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Recenzja osi4gnigi
dra Andrzeja Dani,luka
ubiegaj4cego sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Przedmiotem niniejszej recenzji s4 osi4gniqcia naukowo-badawcze oraz dorobek dydaktyczny i popularyzatorski
oraz wsp6lpracy miqdzynarodowej
dra Andrzeja Daniluka. Recenzja
prowadzonym w fnstytucie
zostala wykonana w zwi4zku z postgpowaniem habilitacyjnym
Podstawowych Problem6w Techniki PAN w Warszawie (pismo Sekretarza Rady Naukowej
instytutu z dn. 2O.O2.2OL2r.).
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Informacje

og6lne

Dr Andrzej Daniluk uzyskal tytul mgra na Wydziale Matematyki,
Fizyki i Chemii, w Instytucie Fizyki, Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej (UMCS) w Lublinie w 1"991r. Jego
praca magisterska nosila tytul: Modelowan'iekomputerowe wzrostu ci,enki,chwarstw,
Rozprawa doktorska Andrzeja Daniluka obroniona w UMCS, w Instytucie Fizyki, w dziew 2003 r. nosila tytul: Mod,elewzrostu warstw epi,taksjalngchanali,zowanych
dzinie nankfizycznych
przA pornocAdynamicznej teori,i RHEED.
W iatach 1991-93 Kandydai pracowal jako nauczyciel fizyki i inforrnatyki w VI LO w Lublinie. W latach l-993-2005 byl zatrudniony w Instytucie Fizyki UMCS, kolejno w Zakladzie
Biofizyki, w Zakladzie Fizyki Do6wiadczalnej oraz w Zakladzie Informatyki
Stosowanej. Od
2005 r. pracuje w fnstytucie Informatyki
UMCS w Zakladzie Informatyki
Stosowanej.
W latach 2OO2-O4 byl wykladowc4 w Paristwowej WyLszej Szkole Zawodowej w Chelmie.
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Charakterystyka

oraz ocena osi4gnigi naukowo-badawczych

2 . L Charakterystyka osiqgnigi
Jako podstawg do ubiegania sig o stopierl doktora habilitowanego Kandydat przedstawil
jednotematyczny
cykl jedenastu publikacji, oznaczonych 8.18-B.28rwraz
zwdroLonymi projektami oznaczonyrni C.1 i C.2, Wszystkie prace z powyhszego cyklu zostaly opublikowane
w czasopiSrnie Computer Phys'ics Commun'icat'ions.Ternatyka poszczeg6lnych prac przedstawia
sig nastqpuj4co:
B.18 Kinematical calculations of RHEED
epitaxial films, 2OO5, 265-286.

intensity

oscillations during

the growth

of thin

W pracy przedstawiono algorytrn ot:az jego implementacjq programow4 w jqzyku Pascal sluZ4ce do obrazowania kinetyki formowania warstw epitaksjalnych uwzglgdniaj4ce
wybrane modele wzrostu cienkich warstw. Algorytm oraz program opisano na 10 stronicach pracy, pozostale 12 stronic zajmuje tekst programu w jgzyku Pascal. Do opisu
tego, jak r6wnie2 dalszych program6w i ich wersji, Autor stosuje igryk UML (ang.
Unifi ed rnodel'inglanguage) .
B.19 Dynamical

calculations

for RHEED

intensity

oscillations,

2005, 123-140

W pracy przedstawiono algorytm oraz jego implementacjg programowq w jgzyku Cff
dotyczqce dyfrakcji odbitych wysokoenergetycznych
elektron6w stosowanej do monitorowania wzrostu ultracienkich warstw. Algorytm oraz program opisano na 9 stronicach
pracy, pozostale 8 stronic zajmuje tekst programu w jgzyku C++.

8.20 A new version of a computer program for dynamical calculations of RHEED
oscillations, 2006, praca 3-stronicowa
Przedstawiono

now4 wersjg programu

z pracy B.19.

E}.21 An extension of the computer program for dynamical calculations of RHEED
oscillations. fleterostructures, 2007, praca 4-stronicowa
Przedstawiono

rozszerzenie programu

intensity

intensity

z pracy 8.19.

transactions in scientific computing: New version of a computer proE}.22 Multithreaded
intensity oscillations, 2006, praca 4gram for kinematical
calculations of RHEED
stronicowa, wsp6lautorska z Marcinem Brzuszkiem
Przedstawiono
8.18.

wielow4tkow4

wersjg programu

GROWTH

E}.23 Multithreaded transactions in scientific computing.
praca 4-stronicowa
Przedstawiono now4 wersjg program6w
w publikacji 8.22.

omawianego

The Growth06-v2

GROWTHGT

8.24 Model-driven development for scientific computing.
program, 2009, praca 4-stronicowa

oraz GROWTH06

w publikacji

program, 2009,
omawianych

An upgrade of the RHEEDGT

Przedstawiono unowoczeSnienie programu RHEEDGR omawianego w pracy B.19. Do
napisania programu uhyto metody sterowanej modelem (ang. model-driuen deuelopment,,
MDD).
B.25 Model driven development for scientific computing. Computations
sities for a disordered surface. Part I, 2010' praca 2-stronicowa

of RHEED

inten-

n,azwarr4 RHEnowq wersjg programu RHEEDGR-O9
W pracy scharakteryzowano
EDl"DProcess. Do napisania nowej wersji programu tLyto metody MDD.
."i.trtino
C"*prtations
B.zo Model driverrdevellpmenii"r
""*prrii"s.
sities for a disordered surface. Part II, 201-0, praca 2-stronicowa

oi RffppO

inten-

program Growth09, kt6ry jest modyfikacjq programu
W pracy scharakteryzowano
Growth06-v2. Opracowany program jest programem-zarz4dc4 dla programu-wykonawcy
(por. praca E|.25).
RHEEDlDProcess
B.27 Visual modeling
(18 stron)

for scientific software architecture

design. A practical

approach) ?OLL

W pracy opisano jak stosowa6 metodg konstruowania program6w sterowanq modelem
(ang. model-driuen deuelopment) do rozwi4zywania problem6w epitaksji z wi4zki molekularnej (ang. m,olecularbeam ep'itary, MBE) oraz dyfrakcji odbitych wysokoenergetycznych
elektron6w (nag. refl,ecti,on
hi,ghenergAelectron dffiact'ion, RHEED). W p. 5.1--5.2 Autor
podczas rozwi4zywawskazuje na moiliwo66 zastosowania transakcji wielow4tkowych
nia wymienionych problem6w.
8.28 Cooperative and competitive concurrency in scientific computing. A full open-source
upgrade of the program for dynamical calculations of RHEED intensity oscillations,
2011, praca 2-stronicowa
Przedstawiono now4 wersjg programu
sano w jgzyku Object Pascal.

Growth09,

nazwan4 GrowthCP.

Program

napi-

Jako uzupelnienie cyklu powyiszych publikacji Kandydat przedstawil wykonane programy.
Zostaly one zgromadzone w kartotekach C.l i C.Xna zal4czonej do wniosku plytce CD.
Kartoteka C.1 zawiera 5 kolejno ulepszanych wersji programu RHEED, a kartoteka C.2 5
Programy zostaly napisane przy luLyciu
kolejno ulepszanych wersji programu GROWTH.
jgzyk6w C**
oraz obiektowego Pascala. Ostatnie wersje program6w zostaly zaprojektowane przy u2yciu metody MDD oraz transakcji wielowqtkowych. W kartotekach zostaly takhe
program6w.
trnieszczorte dane testowe oraz instrukcje uiytkowania
Pelny dorobek publikacyjny dra Andrzeja Daniluka obejmuje 45 pozycji z czego 31- pozycje
zostaly opublikowane po doktoracie. W dorobku po doktoracie moina wyr:6hni6t

o 1-4 artykul6w opublikowanych w czasopismach z listy JCR (w tyrn 4 wsp6lautorskie)
(czasopisma: Computer Physics Communications - 1-1-prac, Vacuum - 2 prace, Optica
Applicata - 1 praca),
w czasopi6mie nie wymienionym

o 1-artykul opublikowany
Informatica AI),

na liScie JCR (Annales UMCS

o 2 artykuly w sprawozdaniach konferencyjnych: Materialy IV Krajowej Konferencji MeIn2ynierskim
tody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu
Methods
(Krak6w
2009),
and Systems
(Krak6w 2003), 7th Conference on Computer
o L4 pozycji o charakterze

dydaktycznyrn

oraz popularyzatorskim.

Baza DBLP (Computer Science Bibliography) zawiera listg 11 prac dra Andrzeja Daniluka.
Wszystkie opublikowane w czasopiSmie Computer Physics Communications.
Prace Habilitanta

Indeks Hirsha prac Habilitanta
Sumaryczny wsp6lczynnik
JCR wynosi 46.1.
Dr Andrzej

55 razy (bez autocytowafi)

byly cytowane

Daniluk

wedlug bazy Web of Science.

wedlug bazy Web of Sc'iencewynosi 5.

wplywu

(Impact factor) prac opublikowanych

bral udzial w jednym

projekcie

badawczym

w czasopismach listy

finansowanyrn

przez KBN.

Habilitant wykonal 8 recenzji artykul6w do takich czasopism jak: Surface Science, Computer
Phsysics Communications, Konowledge-based systems, Jorunal of Information Technology
& Software Engineering, Annales UMC Informatica AI. Ponadto napisal 7 recenzii ksiqZek
i skrypt6w akademickich wydanycLt przez UMCS. Byl czlonkiem rady programowej Pierworganizowanej pt:zez Paristwow4 Wyhsz4 Szkolg
szej Konferencji Entuzjast6w fnformatyki
Zawodowa w Chelmie.
Kandydat wyglosil referaty na 5 seminariach i konferencjach krajowyckr oraz tylko na jednej
(7th Conference on Cornputer Methods and
konferencji o charakterze rnigdzynarodowym
2009).
Krak6w
Systems,

2.2

Ocena osi4gnigi naukowo-badawczych

Dr Andrzej Daniluk jest z wyksztalcenia fizykiem. Jego pierwsze prace naukowe dotyczyly metod komputerowego modelowania w wybranych obszarach in2ynierii materialowej Od
1993 r. w Instytucie Fizyki Kandydat zajmowal sig tworzeniem oprogramowania spektroskopu. Badania Kandydata od r. 1995 koncentrowaly sie na inZynierii materialowej ultracienkich warstw epitaksjalnych. Celem prac bylo zastosowanie dynamicznej teorii dyfrakcji
elektron6w oraz innych modeli do analizy danych doSwiadczalnych
wysokoenergetycznych
Badania te Kanzwi4zanych z formowaniem sig ultracienkich warstw heteroepitaksjalnych.
dydat prowadzi do chwili obecnej.
zostal przedstawiony
Jako podstawa do ubiegania sig o stopieri doktora habilitowanego
jednotematyczny
cykl 11 publikacji oraz wdroZone projekty wykonanych program6w. W
B.28) ma objgto6i
cyklu 11 publikacji, 8 publikacji (B.20, B.2L)8,22i8.23)8.24,8.25)8.26)
od 2 do 4 stron. Stanowi4 one kr6tkie opisy kolejnych wersji opracowanych program6w
o charakterze
Tbudno tego rodzaju publikacje traktowad jako artykuly
komputerowych.
naukowym. Tym samym pierwotny cykl 11 publikacji sprowadza sig do 3 publikacji (B'18'
B.Ig, 8.27). W publikacjach 8.18 i 8.19, o l4cznej objgto6ci 39 stron, 20 stron zajmuj4
teksty program6w w jgzykach Pascal i C++.
Po analizie zawarto6ci przedstawionego cyklu publikacji oraz wdt:oilonych projekt6w prograzgrornadzonych w kartotekach C.1 i C.2 stwierdzarnr 2e nie stanowiq
m6w komputerowych
tj.' jej metod, 5rodk6w,
o11e znaczrrego wkladu Autora w rozw6j dyscypliny informatyki,
narzgdzi etc.
zaproponowal algorytmy modelowania wybranych proces6w
W swych pracach Kandydat
ffzycznyclt. W przedstawionych publikacjach brak jest pseudokod6w algorytm6w oraz dowod6w ich poprawno3ci. Nie przeprowadzono analizy zlolonolci obliczeniowych (czasowych
pomiar6w czas6w wykonywania
a takLe eksperymentalnych
i pamigciowych) algorytm6w,

algorytm6w
NP) naleZ4
dokladno6ci
algorytm6w
ponowanych
matyce.

dla r62nych parametr6w modelowania. Autor nie wskazat do jakiej klasy (P'
rozwi4zywane problemy modelowania, a takie nie dokonal analizy zagadniefi
'W
publikacji nie przedstawiono por6wnania zaproponowanych
modelowania.
algorytmami modelowania. Tak wigc, opisy i analiza zaptoz konkurencyjnymi
przez Kandydata algorytm6w odbiegaj4 od standard6w stosowanych w infor-

W ostatnich latach swych badarl Kandydat stosowal do konstruowania program6w metodg
starowanq modelem (ang. model-driuen deuelopment), a takZe metodq transakcji wielow4tkooraz Obliczefi wsp6lwych. Obie metody sa zrran'e na gruncie In2ynierii oprogramowania
program6w modelowania,
stosowal je z sukcesem do projektowania
bieinych. Kandydat
jednak nie rozwin4l tych metod, co mogloby stanowi6 oryginalny wklad w rozw6j dyscypliny informatyki.
Opisy zaproponowanych algorytm6w oraz ich implementacji Kandydat opublikowal w czasopiSmie Computer Phystcs Communicat'ions. Czasopismo to znajduje sie poza gl6wnym nurtem
czasopism poSwigconych rozwojowi rnetod i 6rodk6w informatyki. Wydaje sig, ie ewentualny
oprogramowania oraz obliczefr wsp6liniynierii
wklad Kandydata w obszary algorytmiki,
bieZnych powinien by6 opublikowany np. w takich czasopismach jak Journal of Algorithms,
Practice and
IEEE TYansactions on Software Engineering, Concurrency and Computation
to zweryfikowanie osiqgnigi Kandydata przez spolecznoSi inforExperience. Umoiliwiloby
matyk6w. Kandydat nie ma publikacji w tego rodzaju czasopismach'
programy modelowania proces6w fiNaleiy zauwaLy(,, 2e opracowane przez Kandydata
a byt rnohe uzyskane
zycznych stanowiq pewien wklad w dziedzing fizyki komputerowej,
z pornoc4 program6w wyniki obliczeniowe rozszerzaj4 r6wniei wiedzg w dziedzinie fizyki.
Poniewa2 nie jestem specjalistq w tych dziedzinach, nie jestem w stanie tego ocenii.
B,iorgc powgisze pod'uwagq stuierdzam, 2e osiqgn'igc'ianaukowo-badawczeKandydata sq ni,ewystarczajqce
'i n'ie stanowi,qznacznegowkladu w rozw1j dyscypli,nytnformatyki,

3
3.1

Charakterystyka i ocena dorobku dydaktycznego
zatorskiego oraz wsp6lpracy migdzynarodowej
Charakterystyka

i populary-

dorobku

Dr Andrzej Daniluk prowadzil zajgcia dydaktyczne od czasu zatrudnienia w UMCS, tj.
z biofi.zyki oraz specjalistyczod roku 1"993. Pocz4tkowo prowadzil zajgcia laboratoryjne
w Instytucie Fizyki. Od ronej pracowni sprzgtowej dla student6w fizyki komputerowej
z przedrniot6w In2ynieria
ku ak. 2OO4/O5 prowadzil wyklady oraz twiczenia laboratoryjne
Fizyki i
komponentowe
na Wydziale Matematyki,
oprogramowania
oraz Programowania
Informatyki UMCS, a takLe dla student6w PWSZ w Chelmie.
Kandydat

byl promotorem

30 prac licencjackiclt

oraz 4 magisterskich.

Opublikowal
Dr Andrzej Daniluk prowadzi bogat4, krajow4 dzialalno66 popularyzatorsk4.
l4cznie L4 twiczefi, ksiq2ek oraz skrypt6w akademickich. Wszystkie s4 opracowaniami samodzielnymi. Wigkszo66 z nich to podrgczniki do nauki programowania w jgzykach Pascal
Helion.
i C++ opublikowanych w wydawnictwie
pelnil funkcje zastgpcy przewodnicz4cego Wydzialowej
w
Komisji Wyborczej
Kandydat
podrgcznik6w
2009 r. Byl recenzentem wewnqtrznym
z zakresw technologii informatycznyclr
w ramach projektu wsp6lfinansowanego ze 6rodk6w UE pt. ,,Europejski F\rndusz SpoleczrJy".
Kandydat zostal wyr6Lniony brqzowyrnkrzyhern
alnq III stopnia JM Rektora UMCS w 2007 r.

3.2

Ocena dorobku dydaktycznego

zaslugi w 2003 r, oraz nagrodq indywidu-

oraz popularyzatorskiego

Kandydata jest jego
Mocnym punktem dorobku dydaktycznego oraz popularyzatorskiego
bogata krajowa dziatalno66 wydawnicza. Opublikowal on 14 ksi4Zek oraz skrypt6w akademickich.

algorytm6w
NP) naleZ4
dokladno6ci
algorytm6w
ponowanych
matyce.

dla r6inych parametr6w modelowania. Autor nie wskazal do jakiej klasy (P,
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czasopism po6wigconych rozwojowi metod i 6rodk6w informatyki. Wydaje sig, 2e ewentualny
wklad Kandydata w obszary algorytmiki,
inZynierii oprogramowania
oraz obliczeri wsp6lbieZnych powinien byi opublikowany np. w takich czasopismach jak Journal of Algorithms,
Practice and
IEEE TYansactions on Software Engineering, Concurrency and Computation
to zweryfikowanie osiqgniqi Kandydata przez spoleczno6i inforExperience. Umoiliwiloby
matyk6w. Kandydat nie ma publikacji w tego rodzaju czasopismach.
programy modelowania proces6w fiNaleiy zanwaLyt,, 2e opracowane przez Kandydata
zycznych stanowi4 pewien wklad w dziedzing fizyki komputerowej,
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Charakterystyka i ocena dorobku aya"my czrregoi popularyzatorskiego oraz wsp6tpracy migdzynarodowej
Charakterystyka

dorobku

Dr Andrzej Daniluk prowadzil zajgcia dydaktyczne od czasu zatrudnienia w UMCS, tj.
od roku 1993. Poczqtkowo prowadzil zajgcia laboratoryjne
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30 prac licencjackich

oraz 4 magisterskich.
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Kandydat zostal wyr6Lniony br4zowyrn krzyiern
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3.2

Ocena dorobku dydaktycznego

zaslugi w 2003 r, oraz nagrod4 indywidu-

oraz popularyzatorskiego

Mocnym punktem dorobku dydaktycznego oraz popularyzatorskiego
Kandydata jest jego
bogata krajowa dzialalno66 wydawnicza. Opublikowal on 14 ksiqZek oraz skrypt6w akademickich.

ponieSlaby jest natomiast dorobek Habilitanta w zakresie wsp6lpracy migdzynarodowej,
grupami badawwaL w trakcie swej dzialalno6ci nie wsp6lpracowal on z rnigdzynarodowymi
sta2u w instytucji badawczej bqdZ
czyrni. Nie odbyl takZe 6rednio- lub dlugoterminowego
uniwersytecie za granic4.
Mi,mo slabych osi,ggni,giwe wsp6lpracy mi,gdzynarodowej,calo56 dorobku dydaktycznego'i popularyzatorskiego oceniam pozEtywni,e.Habi,li,tantnabyt doiuiad,czeni,adydaktyczne 'i organ'izacEjnenabyte podczas
praca w uczelniach krajowych.

4

Podsumowanie

oraz wniosek koricowy

naukowoNa podstaw,iewyiej przestawi,onejrecenzj'istw'ierdzarn,2e z uwag'ina n'iewystarczajqceos'iggn'igci,a
badawcze,nie stanow,iqceznacznegowkladu w rozu6j dyscypli,ny'informatyk'i, wn'iosekAndrzeja Dan'iluka
n'ie speln'iawymagari,aktualn'ie obowi,qzujgcej,,Ustawy o stopn'iach,naukowych i, tytule naukowym oraz o
stopn'iachi, tytule w zakres'iesztuk'i". Wnoszg zatern o oddaleni'ewn'iosku.

