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Dr hab. inz. Adam Niewiadomski, prof. uczelni 

Instytut Informatyki 

Wydziai Fizyki Technicznej, Informatyki 

i Matematyki Stosowanej 

Politechnika Lodzka 

Recenzja 

dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 

dra inz. Zbigniewa Marszatka 
Ww zwiqzku z wnioskiem o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego 

Niniejsza recenzje przygotowano na podstawie pisma Kierownika ds. 

Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki 

Czestochowskiej z dnia 03 lutego 2020r., ktére zostalo przygotowane na 

podstawie pisma Rady Doskonatosci Naukowej z dnia 23 grudnia 2019 r. 

wyznaczajacego czesc sktadu komisji habilitacyjnej w przedmiotowej sprawie 

oraz na podstawie Uchwaly nr 17/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej 

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Czestochowskiej z dnia 

30 stycznia 2020 r. powotujacego komisje habilitacyjnga w przedmiotowej 

sprawie. 

1. Podstawowe dane o Habilitancie 
Dr inz. Zbigniew Marszatek ukonczyt w roku 1978 studia na kierunku 

matematyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Slaskiego ze 

specjalnoscia metody numeryczne i programowanie. Stopien doktora nauk 

matematycznych uzyskat w roku 1986 na Wydziale Matematyczno-Fizycznym 

Politechniki Slaskiej na podstawie rozprawy O pewnych rezydualnych metodach 

rozwigzywania uktadéw rownaii liniowych. 
Na podstawie ztozonej dokumentacji nie stwierdzam, aby Habilitant 

wezesniej ubiegat sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Habilitant od 1978 r. pracuje nieprzerwanie w Instytucie Matematyki 

Wydziatu Matematyczno-Fizycznego Politechniki Slaskiej, w tym w latach 1978- 

1986 - jako asystent, w latach 1987-1995 - jako adiunkt, 1996-1997 - jako 

wykiadowca i od roku 1998 do teraz - jako starszy wykladowca. W latach 2018 

i 2019 dwukrotnie przez okres ok. 5 miesiecy zatrudniony byt w University of 

Catania (Wtochy), Department of Electronics, Engineering and Informatics 

jako ,,invited research professor’’. Petnit r6wniez role eksperta Polskie] Agencji 

Przedsiebiorczosci w temacie ,,gospodarka innowacyjna” w latach 2009-2015. 
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2. Dokumenty i przepisy prawa bedace podstawa recenzji 

Niniejszq recenzje sporzadzono na podstawie nastepujacych dokumentéw oraz 

zrodet: 

* autoreferat Habilitanta, 

e kserokopie artykulé6w i publikacji konferencyjnych oraz egzemplarze 

monografii skladajacych sie na gi6wne osiagniecie naukowe Habilitanta, 

° kserokopie oSwiadczen wspdlautoréw  publikacji wspdtautorskich 

sktadajacych sie na czes¢ gi6wnego osiagniecia naukowego Habilitanta, 

e kserokopia dyplomu doktora nauk matematycznych Habilitanta, 

e kserokopie dokument6w _ potwierdzajacych wspdiprace Habilitanta 

z Uniwersytetem w Katanii we Wioszech w latach 2018-2019, 

e kserokopie poswiadczen otrzymania przez Habilitanta Grantow 

Rektorskich JM Rektora PSL., 
° bazy danych naukometrycznych: Web of Science, SCOPUS, Google 

Scholar, Journal Citation Reports, 

e wykaz czasopism naukowych z dnia 25 stycznia 2017 r., czesci A, B, C 

(tzw. , Stara” punktacja), 

e wykaz czasopism naukowych z dnia 02 lutego 2019 r. (tzw. ,nowa” 

punktacja). 

Powyzsze dokumenty pozwolily ustali¢é wyrazona nizej opinie na temat 

Habilitanta. 

Niniejsza ocene przeprowadzono zgodnie z: 

e Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce 

(Dz. U. 2018 poz. 1668), 
e Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo 

o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669), 

e Rozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 20 

wrzesnia 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz 

dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818). 

3. Gtéwne osiagniecie naukowe 

Podstawe ubiegania sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego stanowi 

przedstawione ponizej osiqagniecie naukowe Habilitanta zatytulowane: 

Nowe rownolegte metody sortowania przez scalanie duzych zbioréw 

danych w bazach NoSQL 

bedace w mysl Art. 219 ust. 1 pkt. 2. Ustawy ,,Prawo o szkolnictwie wyzszym 

inauce’”’ cyklem powiazanych tematycznie publikacji naukowych, w tym czterech 

artykuiow w pismach z listy JCR (pp. 1.-4.), dwéch monografii naukowych 

ozasiegu miedzynarodowym (pp. 5.-6.), dwdch artykulow w_ innych 
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czasopismach (pp. 7.-8.) oraz szesciu publikacji w materialach konferencji 

miedzynarodowych (pp. 9.-14.): 

1. Z. Marszatek, M. Wozniak, D. Potap: Fully flexible parallel merge sort for 

multi-core architectures. Complexity, 8679579, 2018. 

° lista A, IF 2.591, ,stara” punktacja 35 pkt., ,nowa” punktacja 70 pkt., 

dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja, cytowania bez 

autocytowan: SCOPUS 5; WoS 5; Google Scholar 0, udziat Habilitanta 

90%. 

2. Z. Marszatek: Parallelization of modified merge sort algorithm. Symmetry, 

vol. 9, nr 9, ss. 1-18, 2017. 

°o lista A, IF 1.256, ,stara” punktacja 30 pkt., ,nowa” punktacja 70 pkt., 

dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja, cytowania bez 

autocytowan: SCOPUS 12; WoS 7; Google Scholar 10, udziat 

Habilitanta 100%. 

3. Z. Marszatek: The Analysis of Energy Performance in Use Parallel Merge 

Sort Algorithms. Journal of Information Technology and Control, vol. 48, 

nr 3, ss, 487-498, 2019. 

° lista A, IF 0.707, ,stara” punktacja 15 pkt., ,nowa” punktacja 40 pkt., 

dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja, cytowania bez 

autocytowan: SCOPUS 0; WoS 0; Google Scholar 0, udzial Habilitanta 

100%. 

4. Z. Marszatek: Parallel fast sort algorithm for secure multiparty 

computation. Journal Universal Computer Science, vol. 24, nr 4, ss. 488- 

514, 2018. 

© lista A, IF 0.910, ,stara” punktacja 20 pkt., ,nowa” punktacja 40 pkt., 

dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja, cytowania bez 

autocytowan: SCOPUS 1; WoS 1; Google Scholar 1, udziat Habilitanta 

100%. 

5. M. Wozniak, Z. Marszatek. Extended algorithms for sorting large data 

sets. Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 2014. 

° monografia, ,stara” punktacja 25 pkt., ,nowa” punktacja 80 pkt., 

dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja, cytowania bez 

autocytowan: SCOPUS 0; WoS 0; Google Scholar 3, udziat Habilitanta 

70%. 

6. M. Wozniak, Z. Marszatek: Selected algorithms for sorting large data sets. 

Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 2013. 
© monografia, ,stara” punktacja 25 pkt., ,nowa” punktacja 80 pkt., 

dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja, cytowania bez 

autocytowan: SCOPUS 0; WoS 0; Google Scholar 1, udziat Habilitanta 

70%. 

7. Z. Marszatek: Performance tests on merge sort and recursive merge sort 

for big data processing. Technical Science, vol. 21, nr 1, ss. 19-35, 2018, 

° lista B, ,stara” punktacja 11 pkt., ,nowa” punktacja 20 pkt., dyscyplina 

inzynieria mechaniczna, cytowania bez autocytowan: SCOPUS 0; WoS 

0; Google Scholar 3, udziat Habilitanta 100%. 
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8. Z. Marszatek: Performance test on triple heap sort algorithm. Technical 

Science (11 pkt. MNiSW), vol. 20, nr 1, ss. 49-61, 2017. 

° lista B, ,stara” punktacja 11 pkt., ,nowa” punktacja 20 pkt., dyscyplina 

inzynieria mechaniczna, cytowania bez autocytowan: SCOPUS 0; WoS 

0; Google Scholar 6, udziat Habilitanta 100%. 

9. Z. Marszatek, G. Capizzi: Modification of parallelization of modified merge 

sort algorithm. Information and software technologies. 25th International 

Conference. ICIST 2019, Vilnius, Lithuania, October 10-12, 2019. 

Proceedings. Edytorzy: R. Damasevicius, G. Vasiljeviené. CCIS 1078, pp. 

428-440, 2019. 

oc Materiaty konferencyjne, dyscyplina informatyka techniczna 

I telekomunikacja, cytowania bez autocytowan: SCOPUS 0; WoS 0; 

Google Scholar 0, udziai Habilitanta 90%. 

10.Z. Marszatek: Modification of parallelization for fast sort algorithm. 

Information and software technologies. 24th International Conference. 

ICIST 2018, Druskininkai, Lithuania, October 4-6, 2018. Proceedings. 

Edytorzy: R. Damasevicius, V. Mikasyte, Springer, ss. 270-278, 2018. 

o Materiaty konferencyjne, ,stara” punktacja 15 pkt., dyscyplina 

informatyka techniczna i telekomunikacja, cytowania bez autocytowan: 

SCOPUS 0; WoS 0; Google Scholar 0, udziat Habilitanta 100%. 

11.Z. Marszatek: Parallelization of fast sort algorithm. Information and soft- 

ware technologies. 23rd International Conference. ICIST 2017, 

Druskininkai, Lithuania, October 12-14, 2017. Proceedings. Edytorzy: 

R. Damasevicius, V. Mikasyte. Springer, ss. 408-421, 2017. 

o Materialty konferencyjne, ,stara” punktacja 15 pkt., ,nowa” punktacja 

0 pkt., dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja, cytowania 

bez autocytowan: SCOPUS 1; WoS 0; Google Scholar 0, udziat 

Habilitanta 100%. 

12.Z. Marszatek: Novel recursive fast sort algorithm. Information and soft- 

ware technologies. 22nd International Conference. ICIST 2016, 

Druskininkai, Lithuania, October 13-15, 2016. Proceedings. Edytorzy: 

G. Dregvaite, R. Damasevicius. Springer, ss. 344-355, 2016. 

° Materiaty konferencyjne, ,stara” punktacja 15 pkt., dyscyplina 

informatyka techniczna i telekomunikacja, cytowania bez autocytowan: 

SCOPUS 7; WoS 6; Google Scholar 9, udziat Habilitanta 100%. 

13.M. Wozniak, Z. Marszatek, M. Gabryel, R. Nowicki: Modified merge sort 

algorithm for large scale data sets. Artificial intelligence and soft 

computing. ICAISC 2013. 12th International conference, Zakopane, 

Poland, June 9-13, 2013. Proceedings. Edytorzy: L. Rutkowski, M. 

Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L. A. Zadeh, J. M. Zurada. 

Springer, ss. 612-622, 2013. 

o Materiaty konferencyjne, ,stara” punktacja 15 pkt., ,nowa” punktacja 

20 pkt., dyscyplina informatyka techniczna i  telekomunikacja, 

cytowania bez autocytowan: SCOPUS 20; WoS 14; Google Scholar 19, 

udziat Habilitanta 80%. 
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14.M. Wozniak, Z. Marszatek, M. Gabryel, R. K. Nowicki: Preprocessing large 

data sets by the use of quick sort algorithm. Knowledge, information and 

creativity support systems: recent trends, advances and _ solutions. 

Selected papers from KICSS'2013 - 8" International Conference on 

Knowledge, Information, and Creativity Support Systems, November 7-9, 

2013, Krakow, Poland. Edytorzy: A. M. J. Skulimowski, J. Kacprzyk. 

Springer, ss. 111-121, 2016. 

o Materiaty konferencyjne, ,stara” punktacja 15 pkt., dyscyplina 

informatyka techniczna i telekomunikacja, cytowania bez autocytowan: 

SCOPUS 12; WoS 10; Google Scholar 13, udziat Habilitanta 80%. 

Obszar badan zawarty w tematyce giownego osiagniecia koncentruje sie na 

zagadnieniach zwiazanych z efektywnymi algorytmami sortowania duzych 

zbioré6w danych implementowanych w oparciu o obliczenia na jednym 

procesorze oraz na wielu procesorach, ze szczegélnym uwzglednieniem 

aspektow zwiaqzanych z: 

e algorytmami sortowania przez scalanie, wtym rdéwnoleglymi 

algorytmami sortowania przez scalanie, 

°* zastosowaniami efektywnych, w tym rownoleglych, algorytméw 

sortowania przez scalanie do przetwarzania duzych zbiorow danych, 

tzw. baz NOSQL, z ang. Not only SQL, 

e szybkosciq dziatania algorytméw sortowania przez scalanie. 

4. Dorobek naukowy poza gt6wnym osiagnieciem naukowym 

Nalezy zauwazy¢, ze catkowity dorobek Habilitanta od uzyskania stopnia 

naukowego doktora jest obszerniejszy niz ten zawarty w glownym osiagnieciu 

naukowym i obejmuje ponadto: 

e 6 artykult6w w czasopismach (w tym dwéch posiadajacych Impact 

Factor), 

e 2 rozdziaty w monografiach, 

e 5 publikacji pokonferencyjnych, 

¢ 2skrypty wydane przez Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 
° 11 wystapien na tematycznych konferencjach krajowych 

i miedzynarodowych. 

Habilitant byt takze beneficjentem dwoch grantéw rektorskich przyznanych 

przez JM Rektora PSI. w latach 2018-2019. 

5. Dorobek Habilitanta - informacje naukometryczne 

Wskazniki naukometryczne tej czesci dorobku publikacyjnego Habilitanta, 

ktory wskazat On jako gtowne osiagniecie naukowe, zostaly obliczone na 

podstawie danych dostepnych w bazach: Journal Citation Reports (JCR), Web of 
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Science (WoS), Scopus oraz Google Scholar (stan na dzien 24 marca 2020 r.) 

oraz wykazéw czasopism MNiSW do 2018 r. i z 2019 r. (odpowiednio ,,stara”’ 

i,nowa”’ punktacja) i przedstawiaja sie nastepujaco: 

e Sumaryczny Impact Factor wedtug listy JCR: 5.464. 

e Liczba cytowan publikacji (bez autocytowan): 

o wedtug bazy WoS: 43, 

o wedtug bazy Scopus: 58, 

o wedtug bazy Google Scholar: 65. 

* Liczba punkt6w MNiSW weg ,,starej punktacji’’: 247 pkt., 

¢ Liczba punkt6w MNiSW wg ,,nowej punktacji”’: 420 pkt. 

Natomiast wskazniki naukometryczne calosci dorobku publikacyjnego 

Habilitanta po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk zostaty obliczone 

przez Niego na potrzeby wniosku na podstawie baz JCR, WoS, Scopus i Google 

Scholar wg stanu na dzien 10 wrzesnia 2019 r. oraz ww. wykazoéw czasopism 

MNiSW i przedstawiaja sie nastepujaco: 

* Sumaryczny Impact Factor wedtug JCR zgodnie z rokiem 

opublikowania: 8.698. 

« Liczba cytowan publikacji (bez autocytowan): 

o wedtug bazy WoS: 79, 

o wedtug bazy Scopus: 150, 

o wedtug bazy Google Scholar: 235. 

¢ Indeks Hirscha (bez autocytowan): 

0 baza WoS: 7, 

o baza Scopus: 7, 

o baza Google Scholar: 10. 

¢ Liczba punktow MNiSW zdobytych do 2018r., (wg ,,starej 

punktacji’’): 352 pkt., 

¢ Liczba punkt6éw MNiSW zdobytych w 2019r. (wg ,,nowej punktacji’’): 

140 pkt. 

Wskazniki naukometryczne dorobku Habilitanta przedstawione powyzej 

odbiegaja nieznacznie in plus od tych umieszczonych przez Niego w ,,Wykazie 

osiagnie¢ naukowych dorobku habilitacyjnego”. Jest to spowodowane 

nastepujacymi czynnikami: w przypadku sumarycznego wskaZznika impact factor 

wynika to z faktu uwzglednienia przez Habilitanta w obliczeniach dla publikacji 

zroku 2019 wartosSci wskaznika za rok 2018, podczas gdy w _ chwili 

opracowywania niniejszej recenzji dostepne byly juz dane za rok 2019 i to one 

zostaly uwzglednione w ocenie gléwnego osiagniecia naukowego. Natomiast 

w przypadku wartosci indeksu Hirscha nalezy wzia¢ pod uwage, ze nie do konica 

oddaje on rzeczywiste oddzialywanie dorobku Habilitanta w dyscyplinie, bowiem 

5 najczesciej cytowanych publikacji z zakresu gléwnego osiagniecia naukowego 

(uwzglednionych w indeksie Hirscha) byto cytowanych w sumie 56 razy (wg 

bazy Scopus), co daje sredniq ponad 11 cytowan na jedna publikacje. 
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6. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja 

o wspoipracy miedzynarodowej Habilitanta 

Oprécz dorobku naukowego, Habilitant zgromadzit nastepujacy dorobek 

dydaktyczny oraz popularyzatorski, w tym: 

¢ byt czionkiem komitetow organizacyjnych i naukowych pieciu 

krajowych i  miedzynarodowych tematycznych konferencji 

naukowych, 

* jest czionkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, 

¢ prowadzit w latach 2009-2015 dzialalnosé jako ekspert Polskie} 

Agencji Przedsiebiorczosci polegajaca na recenzowaniu projekt6w 

miedzynarodowych i krajowych realizowanych na terenie UE i Polski 

oraz na prowadzeniu rozpraw odwolawczych od _ ocen 

merytorycznych, 

¢ dwukrotnie, w latach 2018 i 2019, odby!t pieciomiesieczne naukowe 

staze zagraniczne w University of Catania, Department of 

Electronics, Enigneering and Informatics, 

* przewodniczy jury ogélnopolskiego konkursu wiedzy matematyczno- 

informatycznej Algorytmion corocznie od roku 2010, 

e byt recenzentem ok. 50 artykul6w naukowych wg bazy Publons 

w czasopismach zagranicznych, 

* otrzymat w roku 2013 zespotowa nagrode JM Rektora PSI. za 
osiagniecia dydaktyczne. 

W tym miejscu recenzji nalezy zaznaczy¢, iz dokumenty przedstawione do 

oceny przez Habilitanta nie zawieraja praktycznie zadnych informacji nt. 

prowadzonych zajeé dydaktycznych, tematyki wyktadéw i innych form zajeé, 
opieki nad pracami magisterskimi i inzynierskimi/licencjackimi, a takze 

informacji o dowolnych formach angazowania studentow do pracy naukowej lub 

badawczej. Recenzent jest zdania, iz informacje takie powinny byly znalezé sie 

we Wniosku, zwiaszcza wobec dlugoletniego i z pewnoscia bardzo 

wartosciowego doswiadczenia Habilitanta w pracy dydaktycznej, aby umozliwié 

pelniejsze spojrzenie i w konsekwencji bardziej wnikliwa recenzje Jego dorobku 

poza gt6wnym osiagnieciem naukowym. 

7. Ocena gt6wnego osiagniecia naukowego 

Przedstawione do oceny osiagniecie naukowe stanowi zbidr 14-tu 

powiazanych publikacji naukowych, ktérych tematyka dotyczy zagadnien 

zwiazanych z efektywnymi algorytmami sortowania duzych zbior6w danych 

implementowanych w oparciu o obliczenia na jednym procesorze oraz na wielu 

procesorach, ze szczegdlnym uwzglednieniem aspektow zwiazanych z: 

e algorytmami sortowania przez scalanie, wtym rdwnoleglymi 

algorytmami sortowania przez scalanie, 
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e zastosowaniami efektywnych algorytméw sortowania przez scalanie 

do przetwarzania duzych zbior6w danych NoSQL, 

e szybkoscia dziatania algorytmow sortowania przez scalanie, 

Jako najwazniejsze wyniki (osiagniecia) naukowe Habilitant wskazal: 

1) Opracowanie koncepcji rdwnoleglego zmodyfikowanego algorytmu 

2) 

sortowania przez scalanie (ang. modified merge sort algorithm) czterech 

ciagow, opisane w poz. 2 gié6wnego osiagniecia naukowego - koncepcja 

algorytmu jest nowatorska i bardzo interesujaca, dobrze wpisuje sie 

w ciag badan prowadzonych przez Habilitanta (punktem wyjscia dla niej 

jest zmodyfikowany algorytm sortowania przez scalanie zaprezentowany 

w poz. 13 gléwnego osiagniecia naukowego). Analiza_ statystyczna 

stabilnosci zaprezentowanego algorytmu bierze pod uwage odpowiednio 

zroznicowane ciagi danych (o rozmiarach od n = 10? do n = 108 

elementow, ciagi krytyczne dla szybkiego sortowania, ciagi posortowane 

rosnaco i malejaco oraz randomizowane z wyborem elementdow od 1 do 

n’”), Habilitant wykazat statystyczna stabilnos¢ zaproponowanego 

algorytmu z uwzglednieniem realizacji dla 1., 2., 4. i 8. procesordw, 

a takze na podstawie analiz czasu sortowania pokazal, iz zr6wnoleglona 

wersja tego algorytmu pozwala sortowaé duze zbiory danych z uzyciem 2- 

ch procesoréw do 40% szybciej niz z uzyciem 1-go procesora oraz 

zuzyciem 8-miu procesoréw, odpowiednio, do 60% szybciej, przy czym 

znaczace zwiekszenie szybkosci ma miejsce dla zbiordw danych 

o licznosci ok. 10* do 10° elementéw; ponizej tych licznosci szybkosé 
algorytmu podobna jest do sortowania szybkiego. 

Poprawny i interesujacy jest rowniez wniosek, iz w tej metodzie 

zwiekszanie liczby procesor6w nie przyniesie poprawy szybkosci 

algorytmu sortowania - jest to punkt wyjscia do badan na metoda w petni 

skalowalnego réwnolegtego algorytmu sortowania przez scalanie (ang. 

fully flexible parallel] merge sort), ktory zwieksza swojq efektywnos¢ wraz 

ze wzrostem liczby procesordw wykonujacych zadanie (zob. p. 2 ponizej). 

Opracowanie w peini skalowalnego réwnolegtego algorytmu sortowania 

przez scalanie (ang. fully flexible parallel merge sort) oraz oszacowanie 

jego zlozonosci czasowej dla ciagu o dtugosci n jako O((log2n)*) dla n 

procesoréw i O((n/k)*(log2n)?) przy zaangazowaniu k procesoroéw, 

opisane w poz. 1. glé6wnego osiagniecia naukowego - przedstawiony 

algorytm jest wynikiem konsekwentnej kontynuacji badan opisanych 

w poz. 2, gldwnego osiagniecia naukowego (zob. p. 1 powyzej), ktorej 

celem jest opracowanie rdédwnoleglego algorytmu sortowania przez 

scalanie o szybkosci nieograniczonej przez pewna stata liczbe procesoréw. 

W poréwnaniu do poprzednich badan zwiekszono rdwniez zakres test6w 

i analiz statystycznych do obliczen na 12 procesorach, stusznie wskazujac 

na wzrost szybkosci sortowania ok. 10-15% przy dodaniu kazdego nowego 

procesora dla ciagdw pow. 1000000 elementow, przy zachowaniu 
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3) 

podobnego charakteru i rdznorodnosci danych testowych. Pomimo 

nieznacznego przyspieszenia algorytmu pomiedzy realizacjami na 8 i na 

12 procesoréw, nalezy ocenié go pozytywnie pod wzgledem szybkosci 

sortowania w pordwnaniu np. do trdjdzielnego sortowania przez 

kopcowanie, nierownolegtego sortowania przez scalanie czy tradycyjnego 

quick sort. Jest to najwieksza zaleta zaprezentowanego osiagniecia 

umozliwiajaca dalsze prace nad wersjami algorytmu na duzo mocniejsze 

systemy obliczeniowe (we wnioskach z tej publikacji Habilitant wskazuje 

na przyszia mozliwosc stosowania algorytmu na maszynach do 2048 

procesoréw, choc ta konkluzja jest jedynie wstepnie uzasadniona). 

Udowodnione zlozonosci sq takze obiecujace, co pokazuje Tablica 5. 

womawianej publikacji. Warto zaznaczy¢, ze artykui ten zostat 

opublikowany w czasopismie Complexity, uzyskujacym najwyzsze noty 

sposrdd tych, w ktorych publikowal Habilitant. 

Niestety, ani w tej publikacji, ani w pozostatych przedstawionych do oceny 

elementach giéwnego osiagniecia naukowego, pojecie ,,danych NoSQL” 

nie jest dostatecznie wyraznie dookreslone, np. czy sa to dane 

o strukturach nierelacyjnych (np. grafowych, obiektowych, hybrydowych), 

jak powszechnie rozumie sie ten termin, lub tez czy pojecie to dotyczy 

zbiorow danych ze wzgledu na ich strukture, czy bardziej ze wzgledu na 

narzedzia (jak systemy zarzadzania bazami danych) uzyte do ich 

przetwarzania; pojecie to nie wystepuje takze w tytule zadnej sposrdéd 14 

publikacji sktadajacych sie na gidwne osiagniecie naukowe). Zbyt skape sa 

ponadto informacje osposobach przedstawiania rzeczonych zbiordw 

danych jako ciagdw, na ktorych wykonuje sie sortowanie oraz, ogdlniej, 

o mozliwosciach reprezentowania tych zbior6w danych w_ postaciach 

tradycyjnych, np. relacyjnej) wg (Codd 1970). Na potrzeby niniejszej 

recenzji przyjeto zatem zatozenie zgodne z obecnym stanem technologii, 

iz sa to po prostu bardzo liczne zbiory danych, ktérych przetwarzanie 

w strukturach relacyjnych byltoby zbyt kosztowne obliczeniowo, chociaz 

mozliwe, Wyjasnione natomiast precyzyjnie jest okreslenie ,,duze zbiory 

danych’”’ - badania prowadzone przez Habilitanta dotycza ciagéw 

o licznosci do 100 000 000 elementoéw. 

Opracowanie rownolegtego algorytmu mocnego sortowania przez scalanie 

trzech ciagéw (ang. fast sort) o ztozonosci czasowej dla ciagu o diugosci n 

jako O((logsn)*) dla nm procesordw i O((n/k)*(logsn)*) dla nm danych 

przetwarzanych przez k procesoréw, opisanego w poz. 4 gtownego 

osiagniecia naukowego - wyniki przedstawione w tej publikacji, ponownie 

wpisuja sie konsekwentnie w cykl badan prowadzonych przez Habilitanta. 

Tym razem koncepcja ,,wielodzielnosci’ sortowanych zbior6w danych 

(zob. p 4. ponizej) zrealizowana zostata dla trzech scalanych ciagéw, 

dzieki czemu teoretyczna ztozonosé obliczeniowa dla ciagu o diugosci n 

obnizono z O((logzn)’) do O((logsn)?) wzgledem wynikéw otrzymanych 
w poz. 1. gltownego osiagniecia naukowego. Jako wynik pordwnania 

wynikéw analiz statystycznych i test6w praktycznych przedstawionych 
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w poz, 1. i 4., trzeba stwierdzi¢, iz matematycznie wykazana zlozonosé 

nowych algorytmow jest lepsza niz tych opracowanych w poz. 1., jednak 

wyniki wskazuja na nieznaczne zwiekszenie szybkosci. 

Ponadto, nasuwa sie tu nastepujaca uwaga_ terminologiczna: 

okreslenie ,,fast sort’’ jest mylaco zbiezne z podobnym, ale dotyczacym 

zupeinie odmiennego algorytmu sortowania znanego w _ literaturze 

jako ,,quick sort’’. Obie te nazwy mdwia o sortowaniu ,,szybkim”’ (z ang. 

fast, quick - szybki, szybko), jednakze dotyczqa zupeinie rdznych 

algorytméw sortowania. Ponadto thimaczenie anglojezycznego terminu 

fast sort jako ,,mocne sortowanie’’ (podczas gdy fast = szybkie) jest 

niezreczne i wlasciwsze byloby np. strong sort (silne, mocne) lub robust 

sort (odporne, niewrazliwe); stwierdzi¢ jednak trzeba, iz te niesciste 

ttumaczenia pojawiaja sie jedynie w polskojezycznych opisach dorobku 

naukowego Habilitanta (w tym w Autoreferacie), ktéry to dorobek 

oryginalnie w catosci opublikowany zostat w jezyku angielskim. 

Zaproponowanie konstrukcji wielodzielnych algorytmoéw sortowania przez 

scalanie wielu ciagéw, opisane w poz. 5. i 6. gltéwnego osiagniecia 

naukowego - przeprowadzono w nich badania nad zmodyfikowanym 

algorytmem sortowania przez scalanie poczatkowo dla trzech, pdzniej 

takze dla dwoch i czterech ciagéw, kt6re charakteryzuje szczegélnie niska 

stata w ziozonosci czasowej oszacowana na ok. 1.05 O(n logzn). Publikacje 

te bardzo szczegdtowo i krok po kroku opisuja podjete przez Habilitanta 

watki badan nad algorytmami sortowania, dzieki czemu majq rdowniez 

potencjal wykorzystania ich jako podreczniké6w akademickich w tym 
obszarze wiedzy. 

Nalezy podkresli¢, iz pomimo ze sa to publikacje wspdtautorskie, wktad 

Habilitanta wprace nad nimi zostal czytelnie scharakteryzowany 

ioszacowany na ok. 70%, co udokumentowano oSwiadczeniami 

wspolautoréw o udziatach procentowych. Wktad Habilitanta w powstanie 

tych prac oceniam jako decydujacy i Scisle merytoryczny, obejmujacy 

m.in. przygotowanie iimplementacje algorytmdéw  sortowania, 

przeprowadzenie testédw statystycznych iprzeprowadzenie dowodéw 

matematyeznych o istotnym znaczeniu dla kolejnych prac Habilitanta, 

zwtaszcza dla poz. 1., 2.14. giownego osiagniecia naukowego. 

Przeprowadzenie analizy por6wnawczej rekursywnych i nierekursywnych 

algorytméw przez scalanie dwéch ciagéw oraz analogicznej analizy dla 

algorytméw sortowania przez scalanie trzech ciagéw, opisanych 

odpowiednio w poz. 7. i 12. gtéwnego osiagniecia naukowego - 

wymienione publikacje, chociaz nieuwzgledniane na _  ministerial- 

nej ,,liscie A’’ czasopism naukowych, majq istotne i merytoryczne 

znaczenie dla caloksztattu badan prowadzonych przez Habilitanta: 

przeprowadzone analizy statystyczne stabilnosci algorytmow sortowania 

przez scalanie dwéch lub trzech ciagéw oraz analizy szybkosci ich 

dzialania wyznaczaja kierunek i cele przyjete w poz. 1., 2. i 4. gtéwnego 

osiagniecia naukowego, czyli zréwnoleglenie i zwiekszenie predkosci 
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algorytméw sortowania przez scalanie. Analogiczne znaczenie dla 

najwazniejszych uzyskanych przez Habilitanta wynik6w ma _ rowniez 

poz. 8. gidwnego osiagniecia naukowego (analizy wydajnosci wybranych 

wersji algorytmow sortowania przez kopcowanie, ang. heap sort), z ktérej 

plynacy wniosek opewnych ograniczeniach tego typu  sortowania 

iskierowanie sie ku algorytmom sortowania przez scalanie nalezy uznac 

za wiasciwy itworczy naukowo, a takze poz.13 (wspdtautorska 

o decydujacym wktadzie merytorycznym Habilitanta oszacowanym na 

80%) zawierajaca opis pierwszych prac nad autorskimi modyfikacjami 

algorytmow sortowania przez scalanie. 

W mojej ocenie przedstawiona powyzej tematyka osiagniecia naukowego 

jest istotna i aktualna, na co dowodem jest fakt, ze cztery artykuly bedace jego 

czescia zostaly opublikowane w czasopismach indeksowanych w bazie Institute 

for Scientific Information (tzw. lista filadelfijska), a liczba cytowan (bez 

autocytowan) prac wchodzacych w sktad gléwnego osiagniecia naukowego 

wynosi w zaleznosci od bazy od 43 (WoS) do 58 (SCOPUS). Bardzo istotny jest 

tu fakt, iz w trzech sposréd czterech artykutow z listy filadelfijskie] (poz. 2., 3. 

i4. gi6wnego osiagniecia naukowego) oraz w dwéch artykulach z listy B (poz. 7. 

i 8. gtéwnego osiagniecia naukowego) Habilitant jest samodzielnym autorem, co 

$wiadcezy o mozliwosci prowadzenia przez Niego w peini samodzielnych badan 

naukowych, czyli ospelmieniu niezmiernie istotnego kryterium oceny 

w przypadku osoby ubiegajacej sie o stopien naukowy doktora habilitowanego. 

Ponadto Habilitant miat w publikacjach wspotautorskich bedacych czescia 

gi6wnego osiagniecia naukowego decydujacy lub co najmniej bardzo znaczacy 

udzial merytoryczny: 90% w artykule w czasopismie Complexity, IF 2.591 (poz. 

1. gli6wnego osiagniecia naukowego) oraz po 70% w dwoch monografiach (poz. 

5.16. gtownego osiagniecia naukowego). 

Stwierdzam, iz cykl publikacji przedstawionych do oceny jako giéwne 

osiagniecie naukowe jest spdjnym osiagnieciem naukowym w _ dyscyplinie 

Informatyka techniczna i telekomunikacja i wpisuje sie w szczegélnie istotny 

obszar badan zwiqzanych z obliczeniami réwnolegltymi oraz algorytmami 

sortowania duzych zbior6éw danych. 

8. Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego 

i organizacyjnego 

Glowne osiagniecie naukowe nie jest jedynym obszarem badawczym, 

w ktérym Habilitant wykazat sie dorobkiem. Oprécz publikacji skladajacych sie 

na giéwne osiagniecie naukowe, Habilitant jest autorem i wspdlautorem szeregu 

prac opublikowanych w czasopismach oraz referatéw wygloszonych na 

konferencjach, ktérych tematyka jest spédjna z tematyka gi6wnego osiagniecia 

naukowego. Dwukrotnie, w latach 2018 i 2019, odbyt pieciomiesieczne naukowe 
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staze zagraniczne w University of Catania, Department of Electronics, 

Enigneering and Informatics, zgromadzit tez warty zauwazenia dorobek 

dydaktyczny i popularyzatorski w postaci licznych recenzji artykuléw, autorstwa 

dwéch skrypt6w z zakresu  programowania, petnienia funkcji eksperta 

w konkursach Polskiej Agencji Przedsiebiorczosci oraz pracy w komitetach 

programowych konferencji miedzynarodowych. Biorac pod uwage fakt, ze 

zdecydowana wiekszos¢ tego dorobku zgromadzona zostala w przeciagu osmiu 

lat poprzedzajacych bezposrednio rok zlozenia wniosku, nalezy oceni¢é go 

jednoznacznie pozytywnie. 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., art. 

221 ust. 8, nakiada na recenzenta obowiazek weryfikacji kryteridw, ktére nalezy 

uwzgledni¢ podezas oceny dorobku Habilitanta zgodnie z art. 219 ust. 1 pkt. 2.: 

1. W zakresie gi6wnego osiagniecia naukowego: 

a. autorstwo lub  wspdlautorstwo  publikacji naukowych 

wczasopismach ujetych w miedzynarodowych  bazach 

czasopism naukowych o najwiekszym zasiegu - Habilitant jest 

autorem trzech samodzielnych i wspdtautorem o decydujacym 

wkladzie (90%) jednej publikacji indeksowanych w bazie JCR 

(posiadajacych wspoiczynnik wyplywu IF) i indeksowanych 

m.in. w bazach Web of Science i Scopus, 

b. wspdélautorstwo monografii naukowych przez wydawnictwo 

publikujace recenzowane monografie naukowe - Habilitant 

jest wspdtautorem o zdecydowanym wktiadzie (70%) dwéch 

monografii opublikowanych przez Wydawnictwo Politechniki 

Slaskiej. 

2. W zakresie dorobku naukowego poza giéwnym osiagnieciem 

naukowym 

a. wspotautorstwo publikacji naukowych w czasopismach ujetych 

w  miedzynarodowych bazach czasopism naukowych 

onajwiekszym zasiegu - Habilitant jest wspdlautorem 

oniewielkim udziale (od 5 do 20%) dwéch artykuléw 

w czasopismach posiadajacych wspoiczynnik wptywu IF. 

b. autorstwo lub  wspolautorstwo  publikacji naukowych 

w czasopismach miedzynarodowych lub krajowych innych niz 

znajdujace sie na liscie JCR - Habilitant jest autorem lub 

wspotautorem dwoch rozdziat6w w monografiach oraz szesciu 

artykuldw w czasopismach nieujetych w miedzynarodowych 

bazach czasopism naukowych o najwiekszym zasiegu, przy 

czym dwa ztych artykuléw sq czesciqa gidwnego osiagniecia 

naukowego, 

c. wygtoszenie referat6w na miedzynarodowych lub krajowych 

konferencjach tematycznych - Habilitant jest wspdlautorem 
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d. 

jedenastu. referatow na tematycznych konferencjach 

krajowych i miedzynarodowych, 

realizacja dwoch grantéw rektorskich przyznanych przez JM 
Rektora PSI. w latach 2018-2019. 

3. W zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz 

wspolipracy miedzynarodowe): 

a. udziat w miedzynarodowych lub krajowych konferencjach 

naukowych lub udziat w komitetach organizacyjnych tych 

konferencji - Habilitant byt czionkiem komiteté6w organiza- 

cyjnych pieciu miedzynarodowych i krajowych  konferencji 

naukowych, 

otrzymane nagrody i wyrdznienia - Habilitant otrzymat w roku 

2013 zespotowa nagrode JM Rektora PSI. za osiagniecia 

dydaktyczne, 

czionkostwo w miedzynarodowych lub krajowych organi- 

zacjach i towarzystwach naukowych - jest cztonkiem Polskiego 

Towarzystwa Matematycznego, 

opieka naukowa nad studentami - brak informacji w przed- 

miotowym wniosku, 

Habilitant jest przewodniczacym jury ogdlnopolskiego 

konkursu wiedzy matematyczno-informatycznej Algorytmion 

corocznie, od roku 2010, 

staze w zagranicznych lub krajowych osrodkach naukowych 

lub akademickich - Habilitant dwukrotnie, w latach 2018 

i 2019, odbyt pieciomiesieczne naukowe staze zagraniczne 

w University of Catania, Department of Electronics, 

Enigneering and Informatics, co wystarcza aby wypetini¢ 

kryterium wykazania sie istotna aktywnoscia naukowa 

realizowana w wiecej niz jednej uczelni, 

recenzowanie projekt6w miedzynarodowych lub krajowych 

oraz publikacji ow czasopismach miedzynarodowych 

ikrajowych - Habilitant pelnit role eksperta w ocenianiu 

projekt6w we wspolpracy z Polska Agencja Przedsiebiorczosci 

oraz byt recenzentem ok.  piecdziesieciu§ artykutow 

w czasopismach o zasiegu zagranicznym i krajowym. 

Podsumowujac prezentowana powyzej opinie dotyczacq dorobku 

naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inz. Zbigniewa Marszatka oraz 

biorac pod uwage przeprowadzane wyzej zestawienie stwierdzam, ze 

przestawiony do oceny dorobek speinia w stopniu wystarczajacym warunki 

okreslone Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce 

(Dz. U. 2018 poz. 1668) w sprawie kryteridw oceny osiagnie¢ osoby ubiegajacej 

sie ostopien doktora habilitowanego oraz ze autorski wktad Habilitanta 

wrozwoj dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja w obszarze 
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obliczen réwnolegtych i sortowania danych w strukturach nierelacyjnych jest 

znaczny. 

9. Wniosek konhcowy 

Na podstawie dokonanej oceny prac w obszarze problematyki habilitacji 

oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inz. Zbigniewa 

Marszalka stwierdzam, ze przedstawiony cykl publikacji stanowiacych 

osiagniecie naukowe wnosi wktad naukowy do wiedzy w dyscyplinie Informatyka 

Techniczna i Telekomunikacja i wraz z caloksztattem dorobku naukowego, 

dydaktycznego i organizacyjnego spemia w stopniu wystarczajacym wymagania 

stawiane do uzyskania stopnia doktora habilitowanego okreslone wg: 

e Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce 

(Dz. U. 2018 poz. 1668) 

e Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo 

o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669), 

e Rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 20 

wrzesnia 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz 

dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818). 

Tym samym uwazam, ze uzasadnione jest kontynuowanie postepowania 

w sprawie nadania dr ing. Zbigniewowi Marszatkowi stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych, w dyscyplinie 

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja oraz wnosze o te kontynuacje. 

Adam Niewiadomski 

A dow 
f[anod wl 
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