control, 51, 3, 401-420 {2006} . 
44 Deneubourg J.L., Aron S., Goss S., Pasteels J.M., The self-organizing exploratory pattern of the Argentine ant, 
/.Insect Behavior, 3, 159-168 {1990) . 
45 Trojanowski K., Metaheurystyki praktyczne, Wyisza Szkofa lnformatyki Stosowanej i Zarzqdzania, Warszawa 
(2008). 
46 Elliot M.A., Stigmergic Collaboration: A Theoretical Framework for Mass Collaboration, The University of 
Melbourne, Melbourne (2007). 
47 https://www.activecomponents.org/index.html#/project/news 
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wzglydem wypad! gatunek pszcz6!, najgorzej zas mr6wek. Niestety, uzywany przez 
pszczo!o-mr6wki mechanizm feromon6w powodowa! generowanie nieaktualnych 
sciezek z powodu zbyt wolnego odparowywania feromonu. Mimo to, wszystkie 
eksperymenty zakonczy!y siy sukcesem znalezienia najkr6tszej sciezki. To zachyci!o 
habilitanta do dalszego poszukiwania modelu integrujqcego paradygmat agentowy 
z inteligencjq stadnq. 

Kolejna praca [poz. BS] syntetyzuje te poszukiwania i przedstawia metodologiy 
MaSE, obecnie znanq pod nazwq 0-MaSE (Organization-based Multiagent Systems 
Engineering)48

• Celem badan by!o pokazanie, jak metodologia MaSE moze sruzyc 
do projektowania system6w wieloagentowych wykorzystujqcych inteligencjy stadnq. 
Dia zobrazowania zagadnienia badawczego w charakterze studium przypadku 
wykorzystano problem komiwojazera (TSP). W celu weryfikacji proponowanego 
rozwiqzania zaprojektowano aplikacjy AgentSwarm. Metodologia MaSE obejmuje dwie 
fazy: analitycznq i projektowq. W pierwszej fazie definiujemy cele, przypadki uzycia 
i role, natomiast w drugiej projektujemy diagramy UML: klas, sekwencji , architektury 
i komponent6w. Na badania empiryczne z!ozy!o siy kilka element6w: cztery warianty 
algorytmu mr6wkowego (AS, EAS, RAS, MMAS) i dwa warianty optymalizacji rojem 
czqsteczek (Small PSO, Large PSO) testowane za pomocq szesciu zbior6w 
benchmarkowych z biblioteki TSPLIB 49

. Aplikacja testowa by!a uruchamiana do 50 
razy z kazdym zbiorem danych. Za kazdym razem rejestrowano czas przetwarzania, 
d!ugosc znalezionej sciezki, blqd bezwzglydny jako r6znicy d!ugosci znalezionej 
i najlepszej znanej sciezki, b!qd wzglydny jako stosunek b!ydu bezwzglydnego 
i drugosci znalezionej sciezki oraz jakosc definiowanq jako I/( czas przetwarzania * blqd 
wzglydny). Wyniki potwierdzi!y, ze dla duzych zbior6w danych najlepsze wyniki 
generowa! wariant MMAS. 

W ostatniej pracy [poz. B4] z tego zakresu przedstawiono wyniki badan 
symulacyjnych z wykorzystaniem systemu wieloagentowego z inteligencjq stadnq. 
Na podstawie rzeczywistych danych otrzymanych z Zarzqdu Dr6g i Utrzymania Miasta 
(ZDiUM) we Wrodawiu zosta!a wygenerowana i poddana analizie tranzytowa siec 
komunikacyjna obejmujqca drogi krajowe i wojew6dzkie. W opracowanym modelu 
wyr6zniono trzy podstawowe elementy: siec dr6g krajowych i wojew6dzkich, 
poruszanie siy pojazd6w na drodze, zmiany swiate! na skrzyzowaniach i wp!yw tej 
zmiany na ruch pojazd6w. Podstawowe pytanie, na kt6re poszukiwano odpowiedzi, 
dotyczy!o tego, czy mozna byfo zidentyfikowac krytyczne punkty ( odcinki) w sieci 
komunikacyjnej miasta i wprowadzic takie, by uzyskac zwiykszenie przepustowosci 
ruchu drogowego. 

W celu zrealizowania idei polegajqcej na wprowadzeniu zdecentralizowanego 
i efektywnego zarzqdzania ruchem pojazd6w wykorzystano algorytm mr6wkowy 
(ACO) - zgodnie z nim pojazdy pozostawiajq feromon w zaleznosci od tego, jak d!ugo 
czekajq na przejazd. To wfasnie poziom feromonu posrednio odpowiada! za sterowanie 
ruchem pojazd6w, gdyz zaleznosc miydzy czasem oczekiwania na sygna! zielony 
a koncentracjq feromonu wpfywafa na dziafanie sygnalizacji swietlnej , a w rezultacie 
na ruch pojazd6w. Ruch pojazd6w by! generowany w kilku krokach. W pierwszym 
kroku dodawane by!y pojazdy przejezdzajqce w ruchu tranzytowym. Nastypnie 
obliczana byfa r6znica wystypujqca miydzy wartosciq rzeczywistq zmierzonq na drodze 
przez ZDiUM i aktualnym natyzeniem ruchu na tym samym odcinku drogi i o tej samej 

48 http://agenttool.cis.ksu.edu 
49 G. Reinelt, TSPL/8-a traveling salesman problem library, ORSA Journal on Computing 3, 376-384 (1991}. 
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porze dnia. Uzyskanie wartosci dodatniej implikowalo koniecznosc wygenerowania 
wiykszego natl(zenia ruchu dla tego fragmentu sieci tranzytowej , z kolei uzyskanie 
wartosci ujemnej powodowalo wstrzymanie procesu generowania nowych pojazd6w 
i skierowanie istniejqcych na inne trasy. Podczas dzialania algorytmu obliczana byla 
srednia arytmetyczna wsp6kzynnika nasycenia sladu feromonowego. Jezeli pojazd 
napotkal slad odbiegajqcy od sredniej o zadanq wartosc, np. ustalonq procentowo, m6gl 
zmienic swojq trasy pod warunkiem, ze wybrana droga r6wniez doprowadzilaby go 
do pierwotnie wskazanego punktu docelowego. Poniewaz zalozono, ze kazdy pojazd 
pozostawial slad feromonowy w zaleznosci od czasu oczekiwania na przejazd, wiyc 
uaktualnienie poziomu feromonu odbywalo siy kazdorazowo przed wjazdem 
na skrzyzowanie. Wsp6lczynniki wzmocnienia sladu i parowania feromonu byly 
dobierane empirycznie. 

Badania symulacyjne zostaly przeprowadzone dwuetapowo. Pierwsza czysc badan 
dotyczyla optymalizacji ruchu na istniejqcej sieci dr6g tranzytowych. Za skracanie lub 
wydluzanie czasu trwania swiatla zielonego w metodzie propagacji bezposredniej 
odpowiadaly sterowniki, kt6re dzialaly na podstawie nastypujqcych parametr6w: progu 
(okreslal poziom reakcji na zator uliczny), selektywnofri (okreslal poziom reakcji 
na zqdanie zmiany), trwalofri (okreslal czas trwania ostatnio wprowadzonej zmiany) 
i propagacyjnofri (okreslal list(( sterownik6w informowanych o zmianie). Jesli 
sterownik zaobserwowal natyzenie pojazd6w wiyksze od stopnia progu, wysylal 
sqsiadujqcym sterownikom informacjy o koniecznosci wydluzenia drugosci trwania 
sygnalu zielonego na lqczqcym je pasie dojazdowym. Zgodnie z parametrem 
propagacyjnosc1 wysylana wiadomosc powinna byla dotrzec do sqsiad6w 
na skrzyzowaniach stanowiqcych kontynuacjy trasy pojazd6w z pasa ruchu, na kt6rym 
przekroczony zostal pr6g natl(zenia. W drugiej czysci - zaproponowano wyznaczenie 
nowej drogi tranzytowej metodq propagacji posredniej, bazujqc na algorytmie 
mr6wkowym. Celem tych badan bylo sprawdzenie czy dodanie nowego, wewnytrznego 
polqczenia pozwoliloby na obnizenie natyzenia ruchu w innej czysci istniejqcej sieci 
komunikacyjnej. Mimo iz osiqgniyto skr6cenie czasu oczekiwania na przejazd srednio 
o 12% w stosunku do stanu pierwotnego, nie byly to wielkofoi w pelni 
satysfakcjonujqce. Uwidocznily siy dwie podstawowe przyczyny takiego stanu rzeczy. 
Po pierwsze, mimo wielu test6w nie udalo sit( uzyskac lepszych wartosci dla 
wsp6lczynnik6w wzmocnienia i parowania feromonu . Problem ten wymaga dalszych 
badan i zastosowania na przyklad algorytmu genetycznego w celu optymalnego 
dobrania odpowiednich wartosci. Po drugie, udostl(pnione dane przez ZDiUM 
o natyzeniu ruchu pojazd6w dotyczyly jedynie wybranych punkt6w w miescie, przez co 
nie mozna bylo zamodelowac lokalnego ruchu pojazd6w przecinajqcego kierunki 
tranzytowe. To z kolei ze wzglydu na duze natyzenie feromonu po szczycie 
komunikacyjnym powodowalo op6foienia w prawidlowym ustawianiu czasu trwania 
sygnalu zielonego. 

4.3.3.4. Propagacja kaskadowo-progowa 

Ze wzglydu na ogromny rozw6j sieci spolecznych, jaki obserwowany jest od polowy lat 
dziewiycdziesiqtych XX wieku, zainteresowanie habilitanta skierowane zostalo 
na poszukiwanie nowego mechanizmu propagacji danych, rozszerzajqcego mozliwosci 
modelowania i symulacji w systemie spolecznym. W pracy [poz. 83] przeprowadzono 
analizl( procesu propagacyjnego wystypujqcego w systemach spolecznych 
i zaproponowano nowy generyczny algorytm propagacyjny z wariantami: kaskady, 
progu i preferencji. Pierwszy z nich byl skoncentrowany na uzytkowniku lub 
komponencie wysylajqcym dane, drugi na ich odbiorcy. Trzeci wariant umozliwial 
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uwzglydnienie preferencji uzytkownika. Praktycznym przykladem wykorzystania 
opracowanego algorytmu byl wariant progowy z preferencjq, kt6ry zapewni! 
zamodelowanie dzialan marketingowych typu wirusowego, w tym sprzedaz powiqzanq. 

Badania nad algorytmem propagacyjnym kontynuowano, czego efektem byla 
publikacja [poz. 82]. Tym razem generyczny algorytm z poprzedniej pracy, zostal 
zaimplementowany w systemie Matlab i przebadany dla trzech typ6w sieci : losowej, 
ma!ych swiat6w i bezskalowej . W analizie procesu propagacyjnego uwzglydniono 
nastypujqce parametry: sredniq dlugosc najkr6tszych sciezek, wykladnik 
charakterystyczny rozkladu stopni wierzcholk6w i najwiykszq wartosc wektora 
wlasnego. Dia kazdego zdeftniowanego zestawu testowego przeprowadzono 100 prob 
symulacyjnych. Badano zaleznosci rozmiaru i szybkosci procesu propagacyjnego, 
wariantu progowego i kaskadowego oraz liczby nieudanych ,,zarazen" w funkcji 
krok6w propagacyjnych. Dodatkowymi zmiennymi byly: liczba poczqtkowych 
propagator6w wyrazana w punktach bazowych, strategia wyboru propagator6w, wartosc 
progu oraz liczba krok6w algorytmu. Wyniki uzyskane w trakcie eksperyment6w 
mozna bylo podsumowac nast((pujqco. Rozmiar i szybkosc propagacji by!y najwiyksze 
w przypadku sieci bezskalowych, a najmniejsze dla sieci malych swiat6w. Wielkosc 
zbioru propagator6w mial wiyksze znaczenie dla sieci ma!ych swiat6w niz 
w pozostalych przypadkach. Im wiykszy byl zbi6r poczqtkowy, tym wiykszy stawal si(( 
rozmiar propagacji . Ponownie, podobnie jak w przypadku pracy [poz. B8] okazalo si((, 
ze r6znice strukturalne w spos6b bezposredni wplywaly na charakterystyk(( propagacji 
danych. Spos6b wyboru zbioru propagator6w takZe przekladal si(( na szybkosc 
propagacji. Jezeli wybralismy wyzly z duzym stopniem wierzcholk6w, wtedy moglismy 
siy spodziewac wiykszej szybkosci procesu. Ostatni z przeprowadzonych 
eksperyment6w polegal na por6wnaniu sieci oryginalnej z sieciq propagacyjnq -
utworzonq z ,,zara2:onych" wyzl6w w trakcie procesu. Taka siec propagacyjna miala 
WiykSZq Sredniq dlugosc najkr6tszych SCiezek j Wiykszy wykladnik charakterystyczny 
rozkladu stopni wierzcholk6w. Przeprowadzona analiza pozwolila lepiej zrozumiec 
zachowanie algorytmu generycznego i potwierdzila szerokie mozliwosci praktycznego 
jego zastosowania. 

4.3.3.5. Podsumowanie cyklu publikacji 

Podjyte prace badawcze, kt6rych rezultaty zosta!y przedstawione w cyklu publikacji 
stanowiqcych osiqgniycie naukowe habilitanta, byly wspierane ftnansowo i inspirowane 
rzeczywistymi problemami zidentyftkowanymi w pi((ciu projektach badawczych: 

I. Projekt badawczy PIEF-GA-2010-274375 pt. ,,To what extent can design 
principles for complex networks be derived from the study of error propagation 
phenomenon in smart and bio-inspired network structures" w ramach FP7 
Marie-Curie Action: "Intra-European fellowships for career development" 
ftnansowany przez Komisjy Europejskq, realizowany w latach 2012-2014 na 
Bournemouth University (Wielka Brytania), habilitant byl kierownikiem 
projektu. 

2. Projekt badawczy N N516 448538 pt. ,,Metody propagacji danych 
w rozwiqzywaniu zadan kolektywnej inteligencji" ftnansowany przez MNiSW, 
realizowany w latach 2010- 2011 , habilitant byl kierownikiem projektu. 

3. Projekt badawczy pt. ,,Structural Performance Evaluation for Knowledge 
Integration" finansowany przez Deutscher Akademischer Austauschdienst, 
realizowany w 2009 roku na Erlangen-Ntirnberg University (Niemcy), habilitant 
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by! kierownikiem projektu. 

4. Projekt badawczy N N519 407437 pt. ,,Metody integracji wiedzy w wybranych 
zadaniach kolektywnej inteligencji" finansowany przez MNiSW, realizowany 
w latach 2009-2012, habilitant by! jednym z g!6wnych wykonawc6w projektu. 

5. Projekt badawczy pt. ,,Badanie propagacyjnych zaleznosci miydzy obiektami 
w rozproszonym systemie informacyjnym" finansowany przez Politechniky 
Wroclawskq, realizowany w latach 2006-2007, habilitant by! kierownikiem 
projektu. 

Istotnym osiqgniyciem - z punktu widzenia habilitanta - Sq takze dwie prace scisle 
zwiqzane z tematem badawczym cyklu publikacji, w kt6rych habilitant pe!ni! roly 
redaktora numeru specjalnego i redaktora korespondencyjnego monografii. Pierwsza 
praca to podw6jny numer specjalny pt. ,,Propagation Phenomenon in Complex 
Networks: Theory and Practice" [poz. A 7] zawierajqca 25 artyku!6w na temat 
propagacji danych wystypujqcych w sieciach zfozonych. Drugq pracq jest monografia 
wieloautorska pt. ,,Propagation phenomena in real world networks" [poz. M4] 
zawierajqca 14 rozdzia!Ow, kt6ra byla jednq z 50% najczysciej elektronicznie 
pobieranych ksiq:Zek Springera w 2015 roku (zarejestrowano prawie 6 tys. po bran). 
Obie prace stanowiq obszerne kompendium wiedzy na temat zasadniczych problem6w 
wynikajqcych z propagacji danych, ze szczeg61nym uwzglydnieniem sieci 
rzeczywistych i ich modeli. 

Oryginalny wklad do zagadnien modelowania mechanizm6w propagacyjnych 
w dziedzinie system6w wieloagentowych i sieciowych polega na: 

a) wykorzystaniu mechanizmu retleksji do dystrybucji pakiet6w klas i danych; 

b) zbadaniu zjawiska cyklu propagacyjnego, zdefiniowaniu pojycia progu 
oplacalnosci oraz opracowaniu strategii limitowania procesu propagacyjnego; 

c) wykazaniu, :le rozwiqzania bazujqce na propagacji kodu i danych w srodowisku 
wieloagentowym, przy jednoczesnym wyr6wnywaniu r6Znic wydajnosciowych 
oraz ograniczaniu cyklu propagacyjnego, przynoszq najlepsze rezultaty 
w stosunku do ponoszonych koszt6w; 

d) pokazaniu, :le skutecznym sposobem uzyskiwania r6wnowagi pomi((dzy 
wyr6wnywaniem mocy obliczeniowej wyz!6w a ograniczeniem propagacji 
i wystypowania cykli jest dynamiczne dodawanie/usuwanie kodu i danych 
w wybranych wyzlach; 

e) sprawdzeniu, :le technologia Java RMI spe!nia wymagania propagacji kodu 
i danych; 

f) om6wieniu problem6w dotyczqcych integracji paradygmatu czasu rzeczywistego 
i systemu wieloagentowego na potrzeby symulacji propagacji danych; 

g) przeprowadzeniu analizy propagacji b!yd6w w srodowisku sieciowym metodq 
symulacji i pokazaniu, :le przebieg i zakres tego procesu zale:Zq przede wszystkim 
od struktury topologicznej systemu oraz typu i momentu wystqpienia b!ydu, 
a wykorzystanie analizy procesu propagacji umozliwia znalezienie sprawnych 
i odpornych na uszkodzenia metod na poziomie po!qczen miydzy r6znymi 
komponentami sieci; 

h) wykazaniu, :le algorytmy optymalizacji wykorzystujqce inteligencjy stadnq 
w srodowisku wieloagentowym oparte na posredniej propagacj i danych 
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prowadzct do rozwictzan efektywnych, pomimo, ze nie uwzglydniajq wszystkich 
rzeczywistych zdarzen, kt6re mogq pojawic siy w systemie; 

i) pokazaniu, ze tak jak dla propagacji bezposredniej podstawct jest relacja 
sqsiedztwa miydzy krawydziami (wierzcho!kami) struktury topologicznej , tak dla 
propagacji posredniej takq roly pe!ni mechanizm stygmergii; 

j) empirycznym zweryfikowaniu przydatnosci metodologii MaSE do projektowania 
system6w wieloagentowych wykorzystujqcych inteligencjy stadnct; 

k) opracowaniu nowego generycznego algorytmu propagacyjnego z wariantami: 
kaskady, progu i preferencji dla system6w spolecznych. 

4.3.4. Wybrane cytowania prac wchodzqcych w sklad osh1gni~cia naukowego 

Ponizej znajduje siy lista cytowan wed!ug bazy Web of Science dotyczqca 
jednotematycznego cyklu publikacji. 

[B4] Krol D., Mrozek M. (2011): Swarm-based Multi-agent Simulation: a Case Study 
of Urban Traffic Flow in the city of Wroclaw. LNAI 6923, Springer: 191-200 
(punktacja MNiSW (Web of Science): JO). 

I. Jabbarpour, MR (Jabbarpour, Mohammad Reza); Malakooti, H (Malakooti, 
Hossein); Noor, RM (Noor, Rafidah Md); Anuar, NB (Anuar, Nor Badrul); 
Khamis, N (Khamis, Norazlina). Ant colony optimisation for vehicle traffic 
systems: applications and challenges.INTERNATIONAL JOURNAL OF BIO
INSPIRED COMPUTATION Volume: 6 Issue: I Pages: 32-56 Published: 2014. 

2. Batista, AD (Batista Junior, Antonio de Abreu); Coutinho, LR (Coutinho, 
Luciano Reis). A Multiagent System for Combining Green Wave and Adaptive 
Control in a Dynamic Way. 2013 16TH INTERNATIONAL IEEE 
CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS - (JTSC) 
Book Series: IEEE International Conference on Intelligent Transportation 
Systems-ITSC Pages: 2439-2444 Published: 2013. 

3. Batista, AD (Batista Junior, Antonio de Abreu); Coutinho, LR (Coutinho, 
Luciano Reis). Incorporating Explicit Coordination Mechanisms by Agents 
to Obtain Green Waves. ADVANCED METHODS AND TECHNOLOGIES FOR 
AGENT AND MULTI-AGENT SYSTEMS Book Series: Frontiers in Artificial 
Intelligence and Applications Volume: 252 Pages: 137-145 DOI: 10.32331978-
1-61499-254-7-137 Published: 2013. 

4. Conesa, J (Conesa, J); Cavas-Martinez, F (Cavas-Martinez, F.); Fernandez
Pacheco, DG (Fernandez-Pacheco, D. G.). An agent-based paradigm 
for detecting and acting on vehicles driving in the opposite direction 
on highways. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Volume : 40 Issue: 13 
Pages: 5113-5124 DOI: 10.1016/j.eswa.2013.03.026 Published: OCT 1 2013. 

[BS] Krol D., Drozdzowski M. (2010): Use of MaSE methodology for designing 
a swarm-based multi-agent system. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 
21(3): 221-231 (punktacja MNiSW: 13, IF=0.648). 

1. Behnamian, J (Behnamian, J.). Particle swarm optimization-based algorithm 
for fuzzy parallel machine scheduling. INTERNATIONAL JOURNAL 
OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY Volume: 75 Issue: 5-8 
Pages: 883-895 DOI: 10.1007/s00170-014-6181-0 Published: NOV 2014. 
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2. Behnamian, J (Behnamian, J.) ; Ghomi, SMTF (Ghomi, S. M T. Fatemi) ; 
Zandieh, M (Zandieh, M). Realistic variant of just-in-time flowshop scheduling: 
integration of L-p-metric method in PSO-like algorithm. INTERNATIONAL 
JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY Volume : 
75 Issue: 9-12 Pages: 1787-1797 DOI: I0.1007/s00170-014-6219-3 Published: 
DEC 2014. 

3. Farschtschi, Y (Farschtschi, Yousef); Moeller, DPF (Moeller, Dietmar P. F.) ; 
Gollnick, V (Gollnick, Volker). CONCEPT OF AN AGENT-BASED 
FRAMEWORK FOR MODELING CIVIL AIRCRAFT SWARM BEHAVIOR 
IN FORMATION FLIGHT. PROCEEDINGS OF THE 2012 GRAND 
CHALLENGES IN MODELING & SIMULATION (GCMS '12) Book Series: 
Simulation Series Volume: 44 Issue: 11 Pages: 24-30 Published: 2012. 

4. Ho, MTP (Ho Mai Thi Pham); Jung, JJ (Jung, Jason J.). Contextual Syndication 
Based on Tag Correspondences: a Case Study of Flickr. INFORMATION
AN INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY JOURNAL Volume: 14 Issue: 11 
Pages: 3623-3629 Published: NOV 2011 . 

[BS] Krol D., Kukla G. (2009): Analysis of the Error Propagation Phenomenon 
in Network Structures. Computing and Informatics 28(6): 811-842 (punktacja 
MNiSW: 13, IF=0.456). 

I . Geetha, DD (Geetha, D. D.); Nalini, N (Nalini, NJ; Biradar, RC (Biradar, 
Rajashekhar C.). Agent based trusted neighbor identification in Wireless Sensor 
Networks. AI COMMUNICATIONS Volume: 28 Issue: 4 Pages: 693- 708 DOI: 
I0.3233/AIC-150673 Published: 2015. 

2. Liu, YJ (Liu, Yujing); Peng, W (Peng, Wei); Su, JS (Su, Jinshu) ; Wang, ZL 
(Wang, Zhilin). Assessing the Impact of Cascading Failures on the Interdomain 
Routing System of the Internet. NEW GENERATION COMPUTING Volume: 32 
Issue: 3-4 Pages: 23 7-255 DOI: I0.1007/s00354-014-0403-8 Published: AUG 
2014. 

[B9] Krol D., Lupa A. (2009): Agent Migration: Framework for Analysis. Journal of 
Universal Computer Science 15(4): 941 - 966 (punktacja MNiSW: 13, IF=0.669). 

I. Amigoni, F (Amigoni, Francesco) ; Continanza, L (Continanza, Luca). 
A LATTICE-BASED APPROACH TO THE PROBLEM OF RECRUITMENT IN 
MULTIAGENT SYSTEMS. COMPUTATIONAL INTELLIGENCE Volume: 29 
Issue: I Pages: 156-186DOI: IO.lllllcoin.12001 Published: FEB 2013. 

2. Zhang, HL (Zhang, Hao Lan); Liu, JM (Liu, liming); Zhang, YC (Zhang, 
Yanchun). Utilizing BDI Agents and a Topological Theory for Mining Online 
Social Networks. FUNDAMENTA INFORMATICAE Volume: 12 7 Issue: 1-4 
Pages: 479-494 DOI: I0.3233/FI-2013-922 Published: 2013. 

3. Kukla G (Kukla, Grzegorz); Kazienko P (Kazienko, Przemyslaw); Brodka P 
(Brodka, Piotr) ; Filipowski T (Filipowski, Tomasz) . SocLaKE: Social Latent 
Knowledge Exp/orator. COMPUTER JOURNAL Volume: 55 Issue: 3 Pages: 
258-276 DOI: I0.1093/comjnl/bxr093 Published: MAR 2012. 

[B 11] Krol D., Zelmozer M. (2008): Structural Performance Evaluation of Multi
Agent Systems. Journal of Universal Computer Science 14(7): 1154-1178 
(punktacja MNiSW: 13, IF=0.488). 
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1. Ajitha, S (Ajitha, S.); Kumar, TVS (Kumar, T V Suresh); Geetha, DE (Geetha, 
D. E.); Rajianikanth, K (Rajianikanth, K.). Early Performance Prediction of Co
operative Multi-Agent Systems. INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON MODELLING OPTIMIZATION AND COMPUTING Book Series: Procedia 
Engineering Volume: 38 Pages: 3037-3048 DOI: 10.1016/j.proeng.2012.06.354 
Published: 2012. 

2. Di Bitonto, P (Di Bitonto, Pierpaolo); Laterza, M (Laterza, Maria); Roselli, T 
(Roselli, Teresa); Rossano, V (Rossano, Veronica) . Evaluation of Multi-Agent 
Systems: Proposal and Validation of a Metric Plan. TRANSACTIONS 
ON COMPUTATIONAL COLLECTIVE INTELLIGENCE VII Book Series: 
Lecture Notes in Computer Science Volume: 7270 Pages: 198-221 Published: 
2012. 

3. Di Bitonto, P (Di Bitonto, Pierpaolo); Laterza, M (Laterza, Maria); Roselli, T 
(Roselli, Teresa); Rossano, V (Rossano, Veronica) . An Evaluation Method 
for Multi-Agent Systems. AGENT AND MULTI-AGENT SYSTEMS: 
TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS, PT L PROCEEDINGS Book Series: 
Lecture Notes in Artificial Intelligence Volume: 6070 Pages: 32-41 Published: 
2010. 

[B 12] Krol D., Kukla G. (2007): Distributed code and data propagation algorithm 
for longest common subsequence problem solving. LNAI 4496, Springer: 694-
703 (punktacja MNiSW: 13). 

1. Filipowski T (Filipowski, Tomasz); Kazienko P (Kazienko, Przemyslaw); 
Brodka P (Brodka, Piotr); Kajdanowicz T (Kajdanowicz, Tomasz). Web-based 
knowledge exchange through social links in the workplace. BEHAVIOUR 
& INFORMATION TECHNOLOGY Volume: 31 Issue: 8 Special Issue: SI 
Pages: 779-790 DOI: 10.1080/0144929X2011.642895 Published: 2012. 

5. Om6wienie pozostalych osi~gniirc naukowo-badawczych 

5.1. Osiqgniircia naukowo-badawcze przed uzyskaniem stopnia doktora 

Pierwszym osi'!gniyciem po zakonczeniu studi6w byl 3-miesiyczny stat zagraniczny 
w jednostce naukowo-badawczej Fraunhofer Institute w Stuttgarcie (Niemcy, I 990). Jut 
na samym pocz'!tku dzialalnosci dydaktycznej, w I 992 roku, wsp61nie z drem Andrzejem 
Sieminskim opracowalem skrypt dydaktyczny pt. ,,Zaawansowane metody 
oprogramowywania system6w informacyjnych w jyzyku C". Natomiast w 1997 roku 
bylem wsp6lautorem podrycznika pt. ,,Komputerowa ewidencja obiekt6w 
intynieryjnych" przygotowanego dla student6w wytszych uczelni i sluchaczy studi6w 
podyplomowych o kierunkach komunikacyjnych. 

W pocz'!tkowym okresie pracy naukowej zajmowalem siy gl6wnie problemami 
zwi'!zanymi z paradygmatem obiektowym oraz jego adaptacj'! w srodowisku 
bazodanowym. Dorobek naukowy z tego okresu obejmuje 3 artykuty w czasopismach 
naukowych oraz 20 prac opublikowanych w materialach konferencyjnych. W ramach 
dzialalnosci naukowo-badawczej uczestniczylem w rz'!dowym programie pt. ,,Rozw6j 
informacji naukowej w Pol see" ( 1988-1990), a p6foiej bralem udzial w grancie KBN 
pt. ,,Mikrokomputerowy zintegrowany system zarz'!dzania wydawnictwami ci'!glymi 
w bibliotece naukowej" (1991-1993). Bylem kierownikiem grantu KBN pt. ,,Obiektowy 
model bibliograficznej hazy danych" ( 1993-1996). 

W 200 l roku obronilem rozprawy doktorsk() pt. ,,Dynamika danych w obiektowej bazie 
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danych". Celem rozprawy bylo opracowanie modelu obiekt6w wieloklasowych 
odzwierciedlaj'lcego dynamiky danych. Ze wzglydu na peln'l wieloklasowosc obiektu 
wprowadzono nowe pojycia takie jak: pochodzenie atrybutu, sumy i przeciycie 
atrybut6w. Przeanalizowano ograniczenia obiekt6w wieloklasowych i opracowano jyzyk 
manipulacji obiektami wieloklasowymi. 

5.2. Podsumowanie dorobku naukowego przed uzyskaniem stopnia doktora 

OGOLEM (pub!. i niepubl.): 46 

P UBL/KA CJE P Wr: 25 NIEPUBLIKACJE PWr: 21 

podryczniki lokalne doktoraty: 

skrypty raporty serii PRE: 4 

artyku!y lokalne 3 raporty serii SPR: 16 

referaty /komunikaty 
8 miydzynarodowe 

referaty/komunikaty lokalne 12 

Zestawienie zostalo przygotowane na podstawie wykazu prac zarejestrowanych w bazie 
DONA Biblioteki Gl6wnej i Osrodka Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki 
Wroclawskiej (stan na dzien: 24.10.2016). 

5.3. Pozostale osi~gni-rcia naukowo-badawcze po uzyskaniu stopnia doktora 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora gl6wnymi obszarami badan w pracy naukowej 
habilitanta byly (a) systemy rozproszone, w tym systemy sieciowe i wieloagentowe, 
(b) sztuczna inteligencja, w tym kolektywna inteligencja i inteligencja obliczeniowa, oraz 
(c) inzynieria oprogramowania. Podjyte prace badawcze dotyczyly kazdego 
z powyzszych obszar6w, a ich gl6wnym celem bylo osi'lgniycie synergii miydzy nimi 
oraz zastosowanie wynik6w w praktyce. Za istotny dorobek naukowy prowadzonych 
pozostalych badan nalezy uznac: 

I. Opracowanie por6wnania algorytm6w heurystycznych takich jak: algorytm 
genetyczny (GA), algorytm mr6wkowy (ACO), przeszukiwanie tabu (TS) oraz 
rozwi'lzan hybrydowych (ACO-GA oraz GA-TS) dla problemu automatycznego 
przydzialu (alokacji) referatu recenzentowi [poz. A I]. 

2. Wykorzystanie archiwum zasob6w WWW do poprawy jakosci wyszukiwania 
informacji oraz zdefiniowanie miar efektywnosci wyszukiwania w repozytoriach 
danych archiwalnych [poz. A2]. 

3. Opracowanie rozmytego regulatora dla smiglowca typu Kania uwzglydniaj'lcego 
zaburzenia lotu w zawisie [poz. A3, A5] . 

4. Opracowanie innowacyjnego projektu informatycznego i koordynowanie prac 
programistycznych oraz wdrozeniowych dla systemu komputerowego Ewidencj i 
Grunt6w, Budynk6w i Lokali EGB2000 [poz. E 16, E 17, E22-E27]. 

5. Opracowanie innowacyjnego projektu informatycznego i koordynowanie prac 
programistycznych oraz wdrozeniowych w ramach programu badawczego 
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pt. ,,Naukowe i techniczne podstawy Systemu Zarz'ldzania Mostami Kolejowymi 
SMOK" [poz. E28, J9, J 12] . 

6. Zaprojektowanie algorytmu tworzenia kryg6w przyjaci6l w sieciach spolecznych 
wykorzystuj'lcego jawne cechy oraz podobienstwo z tzw. uzytkownikiem centralnym 
[poz. El]. 

7. Opracowanie zafozen dla autorskiego systemu por6wnywania dokument6w oraz 
algorytmu sprawdzaj'lcego poprawnosc dokumentu z wzorcem [poz. E2]. 

8. Opracowanie por6wnania algorytm6w heurystycznych dla og61nego problemu 
przyporz'ldkowywania (GAP) [poz. E6]. 

9. Okreslenie koncepcji optymalizacji regulatora rozmytego dla helikoptera PZL Kania, 
analizy rezultat6w z eksperyment6w symulacyjnych helikoptera w zawisie i przy 
uderzeniu wiatru [poz. E7]. 

I 0. Opracowanie metody wykorzystania sieci neuronowych do rozpoznawania cech 
obiekt6w w czasie rzeczywistym na przykladzie rozpoznawania tablic rejestracyjnych 
pojazd6w [poz. E8]. 

11. Opracowanie systemu konferencyjnego z inteligentnym modulem przypisywania prac 
do recenzent6w [poz. E9]. 

12. Opracowanie koncepcj i systemu pozycjonowania w zaleznosci od ruchu 
internetowego [poz. E 1 O]. 

13. Opracowanie koncepcji systemu wieloagentowego dla inteligentnego domu 
[poz. E 11 ]. 

14. Znalezienie najlepszej metody regresyjnej oceny stanu technicznego na podstawie 
intensywnosci i rozmiar6w uszkodzen przy wykorzystaniu oprogramowania KEEL 
[poz. El2]. 

15. Opracowanie koncepcji kalendarium konferencyjnego i wykorzystanie do tego celu 
ontologii [poz. E14]. 

16. Zastosowanie modelowania rozmytego typu Takagi-Sugeno-Kang oraz algorytmu 
ewolucyjnego implementujqcego podejscie typu Pittsburgh z obszaru algorytm6w 
genetycznych dla prob I emu wyceny nieruchomosci [poz. E 16]. 

17. Opracowanie metody integracji system6w katastralnych i finansowo-ksiygowych 
[poz. El 7] . 

18. Opracowanie prototypu systemu czasu rzeczywistego rozpoznaj'lcego tablice 
rejestracyjne pojazd6w przy wykorzystaniu s1ec1 czasowo-przestrzennej 
Spatiognitron na podstawie sekwencji zdjyc ze strumienia video [poz. E 18]. 

19. Opracowanie rozmytego systemu rozpoznawania liczby os6b znajduj'lcych siy 
na obrazie z kamery [poz. E 19] . 

20. Opracowanie metody rozproszonego renderowania obrazu 30 [poz. E21]. 

21. Opracowanie rozmytego modelu wycen nieruchomosci oraz por6wnanie modeli 
rozmytych Mamdaniego i TSK [poz. E22, E23]. 

22. Opracowanie systemu metrykjakosciowych dla danych katastralnych [poz. E24]. 

23 . Opracowanie adaptacyjnej metody rekomendacji dynamicznych stron WWW 
uwzglydniajqcej model zachowania uzytkownik6w oraz wplyw czasu 
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[poz. E25, E27] . 

24. Wykorzystanie wnioskowania rozmytego w metodzie oceny pracy operator6w 
, systemu katastralnego [poz. E26]. 

25. Opracowanie koncepcji projektu i implementacji aplikacji przetwarzania 
r6wnoleglego opartego o klaster komputer6w por6wnuj')cej pary sekwencji metod') 
najdluzszej wsp6lnej podsekwencji na platformie J2EE [poz. E29]. 

5.4. Podsumowanie dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora 

OGOLEM (pub/. i niepubl.): 91 

PUBLIKACJE PWr: 75 

monografie lokalne 

rozdzialy w 
miydzynarodowe 

ksi<rzkach 
9 

rozdzialy w ksi<µ:kach lokalne 

artyku!y miirdzynarodowe 

artykuly lokalne 

referaty /komuni katy 
miirdzynarodowe 

referaty/komunikaty lokalne 

redaktorstwa miydzynarodowe 

PUBLIKACJE 
POPULARNONA UKOWE: 

Publikacje: 

31 

5 

23 

2 

3 

6 

na Liscie Filadelfijskiej: 13 

z Impact Factor (baza JCR) : 10 

na liScie czasopism MNiSW: 35 

w tym naA: 28 

w tym na B: 7 

w Web of Sci. (ref konf) : 11 

cytowan og6lem: 77 

w tym w r. 2010: 2 

w tym w r. 2011: 9 

NIEPUBLIKACJE PWr: 

raporty serii PRE: 

raporty serii SPR: 
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w tym w r. 2012: 12 

w tym w r. 2013: 8 

w tym w r. 2014: 14 

w tym w r. 2015: 24 

Zestawienie zostalo przygotowane na podstawie wykazu prac zarejestrowanych w bazie 
DONA Biblioteki Gl6wnej i Osrodka lnformacji Naukowo-Technicznej Politechniki 
Wrodawskiej (stan na dzien: 24.lb.2016). 

Szczeg6lowe om6wienie pozostalych osiqgniyc naukowo-badawczych znajduje siy 
w ,,Wykazie opublikowanych prac naukowych" (zob. Z3) oraz w ,,lnformacji 
o osiqgniyciach dydaktycznych, wsp6lpracy naukowej i popularyzacji nauki" (zob. Z4). 

Podsumowanie 

Podstawowym obszarem badawczym habilitanta, kt6ry znalazl odzwierciedlenie 
w przedstawionym cyklu publikacji jest dziedzina system6w sieciowych 
i wieloagentowych, a w szczeg61nosci problem propagacji danych. Prowadzone prace 
wymagaly interdyscyplinarnego podejscia do analizowanych zagadnien, kt6re obejmowaly, 
m. in. inteligencjy obliczeniowq, modelowanie i symulacjy system6w, inzynieriy 
oprogramowania, systemy czasu rzeczywistego oraz systemy sieci zfozonych. lstotnym 
rezultatem prac badawczych Sl'} nowe metody modelowania i symulacji dotyczl'}ce 
(a) propagacji kodu i danych wykorzystujqcych mechanizmy migracyjne, (b) propagacji 
blyd6w wykorzystujqcych topologiy polqczen, (c) propagacji danych wykorzystujqcych 
inteligencjy roju oraz (d) propagacji danych wykorzystujqcych mechanizmy kaskadowo
progowe. Warto podkreslic, ze omawiane zagadnienia byly studiowane w piyciu projektach 
badawczych, z kt6rych dwa mialy miydzynarodowy charakter i znacznq rangy. 
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