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1. Podstawowe informacje o kandydacie 

1.1. Imię i nazwisko 

 Jerzy Duda 

 

1.2.  Edukacja i nauka 

01.10.1991–30.06.1996 studia magisterskie, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie 

06.1997–06.1998 studia podyplomowe „Inżynieria programowania”, Uniwersytet 

Jagielloński w Krakowie 

2000–2001 Studium Doskonalenia Dydaktycznego dla Asystentów 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej  

2005 Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania 

Tytuł dysertacji: Algorytmy ewolucyjne w planowaniu operacyjnym 

na przykładzie odlewni żeliwa; praca została wyróżniona i 

nagrodzona nagrodą Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w 

Krakowie 

Promotor: dr hab. Zdzisław Cięciwa 

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak i prof. dr hab. inż. 

Adam Peszko 

1996 Magister inżynier zarządzania i marketingu  

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania 

Kierunek studiów: zarządzenie i marketing (z wynikiem 5,0 na 

dyplomie) 

Specjalność: Informatyczne systemy zarządzania 

Tytuł pracy magisterskiej: Algorytm genetyczny do szeregowania 

zadań (obrona z wyróżnieniem) 

Promotor: dr inż. Andrzej Macioł 
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Profile naukowe: 

ORCID:   0000-0002-9225-7123 

Scopus:   8729407200 

PBN:    913525 

DBLP:    https://dblp.uni-trier.de/search?q=Jerzy%20Duda 

ResearchGate:  https://www.researchgate.net/profile/Jerzy_Duda 

 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

 

1.10.2005 – obecnie 

 

pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 

Wydział Zarządzania, 

Katedra Informatyki Stosowanej 

 

 

1.10.1998 – 30.09.2005 

 

pracownik naukowo-dydaktyczny, asystent 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 

Wydział Zarządzania, 

Pracownia Informatyki 

 

 

1.10.1996 – 30.09.1998 

 

pracownik naukowo-dydaktyczny, asystent 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 

Wydział Zarządzania, 

Zakład Programowania Matematycznego 

 

 

  

https://dblp.uni-trier.de/search?q=Jerzy%20Duda
https://www.researchgate.net/profile/Jerzy_Duda


Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej 

dr inż. Jerzy Duda 

5 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.)  

Jako osiągnięcie naukowe, w myśl art. 16 ust. 2 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 

882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.), Habilitant wskazuje cykl publikacji powiązanych 

tematycznie. 

 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

Algorytmy heurystyczne dla złożonych problemów planowania wielkości i szeregowania 

partii produkcyjnych 

 

4.2.  Wykaz publikacji stanowiących podstawę postępowania habilitacyjnego 

A1. Duda J., Stawowy A., A VNS Approach to Solve Multi-level Capacitated Lotsizing 

Problem with Backlogging, Lecture Notes in Computer Science, 2019, vol. 11328, 

s. 41-51 

(SJR: 0.295; SNIP: 0,401; MNSiW: 10; H-index: 296) 

A2. Duda J., Stawowy A., A variable neighborhood search for multi-family capacitated 

lot-sizing problem, Electronic Notes in Discrete Mathematics 66, 2018, s. 119-126 

(SJR: 0.262; SNIP: 0,401; MNSiW: 10; H-index: 20) 

A3. Duda J., A hybrid genetic algorithm and variable neighborhood search for multi-

family capacitated lot-sizing problem, Electronic Notes in Discrete Mathematics 58. 

2017, s. 103-110  

(SJR: 0.262; SNIP: 0,401; MNSiW: 10; H-index: 20) 

A4. Duda J., Stawowy A., Application of interval arithmetic to production planning in a 

foundry, Archives of Foundry Engineering. 2017, vol. 17 nr 1, s. 41–44 

(SJR: 0,263; SNIP: 0,715; MNSiW: 15; H-index: 7) 

A5. Stawowy A., Duda J., Coordinated Production Planning and Scheduling Problem in 

a Foundry, Archives of Foundry Engineering. 2017, vol. 13 nr 3, s. 133-138 

(SJR: 0,263; SNIP: 0,715; MNSiW: 15; H-index: 7) 

A6. Duda J., Stawowy A., Production scheduling under fuzziness for the furnace - 

casting line system, Archives of Foundry Engineering. 2015, vol. 15 nr 4, s. 29–32 

(SJR: 0,282; SNIP: 0,609; MNSiW: 15; H-index: 7) 
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A7. Duda J., Stawowy A., Multi-agent approach to production scheduling in foundries, 

Archives of Foundry Engineering. 2015, vol. 15 nr sp. 2, s. 17–22 

(SJR: 0,282; SNIP: 0,609; MNSiW: 15; H-index: 7) 

A8. Duda J., Stawowy A., Optimization methods for lot-sizing problem in an automated 

foundry, Archives of Metallurgy and Materials. 2013, vol. 58 nr 3, s. 863–866 

(IF:  0,763; SJR: 0,371; MNiSW: 20; MNiSW(2016): 30, H-index: 24) 

A9. Stawowy A., Duda J., Production scheduling for the furnace-casting line system, 

Archives of Foundry Engineering. 2013, vol. 13 nr 3, s. 84–87 

(SJR: 0,240; SNIP: 0,293; MNSiW: 9; H-index: 7) 

A10. Duda J., Osyczka A., A genetic algorithm for lot sizing optimization with a capacity 

loading criterion. IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). Singapore 

2007, s. 3790–3795 

(SJR: 0,155; MNSiW: 10; H-index: 36) 

 

Wymieniony cykl artykułów w ocenie Habilitanta wnosi istotny wkład w rozwój nauk 

technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji, w szczególności w obszarach organizacja i 

zarządzanie produkcją oraz systemy wspomagania decyzji. 

 

4.3. Omówienie celu naukowego cyklu publikacji 

Produkcja seryjna jest jednym z trzech podstawowych typów organizacji produkcji. 

Dominuje ona w takich branżach, jak produkcja leków, przetwórstwo żywności, przetwórstwo 

tworzyw sztucznych, produkcja mebli, produkcja farb, klejów i innych chemikaliów, 

przemysł odzieżowy, przemysł metalowy (produkcja maszyn i narzędzi), przemysł 

odlewniczy, przemysł elektroniczny, czy przemysł poligraficzny. Jest podstawową formą 

organizacji produkcji w systemach, w których występują ograniczone zdolności produkcyjne, 

maszyny mogą produkować różne typy wyrobów oraz wymagana jest stosunkowo duża 

różnorodność produkcji, zwykle wykonywanej na zamówienia z określonym terminem jej 

realizacji lub w odpowiedzi na prognozowany popyt. Główne zalety tej formy organizacji 

produkcji to możliwość zmniejszenia jednostkowych kosztów produkcji oraz nakładów 

kapitałowych potrzebnych na zmianę asortymentu produkcji. Produkcja seryjna umożliwia 

także produkcję podobnych produktów przy wykorzystaniu tych samych maszyn, łatwe 

wprowadzanie pilotażowej produkcji, łatwiejsze dostosowanie produkcji do sezonowych 

wahań popytu, realizowanie produkcji w odpowiedzi nawet na małe, niepowtarzalne 
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zamówienia ze strony klientów. Natomiast za główne wady seryjnej organizacji produkcji 

można uznać: przerwy pomiędzy kolejnymi seriami wynikające ze zmiany produkowanego 

asortymentu, połączone często z koniecznością przezbrajania maszyn. Wymagane jest też 

zgromadzenie odpowiednich zapasów materiałów potrzebnych do produkcji danego 

asortymentu (zwiększenie kosztów magazynowania), a w przypadku wyrobów złożonych, 

także półproduktów (konieczność synchronizacji dostaw od podwykonawców lub produkcji 

wewnątrz przedsiębiorstwa). W systemach produkcyjnych, w których czasy przezbrojenia 

maszyn są długie, bądź występują etapy produkcji mające charakter ciągły (jak np. topienie 

żeliwa w przemyśle odlewniczym), planowane są na ogół długie serie, co pociąga za sobą 

koszty magazynowania produkcji gotowej. 

Zmieniające się coraz szybciej potrzeby klientów oraz rosnąca konkurencja wśród 

producentów wymusza na wytwórcach planowanie coraz krótszych serii. W ostatnich latach 

można było zaobserwować narodzenie się takich koncepcji jak masowa personalizacja (mass 

customization), czy serie rozmiaru 1 (batch size 1) dla Przemysłu 4.0. Zwiększenie liczby 

produkowanych serii jako konsekwencja zmniejszenia ich rozmiaru dodatkowo zwiększa 

trudności w zarządzaniu systemem produkcyjnym, w szczególności w efektywnym 

planowaniu produkcji. 

Odpowiedni system planowania produkcji wytwarzanej seryjnie jest jednym 

z podstawowym warunków uzyskania i utrzymania poziomu konkurencyjności 

przedsiębiorstwa produkcyjnego i jednocześnie dużym wyzwaniem naukowym. 

Nieprawidłowe zaplanowanie wielkości partii produkcyjnych oraz ich nieoptymalne 

uszeregowanie w czasie istotnie ogranicza możliwość pełnego wykorzystania zdolności 

produkcyjnych, generuje zwiększone koszty przezbrojeń, powoduje nadmierne zapasy 

półwyrobów i produkcji gotowej, co przekłada się na wysokie koszty produkcji oraz koszt 

zamrożenia kapitału. Może to również skutkować niedotrzymaniem terminów realizacji 

wymaganych przez klientów, co z kolei generuje koszty związane z karami umownymi 

i trudnym do oszacowania kosztem utraty dobrego wizerunku przedsiębiorstwa. 

Problem planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych jest na tyle istotny dla 

zarządzania produkcją, że jest rozpatrywany przez inżynierów i naukowców już od przeszło 

stu lat. Jako pierwsze analizowane były modele ekonomicznej wielkości partii (ELQ) [Harris, 

1913], określane obecnie jako modele ekonomicznej wielkości zamówienia (EOQ). Przy ich 

pomocy można planować wielkość partii dla pojedynczego, niezłożonego wyrobu, przy 

nieograniczonych zdolnościach produkcyjnych i nieograniczonym horyzoncie planowania. 
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Pod koniec lat 60-tych ubiegłego stulecia określono model dla problemu harmonogramowania 

ekonomicznej partii (Economic Lot Scheduling Problem – ELSP), który uwzględnia 

ograniczone zdolności produkcyjne oraz produkcję różnych wyrobów, i podobnie jak w ELQ, 

czasy przezbrojeń pomiędzy wykonywaniem poszczególnych serii, przy zachowaniu 

założenia nieskończonego horyzontu planowania i ciągłości czasu [Rogers, 1958]. 

Udowodniono później, że problemy określone w tej postaci są NP-trudne. W tym samym 

czasie zaprezentowano też inne modele. Wagner i Whitin [1958] przedstawili model 

programowania dynamicznego dla problemu dynamicznego wyznaczania partii produkcyjnej 

(Dynamic Economic Lot Sizing Problem), zakładający skończony horyzont planowania 

podzielony na dyskretne okresy. Dla takiego modelu przedstawiono algorytm o 

wielomianowej złożoności czasowej, ale brak uwzględniania ograniczonych zdolności 

produkcyjnych ograniczał jego zastosowanie w praktyce. Z kolei Manne [1958] przedstawił 

model uwzględniający wspólne zasoby (pracy ludzkiej) i dyskretne przedziały czasu pracy. 

Model ten minimalizował pracę wykonywaną w nadgodzinach, ale nie uwzględniał 

zmiennego zapotrzebowania, ani czasów przezbrojeń. W kolejnych latach stale udoskonalano 

modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych oraz metody ich 

rozwiązywania. Drexl i Kimms [1997] wyróżnili pięć klas modeli planowania partii 

produkcyjnych dla dyskretnych przedziałów czasu: z ograniczoną zdolnością produkcyjną 

(capacitated lot sizing and scheduling problem – CLSP), podzielony na mniejsze przedziały 

czasowe (godziny, zmiany), w których można produkować tylko jeden typ wyrobu (discrete 

lot sizing and scheduling problem – DLSP) lub w których liczba produkowanych wyrobów 

traktowana jest w sposób ciągły (continuous setup lot sizing problem – CSLP). Bardziej 

rozbudowane modele uwzględniają możliwość produkcji dwóch partii wyrobów w jednym 

okresie (proportional lot sizing and scheduling – PLSP), lub większej, z góry ograniczonej 

liczby partii (general lot sizing and scheduling problem – GLSP). Drexl i Kimms wyróżnili 

także model, w którym czas traktowany jest w sposób ciągły (batching and scheduling 

problem) oraz model, w którym partie planowane są dla złożonych produktów (multi-level lot 

sizing). 

Zainteresowanie badaniami mającymi na celu opracowanie nowych modeli i metod 

planowania partii produkcyjnych nieustannie rośnie. Przykładowo, baza Science Direct 

wydawnictwa Elsevier pokazuje, że pierwszy przyrost o 5 tys. nowych publikacji z tej 

dziedziny od roku, w którym został opublikowany przegląd Drexla i Kimmsa osiągnięty 

został po przeszło 9 latach, kolejne 5 tys. osiągnięto już po niecałych 5 latach, a trzy kolejne 
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przyrosty o 5 tys. artykułów nastąpiły średnio zaledwie po okresie dwóch lat. Ostatni przyrost 

o kolejne 5 tys. prac zajął zaledwie rok (37,6 tys. w 2018 w stosunku do 31,9 tys. w 2017 

roku). 

W badaniach publikowanych w ostatnich latach w literaturze światowej autorzy skupiają 

się głównie na rzeczywistych problemach produkcyjnych, w których występują dodatkowe 

ograniczenia, wynikające ze specyfiki procesu technologicznego i/lub samej organizacji 

produkcji (park maszynowy, stopień automatyzacji). Opublikowane prace dotyczą 

przykładowo produkcji opakowań, przetwórstwa ropy, produkcji opon, przetwórstwa 

spożywczego (np. rozlewnie napojów), produkcji w przemyśle włókienniczym, produkcji 

karmy dla zwierząt. Modele dla złożonych produktów analizowane były dla przemysłu 

motoryzacyjnego, elektronicznego, chemicznego, w tym farmaceutycznego. W kilku 

publikacjach analizowana była również produkcja uwzględniająca łatwo psujące się towary 

[Copil i zespół, 2017]. 

O ile problemy CSLP rozwiązywane są zwykle za pomocą standardowych metod 

programowania całkowitoliczbowego mieszanego (metoda podziału i ograniczeń, metoda 

podziału i odcięć), to rozwiązanie większości dyskretnych problemów planowania partii 

produkcyjnej o rozmiarach spotykanych w praktyce produkcyjnej wymaga użycia 

zaawansowanych metod, bardzo często zhybrydyzowanych, tak by możliwe było uzyskanie 

suboptymalnego rozwiązania w czasie kilku-klikunastu minut. Wśród najczęściej 

stosowanych metod Copil i zespół [2017] wymieniają koncepcję kroczącego horyzontu 

(rolling horizon – RH), wykorzystującą heurystykę relax and fix, polegającą na 

rozwiązywaniu uproszczonych modeli programowania całkowitoliczbowego mieszanego dla 

kolejnych podokresów, w których zmienne opisujące produkcję dla podokresów 

następujących po bieżąco wyliczanym podokresie najczęściej traktowane są w sposób ciągły. 

Heurystyka ta często łączona jest z heurystyką fix and optimize, w której zmienne binarne 

reprezentujące przezbrojenia maszyn ustawiane są na wartości stałe i dopiero taki model jest 

optymalizowany. Stosunkowo często wykorzystywane są również algorytmy genetyczne, 

natomiast rzadziej takie metaheurystyki jak symulowane wyżarzanie czy optymalizacja za 

pomocą roju cząstek (particle swarm optimization – PSO). Wszystkie rozwiązania są jednak 

dedykowane do konkretnego typu problemu, często o niewielkim rozmiarze. Dlatego 

opracowanie nowych algorytmów, które są w stanie rozwiązywać złożone problemy 

planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, występujących w rzeczywistych 

systemach produkcyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących na współczesnym, silnie 
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konkurencyjnym rynku, jest niezbędne jako uzupełnienie i dopełnienie istniejącego stanu 

wiedzy. 

 

Stąd głównym celem cyklu publikacji przedstawianego do oceny jest opracowanie 

nowych metod, opartych o algorytmy heurystyczne, które w krótkim czasie są w stanie 

rozwiązać złożone instancje problemów planowania wielkości i szeregowania partii 

produkcyjnych dla możliwie szerokiego spektrum tych problemów. Dodatkowym celem 

jest wskazanie możliwych kierunków rozwoju opracowanych metod oraz warunków ich 

stosowania w praktyce produkcyjnej. 

 

Przedstawiony do oceny cykl publikacji prezentuje algorytmy genetyczne oraz metody 

przeszukiwania ze zmiennym sąsiedztwem (Variable Neighborhood Search – VNS), które 

w wielu przypadkach dają wyniki lepsze niż standardowe metody programowania 

całkowitoliczbowego mieszanego. Dodatkowym atutem opracowanych przez Habilitanta 

metod jest to, że pozwalają one na uwzględnianie niepewności związanej z jakością 

wyprodukowanych produktów (braki), a także na koordynację wytwarzania produktów 

złożonych. 

Wyniki uzyskane w przedstawianym do oceny jednotematycznym cyklu publikacji w 

istotny sposób uzupełniają stan wiedzy na temat metod rozwiązywania złożonych problemów 

planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych. Najbardziej znaczące osiągnięcia 

Habilitanta to: 

- opracowanie algorytmów heurystycznych pozwalających na rozwiązanie dużych 

instancji problemów planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych 

występujących w rzeczywistych systemach produkcyjnych w czasie zaledwie kilku 

minut, 

- opracowanie nowych operatorów dla algorytmu genetycznego, dzięki którym możliwe 

jest uzyskanie lepszych wyników niż najczęściej wykorzystywane w literaturze 

podejścia oparte o standardowe metody rozwiązywania problemów programowania 

całkowitoliczbowego mieszanego (np. podziału i cięć w CPLEX Solver), 

- opracowanie metod, które mogą być łatwo dostosowane do rozwiązywania 

problemów, w których występuje niepewność parametrów jakościowych wyrobów 

końcowych, 
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- opracowanie algorytmów heurystycznych, które mogą być stosowane do 

rozwiązywania problemów planowania i szeregowania partii uwzględniających 

produkty złożone, przy wytarzaniu których wykorzystywane są heterogeniczne 

maszyny, 

- opracowanie algorytmów przeszukiwania ze zmiennym sąsiedztwem, które dla 

pewnych klas problemów planowania partii dają wyniki porównywalne z 

uzyskiwanymi przez bardziej skomplikowane algorytmy. 

 

4.4. Główne wyniki zawarte w jednotematycznym cyklu publikacji stanowiącym podstawę 

postępowania habilitacyjnego 

W pierwszym artykule z cyklu publikacji przedstawionych do oceny [A10] Habilitant 

opracował algorytm genetyczny, który był w stanie rozwiązać problem planowania partii 

produkcyjnych, w którym funkcją kryterium było wykorzystanie zdolności produkcyjnych, 

lepiej niż podejście oparte o programowanie z ograniczeniami (constraint programming) i 

tylko nieznacznie gorzej niż algorytm podziału i cięć zawarty w komercyjnym pakiecie 

CPLEX Solver. Artykuł ten jako pierwszy w literaturze światowej przedstawił instancje 

testowe (benchmarki) stworzone w oparciu o dane pochodzące z rzeczywistego systemu 

produkcyjnego (jeden z zakładów odlewniczych w środkowej Polsce). Publikacja, również 

jako jedna z pierwszych, zaprezentowała wyniki dla dużych rozmiarów problemów 

planowania partii (90 produktów, horyzont planowania obejmował 10 podokresów). 

Dopiero rok później Araujo i zespół [2008] opublikowali bardziej rozbudowany, niż 

opracowany przez Habilitanta, model dla produkcji odlewów w zakładzie odlewniczym 

z automatyczną linią formierską. Model Araujo i zepsołu jest rozwinięciem uogólnionego 

problemu planowania partii produkcyjnej (GLSP), w którym dozwolone jest produkowanie 

kilku partii produkcyjnych w jednym przedziale czasu, przy czym produkowana może być 

tylko całkowita liczba wyrobów. Przedziały czasu wyznaczone są przez produkcję materiału 

(wytopy żeliwa) i dla nich naliczany jest czas przezbrojeń. Dodatkowo wskazany model 

uwzględnia możliwość wykonania produkcji z opóźnieniem (backlogging). Ze względu na 

jego uniwersalny charakter, stał się on dla Habilitanta punktem wyjścia do konstrukcji innych 

modeli uwzględniających specyficzne aspekty technologii i organizacji produkcji 

w rzeczywistych systemach produkcyjnych, które nie były uwzględnione przez Arujo z 

zespołem. Podobnie zaproponowane przez wskazanych autorów zbiory testowe o rozmiarach 
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10 produktów i 2 gatunki żeliwa (mały rozmiar), 50 produktów i 10 gatunków żeliwa (średni) 

oraz 100 produktów i 20 gatunków żeliwa (duży), stały się dla Habilitanta punktem wyjścia 

dla stworzenia własnych instancji testowych. Dzięki prowadzonej przez A. Stawowego 

i Habilitanta współpracy z jedną z większych odlewni żeliwa w Polsce, możliwa była ciągła 

weryfikacja przyjmowanych założeń oraz uzyskiwanych wyników. 

W artykule [A9] został przedstawiony autorski algorytm genetyczny Habilitanta z 

dedykowaną reprezentacją rozwiązań, składającą się z trzech grup wektorów 

(chromosomów): co najmniej jednego wektora x reprezentującego wielkość partii 

produkcyjnych w poszczególnych okresach, co najmniej jednego wektora o określającego 

numer produktu, który będzie produkowany w tych okresach oraz jednego wektora a, który 

oznacza rodzaj materiału (gatunek metalu) produkowany w danym okresie. Tak określona 

reprezentacja pozwala na wykorzystanie dowolnej krzyżówki przewidzianej dla klasycznego 

algorytmu genetycznego (np. krzyżowania jednopunktowego). Mutacje zostały natomiast 

zdefiniowane indywidualnie dla każdego z wektorów. Pierwsza mutacja zmniejszała lub 

zwiększała wielkość partii o jedną sztukę wyrobu w losowo wybranym okresie. Druga 

mutacja zmieniała numer produktu na inny numer produktu, do którego stosowany był ten 

sam materiał. Trzecia mutacja zamieniała w wylosowanym okresie typ materiału na inny. W 

tym ostatnim przypadku wszystkie numery produktów w wektorze o musiały być zmienione 

na zgodne z nowym materiałem (funkcja naprawy). Jakość rozwiązań generowanych przez 

algorytm sprawdzana była na dziesięciu instancjach problemu planowania partii o rozmiarze 

50 produktów i 10 typów żeliwa z pięciodniowym horyzontem planowania, przy czym każdy 

dzień składał się z 10 podokresów (instancje problemów zostały wylosowane zgodnie z 

rozkładami określonymi przez Araujo i zespół). Rezultaty uzyskane przez algorytm 

genetyczny autorstwa Habilitanta (najlepszy i średni wynik dla 10 uruchomień) porównane 

zostały z wynikami uzyskanymi przez CPLEX Solver (algorytm podziału i cięć z heurystyką 

Relaxation Induced Neighborhood Search – RINS) oraz algorytmem ewolucji różnicowej 

(differential evolution – DE), również opracowanym przez Habilitanta, w którym 

zastosowano reprezentację macierzową, gdzie wartości w komórkach oznaczają wielkość 

partii produkcyjnej dla danego wyrobu i danego podokresu. Limit czasu wykonania obliczeń 

został ustawiony na 3 minuty (po tym czasie CPLEX Solver nie dawał wyraźnej poprawy). 

Opracowany przez Habilitanta algorytm genetyczny okazał się wyraźnie lepszy od 

pozostałych rozważanych metod. Dodatkowo przetestowano zachowanie się algorytmu dla 

różnego stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych topialni w stosunku do zdolności 
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produkcyjnych linii formierskiej, co może występować w odlewniach, w których prowadzone 

są inwestycje (czasowe niezbilansowanie zdolności). CPLEX Solver okazał się być lepszy 

jedynie w przypadku, w którym zdolność produkcyjna pieców była o 60% większa od 

zdolności linii formierskiej, a więc w których dominował sam tylko problem GLSP. 

Opracowany przez Habilitanta algorytm został poddany bardziej rozbudowanym 

badaniom, a ich wyniki zostały przedstawione w artykule [A8]. Obliczenia zostały wykonane 

dla problemów o małym, średnim i dużym rozmiarze. Dla każdego z tych rozmiarów 

wylosowanych zostało po 10 instancji. Zbiór badanych algorytmów poszerzony został przez 

Habilitanta o algorytm przeszukiwania z zabronionymi ruchami (tabu search) oraz algorytm 

symulowanego wyżarzania (simulated annealing). W badaniach porównawczych 

wykorzystano również programowanie z ograniczeniami (contstraint programming), zawarte 

w pakiecie CPLEX. Algorytm tabu search wykorzystywał taką samą reprezentację, jak 

algorytm genetyczny oraz te same mutacje, natomiast nowo opracowane przez Habilitanta 

algorytmy symulowanego wyżarzania i ewolucji różnicowej wykorzystywały reprezentację 

macierzową, zgodną z oryginalnym modelem MIP Araujo. Wszystkie algorytmy 

heurystyczne były uruchamiane dwudziestokrotnie. Czas trwania obliczeń wynosił 

odpowiednio 100, 250 i 450 sekund, w zależności od rozmiaru problemu. Ponadto, 

w przeciwieństwie do eksperymentów przeprowadzonych przez Habilitanta i 

przedstawionych w artykule [A9], CPLEX Solver wykorzystywał heurystykę RINS co 20 

węzłów (zwiększono częstotliwość jej stosowania). Otrzymane wyniki potwierdziły, że 

algorytm genetyczny Habilitanta daje lepsze wyniki od rozwiązania uzyskanego przez 

CPLEX Solver, biorąc pod uwagę zarówno najlepszy wynik z 20 prób, jak i średni wynik. 

Jedynie dla instancji problemu o największych rozmiarach średni wynik był nieznacznie 

gorszy od uzyskanego przez CPLEX (zdecydował o tym dłuższy czas wykonywania 

algorytmu podziału i cięć, a przede wszystkim duża liczba uruchomień heurystyki RINS). Dla 

problemów o najmniejszym rozmiarze lepsze rozwiązania uzyskała poprawiona – w stosunku 

do opracowanej wcześniej przez Habilitanta i przedstawionej w artykule [A8] – wersja 

ewolucji różnicowej, wykorzystująca tym razem skuteczniejszą strategię tworzenia nowego 

rozwiązania RandToBest/2/Bin. W strategii tej nowe rozwiązanie tworzone jest w oparciu o 

cztery rozwiązania wybrane losowo ze starej populacji oraz najlepsze dotychczas znalezione 

rozwiązanie. 

W artykule współautorstwa Habilitanta [A7] zaproponowano wykorzystanie liczb 

rozmytych do opisu niepewności związanej z wielkością zamówienia (lub popytem w 
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przypadku produkcji na magazyn). Dla produkowanych odlewów w kartach technologicznych 

zakłada się zwykle pewną wielkość dodatkowej produkcji, która służy do zastąpienia braków 

produkcyjnych, czyli wadliwie wykonanych odlewów (wady kształtu, wady powierzchniowe, 

pęknięcia czy wady wewnętrzne). Pomimo tego, że problem niepewności dotyczącej zarówno 

parametrów samego procesu produkcyjnego, jak i parametrów zamówień od klientów (lub 

rzeczywistego popytu rynkowego) jest zjawiskiem powszechnym, zagadnienie wykorzystania 

liczb rozmytych w modelach planowania partii produkcyjnych nie było często poruszane w 

literaturze światowej – dotychczas opublikowano zaledwie kilka prac na ten temat. Problem 

wykorzystania liczb rozmytych do wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie został 

omówiony szerzej w monografii [B1], której Habilitant jest współautorem. 

Opracowany przez Habilitanta i zaprezentowany w artykule [A9] algorytm genetyczny 

może być łatwo przystosowany do rozwiązywania problemów planowania partii 

produkcyjnej, w których niektóre parametry opisane są za pomocą liczb rozmytych. W 

artykule [A6] popyt na wyroby w poszczególnych dniach wyrażony został za pomocą liczb 

rozmytych z trójkątną funkcją przynależności. Stąd zarówno produkcja wykonana wcześniej 

(magazynowa), jak i po terminie (zaległa) też musiała być wyrażona za pomocą liczb 

rozmytych. W konsekwencji za pomocą liczb rozmytych wyrażone były także funkcja celu 

oraz funkcja kary za niespełnienie ograniczeń. Dla poprawnego wyliczenia ograniczeń oraz 

funkcji celu zaimplementowane zostały podstawowe operacje arytmetyczne dla liczb 

rozmytych. W celu porównania dwóch rozwiązań dokonywane było wyostrzanie 

(defuzzification) funkcji celu wraz z ewentualną karą za niespełnienie ograniczeń. 

Eksperymenty obliczeniowe przeprowadzone zostały dla problemu planowania partii z 50 

produktami i 10 żeliwami. Podobnie jak we wszystkich wcześniejszych badaniach horyzont 

planowania podzielony był na 50 podokresów. Rozważano wariant z popytem zadanym 

deterministycznie oraz z popytem, którego rozmycie wynosiło odpowiednio: 5%, 10% i 20%. 

Analizowane były: wolumen produkcji zaplanowanej do realizacji w całym okresie 

planistycznym, średnie wykorzystanie pieców (wąskie gardło) oraz sumaryczny koszt 

wcześniejszego lub późniejszego wykonania produkcji danej partii wyrobów w stosunku do 

pożądanego terminu. Przeprowadzone przez Habilitanta eksperymenty obliczeniowe 

pokazały, że wykorzystanie liczb rozmytych do opisu niepewności może pozwolić 

precyzyjniej zaplanować produkcję, a co za tym idzie lepiej wykorzystać zdolności 

produkcyjne czy też obniżyć koszty. Warunkiem jest jednak wiarygodne określenie funkcji 
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przynależności, co wymaga przeprowadzenia odpowiedniej analizy danych pochodzących 

z systemów raportowania produkcji, obsługi sprzedaży, itp. 

Inne podejście do problemu niepewności związanej ze zwiększoną produkcją 

przeznaczoną na pokrycie ewentualnych braków zostało zastosowane przez Habilitanta i 

przedstawione w artykule [A4]. Wielkości partii produkcyjnych w poszczególnych okresach 

opisane zostały za pomocą wielkości przedziałowych – w tym przypadku reprezentujących 

zakres dla liczby wyrobów końcowych spełniających zakładane parametry jakościowe. W 

konsekwencji, również zapasy produkcji gotowej oraz produkcja zaległa (backlog) wyrażone 

musiały być za pomocą wielkości przedziałowych. W celu prawidłowego obliczenia funkcji 

celu, a także ograniczeń dotyczących bilansowania produkcji oraz nieprzekraczania zdolności 

produkcyjnych konieczne było wykorzystanie odpowiednich operatorów arytmetyki 

przedziałowej. Porównania dwóch przedziałów dokonywano na podstawie ich punktów 

środkowych. Opracowany wcześniej przez Habilitanta algorytm genetyczny zaprezentowany 

w [A9] został przystosowany do uwzględniania produkcji wyrażonej w postaci przedziałów – 

wektory x zamiast liczb całkowitych zawierały przedziały, a operator mutacji zmieniający 

wielkość partii produkcyjnej w losowo wybranym przedziale czasu, zmieniał jeden z końców 

przedziału, przy czym jeżeli w wyniku takiego postępowania wartość końcowa przedziału 

stawała się mniejsza niż jego wartość początkowa, wartości te były zamieniane między sobą. 

Eksperymenty obliczeniowe przeprowadzone zostały dla problemu analogicznego jak opisany 

w artykule [A3], tym razem jednak popyt zwiększany był losowo o 1-20%, co symulowało 

naddatek na produkcję pokrywającą ewentualne braki (przy produkcji odlewów przyjmuje się 

zwykle 3-5% dla produkcji dobrze opanowanej i do 20% dla odlewów złożonych lub nowo 

wprowadzanych). Uzyskane wyniki potwierdziły, że model, w którym wielkość partii 

produkcyjnej opisana jest za pomocą przedziałów (co umożliwia uwzględnianie dodatkowej 

produkcji przeznaczonej na pokrycie braków), pozwala na bardziej elastyczne określenie 

liczby produkowanych wyrobów gotowych, które spełniają parametry jakościowe. Dzięki tej 

elastyczności możliwe było lepsze dopasowanie produkcji do wytwarzanego metalu, 

a w konsekwencji zwiększenie stopnia wykorzystania linii produkcyjnej oraz obniżenie 

kosztów operacyjnych z uwagi na lepsze zaplanowanie produkcji, a przede wszystkim 

pokrycie części zapotrzebowania przez nadmiarowe wyroby gotowe spełniających normy. 

Trzeba podkreślić, że artykuł [A4], współautorstwa Habilitanta, jest pierwszą publikacją w 

literaturze światowej, w której do problemu planowania wielkości i szeregowania partii 

produkcyjnych zaproponowane zostało podejście oparte o arytmetykę przedziałową. 
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Dotychczas opublikowane zostały jedynie nieliczne artykuły dotyczące harmonogramowania 

zadań w systemach potokowych i gniazdowych (flowshop scheduling, job-shop scheduling).  

Kolejne artykuły wchodzące w skład jednotematycznego cyklu publikacji 

przedstawionych do oceny ([A5] i [A7]) poruszają temat planowania partii produkcyjnych 

z uwzględnieniem operacji wykonywanych w innych oddziałach produkcyjnych 

przedsiębiorstwa, a także współpracy z kooperantami. W artykule [A7] Habilitant opracował 

system wieloagentowy, w którym autonomiczni agenci reprezentujący dział sprzedaży, dział 

produkcji oraz kooperantów, komunikują się ze sobą w celu wypracowania jak najlepszego 

planu produkcji. Opracowany został standard komunikacji za pomocą wiadomości zgodnych 

ze specyfikacją FIPA ACL. Agent sprzedaży (SalesAgent) może przykładowo zapytać agenta 

planowania produkcji (ProductionAgent) o najbliższy możliwy termin wykonania 

poszczególnych partii odlewów, albo o potwierdzenie konkretnej daty wykonania partii dla 

klienta priorytetowego. Dzięki silnikowi optymalizującemu wykorzystującemu opracowany 

wcześniej algorytm genetyczny, agent planowania produkcji jest w stanie – w czasie 

nieprzekraczającym trzech minut – podać harmonogram wytwarzania partii produkcyjnych 

uwzględniający nowe zamówienia lub zmiany parametrów zamówienia, które zgłosił klient. 

Agent planowania może wykorzystać odpowiednio zmodyfikowany model planowania partii 

produkcyjnej dostosowany do celów biznesowych przedsiębiorstwa. W przeprowadzonych 

przez Habilitanta eksperymentach wykorzystano dwa warianty modeli planowania: model 

optymalizujący podstawową, kosztową funkcję celu oraz model, w którym dodatkowo 

minimalizowana była liczba przesunięć terminów wykonania poszczególnych partii, w 

przypadku kiedy dział sprzedaży musi zaakceptować dodatkowe zamówienie lub zwiększenie 

planowanej partii produkcyjnej, a powoduje to przesunięcie terminów realizacji innych 

wyrobów zaplanowanych wcześniej do produkcji. W tym przypadku wprowadzone zostało 

także dodatkowe ograniczenie zapewniające, że partie produkcyjne dla klientów o wysokim 

priorytecie nie będą przesuwane. Przy opracowaniu planu uwzględniane są również stan 

magazynu wyrobów gotowych i półwyrobów (InventoryAgent) oraz bieżące ograniczenia 

kooperantów (CooperatorAgent). Prototyp systemu został zaimplementowany w środowisku 

JADE (Java Agent DEvelopment framework), przy nie uwzględniał on komunikacji z 

kooperantami. Działanie prototypu przetestowane zostało dla sesji polegającej na 

wprowadzeniu jednego priorytetowego zamówienia do planu produkcji i wymuszeniu przez 

agenta sprzedaży określonej daty realizacji partii produkcyjnej, kosztem opóźnienia realizacji 

partii dla dwóch innych zamówień. 
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W artykule współautorstwa Habilitanta [A5] zaprezentowane zostało zintegrowane 

podejście do planowania produkcji wyrobów złożonych, w którym wytwarzanie partii 

produkcyjnych, oprócz koordynacji z produkcją materiału (plan wytopów), musiało zostać 

skoordynowane również z wytwarzaniem elementów koniecznych do wytworzenia wyrobu 

końcowego (w tym konkretnym przypadku rozważano rdzenie odlewnicze, które należy 

umieścić w formie przed jej zalaniem ciekłym żeliwem). Dodatkowo założono, że rdzenie nie 

powinny być produkowane wcześniej niż dwa dni przed ich użyciem. Ograniczenie to jest 

zbyt restrykcyjne w stosunku do praktyki wytwarzania odlewów, niemniej jednak – w 

szerszym kontekście – pozwala ono na uwzględnienie w modelu planowania partii 

produkcyjnych surowców i materiałów o ograniczonej trwałości (perishable). Uwzględnienie 

produkcji elementów koniecznych do wytworzenia produktu gotowego wymagało określenia 

w modelu dodatkowych ograniczeń związanych ze zdolnością produkcyjną rdzeniarni oraz 

koniecznością wcześniejszego wykonania odpowiednej liczby rdzeni, które muszą zostać 

umieszczone w formie przed jej zalaniem (losowane było od 0 do 7 rdzeni dla pojedynczego 

odlewu). Eksperymenty obliczeniowe przeprowadzone zostały dla dwóch rozmiarów 

problemów: 50 wyrobów i 10 typów żeliwa oraz 100 wyrobów i 20 typów żeliwa. CPLEX 

Solver (nawet z wymuszonym częstszym stosowaniem heurystyki RINS) uzyskiwał 

rozwiązania bardzo odległe od teoretycznej dolnej granicy. W związku z tym do rozwiązania 

tak sformułowanego problemu Habilitant zaproponował trzy podejścia heurystyczne. 

Pierwszym z nich było zastosowanie relaksacji Lagrange’a do ograniczenia, które 

zapewniało, że produkcja danej partii odlewów nie mogła się zacząć przed 

wyprodukowaniem odpowiedniej liczby rdzeni przeznaczonych dla tej partii. W kolejnym 

kroku wykorzystano dodatkowo podejście relax and fix z kroczącym horyzontem planowania, 

analogicznie jak zaproponował Araujo z zespołem, przy czym relaksowane były także 

zmienne reprezentujące produkcję rdzeni. Rezultaty osiągane przez tę metodę były jednak 

dużo gorsze od podejścia wykorzystującego wcześniej opisaną relaksację Lagrange’a. Zatem 

ostatecznie połączono metodę relax and fix i relaksację Lagrange’a dotyczącą ograniczenia 

związanego z dostępnością rdzeni. Dało to dodatkową nieznaczną poprawę rozwiązań – 

średnio o 0,67% dla problemów z 50 wyrobami i znacznie wyraźniejszą, bo o 4,67% dla 

problemów ze 100 wyrobami. Ostatnią rozważoną metodą była heurystyka oparta o podejście 

ewolucyjne. Z uwagi na konieczność uwzględniania produkcji rdzeni, niemożliwe było 

wykorzystanie opracowanego wcześniej przez Habilitanta algorytmu genetycznego. 

Opracowana przez Habilitanta i przedstawiona w artykule [A9] reprezentacja musiałaby 
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zawierać co najmniej jedną, dodatkową parę wektorów, z których pierwszy zawierałby liczbę 

produkowanych rdzeni w kolejnych podokresach, a drugi numer odlewu, dla którego 

produkowane byłyby rdzenie. Uwzględnienie ograniczenia dotyczącego rdzeni wymagałoby 

przede wszystkim dostosowania operatorów genetycznych do takiej dualnej reprezentacji. W 

najprostszym przypadku zarówno krzyżowanie, jak i mutacja musiałyby działać osobno dla 

części odpowiedzialnej za kodowanie planu wytwarzania partii produkcyjnych odlewów 

i osobno dla części odpowiedzialnej za kodowanie planu wytwarzania partii rdzeni. 

Zastosowano więc reprezentację odpowiedzialną za kodowanie planu wytwarzania partii 

produkcyjnych jedynie dla wyrobów gotowych, która składała się z wektora kodującego typ 

żeliwa produkowanego w poszczególnych podokresach, oraz z macierzy zawierającej 

wielkość partii produkcyjnej, w której kolumnami są poszczególne podokresy, a wierszami 

kolejne wyroby gotowe (odlewy). Plan produkcji rdzeni był za każdym razem obliczany na 

podstawie zaplanowanej produkcji odlewów i korygowany o dostępne zdolności produkcyjne 

rdzeniarni. Taka procedura zapewniała, że plan pracy rdzeniarni był zawsze poprawny 

względem planowej produkcji wyrobów końcowych. Sam algorytm to wariant strategii 

ewolucyjnej (1, λ), który nie wymaga użycia operatorów krzyżowania. Dla przyjętej 

reprezentacji zdefiniowano sześć operatorów mutacji: 

- Mut1: zmieniająca typ żeliwa na inny w losowo wybranym podokresie, 

- Mut2: zamieniająca między sobą wielkości partii produkcyjnych w dwóch losowo 

wybranych podokresach (typ żeliwa zapisany w wektorze nie jest zamieniany), 

- Mut3: analogiczna do Mut2, ale zamieniająca również typ produkowanego żeliwa 

w wylosowanych podokresach, 

- Mut4: zmieniająca wielkość planowanej partii produkcyjnej dla losowo wybranego 

wyrobu i podokresu zgodnie z rozkładem normalny N(x, δ), gdzie x oznacza 

dotychczasową wielkość partii, a δ odpowiada za intensywność mutacji, 

- Mut5: zmieniająca wielkość partii dla wszystkich wyrobów w wylosowanym 

podokresie analogicznie jak w Mut4, bez względu na typ produkowanego żeliwa, 

- Mut6: zmieniająca wielkość wszystkich partii dla losowo wybranego wyrobu we 

wszystkich podokresach, niezależnie od tego jaki typ żeliwa produkowany jest w 

danym podokresie. 

Opracowany we współautorstwie z A. Stawowym algorytm kończył swoje działanie po 

przeliczaniu około 75 tys. pokoleń, co odpowiadało czasowi uruchomienia CPLEX Solver 

przez 10 minut dla problemów z 50 wyrobami i 15 minut dla problemów z dwukrotnie 
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większą liczbą odlewów. Algorytm ten okazał się być jednak gorszy średnio o 7% od 

heurystyki relax and fix z dodatkową relaksacją Lagrange’a, opracowanej wcześniej przez 

Habilitanta, ale mimo to osiągał znacznie lepszy wyniki niż CPLEX Solver. 

Równolegle do poszukiwania rozwiązań dla rozbudowanych modeli planowania partii 

produkcyjnych dostosowanych do rzeczywistych systemów produkcyjnych, Habilitant 

prowadził badania zmierzające do opracowania jak najprostszych metod, które pozwoliłyby 

na uzyskiwanie rozwiązań o wysokiej jakości dla różnorodnych problemów planowania partii 

produkcyjnej. Motywacją tych działań jest między innymi chęć zastosowania takich 

rozwiązań w systemach obliczeń rozproszonych, w których będą mogły być stosowane także 

na stosunkowo mało wydajnych urządzeniach. Habilitant wraz ze współautorem – W. 

Dłubaczem – opracowuje obecnie system, który będzie tworzył grid obliczeniowy na bazie 

różnych urządzeń dostępnych w sieci Internet, np. telefonów komórkowych (krótki opis tych 

prac zawarty został w rozdziale 5.2, punkt IV Autoreferatu na temat dorobku i osiągnięć w 

pracy naukowo-badawczej). 

W artykule [A3] dla problemu planowania i szeregowania partii produkcyjnych został 

przestawiony opracowany przez Habilitanta algorytm przeszukiwania zmiennego sąsiedztwa. 

We wstępnym etapie badań wykorzystano taką samą reprezentację jak w przypadku 

algorytmu genetycznego, opracowanego i przedstawionego w artykule [A9] oraz te same 

operatory mutacji do tworzenia sąsiedztwa bieżącego rozwiązania. Okazało się, że algorytm 

VNS zbudowany w ten sposób był w stanie konkurować z rozwiązaniami generowanymi 

przez CPLEX Solver tylko dla najmniejszych instancji problemów (10 wyrobów i 2 żeliwa), 

dla większych rozmiarów działając bardzo niestabilnie. Analiza wyników pokazała, że ich 

jakość była silnie zależna od jakości rozwiązania początkowego. Zastosowanie wielokrotnego 

startu pozwoliło na poprawienie stabilności działania algorytmu, ale nadal dla dużych 

instancji jego wyniki wyraźnie odbiegały od rezultatów CPLEX Solvera i algorytmu 

genetycznego. W toku dalszych badań wykorzystano więc VNS jako algorytm poprawiający 

rozwiązanie uzyskane przez algorytm genetyczny (algorytm przeszukiwania lokalnego), 

tworząc hybrydowy algorytm GA-VNS. Algorytm VNS uruchamiany był co określoną liczbę 

pokoleń, tak by poprawiane były stosunkowo dobre rozwiązania. Działanie algorytmu zostało 

porównane z działaniem CPLEX Solver (ze zwiększoną częstotliwością uruchamiania 
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heurystyki RINS) i podejściem rolling horizon (RH) wykorzystującym heurystykę relax and 

fix. Przeprowadzone przez Habilitanta eksperymenty obliczeniowe pokazały, że algorytm 

hybrydowy GA-VNS może konkurować z porównywanymi z nim metodami1.  

W artykule [A2] dla problemu planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych 

przedstawiony został opracowany przez Habilitanta algorytm VNS, działający jako niezależna 

heurystyka. W odniesieniu do bazowego modelu Araujo, Habilitant we współautorstwie z A. 

Stawowym wprowadził dwie zmiany mające na celu urealnienie założeń wynikających z 

analizy produkcji w jednej z odlewni żeliwa sferoidalnego: koszt przezbrojeń jest stały i 

niezależny od gatunku wytapianego żeliwa, a przezbrojenie nie pomniejsza zdolności 

produkcyjnych pieców. Natomiast koszt każdego przezbrojenia jest wliczany do wartości 

funkcji celu. W opracowanym przez Habilitanta algorytmie VNS zastosowano tę samą 

reprezentację, którą wykorzystano w artykule [A5] dla strategii ewolucyjnej. Podobnie, do 

przeszukania sąsiedztwa bieżącego rozwiązania wykorzystano pięć mutacji spośród tych, 

które zostały opisane w artykule [A5]: zrezygnowano z mutacji zmieniającej wielkość partii 

produkcyjnej tylko dla pojedynczego wyrobu i pojedynczego podokresu. W fazie perturbacji 

(zmiany sąsiedztwa), pozwalającej na wyjście z lokalnego ekstremum, zastosowano 

procedurę, która zmienia typ żeliwa w trzech kolejnych podokresach, przy czym punkt startu 

zmieniał się w zależności od numeru bieżącej iteracji. Jako algorytm przeszukiwania 

lokalnego zostało wykorzystane podejście fix and optimize, w którym wartości binarnych 

zmiennych decyzyjnych opisujących typ produkowanego żeliwa ustawiane były zgodnie z 

planem produkcji żeliwa w bieżącym rozwiązaniu, a następnie rozwiązywany był model 

programowania liniowego z relaksacją polegającą na zastąpieniu dyskretnych wartości 

zmiennych decyzyjnych reprezentujących wielkości partii produkcyjnych wartościami 

ciągłymi. Po rozwiązaniu problemu programowania liniowego, wielkości partii 

produkcyjnych zamienianie były z powrotem na liczby całkowite (zaokrąglenie w dół). 

Eksperymenty obliczeniowe przeprowadzono, podobnie jak w opisanych wcześniej 

badaniach, dla problemów z 50 wyrobami i 100 wyrobami. Limit czasu wykonania każdego 

przebiegu algorytmu VNS ustawiony był odpowiednio na 2 i 5 minut. Dla instancji 

                                                 

 

 

1 Dalsze prace badawcze pokazały jednak, że heurystyka RH na tym etapie nie była zaimplementowana do 

końca poprawnie (oryginalny kod nie był dostępny), co powodowało, że uzyskiwane przez nią rezultaty niewiele 

różniły się o wyników CPLEX Solver i nie mogły być należycie porównywane. Habilitant wysłał prośbę o 

korektę w tym zakresie do wydawnictwa Elsevier. 
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problemów o mniejszym rozmiarze średnie rozwiązanie uzyskane za pomocą opracowanego 

przez Habilitanta algorytmu VNS było lepsze w stosunku do rozwiązania uzyskanego przez 

CPLEX Solver o 1,7%, natomiast najlepsze rozwiązania VNS uzyskane w 20 przebiegach 

były lepsze o 3,9%. Dla problemów ze 100 wyrobami opracowany prze Habilitanta algorytm 

VNS był za każdym razem lepszy o 10% wziąwszy pod uwagę średnie wyniki i o 11% biorąc 

pod uwagę najlepszy rezultat z 20 przebiegów. Należy podkreślić, że opracowany algorytm 

VNS jest lepszy także od heurystyki relax and fix zaproponowanej przez Araujo, 

odpowiednio o 2% i 1%, co czyni go najlepszym algorytmem dla przedstawionego modelu 

spośród opisanych w literaturze. 

Bardzo dobre wyniki osiągane przez algorytm VNS opracowany przez Habilitanta stały 

się motywacją do zbudowania analogicznego algorytmu, który rozwiązywałby problem 

planowania partii produkcyjnych dla wyrobów złożonych (występują rodziny produktów) 

i w którym dopuszczane są zaległości (multi-level lot sizing with backlogging). Jest to 

problem mający praktycznie zastosowanie w produkcji wielu wyrobów (np. w przemyśle 

samochodowym, metalowym czy petrochemicznym), co sprawia, że jest on przedmiotem 

ciągłych badań nad opracowaniem algorytmów, które w stosunkowo krótkim czasie pozwolą 

na tworzenie planu produkcji. Analogicznie jak dla problemu koordynacji produkcji odlewów 

i przygotowania rdzeni, w przypadku wyrobów złożonych konieczna jest koordynacja 

produkcji wszystkich elementów w zestawieniu materiałów (bill of materials, BOM), co 

w przypadku bardzo złożonych wyrobów znacznie utrudnia znalezienie optymalnego 

rozwiązania. Badania nad stworzeniem algorytmu VNS dla problemu planowania wielkości 

i szeregowania partii produkcyjnych zostały opisane w artykule [A1]. Z uwagi na złożone, 

wielopoziomowe zależności pomiędzy produkowanymi wyrobami i elementami, opracowany 

i zaprezentowany w artykule [A2] algorytm VNS nie był w stanie uzyskiwać rozwiązań 

konkurencyjnych do najnowszych algorytmów opisanych w literaturze światowej. 

Zastosowanie reprezentacji w postaci macierzy zawierającej wielkości partii produkcyjnych 

w poszczególnych podokresach dla wszystkich wyrobów i półwyrobów powodowało, że 

przeszukiwanie obszaru dopuszczalnych rozwiązań za pomocą niewielkich zmian 

w sąsiedztwie było nieefektywne. Dlatego Habilitant zaproponował wykorzystanie 

reprezentacji opartej na macierzy przezbrojeń, która została opisana w ostatnich latach w 

literaturze przedmiotu. W badaniach prowadzonych przez Habilitanta rozważane były dwa 

warianty: macierz przezbrojeń dla poszczególnych produktów oraz macierz przezbrojeń dla 

rodzin produktów. Ostatecznie – po przeanalizowaniu wyników eksperymentów 
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obliczeniowych – wybrany został drugi wariant. Do zamiany sąsiedztwa Habilitant wraz ze 

współautorem – A. Stawowym – zaprojektował cztery operatory perturbacji. Pierwszy z nich 

wymuszał rozpoczęcie produkcji nowej rodziny produktów w danym okresie, zadaniem 

drugiego była operacja odwrotna, czyli usunięcie produkcji danej rodziny w losowo 

wybranym okresie, trzeci operator odpowiadał negacji bitowej. Najbardziej zaawansowanym 

operatorem był operator czwarty, którego zadaniem było ujednolicanie liczby przezbrojeń dla 

rodzin, które są ze sobą powiązane poprzez półprodukty. Algorytm przeszukiwania lokalnego 

został zbudowany przez Habilitanta zgodnie z podejściem fix and optimize: przezbrojenia dla 

wszystkich rodzin, oprócz jednej, ustawiane są na bieżące wartości z macierzy i tak 

uproszczony problem był rozwiązywany przez MIP Solver. Procedura ta była powtarza 

kolejno dla wszystkich rodzin. Działanie algorytmu sprawdzono na dwóch zbiorach 

testowych, które są najczęściej rozważane w literaturze  [Akartunali i Miller, 2009]. Czas 

wykonania algorytmu ustawiono na 100 i 300 sekund, w zależności od zbioru – identycznie 

jak w badaniach porównawczych opisanych w literaturze (m.in. [Toledo i zespół, 2013]). Dla 

pierwszego zbioru testowego o prostszej strukturze zestawu materiałów opracowany przez 

Habilitanta algorytm VNS uzyskiwał rezultaty niewiele gorsze od znacznie bardziej 

skomplikowanych algorytmów (hybrydowy algorytm genetyczny z wieloma populacjami), 

a różnica wynosiła średnio 0,3% dla najlepszych rozwiązań oraz 1,5% dla średniego 

rozwiązania utworzonego przez VNS. Dla zbioru o bardziej złożonej strukturze najlepsze 

wyniki z 20 uruchomień algorytmu VNS były gorsze o 7,4% od wyników najlepszego 

algorytmu opublikowanego dotychczas w literaturze. Niemniej jednak w dwóch, spośród 30 

instancji w tym zbiorze, algorytm VNS opracowany przez Habilitanta osiągnął lepsze wyniki 

niż najlepsze heurystyki opisane w literaturze. 
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4.5. Możliwości zastosowania osiągniętych wyników w praktyce 

Opisane w przedstawionych pracach rozwiązania mają duży walor aplikacyjny z tego 

względu, że zdecydowana większość badań została przeprowadzona przez Habilitanta w 

oparciu o rzeczywiste dane odwzorowujące parametry systemu produkcyjnego w odlewni 

żeliwa. Opracowane modele są jednak na tyle uniwersalne, że mogą być zastosowane także w 

innych branżach. Stworzone modele i algorytmy znajdą zastosowanie w rozwiązywaniu 

problemów planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych o dużych, spotykanych 

w praktyce produkcyjnej rozmiarach. Zaawansowane solvery dla modeli programowania 

całkowitoliczbowego mieszanego także stosują heurystyki pozwalające na dodatkowe 

zawężenie przeszukiwanego obszaru i/lub na poprawę rozwiązania końcowego (np. CPLEX 

Solver stosuje w końcowej fazie algorytm ewolucyjny). Pomimo tego, dla instancji 

problemów o dużych rozmiarach solvery te nie są w stanie uzyskać dobrego rozwiązania w 

czasie kilku-kilkunastu minut, a stosunkowo często nie są w stanie wygenerować żadnego 

rozwiązania dopuszczalnego. Opracowane przez Habilitanta heurystyki w postaci algorytmu 

genetycznego, relaksacji Lagrange’a, heurystyki relax and fix oraz algorytmu przeszukiwania 

zmiennego sąsiedztwa (VNS) w hybrydzie z programowaniem liniowym czy metodą fix and 

optimize pokazują wiele możliwych konstrukcji, które stosowane samodzielnie lub w 

hybrydowym połączeniu dają rozwiązanie suboptymalne w zadowalającym czasie nawet dla 

najbardziej złożonych problemów planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych. 

Opracowane przez Habilitanta rozwiązania będą wdrażane m.in. w jednej z największych 

drukarni offsetowych w Polsce w ramach projektu współfinansowanego przez NCBiR, w 

którym Habilitant pełni rolę kierownika prac badawczo-rozwojowych. 

 

4.6. Wskazanie najważniejszych osiągnięć jednotematycznego cyklu publikacji stanowiących 

podstawę postępowania habilitacyjnego 

Jako najważniejsze osiągnięcia Habilitanta zawarte w jednotematycznym cyklu publikacji 

przestawionym do oceny, które można zaliczyć do wkładu w rozwój dyscypliny inżynieria 

produkcji, należy wskazać: 

- opracowanie algorytmu genetycznego ze specjalną reprezentacją do problemów klasy 

GLSP; algorytm ten mając strukturę dopasowaną do specyfiki problemu daje lepsze 

rozwiązania niż algorytm podziału i cięć, stosowany w CPLEX Solver (artykuły [A1] i 

[A2]), 
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- zastosowanie liczb rozmytych (artykuł [A3]) oraz arytmetyki przedziałowej (artykuł 

[A5]) do modelowania niepewności dotyczącej parametrów problemu planowania 

wielkości i szeregowania partii produkcyjnych; zastosowanie arytmetyki 

przedziałowej w planowaniu wielkości i szeregowaniu partii produkcyjnych jest 

pionierskim rozwiązaniem, które  po raz pierwszy zostało opisane w literaturze przez 

Habilitanta,  

- wykorzystanie podejścia wieloagentowego do optymalizacji problemów planowania 

partii produkcyjnych ze zmienną funkcją celu, uzależnioną od funkcji użyteczności 

agenta (np. dział produkcji, dział sprzedaży) funkcją celu (artykuł [A4]), 

- opracowanie hybrydowego algorytmu genetycznego z przeszukiwaniem zmiennego 

sąsiedztwa (VNS) dającego, kosztem nieznacznie dłuższego działania, lepsze rezultaty 

niż sam algorytm genetyczny (artykuł [A7]), 

- opracowanie algorytmu VNS wykorzystującego uproszczony model programowania 

liniowego do przeszukiwania lokalnego; heurystyka ta daje znacznie lepsze rezultaty 

niż CPLEX Solver dla problemu planowania wielkości i szeregowania partii 

produkcyjnych o dużych rozmiarach (artykuł ([A8]), 

- opracowanie algorytmu VNS dla modelu planowania wielkości i szeregowania partii 

produkcyjnych wyrobów złożonych (Multi-level lot sizing and scheduling), który dla 

przyjętych w literaturze benchmarków jest konkurencyjny w stosunku do najnowszych 

algorytmów heurystycznych o znacznie bardziej złożonej konstrukcji (artykuł ([A9]). 

. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

5.1. Zestawienie dorobku naukowo-badawczego  

Głównym obszarem zainteresowań naukowych Habilitanta jest zastosowanie metod 

sztucznej inteligencji (SI) do wspomagania zarządzania produkcją i innych obszarów 

podejmowania decyzji w organizacjach. Prowadzone przez Habilitanta badania i analizy 

koncertowały się przede wszystkim na możliwościach wspomagania procesu planowania 

produkcji przy pomocy takich metod i narzędzi, jak algorytmy inteligencji obliczeniowej, 

systemy reguł biznesowych, logika rozmyta, a także systemy wieloagentowe. Owocem tym 

badań jest 86 prac, w tym 78 publikacji naukowych i 8 projektów badawczo-wdrożeniowych, 

zestawionych w Tabeli 1. 

 

Tabela 1. Zestawienie dorobku naukowo-badawczego Habilitanta przed i po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na dzień 23.04.2019. 

Wyszczególnienie Przed uzyskaniem 

stopnia doktora 

(za lata 1996-2004) 

Po uzyskaniu 

stopnia doktora 

(za lata 

2005-2019) 

Razem 

A. Publikacje naukowe 

ogółem, w tym: 
15 63 78 

A.1. Publikacje 

indeksowane w JCR 
- 3* 3 

A.2. Pozostałe publikacje 

indeksowane w 

Web of Science 

- 17 17 

A.3. Artykuły naukowe 12 35 47 

A.4. Monografie - 4 4 

A.5. Rozdziały  

w monografiach 
3 4 7 

B. Pozostały dorobek 

naukowo-badawczy 
1 7 8 

B.1. Podręczniki - - - 

B.2. Projekty badawczo-

wdrożeniowe 
1 7 8 

B3. Projekty wdrożeniowe  - - - 

Ogółem (A+B) 16 70 86 

* Konferencje, po których wydano 2 publikacje odbyły się w marcu oraz na przełomie marca/kwietnia 2015, już 

po złożeniu doktoratu. Publikacje w wydawnictwie Springer ukazały się po uzyskaniu stopnia doktora. 

 

Publikacje autorstwa i współautorstwa Habilitanta są indeksowane we wszystkich 

ważniejszych bazach bibliograficznych, co pokazane zostało w Tabeli 2.  
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Tabela 2. Wykaz baz bibliograficznych, w których zamieszczone są publikacje Habilitanta wraz z podaną liczbą 

publikacji na dzień 23.04.2019. 

Nazwa bazy Liczba zamieszczonych publikacji  
Scopus 30 

Web of Science 20 

dblp 18 

Google Scholar 39  

Wymienione w Tabeli 2 publikacje są cytowane przez naukowców z różnych ośrodków 

badawczych na świecie. Liczbę cytowań publikacji Habilitanta na dzień 23.04.2019 podano 

w Tabeli 3. 

Tabela 3. Liczba cytowań oraz indeks Hirscha według najbardziej popularnych baz cytowań na dzień 23.04.2019 

Nazwa bazy Liczba cytowań  H-index 
Web of Science 23 4 

Scopus 67 5 

Google Scholar 166 8 

Publish or Perich 152  7 

 

5.2. Podsumowanie wyników pozostałych publikacji po uzyskaniu stopnia naukowego 

doktora 

W okresie 2005-2019 (od uzyskania stopnia naukowego doktora) Habilitant kontynuował 

badania nad zastosowaniem metod sztucznej inteligencji do wspomagania zarządzania 

produkcją. Badania te można podzielić na cztery główne obszary: 

1. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji obliczeniowej do zarządzania produkcją 

(publikacje Habilitanta z tego obszaru tematycznego zostały oznaczone symbolem B). 

2. Modelowanie niepewności w problemach decyzyjnych 

(publikacje oznaczone symbolem C). 

3. Wspomaganie procesu podejmowania decyzji za pomocą systemów wieloagentowych 

ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji pomiędzy nimi 

(publikacje oznaczone symbolem D). 

4. Akceleracja obliczeń w systemach wspomagania decyzji opartych o modele 

optymalizacyjne 

(publikacje oznaczone symbolem E). 
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I. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji obliczeniowej do zarządzania produkcją 

W tym obszarze tematycznym praca naukowa Habilitanta skoncentrowana była przede 

wszystkim na analizie możliwości wykorzystania różnych metaheurystyk oraz systemów 

reguł biznesowych do problemów zarządzania produkcją w przedsiębiorstwach. 

Publikacje [B1] i [B2] są efektem badań nad algorytmem ewolucyjnym dla problemu 

planowania pracy w odlewni, które Habilitant zapoczątkował w pracy doktorskiej. W 

publikacji [B1] zastosowano zmodyfikowaną wersję algorytmu genetycznego z reprezentacją 

rzeczywistą dla modelu zbliżonego do CLSP, w którym uwzględniono wymagane terminy 

realizacji odlewów, a także ograniczoną dostępność skrzynek formierskich. Celem była 

maksymalizacja wykorzystania zdolności produkcyjnych linii formowania oraz pieców, w 

których topione jest żeliwo. Model wzorowany był na modelu Voorhisa z zespołem [2001]. 

Zmodyfikowany algorytm genetyczny uzyskiwał rezultaty o 5-10% gorsze od CPLEX 

Solvera, biorąc pod uwagę średnie wyniki, natomiast dla najlepszych rozwiązań różnica ta 

zmniejszała się do 3-7%. W artykule [B2] rozważano podejście oparte o optymalizację 

wielkokryterialną, bowiem jak wykazała analiza danych z rzeczywistego systemu 

produkcyjnego maksymalizacja zdolności produkcyjnych pozostaje często w sprzeczności 

z terminową realizacją zleceń produkcyjnych. W badaniach wykorzystano najlepsze znane 

z literatury algorytmy ewolucyjne do optymalizacji wielokryterialnej (NSGAII, SPEA2) oraz 

nowo opracowany przez Habilitanta wariant algorytmu SPEA2. Na bazie danych 

pochodzących z rzeczywistej odlewni pokazano, że w porównaniu do planowania ręcznego, 

opracowane podejście znacząco poprawia średnie wykorzystanie zdolności produkcyjnych, a 

także zmniejsza karę za nieterminową produkcję odlewów. 

W publikacjach [B4] i [B5] Habilitant badał złożone algorytmy hybrydowe opublikowane 

w literaturze dla problemu szeregowania zadań w systemie przepływowym (flowshop 

scheduling), m.in. hybryda algorytmu optymalizacji roju cząstek (PSO) z algorytmem 

iterowanego przeszukiwania lokalnego (ILS). Przeprowadzone eksperymenty obliczeniowe 

pokazały, że stosowanie skomplikowanych hybryd nie zawsze daje wymierne korzyści, jako 

że np. algorytm ILS działał niemal równie dobrze bez obecności nadrzędnego algorytmu 

PSO. Wnioski płynące z tych badań były inspiracją dla Habilitanta do opracowywania 

możliwie jak najmniej skomplikowanych heurystyk, które są w stanie osiągać dobre 

jakościowo rozwiązania. 

Kolejny cykl publikacji obejmuje wykorzystanie systemów reguł biznesowych, które mogą 

zostać wykorzystane do opisu prawidłowości rządzących niemal wszystkimi procesami 
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w przedsiębiorstwach. W odróżnieniu od klasycznego podejścia, w którym reguły zapisywane 

są w modelach decyzyjnych w sposób imperatywny, reguły biznesowe opisywane są w 

sposób deklaratywny, przez co łatwo można je modyfikować i nimi zarządzać, niezależnie od 

modelu decyzyjnego, w którym są wykorzystywane. 

W monografii [B5] omówiono możliwości wykorzystania systemów reguł biznesowych do 

wspomagania wybranych procesów i decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W jednym 

z rozdziałów przeanalizowano zakres stosowania tego typu rozwiązań w obszarze logistyki 

i zarządzania produkcją. Szczegółowo rozważono możliwość użycia reguł do wspomagania 

takich procesów jak planowanie i harmonogramowanie produkcji, zarządzanie dostawami, 

zarządzanie zapasami, zarządzanie jakością czy zarządzanie kosztami wytworzenia. 

W artykule [B6] przytoczono przykłady zastosowań systemów reguł biznesowych do 

wspomagania procesu planowania produkcji w kontekście możliwości ich wykorzystania do 

planowania i harmonogramowania wytarzania odlewów żeliwnych. W artykule [B7] 

opracowano koncepcję wykorzystania reguł biznesowych i przeanalizowano warunki jej 

wdrożenia w poszczególnych obszarach zarządzania produkcją w odlewniach: w procesie 

wytwarzania, utrzymania ruchu, zarządzania jakością oraz zarządzaniem zapasami. 
 

B1. Duda J., Lot-Sizing in a Foundry Using Genetic Algorithm and Repair Functions, 

Lecture Notes in Computer Science. 2005, vol. 3448, s. 101–111 

(IF: 0.402, SJR: 0.334, H-index: 296) 

B2. Duda J., Osyczka A., Multiple Criteria Lot-Sizing in a Foundry Using Evolutionary 

Algorithms, Lecture Notes in Computer Science. 2005, vol. 3410, s. 651–663 

(IF: 0.402, SJR: 0.334, H-index: 296) 

B3. Duda J., A critical review of the newest biologically-inspired algorithms for the 

flowshop scheduling problem, TASK Quarterly 2007, vol. 11 nr 1–2, s. 7–19 

B4. Duda J., Local search and nature based metaheuristics: a case of flowshop scheduling, 

Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information 

Technology (ed. Ganzha M.), Wisła 2006, s. 27–34 

B5. Banet E., Baster B., Duda J. i inni (red. Macioł A., Stawowy A.), Zarządzanie regułami 

biznesowymi. Perspektywy zastosowania w zarządzaniu technologią, Akademia 

Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2011 

B6. Duda J., Stawowy A., A possibility of business rules application in production planning, 

Archives of Foundry. 2010, vol. 10 nr 2, s. 27–32 

B7. Stawowy A., Duda J., Wrona R., Applicability of business rules to production 

management in foundries, Archives of Foundry Engineering. 2016, vol. 16 nr 1, s. 85–88 

(SJR: 0,235, SNIP: 0,316, H-index: 7) 
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II. Modelowanie niepewności w problemach decyzyjnych 

Analiza danych pochodzących z rzeczywistych systemów produkcyjnych o niskim stopniu 

automatyzacji wykazała duży stopień niepewności podstawowych parametrów w modelach 

procesów decyzyjnych. Jednym z ważnych obszarów zainteresowań Habilitanta jest 

modelowanie niepewności za pomocą liczb rozmytych oraz arytmetyki przedziałowej. 

Problemom wykorzystania teorii zbiorów rozmytych poświęcona została monografia [C1] 

opublikowana przez wydawnictwo Springer, której Habilitant jest współautorem. Omówione 

zostały w niej zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne. Rozdział szósty, 

w opracowaniu którego Habilitant miał kluczowy udział, został poświęcony zastosowaniom 

teorii zbiorów rozmytych oraz logiki rozmytej w planowaniu produkcji stali. Przeanalizowano 

w nim kolejno: 

a. wykorzystanie liczb rozmytych do uwzględniania niepewności dotyczących 

właściwości fizykochemicznych uzyskanej stali w kontekście spełnienia parametrów 

jakościowych określonych w zamówieniach od klientów;  

b. wykorzystanie logiki rozmytej do harmonogramowania produkcji z uwzględnieniem 

niepewność dotyczącej rzeczywistych parametrów procesu produkcyjnego 

(właściwości stali, czasów operacji, czasów przezbrojeń, itd.);  

c. wykorzystanie logiki rozmytej do koordynacji produkcji na różnych etapach 

przetwarzania stali;  

d. wykorzystanie liczb rozmytych w planowaniu partii produkcyjnych koordynujących 

proces ciągłego odlewania stali z walcowaniem na gorąco.  

W publikacji [C2] omówiono wpływ zastosowanego podejścia do porządkowania liczb 

rozmytych na wyniki uzyskiwane przez metodę AHP (Analytical Hierarchy Process) do 

analizy preferencji klientów co do wyboru określonych produktów. W artykule [C3] 

przedstawiono przegląd metod pozwalających na modelowanie niepewności w problemach 

harmonogramowania produkcji oraz ich optymalizację. Omówiono wykorzystanie teorii liczb 

rozmytych oraz arytmetykę przedziałową, szczególną uwagę poświęcając operacjom 

porównywania liczb w obu przypadkach, z racji ich dominującego wpływu na końcowe 

wyniki optymalizacji. Przeanalizowano także metody wykorzystywane do optymalizacji 

harmonogramów z czasami produkcji zadanymi w postaci liczb rozmytych, opisane 

w literaturze. Studia literaturowe pokazały, że istnieje spora liczba przykładów wykorzystania 

liczb rozmytych w algorytmach heurystycznych, natomiast niewiele jest przykładów 

wykorzystania liczb przedziałowych, co wskazało na konieczność intensyfikacji badań w tym 

zakresie. 
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Kolejny cykl publikacji w tym obszarze tematycznym dotyczy wykorzystania 

metaheurystyk do rozwiązywania przedziałowych parametrycznych układów równań 

liniowych, które występują w wielu problemach nauki i techniki, np. w mechanice konstrukcji 

czy inżynierii elektrycznej. Warto zaznaczyć, że większość problemów, w których pojawiają 

się przedziałowe macierze parametryczne to problemy NP-trudne. W szczególności 

wyznaczenie zbioru rozwiązań przedziałowego układu parametrycznego, jak również 

minimalnej otoczki przedziałowej (hull solution) jest problemem NP-trudnym. Stąd 

zazwyczaj szuka się rozwiązań przybliżonych. W artykule [C4] Habilitant wraz ze 

współautorką – I. Skalną – porównał  jakość przybliżania minimalnej otoczki przedziałowej 

za pomocą algorytmów tabu search i symulowanego wyżarzania, a następnie porównano 

jakość przybliżania hull solution przez te heurystyki i algorytm genetyczny. W wyniku badań 

okazało się, że metaheurystyki działające na pojedynczym rozwiązaniu nie są w stanie 

uzyskać tak dobrych przybliżeń jak algorytm genetyczny działający na populacji rozwiązań 

reprezentowanych za pomocą n-wymiarowych wektorów rzeczywistych, dający dla 

większości problemów przybliżenia bardzo bliskie minimalnej otoczki. Rozwiązania 

uzyskane za pomocą metaheurystyk nie są gwarantowane (co jest skądinąd niezwykle istotne 

w obliczeniach przedziałowych), jednakże bardzo dobrze nadają się do oceny jakości 

rozwiązań gwarantowanych. Ponadto algorytmy oparte na metaheurystykach mogą być 

stosowane nawet dla bardzo dużych rozmyć, gdzie inne metody zawodzą, ponieważ 

wymagają spełnienia założeń, takich jak np. silna regularność przedziałowej macierzy 

parametrycznej. W artykule [C5] przedstawiono opracowany przez Habilitanta nowy wariant 

ewolucji różnicowej, który z powodzeniem konkurował z algorytmem genetycznym 

zaprezentowanym wcześniej przez I. Skalną [2007], szczególnie dla dużych rozmiarów 

problemów. Niezależnie jednak od algorytmu, optymalne rozwiązanie dla dużych 

przedziałowych parametrycznych układów równań liniowych oraz dużych rozmyć wymaga 

dużej mocy obliczeniowej. Konieczne jest wypracowanie rozwiązań pozwalających na 

akcelerację opisanych algorytmów za pomocą dostępnych współcześnie technologii 

implementowanych w jednostkach centralnych komputerów. Badania w tym zakresie zostaną 

opisane w dalszej części tego rozdziału. 
 

C1. Skalna I., Rębiasz B., Gaweł B., Basiura B., Duda J., Opiła J., Pełech-Pilichowski T., 

Advances in Fuzzy Decision Making. Theory and Practice, Studies in Fuzziness and Soft 

Computing, vol. 333, Springer 2015 

(SJR: 0.759, H-index: 56) 
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C2. Skalna I., Gaweł B., Basiura B., Duda J., Fuzzy numbers in decision making, 

Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka (red. Łebkowski P.), Wydawnictwa 

AGH, Kraków 2014, s. 74–91 

C3. Duda J., Skalna I., Scheduling with uncertain parameters: current state and perspectives, 

Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka, materiały konferencyjne, Wydział 

Zarządzania AGH Kraków 2012, s. 1–18 

C4. Skalna I., Duda J., A Comparison of Metaheurisitics for the Problem of Solving 

Parametric Interval Linear Systems, Lecture Notes in Computer Science. 2011, vol. 6046, 

s. 305–312 

(SJR: 0.338, H-index: 36) 

C5. Duda J., Skalna I., Differential evolution applied to large scale parametric interval linear 

systems,   Lecture Notes in Computer Science. 2012, vol. 7116, s. 206–213 

(SJR: 0.346, H-index: 296) 

 

III. Wspomaganie procesu podejmowania decyzji za pomocą systemów 

wieloagentowych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji pomiędzy nimi 

Systemy wieloagentowe i techniki akceleracji rozwiązywania trudnych problemów 

optymalizacyjnych to kolejny obszar zainteresowań naukowych Habilitanta, mający duże 

walory aplikacyjne, w szczególności w kontekście koncepcji Przemysłu 4.0. W publikacji 

[D1] przedstawiono system agentowy symulujący zachowanie konsumentów na wolnym 

rynku i pokazano jego działanie na praktycznym przykładzie. Innowacyjnym pomysłem było 

wykorzystanie systemu reguł biznesowych do odwzorowywania procesu podejmowania 

decyzji przez klientów. Z kolei publikacja [D2] przedstawia zastosowanie podejścia 

wieloagentowego do optymalizacji procesu przetwórstwa wysokowytrzymałościowej stali dla 

przemysłu motoryzacyjnego (w praktycznym przykładzie analizowany był proces 

walcowania). Architektura poszczególnych agentów opracowana została z wykorzystaniem 

modelowania BDI (Belief–Desire–Intention). Opracowany przez Habilitanta system 

wieloagentowy do koordynacji planowania produkcji w odlewni został przedstawiony 

wcześniej w rozdziale 4.3 autoreferatu. 

System wieloagentowy, podobnie jak niemal każdy system przetwarzający informacje 

i współpracujący z innymi systemami w łańcuchu dostaw, wymaga stosowania wspólnego 

języka, który jednoznacznie opisuje przekazywane informacje. Dla Przemysłu 4.0 zostało 

określonych wiele standardów komunikacji, np. język AutomationML zgodny z XML. Do 

opisu semantyki używanych pojęć wykorzystywane są także uniwersalne języki XML, np. 
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RDF czy OWL. W artykule [D3] opisano koncepcję wykorzystania standardu PSLX 

(Planning and scheduling language on XML specification), opracowanego w Japonii (między 

innymi przez firmy Mitsubishi i Toshiba), jako uniwersalnego systemu wymiany informacji w 

systemach zaawansowanego planowania i harmonogramowania (advanced planning and 

scheduling – APS). Opracowano także strukturę zapisu w tym języku planu produkcji dla 

odlewni żeliwa. W publikacji [D4] przedstawiono natomiast opracowaną przez Habilitacja 

koncepcję systemu obsługi zamówień klientów w architekturze zgodnej z PSLX. Opracowano 

w tym języku postać zamówienia klienta, marszruty technologicznej i zlecenia 

produkcyjnego. Ponadto, Habilitant jest współautorem języka opisującego atrybuty produktu 

dla zamówień internetowych, co zostało przedstawione w publikacji [D5], a także jest 

autorem pionierskiej analizy standardów XML i ontologii wykorzystywanych dla zapisu 

informacji prawnej w Polsce i na świecie [D6]. Obecnie Habilitant jest również członkiem 

grupy roboczej International Materials Ontology Interest Group stworzonej przez European 

Materials Modelling Council (EMMC), działającej przy Komisji Europejskiej. 

 

D1. Baster B., Duda J., Macioł A., Rebiasz B., Rule-Based Approach to Human-Like 

Decision Simulating in Agent-Based Modeling and Simulation, IEEE Proceedings of 

17th International Conference System Theory, Control and Computing. 2013, s. 739–743  

(SJR: 0.119, H-index: 8) 

D2. Duda J.,  Macioł A., Macioł P., A Multi-agent Approach to Computational Optimization 

of Metal Forming Processes. Procedia Computer Science, vol. 96, 2016, s. 531-539  

(SJR: 0.339, H-index: 296) 

D3. Duda J., Stawowy A., Wykorzystanie standardu XML do planowania produkcji 

w odlewniach, Archiwum Odlewnictwa. 2006, vol. 6 nr 19, s. 73–80 

D4. Duda J., Stawowy A., XML model of planning system in foundry, Archives of Foundry 

Engineering. 2007, vol. 7 nr 3, s. 147–152 

D5. Duda J., Opiła J., Skalna I., XML description of a product for e-commerce applications, 

Aspects of production engineering and management (red. Łebkowski P.), AGH 

University of Science and Technology Press, Kraków 2011, s. 209–223 

D6. Duda J., XML models for legal documents: current Polish practices and international 

standards, Information technology and law (red. Cyrul W.), Jagiellonian University Press, 

Kraków 2014, s. 41–66 
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IV. Akceleracja obliczeń w systemach wspomagania decyzji opartych o modele 

optymalizacyjne 

Badania prowadzone przez Habilitanta w tym zakresie obejmują wykorzystanie 

powszechnie dostępnych technik akceleracji implementowanych współcześnie nawet w 

urządzeniach mobilnych (wielordzeniowe CPU, przetwarzanie ciągu danych w jednej 

instrukcji procesora – SIMD, wykonywanie obliczeń przy wykorzystaniu kart graficznych – 

GPGPU). 

W artykule [E1] przedstawiono opracowane przez Habilitanta strategie zrównoleglenia 

omówionych wcześniej algorytmów heurystycznych do przybliżania minimalnej otoczki 

przedziałowej zbioru rozwiązań przedziałowego układu parametrycznego: algorytmu 

genetycznego, ewolucji różnicowej oraz dwóch wariantów symulowanego wyżarzania. 

Wykazano, że dla instancji problemów o dużych rozmiarach (np. układów równań 

opisujących przemieszczenia węzłów konstrukcji kratownicowych) zrównoleglenie obliczeń 

znacznie skraca czas potrzebny na uzyskanie końcowego rozwiązania, co wbrew pozorom nie 

jest takie oczywiste. Dalsze możliwości przyspieszania obliczeń zaprezentowano w 

publikacjach [E2] i [E3]. W pierwszej z nich przedmiotem analizy były korzyści 

z zastosowania techniki wektoryzacji, tj. wykonywania jednej operacji dla ciągu danych 

(SIMD) w połączeniu ze zrównoleglaniem obliczeń na wiele rdzeni procesora (technologia 

OpenMP) do przyspieszania rozwiązywania przedziałowych parametrycznych układów z 

wykorzystaniem podejścia opartego na badaniu monotoniczności rozwiązania względem 

parametrów. Natomiast w drugiej z wymienionych publikacji [E3] przedstawiono sposób 

wykorzystania technologii CUDA do akceleracji rozwiązywania przedziałowych układów 

parametrycznych z wykorzystaniem kart graficznych. W eksperymentach przeprowadzonych 

dla dużych konstrukcji inżynierskich z dużym rozmyciem sztywności prętów oraz obciążeń 

wykazano korzyści z zastosowania technologii GPGPU. Ostatnim z analizowanych sposobów 

akceleracji rozwiązywania złożonych systemów przedziałowych było wykorzystanie 

innowacyjnego podejścia wykonywania obliczeń rozproszonych opartego o architekturę 

wieloagentową. W publikacji [E4] przedstawiono grid obliczeniowy, składający się 

z heterogenicznych grup agentów: a) wykonujących algorytm ewolucyjny oraz b) stosujących 

ewolucję różnicową. Pokazano, że dzięki połączeniu tych dwóch podejść można nie tylko 

przyspieszyć obliczenia, ale również uzyskać dodatkowy efekt synergii w postaci lepszych 

przybliżeń rozwiązania optymalnego. 
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W zakresie gridów obliczeniowych opartych o heterogeniczne jednostki wykonujące 

obliczenia Habilitant wraz z W. Dłubaczem od kilku lat rozwija pionierski system obliczeń 

rozproszonych (grid obliczeniowy oparty o przeglądarki internetowe, język ECMASript 

i protokoły sieciowe), który wykorzystuje wielopopulacyjny algorytm ewolucyjny oraz 

algorytmy heurystyczne służące do przeszukiwania lokalnego (przeszukiwanie zmiennego 

sąsiedztwa – VNS oraz iterowane przeszukiwanie lokalne – ILS). Prace nad podobnymi 

rozwiązaniami prowadzone są tylko w kilku ośrodkach europejskich (Uniwersytet w 

Granadzie – głównie J. J. Merelo-Guervós [Merelo-Guervos, 2008], Uniwersytet w Lizbonie). 

Docelowy system, który według planów zostanie ukończony w 2019 roku, będzie mógł 

działać w przedsiębiorstwie na dowolnym urządzeniu posiadającym przeglądarkę obsługującą 

język ECMAScript (np. smartfon). Dzięki temu możliwe będzie rozwiązywanie złożonych 

problemów optymalizacyjnych, w tym planowania wielkości i szeregowania partii 

produkcyjnych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów np. na chmurę obliczeniową (koszty 

energii mogą wzrosnąć tylko nieznacznie, bo system będzie sprawdzał, jak najefektywniej 

pod względem energetycznym wykorzystać część mocy obliczeniowej danego urządzenia). 

Obecnie działający prototyp systemu implementuje już podstawowy algorytm genetyczny i 

jest w stanie rozwiązywać problemy kombinatoryczne z reprezentacją permutacyjną (problem 

komiwojażera – TSP, harmonogramowanie zadań w systemie przepływowym (flowshop 

scheduling). System zaimplementowany z wykorzystaniem serwera node.js został 

przedstawiony na jednej z największych konferencji poświęconych obliczeniom 

współbieżnym i naukowym (Applied Parallel and Scientific Computing) w Helsinkach, czego 

efektem jest publikacja [E5]. Nowe koncepcje i kierunki rozwoju systemu, między innymi 

związane z wykorzystaniem kart graficznych za pomocą standardu WebCL zostały opisane w 

publikacjach [E6] oraz [E7]. W artykule [E8] przedstawiono natomiast koncepcję 

wykorzystania systemu dla problemów zarządzania produkcją. 

 

E1. Duda J., Skalna I., Parallel Execution in Metaheuristics for the Problem of Solving 

Parametric Interval Linear Systems, Lecture Notes in Computer Science. 2012, vol. 7204, 

s. 429–438  

(SJR: 0.346, H-index: 296) 

E2. Skalna I., Duda J., A Study on Vectorisation and Paralellisation of the Monotonicity 

Approach, Lecture Notes in Computer Science. 2016, vol. 9574, s. 455–463  

(SJR: 0.339, H-index: 296) 
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E3. Duda J., Skalna I., GPU Acceleration of Metaheuristics Solving Large Scale Parametric 

Interval Algebraic Systems, Lecture Notes in Computer Science. 2014, vol. 8385, s. 591–

599 

(SJR: 0.354, H-index: 296) 

E4. Duda J., Skalna I., Heterogeneous Multi-agent Evolutionary System for Solving 

Parametric Interval Linear Systems, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7782. 2013, 

s. 465–472 

(SJR: 0.360, H-index: 296) 

E5. Duda J., Dłubacz W., Distributed Evolutionary Computing System Based on Web 

Browsers with JavaScript, Lecture Notes in Computer Science. 2013, vol. 7782, s. 183–

191 

(SJR: 0.360, H-index: 296) 

E6. Duda J., Dłubacz W.,  GPU acceleration for the web browser based evolutionary 

computing system, IEEE Proceedings of 17th International Conference on System 

Theory, Control and Computing. 2013, s. 751–756 

(SJR: 0.119, H-index: 8) 

E7. Duda J., Dłubacz W., Distributed evolutionary computing system capable to use mobile 

devices, Proceedings in Conference of Informatics and management sciences: the 2nd 

International Conference ICTIC 2013, s. 393–396 

E8. Dłubacz W., Duda J., Wykorzystanie własnych zasobów obliczeniowych 

przedsiębiorstwa w procesie planowania produkcji, Prace Naukowe Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie, Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa. 2018, 

t. VI, s. 355-369 

 

5.3. Krótkie przedstawienie wyników pozostałych publikacji przed uzyskaniem stopnia 

naukowego doktora 

W latach 1997-2005 liczba publikacji habilitanta wyniosła 16, w tym 12 artykułów 

naukowych, 3 rozdziały w monografiach i jeden projekt badawczo-wdrożeniowy 

(Tabela 1).  

Od początku działalności naukowo-badawczej Habilitanta przedmiotem badań 

i zainteresowań naukowych była problematyka wykorzystania nowoczesnych metod 

i narzędzi, w tym metod sztucznej inteligencji, do planowania i harmonogramowania 

produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wyniki prowadzonych badań i analiz 

w tym okresie znalazły swoje odzwierciedlenie w poniżej wskazanych publikacjach. 

F1. Duda J., Stawowy A., Nowoczesne koncepcje planowania produkcji w systemach klasy 

ERP, Archiwum Odlewnictwa. 2005, vol. 5 nr 17, s. 75–82 
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F2. Duda J., Osyczka A., Krenich S., Scheduling molding operations in a foundry using 

multicriteria evolutionary algorithm, Proceedings of 7th international conference on 

Business Information Systems, (red. Witold Abramowicz), Wydawnictwo AE,  Poznań 

2004, s. 35–45 

F3. Duda J., Algorytm ewolucyjny dla problemu harmonogramowania pracy odlewni 

żeliwa, Archiwum Odlewnictwa. 2003, vol. 3 nr 8, s. 45–50 

F4. Macioł A., Rębiasz B., Duda J., Upravlenie informaciej v sistemah innovacionnoj 

deatelnosti, Innovacijnij menedzment: problemi formuvanna v umovah perexìdnoi 

ekonomiki MAUP.  Naukovì Praci / Mìzregionalna Akademia upravlìnna personalom. 

2002, nr 32002, s. 55–57 

F5. Duda J., Algorytm mrówkowy dla problemu szeregowania zadań w systemie 

przepływowym, Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, t. 1 (red. Bubnicki Z. i Grzech 

A.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000, s. 84–91 

F6. Macioł A., Duda J., Simulation and artificial intelligence in business process 

reengineering/improvement , Neural networks and soft computing: proceedings of the 

fifth conference (red. Rutkowski, Tadeusiewicz R.), Częstochowa  2000, s. 585–590. 

F7. Duda J., Macioł A., Talar J., Sterowanie produkcją przedsiębiorstw hutniczych 

w warunkach stosowania zintegrowanych systemów informatycznych ERP, 

Komputerowo zintegrowane zarządzanie: III konferencja, t. 1 ( red.  Knosala R.), WNT, 

Warszawa 2000, s. 136–145 

F8. Duda J., Adding intelligence to ERP system, International Scientific School Managing 

Growth of Organisation Information and Technical Issues (red. Borzemski L. et al.), 

Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999, s. 173–180 

F9. Duda J., Inteligentne systemy planowania i harmonogramowania, Produkcja 

i zarządzanie w hutnictwie  - Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii 

Materiałowej, Politechnika Częstochowska 1999, nr 12, s. 241–247 

F10. Duda J., Middle-term planning and scheduling in ERP systems, 2nd international 

conference of PHD students, section proceedings: economics (red. Lehoczky L., 

Kalmár L.), University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre 1999, s. 

59–65 

F11. Duda J., Macioł A., Stawowy  A., Wykorzystanie systemu hybrydowego w 

operatywnym planowaniu produkcji hutniczej, Zarządzanie w przemyśle: teoria i 

praktyka: wyzwania XXI wieku (red. Jankowska-Kłapkowska A., Księżyk M., Peszko 

A.), Wydział Zarządzania AGH, Kraków 1999, s. 583–594 

F12. Duda J., Zastosowanie programowania z ograniczeniami do harmonogramowania 

produkcji w zakładzie odlewniczym, Ekonomia – informatyka – zarządzanie: teoria 

i praktyka, t. 2 (red. Cięciwa Z.) WZ AGH 2002, s. 57–63 
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W ramach pozostałego dorobku naukowo-badawczego Habilitant może wymienić 

następujące pozycje:  

− pełnienie funkcji wykonawcy w projektach naukowo-badawczych w Pracowni 

Informatyki Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

w ramach badań statutowych jednostki w latach 1997-2004. 

− udział w opracowaniu zadań w ramach grantu KBN nr 1 H02D 086 29 „Algorytmy 

ewolucyjne w harmonogramowaniu produkcji w systemie Capable-to-Promise”. 

 

6. Podsumowanie 

Dorobek naukowo-badawczy Habilitanta koncentruje się głównie na tematyce 

zastosowania metod sztucznej inteligencji do wspomagania zarządzania produkcją 

w przedsiębiorstwach. Był on prezentowany i publikowany w liczących się krajowych 

i zagranicznych ośrodkach naukowych oraz czasopismach naukowych polskich 

i zagranicznych, w tym indeksowanych w Journal Citation Report (JCR) oraz SCImago 

Journal Rank (SJR). W sumie obejmuje 74 publikacje naukowe, 4 monografie i 8 projektów 

badawczo-wdrożeniowych. W okresie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora liczba 

publikacji Habilitanta wynosi 632, co stanowi 80% ogółu publikacji (przed uzyskaniem 

stopnia naukowego doktora dorobek Habilitanta obejmował 15 publikacji naukowych). 

Podobnie istotnie wzrosła liczba realizowanych przez Habilitanta projektów badawczo-

wdrożeniowych. Po uzyskaniu stopnia doktora liczba ta wynosi 7, co stanowi 87,5% ogółu 

(przed uzyskaniem stopnia doktora – jeden projekt badawczo-wdrożeniowy). 

Znacząco wzrosła liczba publikacji Habilitanta w języku angielskim: z 4 przed 

uzyskaniem stopnia naukowego doktora do 49 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, z 

czego 20 (41%) zostało zaindeksowanych w bazie Web of Science, a 30 (61%) w bazie 

Scopus. 

W okresie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora Habilitant zdecydowanie 

zintensyfikował swoją współpracę z biznesem, a efektem połączenia tej współpracy z nauką 

                                                 

 

 

2 Stan na dzień 23.04.2019, bez 4 publikacji w druku. 



Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej 

dr inż. Jerzy Duda 

38 

są m.in. dwa zgłoszenia patentowe oraz opinie o innowacyjności i ekspertyzy, które zostały 

opracowane dla przedsiębiorstw3. 

O wartości merytorycznej publikacji świadczą bazy, w których zostały one zamieszczone. 

W bazie Scopus zamieszono 30 publikacji,  Web of Science – 20 publikacji oraz DBLP – 18 

publikacji. Liczba ich cytowań na dzień 23.04.2019 wynosi 166 (według Google Scholar), 67 

(według Scopus) i 23 (według Web of Science). Indeks Hirscha według wskazanych poniżej 

baz kształtuje się następująco: 

− Web of Science: H-indeks: 4,  

− Scopus: H-indeks: 5, 

− Publisch or Perisch: H-indeks: 7,  

− Google Scholar: H-indeks: 8 oraz i10-indeks: 6. 

W przeliczeniu na skalę punktową MNiSW dorobek Habilitanta, po uzyskaniu stopnia 

doktora wynosi 427 pkt4. 

Ponadto, Habilitant został dwa razy nagrodzony za działalność naukowo-badawczą, 

otrzymując indywidualne nagrody Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w tym 

jedną nagrodę pierwszego stopnia. 

Szczegółowe informacje na temat osiągnięć dydaktycznych Habilitanta, jego współpracy 

z instytucjami, organizacjami naukowymi w kraju i zagranicą oraz działalności 

popularyzującej naukę zostały omówione w załączniku nr 4 do wniosku o wszczęcie 

postepowania habilitacyjnego. 
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