Opinia o osiagni
eciach
naukowych i dydaktycznych
֒
֒
dr hab. Edwarda Ochmańskiego na okoliczność postepowania
֒
kwaliﬁkacyjnego w sprawie nadania tytulu naukowego profesora
Osiagni
ecia
naukowe i organizacyjne kandydata
֒
֒
Na dorobek naukowy dr hab. Ochmańskiego sklada sie 29 prac z czego 12 (blisko
polowa) zostalo opublikowanych po habilitacji. A zatem dorobek naukowy
dr hab. Ochmańskiego znaczaco przekracza dorobek naukowy wymagany do
uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Wśród prac opublikowanych przed
habilitacja֒ jest kilka opubliowancyh na dwu najlepszych konferencjach europejskich specjalizujacych
sie֒ w informatyce teoretycznej ICALP i STACS. Prawie
֒
wzystkie prace opublikowane po uzyskaniu habilitacji zostaly opublikowane w
rozsadnym
czasopiśmie Fundamenta Informaticae.
֒
Kandydat zajmuje sie֒ teoria֒ śladów i sieciami Petriego oraz zwiazkami
miedzy
֒
֒
tymi dwoma dzialami informatyki. Teoria śladów zostala zaproponowana przez
Mazurkiewicza do opisu systemów wspólbiżnych. Teoria ta to teoria monoidów
wolnych z czesciowo
przemiennym alfabetem. Litery reprezentuja֒ jakieś
֒
֒ akcje.
Dwie litery nieprzemienne reprezentuja֒ akcje, które musza֒ być wykonanae w
określonej kolejności. Dwie litery przemienne reprezentuja֒ akcje które moga֒
być wykonane w dowolnej kolejności. Kandydat jest ekspertem w teorii śladów.
Napisal rozdzial w najważniejszej monograﬁi poświeconej
tej teorii ”Book of
֒
traces”.
Teoria sieci Petriego sluży do opisu systemów wspólbieżnych. Sieć sklada
sie֒ z miejsc i tranzycji. Najprostszym typem sieci jest sieć elementarna. W
sieci elementarnej w jednym miejscu jest kropka lub jej nie ma. Tranzycje
lacz
i zbiór
֒ a֒ miejsca ze soba.
֒ Każda tranzycja ma zbiór miejsc wchodzacych
֒
miejsc wychodzacych.
Tranzycja
może
być
uruchomiona
gdy
w
każdym
miejscu
֒
wchodzacym
jest kropka i w żadnym miejscu wychodzacym
nie ma kropki. Wy֒
֒
nikiem dzialanie tranzycji jest zabranie kropek z miejsc wchodzacych
i wstawie֒
nie ich do miejsc wychodzacych.
Inicjalne
rozstawienie
kropek
decyduje
o tym
֒
jak może dzialać sieć. Sieci Petriego moga֒ opisywać różne rzeczywiste systemy
wspólbieżne.
Teraz omówie֒ pokrótce wyniki prac opublikowanych po uzyskaniu habilitacji.
W pracy [3] autorzy rozważaja֒ klase֒ jezyków
gwiazdkowo-spójnych. Do֒
wodza,
że
klasa
ta
indukuje
klas
e
racjonalnych
j
ezyków
śladów i jest zawarta
֒
֒
֒
w sposób wlaściwy w klasie jezyków
o
skończonym
rz
edzie.
Ponieważ klasa
֒
֒
jezyków
o
skończonym
rz
edzie
także
indukuje
klas
e
racjonalnych
j
ezyków
śladów,
֒
֒
֒
֒
wiec
j
ezyki
gwiazdkowo-spójne
jako
mniejsze
stanowi
a
klas
e
j
ezyków
któr
a
֒
֒
֒
֒ ֒
֒ warto
badać. W pracy autorzy fomuluja֒ dwa lematy o pompowaniu dla jezyków
֒
gwiazdkowo-spójnych a także badaja֒ na jakie operacje Boolowskie jest zamknieta
֒
ta klasa.
W pracach [8, 9] autorzy rozważaja֒ bezgwiazdkowe jezyki
śladów. Dowodza֒
֒
charakteryzacji takich jezyków
w
terminach
aperiodyczności
jezyków.
Dowód
֒
֒
jest prostszy niż oryginalny dowód podany przez G. Guaiana, A. Restivo, S.
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Salemi. Ponadto deﬁniuja֒ klase֒ jezyków
gwiazdkowo-bezgwiazdkowych oraz
֒
deﬁniowanych przez formuly logiczne pierwszego rzedu
i dowodza,
֒
֒ że klasy te
sa֒ klasa֒ jezyków
bezgwiazdkowych.
֒
W pracy [7] autorzy uogólniaja֒ pojecia
obliczenia uczciwego i sprawiedli֒
wego z obliczeń sekwencyjnych na teorie֒ śladów czyli na obliczenia wspólbieżne.
Badane sa֒ klasy jezyków
i sieci Petriego, które sa֒ egzystencjalnie lub uniwer֒
salnie uczciwe, sprawiedliwe lub superuczciwe. Rozstrzygniete
sa֒ zawierania
֒
miedzy
klasami,
w
szczególności,
które
s
a
w
laściwe
a
które
nie.
֒
֒
W pracy [6] autorzy badaja֒ sprawiedliwe obliczenia w uogólnionych elementarnych sieciach Petriego. Proponuja֒ deﬁnicje֒ konﬂiktu w takich sieciach
i konstruuja֒ algorytm, który znajduje zbiór sprawiedliwych, bezkonﬂiktowych
obliczeń w takiej sieci.
W pracach [4, 5] autor proponuje nowe deﬁnicje uczciwości w sieciach Petriego i bada relacje pomiedzy
nimi i starymi pojeciami.
Nowe deﬁnicje pozwalaja֒
֒
֒
walczyć ze spiskiem zarówno w elementarnych jak i P/T sieciach Petriego.
W pracy [1] autorzy proponuja֒ dwa uogólnienia pojecia
trwalości P/T sieci.
֒
Klasyczna deﬁnicja trwalości mówi, że sieć jest trwala, jeśli żadna tranzycja
nie może zablokować innej. Uogólnione deﬁnicje mówia,
֒ że sieć jest trwala
kiedy, żadna tranzycja nie może zabić innej lub żadna tranzycja nie może zabić
aktywnej tranzycji. Autorzy dowodza,
֒ że obie te wlasności sa֒ rozstrzygalne.
W pracy [2] autorzy proponuja֒ opis zachowania sieci Petriego w duchu teorii
śladów. Nastepnie
wprowadzaja֒ pojecie
śladowości systemu tranzycyjnego i
֒
֒
dowodza,
że
w
lasność
ta
jest
rozstrzygalna
w
P/T sieciach Petriego i nierozstrzy֒
galna w uogólnionych P/T sieciach Petriego.
Jak widać z powyższego przegladu
kandydat badal różne aspekty zarówno
֒
teorii sieci Petriego jak i teorii śladów. Badania te stanowia֒ cenne uzupelnienie
naszej wiedzy o tych teoriach. Byly one zauważone i rozwijane przez innych
naukowców. Wklad badań kandydata do tych teorii zostal doceniony w świecie:
mial wyklad zaproszony na konferencji Development and New Tracks in Trace
Theory.
Przejdźmy do osiagni
eć
֒
֒ organizacyjnych kandydata. Dr hab. Ochmański
ma doświadczenie w organizacji dużych konferencji: zorganizowal konferencje
MFCS 2008 - ważna֒ konferencje֒ specjalizujaca sie֒ w informatyce teoretycznej.
Kandydat ma dóświadczenie w zdobywaniu środków ﬁnansowych na swoje
badania. Poprowadzil dwa male granty - granty promotorskie - i jeden duży,
zespolowy.
Dr hab. Ochmański ma doświadczenie w kierowaniu grupa֒ naukowców:
stworzyl Zaklad Lingwistyki Matematycznej i Teorii Wspólbieżnosci na UMK.
Kandydat jest nadal aktywny naukowo. Ostatnia jego praca zostala opublikowana w 2009 roku. Ponadto w tym roku zorganizowal konferencje֒ MASYW.
Osiagni
ecia
dydaktyczne kandydata
֒
֒
Dr hab. Ochmanski poprawadzil kilka wykladów, ćwiczeń i seminariów
z różnych dzialów informatyki teoretycznej i stosowanej. Wyklady dotyczyly
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zarówno zainteresowań badawczych kandydata (lingwistyka matematyczna) jak
i zupelnie z nimi nie zwiazanych
(modelowanie systemów komputerowych).
֒
Wypromowal kilkudziesieciu
magistrów.
֒
Kandydat bral udzial w ksztalceniu mlodych naukowców. Wypromowal dwu
doktorów przy czym jeden z nich zostal wyróżniony. On i jego doktoranci otrzymali kilka nagrod UMK.

Uważam, że dorobek naukowy jak i też osiagni
ecia
dydaktyczne
֒
֒
i organizacyjne spelniaja֒ ustawowe wymagania i dlatego popieram
wniosek o nadanie tytulu profesora dr hab. Edwardowi Ochmańskiemu.

Warszawa, 1 grudnia 2010
prof. dr hab. Wojciech Plandowski
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