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Ocena 

dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Zbigniewa Marszatka 
p.t. Nowe réwnolegte metody sortowania przez scalanie duzych zbiordéw danych 

w bazach NoSOL 

Niniejsza opinia zostala przygotowana w odpowiedzi na pismo R-WIMiL-BOD-512-18/19 

prof. dr. hab. inz. Roberta Nowickiego, Kierownika ds. Dyscypliny Naukowej Informatyka 

Techniczna 1 Telekomunikacja, Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki 

Czestochowskiej] w Czestochowie w zwiazku z powolaniem mnie przez Rade Dyscypliny 

Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja na recenzenta w przewodzie 

habilitacyjnym dr Zbigniewa Marszatka. Moja opinia, przygotowana zgodnie z 

obowigzujacymi przepisami, dotyczy oceny osiagniecia naukowego habilitanta dokonanej na 

podstawie cyklu prac stanowiacych rozprawe habilitacyjng pt. Nowe rdwnolegle metody 

sortowania przez scalanie duzych zbior6w danych w bazach NoSQL, udokumentowanej 

cyklem publikacji powigzanych tematycznie, oraz oceny jego aktywnosci naukowej. 

Dr inz. Zbigniew Marszatek jest obecnie zatrudniony w Instytucie Matematyki 

Wydziatu Matematyki Stosowanej Politechniki Slaskiej w Gliwicach na etacie starszego 

wyktadowcy. Stopieh doktora nauk matematycznych uzyskat w roku 1986 na Wydziale 

Matematyczno-Fizycznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach przedstawiajgc rozprawe 

doktorska pt. O pewnych residualnych metodach rozwigzywania duzych uktadéw rownan 

liniowych. 

Przedmiotem niniejszej oceny jest przediozona mi dokumentacja obejmujaca: 

A. Rozprawe habilitacyjna pt. ,.Nowe réwnolegte metody sortowania przez scalanie duzych 

zbioréw danych w bazach NoSQL” w postaci 14 powiqazanych tematycznie nastepujacych 

prac, stanowiacych podstawe do oceny osiagniecia naukowego habilitanta:
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C. 

Wybrane publikacje habilitanta 

Inne dokumenty, w tym: 

1. Autoreferat. 

2. Wykaz osiagnie¢ naukowych dorobku habilitacyjnego, z uwzglednieniem 

cyklu powiazanych tematycznie publikacji. 

Opublikowane prace naukowe po uzyskaniu stopnia doktora. 

Wykaz informacji osobowych oraz informacji o osiagnieciach dydaktycznych, 

wspolpracy naukowej i popularyzacji nauki.



Problematyka rozprawy habilitacyjnej i ocena osiggnie¢ naukowych 

dr Zb. Marszatka 

Tematyka badawcza rozprawy habilitacyjnej dra Zbigniewa Marszatka przedstawionej 

w postaci cyklu prac, stanowigca podstawe oceny jego osiagniecia naukowego, koncentruje 

si¢ na zagadnieniach, kt6re habilitant okreslit jako metody sortowania przez scalanie duzych 

zbioréw danych w bazach NoSQL. Celem prowadzonych badan bylo opracowanie nowych 

metod réwnoleglego sortowania przez scalanie dedykowanych dla duzych wolumenéw 

danych, przeprowadzenie i wykonie test6w opracowanych algorytméw, przeprowadzeniu 

dowodu teoretycznego ich zlozonosci obliczeniowej oraz dokonanie analizy por6wnawczej z 

innymi metodami sortowania. 

Sortowanie to jeden z podstawowych, klasycznych probleméw informatyki, 

polegajacy na uporzadkowaniu zbioru danych wzgledem pewnych cech charakterystycznych 

kazdego elementu tego zbioru. Algorytmy sortowania sa stosowane w celu uporzadkowania 

danych i umozliwienia stosowania wydajniejszych algorytméw ich wyszukiwania, w 

szezegélnosci w bazach danych oraz prezentacji danych w sposdb czytelniejszy dla 

czlowieka. 

Bazy NoSQL zostaly stworzone z potrzeby obstugiwania bardzo duzych wolumenéw 

danych. Bardzo istotnym katalizatorem rozwoju baz NoSQL byla gwaltownie rosngca 

popularnosé rozwigzan z obszaru Big Data. Wykorzystanie analiz bardzo duzych wolumenéw 

danych stato sie popularne, uzyteczne i czesto po prostu konieczne. Bazy danych NoSQL 

doskonale wpisujqa sie w trend Big Data, poniewaz -— w przeciwienstwie do klasycznych 

systeméw zarzgdzania relacyjnymi bazami danych — pozwalajqg na wyszukiwania oraz szybkq 

analize duzych zbioréw danych niestrukturyzowanych i badanie korelacji pomiedzy nimi. 

Tak wiec, zagadnienia sortowania duzych zbioréw danych naleza do grupy probleméw 

waznych i jako takie moga z pewnoscia stanowi¢ przedmiot rozprawy habilitacyjnej. 

Aktualnosé i waznosé problematyki sortowania duzych wolumendéw danych w bazach 

NoSQL oraz zakres badan podjetych przez dra Zbigniewa Marszatka w cyklu prac 

sktadajacych sie na jego rozprawe habilitacyjng wskazuja, ze habilitant podjat badania 

w zakresie aktualnej, waznej i ciekawej problematyki, stwarzajace szans¢ na uzyskanie 

wartosciowych wynikéw odpowiadajacych wymaganiom stawianym przy przyznawaniu 

stopnia doktora habilitowanego w naukach technicznych z zakresu informatyki.



Rozprawa habilitacyjna dra Zbigniewa Marszatka sklada sie z 14 prac. W przypadku 8 

z nich habilitant jest jedynym autorem, w pozostalych 6 przypadkach habilitant jest jednym 

zZ wspdtautoréw. Cztery prace wchodzace w sktad rozprawy zostaty opublikowane 

w czasopismach posiadajacych IF z listy A MNiSzW [1, 2, 3, 4] (Complexity, Symmetry, 

Journal of Information Technology and Control, Journal of Universal Computer Science - 

wszystkie Open Access Journals). Pozostate prace ukazaly sie jako wydawnictwa lokalne, 

tj. monografie (2) Wydawnictwa Politechniki Slaskiej [5, 6], artykuty (2) w czasopismie 

Technical Science Uniwersytetu Warmirfisko-Mazurskiego w Olsztynie [7, 8], w materiatach 

konferencyjnych opublikowanych przez wydawnictwo Springer (konferencje: JCJST — 

International Conference on Information and Software Technologies (4 prace), International 

Conference Artificial Intelligence and Soft Computing (1 praca) oraz International 

Conference on Knowledge, Information, and Creativity Support Systems (1 praca)). 

Rozprawa habilitacyjna stanowigca podstawe oceny osiagniecia naukowego jest 

poswiecona, jak juz wspomniatem powyzej, sortowaniu duzych wolumenéw danych 

w bazach NoSQL. W swoich badaniach habilitant zmodyfikowal, znany z literatury algorytm 

sortowania przez scalanie proponujac nowe podejscie do liniowego scalania ciagdw — 

umozliwia ono konstrukcje ré6znych wersji algorytmu sortowania wykorzysujacego scalanie 

ciagdw dzialajacych na wspodiczesnych komputerach wieloprocesorowych. Rozprawa 

obejmuje nastepujgce zagadnienia: rozszerzone algorytmy sortowania przez scalenie oraz 

kopcowanie, zwiekszenie wydajnosci sortowania przez kopcowanie wiclodzielne, nie 

rekursywhe sortowanie przez scalanie dla duzych zbioréw danych oraz w peini skalowalne 

rownolegte sortowanie przez scalanie, w tym tzw. mocne sortowanie (ang. fast sort). 

W ramach omawianego cyklu prac habilitanta, przeprowadzono rowniez testy opracowanych 

algorytméw oraz dowody ich zlozonogci obliczeniowej, a takze wykonano analize 

poréwnaweza z innymi metodami sortowania. 

Dostarczona dokumentacja dorobku dr Zb. Marszatka, tj. wykaz osiagnie¢é naukowych 

i autoreferat nie zostaly uporzgadkowane chronologicznie, lecz z uwzglednieniem wagi 

punktowej publikacji. Utrudnia to oceng cyklu prac sktadajqgcych sig na jego rozpraw¢ 

habilitacyjna. 

Zdaniem autora niniejszej recenzji, pierwszy krok na drodze do opracowania nowych 

réwnolegtych metod sortowania przez scalanie duzych zbioréw danych stanowita monografia 

[6] (M. Wozniak, Zb. Marszatek: Selected algorithms for sorting large data sets.



Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 2013). Zawiera ona analize poréwnawezq wybranych 

algorytméw sortowania duzych zbior6éw danych, tj. sortowania przez wstawianie oraz 

sortowania babelkowego i quick sort. Zaproponowano tutaj réwniez pierwsze prdéby 

zwigekszenia efektywnosci tych algorytmow dla duzych zbior6w danych przez wprowadzenie 

odpowiednich modyfikacji. W pracy [13] (M. Wozniak, Zb. Marszatek, M. Gabryel, 

R. Nowicki. Modified merge sort algorithm for large scale data sets. 12th International 

Conference Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2013) zostaty przedstawione 

pierwsze wyniki badan nad nie rekursywng wersja sortowania przez scalanie dla duzych 

zbioréw danych. Celem tej pracy bylo opracowanie i implementacja nie rekurencyjnego 

algorytmu sortowania przez scalanie oraz wykonanie jego badan. Sortowanie przez scalanie — 

rekurencyjny algorytm sortowania danych, stosujacy metode dziel i zwyciezaj byt znany 

w literaturze od dawna. Algorytm sortowania przez scalanie zostat zmodyfikowany przez 

habilitanta w wyniku nowego podejscia do liniowego scalania ciag6w. Zaproponowane to 

nowe podejscie umozliwia konstrukcje réznych wersji algorytmu  sortowania 

wykorzysujacego scalanie ciggdw dzialajgcych na wspdiczesnych komputerach 

wieloprocesorowych. 

Monografia [5] (Extended algorithms for sorting large data sets, Wydawnictwo 

Politechniki Slaskiej, 2014) stanowi podsumowanie pewnego etapu badan habilitanta i jego 

wspdipracownikow nad rozszerzonymi algorytmami sortowania przez scalenie oraz 

kopcowanie (inaczej] sortowanie stogowe). Prace nad rozszerzonymi metodami sortowania 

przez scalanie zostaly zainicjowane opracowaniem trdjdzielnego algorytmu sortowania przez 

scalenie (Zb. Marszatek, D. Potap, M. Wozniak. On preprocessing large data sets by the use 

of triple merge sort algorithm. Proceedings of International Conference on Advances in 

Information Processing and Communication Technology. IPCT 2014, Rome, Italy, 2014) oraz 

algorytmu wykorzystujacego quick sort [14] (M. Wozniak, Zb. Marszatek, M. Gabryel, R. K. 

Nowicki. Preprocessing large data sets by the use of quick sort algorithm. KICSS'2013 — 8th 

International Conference on Knowledge, Information, and Creativity Support Systems, 2013). 

W rzeczonej monografii [5] zostaty przedstawione efektywne metody sortowania duzych 

zbioréw danych, ktére wykorzystuja wielodzielnosé (scalanie wielu ciggdw). Mozna je 

zaimplementowaé w systemach wieloprocesorowych. Przedstawione w [5] wyniki badan 

pozwalaja na okreglenie, jaka liczba scalanych ciggdw pozwala osigga¢ optymalne wyniki. 

Opracowane metody sortowania opieraty sie na algorytmie wyboru najmniejszego elementu 

z wielu stoséw. Szezegélnie niskg zlozonoscia obliczeniowg charakteryzowaly si¢ algorytmy



sortowania scalajgce dwa, trzy i cztery ciagi. W wyniku prac nad scalaniem trzech stos6w 

dokonana zostala modyfikacja algorytmu scalania trzech ciggdw, w ten sposdb, ze najpierw 

dokonuje si¢ scalania pierwszych dwoch stoséw do tablicy tymczasowej, a nastepnie scala sie 

stos z tablicy tymczasowej z pozostatym trzecim stosem. 

Celem pracy [1] (Zb. Marszatek, M. WoZniak, D. Polap: Fully flexible parallel merge 

sort for multi-core architectures. Complexity, 2018) bylo opracowanie i zaimplementowanie 

nowego algorytmu réwnolegiego sortowania przez scalanie, przeprowadzenie i wykonanie 

test6w, przeprowadzenie dowodu jego zlozonosci obliczeniowej oraz dokonanie analizy 

poréwnawczej z innymi metodami. Przedstawiona w tej pracy metoda umozliwia uzycie 

duzej liczby procesoréw — stad jej nazwa: w petni skalowalna r6wnolegta metoda sortowania 

przez scalanie (ang. fully flexible parallel merge sort). Metoda ta jest skalowalna, to znaczy, 

dostosowuje sie do liczby procesoréw, na ktérych sortowanie jest rownolegle wykonywane. 

W zaproponowane] metodzie kazdy krok zostal podzielony na dwa etapy. W skrécie, w kroku 

pierwszym dokonuje sie scalania kazdej pary ciggdw do tablicy tymczasowej. Nastepnie scala 

sie wszystkie pary posortowanych ciggéw z tablicy tymczasowej do tablicy wyjsciowej. 

Scalania ciggdw jest wykonane za pomocg réwnoleglego algorytmu sortowania przez 

scalanie. Poniewaz wszystkie procesory mogg jednoczeSnie odezytaé pamie¢ i kazdy procesor 

wykonuje wstawianie elementu do inne] komorki pamieci, stad caly proces scalania moze byé 

wykonany rownolegle. 

Praca [2] (Zb. Marszatek: Parallelization of modified merge sort algorithm, 2017) 

poprzedzata przedstawiong wyzej prace [1] w dorobku habilitanta 1 stanowila punkt wyjscia 

do opracowania wspomnianej metody fully flexible parallel merge sort. W ramach omawianej 

pracy habilitant okreslit sposédb zréwnoleglenia zmodyfikowanego algorytmu sortowania 

przez scalanie oraz wykonal analize poréwnawczq z innymi metodami sortowania. 

W pracach [4, 11] (Zb. Marszatek: Parallel fast sort algorithm for secure multiparty 

computation, Journal of Universal Computer Science, 2017) (Zb. Marszatek: Parallelization 

of fast sort algorithm, 23rd ICIST - International Conference on Information and Software 

Technologies 2017) przedstawiono zréwnoleglong metode tzw. mocnego sortowania (ang. 

fast sort). Prezentowany w pracy zréwnoleglony algorytm mocnego sortowania o zlozonosci 

czasowej O(n) przy uzyciu n% procesordw, moze byé réwniez wykorzystany przy 

ograniczonej liczbie procesor6w. Zréwnoleglenie sortowanych ciagdw zostalo wykonywane 

przy wykorzystaniu tymczasowej tablicy, rozpoczynajgc réwnolegle scalenie ciggdw od 

indeksu pierwszego scalanego ciggu. Przeprowadzone badania dla 100 prébek losowych 
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ciagd6w, dla kazdego z wymiardw 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000 

i 100000000 elementow na wejsciu potwierdzily teoretyczng zlozonosé czasowa i stabilnosé 

metody dla duzych zbioréw danych. Powiekszenie zadania sortowania 10 krotnie zwieksza 

czas sortowania 10 razy dla duzych zbior6w danych. Badania wykazaly, ze metoda mocnego 

sortowania dziala w krétszym czasie przy zastosowaniu wielu procesoréw dla wymiaroéw 

zadania wie¢kszego niz 10000. Zaproponowana metoda charakteryzuje si¢ duzq stabilnoscia 

dla dowolnej liczby uzytych procesoréw. 

Kolejna grupa, tj. [3, 7, 8] w ramach prac powigzanych tematycznie, stanowiacych 

podstawe osiagniecia naukowego habilitanta to prace posgwiecone ocenie efektywnosci 

zaproponowanych nowych metod sortowania duzych wolumenéw danych. 

W pracy [3] (Zb. Marszatek: The Analysis of Energy Performance in Use Parallel 

Merge Sort Algorithms. Journal of Information Technology and Control, 2019) 

przeprowadzono analize teoretycznga efektywnoSci oraz praktyczna analize poréwnawcezq 

poboru energii podczas realizacji zr6wnoleglonej zmodyfikowanej metody sortowania przez 

scalanie i zrownoleglonej metody mocnego sortowania — przy czym jak juz wspomniano 

powyzej, ta ostatnia metoda zostala przedstawiona w pracach [4, 11]. Proponowana metoda 

bazuje na modelu maszyny PRAM -— Parallel Random Access Machine, ktéra pozwala na 

swobodny dostep do pamieci kazdemu procesorowi przytaczonemu do szyny danych. 

Celem pracy [7] (Zb. Marszalek: Performance tests on merge sort and recursive 

merge sort for big data processing. Technical Science — Uniwersytet Warminsko-Mazurski 

w Olsztynie, 2018) byla ocena efektywnosci dwéch wersji algorytmu sortowania przez 

scalanie, tj. z rekursja i bez. Praca liczaca 35 stron w duzej mierze jest poSwiecona 

omdéwieniu obu algorytméw, natomiast wyniki badan efektywnosciowych — uwypuklonych 

w tytule pracy — przedstawiono na 3 stronach, przy czym sq to w zasadzie badania identyczne 

w swoich zatozeniach jak te prezentowane w pracach [4 i 11]. Wyniki przeprowadzonych 

badafi poréwnawezych metod nie rekursywnej i rekursywnej sortowania przez scalania 

wskazuja, ze wersja nie rekursywna jest 0 60% szybsza od metody rekursywnej. 

W pracy [8] (Zb. Marszatek: Performance test on triple heap sort algorithm. 

Technical Science — Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, 2017) przedstawiono 

wyniki badani nad modzliwoscia zwiekszenia wydajnosci sortowania przez kopcowanie 

wielodzielne oraz testy por6wnawcze nowego algorytmu sortowania przez kopcowanie 

z klasycznym algorytmem. Wedtug habilitanta (strona 6 Autoreferatu), przeprowadzone 

badania wykazaly, ze algorytm kopcowania ma zbyt duzq stala czasowg i nie spelnia 
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pokladanych w nim nadziei. Autor dochodzi do tych wnioskéw w roku 2017 i wedtug 

podanych przez niego informacji skupia sie na algorytmach sortowania przez scalenie, 

a w pracy [13] z roku 2013 zostaty juz przedstawione pierwsze wyniki badan nad nie 

rekursywng wersja sortowania przez scalanie dla duzych zbioréw danych. Jest to zaskakujaca 

niespojnosé. 

Zbiér prac sktadajgcych sie na rozprawe habilitacyjna Pana dra Zbigniewa Marszatka 

jest tematycznie spdjny i dotyczy problematyki sortowaniu duzych wolumenéw danych. 

Uzyskane przez habilitanta wyniki w rozprawie habilitacyjnej uwazam za wartosciowe 

i ciekawe poznawezo. Za podstawowg kontrybucje habilitanta nalezy uzna¢é, w moim 

przekonaniu, nastepujace wyniki: 

(1) opracowanie nowych rozszerzonych wersji algorytmow sortowania przez scalenie oraz 

kopcowania ze zwig¢kszong wydajnoscig przez wykorzystanie kopcowania 

wielodzielnego; 

(2) opracowanie nowej metody nie rekursywnego sortowanie przez scalanie dla duzych 

zbioréw danych; 

(3) opracowanie w pelni skalowalnego algorytmu réwnolegtego sortowania przez scalanie, 

w tym tzw. mocnego sortowanie (ang. fast sort); 

(4) przeprowadzenie dowodéw ztozonosci obliczeniowej opracowanych algorytméw; 

(5) wykonanie analizy poréwnawcezej efektywnosgci zaproponowanych metod z innymi 

algorytmami. 

Opracowane metody, w wiekszosci przypadkéw, jak wynika z przedstawionych prac, zostaty 

zaimplementowane i zweryfikowane na drodze eksperymentow obliczeniowych. Obok 

skalowalnogci, zmmniejszenie czasu realizacji czasu sortowania jest podstawowag zaleta 

zaproponowanych metod dla duzych wolumenéw danych. Co wiecej, maja one z gory 

zdefiniowany czas dzialania i nie zawieraja krytycznych ustawien ciagdw. Na podstawie 

wynikoéw badan empirycznych mozna stwierdzi¢, ze zar6wno mocne sortowanie jak 

i zmodyfikowana metoda algorytmu przez scalanie w wersji ro6wnolegte] moga byé z 

powodzeniem stosowane do sortowania duzych wolumenow danych. Tak wiec, proponowane 

metody majq walor nie tylko teoretyczny, ale moga mieé r6wniez istotny walor praktyczny — 

jednak autor niniejszej recenzji postrzega ten walor inaczej niz habilitant. 

Autor niniejszej opinii ma dwie uwagi w odniesieniu do przedstawionego cyklu prac 

skladajgcych sie na rozprawe habilitacyjng. Pierwsza watpliwosé dotyczy wlasnie aspektu 

praktyeznego proponowanych rozwiqzan. Tytul ocenianego osiagniecia naukowego — 
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przypomnijmy: Nowe réwnolegle metody sortowania przez scalanie duzych zbiorédw danych 

w bazach No SQL — odnosi proponowane w rozprawie rozwiazania do baz No SQL. 

Habilitant w autoreferacie stwierdza, cytuje: ,,W celu dokonania wyboru algorytmu 

sortowania do zréwnoleglenia obliczen zostaly przeprowadzone badania nad ztozonoscia 

czasowga uzywanych algorytméw w bazach No SQL”. Niestety w zadnej z prac habilitanta 

takiej analizy nie znalaziem. W pracach [7, 12] przedstawiono bardzo ogélng — niestety nie do 

konica przeze zrozumiang — architekture przetwarzania Big Data w bazach NoSQL (w [7]: 

rys. 1, strona 21), jako mozliwe miejsce wykorzystania proponowanych algorytméw. To samo 

w pracy [8] —rys. 1, strona 51. W [11] na rys. 1 strona 409, BigData i bazy NoSQL wystepuja 

WwW powigzaniu z strukturami tabelarycznymi wykorzystywanymi w relacyjnych bazach 

danych, i ich implementacja na poziomie fizycznym w postaci baz kolumnowych. 

W pracach [1, 2, 3] przyjmuje sie model maszyny PRAM (Parallel Random Access 

Machine), jako podstawe réwnolegtych realizacji proponowanych algorytméw, a w catym 

cyklu, (w szezegdlnosci w [4, 5, 6, 9, 10]) wspomina sie 0 mozliwosci wykorzystania tych 

algorytmow w bazach NoSQL, przyjmujac jednoczesnie model maszyny wieloprocesorowej 

PRAM, ktory w tych bazach wykorzystywany nie jest. 

Bazy NoSQL to systemy rozproszone wykorzystujgce jako architekture klastry 

serwerow (bazy klucz-wartos¢, rodzina kolumn bazy). W bazach tych nie wystepuje schemat 

danych oraz nie ma wymagania aby obiekty pami¢tane w bazie byly jednorodne pod 

wzgledem struktury. Bazy NoSQL sq bardzo szybkie w kontekscie przetwarzania Big Data, 

m.in. dlatego, ze jedynymi operacjami oferowanymi w odniesieniu do danych, jest ich zapis 

(operacja PUT) lub wyszukanie za pomoca klucza i jednego zadania GET. W takim 

Srodowisku (czytaj w bazach NoSQL) proponowanie takich czy innych algorytméw 

sortowania jest nieuzasadnione. Jedynym systemem, w ktérym na poziomie systemowym 

wykonywana jest operacja sortowania jest MongoDB — klauzula Sorderby w jezyku zapytan 

opartym na notacji JSON. Mozna natomiast rozwaza¢ wykorzystanie proponowanych 

algorytméw sortowania na poziomie aplikacji, ktdre z systemem bazy danych NoSQL 

wspolpracuja, bowiem w tych systemach interpretacja zawartosci bazy jest bowiem zadaniem 

aplikacji. Odrebna kwestig jest to, czy te aplikacje bedqa pracowa¢ na maszynach o modelu 

PRAM. Watpliwosci budzi réwniez rozmiar danych analizowanych w eksperymentach 

przeprowadzonych przez habilitanta — 100 mln elementéw w sortowanym zbiorze danych to 

jeszcze nie Big Data. Przyjmuje sie, ze w zaleznosci od branzy Big Data moze oznaczaé 

rozmiar terabajtéw (10! bajtéw) lub petabajtéw (10'°). Podsumowujac, tytut ocenianego 

osiagniecia naukowego Nowe réwnolegte metody sortowania przez scalanie duzych zbiorow 
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danych w bazach No SQL jest nieuzasadniony — jest swoistym naduzyciem metodyeznym. 

Jak juz to tytut ten powinien brzmie¢é: Nowe rdéwnolegle metody sortowania przez scalanie 

duzych zbiorow danych. 

Druga uwaga, de facto marginalna, odnosi sie do wspomnianej powyzej niespdjnosci 

w chronologii badan i wnioskéw z nich wynikajacych. 

Powyzsze uwagi, ktére majq drugorzedny charakter w stosunku do oceny 

merytorycznej rozprawy habilitacyjnej, nie wpltywajq na moja pozytywng ocene rozprawy 

habilitacyjnej jako oryginalnego osiagniecia naukowego, stanowigcego znaczacy wklad 

w rozw6j problematyki sortowania duzych wolumendéw danych. 

Ocena dorobku naukowego nie objetego rozprawg habilitacyjna, tzn. ocena 

aktywnosci naukowej dr Zbigniewa Marszalka 

Prace dra Zbigniewa Marszatka, nie wchodzace w sklad ocenianego osiagniecia 

naukowego, obejmujg nieco szerszq tematyke niz te ujete w ramach tego osiggniecia. Nie 

mniej, zdecydowana wiekszosé prac dotyezy, giédwnie, problematyki sortowania duzych 

zbioréw danych. Do tego nurtu zaliczytbym prace habilitanta dotyczace nie rekursywnej 

wersji trdéjdzielnego algorytmu sortowania przez kopcowanie, szybkiego sortowania 

z losowym wyborem elementu srodkowego, sortowania babelkowego i algorytmu sortowania 

przez przestawianie. Ponadto, dr Zbigniew Marszalek posiada w swoim dorobku prace 

dotyczace: przetwarzania dzwiekéw i obrazéw oraz programowania w jezyku C++. 

Dr Zbigniew Marszatek jest autorem (wspdlautorem) 29 publikacji (w tym 14 prac 

ztozonych jako rozprawa habilitacyjna) po uzyskaniu stopnia doktora. W chwili sktadania 

dokument6éw przez habilitanta wskazniki dotyczgce IF, indeksu Hirscha i cytowan byly 

nastepujgce: 

(1) suma wskaznikow IF wynosi 8.698, 

(2) taczna suma punkt6w MNiSzW dla osiagniecia naukowego wynosi 140 (2019), 

(3) liczba cytowan wg. Web of Science: 79, Scopus: 150, Google Scholar: 235. 

Najezesciej cytowang publikacjg dr Zb. Marszatka jest “Modified Merge Sort 

Algorithm for Large Scale Data Sets” (21 razy). Z 15 prac nie objetych rozprawq 

habilitacyjna dwie zostaty opublikowane w czasopismach posiadajacych IF z listy 

A MNiSzW (Sensors, Journal of Universal Computer Science — Open Access Journals). 
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Pozostale prace ukazaly sie jako wydawnictwa lokalne, tj. Int. J. Math. Comput. Sci. 2014, 

Zeszyty Naukowe i skrypty Wydawnictwa Politechniki Slaskiej oraz w materialach 

konferencyjnych lub warsztatow miedzynarodowych: Asia-Pacific Conference on Computer- 

Aided System Engineering. APCASE 2015, International Conference on Advances in 

Information Processing and Communication Technology - IPCT 2014, KICSS'2013 

International conference, ICIST 2014 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, 

IEEE SSCI 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 

2018). 

Te dane wskazujq na aktywng dzialalnosé naukowa i publikacyjna dra Zbigniewa Marszatka 

w okresie ostatnich 6 lat jego pracy zawodowej — stopiefi doktora nauk matematycznych 

habilitant uzyskat w roku 1986. 

Podsumowujac, dorobek naukowy dra Zbigniewa Marszatka, stanowiacy podstawe do 

oceny jego aktywnosci naukowej, jest w miare réznorodny i dotyezy dyscypliny informatyki 

(metody sortowania duzych wolumendéw danych oraz przetwarzanie dZwiekéw i obrazéw). 

Generalnie, dorobek naukowy Pana dr Zbigniewa Marszatka oceniam pozytywnie. Spetnia 

on, w moim przekonaniu w podstawowym zakresie, kryterium aktywnosci naukowej, na co 

sktada si¢ w szczegélnosci wartosé merytoryczna i oryginalnosé prac. 

Trzeba jednak zaznaczyé, ze znaczna czesé prac stanowigcych dorobek habilitanta 

ukazala sie w czasopismach z grupy Open Access Journals oraz materialach konferencji 

informatycznych o relatywnie niskiej randze. To w moim przekonaniu zmniejsza szanse 

habilitanta na upowszechnienie jego wynikdéw 1 automatycznie zmniejsza potencjalng liczbe 

przysztych cytowan (indeks H). 

Powyzsze uwagi krytyczne maja charakter ogédlny i nie dotyczq wartosci 

merytorycznej prac Pana dr Zbigniewa Marszatka. Odnoszq si¢ one raczej do ,,sposobu” 

uprawiania nauki 1 upowszechniania wynikow swoich prac, i nie wplywaja na moja 

pozytywngq ocene dorobku naukowego Pana dr Zbigniewa Marszalka. 

Dzialalnosé dr Zbigniewa Marszatka na rzecz Srodowiska naukowego, jego 

pozycja w Srodowisku naukowym oraz wspolpraca z otoczeniem spoteczno 

— gospodarczym 
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Dr Zbigniew Marszatek wykonat 50 recenzji dla wielu miedzynarodowych czasopism 

naukowych, m. in., Sensors, Symmetry, Algorithms, Entropy, Electronics, International 

Journal of Distributed Systems. Wygtosit 11 referatow naukowych na miedzynarodowych 

i krajowych konferencjach naukowych: 24-th International Conference on Information and 

Software Technologies; International Conference ICIST 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 

FedCSIS 2018, Symposium for Young Scientists in Technology, Engineering and Mathematics 

- SYSTEM 2016, International Conference on Advances in Information Processing and 

Communication Technology. IPCT 2014, Rome, Italy, IEEE Symposium Series on 

Computational Intelligence - IEEE SSCI 2014, Orlando, USA. 

Byt cztonkiem komitetu organizacyjnego Jnternational Conference on Information 

Technology — IVUS 2017 oraz przewodniczacym sesji na Intelligent Systems and Software 

Engineering Advances at ICIST 2016, 2018, 2019, VI Konferencja Zastosowan Matematyki 

w Technice, Informatyce i Ekonomii ZAMA’16. 

Innym aspektem dzialalnosci dr Zbigniewa Marszatka jest jego udziat jako 

wykonawcy w _ realizacji uczelnianych projektéw badawezych Politechniki Slaskiej 

tj. Rektorski Grant Projakosciowy II stopnia - 2018, Rektorski Grant Habilitacyjny - 2018, 

Uczelniany program SYNERGIA na Politechnice Slqskiej w ramach projektu NAWA. 

Jest cztonkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W latach 2018-19 

dwukrotnie odbywal staze naukowe na University of Catania, Department of Electronics, 

Engineering and Informatics, Catania, Italy, jako “invited research professor”. 

Dr Zb. Marszatek byt ekspertem Polskiej Agencji Przedsiebiorczosci w latach 2009 - 2015 — 

w ramach tej dziatalnosci wykonat recenzje wielu projekt6w mie¢dzynarodowych i krajowych, 

ktére zostalty zrealizowane na terenie Unii Europejskiej i Polski. Byt i jest nadal 

organizatorem Ogdlnopolskiego Konkursu Wiedzy Matematyczno - Informatycznej 

Algorytmion (od roku 2010). 

Whiosek koncowy 

Podsumowujac, uwazam, ze zardwno osiggniecie naukowe dr Zbigniewa Marszatka, 

ocenione na podstawie zgtoszonego przez habilitanta zbioru 14 powigzanych tematycznie 

publikacji ,,Vowe rdéwnolegle metody sortowania przez scalanie duzych zbioréw danych 

w bazach NoSQL”, jak i jego aktywnosgé naukowa, oceniona na podstawie prac nie 

wchodzacych w sklad rozprawy habilitacyjnej, spelniajg wymogi stawiane przez Ustawe 
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