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Sło wa klu czo we
n in te li gen cja obli cze nio wa

n al go ryt my ewo lu cyj ne

n sie ci neu ro no we

JA RO S£AW
JA NUSZ ARA BAS
Ja ro s³aw Ja nusz Ara bas uro dzi³ siê 19 lu te go
1970 ro ku w War sza wie. Po ukoñ cze niu szko -
³y pod sta wo wej w War sza wie (1984) i uzy s -
ka niu œwia dec twa doj rza ³o œci w war szaw skim
XIV L.O. im. Sta ni s³a wa Sta szi ca (wów czas
K. Got twal da) w 1988 ro ku pod j¹³ stu dia na
Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej, które ukoñ czy³ w 1993 ro ku, uzy sku j¹c
ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra elek tro ni ki w dzie dzi -
nie „bu do wa i opro gra mo wa nie ma szyn ma -
te ma tycz nych”. W tym sa mym ro ku roz po cz¹³
pra cê na sta no wi sku asy sten ta w In sty tu cie
Pod staw Elek tro ni ki. W 1996 ro ku uzy ska³ sto -
 pieñ dok to ra na uk tech nicz nych na pod sta wie
roz pra wy pt. Al go ryt my ewo lu cyj ne ze zmien -
n¹ licz no œci¹ po pu la cji i zmien nym za siê -
giem krzy ¿o wa nia, a w 2006 ro ku sto pieñ
na u ko wy dok to ra ha bi li to wa ne go na pod sta -
wie roz pra wy Me to da ewo lu cyj na ja ko na rzę -
dzie prze szu ki wa nia prze strze ni Ba na cha.

Od 1996 ro ku jest za tru dnio ny w In sty tu cie
Sy ste mów Elek tro nicz nych (od 1998 ro ku —
In sty tu cie Sy ste mów Elek tro nicz nych) Po li tech-
ni ki War szaw skiej ja ko ad iunkt, a od 2010 ro -
ku ja ko pro fe sor nad zwy czaj ny.

Na do ro bek pu bli ka cyj ny Ja ro s³a wa Ara -
ba sa sk³a da siê kil ka na œcie ar ty ku ³ów opu bli -
ko wa nych w cza so pi smach kra jo wych i za -
gra nicz nych, po nad sto re fe ra tów kon fe ren -
cyj nych, je den pa tent. Jest au to rem ksi¹¿ ki
Wy k³a dy z al go ryt mów ewo lu cyj nych, wy da -
nej przez Wydawnictwa Naukowo-Tech nicz -
ne w 2001 ro ku i wzno wio nej w 2004 ro ku.

Jest wspó³ au to rem (wraz z dr. in¿. Paw ³em
Ci cho szem) podrêcz ni ka Sztucz na in te li gen cja,

wy da ne go elek tro nicz nie przez Wy dzia³ Ma -
te ma ty ki, In for ma ty ki i Me cha ni ki UW, 2006.
Istot n¹ czêœæ uczel nia nej ak tyw no œci Ja ro s³a -
wa Ara ba sa sta no wi orga ni za cja od 1996 ro ku
cy klu do rocz nych kon fe ren cji pt. Al  go ryt my
ewo lu cyj ne i opty ma li za cja glo bal na.

Osi¹ gniê cia na u ko we Ja ro s³a wa Ara ba sa
do ty cz¹ kon cep cji i me tod ana li zy al go ryt mów
ewo lu cyj nych oraz apro ksy ma to rów ba zu j¹ -
cych na sie ciach neu ro no wych.

Ja ro s³aw Ara bas zaj mu je siê rów nie¿ wdra -
¿a niem ba da nych przez sie bie me tod. Do naj -
wa¿ niej szych osi¹ gnieæ, które wspó³ two rzy³,
za li cza pro to typ re gu la to ra spa la nia z u¿y ciem
neu ro no we go mo de lu pro ce su, wdro ¿o ne go
na stêp nie w kil ku na stu elek trow niach w Pol -
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sce, USA, Wiel kiej Bry ta nii i w Azji, a tak ¿e
sy ste my wspo ma ga nia de cy zji na ryn kach ener -
gii elek trycz nej, wdro ¿o ne w kil ku elek trow -
niach w Pol sce.

Za dzia ³al noœæ na u ko w¹ otrzy ma³ na gro -
dê in dy wi du al n¹ Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
i Spo rtu (2002), ze spo ³o w¹ Pre mie ra RP (kie -
row nik prof. J. Le wan dow ski, MEL, 2003) oraz
na gro dê ze spo ³o w¹ Rek to ra PW (ja ko kie row -
nik ze spo ³u, 2009). Jest te¿ lau re a tem kon kur -
su „Z³o ta Kre da” na Wy dzia le Mi NI (2010).

Pro wa dzi wy k³a dy z tech nik pro gra mo wa -
nia oraz me tod opty ma li za cji glo bal nej, me tod
ewo lu cyj nych i sie ci neu ro no wych na Wy -
dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych
(od 1993 ro ku) oraz na Wy dzia le Ma te ma ty ki
i Na uk In for ma cyj nych (od 2004 ro ku).

By³ pro mo to rem dok to ra tu dr in¿. Ra fa ³a
Bie drzyc kie go.

Je go za in te re so wa nia po za za wo do we to
ana li za pi sma In ków i mu zy ka po wa¿ na.


