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Recenzja dorobku naukowego oraz dydaktycznego

dr. hab. Janusza SZCZEPANSNIOCO,
prof. nadzw. Instytutu Podstawowych Problem6w

Techniki PAN

NiniejszE recenzjg przygotowalem na zlecenie Rady Naukowej Instytutu Pod-
stawowych Problem6w Techniki PAN.

Wstgp

Do przygotowania recenzji dostalem nastqpujzlce materialy:

1. ankieta oceny osiqgniq6 naukowych kandydata

2. autoreferetawraz wykazem osiagnigi w pracy naukowej, stron 16,

3. najwaZniejsze prace w opinii Kandydata: odbitki lub kserokopie w liczbie
15*1 prac,

4. kopie dyplom6w doktora n.t. i doktora habilitowanego,

5. o6wiadczenie w sprawie zaa,rvansowania rozprawy doktorskiej mgr. Barto-
sza T Paprockiego,

6. listg zalarczonych publikacji.

Dane ogo lne

W roku 1974 Kandydat rozpocz'4\ studia na Wydziale Matematyki Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Pracg magistersk4, przygotowanq pod kierunkiem dr hab.
Z. Sawonia w Zakladzre Analizy Funkcjonalnej, obronil w 1979 r. Dotyczyla
ona warunk6w wystarczajilcych dla podalgebry domknigtej w algebrze funkcji
ci4glych bycia calq przestrzeni:a, funkcji ciEglych C(X), na pewnej zwartej lub
lokalnie zwartej przestrzeni X. Wyniki pracy rnagisterskiej s4zwi4zane w szcze-
g6lno6ci, ze slynnym twierdzeniem aproksyrlacyjnym Weierstrassa.

W loku 1979 zdaje na studia doktoranckie rl' Inst)'tucie Podstali'ou'ych Pro-
blem6w Techniki PAN, u. trakcie kt6rych przygotou'uje rozpra\ rg doktorsk4
pod kierunkiem Prof. H. Zorskiego. Problem badarvczy rvchodz4cy u' za-
kres rozprau'/ dot;.g21'| sformulorvania odporviedlik6w klasycznej rnechaniki sta-
t)'stycznej dla ukiad6u' o uieskoriczotej przeliczalnej liczbie stopni s'"r'obod;.
rriodeloq'auych ua nicsko/r.rat,i"-q'ytlialowej oSrodhou'ei przcstlzeni llilberta.
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W 1985 roku Kandydat broni pracq doktorskq pt. rrR6wnanie Liouvilia dla
nieskofczenie-wymiarowej oSrodkowej przestrzeri Hilbertarr . Wyniki z dokto-
ratu Kandydat publikuje w 3 czasopismach: Phys'ica A, Archiues of Mechan'ics
i B'iuletgnie PAN.

Bezpo6rednio po obronie doktoratu zaczyua prace w IPPT PAN na sta-
nowsku adiumkta. W roku 2005 przedklada Radzie Naukowej IPPT rozprawg
habilitacyjn.2 pt. "Zzrstosowanie uklad6w dyrrarniczrtych w kryptografiirr , aby
w roku 2007 lzyska(,, z wyr6znieniem, stopief doktora habilitowanego nauk
technicznych w zakresie informatyki.

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego J. Szczepanski zostal zatrud-
niony kolejno jako docent (2007 r.) i profesor nadzwyczajny (2010 r.). W roku
2007 Kandydat podj4l takZe prace na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tam teZ kierowal jednym
z zakl.ad6w w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Ma-
tematvki, Fizyki i Techniki.

1 Dorobek naukowy

Tematyka badawcza dr. hab. Janusza Szczepariskiego jest szeroka i obejmuje:
1. Zastosowanie teorii proces6w stochastycznych i uklad6w dynamicznych do
modelowania w biologii i medycynie.
2. Analizg proces6w transmisji informacji w sieciach neuronowych, szczeg6lnie
w m6zgu.
3. Bezpieczeristwa danych w sieciach teleinformatycznych, a w tym aspekty
kryptologiczne.
4. Problematyki chaosu dla uklad6w o dyskretnej liczbie stan6w.

W szczeg6lno6ci, tematyka Kandydata obejmowaia problematyk g zwiqzanq
z zastosowaniem teorii uklad6w dynamicznych i teorii informacji w kryptografii
(teleinformatyka) oraz analizie uklad6w biologicznych, dotykajqc neuroscience.
W ramach tej tematyki podjql wsp6lprace z wieloma instytucjami naukowymi z
ftlnych krai6in,. TematvkQ zwiqzarq z krvptoglafi4 rozwiial przede wszystkim z
Prof. J.M. Amigo z Miguel Hernandez University (MHU) i Prof. L. Kocarevem
z University of Californa San Diego. W zwiqzku z realizacj4 tej tematyki w
latach 2000 i 2003 odbyl miesiqczne staze na MHU, zas w roku 2004 na Uniwer-
sytecie Kalifornijskim. ZkoIei w ramach realizacji prac poSwieconych nurtowi
neuroinformatycznemu przebywai w roku 2003 \ 2012 na Uniwersytecie Miguela
Hernandeza wsp6lpracujqc z Prof. \4. V. Sanchez-Vives i Prof. M. Slaterem z
University College London. Wsp6lpraca zar6wno w tematyce kryptografii jak
i neuroinformatyce zaowocowala publikacjami wieh zracz1cych artykul6w w
renomowanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej.

Sumaryczny dorobek publikacyjny dr. hab. Janusza Szczepafskiego to au-
torstwo brtrdZ wsp6lautorstwo w 37 recenzowanych publikacjach naukowych, z
tego 34 w czasopismach z tzw. Listy Filadeifijskiej. Liczba cytowaf prac Kan-
d)'data q'ynosi 259 Sumaryczny Impact Factor publikacji to 57.821 (u' tym uzy-
skane po habilitacji 22,207), zaS Indeks Hirsha jest 11.

Na dorobek publikacyjny Kandydata przed habilitacj4 skladaj4 sig: 26 pu-
blikacji, w tym 23 u'czasopismach z tzu'. Listy Filadelfijskiej.

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitorn,anego Kandydat publikuje 11 arty-
l<ul6w w czasopisrnach z tzu'. Listy Filadelfljskiej.



Za rajwazniejsze osiEgnigcie naukowe Kandydat uwa2am opracowanie i za-
stosowanie metod teorii informacji i uklad6w dynarnicznych do analizy transm!
sji danych w ukladach biologicznych oraz sieciach teleinformatycznych. Wyniki
tych badaf publikuje w pozycjach [1-4] Ankiety po habilitacji oraz [5,8-10] An-
kiety przed habilitacjE.

Od polowy roku 1996 Kandydat wi42e teorie uklad6w dynamicznych z dyna-
micznie rozwijajqc4 sig technologiq teleinformatyczn1, a w szczeg6lnoSci z ci4gle
rozwijajqcq sig kryptografi4, wymagajqca solidnych podstaw matematycznych
oraz poszukuj4cq nowych rozwiqzafl. Z tej tematyki pochodzq jego wsp6lau-
torsl<ie pozycje bibliograficzne [6, 13, 15 17, 19] Ankiety przed habilitacj4oraz

[8-9], po habil i tacj i .
Natomiast tematyka chaosu, ergodycznoSci w mechanice i teorii nieklasycz-

nych praw zderzen byla rozwijanaprzez Kandydata w latach 80. po doktoracie.
Z lego okresu pochodz4 pozycje [18, 20, 22-23] Ankiety przed doktoratem.

Osi4gnigcia uprawianej i rozwijanej tematyki badawczej Kandydata zawie-
rajq liczne pozycje, kt6re przyczynily sig do znacz4cego postqpu w nauce Swia-
towej, a Jego pozycje literaturowe znalazly liczne cytowania.

Anga2uje sig w zespolowE dzialalnoSi badawcz4 Kandydat uczestniczy w
kilkunastu projektach i grantach badawczych. Z powodzeniem wykorzystuje
swoje wyksztalcenie jako matematyk i nabyte doSwiadczenie w pracy w r62nych
oSrodkach naukowo-badawczvch.

2 Dorobek dydaktyczny

Dr lrab. Janusz Szczepariski prowadzi zajgcia dydaktyczne od 2007 roku po
uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Kazirnierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki jako profesor
nadzwyczajny. Tematyka Jego wyklad6w to: rachunek prawdopodobieristwa z
elementami statystyki, teoria informacji, bezpieczefstwo system6w teleinforma-
tycznycir, l<ryptografia. Prowadzi teZ seminaria dyplomowe po6u'iqcone trans-
rnisji danych w sieciach teleinformatycznych i biologicznych. W ramach tych
seminari6w obroniono pod Jego kierunkiem 5 prac magisterskich oraz okolo 20
prac dyplornowych inZynierskich.

W latach 1992-1994 r6wnolegle z prac1 w IPPT PAN uczyl maternatyki w
Iiceurn im. Ks. Poniatowskiego w \Marszawie.

Ma iednego wyprolnowanego doktoranta w dyscyplinie informatyka - dra
Andrzeja Chmielowca z prac4 doktorska pt. Generowan'ie parametr1w algo-
rytmdw klucza publicznego uwzglqdn'iajqce aspekty bezpieczefistwa i, wydajnoici,
obrona z wyr6zrieriem w IPPT PAN w 2012 r.

Jest promotorem mgr. Bartosza Paprockiego z Uniwersytett Kazimierua
Wielkiego, kt6ry przygotowuje pracg doktorskq pt. Anal,iza wydajnoici trans-
misji danych w kom1rkach 'i s'iec'iach neuronowAch metodam'i Teori'i Informacji.
Przew6d doktorski zostal otwarty rv maju 2013 r. Doktorant jest autorem (u'raz
z prornotorem) trzech artykul6u' z List;' Fiiadelfijskiej.



3 Dorobek organizacyjny

Dr hab. Janusz Szczepafski pelni funkcjg Zastgpcy Przewodnicz4cego Rady
Naukowej IPPT PAN w obecnej kadencji, tj. od blisko trzech lat, a ponadto
jest Przewodnicz4cym Komisji Rady Naukowej IPPT PAN do spraw Stopni
Naukowych.

Pelnienil przez trzy kadencje funkcjg Sekretarza Konferencji Polish-Swedish
Symposium on Mechanics (1991, 1993, 1995).

W latach 2002 - 2004 byl konsultantem w zakresie kryptologii w NBP, w
Centrum Certyfikacji rrCentrastrr S.A., w systemie Infrastruktury Klucza Pu-
blicznego w Polsce. Wsp6luczestniczyl w przygotowaniu Ustawy o Podpisie
Elektronicznym.

Recenzje dw6ch rozpraw doktorskich: dr Gabrieii Mochol Instytut Nenckiego
(2010), dr Stefana I{otowskiego PJWSTK (2009).

Przewodnicz4cy Komisji doktorskiej mgr M. Kochafczyka, IPPT oraz Komi
sji Egzaminacyjnej na Wydziaie Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej mgr. inZ. Jaroslawa Lazrtki, WAT, z za,l<resu kryptografii (2008).
Pelni funkcjg czlonka w kilku komisjach doktorskich w dyscyplinie Informatyka
w IPPT PAN.

Przezkilka lat byl czlonkiem Komisji oceniajqcej najlepsze prace magister-
skie z zal<resu kryptografii podczas tradycyjnych konferencji ENIGI\{A poSwig-
conej bezpieczefstwu system6w teleinformatycznych. Jest od 1993 roku czlo-
niem American Mathematical Society.

Recenzuje projekty badawcze NCBiR oraz artykuly do czasopisma, takich
jak: IEEE Transact'ions on Circu'its ctnd Systems, Physi,cs Letters A, Neurocom-
put'ing, Informat'ion Sc'i,ences, Appli,ed Mathemat'ical Modelli,ng, Phgs'ica Scripta,
IET Circuits Deu'ices U Sgstems, IEEE Sensor Journal, Nonl'inear Dynam'ics,
Archi,ues of Mechan'ics. IF : 0.396

W ramach dzialalnoSci naukowej bierze udzial w licznych konferencjach mig-
dzynarodowych oraz projektach badawczych, krajowych i zagranicznych. Kie-
ruje dwoma grantami polskimi:
- rrZastosowanie metod l<omputerowych bazuj4cych na teorii informacji do ana-
lizy efektywnoSci transmisji sygnal6w w sieciach neuronowychrr, Grant NCN: N
N519 646540, (lata 2011-2013)
- "Opracowanie wydajnych metod generowania bezpiecznych parametr6w aigo-
rytm6w l<lucza publicznego'r , (grant promotorski, lata 2011-2012),
oraz dwoma zagranicznymi:
- rrlnfbrmation-Theoretical and cryptographical aspr:cts of neulonal discharges"
17 1200412005, joint project with Institute of Neuroscience, CSIC - Universidad
\4iguel Hernandez (Prof. M.V. Sanchez-Vives) Spain (lata 2004 2005),

rrComputational properties of cortical neurons: analysis of neural discharges
complexity in the visual systern'r 40431Pt01/R02, joint project with Institute
of Neuroscience, CSIC - Universidad l\4iguel Hernandez (Prof. M.V. Sanchez-
Vives) Spaiu (lata 2001-2002).

J6,[6 q'yftenau'ca bierze udzial m.inn. u' projektach:
rrStochastyczne modele ekspresji gen6u' i sieci regulatorowych", Grant \fini-

stelstwa Nauki, PB 4T07A00130 (lata 2006-2009),
- "Caos Dist:reto v Svs Aplicaciones a Las Courrnunicationes Seguras" pro.jekt
finansowany przezlliszparhskie Ministerstwo Nauki i Edukacji (lata 2005-2007),

lrNowe metody konstrukcji i analizy kr5'ptosystem6u'". KBN 8T0 7A 045 20,



IPPT PAN (lata 2000-2002).
Jest czlonkiem Editorial Board and Review Board czasopisma: Interna-

ti,onal Journal of Computational Sc'ience, Hong Kong, od 2007 roku,'a tak2e
czlonkiem licznych Programming Committee konferencji, takich jak: Future
Generation Communication and Networking, FGCN2008, Hainan Island, Chiny,
FGCN2O10, Jeju Island, FGCN2011 Jeju Island oraz FGCN2012 Kangwondo,
Korea, International Symposium on Applied Computing and Computational
Sciences, ACCS2008, 2008, Hong Kong i ACCS 2009, Sanya, Chiny, 2009.

Prowadzi dlugoletnirl wsp6iprac9 zagraniczn4 z krajami Europy i Ameryki.
Za pra"ce doktorskq otrzymal nagrodg Wydzialu IV PAN, im. T. Hubera. Wie-
iokrotnie wyr62niony ptzez Dyrekcjg IPPT PAN za osiqgnigcia naukowe.

Uwaga koricowa

Uwzglgdniajqc powy1sze stwierdzam, 2e dorobek naukowy Kandydata wnosi
znaczny wklad w rozw6j szeroko pojgtej informatyki i zastosowari
matematyki w technice i biologii, arazem z Jego dorobkiem dydaktycznym
i organizacyjnym tworzq podstawg do poparcia wniosku o nadanie dr. hab.
Januszowi SZCZEPANSKIEMU tytulu naukowego profesora nauk technicznych,
jak tylko drugi doktorant zostanie wypromowany.

Witold Kosifski


