
RADA NAUKOWA DYSCYPLINY 
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

zaprasz na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 
mgr. inż. Piotra MACIĄGA

która odbędzie się w dniu  7  grudnia  2021 roku o godzinie 9:30  w trybie zdalnym.   

Temat rozprawy doktorskiej: 

        „Metody odkrywania wzorców sekwencyjnych oraz wykrywania anomalii i predykcji z danych 
przestrzenno-czasowych ze szczególnym uwzględnieniem ewoluujących impulsowych sieci neurono-

wych”                                                                                                                                            

Promotor:     prof.  dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz - Politechnika Warszawska 

Recenzenci:  dr hab. inż. Piotr Kowalski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
         prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy - Politechnika Poznańska 

* Obrona odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłosze-
nie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres sekretarza komisji:  Tomasz Gambin– email :   tomasz.gambin@pw.edu.
pl w dniu 06.12.2021 do godz. 20:00.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej: https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-
-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-do-30-kwietnia-2019-r/Dyscyplina-informatyka-techniczna-i-telekomunikacja-dziedzina-nauk-inzynie-
ryjno-technicznych/mgr-inz.-Piotr-Maciag.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Warszawskiej 

 dr hab. inż. Jarosław Arabas



Tytuł rozprawy w j. polskim:

Metody odkrywania wzorców sekwencyjnych oraz wykrywania anomalii i predykcji z danych przestrzenno-
-czasowych ze szczególnym uwzględnieniem ewoluujących impulsowych sieci neuronowych

Streszczenie:

W niniejszej rozprawie zostały przedstawione nowe metody predykcji oraz detekcji anomalii w strumieniach 
czasowych z wykorzystaniem ewoluujących impulsowych sieci neuronowych oraz nowe metody odkrywania 
przestrzenno-czasowych wzorców sekwencyjnych. Na rozprawę składa się zbiór ośmiu publikacji, które zo-
stały poprzedzone omówieniem ograniczeń dotychczas zaproponowanych w literaturze metod klasyfikacji i 
predykcji z wykorzystaniem ewoluujących impulsowych sieci neuronowych oraz odkrywania przestrzenno-
-czasowych wzorców sekwencyjnych, a także przedstawieniem tezy badawczej.

Pierwsza z publikacji zawartych w rozprawie prezentuje nowy model predykcji zanieczyszczenia powietrza z 
szeregów czasowych z wykorzystaniem zespołu ewoluujących impulsowych sieci neuronowych. W zapropo-
nowanym rozwiązaniu zespół ten jest trenowany w oparciu o grupowanie danych. Publikacje druga i trzecia 
zawierają opracowane przez autora rozprawy nowe metody i algorytmy, które stanowią adaptację ewoluują-
cych impulsowych sieci neuronowych uczonych w trybie online do predykcji zanieczyszczenia powietrza oraz 
nienadzorowanej detekcji anomalii w strumieniach danych.

Publikacje od czwartej do ósmej odnoszą się do problemu efektywnego odkrywania przestrzenno-czasowych 
wzorców sekwencyjnych. Publikacja czwarta zawiera omówienia typów danych przestrzenno-czasowych oraz 
metod grupowania danych przestrzenno-czasowych dostępnych w literaturze. Publikacja piąta zawiera nowy 
efektywny algorytm odkrywania przestrzenno-czasowych wzorców sekwencyjnych z wykorzystaniem mikro-
gupowania instancji zdarzeń. Publikacje szósta i siódma przedstawiają opracowane: nowy algorytm odkrywa-
nia zadanej liczby najbardziej znaczących przestrzenno-czasowych wzorców sekwencyjnych oraz nowy algo-
rytm odkrywania wzorców tego typu wykorzystujący strategię wszerz generowania wzorców kandydujących. 
W ramach ósmej publikacji został przedstawiony opracowany przez autora rozprawy efektywny algorytm 
odkrywania wszystkich znaczących zamkniętych przestrzenno-czasowych wzorców sekwencyjnych, stanowią-
cych bezstratną reprezentację wszystkich znaczących przestrzenno-czasowych wzorców sekwencyjnych.




































