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Przedmowa

Opracowanie niniejsze poświęcone jest dwudziestopięcioletniej historii i 

dniu dzisiejszemu Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Jednakże historii tej 

nie sposób przedstawić nie omawiając wcześniejszej działalności Centrum 

Obliczeniowego PAN, z którego Instytut powstał. Tak więc historia sięga 

początków lat sześćdziesiątych, kiedy tworzyły się pierwsze instytucje 

informatyczne w Polsce i powstawały zalążki przemysłu komputerowego. 

W ten sposób historia Instytutu jest jednym z ważnych wątków 

ilustrujących rozwój badań w zakresie informatyki w Polsce niemal od 

samych jej początków. Już z tego powodu historia ta może być interesująca, 

jednak zasadniczym celem jej zarysowania w tym opracowaniu jest 

stworzenie tła do przedstawienia aktualnej sytuacji Instytutu, jego 

organizacji, problematyki badawczej i kierunków rozwoju.

Program badawczy Instytutu starał się zawsze odzwierciedlać zasadnicze 

tendencje w informatyce światowej. W ostatnim okresie stało się to 

znacznie trudniejsze ze względu na niebywałe przyśpieszenie rozwoju 

technologii informatycznych i wzrost możliwości zastosowań technik 

obliczeniowych dosłownie we wszystkich dziedzinach życia. Ta nowa 

sytuacja w połączeniu ze zmianami, które nastąpiły w kraju po roku 1989 

zmusiła Instytut do dokonania trudnych wyborów i dostosowania się do 

nowych form organizacyjnych.

Ujmując rzecz bardzo lapidarnie, zdecydowano się na kontynuację i 

koncentrację badań podstaw nowoczesnych działów informatyki
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z jednoczesnym naciskiem na doprowadzanie uzyskiwanych wyników do 

stanu prototypowych realizacji, testowanych następnie w realnych 

zastosowaniach. Przyjęte formy organizacyjne badań nastawione są w coraz 

większym stopniu na pozyskiwanie konkretnych projektów badawczych 

wykonywanych we współpracy z innymi ośrodkami w Polsce i za granicą. 

Tak prowadzone badania łączyć się powinny w naturalny sposób z pracą 

dydaktyczną na różnych szczeblach i kontynuowaniem ważnej roli Instytutu 

w promocji kadr naukowych. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych realizacja 

tak zarysowanego programu była już wyraźnie widoczna i potwierdzona 

osiągnięciami w wybranych kierunkach badań.

Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie pozwoli na zaznajomienie się 

Czytelników' z historią, rozwojem i dniem dzisiejszym Instytutu, a także 

przybliży jego problematykę badawczą, jego dorobek i osiągnięcia.

Piotr Dembiński 
Dyrektor 1PI PAN
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1. H istoria

Instytut Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN) został utworzony 

z Centrum Obliczeniowego PAN (CO PAN) na mocy uchwały Prezydium 

PAN z 30 listopada 1976 r.

Centrum Obliczeniowe PAN powstało w 1961 r. jako placówka

0 charakterze instytutu naukowego, mająca prowadzić działalność naukową, 

usługową, informacyjno-szkoleniową i techniczną w zakresie maszyn 

liczących. Zadaniem Instytutu Podstaw Informatyki PAN było prowadzenie 

badań podstawowych i stosowanych w informatyce, a także kształcenie 

kadry naukowej i prowadzenie działalności wydawniczej w tym zakresie. W 

szczególności badania obejmować miały: metody i języki programowania, 

organizację i struktury maszyn cyfrowych, metody obliczeniowe

1 teoretyczne podstawy informatyki.

Działalność placówki, początkowo Centrum Obliczeniowego, a następnie 

Instytutu Podstaw Informatyki, miała kilka faz odpowiadających 

zmieniającym się zapotrzebowaniom i tendencjom rozwoju informatyki.

1.1 Lata 1961 -  1970

W tym okresie dyrektorami Centrum Obliczeniowego PAN byli kolejno 

Mieczysław Warmus (lata 1961-1968) i Włodzimierz Prosnak (lata 1968- 

1970).
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Tworząc Centrum Obliczeniowe wykorzystano obsadę personalną i dużą 

część wyposażenia Zakładu Matematyki Stosowanej Instytutu Badań 

Jądrowych. Utworzoną placówkę wyposażono w zakupioną w ZSRR 

elektroniczną maszynę cyfrową URAL.

Początkowo pierwszoplanową działalnością Centrum było wykonywanie 

obliczeń dla placówek PAN. Wymagało to rozwoju niezbędnych środków 

i metod.

Wykorzystanie posiadanego sprzętu do wykonywania poważnych prac 

obliczeniowych wymagało jego rozbudowy oraz opracowania 

odpowiednich urządzeń wejścia-wyjścia, peryferii i oprogramowania. 

Romuald Marczyński i jego współpracownicy (a w szczególności Kazimierz 

Bałakier, Lesław Niemczycki, Zbigniew Grzeszczyk i Piotr Dziekoński) 

zbudowali oryginalną wykorzystującą technikę m agnetyczną elektroniczną 

maszynę cyfrową EMAL (prace nad tą maszyną zostały podjęte przez nich 

jeszcze w Instytucie Matematycznym PAN, a potem kontynuowane w 

Instytucie Badań Jądrowych). Zaprojektowali i wykonali alfanumeryczne 

urządzenia peryferyjne do maszyny URAL oraz dokonali istotnej 

modernizacji tej maszyny. Marek Greniewski i Władysław M. Turski przy 

współpracy Jadwigi Empacher, Jadwigi Zdanowskiej-Tarasiuk, Barbary 

i Józefa Marońskich oraz Ryszarda Solicha opracowali oryginalne systemy 

operacyjne, języki programowania, translatory i metody ich implementacji. 

W ładysław M. Turski i Jacek Olszewski opracowali oryginalny system 

operacyjny SODA dla elektronicznej maszyny cyfrowej ODRA 1204.



Mieczysław Warmus z Zenonem Szodą i Andrzejem Sadowskim stworzyli 

zaawansowaną bibliotekę programów numerycznych.

Dokonania te były w tamtych czasach pionierskie i porównywalne 

z osiągnięciami w innych krajach. Niektóre rozwiązania dotyczące 

systemów operacyjnych i translatorów języków programowania zyskały 

uznanie autorytetów w' tej dziedzinie. Zaowocowało to nawiązaniem 

poważnych kontaktów z wiodącymi środowiskami i organizacjami takimi 

jak np. IFIP (International Federation for Information Processing).

Rozwój metod i zastosowań nowych technik obliczeniowych nastąpił 

w kilku kierunkach.

Mieczysław Warmus rozwinął badania w zakresie statystyki oraz jej 

metod obliczeniowych i zastosowań w medycynie i rolnictwie. Badania te 

zapoczątkowały wieloletnią współpracę ze środowiskiem medycznym.

Wojciech Pachelski, Władysław M. Turski i Krzysztof Ziółkowski 

opracowali oryginalne metody i algorytmy dla geodezji, obliczeń 

satelitarnych i astronomii. Z prac tych wywodzą się uprawiane w Polsce 

techniki obliczeniowe astronomii.

Zenon Szoda, Mirosław Dąbrowski i Danuta Szymańska-Kołodziej 

opracowali oryginalne algorytmy dla równań różniczkowych.

Zofia Jankowska-Zorychta, Józef Wdowiak i Krystian Zorychta 

opracowali oryginalne algorytmy dla badań operacyjnych, a w szczegól

ności algorytmy rozwiązywania konkretnych problemów rolnictwa, 

budownictwa i przemysłu.
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Działalności naukowo-badawczej i usługowej towarzyszyły: bogata 

aktywność wydawnicza, kształcenie specjalistów, organizowanie 

konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, oraz kontakty 

międzynarodowe. W 1962 r. zainicjowano druk wydawnictw zwartych, w 

których publikowano dorobek naukowy pracowników Centrum i materiały 

konferencji naukowych organizowanych przez Centrum. W 1969 r. 

powstało wydawnictwo seryjne pt. „Prace Centrum Obliczeniowego PAN”, 

kontynuowane później jako „Prace IPI PAN” (do 1992 r. prowadził te 

wydawnictwa Jan Lipski).

W początkowym okresie (lata 60-te) rozwijane były w Centrum kierunki 

wynikające bezpośrednio z doświadczeń z pierwszymi maszynami, ich 

oprogramowaniem i dominującymi zastosowaniami. Badania prowadzone 

w tych kierunkach współgrały z podobnymi badaniami prowadzonymi na 

świecie, mimo znanych ograniczeń w kontaktach międzynarodowych. 

Doprowadziły one do zebrania własnych doświadczeń, istotnego rozwoju 

kadry specjalistów i nawiązania współpracy naukowej z międzynarodowym 

środowiskiem naukowym. Ta faza działalności Centrum dobiegła końca 

w początku lat siedemdziesiątych. Nastąpiło to zarówno z powodów 

organizacyjnych (zmiany kierownictwa zapoczątkowane odwołaniem 

w 1968 r. pierwszego dyrektora placówki -  Mieczysława Warmusa), jak 

i merytorycznych (zmniejszające się zapotrzebowanie na specjalistyczne 

usługi obliczeniowe, wynikające z coraz większych możliwości uzyskania 

przez potencjalnych zainteresowanych własnego sprzętu i oprogra

mowania).
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1.2. Lata 1971 -  1976

W tym okresie dyrektorem placówki był Roman Kulikowski.

W początku lat siedemdziesiątych uwidoczniła się wyraźnie pogłębiająca 

się niekorzystna różnica w wyposażeniu w środki obliczeniowe między 

Polską a rozwiniętymi krajami zachodnimi. Doszło do tego ograniczenie 

(a właściwie odcięcie) współpracy międzynarodowej w przemyśle 

komputerowym.

W tej sytuacji powstała w Centrum koncepcja skupienia się na 

stosunkowo mało zależnych od sprzętu badaniach podstawowych 

w informatyce, tzn. badaniach mających na celu uporządkowanie 

i sprecyzowanie pojęć dotyczących maszyn, języków i programowania, 

analizy syśtemów obliczeniowych, struktur i przetwarzania danych itp. Ten 

kierunek był zgodny z aktualnym i żywotnym nurtem w informatyce 

światowej, a jednocześnie dawał polskiej informatyce realne szanse 

utrzymania się na najwyższym poziomie, dzięki utrwalonej pozycji badań 

i edukacji w matematyce, której język był w sposób oczywisty także 

naturalnym językiem podstaw informatyki. Inicjatorem i animatorem takiej 

koncepcji był Zdzisław Pawlak, który objął w r. 1971 kierownictwo 

naukowe CO PAN i przyciągnął do pracy w Centrum współpracowników 

z Instytutu Matematycznego PAN, Instytutu Maszyn Matematycznych 

i Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Ważnym elementem tej koncepcji było zintensyfikowanie promowania 

osiągnięć naukowych Centrum na forum międzynarodowym. Głównymi 

składnikami tej promocji stały się takie przedsięwzięcia, jak własne
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wydawnictwa, zainicjowanie międzynarodowego sympozjum MFCS 

(Mathematical Foundations o f Computer Science), zorganizowanie semestru 

naukowego w międzynarodowym Centrum im. Stefana Banacha przy 

Instytucie Matematycznym PAN, poświęconego podstawom informatyki 

oraz doprowadzenie do powołania międzynarodowego czasopisma 

„Fundamenta Informaticae” .

Pierwsze sympozjum MFCS odbyło się w 1972 r. w Jabłonnej 

k. Warszawy. Od tego czasu organizowane jest corocznie, na przemian 

w Polsce i Czechach i Słowacji (do 1992 r. w Polsce i Czechosłowacji). 

Przez prawie dwadzieścia lat było ono jednym z niewielu wydarzeń 

naukowych w tej części Europy i w tej dziedzinie. Spotykali się tam 

systematycznie najwybitniejsi specjaliści ze Wschodu i Zachodu.

Semestr naukowy w Centrum im. S. Banacha pn. „Matematyczne 

Podstawy Informatyki” był wydarzeniem, podczas którego Warszawa 

gościła znakomite grono wykładowców z całego świata. Zarówno pierwsze 

spotkania MFCS jak i semestr w centrum im. S. Banacha przyczyniły się 

znacznie do zapoczątkowania trwających często do dzisiaj kontaktów 

międzynarodowych licznego grona polskich naukowców, a także do tego, że 

przez lata -  Centrum Obliczeniowe a następnie Instytut Podstaw 

Informatyki PAN -  postrzegany byl jako jeden z wiodących ośrodków w 

zakresie badań podstawowych w informatyce.

Wydarzenia powyższe znacznie ułatwiły nieco późniejsze (w 1977 r.) 

powstanie czasopisma „Fundamenta Informaticae” (obecnie wydawane 

przez IOS Press w Holandii), którego redaktorem naczelnym była aż do
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śmierci Helena Rasiowa z Instytutu Matematycznego UW -  wieloletnia 

przewodnicząca Rady Naukowej IPI PAN. Czasopismo to jest do lej pory 

jedynym stworzonym i redagowanym w Polsce, a liczącym się na świecie, 

międzynarodowym czasopismem informatycznym.

Matematyczne modele maszyn i ich obliczeń to jeden z kierunków 

zapoczątkowanych przez Zdzisława Pawlaka jeszcze w Instytucie 

Matematycznym PAN, który rozwijano w Centrum i który zyskał uznanie 

międzynarodowe. Były to badania pionierskie w skali światowej i trudno 

jest przecenić ich znaczenie dla rozwoju podstaw informatyki, jej narzędzi 

i metod badawczych. Wiązały się z nim i uzupełniały go bardzo aktualne 

i ważne wówczas badania nad językami formalnymi i automatami (Andrzej 

Blikle). Samodzielne i wspólne badania Andrzeja Bliklego i Antoniego 

Mazurkiewicza nad algebraiczno-logicznym podejściem do definiowania 

programów i języków programowania miały w dużym stopniu, w latach 

siedemdziesiątych, charakter pionierski i uzyskały uznanie 

międzynarodowe. Wraz z podobnym podejściem do problemów symulacji 

komputerowej w pracach Józefa Winkowskiego dały początek liczącego się 

kierunku, w którym umieścić można zarówno prace nad formalnymi 

metodami definiowania składni i semantyki języków programowania (Piotr 

Dembiński i Jan Małuszyński), jak i późniejsze prace ich młodszych 

kolegów (np. Andrzeja Tarleckiego i Stefana Sokołowskiego), dotyczące 

specyfikacji i weryfikacji systemów informatycznych. Problematyką 

definiowania języków programowania zajmował się Leon Łukaszewicz.
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Chociaż rozwój badań nad nowoczesnymi rozwiązaniami w konstrukcji 

sprzętu komputerowego był mocno ograniczony z braku dostępu do nowych 

technologii, to jednak w całym rozpatrywanym okresie istniała w Centrum 

silna grupa (pod kierunkiem Romualda Marczyńskiego), zajmująca się 

metodologią projektowania i analizy struktur cyfrowych. Jej wyniki, 

szczególnie dotyczące języków opisu i systemów symulacji takich układów, 

były cenione w środowisku naukowym.

Kontynuowano też prace nad metodami obliczeniowymi (Zenon Szoda 

ze współpracownikami) oraz nad metodami statystyki (Mieczysław 

Warmus, Elżbieta Pleszczyńska i ich współpracownicy).

Prowadzono badania nad wykorzystaniem komputerów do wspomagania 

pracy niewidomych programistów (Wojciech Zawistowski, Stanisław 

Jakubowski, Ryszard Sawa).

Obok tych ściśle informatycznych prac prowadzono badania nad 

zastosowaniami teorii systemów (Roman Kulikowski) i zapoczątkowano 

badania nad modelami matematycznymi ekonomii. Tą ostatnią tematyką 

zajmował się Jerzy Łoś z zespołem, który został przez niego utworzony 

w Instytucie Matematycznym PAN i który przeszedł do Centrum w 1972 r.

Działalność usługowa dla innych placówek została oddzielona od 

działalności naukowo-badawczej i do jej pełnienia utworzono w ramach 

Centrum wydzielony Ośrodek Obliczeniowy (pod kierownictwem Haliny 

Pielat).

Bliska współpraca Centrum, IM PAN i Instytutów Matematyki 

i Informatyki UW i PW w latach siedemdziesiątych (a także później)
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stworzyła silny ośrodek warszawski, przez wiele lat wiodący, szczególnie w 

omawianej powyżej dziedzinie (matematycznych) podstaw informatyki. 

Wyrazem tego było nadanie w roku 1973 Centrum Obliczeniowemu 

uprawnień do nadawania stopnia doktora w zakresie informatyki, 

w dziedzinach nauk technicznych i matematycznych oraz utworzenie w 

roku 1974, w wyniku współdziałania CO PAN, IM PAN, UW i PW, 

środowiskowego studium doktoranckiego (afiliowanego formalnie przy IM 

PAN). Innym przykładem współpracy, tym razem w zakresie 

upowszechniania i zastosowań informatyki, było aktywne włączenie się 

Centrum Obliczeniowego w organizację Kursów Zastosowań Matematyki, 

które prowadzone były od lat przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. 

Wprowadzenie do programów tych kursów wykładów informatycznych 

podniosło ich atrakcyjność i znacznie zwiększyło liczbę słuchaczy. Niejako 

przypieczętowaniem osiągniętej i ugruntowanej pozycji Centrum stało się 

utworzenie na jego bazie Instytutu Podstaw Informatyki PAN (w 1976 r.). 

Za potwierdzenie tej pozycji uznać można przyznanie w roku 1978 

Zdzisławowi Pawlakowi i jego najbliższym współpracownikom (Andrzej 

Blikle, Piotr Dembiński, Jan Małuszyński, Antoni Mazurkiewicz, Józef 

Winkowski) Zespołowej Nagrody Państwowej II stopnia za prace 

w dziedzinie matematycznych podstaw informatyki, a także rozszerzenie, w 

tym samym roku, uprawnień Instytutu do przeprowadzania przewodów 

habilitacyjnych w dziedzinach nauk matematycznych i technicznych 

w zakresie informatyki.
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1.3. Okres po 1976 roku

W tym okresie dyrektorami placówki byli kolejno Zenon Szoda (lata 

1976-1984), Jacek Wojtowicz (lata 1984-1987), Mirosław Dąbrowski (lata 

1988-1995) i Piotr Dembiński (od 1996 r.).

Okres po roku 1976 w życiu Instytutu Podstaw Informatyki dzieli się 

wyraźnie na dwa etapy związane z przemianami zapoczątkowanymi w 1989 

roku i równolegle następującym gwałtownym przyśpieszeniem rozwoju 

technologii informacyjnej. Dlatego trudno o jednolity opis całości tego 

okresu. Z drugiej jednak strony, przemiany lat 90-tych postępowały w nauce 

stopniowo i wiele kierunków badań Instytutu miało (i często ma do dzisiaj) 

swoją naturalną kontynuację. W tym miejscu można jedynie naszkicować 

działalność Instytutu w pierwszym etapie i zasygnalizować zmiany, które 

nastąpiły w drugim. Zestawienie z obrazem przedstawionym w następnym 

rozdziale, charakteryzującym stan obecny Instytutu, pozwala na 

dokładniejsze określenie istoty i charakteru zarówno zmian, jak i widocznej 

kontynuacji. Przed przystąpieniem do opisu problematyki badawczej 

Instytutu w rozpatrywanych latach warto podkreślić, że w całym okresie lat 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych IPI PAN pełnił w kraju wyraźnie 

wiodącą rolę w zakresie badań podstawowych w informatyce. Formalnym 

tego wyrazem była koordynacja tych badań w ramach centralnych 

krajowych programów badawczych (najpierw w ramach tzw. Problemów 

Międzyresortowych, problem MR.I.3 „Matematyczne podstawy 

informatyki”, później w ramach Centralnego Programu Badań 

Podstawowych CPBP 02.17 „Podstawy teoretyczne i nowe koncepcje
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architektury, oprogramowania systemowego i zastosowań komputerów”). 

W dodatku Instytut pełnił tę rolę także w zakresie współpracy w ramach 

krajów RWPG. Od momentu podpisania wielostronnego porozumienia 

pomiędzy akademiami nauk tych krajów i powołania komisji dla problemu 

„Naukowe zagadnienia techniki obliczeniowej”, aż do samoistnego 

wygaśnięcia tego porozumienia na przełomie lat 80-tych i 90-tych, Instytut 

prowadził tzw. Stały Sekretariat Komisji i wydawał jej biuletyn, czyli 

faktycznie koordynował bieżącą działalność tej Komisji. Nie wchodząc w 

ocenę słuszności i potrzeby takiej organizacji badań, w której podkreślona 

była wiodąca rola Akademii, a w niej Instytutu Podstaw Informatyki, ten 

aspekt zmian, które nastąpiły po roku 1990 (w odniesieniu nie tylko do 

Instytutu) należy wziąć pod uwagę, żeby dobrze zrozumieć ich sens.

Zmianie statusu Centrum, spowodowanej przekształceniem w Instytut, 

towarzyszyło rozszerzenie placówki przez przejęcie grupy osób 

(m. in. Mirosław Dąbrowski, Juliusz Kulikowski, Józef Maroński, Maciej 

Michalewicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Subieta) działających wcześniej 

w Instytucie Organizacji i Kierowania PAN. Przyczyniło się to w znacznym 

stopniu do rozszerzenia tematyki badań nad systemami ekspertowymi 

(Mirosław Dąbrowski, Juliusz Kulikowski, Maciej Michalewicz), sieciami 

teleinformatycznymi (Jerzy Seidler, Tadeusz Nowicki) i systemami 

zarządzania bazami danych (Kazimierz Subieta).

Kontynuowano badania nad algebraiczno-logicznym podejściem do 

definiowania programów i języków programowania. Podjęto prace 

dotyczące specyfikacji i weryfikacji systemów informatycznych (Andrzej
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Blikle, Andrzej Tarlecki, Stefan Sokołowski). Na uwagę zasługują tutaj 

prace Andrzeja Tarleckiego integrujące różne podejścia, stosujące język i 

metody teorii kategorii. Do tego kierunku zaliczyć można również znaczące 

prace nad logicznymi podstawami informatyki (Ewa Orłowska, Beata 

Konikowska), które wiązały się z badaniami prowadzonymi równolegle 

przez zespół Heleny Rasiowej na UW, a także (lata 80-te) nad systemami 

automatycznego dowodzenia twierdzeń np. prace Piotra Rudnickiego nad 

systemem MIZAR.

W połowie lal siedemdziesiątych Zdzisław Pawlak zaproponował 

oryginalny model systemów informacyjnych i związanych z nim metod 

wyszukiwania informacji. Wspólnie z Witoldem Lipskim i Wiktorem 

Markiem (UW) zbadali jego podstawowe cechy i zapoczątkowali rozległe 

badania nad jego rozszerzeniami i efektywnymi implementacjami. 

Szczególnie ważne są tu dokonania przedwcześnie zmarłego Witolda 

Lipskiego, dotyczące systemów z niepełną informacją oraz niektórych 

problemów kombinatorycznych związanych z przetwarzaniem informacji w 

bazach danych.

Praktyczne podejście do problematyki baz danych i języków zapytań 

reprezentował Kazimierz Subieta. Jego prace projektowe prowadzone 

w latach 80-tych zaczęły stopniowo koncentrować się na podejściu 

obiektowym i na środowisku rozproszonym (sieciowym).

Pod koniec lat siedemdziesiątych rozpoczęto badania nad algebraicznymi 

metodami modelowania i analizy systemów współbieżnych rozszerzających 

znany model sieci Petriego (Antoni Mazurkiewicz i Józef Winkowski, ich
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współpracownicy i uczniowie). Największym osiągnięciem w tej dziedzinie 

było zaproponowanie przez Antoniego Mazurkiewicza tzw. „teorii śladów” 

(ang. tracę theory), która doczekała się bardzo licznych cytowań i publikacji 

na świecic. Jest i dzisiaj twórczo rozwijana w Instytucie i poza nim. Wiele 

znaczących wyników uzyskiwanych obecnie (poza wymienionymi -  

Wojciecha Pcnczka, Edwarda Ochmańskiego, Marka Bednarczyka 

i innych), a dotyczących systemów i algorytmów rozproszonych, logik 

temporalnych, weryfikacji w modelach, systemów wieloagentowych, 

odwołuje się do wyników uzyskanych w tych początkowych latach.

Statystyczna analiza danych i wnioskowanie statystyczne były obecne w 

badaniach Centrum i Instytutu niemal od początku. Badania w tej dziedzinie 

prowadzone od lat siedemdziesiątych przez Elżbietę Pleszczyńską i jej 

współpracowników (Tadeusz Bromek, Teresa Kowalczyk, Dorota 

Dąbrowska, Jan Mielniczuk, Wiesław Szczęsny, Alicja Ciok, Jan Ćwik) 

nabrały nowego znaczenia w dobie coraz większych możliwości 

obliczeniowych i konieczności stosowania metod przybliżonych w obliczu 

ogromnej liczby przetwarzanych danych. Poważnie wzrosło znaczenie 

statystyki obliczeniowej, analizy dyskryminacyjnej, teorii cech ukrytych itp. 

W latach 90-tych problematyka ta została powiązana w Instytucie 

z badaniami nad metodami sztucznej inteligencji (Jacek Koronacki).

Podstawy i metody sztucznej inteligencji, rozwijane od lat 

osiemdziesiątych w Instytucie (zespół Macieja Michalewicza), nabrały 

szczególnego znaczenia w ostatnim czasie. Ważne wyniki uzyskano 

w rozwinięciu teorii Dempstera-Shaffera i jej zastosowaniu do
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wnioskowania z baz danych i baz wiedzy (Mieczysław Kłopotek, Sławomir 

Wierzchoń), czy w pionierskich badaniach nad algorytmami ewolucyjnymi 

Zbigniewa Michalewicza. Podjęto także prace nad analizą języka 

naturalnego, w szczególności języka polskiego (Leonard Bole i utworzony 

przez niego zespół).

Zaproponowana przez Zdzisława Pawlaka w początku lat 

osiemdziesiątych teoria zbiorów przybliżonych (ang. rough sets), rozwijana 

później poza 1 PI, szybko zdobyła sobie uznanie międzynarodowe. Metody 

obliczeń i wnioskowania oparte o tę teorię są dzisiaj rozwijane w wielu 

ośrodkach w kraju i na świecie.

Kontynuowano, prowadzone pod kierunkiem Romualda Marczyńskiego, 

a później Marka Tudruja i ich współpracowników, badania nad metodologią 

projektowania i analizy struktur cyfrowych. W ramach tych badań w 

połowie lat osiemdziesiątych podjęto próbę zorganizowania z innymi 

krajami RWPG międzynarodowego laboratorium architektury systemów 

komputerowych (Maciej Stolarski ze współpracownikami). Zabrakło jednak 

warunków do pełnej realizacji tego przedsięwzięcia. Badania dotyczące tej 

tematyki zostały ostatnio ukierunkowane na rekonfigurowalne architektury 

wieloprocesorowe.

Jeżeli chodzi o oryginalne prace projektowe, to (pomimo znanych 

trudności z komercyjnym upowszechnieniem oprogramowania tak 

wcześniej, jak i dziś) należy uznać jako sukcesy takie zrealizowane 

projekty, jak bardzo dobry kompilator języka Pascal (zespół pod kierunkiem 

Michała Iglewskiego i Artura Krępskiego -  początek lat 80-tych) oraz
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system operacyjny 1PIX (zespół pod kierunkiem Jana Borowca -  połowa lat 

80-tych), czyli pierwszy na świecie (przed systemem LINUX, który dopiero 

teraz zyskuje właściwe uznanie), całkowicie oryginalny system typu UNIX 

dla komputerów klasy PC.

Kontynuowano badania nad modelami matematycznymi ekonomii i ich 

metodami obliczeniowymi (zespół Jerzego Łosia, którego kierownikiem jest 

obecnie Andrzej Wieczorek i w którym działają Adam Idzik, Stanisław 

Bylka i Marcin Malawski). Nawiązano współpracę ze specjalistami 

krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się tą  tematyką i uzyskano własne 

oryginalne wyniki.

Utrzymywano szeroką współpracę naukową z wieloma ważnymi 

zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Kontynuowano (pod nazwą „Prace Instytutu Podstaw Informatyki PAN”) 

wydawnictwo seryjne publikujące wyniki badań. Instytut podjął wydawanie 

zainicjowanego i redagowanego przez Wojciecha Mokrzyckiego czaso

pisma o charakterze międzynarodowym „Machinę GRAPHICS & VISION”.

Lata 90-te to okres dużych zmian dla Instytutu. Trudności z uzyskaniem 

środków na działalność i odpowiednich warunków lokalowych z jednej 

strony oraz rozproszenie tematyczne i nierówny poziom prowadzonych 

przez zespoły badań z drugiej strony, zmusiły Instytut do podjęcia działań 

mających na celu redukcję zatrudnienia połączoną ze skoncentrowaniem 

badań na wybranych kierunkach. Proces dochodzenia do tych celów 

rozpoczął się w 1990 roku i z przyczyn obiektywnych (ustawowych 

i socjalnych) trwał kilka lat. Miarą dokonanego wysiłku może być spadek
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liczby zatrudnionych w Instytucie z 199 osób w 1990 roku do 103 osób w 

końcu 1991 roku i 80 osób w 2000 roku. Symbolicznym wyrazem przemian 

może być natomiast przeniesienie siedziby Instytutu, w roku 1992, 

z pomieszczeń w Pałacu Kultury i Nauki w centrum Warszawy do 

pawilonów (prowizorycznych już w chwili budowy w 1972 r.!) przy ulicy 

Ordona na Woli, opuszczonych przez Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Ze względu na zanikające zapotrzebowanie na usługi obliczeniowe 

zlikwidowano całkowicie Ośrodek Obliczeniowy Instytutu. Ze względu na 

brak warunków realizacji zrezygnowano z tworzenia międzynarodowego 

laboratorium architektury komputerów i rozwiązano zajmujący się tym 

zespól. Ponadto zlikwidowano zespoły słabiej stosunkowo związane z 

głównymi kierunkami działalności Instytutu, zajmujące się metodami 

numerycznymi i sieciami telekomunikacyjnymi oraz zespół niewidomych 

programistów, a pozostałe zespoły podporządkowano dwóm zasadniczym 

kierunkom, a mianowicie teoretycznym podstawom informatyki i szeroko 

rozumianej sztucznej inteligencji. Pracownicy zlikwidowanych zespołów 

albo odeszli z Instytutu, albo przeszli do zespołów podporządkowanych 

zasadniczym kierunkom, albo wreszcie, w ramach tych kierunków, tworzyli 

nowe zespoły, jak np. zespół grafiki komputerowej i przetwarzania 

obrazów, utworzony przez niewielką grupę pracowników (między innymi 

Wojciecha Mokrzyckiego i Władysława Skarbka) dawnego laboratorium 

architektury komputerów.

W nowych warunkach, przy niesłychanie dynamicznie rozwijających się 

zastosowaniach informatyki i zupełnie nowych możliwościach przez nią
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stworzonych, Instytut starał się kontynuować niektóre z wymienionych 

wyżej badań i rozwijać je  w oparciu -  w dużo większym stopniu -  o szeroką 

współpracę z ośrodkami w kraju i za granicą. Ta ostatnia często była 

nawiązywana i poszerzana poprzez kontakty z bardzo wieloma byłymi 

pracownikami Instytutu rozproszonymi po ośrodkach akademickich całego 

świata.

Jedną z preferowanych w Instytucie i skutecznych form uaktywnienia 

pracowników naukowych stało się pozyskiwanie projektów badawczych 

(grantów) Komitetu Badań Naukowych i międzynarodowych organizacji 

naukowych, w tym głównie Komisji Europejskiej.
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2. Stan obecny

Po głębokich i trudnych przemianach Instytut Podstaw Informatyki PAN 

osiągnął pod koniec lat dziewięćdziesiątych względną stabilizację, 

utrzymując -  dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu całego zespołu -  wysoki 

poziom naukowy i budując podstawy swego dalszego rozwoju. 

Potwierdzeniem tego poziomu jest przyznanie i utrzymanie (od 1993 r.) 

pierwszej kategorii w rankingu porównywalnych ośrodków naukowo- 

badawczych, przeprowadzanym przez Komitet Badań Naukowych. 

Rozdział niniejszy jest bardzo zwięzłym opisem bieżącej działalności 

i organizacji Instytutu wraz z ilustracją elementów jego dorobku w kilku 

ubiegłych latach.

2.1. Organizacja badań

Działalność badawcza Instytutu rozwija się w dwóch zasadniczych 

kierunkach: teoretycznych podstaw informatyki i sztucznej inteligencji.

Kierunek teoretyczne podstawy informatyki obejmuje badania:

-  teorii współbieżności,

-  matematycznych metod programowania i inżynierii oprogramowania,

-  podstaw architektury systemów.

Kierunek sztuczna inteligencja obejmuje badania :

-  teoretycznych podstaw i metodologii konstruowania systemów 

doradczych,
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-  analizy danych i odkrywania wiedzy z danych,

-  wnioskowania statystycznego i teorii podejmowania decyzji,

-  grafiki komputerowej i kompresji obrazów,

-  komunikacji człowick-maszyna, ze szczególnym uwzględnieniem 

języka naturalnego.

Badania powyższe zorganizowane są w dwóch zakładach: Zakładzie  

Teore tycznych  Podstaw  In fo rm a ty k i  (kierownik: prof. dr hab. Antoni 

Mazurkiewicz) oraz Zakładz ie  Sztucznej In te ligencji  (kierownik: prof. dr 

hab. Jacek Koronacki), które skupiają po kilka zespołów badawczych. 

Należy podkreślić, że liczba i charakter zespołów w każdym z zakładów 

może być dostosowywana do aktualnych potrzeb i możliwości 

badawczych.

Obecnie do Zakładu Teoretycznych Podstaw Informatyki należą:

-  Zespół T eorii  System ów R ozproszonych

(doc. dr hab. inż. Wojciech Penczek - kierownik, dr Stanisław 

Ambroszkiewicz, mgr inż. Tomasz Nowak, mgr inż. Maciej Szreter),

-  Zespół M atem atycznych  M etod P ro g ra m o w a n ia  (dr Marek 

Bednarczyk -  kierownik, dr Andrzej Borzyszkowski, dr Wiesław 

Pawłowski, dr Stefan Sokołowski),

-  Zespół Teorii  System ów Obliczeniowych (dr Beata Konikowska -  

kierownik, doc. dr hab. Włodzimierz Drabent, dr hab. Edward 

Ochmański, prof. dr hab. Andrzej Tarlecki),
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-  Zespól Inżynierii  O p ro g ram o w a n ia  (doc. dr hab. inż. Kazimierz 

Subieta -  kierownik, dr Jacek Leszczyłowski, dr Jacek Płodzień, mgr 

inż. Alina Stasiecka, dr inż. Ewa Stemposz),

-  Zespól A rc h ite k tu ry  K om puterow ej (doc. dr hab. inż. Marek 

Tiidruj -  kierownik, mgr inż. Eryk Laskowski, mgr Łukasz Masko),

W Zakładzie tym ponadto działają samodzielni pracownicy badawczy, tzn. 

nie wchodzący w skład poszczególnych zespołów: prof. dr hab. Andrzej 

Blikle, prof. dr hab. Piotr Dembiński, prof. dr hab. Antoni Mazurkiewicz, 

doc. dr hab. Marian Srebrny, prof. dr hab. Józef Winkowski.

Do Zakładu Sztucznej Inteligencji należą:

-  Zespół Podstaw  Sztucznej Inteligencji (dr inż. Maciej Michałowicz 

-  kierownik, mgr inż. Andrzej Jodłowski, doc. dr hab. inż. Mieczy

sław Kłopotek, dr Andrzej Matuszewski, dr inż. Krzysztof Troja

nowski, doc. dr hab. inż. Sławomir Wierzchoń),

-  Z espó ł W nioskow an ia  Statystycznego (prof. dr hab. Jacek 

Koronacki -  kierownik, dr Jan Ćwik, mgr Łukasz Dębowski, 

doc. dr hab. Jan Mielniczuk, dr Włodzimierz Wysocki),

-  Zespół S ta tystycznej Analizy D anych (prof. dr hab. Elżbieta 

Pleszczyńska -  kierownik, dr Alicja Ciok, doc. dr hab. Teresa 

Kowalczyk, mgr inż. O laf Matyja),

-  Zespół Inżynierii  Lingwistycznej (prof. dr hab. Leonard Bole -  

kierownik, dr hab. Jerzy Cytowski, dr Elżbieta Hajnicz, dr Anna
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Kupść, mgr Małgorzata Marciniak, dr Agnieszka Mykowiecka, 

dr Adam Przepiórkowski, dr Piotr Rychlik),

-  Zespól Teorii  G ie r  i Decyzji (doc. dr hab. Andrzej Wieczorek -  

kierownik, dr Stanisław Bylka, doc. dr hab. Adam Idzik, dr Marcin 

Malawski),

Samodzielni pracownicy badawczy w Zakładzie to: doc. dr hab. inż. Woj

ciech Mokrzycki, dr hab. inż. Wiesław Nowiński, doc.dr hab. inż. Franci

szek Seredyński oraz współpracownicy zagraniczni (dr hab. Zbigniew 

M ichalewicz -  profesor w University o f North Carolina, członek 

zagraniczny PAN Ryszard Michalski -  profesor w George Mason 

University, dr Zbigniew Raś -  profesor w University o f North Carolina, 

prof. dr hab. Świniarski -  profesor w San Diego State University).

2.2. Wyniki badań

W coraz większym stopniu obserwuje się przenikanie metod 

i korzystanie z wyników uzyskanych w różnych zespołach Instytutu. Taka 

korzystna sytuacja odzwierciedla ogólną tendencję w nowoczesnych 

systemach informatycznych, których wielorakie zadania zmuszają do 

integracji funkcji, często traktowanych oddzielnie w przeszłości. 

Integracyjny charakter podkreślony jest w ostatnich latach statutowymi 

zadaniami badawczymi skupiającymi członków różnych zespołów. 

Podobnie coraz większa liczba projektów badawczych (grantów) ma taki 

inter-zespołowy charakter. Tendencji lej sprzyjają dosyć luźne ramy 

organizacyjne struktury Instytutu, pozwalające na doraźne grupowanie się
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pracowników wokół zmieniających się z roku na rok zadań badawczych, 

niezależnie od podziału na zakłady i zespoły.

Taki integrujący charakter mają badania dotyczące:

-  systemów równoległych i współbieżnych, widzianych z różnej 

perspektywy, teorii obliczeń współbieżnych, protokołów 

komunikacyjnych i systemów rozproszonych, architektury 

wieloprocesorowej, ale także z perspektywy metod rozwiązujących 

zadania tradycyjnie przypisywane sztucznej inteligencji, jak 

wnioskowanie z danych, wspomaganie decyzji i analiza języka 

naturalnego,

-  nowoczesnych metod algorytmicznych, takich: jak systemy 

ewolucyjne, sieci neuronowe, algorytmy statystyczne -  których 

zastosowanie pozwala rozwijać i ulepszać metody analizy, kompresji 

i przetwarzania obrazów, wnioskowania w systemach doradczych, 

komunikacji pomiędzy człowiekiem a komputerem, ale także wpływa 

znacząco na koncepcje związane z podstawami i praktyką inżynierii 

oprogramowania i dostarcza niebanalnych problemów teoretycznych.

W latach 1997-2000 zasadniczymi wynikami, udokumentowanymi 

w licznych publikacjach, były między innymi wyniki uzyskane w badaniach 

nad:

-  modelami systemów współbieżnych i rozproszonych, w tym także 

uwzględniających ograniczenia czasowe, oraz ich (temporalnymi) 

własnościami,
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-  systemami i algorytmami wieloagentowymi, a w tym nad platformą 

PEGAZ dla realizacji systemów wieloagentowych,

-  algebraiczno-logicznymi podstawami w formalnych metodach 

specyfikacji i weryfikacji oprogramowania, a w tym nad metodyką 

tworzenia pełnych i zdrowych systemów logicznych dla dowodzenia 

własności systemów informatycznych,

-  wnioskowaniem z niepełnej informacji,

-  architekturą i metodologią wykonywania zadań w systemach 

wieloprocesorowych,

-  metodami przetwarzania i optymalizacji zapytań w obiektowych 

bazach danych,

-  modelami i metodami gradacyjnej analizy danych,

-  własnościami modeli ekonomicznych metodami teorii gier,

-  teorią gramatyk typu HPSG w inżynierii lingwistycznej,

-  analizą kombinatoryczną własności grafów,

-  wnioskowaniem statystycznym,

-  metodami pozyskiwania i przetwarzania wiedzy,

-  niekonwencjonalnymi algorytmami (m.in. algorytmami 

ewolucyjnymi i sieciami neuronowymi),

-  metodami identyfikacji wizualnej obrazów.

Na specjalne podkreślenie zasługuje:

-  zainicjowanie prac nad problematyką kryptograficzną w zastosowa

niu do ochrony danych w środowisku sieciowym (tzw. zagadnienie 

rozproszonego hasła, zainicjowane w Instytucie, a mające obecnie
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kluczowe znaczenie np. dla bezpieczeństwa właśnie wprowadzonego 

w Polsce "podpisu elektronicznego"),

-  stworzenie platformy PEGAZ, umożliwiającej wieloagentową 

realizację zadań w środowisku sieciowym,

-  unowocześnienie problematyki inżynierii lingwistycznej w kierunku 

analizy tekstów w języku polskim

2.3. Publikacje

Publikacje naukowe były zawsze w Instytucie Podstaw Informatyki 

jednym z najważniejszych elementów rozliczających efekty działalności 

Instytutu i oceny pracy jego pracowników naukowych. Dla przykładu, 

w latach 1997-2000 opublikowano 825 prac, w tym 21 książek, 54 rozdziały 

w książkach, 166 artykułów i rozpraw w czasopismach naukowych (150 

w recenzowanych czasopismach o zasięgu światowym, z czego 105 

w czasopismach z listy Instytutu Informacji Naukowej -  Institute for 

Scientific Information -  w USA, czyli tzw. „listy filadelfijskiej”), oraz 484 

referaty, doniesienia i materiały konferencyjne. Zainteresowany czytelnik 

może zaznajomić się szczegółowo z publikacjami Instytutu na jego stronic 

internetowej (http://www.ipipan.waw.pl). W tym miejscu warto 

przypomnieć, że uznanie i wysoka pozycja międzynarodowa Instytutu 

przejawiają się nie tylko w liczbie i charakterze publikacji, ale także, a może 

przede wszystkim, poprzez liczbę cytowań publikacji pracowników 

Instytutu, która ma decydujące znaczenie dla określenia zakresu ich odbioru 

w międzynarodowym środowisku. Ogólna liczba cytowań prac
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pracowników Instytutu -  którzy byli w nim zatrudnieni w latach 1997-2000 

-  wynosi ponad 6300, wg najpełniejszej bazy (dla bardzo szeroko 

rozumianej informatyki) Researchlndex NEC Research Institute oraz blisko 

1600 wg Science Citation Index odnoszącego się tylko do listy czasopism 

wspomnianego wyżej Instytutu Informacji Naukowej z USA.

2.4. Zastosowania i wdrożenia wyników

Instytut nastawiony jest w znacznym stopniu na badania podstawowe, 

a w tradycji Instytutu leżało zawsze upowszechnianie swoich wyników 

w formie ogólnie dostępnych publikacji. Ponadto poprzednio znane 

ograniczenia systemowe, a obecnie rynek produktów informatycznych i siła 

wielkich producentów, powodowały -  i powodują -  trudności w szybkich 

sukcesach wdrożeniowych. Zawsze jednak w Instytucie podejmowano 

próby stosowania i testowania wyników teoretycznych poprzez wytwarzanie 

oryginalnego oprogramowania. W ostatnich latach ta tendencja wyraźnie się 

nasiliła i widać jej rezultaty. Przykładowo, w latach 1997-2000 powstało 57 

oryginalnych pakietów programów. Zarówno publikowane wyniki, jak 

i pewne rozwiązania prototypowe (oprogramowanie), były i są 

wykorzystywane w niemałej liczbie zastosowań (także o charakterze 

komercyjnym) wdrożonych często przy współudziale pracowników 

Instytutu -  ich oryginalnych twórców. Dla zainteresowanego Czytelnika 

lista niektórych powstałych w ostatnich latach programów oraz opisy 

wybranych i charakterystycznych wdrożeń znajdują się w załącznikach do 

tego opracowania.



W zmieniającej się sytuacji istnieje potrzeba zadbania o to, by korzyści 

finansowe będące elektem wdrożeń zasilały Instytut, zwiększając udział 

środków pozabudżetowych w jego utrzymaniu. Szansą na dłuższą metę jest 

także uczestnictwo w dużych projektach międzynarodowych, których profil 

ostatnio staje się coraz bardziej aplikacyjny i wymaga powiązań z 

przemysłem.

2.5. Kształcenie i doskonalenie kadr naukowych

Instytut pełni ważną rolę w promocji kadr w informatyce, wynikającą z 

unikalnych w skali kraju uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora 

habilitowanego w obu dziedzinach (nauk matematycznych i technicznych), 

które jako dyscyplinę zawierają informatykę. Od roku 1997 Rada Naukowa 

IPI PAN nadała 15 stopni doktora, przeprowadziła 8 przewodów 

habilitacyjnych i 4 przewody o nadanie tytułu profesora. Warto też 

wspomnieć w tym miejscu o licznych recenzjach rozpraw doktorskich 

i habilitacyjnych wykonywanych przez samodzielnych pracowników 

Instytutu dla Rad Naukowych i Rad Wydziałów krajowych instytutów 

i wyższych uczelni (np. w latach 1997-2000, 39 recenzji doktorskich i 17 

habilitacyjnych).

Dopływ młodych kadr do pracy naukowej, przy znanych trudnościach, 

jest stałą troską Instytutu. Ważną inicjatywą podjętą w roku 1996 dla 

przyśpieszenia procesu uzyskiwania stopni doktorskich jest specjalny 

program doktorancki (Instytut nie ma w swej strukturze regularnych 

studiów doktoranckich), który w sposób zorganizowany steruje
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indywidualnym rozwojem nowo przyjmowanego asystenta. W programie 

tym zatrudnienie jest określone na okres czterech lat, podczas których 

kandydat zobowiązany jest do przygotowania rozprawy doktorskiej. 

W pierwszym roku próbnym młody pracownik naukowy zaznajamia się 

z pracą wielu zespołów dla zorientowania się w ich aktualnej problematyce 

i dokonuje wyboru kierunku swej pracy doktorskiej i promotora. Uczestnicy 

programu zobowiązani są do regularnych wystąpień na seminarium 

doktoranckim, na którym prezentują postępy w swej pracy. Kierownik 

całego programu (jest nim od początku prof. dr hab. Józef Winkowski) 

czuwa nad przebiegiem pracy doktorantów, oceniając zarówno ich pracę, 

jak i promotorów. Uzyskane doświadczenia dowodzą skuteczności tej 

metody kształcenia młodej kadry i potwierdzone są już uzyskanymi na tej 

drodze 6 stopniami doktorskimi na ogólną liczbę 16 osób, które dotychczas 

objęte zostały tym programem.

2.6. Konferencje naukowe

Prezentacja osiągnięć Instytutu na wszelkiego rodzaju spotkaniach 

naukowych w kraju i za granicą -  jest jedną z ważniejszych form jego 

działalności, a inną -  organizowanie takich spotkań. W latach 1997-200 

liczba uczestnictw pracowników Instytutu w konferencjach naukowych 

zagranicznych wyniosła 197 (zaprezentowano 178 referatów), a w konfe

rencjach naukowych krajowych 121 (74 referaty). W tym samym okresie 

Instytut zorganizował 11 międzynarodowych konferencji naukowych, takich 

jak:
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International Symposium on Intelligent Information Systems 

(corocznie),

11th International Symposium on Methodologies for Intelligent 

Systems,

8th International Conference on Concurrency Theory,

International Conference on Computer Graphics and Image 

Processing (co dwa lata),

cykliczne międzynarodowe spotkania robocze pn. Generative 

Linguistics,

31s1 IEEE International Symposium on Multi-Valued Logics

2.7. Projekty badawcze

Możliwość uczestnictwa w konkursach na projekty badawcze krajowe 

(finansowane przez KBN) i zagraniczne (finansowane przez Komisję 

Europejską, National Science Foundation i inne organizacje) spotkała się z 

dużym zainteresowaniem pracowników IPI PAN. Można powiedzieć, że 

znakomita ich większość, poza pracą nad zadaniami statutowymi, 

nieprzerwanie od 1992 roku zaangażowana jest w realizację jakiegoś 

projektu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w projektach koordynowanych 

przez Instytut uczestniczą nie tylko jego pracownicy, ale również specjaliści 

z innych ośrodków, co znacznie dynamizuje rozwój współpracy 

i wzajemnych powiązań. Od roku 1997 w Instytucie realizowano 20 

projektów krajowych i 18 międzynarodowych (zob. załączniki). W tych 

ostatnich na uwagę zasługuje znaczący udział Instytutu w IV Ramowym
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Programie Komisji Europejskiej (11 projektów w ramach programów 

takich, jak: Esprit, COST, INCO-Copemicus i CRIT-2), a także 

uczestnictwo, uzyskane już w bieżącym roku na nowych warunkach, 

w pracach projektów V Programu (3 projekty w ramach programu IST -  

Information Society Technologies).

2.8. Współpraca z zagranicą

Współpraca Instytutu z zagranicą jest od łat bardzo ożywiona 

i wszechstronna. Solidne podstawy dla niej zbudowane zostały jeszcze 

w czasach istnienia Centrum Obliczeniowego PAN. Przez wiele lat 

odbywała się ona w ramach współpracy akademii nauk krajów RWPG 

(umowy wielostronne i dwustronne) oraz, w bardzo dużym stopniu, poprzez 

nawiązane kontakty osobiste. Nie bez znaczenia był również fakt włączenia 

się, niemal od samego początku, w prace takich międzynarodowych 

organizacji, jak np. IFIP (International Federation for Information 

Processing). Już od lat 60-tych pracownicy CO PAN (a potem IPI PAN) 

brali czynny udział w pracach tej organizacji od szczebla grup roboczych, 

poprzez komitety techniczne, aż do jej władz naczelnych. Tak jest do 

dzisiaj: pracownicy IPI PAN są reprezentowani np. w TC 2 - Oprogramo

wanie: Teoria i Praktyka, WG2.2 - Formalny Opis Pojęć Programistycz

nych, WG6.1 - Architektury i Protokoły dla Systemów Rozproszonych. Nie 

sposób wymienić wszystkich ośrodków na całym świecie i osób 

zaangażowanych we współpracę z Instytutem. Pewną ilustracją dotyczącą 

ostatnich lat są dane zawarte w poprzednich punktach tego rozdziału,
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mówiące o uczestnictwie i organizacji konferencji międzynarodowych, 

a także projektach badawczych, realizowanych we współpracy z partnerami 

zagranicznymi. Inne przejawy czy wyniki, tej współpracy to na przykład:

liczne wspólne publikacje (w latach 1997-2000 było 191 takich 

wspólnych publikacji),

wymiana osobowa i zaproszone wykłady i seminaria (w latach 1997- 

2000 ok. 70 naukowców zagranicznych rocznie odwiedzało 1PI i 

podobna liczba pracowników IPI wyjeżdżała za granicę; ci ostatni 

wygłosili ok. 60 referatów w odwiedzanych ośrodkach), 

uczestnictwo w komitetach programowych międzynarodowych 

konferencji (w latach 1997-2000, corocznie, ok. 60 takich 

uczestnictw realizowanych przez 15-20 osób; w wyniku tej 

aktywności pracownicy 1P1 wykonywali, corocznie, ponad 150 

recenzji prac konferencyjnych),

członkostwo w komitetach redakcyjnych zagranicznych czasopism 

(9 pracowników IPI uczestniczyło, w latach 1997-2000, 

w komitetach 15 naukowych wydawnictw zagranicznych), 

uczestnictwo z wyboru we władzach międzynarodowych organizacji 

(8 osób w latach 1997-2000),

wykonywanie oceny dorobku w przypadkach ubiegania się o 

stanowisko profesora oraz recenzji prac doktorskich dla uczelni 

zagranicznych (w latach 1997-2000 ponad 20 takich opinii).
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2.9. Dydaktyka

Pracownicy Instytutu w szerokim zakresie podejmują działalność 

dydaktyczną. Prowadzone są przez nich zajęcia zarówno w największych 

uczelniach warszawskich (Uniwersytet Warszawski, Politechnika 

Warszawska), jak i w szkołach wyższych poza Warszawą, np. 

w Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Wyższej 

Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, Politechnice Białostockiej. Zajęcia 

dydaktyczne prowadzone są również na uczelniach niepublicznych, głównie 

w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, z którą 

łączy 1P1 PAN porozumienie o współpracy. Instytut ma znaczny wpływ na 

zakres i formy prowadzonych zajęć na tej uczelni, co znajduje odbicie 

w wysokiej pozycji tej uczelni wśród uczelni niepaństwowych. Ogółem, 

w iatach 1997-2000, ok. 30 pracowników corocznie zajmowało się 

działalnością dydaktyczną poza IP1. Liczba godzin wykładowych 

i seminaryjnych przypadająca średnio na jednego z tych pracowników 

systematycznie wzrastała od ok. 20 godzin rocznie w 1997 roku do ok. 100 

godzin rocznie w roku 2000.

Inną formą zajęć są prowadzone regularnie (raz na tydzień lub raz na 

dwa tygodnie) instytutowe seminaria tematyczne, na których referaty 

wygłaszają naukowcy z Polski i zagranicy, a uczestnikami są osoby często 

spoza Instytutu i spoza Warszawy.
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2.10. Wydawnictwa i biblioteka

Działalność wydawnicza Instytutu koncentruje się na trzech pozycjach 

(nie licząc stale uaktualnianych wydań anglojęzycznego informatora o 

Instytucie). Są to:

-  międzynarodowy (anglojęzyczny) kwartalnik M achine  

G R A P H IC S  &  V ISIO N  o nakładzie 250 egzemplarzy, z czego 

znaczna część trafia do odbiorców zagranicznych; do końca 2000 r. 

opublikowano 9 woluminów - 3 5  zeszytów,

-  seryjne raporty Prace  IPI PAN o nakładzie 150 egzemplarzy każdy 

raport; w latach 1997-2000 ukazało się 97 raportów; są one 

wysyłane do 30 kontrahentów krajowych oraz 50 zagranicznych, 

w tym do Biblioteki Kongresu USA, Stanford University (USA), 

University o f Leiden (Holandia), University o f Edinburgh (Wielka 

Brytania), Technische Universität München (Niemcy), Weizmann 

Institute o f Science (Izrael),

-  s p ra w o zd a n ia  z konferencji  i m onografie ; w latach 1997-2000 

ukazało się 7 pozycji, każda w nakładzie 150 egzemplarzy; są one 

rozpowszechniane wśród osób i instytucji w kraju i za granicą 

współpracujących z Instytutem oraz są dostarczane do księgarń.

Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność biblioteki Instytutu. 

Posiada ona jeden z największych w kraju zbiorów dotyczących szeroko 

pojętej informatyki (ok. 16 000 woluminów) oraz prenumeratę bogatego 

zestawu czasopism (218 to ogólna liczba dostępnych tytułów czasopism



w bibliotece). Pełni rolę biblioteki środowiskowej, tzn. jest wykorzystywana 

przez ogólnopolskie środowisko informatyczne. Rola ta została w ostatnich 

latach znacznie rozszerzona dzięki możliwości zdalnego przeszukiwania 

zbiorów w systemie, któiy został całkowicie wykonany własnymi siłami 

Instytutu. Niestety, ciągle malejące środki na działalność statutową 

i ogólnotechniczną stanowią zagrożenie zarówno dla tak szeroko 

zakrojonych usług, jak i uzupełniania zbiorów, a w szczególności 

prenumeraty czasopism.

Wydawnictwa i bibliotekę prowadzi wydzielony do tego Dział 

Informacji Naukowej w składzie: mgr Alicja Aloksa (kierownik), Anna 

Bittner, Lidia Miernicka, mgr Anna Monkiewicz, mgr Katarzyna Puzio (do 

śmierci w sierpniu 2001 r.).

2.11. Administracja

Obsługę administracyjno-finansową Instytutu zapewnia zredukowany do 

minimum kilkunastoosobowy zespół wieloletnich, doświadczonych 

pracowników. Zespołem tym kieruje, od 1988 roku, zastępca dyrektora 

ds. ekonomicznych mgr Bogusław Martyniak.

Prace związane z: przygotowaniem wniosków, ankiet, sprawozdań 

z działalności naukowej, szkoleniowej i współpracy z zagranicą, obsługą 

Rady Naukowej i organizacją konferencji, prowadzeniem spraw 

pracowniczych i sekretariatu -  wykonują pracownicy Działu 

ds. Naukowych i Pracowniczych (Teresa Bławdzin, mgr Ewa Gąsiorowska-
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Wirpszo -  do czerwca 2001 r., Maryla Gaczyńska, mgr Urszula Kruś, 

Bożenna Przepiórkowska).

Administrowaniem lokalnej sicci komputerowej i zapewnieniem 

sprawnego funkcjonowania sprzętu i oprogramowania zajmuje się Dział 

Eksploatacji Systemów Komputerowych (mgr Krzysztof Anacki -  

kierownik, inż. Ireneusz Skolimowski).

Obsługę finansową Instytutu prowadzi Dział Finansowo-Księgowy 

(Krystyna Kietlińska, Alfreda Klejne, Teresa Perzyna), kierowany przez 

zastępcę głównego księgowego Wacławę Starczewską.

Opiekę nad utrzymaniem skromnej siedziby Instytutu i sprawami 

administracyjnymi sprawuje Dział Administracyjny (Krystyna Wesołowska 

-  kierownik, Wiesław Chocholski, Barbara Laskowska, Kazimierz Osuch 

oraz pracownicy obsługi -  portierzy, sprzątaczki).
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DYREKTORZY I PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ IPI PAN

Dyrektorzy i ich zastępcy ds. naukowych

doc. dr hab. Zenon Szoda

prof. dr hab. Zdzisław Pawlak 
prof. dr hab. Andrzej Blikle 
prof. dr hab. Józef Winkowski

doc. dr hab. Jacek Wojtowicz

prof. dr hab. Mirosław Dąbrowski

prof. dr hab. Mirosław Dąbrowski

prof. dr hab. Piotr Dembiński

prof. dr hab. Piotr Dembiński

prof. dr hab. Antoni Mazurkiewicz

1976- 1984

1970- 1979 
1977 - 1984 
1980- 1981

1984- 1987 

1985 - 1987

1988 - 1995 

1989- 1995

1996 - 

1999 -

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Helena Rasiowa 
prof. dr hab. Jerzy Seidler 
prof. dr hab. Zdzisław Bubnicki 
prof. dr hab. Antoni Mazurkiewicz 
prof. dr hab. Józef Winkowski

1976- 1983 
1984- 1986 
1987- 1989 
1990- 1998 
1999-2002
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WYBRANE PRZYKŁADY WYKONANEGO OPROGRAMOWANIA
(lata 1997-2000)

• PEGAZ (ver. 1.3.8). System umożliwiający uruchamianie agentów oraz 
usług w warunkach zarówno rzeczywistych jak  i symulowanych 
(implementacja w języku Java)

• Algorytm alokacji zasobów w środowisku rozproszonym 
(implementacja w języku Estelle)

• Algorytm genetyczny dla problemu szeregowania zadań w modelu LogP 
(implementacja w języku C++)

• algorytmy szeregowania listowego Earliest Task First i Earliest Task 
First with Reservation dla modelu LogP

• AMIGA - program do badania zachowania algorytmów ewolucyjnych w 
środowiskach zmiennych w czasie (implementacja w języku C++)

• BATMAN oraz BATMAN 1,0a - manipulator sieci bayesowskich 
(implementacja w języku Java)

• GRAD.STAT 1 -System gradacyjnej analizy danych (implementacja w 
języku C)

• UPSGwBRG - program do zakładania i obsługi baz lingwistycznych 
(gramtyki HPSG)

• kidBASE -  Bayesowski system automatycznego wnioskowania i 
uczenia się (implementacja w języku C++),

• KNABE Client 1.06c -  program wspomagania oceny wiarygodności 
kredytów w oparciu o metody dynamicznej sztucznej inteligencji 
(implementacja przystosowana do współpracy z przeglądarkami 
WWW).

• scene -  program realizujący algorytm generowania widoków 
wielościanów wypukłych (implementacja w C++)

• Program implementujący algorytm optymalnego podziału grafu na 
sekcje w systemie rekonfigurowalnym (implementacja w C)

• Program weryfikacyjny kilku pierwszych przebiegów kryptograficznego 
protokołu Needhama-Schroedera.

• Programy sterowania dla systemu PARSYS SN9400 (implementacja w 
języku OCCAM)



OPISY WYBRANYCH I WDROŻONYCH ZASTOSOWAŃ
(lata 1997-2000)

Metoda gradacyjnego clusteringu wraz z oprogramowaniem

Zarówno metoda, jak  i oprogramowanie, /.ostały opracowane w Zespole Statystycznej 
Analizy Danych (kierownik: prof. E.PIeszczyńska). Metoda służy do wykrywania 
ukrytych struktur w dwuwymiarowych tablicach danych, umożliwiając jednocześnie 
ich syntetyczną charakterystykę.
W ykorzystanie:
— trzy szeroko zakrojone badania rynkowe prowadzone w Instytucie Rynku 

W ewnętrznego i Konsumpcji w 2000 roku,

— w projekcie realizowanym w latach 1998-2000 na Wydziale Ekonomii Stosowanej 
(Dept, o f  Applied Economics) Uniwersytetu w Cambridge (GB) i finansowanym 
przez ESRC (Economic and Social Research Council),

— w stale aktualizowanym opracowaniu statystycznym ankiet zbieranych w 
środowisku ciężko poszkodowanych inwalidów ruchu przez Fundację Pomocy 
M atematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w W arszawie,

— w metodzie oceny wytrzymałości kompozytów cementu na podstawie ich składu, 
opracowanej w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Metodologia projektowania i oprogramowywania baz danych i baz wiedzy

M etodologia rozwijana w oryginalnych badaniach Zespołu Inżynierii Oprogram o
wania (kierownik: doc. d r hab. inż. K. Subieta) została wykorzystana w szeregu 
komercyjnych systemów zrealizowanych w latach 1997-2000 przez firmy Rodan 
Systems S.A. i AGS Media z Warszawy.

Estelle Development Toolset (EDT).

Badania i oryginalne wyniki prof. P. Dembińskiego oraz jego doświadczenia zdobyte 
przy projektowaniu języka specyfikacji protokołów komunikacyjnych Estelle 
(standard ISO) przyczyniły się do powstania narzędzi programistycznych EDT 
używanych w wielu ośrodkach na świecie. W szczególności jego propozycje z  lat 
90-tych stały się podstaw ą zaprojektowania i wdrożenia nowych (powstałych po roku 
1997) elem entów funkcjonalnych tych narzędzi rozszerzających zakres ich 
zastosowań.



Statystyczne sterowanie procesami

Zastosow ania metod statystycznych do celów oceny i sterowania jakością  prowadzone 
w Zespole W nioskowania Statystycznego przez jego  kierownika prof. J. Koronackiego 
były i są  intensywnie wykorzystywane przez ekspertów w szkoleniach prowadzonych 
od roku 1998 dla polskich przedsiębiorstw w ramach projektu ONZ pn. “Umbrella.

System ekspertowy: przydatność kandydatów na pilotów wojskowych

Do budowy systemu posłużono się różnymi metodologiami odkrywania wiedzy z da
nych (data mining), z których trzy stanow ią oryginalny i zaimplementowany dorobek 
Instytutu:

eksploracja danych i system generacji reguł In len* (Zespół Podstaw Sztucznej 
Inteligencji wspólnie z ML Laboratory George Mason University, Fairfax, 
USA,
gradacyjna analiza statystyczna (Zespół Statystycznej Analizy Danych)
sieci bayesowskie wraz z  oryginalną implementacją (Zespół Podstaw Sztucznej
Inteligencji).

System ekspertowy powstał w Wyższej Szkole Oficerskiej Sil Powietrznych w Dębli
nie i służy wspom aganiu selekcji kandydatów na pilotów wojskowych.

System BLEARN

System maszynowego wnioskowania i uczenia się oparty o sieci Bayesowskie wraz 
z prototypow ą im plem entacją powstał w Zespole Podstaw Sztucznej Inteligencji 
(kierownik: dr M. M ichalewicz). System BLEARN, którego realizacja jest bezpo
średnio oparta na tych rozwiązaniach je st oferowany komercyjnie przez firmę NuTech 
Solutions, Inc. w Charlotte NC, USA.
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KRAJOWE PROJEKTY REALIZOWANE W IPI PAN (1997-2000)

Tytuł K ierow nik Lata
M etody m atem atyczne d la system ów  rozproszonych prof. J. W inkow ski 1995-1997
P rojektow anie system ów  w ieloagentow ych: nowy 
paradygm at obliczeniow y oparły  na inteligentnych i 
au tonom icznych agentach

dr S. A m broszkiew icz 1996-1998

Z astosow anie  m etod inżynierii lingw istycznej do 
autom atycznej analizy i syntezy tekstów  języka polskiego

prof. L. Bole 1996-1998

Z astosow anie  now oczesnych m etod inform atycznych do 
cyfrow ego przetw arzania  sygnałów  biom edycznych

dr J. C ytow ski 1997-1999

T w ierdzen ia  typu B rouw era i B orsuka oraz ich zastosow ania doc. dr hab. A. ldzik 1996-1999
Przetw arzanie  i rekonstrukcja  obrazów  na podstaw ie 
rozk ładów  praw dopodobieństw a

prof. J. K oronacki 1996-1998

O dkryw anie  w iedzy w  rozproszonych bazach danych do 
in teligentnej obsługi kw erend

dr M. M ichalew icz 1996-1997

Z astosow ania a lgorytm ów  ew olucyjnych do problem ów  
planow ania  drogi i naw igacji

dr Z. M ichalew icz 1996-1997

E stym acja n ieparam etryczna gęstości praw dopodobieństw a i 
funkcji regresji d la zależności dalekiego i bliskiego zasięgu

d r J. M ielniczuk 1996-1998

O ptym alizacja  a lgory tm ów  kom presji obrazów  cyfrow ych doc. dr hab. W. Skarbek 1995-1998
A ktualizow alne perspektyw y w  obiektow ych językach  
program ow ania  baz danych

doc. d r hab. K. Subieta 1997-1998

Logiczne aspekty  m etod specyfikacji i konstruow ania 
system ów  oprogram ow ania

prof. A. Tarłecki 1996-1999

M atem atyczne m odele p rocesów  i zjaw isk  ekonom icznych i 
społecznych z dużą ilością uczestników

doc. d r hab. A. W ieczorek 1998-1999

D edukcyjne system y specyfikow ania , konstruow ania i 
w eryfikow ania

dr M. B ednarczyk 1999-2002

A utom atyczna w eryfikacja  system ów  zależnych od czasu prof. P. D em biński 2000-2003
M elody optym alizacy jne w  obiektow ych językach zapytań dr J. Płodzień 2000-2001
System  T ransla to r do przetw arzan ia  zbiorów  w ejściow ych 
program ów  T ex  oraz  Latex na ich reprezentacje w system ie 
p ism a punktow ego  d la  n iew idom ych

dr W. W ysocki 2000-2002

Z astosow anie  teorii zbiorów  przybliżonych w  analizie 
konflik tów  -  pro jek t badaw czy prom otorski

prof. A. Skow ron 
dla m gra R. Deji

2000-2001

Pro jek tow anie , konstrukcja i w eryfikacja 
rekonfigurow alnych system ów  w ieloagentow ych

dr B arbara D unin-K ęplicz 2001-2004

A notow any  korpus języ k a  polsk iego z  dostępem  przez 
internet (z  uw zględnieniem  zastosow ań w  inżynierii 
lingw istycznej)

d r A dam  Przepiórkow ski 2001-2004

S truk turalizacja  p rogram ów  rów noległych d la system u z 
redundacyjnym i zasobam i kom unikacyjnym i

m gr inż. Eryk Laskow ski 2001

M atem atyczne m odele p rocesów  i z jaw isk  ekonom icznych i 
społecznych z  duża liczbą uczestn ików  zróżnicow anych typ

doc. dr hab. Andrzej 
W ieczorek

2001-2003

Sem antyczna interoperaty  w ność w  przestrzeni agentowej 
ja k o  środek um ożliw iający  tw orzen ie  dynam icznych 
organizacji, p rzedsięb io rstw  i rynków

dr S tanisław  
A m broszkiew icz

2001-2003

System  kom puterow y gradacyjnej analizy danych zc 
szczególnym  uw zględn ien iem  algorytm ów  uzupełniania 
danych brakujących

prof, dr hab. Elżbieta 
P leszczyńska

2001-2002



MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY REALIZOWANE W IPI PAN
(1997-2001)

Tytuł K oordynator ze strony IPI Lata
1 IC M -PE C O /E uroFoC S: European Netw ork lo r Foundations o f  
C om puter Science

prof. A. Tarleeki 1995-1997

C O ST  247 V erification and validation m ethods for form al 
descriptions

prof. P. D em biński 1993-1997

C opernicus CP 94 0774 S tim ulations o f  European Industry 
through 1 ligh-Perform ancc C om puting  (SEIHPC

doc. dr hab. M. Tudruj 1995-1998

C opernicus C 0 P 6 2 : High speed com m unication system s 
supporting  m ultim edia applications

prof. P. D em biński 1995-1997

ESPRI T /D iS C P l : D ebugging system s for constraint doc. d r hab. W. Drabenl 1996-1998
Program m ation des system s paralleles doc. dr hab. M. Tudruj 1996-2000
Foundations o f  behavioural specification  and developm ent o f 
softw are system s

prof. A. T arlecki 1996-1999

S tatystyczne i obliczeniow e m etody autom atycznego 
w nioskow ania

d r M. M ichalew icz 1996-1998

Etudes et developem cnt d 'heuristiques efficaces 
d 'o rdonnancem ent pour ('im plem entation dc program m es 
paralleles

doc. d r hab. M. Tudruj 1997-1998

Esprit Project CRIT 2: EROS - Evolutionär,- Real-time 
Optim isation System  for Ecological Pow er Control

dr hab. /.. M ichalew icz 1997-2000

Esprit Project C RIT 2: Design and Analysis o f  Cooperating 
Distributed System s

doc, dr hab. W . Penczek 1997-2000

Esprit Project CRIT 2: Elaboration o f  Standard Internet Tools for 
Integration o f  D atabases, Knowledge Bases and Reasoning 
System s

dr M. M ichalew icz 1997-2000

Esprit Project CRIT 2: A n 1IPSG Treebank for Polish prof. L. Bolc 1997-2000
Esprit Project CRIT 2: O ptim isation o f  Com pression A lgorithm s 
for M edical Images

doc. dr hab. W. Skarbek 1997-2000

IN C O -C opernicus nr 977124 (1D EM CO P) : Integrated D esign 
M ethodology o f  C om m unication Protocols Based on Form al 
Specification  Estelle

prof. P. D em biński 1998-2000

1ST-1999-29003 A gentI.ink  11: C ontinuation o f  a  N etw ork o f  
E xcellence fo r A gent Based C om puting

d r S tanisław  
A m broszkiew icz

2000-2002

IST -2000-25033 ICONS: A nim ated M ultilingual Incgration 
w ith  Inform ation and Services

doc. dr hab. K. Subieta 2001-2004

1S T-1999-10298 ALFEBHTE: A Logical Framework for Ethical 
Behaviour between Infoinhabitants in the Information Trading 
Econom y

dr B arbara D nnin-K çpticz 2001-2003




