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Recenzja osiagni¢é i aktywnoSci naukowej dra inz. Zbigniewa Marszalka w zwiqzku z 
postepowaniem w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja 

Recenzja zostala opracowana na prosbe Kierownika ds. Dyscypliny Naukowej Informatyka 
Techniczna i Telekomunikacja, Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki 
Czestochowskie] wyrazong w pismie nr R-WIMil-512-12/19 z dnia 03 lutego 2020 roku — 

zgodnie z art. 219 Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z pézn. zm.). 

Zasadniczymi elementami recenzji sq: ocena osiagniecia naukowego, ocena aktywnosci nau- 
kowej oraz dorobku dydaktyczno-organizacyjnego i popularyzatorskiego. 

Dokumentacja dostarczona przez Habilitanta zawiera: 

— wniosek o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk inzyreino- 

technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, 

— autoreferat przedstawiajacy opis dorobku i osiggnie¢ naukowych, 
— wykaz opublikowanych prac naukowych, 

— informacje o dorobku dydaktycznym popularyzatorskim 1 wspélpracy miedzynarodowej, 
— kserokopie prac, ktére wchodzqa w skiad osiagniecia naukowego, egzemplarze 

monografii, 

— dokumenty pomocnicze (kopia dyplomu doktorskiego, oSwiadczenia wspdlautoréw prac, 

dane kontaktowe wnioskodawcy, dokumentacja stazy zagranicznych itd.). 

— wersja elektroniczna dokumentacji na CD. 

I. Sylwetka Habilitanta 

Dr inz. Zbigniew Marszatek ukonezy! studia wyzsze 0 specjalnosci metody numeryczne 

i programowanie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytetu Slaskiego w 1978 
roku. W tym samym roku zostal zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Matematyki 
na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Slaskiej. W 1986 roku uzyskat stopieri 
doktora nauk matematyeznych na podstawie rozprawy pt. ,,O pewnych rezydualnych metodach 

rozwiqzywania uktadéw réwnan liniowych” na Wydziale Matematyczno- Fizycznym Poli- 
techniki Slaskiej. Od 1987 a nastepnie od 1996 byt zatrudniony w Instytucie Matematyki, Wy- 

dziatu Matematyczno-Fizycznego, Politechniki Slaskiej kolejno, na stanowisku adiunkta a na- 
stepnie wykladowcy. Od 1998 roku jest zatrudniony, na stanowisku starszego wyktadowcy w 

Instytucie Matematyki, Wydziatu Matematyki Stosowanej, Politechniki Slaskiej. 
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II. Ocena jednotematycznego cyklu publikacji pt.: ,.Nowe rdwnolegte metody sortowania 

przez scalanie duzych zbioréw danych w bazach NoSQL” 

Jako osiqggniecie naukowe stanowiace podstawe do ubiegania sie o uzyskanie stopnia nauko- 

wego doktora habilitowanego, dr inz. Zbigniew Marszaltek przedstawil jednotematyczny cykl 

publikacji pod wspdlnym tytulem ,.Nowe réwnolegle metody sortowania przez scalanie du- 
iych zbioréw danych w bazach NoSQL”. Cyk| ten zawiera 14 pozycji, z ktérych 4 jest opubli- 
kowanych w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR), 6 to publikacje wydane w 

materiatach konferencyjnych indeksowanych w bazie Web of Science oraz SCOPUS, 2 to pu- 
blikacje w czasopismach spoza listy JCR oraz dwie monografie w jezyku angielskim wydane 

przez wydawnictwo Politechniki Slaskiej. 

Badania naukowe prowadzone przez dra Zbigniewa Marszatka, ktére przedstawil w osiqgnie- 
ciu naukowym dotyczqa obstugi duzych zbioréw danych. Wedtug Habilitanta, istotnym elemen- 

tem tych badani bylo opracowanie rownolegtej metody sortowania umozliwiajqce] wykorzysta- 

nie mocy obliczeniowej wspdlczesnych komputer6w (wielordzeniowos¢, wielowatkowos¢ 

itp.). Wynika to z faktu, ze zagadnienia rownoleglego przetwarzania informacji sq podstawa 

dziatania wielu wspdliczesnych systemow informatycznych. Jednym, choé nie jedynym z waz- 

niejszych zagadnien pojawiajacym sie przy obstudze duzych zbiorédw danych jest ich efek- 

tywne sortowanie. Skutkiem prowadzonych przez autora badan nad znalezieniem réwnolegtej 

metody sortowania duzych zbioréw danych bylo zaproponowanie sposobu konstrukcji efek- 

tywnych réwnolegtych algorytméw sortowania przez scalanie. 

Jak juz w wspomniano, cykl publikacji wchodzacych w sklad przedstawianego osiagniecia obej- 

muje 14 artykutéw przytoczonych w kolejnosci podanej w autoreferacie: 

Pl. Zbigniew Marszalek [90%], M. Wozniak, D. Polap : Fully flexible parallel merge sort 
for multi-core architectures. Complexity (IF 1.829, 35 pkt wedtug wykazu MNiSW, 
skala do 50 pkt), 2018, p-ISSN 1076-2787, e-ISSN: 1099-0526, Hindawi-John Wiley & 
Sons, Inc., DOI: 10.1155/2018/8679579 

P2. Zbigniew Marszatek: Parallelization of modified merge sort algorithm. Symmetry (IF 

2.56, 30 pkt wediug wykazu MNiSW, skala do 50 pkt), 2017 vol. 9 no. 9, s. 1-18. p-ISSN: 

2073-8994, MDPI DOI: 10.3390/sym9090176. 

P3. Zbigniew Marszalek : The Analysis of Energy Performance in Use Parallel Merge Sort 
Algorithms. Journal of Information Technology and Control (IF 0.707, 40 pkt wedtug 

wykazu MNiSW z 2019, skala do 200 pkt), Vol. 48 /No. 3, /2019 s. 487-498, DOI: 

10.5755/j01.itc.48.3.23696. 

P4. Zbigniew Marszalek : Parallel fast sort algorithm for secure multiparty computation. - J. 
Univ. Comput. Sci. (IF 1.066, 20 pkt wedlug wykazu MNiSW z 2017, skala do 50 pkt), 

2018 vol. 24 no. 4, s. 488-514, p-ISSN: 0948-695X, e-ISSN: 0948-6968. 

PS. M. Wodniak, Zbigniew Marszalek [70%]. Extended algorithms for sorting large data sets. 

Gliwice : Wydaw. Politechniki Slaskiej, 2014, Monografia (25 pkt wediug wykazu 

MNiSW); nr 526, ISBN: 978-83-7880-224-2. 
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P6. M. Wozniak, Zbigniew Marszalek [70%]. Selected algorithms for sorting large data sets. 

Gliwice : Wydaw. Politechniki Slaskiej, 2013, Monografia (25 pkt wedtug wykazu 
MNiSW); nr 499, ISBN: 978-83-7880-110-8. 

P7. Zbigniew Marszalek; Performance tests on merge sort and recursive merge sort for big 
data processing. -Tech. Sci. (11 pkt wedlug wykazu MNiSW), 2018 vol. 21 nr 1, s. 19- 

35, p-ISSN: 1505-4675, e-ISSN: 2083-4527. 

P8. Zbigniew Marszalek : Performance test on triple heap sort algorithm. Tech. Sci. (11 pkt 
wedlug wykazu MNiSW), 2017 vol. 20 nr 1, s. 49-61, p-ISSN: 1505-4675, e-ISSN: 2083- 

4527. 

P9. Zbigniew Marszalek [90%], G. Capizzi: Modification of parallelization of modified 

marge sort algorithm . Information and software technologies. 25th International Con- 
ference. ICIST 2019, Vilnius, Lithuania, October 10-12, 2019. Proceedings. Eds. Rob- 
ertas Damasevicius and G. Vasiljeviene (Eds.): ICIST 2019, CCIS 1078, pp. 428-440, 

2019, DOI: 10.1007/978-3-030-30275-7_33. 

P10. Zbigniew Marszalek : Modification of parallelization for fast sort algonthm. Information 
and software technologies. 24th International Conference. ICIST 2018, Druskininkai, 

Lithuania, October 4-6, 2018. Proceedings. Eds. Robertas Damasevicius, Vilma Mika- 
syte. Cham : Springer(15 pkt wedlug wykazu MNiSW), 2018, s. 270-278, DOI: 
10.1007/978-3-319-99972-2 21. 

Pll Zbigniew Marszalek : Parallelization of fast sort algorithm. : Information and software 
technologies 23rd International Conference. ICIST 2017, Druskininkai, Lithuania, Octo- 

ber 12-14, 2017. Proceedings. Eds. Robertas Damasevicius, Vilma Mikasyte. Cham : 
Springer (15 pkt wedlug wykazu MNiSW), 2017, s. 408-421, DOI: 10.1007/978-3-319- 
67642-5 34. 

P12 Zbigniew Marszalek :Novel recursive fast sort algorithm. Information and software 

technologies. 22nd International Conference. ICIST 2016, Druskininkai, Lithuania, Oc- 

tober 13-15, 2016. Proceedings. Eds.: Giedre Dregvaite, Robertas Damasevicius. New 

York : Springer (15 pkt wedlug wykazu MNiSW), 2016, s. 344-355, DOT: 10.1007/978- 
3-319-46254-7_27. 

P13. M. Wozniak, Zbigniew Marszatek [80%], M. Gabryel, R. Nowicki. Modified merge sort 
algonthm for large scalg data sets. Artificial intelligence and soft computing. ICAISC 

2013. 12th International conference, Zakopane, Poland, June 9-13, 2013. Proceedings. Pt. 
2. Eds. L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J. M. 

Zurada. Berlin : Springer (15 pkt wedtug wykazu MNiSW), 2013 , s. 612-622, DOI: 

10.1007/978-3-642-38610-7_ 56. 

P14 M. Wozniak, Zbigniew Marszalek,[80%] M. Gabryel, R. K. Nowicki. Preprocessing 

large data sets by the use of quick sort algonthm. Knowledge, information and creativity 
support systems: recent trends, advances and solutions. Selected papers from KICSS'2013 

- 8th International Conference on Knowledge, Information, and Creativity Support Sys- 
tems, November 7-9, 2013, Krakéw, Poland. Pt. 2. Eds. Andrzej M. J. Skulimowski, Ja- 

nusz Kacprzyk. Berlin : Springer (15 pkt wedtug wykazu MNiSW), 2016, s. 111-121, 

Springer; Scopus. DOI: 10.1007/978-3-319-19090-7_9. 

Wszystkie publikacji cyklu dotycza badan prowadzonych w latach 2013-2019, przy czym wigk- 

szos¢ dotyczy ostatniego okresu tzn. 2016-2019. W szesciu przypadkach sq to artykuly wspotau- 

torskie, w ktérych udziat Habilitanta nie jest mniejszy niz 70%. Liczba punkt6w wedltug listy 
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MNiSW uzyskanych z tych artykul6w wynosi 320 (235,3 pkt wazona wg wktadu autorskiego do 

roku 2019 1 40 pkt od roku 2019). Sumaryezna wartos¢ wskaznika Impact Factor dla czasopism, w 

ktorych publikowane byty prace P1, P2, P3 i P4, wynosi IF=6,161. Nalezy zaznaczy¢, ze pozycje 

P3, P7 i P8 oraz monografie P5 i P6 nie zostaty zaindeksowane w bazie DBLP. Ponadto nalezy 

podkresli¢, ze publikacje P1, P2, P3 opublikowano w czasopismach z listy JCR, ktore sq czasopi- 

smami 0 charakterze interdyscyplinarnym lub spoza dyscypliny computer science wedtug klasyfi- 

kacji JCR. Publikacja P4 zostata opublikowana w czasopismie z obszaru computer science, ale 

rankingowanym, jako Q3/Q4 wg. JCR. 

Wszystkie pozycje osiggniecia P1..P14 zaliczytbym do nurtu badawezego, ktory dotyczy pro- 
blematyki metod sortowania i wyszukiwania informacji w duzych wolumenach danych. Chro- 

nologicznie zakres badan przedstawiony w cyklu publikacji wyglada nastepujaco. 

W monografii P6 przedstawiono analize poréwnaweza wybranych znanych algorytmdéw sor- 

towania duzych zbioréw danych (przez wstawianie, babelkowe, Quick sort oraz rozrzutowe). 

Zaprezentowano rowniez sposoby modyfikacji wybranych metod sortowania, ktére umozZli- 

wiaja lepsze dzialanie tych algorytméw w przypadku niekorzystnego ulozenia elemento6w w 

zbiorach danych. W artykule P14 przedstawiono badania dotyczace wplywu odpowiedniego 

przygotowania danych na sposob dziatania algorytmu szybkiego sortowania (OSA). Badania 

obejmowaly zlozonos¢é czasowa, uzycie CPU, itd. W artykule P13 zaproponowano zmodyfi- 
kowana wersje algorytmu sortowania przez scalanie, ktéry wykorzystuje scalanie ciagow 

uwzgledniajac wieloprocesorowg architekture komputeréw. W tej pracy przedstawiono row- 

niez wstepne wyniki badan z odmianami algorytmow bez rekurencji(rekursywnosci). Mono- 

grafia P5 przedstawia analize porownawcezq opracowanych algorytméw sortowania duzych 

zbioréw danych. W ramach analiz wyznaczono charakterystyki opisowe tych algorytmow oraz 

ich zlozonosé czasowa zaréwno teoretyczna jak i praktyezna na podstawie licznych testow, W 

pracy opisano réwniez badania nad zmiang struktury przechowywania sortowanych elemen- 
tow a w szczegélnosci struktur przechowywania elementéw wejsciowych. Zaproponowano 

takze zastapienie zasady dwudzielnosci struktur i algorytméw zasadq wielodzietnosci oraz eli- 

minacje rekurencyjnosci. W artykule P12 przedstawiono analize por6wnawcezq dwoch algo- 

rytmdéw szybkiego sortowania FSA (Fast Sort Algorithm) i RFSA(Recursive Fast Sort Algo- 

rithm) dla duzych zbior6w danych. Opisano badania testowe dotyczace obu podejsé w zakresie 

ezasu sortowania, liczby operacji CPU itd. Potwierdzono r6éwniez zlozonosé czasowg obu po- 

dejs¢. W artykule P2 opisano nowg zréwnoleglona metode sortowania przez scalanie ciagow 

ezteroelementowych. Przedstawiono twierdzenie wraz z dowodem okreslajace zlozonosé cza- 

sow@ (Tmax=2n-log2n-2) dla zmodyfikowanego algorytmu rownoleglego sortowania przez sca- 

lanie przy uzyciu n/2 procesoréw. W pracy P8 zaprezentowano wyniki badan nad mozliwosciq 
zwiekszenia wydajnosci sortowania przez tzw. kopcowanie wielodzielne. Przeprowadzone ba- 
dania wykazaly, ze algorytm kopcowania charakteryzuje sie zbyt duzq stala czasowg i nie 

sprawdza sie przy duzych wolumenach danych. W artykule P11 zaprezentowano zmodyfiko- 

wang wersje algorytmu FSA w kontekscie obstugi duzych zbior6w danych. Przedstawiono 

eksperymenty obliczeniowe dotyczace zlozonosci czasowej algorytmu dla zastosowan wyko- 

rzystujacych rozne liczby procesoréw. W artykule P1 przedstawiono w petini skalowalna row- 

nolegta metode sortowania przez scalanie (Fully Flexible Parallel Merge Sort) bedaca rozsze- 

rzeniem metody przedstawionej w P2. Zaproponowana metoda umozliwia wykorzystanie 

wiekszej liczby procesor6w. W pracy przedstawiono i udowodniono dwa_ twierdzenia 

4/9



dotyezace zlozonosci czasowej algorytmu. Do badan wykorzystano model maszyny rownole- 

giej o dostepie swobodnym (PRAM). W artykule P4 przedstawiono rownolegla metod¢ moc- 

nego sortowania przy niezaleznie dzialajgacych procesorach. Wykorzystujac model rownolegtej 
maszyny 0 dostepie swobodnym z mozliwosci czytania pamieci przez wszystkie procesory i 

dopuszczeniem zapisu w tej] samej komérce przez jeden procesor (ang. CREW PRAM). Sfor- 

mutowano i udowodniono dwa twierdzenia dotyczace zlozonosci czasowej prezentowanej me- 

tody. W pracy P7 przedstawiono analize por6wnaweza dwéch wersji algorytmu sortowania 

przez scalanie: rekurencyjna i nierekurencyjna w kontekscie obstugi duzych wolumendow da- 

nych np. baz NoSQL gdzie moga byé zastosowane do wyszukiwania informacji. Wykazano do 

60% wieksza szybkosé dziatlania algorytmu nierekurencyjnego. W artykule P10 przedstawiono 

modyfikacje rownoleglej] metody sortowania duzych zbiorow danych przy zastosowaniu 

dwoch procesoréw dla algorytmu scalania ciggow. Modyfikacja ta umozliwila poprawié teo- 

retyczna zlozonos¢ czasowq metody i udowodnié twierdzenie 0 zlozonosci czasowej algo- 

rytmu. Przeprowadzone badania statystyczne potwierdzity stabilnosé metody jak i teoretyezna 

ziozonosé czasowg. W pracy P3 przedstawiono ciekawy aspekt (techniczny) uzywania rowno- 

leglych algorytméw sortowania przez scalanie zwiazany ze zuzywaniem energii. Przeprowa- 

dzono badania i liczne testy powyzszych algorytmow pod wzgledem ztozonosci czasowej, ale 

rowniez zuzycia energii przez procesory przy sortowaniu duzych wolumenéw danych. Przed- 

stawiono rowniez implementacje algorytméw w postaci pseudokodu. W ostatnim artykule cy- 

klu P9 przedstawiono modyfikacje r6wnolegiego algorytmu sortowania przez scalanie ciagdw 
numerycznych. Zbadano jego zlozonosé czasowg oraz stabilnos¢. Pokazano analizy pordw- 

naweze zaprezentowanego algorytmu z innymi algorytmami sortowania takimi jak: Quick 

Sort, Merge Sort, Heap3 Sort itd. 

Podsumowanie oraz uwagi krytyczne i polemiczne 

Badania przedstawione w cyklu publikacji maja w wiekszosci charakter teoretyczny 1 symula- 

cyjny i koncentruja sie, przede wszystkim nad badaniem zlozonosci czasowej istniejacych 

i zmodyfikowanych algorytméw sortowania. Jednym z wyjatkéw sq badania, ktérych rezultaty 

przedstawiono w pracy P3. Sam autor stwierdza w autoreferacie, ze idea badan bylo zwieksze- 

nie efektywnosci algorytmow sortowania duzych zbiorow danych przez zrownoleglenie pro- 

cesu obliczeniowego, co skutkowato okreslonym tytutem osiagniecia ,,Vowe réwnolegle me- 

tody sortowania przez scalanie duzych zbioréw danych w bazach NoSQL”. 

Po analizie cyklu publikacji P1..P14 mozna stwierdzi¢, ze prezentowane w nich tresci nalezq 

jednak do dwoch nurtéw badawezych. Pierwszego zgodnego z tytultem osiagniecia ,. Nowe réw- 

nolegte metody sortowania przez scalanie...” oraz drugiego , kt6ry mozna okresli¢ jako ,, Ba- 

dania zlozonosci metod sortowania dla duzych zbiordw danych”, bez uwzgledniania aspekt6w 

rownolegtosci, nowosci i bardzo czesto scalania. Drugi z wymienionych nurtow, choc¢ mnie] 

licznie reprezentowany w osiqgnieciu (ok. 40% pozycji) jest z glownym nurtem zwiazany 

znacznie stabiej. Nasuwa sie, wiec pytanie 0 zasadnos¢é umieszczania wszystkich lub czesci 

publikacji z tego nurtu w osiagnieciu tzn. Diaczego je autor wybrat i umiescit w cyklu? 

Oceniajac pozostate publikacje wchodzace w sklad pierwszego — gl6wnego, nurtu badan nalezy 

stwierdzié, ze wiekszosé z prac rzeczywiscie przedstawia zagadnienia dotyczqce problematyki row- 

nolegtych metod sortowania przez scalanie duzych zbior6w danych. Ale juz nie we wszystkich 

pozycjach sq odniesienia do baz danych NoSQL. Co wiecej, jesli juz takie odniesienia si¢ po- 

jawiaja to sq niewystarczajace i czesto sprowadzaja sie do potencjalnych przyszlych 
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zastosowan zaproponowanych metod. Brakuje realnych przykladéw o rzeczywistych /przemy- 

stowych/ rozmiarach uruchamianych i testowanych przy uzyciu dostepnych srodowisk baz da- 
nych implementujacych model NoSQL. Wyrazny brak utylitarnosci prowadzonych badani i za- 
proponowanych metod jest pewngq staboscig ocenianego osiagniecia, zwiaszcza w kontekScie 

dziedziny nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomu- 

nikacja. 

Bez watpienia Habilitant przedstawit pewne modyfikacje i usprawnienia istniejacych metod 

sortowania przez scalanie dla duzych zbioréw danych. Dokonat ich weryfikacji poprzez rze- 
telne badania zaréwno teoretyczne w szczegdlnosci zlozonosci czasowej zmodyfikowanych 

algorytmow jak i liczne eksperymenty obliczeniowe dokonane po ich implementacji. Zapropo- 
nowang metodyke mozna uznaé za poprawna z punktu widzenia formalizmow. Mozna, wiec 

stwierdzi¢, ze Habilitant wnidst pewien wktad w rozw6j dyscypliny. I tu nasuwajq sie dwa 

pytania, refleksje: 

© Czy wniesiony wklad mozna uznaé za istotny? 

© Czy jest on zwigzany z dyscypling informatyka techniczna i telekomunikacja? 

Wedlug mojej opinii odpowiedzi na te pytania nie sa jednoznacznie pozytywne. Biorac pod 
uwage temat i zawartos¢ przedstawionego przez Habilitanta osiqgniecia stwierdzam: 

e Podjeta tematyka badan dotyczaca sortowania duzych zbioréw danych poprzez wyko- 
rzystanie metod rownolegtych uwzgledniajgcych scalanie nie jest tematyka nowg. Ist- 

nieje bardzo wiele prac, ktére opisuja podobne metody i techniki sortowania. W pracach 
tych tez przeprowadzone sq badania teoretyczne i eksperymentalne dotyczace ztozono- 
Sci algorytméw sortowania przez scalanie. Oto przyktadowe (jest ich znacznie wiecej) 
publikacje dotyczace tej tematyki: 

o Arne Maus, A faster, all parallel Merge sort algorithm for multicore processors 
Conference: NIK2018 - Norwegian Informatics Conference, 2018 

o Paira, S., Chandra, S., & Alam, S. K. S. Enhanced Merge Sort- A New Ap- 
proach to the Merging Process. In Procedia Computer Science(Vol. 93, pp. 

982-987). Elsevier B.V. ,2016,. https://doi.org/10.1016/).procs.2016.07.292 
o Russ Miller, Laurence Boxer, Algorithms Sequential and Parallel: A Unified 

Approach, Pearson Education, 1999 
o RS. Francis; I.D. Mathieson, A benchmark parallel sort for shared memory 

multiprocessors, IEEE Transactions on Computers Volume: 37, Issue: 12, 

1988. 

Co wiecej tematyka ta jest obecna w dydaktyce wielu czolowych uczelni jak np. 

o CME 323: Distributed Algorithms and Optimization, Spring 2015 http://stan- 
ford.edu/~rezab/dao. Instructor: Reza Zadeh, Matriod and Stanford. Scribed 

by Henry Neeb, Christopher Kurrus, Andreas Santucci. https://stan- 
ford.edu/~rezab/classes/cme323/S | 6/notes/Lecture04/eme323_lec4.pdf 

e Uzyskane rezultaty w stosunku do standardowych metod sortowania poprzez scalanie 

nie mowigc juz o zmodyfikowanych metodach nie sq przelomowe ani ze wzgledu na 

ztozonosé czasowg ani sam czas obliczen dla duzych zbiorow danych. Zwykle to jest 
do 20% a niekiedy do 40%. Wydaje sie rowniez, ze przedstawione osiggniecie jak i 
uzyskane rezultaty dotyezq dosyé waskiego obszaru badawezego jak na wniosek habi- 

litacyjny. 

 



e Brakuje publikacji najistotniejszych wynikoéw w prestizowych czasopismach indekso- 
wanych przez JCR i klasyfikowanych w obszarze computer science takich jak: 

o JEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 
o JEEE Transactions on Computers 
o Computing 

fe) ACM Transactions on database systems, itp. 

co istotnie zweryfikowaloby, poddato naukowej dyskusji i upowszechnito uzyskane re- 
zultaty. 

e Jesli chodzi o dyscypline osiggniecia to pierwszym moim wyborem bylaby dyscyplina 

informatyka z dziedziny nauk matematycznych a dopiero drugim dyscyplina informa- 
tyka techniczna i telekomunikacja z dziedziny nauk inzynieryjno-technicznych. 

Podsumowujac, stwierdzam, ze przedstawione przez dra inz. Zbigniewa Marszalka osia- 
gniecie naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora bez watpienia zawiera pewien 

wklad w rozw6j dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja, ale nie 
na tyle istotny, aby go ocenié jednoznacznie pozytywnie. 

III. CaloSciowa ocena aktywnosci naukowej 

Publikacje naukowe. W latach 1986-2019 Habilitant opublikowal 8 autorskich oraz 21 wspdl- 
autorskich prac. Wsrdéd nich 6 artykulow (w tym 4 z recenzowanego cyklu publikacji) jest opu- 

blikowanych w czasopismach indeksowanych na liscie JCR posiadajacych wskaznik /mpact 
Factor (wg Thomson Reuters). Zgodnie z oSwiadczeniem Habilitanta sumaryczna wartosé 
wskaznika IF dla tych prac wynosi IF = 8.698. Wktad autorski w 4 pracach z cyklu nie jest 

mniejszy niz 70% natomiast pozostatych 2 wynosi odpowiednio 20% i 5%.. Laczna liczba 

punktow uzyskanych z wszystkich opublikowanych prac (wg. list czasopism MNiSW) do 2018 
roku po weryfikacji wg. wktadu wspotautorskiego wynosi 285,1 pkt oraz 45 pkt po roku 2018. 

Habilitant nie podat sumy punktéw wg. wktadu wspdlautorskiego. 

Uwazam, ze w rozwazanym okresie dziatalnosci naukowej (33 lat) Habilitant uzyskat dosta- 
teczny (na granicy akceptowalnosci) dorobek naukowy pod wzgledem parametrycznym (suma- 
rycznej liczby artykuldw, punktéw, publikacji i referatow konferencyjnych). Na taka ocene 
wptywa zbyt mata liczba publikacji w stosunku do bardzo dlugiego okresu czasu podlegajacego 
ocenie oraz czeste publikowanie w czasopismach o charakterze interdyscyplinarnym. Wi¢k- 
szosé z Jego publikacji ma charakter wspdtautorski, ale udziat wlasny w tych pracach jest wy- 

razny i w wielu przypadkach dominujacy. Trzeba podkresli¢, ze znaczaca wiekszosé dorobku 
zostala zgromadzona w ostatnich 6 latach, ale ocenie podlega dorobek od czasu uzyskania stop- 

nia doktora. 

Liczba cytowan i indeks Hirscha. Aktywnosé publikacyjna, szczegdlnie ostatnich kilku lat 

znajduje rowniez sw6j wyraz w ocenie parametrycznej. Wartos¢ indeksu Hirscha wynosi: h=7 
bez autocytowan h=6 dla bazy Scopus, h=7 dla bazy Web of Science oraz h=10 dla Google 

Scholar. Liczba cytowarni dla tych baz wynosi odpowiednio 165 (125 — bez autocytowan), 108 
(82) i 245 - dane na dzien 20.02.2020. Liczba publikacji wynosi odpowiednio 19 w bazie Sco- 
pus, 14 w bazie Web of Science, 30 w bazie Google Scholar oraz 20 w bazie DBLP. Liczby te 

wskazuja, ze dorobek Habilitanta wedlug tych kryteridw nalezy uzna¢ za dobry. 

Uczestnictwo w miedzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Aktywnos¢ w 
tym zakresie jest na poziomie dostatecznym. Dr inz. Z. Marszatek byt uczestnikiem jedynie 11 
miedzynarodowych i krajowych, konferencji naukowych m.in. INFORMATION AND SO- 
FTWARE TECHNOLOGIES (ICIST), Advances in Information Processing and Communication 

Technology (IPCT), IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. IEEE SSCI, CON- 
FERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS FedCSIS, ICAISC itp. 
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Byt cztonkiem komitetu organizacyjnego konferencji /nternational Conference on Information 
Technology - IVUS 2017. Kilkukrotnie prowadzil sesje na tych konferencjach. Niestety wiek- 
szos¢ tych konferencji nie jest indeksowana w bazie CORE. Uwazam, wiec dorobek w tym 
zakresie na granicy akceptowalnosci. 

Kierowanie oraz uczestnictwo w projektach miedzynarodowych i krajowych. Nie prowa- 
dzil ani nie uczestniczyt w projektach krajowych i miedzynarodowych. Uczestniczyt w projek- 
tach uczelnianych (Rektorski Grant Projakosciowy II stopnia, Rektorski Grant Habilitacyjny 

itd.). W tym zakresie dorobek jest niewystarezajacy. 

Recenzowanie publikacji, projektéw, realizacja ekspertyz. W ocenianym okresie dr inz.Z. 
Marszalek by! 50 razy zapraszany do recenzji publikacji miedzynarodowych czasopism nauko- 
wych, m.in. Symmetry, Sensors, Algorithms, Electronics, etc. W 2019 roku otrzymal nagrode 

Top Peer Reviewer 2019 w Publons. Petnit réwniez role eksperta Polskie} Agencji Przedsie- 
biorczosci w temacie 1.4 14.1 w latach 2009-2015 —-recenzent wielu projektow. W tym zakresie 
uwazam dorobek za dobry. 

Informacja 0 odbytych stazach w instytucjach naukowych lub artystyeznych, w tym za- 
granicznych, z podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stazu i jego charakteru. W oce- 
nianym okresie Habilitant odbyt dwa 4 miesieczne staze naukowe w University of Catania, Depart- 
ment of Electronics, Engineering and Informatics, we Wtoszech w latach 2018 i 2019. W ramach 
tych pobytéw pracowat naukowo w zespotach badawezych, czego efektem byly m.in. 2 publikacje 
wspolautorskie: 

e Zbigniew Marszalek, G. Capizzi: Modification of parali elization ofmodified marge 

sort algonthm . Information and software technologies. 25th International Conference. 
ICIST 2019. 

e K. Ksiazek, Zbigniew Marszalek, G. Capizzi, C. Napoli, D. Polap, M. Wozniak. The 
Impact of Parallel Programming on Faster Image Filtering. Proceedings of the 2018 

Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 2018 

Uwazam, ze w zakresie ,,istotnej aktywnosci realizowanej w wiecej niz jednej uczelni, instytu- 
cji naukowej..”, zgodnie z ustawa Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 
1668 z pézn. zm.), Habilitant wypetnia te wymagania w stopniu podstawowym. 

Pozostala dzialalnosé naukowa. Warto zwroéci¢ uwage, ze zainteresowania i aktywnos¢ Ha- 
bilitanta w zakresie wspdtpracy z otoczeniem gospodarezym jest minimalna. Poza wspomniang 
Ww poprzednim punkcie rolq eksperta/recenzenta Polskie} Agencji Przedsiebiorczosci nie ma in- 
nych aktywnosci. Ani w zakresie dorobku technologicznego, wdrozonych technologii, praw 
wiasnosci przemystowej, wykonanych ekspertyz itd. Znaczacym niedostatkiem dzialalnosci 
naukowej Habilitanta jest rowniez brak uczestnictwa w komitetach redakcyjnych czasopism 

naukowych oraz znikomy w komitetach programowych konferencji naukowych. 

Podsumowujac calosciowa ocene dorobku naukowo-badawezego dra inz. Zbigniewa Mar- 

szalka stwierdzam, ze dorobek ten spelnia, ale w stopniu minimalnym na granicy akcep- 
towalnosci wymagania stawiane w postepowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowa- 

nego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna 
i telekomunikacja. 

IV. Ocena dorobku dydaktyczno-organizacyjnego i popularyzatorskiego 

Dziatalnosé dydaktyezna: W dokumentacji dostarczonej przez Habilitanta nie ma zadnych in- 

formacji dotyezacych dorobku dydaktyeznego. Jedynie udziat w organizacji ogélnopolskiego 

konkursu wiedzy matematyczno- informatycznej Algorytmion, ktéry zaliczylem do dziatalno- 
§ci organizacyjnej. Nie ma informacji o przedmiotach dydaktycznych, ktére Habilitant 
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wprowadzit do siatki, ktére prowadzi lub prowadzil w ocenianych okresie, nie ma zadnej infor- 
macji o pracach dyplomowych, ktérych byt opiekunem, informacji o sprawowaniu funkcji pro- 

motora pomocniczego opiekuna praktyk, skryptach dydaktycznych itd. Jest natomiast informa- 
cja o zespolowej nagrodzie JM Rektora III stopnia w 2013 roku za osiagniecia dydaktyczne. 

Pominiecie opisu tego obszaru to istotny brak formalny ocenianego wniosku. 

Dzialalnosé organizacyjna. Przewodniczacy jury ogdlnopolskiego konkursu wiedzy matema- 
tyczno- informatycznej Algorytmion, twoérca, organizator i czlonek zespotu od roku 2010 juz od 
edycji | az do nadal. Jest to niewystarczajaca aktywnos¢, biorac pod uwage oceniany okres. 

Podsumowujac te czesé recenzji stwierdzam, ze oceniany dorobek dydaktyczny i organi- 

zacyjny jest niewystarczajqcy i nie spelnia wymagan stawianych w postepowaniu o nada- 

nie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych. 

Uwagi pozostale 

Dostarezone dokumenty a w szczegdélnosci autoreferat oraz wykaz osiggnie¢ nauko- 

wych zawierajq bardzo duzo bleddw stylistyeznych, gramatycznych oraz literowych. Brak nu- 

meracji stron, brak zszycia lub zbindowania dokumentacji znaczaco utrudnia z nia prace. 

Odnosi si¢ wrazenie, ze wniosek byt pisany szybko i nie zostat poddany zadnej korekcie 

edytorskiej. Wydaje sie wiec, ze wniosek zostat zlozony przedwezesnie i nie zostat odpowied- 

nio dopracowany zarowno w sferze edytorskiej jak i merytorycznej. Nie przedstawiono punk- 

tacji wg podzialu autorskiego tylko sumaryczng liczbe punkt6w. We wniosku Habilitant to 

samo osiqgniecie umieszczat wielokrotnie w roznych kategoriach. 
Habilitant nie przedstawit wyraznie i jednoznacznie, co uwaza, za swoje gldwne osia- 

gniecie, nie sformulowat pytan badawezych, warunkéw stosowalnosci zaproponowanych mo- 
dyfikacji itd. 

V. Wniosek koncowy 

Pomimo pozytywnej oceny aktywnosci naukowej (czesé III) przeprowadzona ocena osiggni¢- 
cia naukowego (czesé II) oraz osiggnieé dydaktyczno-organizacyjnych (czesé IV) nie pozwala 

mi na jednoznaczne sformutowanie wniosku, iz Habilitant spelnia wszystkie warunki uzyskania 
stopnia doktora habilitowanego nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka 
techniczna i telekomunikacja okreslone w zgodnie z art. 219 Prawo o szkolnictwie wyzszym i 
nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z pdzn. zm.) . 

W zwiazku z powyzszym nie popieram wniosku o nadanie drowi inz. Zbigniewowi Mar- 

szalkowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno- 
technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. 

Ghusol hele 
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