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Opis pracy  
Przedmiotem badań są procedury identyfikacji elementów nietypowych, klasteryzacji oraz klasyfikacji dla 

przypadku warunkowego, tzn. gdy charakterystyki rozkładu zbioru danych zależą od wielkości dostępnych 

metrologicznie (np. bieżącej temperatury), co w praktyce umożliwia skuteczne uściślenie oraz aktualizację 

stosowanego modelu. W celu rozwiązania tak sformułowanego zagadnienia użyte będą nieparametryczne 

metody estymacji, uniezależniające projektowane procedury od rozkładu danych w badanym zbiorze. W 

poszczególnych aspektach zostaną wykorzystane elementy inteligencji obliczeniowej - logika rozmyta (w tym 

intuicjonistyczne zbiory rozmyte) oraz algorytmy genetyczne. Uzyskane wyniki będą zilustrowanie i 

przetestowane z użyciem danych syntetycznych oraz benchmarków, a także badań z zakresu inżynierii 

środowiska prowadzonych na WFiIS AGH, jak również - opcjonalnie - w dziedzinie zaproponowanej przez 

Doktoranta. Przypadek bezwarunkowy został z powodzeniem przebadany, zweryfikowany i zastosowany  

[1-4] we współpracy z ówczesnymi doktorantami - słuchaczami Studium Doktoranckiego IBS PAN -  

dr hab. M. Charytanowicz, dr hab. inż. P.A. Kowalskim, dr D. Kruszewskim oraz dr S. Łukasikiem.  

Od Doktoranta wymagane są predyspozycje matematyczne oraz umiejętność programowania.  
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