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Charakterystyka rozprawy

Celem przedłożonej do recenzji rozprawy doktorskiej jest zaprojektowanie, opracowanie i
przetestowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji ścieżek w
grafach. Praca ma charakter teoretyczny jak i doświadczalny - proponowane metody są
weryfikowane eksperymentalnie. W części teoretycznej Autor opisał podstawowe pojęcia,
dokonał przeglądu literatury, zaproponował autorski algorytm równoległego podziału
hierarchicznego grafu, scharakteryzował algorytmy ewolucyjne do optymalizacji ścieżek w
grafach i zaproponował ich modyfikacje. W części praktycznej podał plan badań
eksperymentalnych oraz opisał i ocenił wyniki badań.

Rozprawa liczy 158 stron. Składa się ze streszczenia w języku polskim i angielskim, wykazu
skrótów i oznaczeń, ośmiu rozdziałów, w tym wprowadzenia i podsumowania, bibliografii,
dwóch dodatków, oraz spisów rysunków i tabel. Wprowadzenie zawiera uzasadnienie
wyboru tematu pracy, tezę, osiągnięcia Autora i opis zawartości pracy. W rozdziale 2 Autor
przytacza definicje podstawowych pojęć z teorii grafóvv i optymalizacji wielokryterialnej
ścieżek w grafach. Rozdział 3 zawiera opisy algorytmów optymalizacji ścieżek w grafach.
Opisano algorytmy nie wymagające przetwarzania wstępnego (działające bezpośrednio na
grafie) - algorytm Dijkstry, Bellmana-Forda i Yena oraz algorytmy dwufazowe
wprowadzające hierarchie krawędzi i oparte na podziale grafu. W tej części szczegółowo
przedstawiono algorytm Highway Hierarchies. Końcowe podrozdziały dotyczą algorytmów
genetycznych do optymalizacji ścieżek w grafach. W rozdziale 4 zaprezentowano algorytm
równoległego podziału hierarchicznego. Opisano metody podziału grafu na sektory i sposób
budowy poziomów hierarchii dla sektorów. Rozdział 5 dotyczy genetycznych metod
optymalizacji ścieżek w grafach. Opisano cztery algorytmy ewolucyjne do optymalizacji
wielokryterialnej ścieżek w grafach (SGA, SPEA, MAGA i VEGA) i przedstawiono ich autorskie
warianty. W rozdziale 6 Autor podał plan badań eksperymentalnych dotyczących doboru
wartości parametrów algorytmów oraz analizy działania algorytmów. Opisał dane wejściowe
i miary skuteczności działania algorytmów ewolucyjnych w optymalizacji wielokryterialnej

1



ścieżek w grafach. Wyniki badań eksperymentalnych zamieszczono w rozdziale 7, dzieląc je
na trzy części: strojenie parametrów algorytmów genetycznych, analiza algorytmów
genetycznych z redukcją przestrzeni poszukiwań za pomocą algorytmu Highway Hierarchies
oraz analiza algorytmów genetycznych z redukcją przestrzeni poszukiwań za pomocą
algorytmu Parallel Hierarchies. Wartości miar skuteczności algorytmów zestawiono w
tabelach i zobrazowano licznymi wykresami. Przeprowadzono dyskusję wyników. W
podsumowaniu rozprawy (rozdział 8) dokonano pozytywnej weryfikacji tezy. Końcowa część
pracy zawiera bibliografię liczącą 110 pozycji, dwa dodatki w których opisano środowisko
MatSim do wczytywania map i symulacji ruchu ulicznego (dodatek A) oraz opisano sposoby
doboru parametrów algorytmu (dodatek B), spisy rysunków oraz tabel.

Opinia na temat rozprawy i uwagi krytyczne

Znajdowanie najkrótszych ścieżek w grafach jest klasycznym, elementarnym problemem z
pogranicza matematyki i informatyki, o ogromnym znaczeniu praktycznym. Wysiłki
naukowców w tej dziedzinie zmierzają w kierunku ograniczenia przestrzeni rozwiązań i
skrócenia czasu wyznaczania ścieżki, a także redukcji złożoności pamięciowej algorytmów, co
ma kardynalne znaczenie w przypadku grafów reprezentujących duże sieci, z setkami tysięcy,
czy milionami węzłóvv. Gdy do krawędzi grafów przypisanych jest kilka wag optymalizacja ma
charakter wielokryterialny. W takim przypadku poszukuje się rozwiązań optymalnych w
sensie Pareto. Autor rozprawy rozważa taką właśnie klasę problemów - optymalizacji
wielokryterialnej ścieżek w grafach z redukcją przestrzeni poszukiwań. Zadanie realizuje na
przykładzie problemu znajdowania optymalnych tras połączeń drogowych. Jako narzędzi
przeszukiwania przestrzeni rozwiązań używa algorytmów ewolucyjnych. Pozytywnie należy
ocenić trafność wybranej tematyki badawczej w aspekcie jej walorów poznawczych i
utylitarnych. Zadanie jest ambitne, a tematyka pracy aktualna iistotna.

Tytuł rozprawy jest odpowiednio zwarty i komunikatywny, choć nie w pełni oddaje
najistotniejsze elementy treściowe rozprawy - nie ma w nim mowy o wielokryterialnym
charakterze optymalizacji. Teza podana we wprowadzeniu ("algorytm genetyczny
uwzględniający redukcję przestrzeni poszukiwań jest skutecznym narzędziem w zadaniach
wielokryterialnego wyboru optymalnych ścieżek w grafie") jest poprawna, chociaż
nieprecyzyjność pojęcia "skuteczne narzędzie" może sprawiać trudności w ocenie, czy teza
została wykazana. We wprowadzeniu Autor w czytelny sposób, krótko charakteryzuje
problem optymalizacji ścieżek w grafach i metody jego rozwiązania. Uzasadnia wybór tematu
pracy i opisuje w jaki sposób chce udowodnić tezę. Przedstawia swoje osiągnięcia w ramach
pracy i podaje układ rozprawy.

W rozdz. 2 słusznie znalazły się podstawowe pojęcia dotyczące teorii grafów i optymalizacji
wielokryterialnej ścieżek w grafach. Podano szereg definicji, vvzorów i ilustracji. Na str. 21 i
następnych wartości funkcji celu błędnie nazywa się "rozwiązaniami". Rozwiązaniami są
zmienne x. W definicji 2.12 zamiast "... rozwiązanie f(x1) dominuje rozwiązanie f(x2) ..."
powinno być: "... rozwiązanie Xl dominuje rozwiązanie x2 ...".

Aktualny stan wiedzy dotyczący problemu wyboru optymalnych ścieżek w grafach
przedstawiono w rozdz. 3. Na wyróżnienie zasługuje szczegółowy opis algorytmów
klasycznych: Dijkstry, Bellmana-Forda, Yena oraz ich modyfikacji redukujących przestrzeń
przeszukiwań i dekomponujących problem. Równie szczegółowo został opisany algorytm
dwufazowy Highway Hierarchies, który wykorzystany będzie przez Autora w badaniach
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eksperymentalnych jako element proponowanej metody. W rozdziale 3 nie mogło zabraknąć
przeglądu literatury w zakresie zastosowania algorytmów ewolucyjnych do poszukiwania
optymalnych ścieżek w grafach. W podrozdz. 3.3 Autor opisał szereg przykładów zastosowań
algorytmów ewolucyjnych do optymalizacji jednokryterialnej, a w podrozdz. 3.4 -
wielokryterialnej. Trudno zgodzić się z opinią Autora wyrażoną w podsumowaniu tego
rozdziału, że operatory genetyczne w znanych algorytmach stosowanych do optymalizacji
ścieżek w grafach "nie różnią się najczęściej od operatorów stosowanych w optymalizacji
funkcji wielu zmiennych". Zadaniem operatorów jest odpowiednie przekształcanie
zakodowanych rozwiązań - chromosomów, w taki sposób, aby po przekształceniach
chromosomy reprezentowały rozwiązania dopuszczalne. Operatory muszą uwzględniać
sposób reprezentacji rozwiązań, który w grafach jest specyficzny. Inne operatory stosuje się
w algorytmach ewolucyjnych z chromosomami w postaci wektorów liczb rzeczywistych,
jeszcze inne w przypadku ciągów binarnych.

W rozdz. 4 zaprezentowano autorski algorytm równoległego podziału hierarchicznego oparty
na algorytmie Highway Hierarchies i podziale grafu na części. Celem tego algorytmu jest
zmniejszenie przestrzeni przeszukiwań, co osiąga się poprzez dekompozycję grafu i
przeszukiwanie w obrębie wydzielonych obszarów, a także poprzez wprowadzenie hierarchii
krawędzi. W podrozdz. 4.1 Autor definiuje zadanie podziału grafu, ale niezbyt poprawnie. W
opisie mówi się o podziale grafu na części lub sektory, ale używa się także błędnie terminu
"podział grafu na podzbiory". Zbiór jest, zestawem nieuporządkowanych, niepowiązanych
elementów, podczas gdy w grafie elementy są powiązane, zachodzą między nimi relacje. Na
str. 53 zdefiniowano zadanie podziału grafu na p części jako podział zbioru wierzchołków V
na p rozłącznych podzbiorów V1, ..., vp. W myśl tej definicji można wygenerować dowolny
podział zbioru wierzchołków, otrzymując obszary niespójne (wierzchołki położone daleko od
siebie należą do tego samego podzbioru, a położone blisko siebie do różnych podzbiorów).
W podziale wierzchołków na podzbiory, należy uwzględnić powiązania pomiędzy nimi, a w
przypadku @rafóvv reprezentujących połączenia drogowe - współrzędne wierzchołków.
Inaczej podzbioru wierzchołków V; nie można by nazwać sektorem, w myśl definicji 4.2,
ponieważ wierzchołki tego podzbioru nie byłyby połączone bezpośrednio krawędziami.

Istniejące metody podziału grafu Autor opisuje w podrozdz. 4.2., a w podrozdziale 4.3
proponuje własną metodę Parallel Hierarchies. Opis algorytmu Parallel Hierarchies jest
niezbyt szczegółowy. Pomocny byłby jego schemat blokowy lub pseudokod. Rodzą się
pytania: czy jedynym celem algorytmu Parallel Hierarchies jest zrównoleglenie obliczeń
(niezależne obliczenia dla każdego sektora)? Czy wyniki algorytmów Highway Hierarchies i
Parallel Hierarchies pokrywają się? Czy też podział na sektory prowadzi do innych rozwiązań
(lepszych? gorszych?). Czy węzły graniczne, przez które będzie przebiegać ścieżka należą do
ścieżki optymalnej (str. 59)? W jaki sposób zapytanie jest rozdzielane na podzapytania w
przypadku, gdy wierzchołki, pomiędzy którymi wyznaczana jest ścieżka leżą w różnych
sektorach (str. 59)? W jaki sposób wyniki podzapytań łączone są w celu uzyskania
rozwiązania problemu pierwotnego? Algorytm 7 zaprezentowany na str. 60 powinien
wyszukiwać punkty startowe dla wszystkich sektorów. Analiza tego algorytmu prowadzi do
wniosku, że wyszukiwane są punkty startowe tylko w obrębie jednego sektora - tego który
zawiera węzeł początkowy. Nie ma możliwości przejścia do innego sektora. Wyjaśnienia
wymaga także zdanie zamieszczone na str. 58: "Ze względu na rozłączność zbiorów krawędzi
należących do poszczególnych sektorów grafu nie ma konfliktów w przypisywaniu
krawędziom informacji o poziomie hierarchii, do którego należą". Z podrozdz. 4.1 wynika, że
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rozłączne są podzbiory węz'tóvv, a nie krawędzi (co z krawędziami łączącymi węzły
graniczne?). O jakim konflikcie mowa w powyższym zdaniu?

W rozdziale 5 Autor prezentuje metody genetycznej optymalizacji ścieżek w grafach.
Przedstawia cztery algorytmy ewolucyjne do optymalizacji wielokryterialnej. W podrozdz.
5.1.1. podano schematy działania algorytmów. 0 ile algorytmy SGA, SPEA i VEGA opisane są
dostatecznie jasno, algorytmu MAGA, który jest najbardziej egzotyczny, wymaga szerszego
opisu. Oryginalne operatory genetyczne zaprojektowane dla tego algorytmu zostały przez
Autora zmienione w celu dopasowania do problemu optymalizacji ścieżek w grafach. l tak
operacja "współzawodnictwa w sąsiedztwie" powoduje zastąpienie wybranego osobnika
jednym z sąsiadów. Nie napisano którym, ale można się domyślać, że na wzór oryginalnej
wersji algorytmu, jest to sąsiad o najwyższym przystosowaniu. Czy zdaniem Autora operacja
ta nie doprowadzi do przedwczesnej zbieżności algorytmu do rozwiązania suboptymalnego?
Działanie operatora uczenia jest niejasne. Ponadto niejasne jest jak tworzona jest siatka
osobników i jak zdefiniowane jest sąsiedztwo na tej siatce. Podrozdział 5.1.2 "Funkcja celu"
powinien zawierać wzory na funkcję celu z dokładnym opisem poszczególnych kryteriów
optymalizacji. W podrozdz. 5.1.4 wspomina się o operacji selekcji w algorytmie VEGA,
tymczasem schemat blokowy tego algorytmu nie zawiera operacji selekcji na połączonych
populacjach. Z opisu operacji krzyżowania nie wynika, w jaki sposób wybiera się punkt
przecięcia, w przypadku gdy chromosomy mają więcej niż jeden wspólny węzeł. Operacja
mutacji polega na zastąpieniu ścieżki pomiędzy wybranymi węzłami (w jaki sposób
wybranymi?) fragmentem "generowanym w sposób losowy". Jak to rozumieć? Czy fragment
ten zawiera węzły wybrane w sposób losowy? Jeśli tak by było, rozwiązanie nie będzie
poprawne. Rozdział powinien być uzupełniony o opis sposobu reprezentacji rozwiązań, czyli
budowę chromosomów. Nazwy skrótowe algorytmów powinny być wytłumaczone przy
pierwszym ich użyciu na str. 62 i opatrzone odnośnikami literaturowymi do pozycji
źródłowych.

Autorskie warianty algorytmów ewolucyjnych zaprezentowano w podrozdz. 5.2. Do generacji
populacji startowej Autor wykorzystuje dwukierunkowy algorytm etykietujący. Według
pomysłu Autora kolejka priorytetowa, która determinuje kolejność odwiedzania węzłów,
tworzona jest na podstawie sumarycznych poziomów hierarchii krawędzi. Na stronie 69
pojawia się pojęcie "wektora poziomów hierarchii". Proces tworzenia poziomów hierarchii
dla każdego kryterium jest niejasny. Powinien być dokładnie opisany i zobrazowany
rysunkami. Funkcja celu zdefiniowana przez Autora uwzględnia oprócz wag krawędzi również
informacje o poziomach hierarchii krawędzi. Oczekuje się, że krawędzie należące do ścieżek
optymalnych w sensie Pareto mają wysokie poziomy hierarchii. Definicja zaproponowanej
funkcji celu (5.2) pozwala promować ścieżki zbudowane z krawędzi znajdujących się na
wysokich poziomach w hierarchii. Operator krzyżowania opisany w podrozdz. 5.2.3 jest
zmodyfikowaną wersją operatora "klasycznego", opisanego wcześniej. Jednak sposób
modyfikacji nie jest do końca wyjaśniony. Podobnie w przypadku operatora mutacji sposób
jego modyfikacji nie jest precyzyjnie opisany.

Algorytmy ewolucyjne w swoich wersjach podstawowych i zmodyfikowanych przez Autora
zostały poddane testom, które opisano w rozdz. 6. Wyniki porównano z rozwiązaniem
"dokładnym". Na str. 75 dodano, że rozwiązanie to otrzymano za pomocą algorytmu
deterministycznego (jakiego?) i jest ono Pareto-optymalne. Optymalizowany graf
reprezentuje połączenia drogowe w Łodzi. Zdefiniowano dwa kryteria oceny ścieżek:
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związane z długością odcinka i czasem przejazdu. Obliczenia wykonano dla "10 różnych tras
przejazdu". Czy to oznacza, że punkty początkowe i końcowe tych tras były inne? W
kontekście zdania: "początek i koniec każdej trasy był stały dla wszystkich symulacji", nie
wiadomo. Ta część pracy powinna być uzupełniona o rysunek obrazujący plan połączeń
drogowych w Łodzi z zaznaczeniem przyjętych punktów startowych i końcowych.

Na uwagę zasługuje propozycja kilku miar opisujących skuteczność działania algorytmów
ewolucyjnych w optymalizacji wielokryterialnej ścieżek w grafach. Miary opisane w
podrozdz. 6.2.1 zakładają znajomość wszystkich ścieżek Pareto-optymalnych. W jaki sposób
wyznaczano kompletny zbiór tych ścieżek? Miary (6.6)-(6.9) wyznaczają odległość pomiędzy
wektorami kosztów ścieżek niezdominowanych znalezionych przez algorytm ewolucyjny, a
wektorami kosztów rozwiązań Pareto-optymalnych lub wektorami średnimi rozwiązań
niezdominowanych. Czy zakresy składowych wektora kosztów (reprezentujące długość
ścieżki i czas przejazdu) są porównywalne? Tylko w takim przypadku mają one zbliżony
wpływ na odległość. Miara Jaro opisana na str. 80 i 81 pozwala mierzyć stopień
podobieństwa dwóch ścieżek. Nie wyjaśniono w jaki sposób miarę te uogólniono do oceny
zróżnicowania całej populacji rozwiązań. Grupę miar opisanych w podrozdz. 6.2.1 Autor
nazywa miarami opartymi na fenotypie. W rzeczywistości oparte są one na wektorach
kosztów rozwiązań. Fenotypem w algorytmach ewolucyjnych nazywamy niezakodowaną
postać rozwiązania, czyli w tym przypadku graf. Niepoprawne pojęcie fenotypu pojawia się w
rozprawie w wielu miejscach.

Pierwsza cze;ść badań eksperymentalnych dotyczy doboru parametrów algorytmów, druga -
oceny jakości dostrojonych algorytmów. Wyniki badań zaprezentowano w obszernym rozdz.
7. Eksperymenty są szczegółowo opisane i zobrazowane wykresami. Wyniki zamieszczono w
tabelach i skomentowano. Wartość miary TKompletności w niektórych tabelach (np. 7.2 i
7.4) jest większa od jedynki. Jak to należy interpretować? Na podstawie wzoru (6.1) można
się spodziewać, źe maksymalna wartość TKompletności wynosi jeden. Wartości miary Jaro
przedstawione na wykresach 7.1 i 7.7 dotyczących tego samego algorytmu, różnią się o jeden
rząd. Dlaczego? W podrozdz. 7.1 do dyskusji wyników działania każdego algorytmu powinien
być dołączony zestaw wykresów miar skuteczności działania algorytmów w zależności od
współczynnika mutacji. Wykresy prezentowane są wybiórczo, mam wrażenie, ze chaotycznie,
a dla algorytmu MAGA w ogóle ich nie podano. Znacznie lepiej sprawa wygląda w podrozdz.
7.2, gdzie każdy testowany wariant algorytmów zobrazowany jest wykresami MinAvg,
TKompletności i TPrecyzji w kolejnych iteracjach oraz w podrozdz. 7.3, gdzie zamieszczono
wykresy Minimum, TKompletności i TPrecyzji. Jednak nie jest jasne dlaczego w podrozdz. 7.2
pokazano wykresy MinAvg, a w podrozdz. 7.3 zamiast nich wykresy Minimum. Autor słusznie
przeprowadził wielokrotne symulacje przy tych samych ustawieniach algorytmów (20
powtórzeń) w celu poprawy wiarygodności wnioskowania. Nie wiadomo jednak, czy na
wykresach i w tabelach zamieszczono wyniki pojedynczych symulacji, czy uśrednione ze
wszystkich symulacji. Wyjaśnienia wymaga dlaczego wyniki algorytmu VEGA+Highway
Hierarchies pokrywają się z wynikami algorytmu VEGA+Parallel Hierarchies (tabele 7.10 i
7.15). Dodatkowym parametrem algorytmów wykorzystujących Parallel Hierarchies jest
liczba sektorów. Jak dobierano ten parametr i jaki ma on wpływ na wyniki? W
podsumowaniu badań eksperymentalnych (podrozdz. 7.4) Autor skomentował szczegółowo
wyniki poszczególnych eksperymentów i uzasadnił, że wprowadzone przez niego
modyfikacje polegające na implementacji mechanizmów redukcji przestrzeni rozwiązań w
operatorach krzyżowania i mutacji, a także zaproponowana definicja funkcji celu, poprawiają
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rezultaty w stosunku do bazowych wersji algorytmów. W podsumowaniu rozdziału 7 brakuje
graficznej prezentacji rozwiązań - mapy połączeń drogowych z naniesionymi ścieżkami
znalezionymi przez algorytmy. Powinny być także podane wartości poszczególnych kryteriów
(długości trasy i czasu przejazdu) dla znalezionych rozwiązań.

Układ pracy i podział na rozdziały jest poprawny i czytelny. Pozytywnie oceniam kompletność
rozprawy - w kolejnych rozdziałach przedstawiono podstawy teoretyczne w odniesieniu do
aktualnych osiągnięć w obszarach związanych z tematyką pracy, opisano autorskie
rozwiązania Doktoranta i przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych ze szczegółową
ich dyskusją. Zastrzeżenia może budzić jednak mało precyzyjny opis proponowanych
rozwiązań - algorytmu Parallel Hierarchies i modyfikacji algorytmów ewolucyjnych. Autor
korzysta z bogatej bibliografii obejmującej 110 pozycji, do której często odnosi się w treści
rozprawy. Bibliografia obejmuje także publikacje wydane w ostatnich latach. Pozycję
rozprawy w stosunku do aktualnego stanu wiedzy należy ocenić wysoko. Dowodem na to
jest również dorobek publikacyjny Autora obejmujący artykuł w czasopiśmie naukowym i
referaty na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Przeprowadzone badania eksperymentalne układają się w logiczną całość mającą na celu
udowodnić tezę. W konkluzji badań eksperymentalnych można stwierdzić, ze skuteczność
proponowanych algorytmów ewolucyjnych z redukcją przestrzeni poszukiwań w zadaniach
wielokryterialnego wyboru optymalnych ścieżek w grafie została wykazana na przykładzie
optymalizacji ścieżek połączeń drogowych.

Do najważniejszych, twórczych elementów rozprawy zaliczam:

*

*

*

modyfikacje znanych algorytmów ewolucyjnych, poleg,ające na wprowadzeniu do
operatorów krzyżowania i mutacji informacji na temat poziomów hierarchii
krawędzi tworzących ścieżkę. Pozwala to ukierunkować proces przeszukiwania na
obiecujące rejony przestrzeni rozwiązań i przyspieszyć obliczenia
opracowanie algorytmu równoległego podziału hierarchicznego, który pozwala na
dekompozycję problemu i ograniczenie przestrzeni rozwiązań
zdefiniowanie poszczególnych kryteriów optymalizacji jako funkcji wag krawędzi
skalowanych współczynnikami zależnymi od poziomów hierarchii krawędzi
tworzących ścieżkę. Pozwala to promować w procesie selekcji rozwiązania
składające się z krawędzi leżących na wysokich poziomach i ukierunkowywać proces
przeszukiwania

Błędy redakcyjne i językowe

* str. 28: jest "Dijsktry" zamiast "Dijkstry"

* str. 28, algorytm 1: "Prev(v) < e" - w miejscu "e", symbolu krawędzi, powinien
znaleźć sie symbol wierzchołka

* str. 31: "Algorytm Bellmana-Forda pokazany na schemacie 2 został opisany w pracy
[7], który może być stosowany dla @rafów z ujemnymi wagami." - błąd składniowy

* str. 32, algorytm 2: "Q < {Vp}" - zbędna linia, ponieważ lista Q nie jest
wykorzystywana przez ten algorytm
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* str. 39, podpis pod rys. 3.3: zamiast "H = 3" powinno być "S = 3"

* str. 42, algorytm 4: w pseudokodzie pojawia się symbol sąsiedztwa węzła "w", który
jest niezdefiniowany

* str. 52: "IV;l = N/p" - moc zbioru to liczba całkowita, a N/p niekoniecznie

* str. 69: "Spotkanie frontów poszukiwań w danym wierzchołku uznawane jest za
rozwiązanie." - błąd logiczny

* str. 77: "Miara dana równaniem (6.7) określa średnią odległość minimalną dla
wszystkich rozwiązań znalezionych przez algorytm genetyczny od dovvolnego
rozwiązania Pareto-optymalnego." - nie chodzi o dowolne lecz najbliższe rozwiązanie
Pareto-optymalne

* str. 138: pozycje [12] i [14] są takie same

* str. 147: brakuje numeru rozdziału w miejscu "??"

Podsumowanie

Uważam, że zakres tematyczny rozprawy i osiągnięte w niej oryginalne wyniki dotyczące
problemu optymalizacji ścieżek w grafach lokują ją w dziedzinie nauk technicznych w
dyscyplinie informatyka. Pomimo zamieszczonych powyżej uwag krytycznych moja generalna
opinia o pracy jest pozytywna.

Stwierdzam, ze przedłożona do recenzji rozprawa doktorska mgr inż. Łukasza Chomątka
stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wykazuje umiejętność prowadzenia
przez kandydata samodzielnej pracy naukowej oraz jego ogólną wiedzę teoretyczną w
dyscyplinie informatyka. Rozprawa spełnia wymogi ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Wnoszę
o dopuszczenie rozprawy doktorskiej do publicznej obrony.

'Th, ,,=,=-
f-?
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