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Jaros³aw Janusz Arabas urodzi³ siê 19 lutego
1970 roku w Warszawie. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej w Warszawie (1984) i uzyskaniu œwiadectwa dojrza³oœci w warszawskim
XIV L.O. im. Stanis³awa Staszica (wówczas
K. Gottwalda) w 1988 roku podj¹³ studia na
Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, które ukoñczy³ w 1993 roku, uzyskuj¹c
tytu³ magistra in¿yniera elektroniki w dziedzinie „budowa i oprogramowanie maszyn matematycznych”. W tym samym roku rozpocz¹³
pracê na stanowisku asystenta w Instytucie
Podstaw Elektroniki. W 1996 roku uzyska³ stopieñ doktora nauk technicznych na podstawie
rozprawy pt. Algorytmy ewolucyjne ze zmienn¹ licznoœci¹ populacji i zmiennym zasiêgiem krzy¿owania, a w 2006 roku stopieñ
naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Metoda ewolucyjna jako narzędzie przeszukiwania przestrzeni Banacha.
Od 1996 roku jest zatrudniony w Instytucie
Systemów Elektronicznych (od 1998 roku —
Instytucie Systemów Elektronicznych) Politechniki Warszawskiej jako adiunkt, a od 2010 roku jako profesor nadzwyczajny.
Na dorobek publikacyjny Jaros³awa Arabasa sk³ada siê kilkanaœcie artyku³ów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, ponad sto referatów konferencyjnych, jeden patent. Jest autorem ksi¹¿ki
Wyk³ady z algorytmów ewolucyjnych, wydanej przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w 2001 roku i wznowionej w 2004 roku.
Jest wspó³autorem (wraz z dr. in¿. Paw³em
Cichoszem) podrêcznika Sztuczna inteligencja,

wydanego elektronicznie przez Wydzia³ Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, 2006.
Istotn¹ czêœæ uczelnianej aktywnoœci Jaros³awa Arabasa stanowi organizacja od 1996 roku
cyklu dorocznych konferencji pt. Algorytmy
ewolucyjne i optymalizacja globalna.
Osi¹gniêcia naukowe Jaros³awa Arabasa
dotycz¹ koncepcji i metod analizy algorytmów
ewolucyjnych oraz aproksymatorów bazuj¹cych na sieciach neuronowych.
Jaros³aw Arabas zajmuje siê równie¿ wdra¿aniem badanych przez siebie metod. Do najwa¿niejszych osi¹gnieæ, które wspó³tworzy³,
zalicza prototyp regulatora spalania z u¿yciem
neuronowego modelu procesu, wdro¿onego
nastêpnie w kilkunastu elektrowniach w Pol-
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sce, USA, Wielkiej Brytanii i w Azji, a tak¿e
systemy wspomagania decyzji na rynkach energii elektrycznej, wdro¿one w kilku elektrowniach w Polsce.
Za dzia³alnoœæ naukow¹ otrzyma³ nagrodê indywidualn¹ Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu (2002), zespo³ow¹ Premiera RP (kierownik prof. J. Lewandowski, MEL, 2003) oraz
nagrodê zespo³ow¹ Rektora PW (jako kierownik zespo³u, 2009). Jest te¿ laureatem konkursu „Z³ota Kreda” na Wydziale MiNI (2010).
Prowadzi wyk³ady z technik programowania oraz metod optymalizacji globalnej, metod
ewolucyjnych i sieci neuronowych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
(od 1993 roku) oraz na Wydziale Matematyki
i Nauk Informacyjnych (od 2004 roku).
By³ promotorem doktoratu dr in¿. Rafa³a
Biedrzyckiego.
Jego zainteresowania pozazawodowe to
analiza pisma Inków i muzyka powa¿na.

