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Żyjemy w świecie, którego podsta−
wową cechą zdaje się chęć nieskrępo−

wanego dostępu do informacji. Jeszcze kil−
kanaście lat temu sądziliśmy, że to telefo−
nia komórkowa spełni nasze oczekiwania.
Dzisiaj telefon komórkowy coraz częściej
pełni funkcję specjalistycznego terminala,
odbierającego nie tylko sygnał mowy ludz−
kiej, ale również inne informacje zawarte
w sygnale cyfrowym (muzyka, obrazy, pro−
gramy, dane). Niezależnie od telefonii ko−
mórkowej obserwujemy dynamiczny roz−
wój innych technik bezprzewodowych, któ−
rych celem jest przekazywanie coraz więk−
szych ilości informacji w coraz to krótszym
czasie. W naszym codziennym słowniku
pojawiają się takie pojęcia, jak WiFi (Wi−
reless Fidelity) czy też WiMAX (Worldwi−
de Interoperability for Microwave Access),
które dotyczą standardów łączności bez−
przewodowej dla komputerów, opracowa−
nych z myślą o nieskrępowanym dostępie
do zasobów Internetu. W prawie każdym
nowoczesnym telefonie komórkowym czy
też komputerze instalowane są obecnie sys−
temy Bluetooth, umożliwiające bezprzewo−
dową komunikację krótkiego zasięgu. Bez−
przewodowa klawiatura, myszka, bezprze−
wodowe przesyłanie zdjęć, np. z telefonu
komórkowego do komputera, stają się co−
dziennością. W stadium zaawansowanym
są prace nad nowym standardem UWB
(Ultra−Wide Band), który powinien umoż−
liwić przesyłanie na krótkich odległościach
ogromnych ilości informacji. Realne stają
się więc bezprzewodowy monitor i drukar−
ka. Miarą postępu niech będzie porówna−
nie szybkości działania pierwszych prze−
wodowych modemów analogowych (56
kb/s – kilobitów na sekundę, bit to elemen−
tarna jednostka informacji) i opracowywa−
nego standardu UWB (1 Gb/s – Gb to gi−
gabit na sekundę). Szybkość transmisji
wzrosła więc ok. 18 000 razy!

Cechą wspólną wszystkich przedstawio−
nych powyżej standardów komunikacji
bezprzewodowej jest wykorzystanie pasma
wielkich częstotliwości (powyżej 300
MHz), nazywanych ogólnie mikrofalami.
Ta dziedzina elektroniki ma wieloletnie tra−
dycje na naszym Wydziale. Już w 1957 r.
doc. Leon Drozdowicz zorganizował Ka−
tedrę Fal Ultrakrótkich. Na przestrzeni pięć−
dziesięciu lat nazwa Katedry i jej miejsce
w strukturze Wydziału ulegały wielokrot−

nie zmianom. Nasza obecna nazwa to Ka−
tedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej.
O ile założycielem Katedry był doc. L.
Drozdowicz, to prawdziwym twórcą gdań−
skiej szkoły mikrofalowej był prof. Krzysz−
tof St. Grabowski. Dorobek wychowawczy
Profesora to 15 doktorantów, spośród któ−
rych ośmiu uzyskało najwyższy stopień na−
ukowy doktora habilitowanego. Doktorant
prof. Grabowskiego, prof. zw. Jerzy Ma−
zur, oraz wypromowany przez niego dok−
torant, a obecnie również profesor zw.,
Michał Mrozowski, są członkami elitarnej
Electromagnetic Academy powołanej przy
MIT, USA. Oprócz wymienionych powy−
żej, dorobek szkoły naukowej prof. Gra−
bowskiego powiększają jego wychowanko−
wie: doc. dr hab. inż. M. Kitliński i dr hab.
inż. W. Zieniutycz, aktualnie pracownicy
Katedry, oraz prof. J. Chramiec i prof. P.
Dębicki, zatrudnieni w Akademii Morskiej
w Gdyni. Miarą dokonań i poziomu nauko−
wego kadry Katedry jest przyznanie jej sta−
tusu Centrum Doskonałości. Centrum – o
nazwie WiComm (Wireless Communica−
tions) – to w chwili obecnej jedyne w Kra−
ju centrum doskonałości zorientowane na
technologie bezprzewodowe. Gdańska
szkoła mikrofalowa trwa więc i rozwija się!

Katedra w chwili obecnej nie jest tak
liczna, jak ok. dwadzieścia lat temu, gdy
liczyła blisko 40 osób. Nie oznacza to jed−
nak, że zakres prac badawczych oraz dzia−

łalność dydaktyczna są ograniczane. Na−
uczyciele akademiccy wraz z doktoranta−
mi i studentami zrzeszonymi w kole nauko−
wym WiComm Yuniors podejmują ambit−
ne i aktualne problemy naukowe, związa−
ne z techniką wielkich częstotliwości oraz
technologiami bezprzewodowymi. Uzyska−
ne wyniki badań wzbogacają nasza wiedzę,
a my staramy się ją przekazywać studen−
tom, gdyż obecnie tylko najlepsi mają szan−
sę zaistnieć na otwartym rynku światowym.
Wysoki poziom naszej kadry przekłada się
na poziom naszych absolwentów. Więk−
szość znajduje pracę na Wybrzeżu (np. w
Przemysłowym Instytucie Telekomunika−
cji, Radmorze, Telkom−Telmorze i w ma−
łych firmach branży IT). Część podejmuje
studia doktoranckie i po uzyskaniu stopnia
doktora często zasila, niestety, uczelnie i
firmy zagraniczne. Naszych absolwentów
można znaleźć w czołowych firmach tech−
nologii mikrofalowych (np. Ericsson –
Szwecja, Nera – Norwegia, Philips – Ho−
landia, Infineon – Niemcy itp). Gdy przy−
jeżdżają do Trójmiasta, zwykle odwiedzają
nas, czując się związani z Katedrą, w któ−
rej spędzili pięć lat studiów, a czasami o
rok lub dwa lata więcej...

Dzień dzisiejszy w naszej Katedrze to
praca naukowa, dydaktyczna oraz praca na
rzecz środowiska trójmiejskich firm bran−
ży IT, realizowana przy wsparciu fundu−
szy europejskich. Dalej spróbujemy przy−
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Fot. 1. Trzy pokolenia absolwentów Katedry na międzynarodowej konferencji MIKON−2006:
dr hab. inż. Jerzy Chramiec – aktualnie Akademia Morska Gdynia (pierwszy od lewej), dr inż.
Jerzy Dąbrowski – aktualnie Ericsson, Sztokholm (pierwszy od prawej) oraz dr inż. Krzysztof
Kitliński – aktualnie Infineon, Niemcy                                          Fot. Włodzimierz Zieniutycz
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Fot. 3. Wieże: nadawcza i odbiorcza stanowi−
ska do pomiaru charakterystyk promieniowa−
nia anten w komorze bezodbiciowej

Fot. Krzysztof  Nyka

bliżyć Czytelnikowi te pola naszej aktyw−
ności.

Kształcenie wysoko kwalifikowanej ka−
dry jest jednym ze statutowych obowiąz−
ków uczelni. Kształcenie specjalistów z
zakresu techniki wielkich częstotliwości
jest utrudnione ze względu na wysokie
koszty kształcenia, związane z technologią
realizacji układów, bardzo specjalistyczną
aparaturą pomiarową i narzędziami wspo−
magającymi projektowanie komputerowe
układów mikrofalowych. Nasi studenci w
trakcie studiów zapoznają się z wszystki−
mi aspektami pracy inżynierskiej, począw−
szy od poznania teorii funkcjonowania ele−
mentów i układów mikrofalowych, poprzez
sposoby ich wytwarzania, techniki pomia−
rów ich parametrów, a skończywszy na wy−
korzystaniu w systemach komunikacji.
Trójmiejskie firmy, takie jak: Przemysło−
wy Instytut Telekomunikacji, Radmor czy
Telemobile są dobrym miejscem dla na−
szych studentów do odbycia praktyk stu−
denckich. Studiowanie naszej specjalności
nie jest łatwe, ale może być wielką przy−
godą intelektualną. Katedra dysponuje bo−
wiem profesjonalnymi programami do sy−
mulacji i projektowania systemów, ukła−
dów oraz elementów mikrofalowych (pa−
kiety: ADS, QuickWave, LINMIC, SON−
NET), unikatowym sprzętem do pomiarów
parametrów układów mikrofalowych (do
częstotliwości 40 GHz)  oraz stanowiskiem
do pomiarów anten (dla pasma 8–18 GHz).
(fot. 3). W najbliższym czasie planuje się
uruchomienie (w nowym gmachu Wydzia−
łu) stanowiska do pomiarów parametrów
anten dla niższych zakresów częstotliwo−
ści, w tym dla standardów WiFi, WiMAX,
UWB. Własna pracownia technologiczna

umożliwia realizację prostych projektów
studenckich, których roli w kształceniu in−
żyniera nie sposób przecenić. Wszystko to
powoduje, że jeśli student chce naprawdę
studiować, ma w naszej Katedrze ku temu
wszelkie możliwości. Staramy się również,
aby studenci mieli kontakt z „nowinkami”
z zakresu techniki wielkich częstotliwości.
Tradycją stał się powszechny udział na−
szych studentów w międzynarodowych
konferencjach MIKON, organizowanych w
różnych miastach Polski. Bliski kontakt z
najnowszymi wynikami badań naukowych
i stosowanych oraz z naukowcami z całe−
go świata pozwala często podjąć decyzję o
wyborze typu kariery zawodowej. Na tej
konferencji nasi studenci często spotykają
swoich starszych kolegów, absolwentów
Katedry, którzy prezentują tutaj wyniki
swoich prac (fot. 1). Te kontakty często
owocują interesującymi praktykami czy też
wręcz stwarzają okazję do zatrudnienia
zgodnie z uzyskanym wykształceniem.
Amatorom „majsterkowania” i pracy na−
ukowej polecamy działalność w studenc−
kim kole naukowym WiComm Yuniors.
Koło działa na zasadzie małej firmy o pro−
filu badawczym i wdrożeniowym i jest do−
skonałą szkołą samodzielności i wdrażania
się do praktyki zawodu inżyniera (fot. 2).
Warto w końcu dodać, iż co roku pojawiają
się u nas studenci zagraniczni (ostatnio z
Hiszpanii), którzy uznali, że warto studio−
wać mikrofale w naszej Katedrze.

Trudno wyobrazić sobie kształcenie na
wysokim poziomie bez prowadzenia badań
naukowych i stosowanych. Tematyka ba−
dawcza Katedry związana jest z techniką
bardzo wielkich częstotliwości, a ostatnio
również z technologiami bezprzewodowy−

mi. Badania w zakresie techniki mikrofa−
lowej prowadzono w Katedrze od począt−
ku jej istnienia, kiedy mikrofale kojarzono
z techniką radarową i zastosowaniami spe−
cjalnymi. Współczesne technologie bez−
przewodowe w swojej większości wyko−
rzystują zakres częstotliwości mikrofalo−
wych, co generuje zapotrzebowanie na
nowe elementy, układy i systemy pracują−
ce w tym paśmie częstotliwości. Specyfiką
mikrofal jest konieczność uwzględniania
efektów falowych, a co za tym idzie, do−
głębnego zrozumienia fizyki zjawisk.
Uwzględniając dodatkowo fakt korzysta−
nia z zaawansowanego aparatu matema−
tycznego, niezbędnego do opisu zjawisk
polowych (ach, te równania Maxwella!),
otrzymujemy profil nauczyciela akademic−
kiego naszej Katedry. Oni to prowadzą ba−
dania w zakresie teorii i projektowania róż−
nych elementów i układów mikrofalowych,
takich jak: sprzęgacze kierunkowe, izola−
tory i cyrkulatory ferrytowe, rezonatory i
filtry, anteny i szyki antenowe, wzmacnia−
cze itp. (fot. 4). Prace dotyczą ich teorii i
projektowania, a również optymalizacji pa−
rametrów tak, by można je było wykorzy−
stać we współcześnie konstruowanych sys−
temach. Równie istotny jest problem wza−
jemnego oddziaływania elementów w urzą−
dzeniu czy też wzajemnego oddziaływania
urządzeń wysokiej częstotliwości. Zagad−
nienia te określa się ogólną nazwą kompa−
tybilności elektrodynamicznej i są one w
dobie powszechnego wykorzystania tech−
nologii bezprzewodowych szczególnie
istotne. Tematyka ta jest również obecna
w Katedrze. Wyniki naszych prac są pu−
blikowane w renomowanych czasopismach
o zasięgu światowym (IEEE Transactions,
IEE Proceedings), lub prezentowane na
międzynarodowych konferencjach nauko−
wych, gdzie są poddawane obiektywnej
ocenie międzynarodowego środowiska na−
ukowego. Znaczące wyniki uzyskujemy

Fot. 2. Studenci koła naukowego WiComm Yuniors: Marek Zmuda (po prawej) wraz kolegą
podczas pomiarów analizatorem sieci Wiltron                                      Fot. Andrzej Dajnowski
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również w dynamicznie rozwijającej się
dziedzinie z pogranicza elektrodynamiki
teoretycznej i informatyki, tzw. elektrody−
namice obliczeniowej. Mimo bowiem
ogromnego postępu w szybkości kompu−
terów zaawansowane problemy elektrody−
namiki, szczególnie te najbardziej praktycz−
ne, wymagają ciągle długich czasów obli−
czeń. Optymalizacja metod
rozwiązywania problemów
przekłada się na coraz bar−
dziej efektywne narzędzia
wspomagające proces pro−
jektowania układów mikro−
falowych. W tym zakresie
współpracujemy z produ−
centami tego typu oprogra−
mowania. Wypromowani
w Katedrze doktorzy zasi−
lają nie tylko przodujące fir−
my polskie, ale również za−
graniczne (Ericsson, Med−
tronic, Infineon Technolo−
gies). Można ich także spo−
tkać na wielu uczelniach za−
granicznych, np. w Kana−
dzie, Niemczech, Szkocji.

Współpraca ze środowi−
skiem firm trójmiejskich
jest istotną sferą naszej
działalności, gdyż te wła−
śnie firmy zatrudniają na−
szych absolwentów. Ponad−
to, w chwili obecnej istotne
jest, aby Katedra spełniała
swoją misję w zakresie
transferu wiedzy w dziedzi−
nie nowoczesnych techno−
logii komunikacyjnych z
Uczelni do środowiska
firm. Wymagało to stworze−
nia platformy współpracy i
z tego względu powołali−

śmy Pomorskie Forum Mikrofalowe, któ−
re z założenia ma spełniać funkcję infor−
macyjno−integrującą środowisko firm zwią−
zanych z wielkimi częstotliwościami. Taką
też funkcję spełniają dwa realizowane pro−
jekty: WiComm Forum oraz WiComm In−
nowacje, finansowane z funduszy europej−
skich. Służą one transferowi nowoczesnych
rozwiązań z dziedziny technologii bezprze−
wodowej poprzez system szkoleń, portale
internetowe czy też staże odbywane przez
absolwentów Wydziału, a poświęcone
wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych w
ww. technologiach. Obserwujemy znacz−
ne zainteresowanie środowiska firm tą sferą
działalności i zamierzamy ją kontynuować
w latach przyszłych.

Jest stare, chińskie powiedzenie: obyś
żył w ciekawych czasach. Niewątpliwie
każdy inżynier zajmujący się wielkimi czę−
stotliwościami zgodzi się, że w takich wła−
śnie czasach żyjemy. Wielkie częstotliwo−
ści i technologie bezprzewodowe stają się
wyznacznikiem nowoczesności i nośnika−
mi rozwoju. Musimy, jako nauczyciele i

Fot. 4. Wybrane elementy i układy mikrofalo−
we zaprojektowane i wykonane w Katedrze;
kolejno od góry od lewej: filtry mikropasko−
we, sprzęgacz dwustopniowy, cyrkulator czte−
roramienny oraz układ wzmacniacza mikrofa−
lowego dla standardu 802.11a

Fot. W. Zieniutycz

badacze, wysnuć stąd odpowiednie wnio−
ski. Chodzi przecież o to, by w naszej
Uczelni chcieli studiować zdolni studenci i
aby po ukończeniu studiów znaleźli inte−
resującą, dobrze płatną pracę w lokalnych
firmach. Jeśli pozostaniemy w ich pamięci
jako profesjonaliści, a jednocześnie ludzie
przyjaźni i otwarci, to kontakty z Alma
Mater nie urwą się …

W taki to właśnie sposób funkcjonują
mechanizmy sprzyjające powstaniu środo−
wiska, na które składają się firmy i Uczel−
nia. Nasza Katedra jest w szczęśliwym po−
łożeniu – posiadamy dobrą kadrę, nie−
zbędną infrastrukturę do badań i dydakty−
ki. Mamy też dobrą współpracę ze środo−
wiskiem firm, w których często pracują nasi
absolwenci. Możemy więc pokusić się o
realizację naszego ambitnego celu: aby
gdańska szkoła naukowa mikrofal dopro−
wadziła do powstania w Trójmieście rów−
nie wartościowego środowiska firm mikro−
falowych i komunikacji bezprzewodowej.

Włodzimierz Zieniutycz

Katedry, kierownicy i zastępcy kierowników katedr na Wydziale ETI
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W roku 1991 na Wydziale Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki (WETI) Po−
litechniki Gdańskiej utworzony został Za−
kład Zastosowań Informatyki. Zakład zapro−
ponował specjalność pod nazwą inżynieria
systemów i bazy danych w ramach nowego
kierunku studiów Informatyka, którego pro−
gram, przygotowany pod kierunkiem dr. hab.
inż. Janusza Górskiego, został zatwierdzo−
ny do realizacji. Dr hab. inż. Janusz Górski
został powołany na kierownika Zakładu.

Od września 1992 do 1998 kierownikiem
Zakładu, a potem Katedry, był dr inż. Stani−
sław Szejko. Od roku 1998 kierownikiem
został ponownie prof. dr hab. inż. Janusz
Górski, który powrócił po kilkuletniej pracy
we Francusko−Polskiej Wyższej Szkole No−
wych Technik Informatyczno−Komunikacyj−
nych. W roku 1997 Zakład Zastosowań In−
formatyki zmienił nazwę na Katedra Zasto−
sowań Informatyki, a od roku 2003 na Kate−
dra Inżynierii Oprogramowania. Od roku
2005 funkcję zastępcy kierownika Katedry
objął prof. Krzysztof Goczyła. W roku 2007
zespół Katedry Inżynierii Oprogramowania
liczył ponad 20 osób.

OsiągnięciaOsiągnięciaOsiągnięciaOsiągnięciaOsiągnięcia

Pod kierunkiem samodzielnych pracow−
ników naukowych Katedry zrealizowano 9
rozpraw doktorskich, 1 pracownik uzyskał
tytuł naukowy profesora i 1 pracownik uzy−
skał stopień doktora habilitowanego. Kolej−

nych 10 przewodów doktorskich zostało już
otwartych, a kilka następnych jest w trakcie
przygotowania do otwarcia.

W okresie istnienia Katedry odnotowano
następujące awanse dotyczące stanowisk
pracowników naukowych: 1 stanowisko pro−
fesora zwyczajnego Politechniki Gdańskiej,
2 stanowiska profesora nadzwyczajnego Po−
litechniki Gdańskiej, 5 stanowisk adiunkta.

Katedra dwukrotnie (w latach 1993 i
2006) była organizatorem International Con−
ference on Safety, Reliability and Security
of Computer Systems (SAFECOMP), jed−
nej z najważniejszych międzynarodowych
konferencji poświęconych tematyce wiary−
godności systemów komputerowych.

W roku 2004 Katedra zorganizowała rów−
nież NATO Advanced Research Workshop:
Cyberspace Security and Defense: Research
Issues oraz Joint Research Center Cyber−se−
curity Workshop.  W latach 2001–2004 Ka−
tedra organizowała serię warsztatów poświę−
conych różnym aktualnym tematom z zakre−
su technologii informatycznych, zarządza−
nia projektami, pozyskiwania technologii in−
formacyjnych, bezpieczeństwa informacji
innych, z szerokim udziałem reprezentantów
przemysłu informatycznego. W roku 2001
Katedra zorganizowała dużą międzynaro−
dową konferencję z cyklu ETHICOMP The
Social and Ethical Impacts on Information
and Communication Technologies.

Katedra była inicjatorem Krajowej Kon−
ferencji Inżynierii Oprogramowania (KKIO),
która począwszy od roku 1999 jest regular−

nie organizowana jako główne krajowe wy−
darzenie naukowe w tej tematyce (dwie edy−
cje tej konferencji, w latach 1999 i 2004, były
zorganizowane przez Katedrę).

Dwukrotnie, w latach 1994 i 1996 Katedra
była animatorem i organizatorem ogólnokra−
jowych konferencji Informatyka na wyższych
uczelniach dla gospodarki narodowej.

Od początku lat dziewięćdziesiątych Ka−
tedra jest nieprzerwanie zaangażowana w re−
alizację badań w programach badawczych
Unii Europejskiej. W szczególności pracow−
nicy Katedry uczestniczyli w następujących
projektach:
····· PIPSPIPSPIPSPIPSPIPS [Personalized Information Platform

for Health and life services (Integrated Pro−
ject)],  2004–2007, 6. Program Ramowy UE

····· ANGELANGELANGELANGELANGEL [Advanced Networked embed−
ded platform as a Gateway to Enhance
quality of Life (STREP)], 2006–2008, 6.
Program Ramowy UE

····· DRIVEDRIVEDRIVEDRIVEDRIVE (DRug In Virtual Enterprise),
2000–2002, 5. Program Ramowy UE

····· eAWAREeAWAREeAWAREeAWAREeAWARE (Raising Citizen Awareness
of Information Security), 2002–2003,
5. Program Ramowy UE

····· ISATISATISATISATISAT (Integration of Safety Analysis
Techniques) , 1995–1997, program UE
Copernicus

····· INTACCOMP INTACCOMP INTACCOMP INTACCOMP INTACCOMP ( Integrated network of
RTD Accomplishments),, 1998–2000,
program UE Copernicus

····· SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP (Safety of Hazardous Industrial Pro−
cesses),      1993–1995, program UE PECO

····· INSPIRE INSPIRE INSPIRE INSPIRE INSPIRE (Initiative for Software Process
Improvement in Regions Exterieures),
1998–1999, program UE Copernicus
W ramach tych projektów w Katedrze

opracowano szereg nowatorskich metod i roz−
wiązań w zakresie zapewnienia wiarygodno−
ści systemów i zawartego w nich oprogramo−
wania, poprawy procesów wytwarzania opro−
gramowania i metod zarządzania wiedzą.

Poprzez aktywny udział w pracach Euro−
pean Workshop on Industrial Computer Sys−
tems (EWICS) Katedra wniosła wkład w pra−
ce dotyczące opracowania międzynarodo−
wych standardów dotyczących bezpieczeń−
stwa systemów informatycznych, w szcze−
gólności standardów: IEC61508, ISO14971.

Jednym z głównych celów Katedry jest
bliska współpraca z wytwórcami i odbior−
cami systemów informatycznych. Katedra
była zaangażowana w bezpośrednią współ−
pracę z czołowymi firmami krajowymi i mię−
dzynarodowymi, realizując wspólne projekty
(m.in. projekt COMSOFT we współpracy z

Katedra Inżynierii OprogramowaniaKatedra Inżynierii OprogramowaniaKatedra Inżynierii OprogramowaniaKatedra Inżynierii OprogramowaniaKatedra Inżynierii Oprogramowania

Fot. 1. Zaspół Katedry Inżynierii Oprogramowania (październik 2007).  Od lewej: K. Goczyła, P.
Piotrowski, W. Waloszek, T. Zawadzka, A. Waloszek, A. Kortas, M. Zawadzki, A. Landowska,
A. Bobkowska, K. Wyrzykowski, S. Szejko, J. Górski, M. Piechówka, A. Jarzębowicz, J. Czaja,
G. Gołaszewski, M. Wróbel, A. Wardziński, Ł. Cyra, J. Miler, J. Kaczmarek, M. Witkowicz
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ABB, projekty wdrażania systemów zapew−
niania jakości w firmach krajowych, projekty
poprawy procesów inżynierii wymagań i
szereg innych).

W roku 1998 Katedra jako pierwsza w kra−
ju uruchomiła Studium Podyplomowe Inży−
nierii Oprogramowania, które jest nieprzerwa−
nie realizowane od tego czasu (obecnie pod
nazwą Studia Podyplomowe Nowoczesnych
Metod Inżynierii Oprogramowania) i które
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Katedra była pionierem w skali kraju w
zakresie wprowadzania projektów grupo−
wych do nauczania inżynierii oprogramowa−
nia, w szczególności z wykorzystaniem au−
torskiej metody opartej na zasadzie wyko−
rzystania tzw. „złotego rozwiązania”.

Katedra pozyskała szereg grantów na roz−
wój bazy dydaktycznej, w tym z programu
UE TEMPUS: JEP Laboratory for Quality
in Informatics (1993–1995), JEP Quality
Management in Informatics (1995–1997),
JEP MSc in Applied Informatics  (1993–
1995), JEP Teaching Parallel Processing
(1995–1997), JEP Industrial Software De−
velopment (1997–1999). Katedra pozyskała
również grant z firmy INTEL na budowę
nowego dydaktycznego Laboratorium Inży−
nierii Systemów.

Stan obecnyStan obecnyStan obecnyStan obecnyStan obecny

Obecnie Katedra Inżynierii Oprogramo−
wania zatrudnia 10 pracowników na etatach
naukowo−dydaktycznych, 6 pracowników na
etatach badawczych oraz 2 pracowników na
etatach administracyjno−technicznych. Z Ka−
tedrą współpracuje 12 doktorantów.

Główne kierunki badawcze Katedry to:
zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem
systemów informatycznych, zarządzanie
wiedzą i danymi oraz nowoczesne metody
inżynierii oprogramowania. W Katedrze
działają dwa zespoły naukowe, które pro−
wadzą swoje strony internetowe:
····· Information Assurance Group (IAG) –

http://iag.pg.gda.pl/iag/
Celem tej grupy jest opracowanie nowych
metod służących zwiększaniu wiarygod−
ności systemów informatycznych. Grupa
rozwija metodykę Trust−IT, służącą anali−
zie i uzasadnianiu zaufania do systemów i
infrastruktur IT oraz narzędzia wspoma−
gające zastosowanie tej metodyki. Głów−
nym produktem grupy jest platforma TCT
(Trust Case Toolbox) – narzędzie wspo−
magające budowę dowodów zaufania. Pro−
wadzone są również badania w zakresie
bardziej szczegółowych metod, ukierun−
kowanych na specyficzne zagadnienia do−
tyczące: zarządzania ryzykiem, analizy

przyczyn defektów, wspomagania ochro−
ny prywatności w systemach agentowych
i w aplikacjach internetowych, analizy za−
bezpieczeń systemów IT, bezpieczeństwa
robotów mobilnych czy wykrywania de−
fektów w dokumentacji oprogramowania
poprzez zastosowanie inspekcji.

····· Knowledge Management Group (KMG)
–  http://km.pg.gda.pl/kmg/
Działalność badawcza tej grupy ukierunko−
wana jest na opracowywanie nowych me−
tod służących do efektywnego zarządzania
informacją i wiedzą. Priorytetem grupy jest
to, aby metody i wspomagające je narzę−
dzia były przydatne w zarządzaniu dużymi
wolumenami danych, znajdującymi się w
sieci WWW. Praca grupy koncentruje się
wokół ontologicznych metod reprezentacji
wiedzy, będących zasadniczym elementem
tzw. inicjatywy Semantic Web. Głównym
produktem grupy jest system wnioskujący
KaSeA, przeznaczony do zarządzania du−
żymi bazami wiedzy zgodnymi z Semantic
Web. System ten wykorzystuje nową me−
todę wnioskowania z ontologii, opartą na
logice opisowej, zwaną podejściem karto−
graficznym.
W Katedrze są również prowadzone bada−

nia w zakresie wykorzystania nowych tech−
nologii internetowych w zdalnej edukacji,
szczególnie w tworzeniu materiałów eduka−
cyjnych oraz wspomagania procesów naucza−
nia przez agentów pedagogicznych. Prowa−
dzone są również prace dotyczące zapewnia−
nia bezpieczeństwa systemu operacyjnego
poprzez mechanizmy kontroli integralności
kodu (w ramach tych prac powstała dystrybu−
cja systemu operacyjnego Linux o nazwie cdli−
nux.pl) oraz ulepszania metod budowy syste−
mów informatycznych (w szczególności, za−
proponowano nową metodę sterowania jako−
ścią wytwarzanego oprogramowania, na ba−
zie zbioru stawianych mu wymagań). W Ka−
tedrze prowadzone są również badania nad
wpływem technik wytwarzania oprogramowa−
nia na jego użyteczność oraz zastosowaniem
psychologii i lingwistyki do ich poprawy.

Katedra jest obecnie zaangażowana w re−
alizację dwóch projektów w ramach 6. Pro−
gramu Ramowego UE:
····· STREP Project ANGEL: Advanced Ne−

tworked Gateway to Enhance quality of
Life (okres realizacji: 2006–2008)

····· Integrated Project PIPS: Personalized In−
tegrated Platform for Life and Health Se−
rvices (okres realizacji: 2004–2008)
Oprócz tego w Katedrze jest realizowa−

nych szereg projektów finansowanych ze
źródeł krajowych, w tym grant badawczy
Metody  zarządzania ontologiami i reguła−

mi w bazach wiedzy zgodnych z Semantic
Web.

 W strukturze Katedry funkcjonują dwa
laboratoria:
····· Dydaktyczne Laboratorium Inżynierii Sys−

temów – w tym laboratorium realizowana
jest większość praktycznych zajęć zwią−
zanych z przedmiotami specjalnościowy−
mi i ze studiami podyplomowymi prowa−
dzonymi przez Katedrę. Laboratorium to
zostało utworzone w roku 2000 ze wspar−
ciem grantu otrzymanego od firmy INTEL.

····· Badawcze Laboratorium Zastosowań In−
formatyki – jest to nowe laboratorium (po−
wstało w roku 2007,  na bazie środków z
projektów 6. PR UE oraz z grantów krajo−
wych). Służy ono celom badawczym i sta−
nowi platformę, poprzez którą demonstro−
wane są wyniki projektów badawczych re−
alizowanych w Katedrze. W szczególno−
ści w laboratorium tym budowane są pro−
totypy i zestawy demonstracyjne pokazu−
jące zastosowania technologii informacyj−
nych (w tym technologii internetowych,
bezprzewodowych sieci czujników, tech−
nologii identyfikacji biometrycznej, RFID
i innych) we wspomaganiu zdrowia i zdro−
wego stylu życia (wyniki uzyskiwane w
projektach Programów Ramowych UE),
prototypy narzędzi wspomagających ana−
lizę ryzyka i zaufania do systemów i in−
frastruktur IT, systemy wspomagające au−
tomatyczne przetwarzanie wiedzy i inne.

Katedra prowadzi na kierunku Informa−
tyka WETI  specjalność pod nazwą  inży−
nieria systemów i bazy danych (ISBD). Spe−
cjalność umożliwia studentom zdobycie
umiejętności dających w perspektywie pre−
stiżową i ciekawą pracę. Program specjal−
ności obejmuje między innymi zagadnienia
zarządzania projektami informatycznymi
zarówno z perspektywy wytwórcy systemu,
jak i klienta, metody analizy i projektowa−
nia oprogramowania i baz danych, proble−
my zapewniania jakości oraz procedury oce−
ny wartości biznesowej systemów informa−
tycznych. Duży nacisk jest kładziony na roz−
wijanie umiejętności pracy w grupie. Absol−
wenci są przygotowywani nie tylko jako
wysokiej klasy fachowcy, ale również pod
kątem przyjmowania przez nich w przyszło−
ści funkcji kierowniczych.

Katedra oferuje również możliwości do−
skonalenia umiejętności i wiedzy zawodo−
wej informatykom zatrudnionym w przemy−
śle. Obecnie realizuje Studia Podyplomowe
„Nowoczesne metody inżynierii oprogramo−
wania” (http://www.kio.pg.gda.pl/kio/cku/
sp/io/).
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Katedra aktywnie angażuje się w procesy
transferu technologii i stymulowanie dyskusji
w środowiskach naukowych i przemysłowych,
w szczególności poprzez organizowanie kon−
ferencji, warsztatów i seminariów z udziałem
reprezentantów międzynarodowych i krajo−
wych środowisk naukowych i przemysłowych.
Katedra współpracuje z międzynarodowymi
grupami eksperckimi w zakresie przygotowa−
nia standardów dotyczących bezpieczeństwa
systemów informacyjnych w zastosowaniach
przemysłowych (motoryzacja, kolej, lotnictwo,
medycyna i inne). W szczególności, trafiają tam
wyniki badań w zakresie wiarygodności sys−
temów informatycznych, które są wykorzysty−
wane w pracach nad propozycjami nowych
standardów. Obecnie Katedra współpracuje
bezpośrednio z następującymi instytucjami,
które są jej partnerami w realizowanych wspól−
nych przedsięwzięciach: ATOS Origin (I),
Fundazione Centro San Raffaele del Monte
Tabor (I), Asociation ITACA (ES), The Uni−
versity of Liverpool (UK), Joint Research Cen−
tre (EU), Astra Zeneca (I), Medic4−all (Israel),
GlaxoSmithKline (I), Marsh Risk Consulting,
(NL), Universidad Politecnica de Madrid (ES),
Parc Scientic de Barcelona (ES), Health On
the Net Foundation (CH), Universita Gelgi
Studi di Parma (I), Shenyang Neusoft (China),
Telecom Italia Lab (I ), NXP (NL), University
of Verona (I), Philips Research (D), Techni−
sche Universitaet Berlin (D), SESA Gmbh (A),
Adelard (UK), City University (UK). Katedra

współpracuje również z najważniejszymi kra−
jowymi firmami związanymi z technologiami
informacyjnymi, włączając w to: INTEL, UNI−
ZETO Technologies, Motorola Polska Softwa−
re Center, Prokom Software, ATENA, DNV.

Co dalej?Co dalej?Co dalej?Co dalej?Co dalej?

W podejściu do badań naukowych Kate−
dry można wyróżnić zasadę, że problemy ba−
dawcze muszą mieć wyraźnie określonego

„właściciela”, a uzyskiwane wyniki badań
są poddawane rzetelnej walidacji z perspek−
tywy jego oczekiwań.
Cele badawcze
····· Rozwój innowacyjnych i skutecznych me−

tod oceny oraz zapewniania bezpieczeń−
stwa i zaufania do systemów i infrastruk−
tur z oprogramowaniem, rozwój metod za−
rządzania wiedzą oraz metod poprawy pro−
cesów wytwarzania oprogramowania.

····· Praktyczna demonstracja przydatności uzy−
skiwanych wyników we współpracy z wła−
ścicielami podejmowanych problemów.

Cele dydaktyczne
····· Utrzymanie wysokiej atrakcyjności spe−

cjalności proponowanej przez Katedrę.
····· Rozwój oferty kształcenia ustawicznego

Katedry.
Cele organizacyjne
····· Zbudowanie stabilnego zespołu naukowe−

go, podejmującego wyzwania badawcze w
priorytetowych obszarach, definiowanych
przez odbiorców międzynarodowych (Pro−
gramy Ramowe UE) i krajowych, zdolne−
go do podjęcia skutecznej konkurencji z
najlepszymi w skali międzynarodowej.

····· Stworzenie ram organizacyjnych i finan−
sowych, umożliwiających zatrzymanie w
zespole osób, które zakończą projekty
doktorskie (ochrona przed „ucieczką
kompetencji” z zespołu).

····· Rozwój badawczej bazy laboratoryjnej w
sposób umożliwiający demonstrowanie
przydatności i skuteczności opracowywa−
nych rozwiązań.

Janusz Górski
Krzysztof Goczyła

Fot. 2. Narzędzie TCT w zastosowaniu do uzasadniania zaufania do usług medycznych w pro−
jekcie PIPS

Fot. 3. Laboratorium Badawcze Zastosowań Informatyki  – bezprzewodowa sieć czujników w
projekcie ANGEL
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Dzięki możliwości włączenia w pro−
cesy obliczeniowe realizowane przez

współczesne systemy rozproszone ludzkiej in−
teligencji, staje się możliwe rozwiązywanie
problemów, dla których rozwiązania algoryt−
miczne nie istnieją lub przynajmniej nie są
jeszcze znane. Kluczowe w tej integracji są
dokumenty elektroniczne, czytelne równocze−
śnie dla człowieka i komputera dzięki zasto−
sowaniu języka XML, oraz serwisy WWW,
pozwalające budować aplikacje na zasadzie
dynamicznego wyszukiwania i konfigurowa−
nia dostępnych usług. Ten model przetwarza−
nia rozproszonego stwarza nieograniczone
możliwości budowania systemów informa−
tycznych wspierających realizację ludzkich
przedsięwzięć, wymagających dostępu do
informacji, szczególnie w dziedzinach takich,
jak gospodarka, administracja rządowa,
ochrona zdrowia, kultura, bezpieczeństwo na−
rodowe czy ochrona środowiska.

Historia KatedryHistoria KatedryHistoria KatedryHistoria KatedryHistoria Katedry

Za punkt początkowy ewolucji zasugero−
wanej w tytule należy przyjąć rok 1989, gdy z
Zakładu Systemów Liczących, kierowanego
przez legendarnego docenta Tadeusza Bart−
kowskiego, wyłonił się Zakład Inżynierii
Oprogramowania, którego kierownictwo objął
(podówczas) docent Witold Malina. Profil
badań i dydaktyki nowego zakładu został ukie−
runkowany na zagadnienia związane z meto−
dami wytwarzania oprogramowania, struktu−
rami języków programowania, sztuczną inte−
ligencją i zaawansowanymi aplikacjami z za−
kresu grafiki komputerowej, przetwarzania i
rozpoznawania obrazów. W tym okresie ak−
tywność pracowników Katedry pozostawała
jednak w głównym nurcie inżynierii oprogra−
mowania. Po radykalnej reformie struktury
Wydziału w roku 1992 i powołaniu kilkuna−
stu katedr, specjalizujących się w dziedzinach
pokrywających szczelnie całe spektrum tech−
nologii informacyjnych, zagadnienia badaw−
cze i przedmioty Katedry oddzieliły się osta−
tecznie od głównego nurtu inżynierii oprogra−
mowania i skoncentrowały się na aspektach
inteligentnej interakcji człowieka z kompute−
rem. Tak powstała Katedra Technik Progra−
mowania wprowadziła do programu studiów
na Wydziale nową specjalność magisterską
techniki multimedialne. Z upływem czasu, w
miarę realizacji w Katedrze kolejnych projek−
tów badawczych finansowanych z funduszy
krajowych i europejskich, zagadnienia inteli−

gentnej interakcji, będące przedmiotem zain−
teresowania pracowników Katedry, były stop−
niowo rozszerzane z relacji człowiek−kompu−
ter na relacje człowiek−człowiek za pośrednic−
twem komputera, a także komputer−kompu−
ter w trybie zdalnym – prowadząc do takich
zagadnień, jak współpraca ludzi i kompute−
rów w cyberprzestrzeni, rzeczywistość wirtu−
alna czy systemy uczące się. Ostatecznie w
roku 2004, w związku z kolejną znaczną prze−
budową programu studiów na Wydziale, Ka−
tedra Technik Programowania przekształciła
się w Katedrę Inżynierii Wiedzy, prowadzącą
specjalność przetwarzanie dokumentów cyfro−
wych, przemianowaną nieco później na inży−
nierię dokumentu. Obecna nazwa specjalno−
ści określa jedną z najnowszych, dopiero
kształtujących się dziedzin informatyki, zapo−
czątkowaną powołaniem w 2004 roku przez
Wydział Informatyki Uniwersytetu Berkeley
w Kalifornii centrum badawczo−dydaktyczne−
go pod nazwą Center for Document Engine−
ering. Katedra Inżynierii Wiedzy jest drugim
ośrodkiem badawczym na świecie i pierwszym
w Polsce, w całości zorientowanym na bada−
nia i dydaktykę w tej nowej dziedzinie.

Badania i dydaktykaBadania i dydaktykaBadania i dydaktykaBadania i dydaktykaBadania i dydaktyka

Ze względu na dynamiczny rozwój bar−
dzo młodej dziedziny, jaką jest inżynieria
dokumentu, aktualizacja treści przedmiotów
wykładanych w Katedrze musi odbywać się
praktycznie co 1–2 lata. Z jednej strony
wprowadza to dość znaczne obciążenia dla
kadry, zmuszanej do nieustannej modyfika−
cji realizowanych przedmiotów i rozszerza−

nia ich o nowe treści, ale z drugiej strony
pozytywnie stymuluje wykładowców i licz−
nych doktorantów do intensywnej pracy ba−
dawczej. Wśród zagadnień będących przed−
miotem zainteresowania Katedry można wy−
różnić trzy główne osie tematyczne:
1. Prezentacja informacji w postaci graficz−

nej, obejmująca takie zagadnienia, jak wi−
zualizacja informacji, grafika trójwymia−
rowa, systemy graficzne i rzeczywistość
wirtualną.

2. Pozyskiwanie i gromadzenie informacji,
obejmujące takie zagadnienia, jak przetwa−
rzanie obrazów, systemy widzenia kompu−
terowego, dokumenty i biblioteki cyfrowe.

3. Inteligentna interakcja systemów i ludzi
w cyberprzestrzeni, obejmująca takie za−
gadnienia, jak przetwarzanie języka na−
turalnego, systemy uczące się, wirtualne
zespoły robocze i multimedialne systemy
interaktywne.

Działania prowadzone w tych trzech stru−
mieniach są realizowane przy założeniu kom−
plementarności zadań badawczych, tworzą−
cych rdzeń wszystkich projektów realizowa−
nych w Katedrze. Wspomniana komplemen−
tarność zadań pozwala na harmonijną współ−
pracę tworzonych dynamicznie zespołów za−
daniowych. Na przykład, aktualnie grupa pra−
cowników i doktorantów skupionych wokół
prof. Witolda Maliny podejmuje zagadnienia
z zakresu przetwarzania obrazów i widzenia
komputerowego, podczas gdy dr Mariusz
Szwoch koordynuje prace w zakresie biblio−
tek cyfrowych dokumentów muzycznych,
kierując zespołem wykonawców własnego
projektu badawczego finansowanego przez
KBN. Dr Jacek Lebiedź koordynuje prace
związane z interaktywną wizualizacją sceny
dynamicznej, zainspirowane zakończonym
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niedawno projektem celowym KBN, w któ−
rym kierował zespołem realizującym zadanie
interaktywnej wizualizacji terenu na klastrze
obliczeniowym, a prof. Bogdan Wiszniewski,
oprócz koordynacji wszystkich zespołów za−
daniowych pracujących w Katedrze (mającej
na celu integrację ich działań), jeszcze dodat−
kowo kieruje bezpośrednio zespołem wyko−
nawców opracowujących nowe architektury
dokumentów elektronicznych, umożliwiają−
cych innowacyjne modele przetwarzania w
otwartych systemach rozproszonych.

OsiągnięciaOsiągnięciaOsiągnięciaOsiągnięciaOsiągnięcia

Pracownicy Katedry skupieni we wspo−
mnianych wcześniej zespołach zadaniowych
mogą poszczycić się wieloma wynikami,
osiągniętymi zarówno indywidualnie, jak i
zespołowo. Do najważniejszych indywidu−
alnych osiągnięć badawczych pracowników
Katedry należą:
1. Opracowanie przez prof. Witolda Malinę

metody optymalizacji liniowej transforma−
cji przestrzeni obrazów na bazie analizy
dyskryminacyjnej i rozwinięcia K−L. W tym
celu sformułował rozszerzone kryterium
Fishera i dwuparametrowe kryterium Fishe−
ra, które opublikował odpowiednio w IEEE
Trans. PAMI, w 1981 oraz IEEE Trams.
SMC−B w 2001. Prace te były bezpośred−
nią inspiracją dla dwu rozpraw doktorskich:
dr Agaty Kołakowskiej i dr. Macieja Smia−
tacza, obronionych w Katedrze w latach
2002 i 2003. Wyniki opublikowane w tych
pracach doczekały się już kilkudziesięciu
cytowań w literaturze światowej

2. Rozwiązanie przez prof. Bogdana Wisz−
niewskiego problemu testowania ścieżek
programów sekwencyjnych w obecności
pętli, co pozwoliło skutecznie zredukować
liczbę testów, jakie należy wykonać dla
pełnego przetestowania programu. Zbudo−
wane na podstawie tego rozwiązania narzę−
dzie CAST zostało wdrożone w środowi−
sku przemysłowym w USA, a wyniki opi−
sane w piśmie Software Practice & Expe−
rience w 1991 były wielokrotnie cytowane
w literaturze światowej, w tym w Encyklo−
pedia of Software Engineering wydanej
przez John Whiley & Sons w 1994 roku.

3. Metoda testowania programów równole−
głych i rozproszonych opracowana przez
prof. Bogdana Wiszniewskiego, która
wykorzystuje ideę syntezy maszyn proto−
kołu do tworzenia reguł deterministyczne−
go wykonywania eksperymentów z kodem
programu, pozwalających wyeliminować
skutki eksplozji kombinatorycznej akcji
komunikacyjnych, będących wadą wcze−
śniej stosowanego modelu przeplotowego.

Narzędzie CAST przeznaczone do powta−
rzalnego wykonywania programów rów−
noległych i rozproszonych napisanych w
języku C z wykorzystaniem biblioteki
PVM zostało wdrożone w serii europej−
skich projektów badawczych COPERNI−
CUS i opisane szczegółowo wraz z me−
todą w międzynarodowej monografii przy−
gotowanej wspólnie z prof. Henrykiem
Krawczykiem pt. Analysis and Testing of
Distributed Software Applications   i wy−
danej w W. Brytanii w 1998 roku. Mono−
grafia ta dorobiła się kilkunastu cytowań.

4. Opracowanie przez dr. Jacka Lebiedzia
kilku nowych algorytmów rysowania li−
nii, m.in. bardzo efektywnego całkowito−
liczbowego algorytmu punktu środkowe−
go (ang. midpoint) dla krzywych Béziera.

5. Opracowanie przez dr. Mariusza Szwocha
lingwistycznego modelu opisu i rozpozna−
wania notacji muzycznej oraz algorytmów
segmentacji i rozpoznawania obrazów,
wdrożonych w kompletnym systemie roz−
poznawania partytur drukowanych.

6. Opracowanie przez dr. inż. Jana Daciuka
nowych algorytmów tworzenia słowni−
ków w postaci automatów skończonych.
Algorytmy zostały opublikowane m.in. w
2 artykułach w Computational Lingu−
istics, są wielokrotnie cytowane i zostały
zaimplementowane w postaci programów
i bibliotek używanych w wielu projektach
realizowanych przez niego w różnych
ośrodkach na świecie.
Wymienione wyniki naukowe przełożyły

się na szereg konkretnych systemów i narzę−
dzi informatycznych, zrealizowanych siłami
pracowników Katedry i zespołów przez nich
kierowanych w ramach międzynarodowych
projektów europejskich, bilateralnych progra−
mów międzynarodowych, projektów badaw−
czych i celowych finansowanych na szcze−
blu krajowym (KBN, MNiSzW), a także
umów współpracy z przemysłem krajowym.
Wśród projektów europejskich wymienić na−
leży wspomnianą wcześniej serię projektów
COPERNICUS, finansowanych z 4. Progra−
mu Ramowego UE i realizowanych na Wy−
dziale wspólnie z pracownikami i doktoran−
tami z Katedry Architektury Systemów Kom−
puterowych, oraz projekt MEMORIAL finan−
sowany z 5. Programu Ramowego UE, w
wyniku którego powstał zestaw narzędziowy
DDW do automatycznego wydobywania da−
nych osobowych z archiwalnych dokumen−
tów pisanych na maszynie. Wdrożenia zre−
alizowane w projektach finansowanych z fun−
duszy krajowych obejmują m.in. gdański sys−
tem informacyjny dla osób niepełnospraw−
nych GDASKON, system Vis3D do interak−

tywnej wizualizacji 3D terenu z wykorzysta−
niem klastra obliczeniowego, oraz narzędzia
ScoreExplorer i Guido do automatycznego
rozpoznawania treści dokumentów (partytur)
muzycznych. W ramach lokalnych projektów
wydziałowych w Katedrze opracowano i
wdrożono m.in. systemy AATE do rozpozna−
wania i przetwarzania treści ankiet egzami−
nacyjnych oraz PollReader do rozpoznawa−
nia i przetwarzania treści studenckich ankiet
oceny nauczycieli akademickich.

Wizja przyszłości KatedryWizja przyszłości KatedryWizja przyszłości KatedryWizja przyszłości KatedryWizja przyszłości Katedry

Ze względu na dynamikę młodej dziedzi−
ny, którą Katedra od kilku lat intensywnie roz−
wija, jej perspektywy na przyszłość rysują się
obiecująco. Zbiegają się one z faktem niedaw−
nej akcesji Polski do Unii Europejskiej, w roz−
woju której jednym z głównych priorytetów
jest budowa społeczeństwa wiedzy, w którym
dokumenty elektroniczne i rozmaite „e−syste−
my” je przetwarzające będą odgrywały klu−
czową rolę. Za projektem takiego społeczeń−
stwa idą olbrzymie środki, które Polska zaczęła
z wolna absorbować. Środki te są udostępnia−
ne w ramach rozmaitych programów opera−
cyjnych i funduszy strukturalnych z przezna−
czeniem na projekty badawcze, rozwój infra−
struktury i zasobów ludzkich, wspieranie dy−
daktyki w zakresie eksploracji wiedzy itp. Ka−
tedra bierze aktywny udział w inicjowaniu i
przygotowywaniu wniosków badawczych i in−
westycyjnych do wielu programów finanso−
wanych z tych funduszy, przy ścisłej współ−
pracy z firmami Wybrzeża z sektora małych i
średnich przedsiębiorstw innowacyjnych, jed−
nostek samorządu terytorialnego na wszystkich
szczeblach, od gminnego po wojewódzki, któ−
re wiążą się z osiami tematycznymi wspomnia−
nymi wcześniej . Aktualnie przygotowywane
jest uruchomienie czterech projektów, przewi−
dzianych do realizacji przez różne konsorcja
krajowe i międzynarodowe: wirtualnego mu−
zeum dziedzictwa kultury materialnej Pomo−
rza, inteligentnych dokumentów rozproszo−
nych dla potrzeb administracji państwowej i
sądownictwa, negocjacyjne protokoły uzgad−
niania współpracy jednostek eBiznesu z wy−
korzystaniem rejestru ebXML oraz wdrażania
metod widzenia komputerowego w procesach
technologicznych wybranych firm Wybrzeża
w ramach europejskiej sieci transferu techno−
logii TTN. Jednym z podstawowych założeń
tych inicjatyw jest osiągnięcie sukcesu nie tyl−
ko na płaszczyźnie naukowej (w postaci no−
wych opracowanych technologii i narzędzi),
ale także wdrożeniowych, przy ścisłej współ−
pracy z przemysłem krajowym.

Bogdan Wiszniewski


