
ILO NA BLU EM KE
Ilo na Blu em ke uro dzi ³a siê 4 lip ca 1954 ro ku
w Biel sku Bia ³ej. W 1973 ro ku ukoñ czy ³a XL
Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. Ste fa na ¯e rom -
skie go w War sza wie i roz po czê ³a stu dia na
Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej. Po ukoñ cze niu stu diów w 1978 ro ku na
spe cjal no œci Bu do wa i opro gra mo wa nie ma -
szyn cy fro wych pod jê ³a pra cê ja ko pro gra mi sta
w Cen tral nym Oœrod ku In for ma ty ki Po li tech -
ni ki War szaw skiej. W sierp niu 1980 ro ku roz -
po czê ³a pra ce ja ko star szy asy stent w In sty tu -
cie In for ma ty ki Po li tech ni ki War szaw skiej.
W la tach 1979–1987 nadzo ro wa ³a i ad ap -
to wa ³a w Cen tral nym Oœrod ku In for ma ty ki
sy stem re kru ta cji dla ca ³ej Po li tech ni ki War -
szaw skiej. W 1989 ro ku obro ni ³a dok to rat na
Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej w spe cjal no œci In for ma ty ka. Od 1990 ro -
ku pra cu je na sta no wi sku ad iunk ta w In sty tu -
cie In for ma ty ki. 

W la tach 1989–1993 Ilo na Blu em ke spê -
dzi ³a 12 mie siê cy na prze my s³o wych sta ¿ach
kra jo wych i za gra nicz nych (uni wer sy tet, in sty -
tu cja ba daw cze).

Ilo na Blu em ke zaj mu je siê bar dzo ró¿ no -
rod n¹ te ma ty k¹ zwi¹ za n¹ z sze ro ko po jê t¹
in ¿y nie ri¹ opro gra mo wa nia. Je den z nur tów jej
dzia ³al no œci na u ko wej do ty czy mo de lo wa nia.
Po cz¹t ko wo zaj mo wa ³a siê wy ko rzy sta niem
sie ci Pe tri do mo de lo wa nia i ba da nia wy daj -
no œci sy ste mów pro duk cyj nych, a w ostat nich
la tach tak ¿e sy ste mów kom po nen to wych. Pro -
wa dzi pra ce do ty cz¹ ce trans for ma cji mo de li
do UML oraz ba da nia spój no œci mo de li. In ny
nurt ba dañ do ty czy me tryk opro gra mo wa nia
i ich wp³y wu na te sto wal noœæ, ja koœæ i ewo lu -
cje opro gra mo wa nia. Ko lej ny nurt dzia ³al no œci

na u ko wej do ty czy ró¿ nych me tod te sto wa nia
opro gra mo wa nia i na rzê dzi wspo ma ga j¹ cych,
a szcze gól nie te sto wa nia opar te go na prze p³y -
wie da nych. Pro wa dzi ³a tak ¿e pra ce zwią za ne
z in te gra cją sy ste mów. Zaj mo wa ³a siê za ga d -
nie  nia mi zwi¹ za ny mi ze zrów no le gla niem ko -
 du w jê zy ku C. In te re su je siê tak ¿e two rze niem
apli ka cji in ter ne to wych, zdal nym na u cza niem,
wy do by wa niem wie dzy z in te rak cji u¿yt kow -
 ni ka z apli ka cj¹, za sto so wa niem pro gra mo wa -
 nia aspek to we go do mo dy fi ka cji ist nie j¹ ce go
opro gra mo wa nia.

Kie ro wa ³a 7 gran ta mi dzie kañ ski mi i rek -
tor ski mi Po li tech ni ki War szaw skiej.

Ilo na Blu em ke jest au to rem oko ³o 80 prac
opu bli ko wa nych w cza so pi smach oraz roz -
dzia ³ów w ksi¹¿ kach wy da nych w jê zy ku pol -
skim i an giel skim (tak ¿e w se riach „Lec tu re
No tes on Com pu ter Scien ce” czy „Lec tu re
No tes on AI”). By ³a pro mo to rem po nad 60 prac
ma gi ster skich i in ¿y nier skich.
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Ilo na Blu em ke opra co wa ³a i pro wa dzi ³a
wie le wy k³a dów do ty cz¹ cych sy ste mów ope -
ra cyj nych, jê zy ków pro gra mo wa nia, me tod
trans la cji, in ¿y nie rii opro gra mo wa nia. W la -
tach 1993–2005 pro wa dzi ³a kur sy w oœrod ku
szko le nio wym IBM do ty cz¹ ce sy ste mu AIX,
a w la tach 1991–1997 opra co wa ³a i pro wa dzi -
³a kur sy w In sty tu cie Ma te ma ty ki PAN w ra -
mach kur sów za sto so wañ ma te ma ty ki. Od
1990 ro ku przy go to wa ³a i pro wa dzi ³a tak ¿e
wie le kur sów na stu diach po dy plo mo wych
(do ty cz¹ ce sy ste mu Unix, in ¿y nie rii opro gra -
mo wa nia, UML). 

W³a da czyn nie jê zy kiem an giel skim,
bier nie fran cu skim, ro syj skim i nie miec kim.
Za in te re so wa nia: podró¿e, ksi¹¿ ki, nur ko wa -
nie, na rty.


