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25 sierpień 2021 

Recenzja osiągnięcia naukowego  
„Weryfikacja przystępna dla użytkownika”  
załączonego przez dr. Jakuba Michaliszyna  

do wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

Osiągnięcie naukowe zatytułowane „Weryfikacja przystępna dla użytkownika” złożone 
przez dr. Jakuba Michaliszyna spełnia wszystkie wymagania do osiągnięcia stopnia 
naukowego doktora habilitowenego i z pełnym przekonaniem wnioskuję o jego nadanie 
dr. Michaliszynowi.  

Po osiągnięciu stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki, dr 
Michaliszyn wykazał się bardzo aktywną i pełną istotnych osiągnięć działalnością 
naukową na Uniwersytecie Wrocławskim (5 lat), oraz w Imperial College London (3 
lata)—jednym z wiodących instytutów informatyki w Wielkiej Brytanii.  Badania 
prowadzone przez dr. Michaliszyna były zwykle finansowane przez granty badawcze (np. 
z NCN w Polsce i z EPSRC w Wielkiej Brytanii).  Przywódcze talenty dr. Michaliszyna w 
oryginalnych projektach badawczych o międzynarodowym znaczeniu podkreśla 
kierowanie lub odgrywanie wiodącej roli w trzech grantach (NCN Preludium, NCN 
Sonata, i NCN Opus).  Dr Michaliszyn jest bardzo regularnie zapraszany do pracy w 
komitetach programowych prestiżowych konferencji naukowych (na przykład IJCAI, 
AAAI, i ECAI), co potwierdza jego silną integrację z międzynarodowym środowiskiem 
naukowym, które wysoko ceni jego kompetencje i konstruktywny wkład w rozwój 
dyscyplin naukowych praktykowanych na tych konferencjach.   

Umiejętności organizacyjne i przywódcze dr. Michaliszyna są wysoko cenione przez 
instytucje naukowe w których był lub jest zatrudniony.  W latach 2015-18, dr Michaliszyn 
pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (z 
której musiał ustąpić w związku wymogami formalnymi grantu NCN).  Na Uniwersytecie 
Wrocławskim, Dr Michaliszyn jest członkiem Senatu Uczelni i kluczowych komisji 
uniwersyteckich, senackich, i wydziałowych.  W 2017 roku, dr Michaliszyn otrzymał 
nagrodę rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne.  W czasie 
stażu naukowego w Wielkiej Brytanii, dr Michaliszyn był jednym z organizatorów Logic 
Seminar, największego w Londynie regularnego seminarium poświęconego logice w 
informatyce. 

Warta podkreślenia jest także szeroka gama osiągnięć dydaktycznych i 
popularyzatorskich dr. Michaliszyna.  Zajęcia które zaprojektował i prowadził pomagały 
licealistom doświadczyć i zasmakować matematyki na poziomie uniwersyteckim, 
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początkującym studentom licencjackim informatyki rozwinąć swój profesjonalny 
wartsztat, studentom ostatnich lat zgłębić wiedzę przydatną w pierwszej pracy, oraz 
studentom II. stopnia zapoznać się ze specjalistyczną wiedzą na temat dziedziny badań w 
której dr Michaliszyn jest międzynarodowym ekspertem.   

Najwięcej uwagi pragnę poświęcić opisowi i ocenie badawczych elementów osiągnięcia 
naukowego złożonego przez dr. Michaliszyna.   Choć tematyki trzech części tego 
osiągnięcia (artefakty: 1 artykuł; logiki na przedziałach czasowych: 4 artykuły; oraz 
weryfikacja z wykorzystaniem automatów: 5 artykułów) mogą się wydawać luźno ze sobą 
powiązane, to jednak łączy je silnie spójność metodologiczna oraz dobrze uzasadniona 
potrzeba wynajdywania innowacyjnych rozwiązań które czynią zaawansowane metody 
weryfikacji „przystępnymi dla użytkownika”.   

Nad systemami zorientowanymi na artefakty dr Michaliszyn pracował w czasie swojego 
stażu naukowego w Imperial College London.  Jego wkład w tę dziedzinę badań jest 
metodologicznie charakterystyczny dla jego kultury badawczej i stylu uprawiania nauki.  
Do kierunku badań zorientowanego na praktyczne narzędzia do rozumowania i 
wdrażania procesów biznesowych, dr Michaliszyn wniósł matematyczną precyzję, 
ciekawość fundametalnych barier obliczeniowych, oraz zastosowanie wyrafinowanych 
narzędzi, np. gier Ehrenfeuchta-Fraissego i rozstrzygalności problemu weryfikacji modelu 
dla struktur z jednym stosem.  Jego praca z A. Lomuscio dokładnie określa granicę 
między teorioobliczeniową rozstrzygalnością i nieroztrzygalnością problemów weryfikacji 
systemów zorientowanych na artefakty, w pewnym sensie potwierdzając zasadność 
korzystania w tej dziedzinie technik weryfikacji częściowej, takich jak ograniczona 
weryfikacja modelu i abstrakcja.  

Tematyka logik na przedziałach czasowych była w centrum zainteresowań dr. 
Michaliszyna już w czasie jego studiów doktoranckich.  Staż naukowy w Imperial College 
London pozwolił mu wykorzystać i rozwinąć swoje wiodące kompetencje w tej dziedzinie 
do nowatorskich rozszerzeń i zastosowań w systemach wieloagentowych.  Współpraca z 
A. Lomuscio zaowocowała dystylacją nowych logik dla weryfikacji systemów 
wieloagentowych, jednym z celów których jest poprawa przystępności procesu 
specyfikacji dla typowego użytkownika algorytmicznej weryfikacji.  Nowatorstwo logik 
EHS i EHS^RE, wprowadzonych i badanych w trzech wspólnych pracach, polega na 
zmianie dość typowego w tej dziedzinie modelowania opartego na stanach, na 
modelowanie oparte na przedziałach czasowych, oraz na wprowadzeniu bogatego 
formalizmu opartego na wyrażeniach regularnych, pozwalającego uogólnić klasę modeli 
dla których można stosować metody zautomatyzowanej weryfikacji.  Współpraca z A. 
Lomuscio, który jest specjalistą od weryfikacji, pomogła dr. Michaliszynowi właściwie 
zaprojektować nowe logiki i uzasadnić ich przydatność w praktyce specyfikacji.  Dr 
Michaliszyn odegrał wiodącą rolę w dalszej pracy badawczej która pozwoliła ustalić 
rozstrzygalność i złożoność obliczeniową właściwych problemów obliczeniowych.  Już po 
powrocie ze stażu naukowego w Londynie, dr Michaliszyn ukoronował swoje badania w 
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tym kierunku badawczym pokazując rozstrzygalność problemu weryfikacji modelu 
sytemów wieloagentowych z wyrażeniami regularnymi.  Ten wynik jest opublikowany we 
wspólnej pracy z dr. Witkowskim, choć jak potwierdza ten drugi, dr Michaliszyn sam 
wypracował całe ostateczne rozwiązanie problemu.  Nowatorstwo tego rozwiązania 
polega na zastosowaniu odpowiednio rozszerzonych wyników o rozstrzygalności logiki 
monadycznej drugiego rzędu na drzewach nieskończonych. 

Trzecia i ostatnia część osiągnięć badawczych przedstawionych przez dr. Michaliszyna 
dotyczy weryfikacji z wykorzystaniem automatów i jest wynikiem twórczej i owocnej 
współpracy z J. Otopem.  Ta współpraca rozpoczęła się od wspólnego rozwiązania 
problemu badawczego na temat automatów ze stosem, zainspirowanego przez staż 
badawczy J. Otopa w wiodącym ośrodku IST Austria.  Dr Michaliszyn twórczo i znacząco 
przeformułował główne pytanie badawcze co pozwoliło na jego wspólne kunsztowne 
rozwiązanie, w którym znaczący wkład dr. Michaliszyna był zarówno koncepcyjny jak i 
techniczny, pomimo tego że robił pierwsze kroki w dziedzinie w której jego współautor 
był ekspertem.  Ta współpraca odegrała znaczącą rolę w wyznaczeniu priorytetów 
badawczych dr. Michaliszyna w kontekście „weryfikacji przystępnej dla użytkownika” 
ponieważ uwypukliła bariery jakie stwarzają w praktyce skomplikowane modele.  To 
pomogło w skrystalizowaniu ambitnego i nowatorskiego programu badawczego rozwoju 
metod uczenia maszynowego, których celem jest odsunięcie użytkowników od 
bezpośrednich kontaktów ze skomplikowanymi formalizmami.   

W kolejnej wspólnej pracy, zespół Michaliszyn-Otop zbudował teoretyczne podwaliny 
pod nowe metody uczenia maszynowego automatów z wagami, które znajdują coraz 
więcej zastosowań w weryfikacji.  Ich badania skupiły się na modelu automatów LimAvg 
(„obliczających” granicę średnich wag) w semantyce probabilistycznej: rolę słów 
odgrywają tu rozkłady prawdopodobieństwa na słowach generowane przez 
etykietowane łańcuchy Markowa, a zatem wartości obliczane przez automaty są 
zmiennymi losowymi.  Wyrafinowane przykłady dr. Michaliszyna odegrały pierwotnie 
kluczową rolę przy skierowaniu wspólnych badań na owocne tory.  Dr Michaliszyn wniósł 
także znaczący wkład w wypracowanie wykładniczego algorytmu aproksymacji wartości 
oczekiwanej zmiennej losowej obliczanej przez automat na zadanym łańcuchu Markowa, 
oraz wyciągnął kluczowe dla dalszych badań wnioski o przybliżonej determinizacji 
automatów LimAvg na prawie wszystkich słowach (za wyjątkiem zbioru słów miary zero). 

Dwa ostatnie artykuły z tej serii opisują nowatorskie metody uczenia maszynowego 
deterministycznych automatów na słowach nieskończonych.  W pierwszym z nich, dr 
Michaliszyn wykorzystał techniki wypracowane w poprzedniej pracy do opracowania 
pięknej metody uczenia maszynowego automatów LimAvg opartej na próbkach z 
wartością oczekiwaną na „cylindrach” (tj. zbiorach wszystkich słów będących 
przedłużeniem ustalonego słowa skończonego).  Następnie, razem z J. Otopem, dr 
Michaliszyn dokonał wyczerpującej analizy metod uczenia pasywnego i aktywnego w tym 
kontekście.  Drugi artykuł podejmuje ważne wyzwanie aktywnego uczenia maszynowego 
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automatów deterministycznych rozpoznających omega-regularne języki słów 
nieskończonych.  Postępy we wcześniejszych badaniach nad tym ważnym otwartym 
problemem uczenia maszynowego z klasycznymi zapytaniami (przynależność słowa do 
języka z kontrprzykładami oraz równoważność automatu z automatem docelowym) były 
torpedowane przez fakt że języki omega-regularne nie posiadają własności 
strukturalnych które są kluczowe w klasycznym algorytmie uczenia aktywnego autorstwa 
D. Angluin dla regularnych języków na słowach skończonych.  Dr Michaliszyn 
zaproponował obejście tej przeszkody przez wprowadzenie nowego rodzaju zapytań, 
odpowiedzi na które podają zanimizowane przebiegi docelowego automatu.  Ten pomysł 
został twórczo rozwinięty we ścisłej współpracy z J. Otopem, co pozwoliło na 
opracowanie przełomowego algorytmu uczenia deterministycznych automatów 
rozpoznających omega-regularne języki słów nieskończonych.   Choć w tym modelu 
nauczyciel zwraca bogatsze informacje o docelowym automacie niż w klasycznym 
modelu Angluin, autorzy zadbali o nakreślenie wiarygodnych scenariuszy w których taki 
alternatywny model może być cenny w zastosowaniach.   

Ze złożonego przez dr. Michaliszyna osiągnięcia naukowego wyłania się obraz młodego 
uczonego który konsekwentnie nabywa nowe kompetencje poprzez podejmowanie 
owocnej współpracy z innymi badaczami światowej klasy.  Co imponujące, w tego 
rodzaju współpracy na tematy bliższe specjalizacji swoich współpracowników, dr 
Michaliszyn często odgrywa równorzędną a nawet wiodącą rolę, po bardzo sprawnym 
przyswojeniu sobie metodologii charakterystycznych dla tych tematów, a także 
niejednokrotnie wzbogaca nowe dla siebie dziedziny poprzez twórcze wdrażanie technik 
i metodologii które opanował lub rozwinął w swoich wcześniejszych badaniach.  Oprócz 
owocnej współpracy przekraczającej często granice wąskich specjalizacji, dr Michaliszyn 
wykazał też umiejętność konsekwentnego prowadzenia długafalowych samodzielnych 
badań które prowadzą do przełomowych rozwiązań ważnych problemów badawczych.  
Przykładem może być tutaj wynik na temat rozstrzygalności weryfikacji modelu dla 
systemów wieloagentowych, który choć opublikowany wspólnie z P. Witkowskim, był 
autorskim ukoronowaniem wieloletnich badań dr. Michaliszyna w tej dziedzinie. 

Badania prowadzone przez dr Michaliszyna złożone z jego wnioskiem o nadanie stopnia 
dr. habilitowanego stoją na wysokim światomym poziomie, nie tylko wpisując się w 
ważne współczesne nurty badań praktykowane w najsilniejszych europejskich ośrodkach 
naukowych, ale też wyznaczając nowatorskie strumienie w tych aktywnych 
międzynarodowych nurtach.  O technicznej sprawności, szerokich zainteresowaniach, 
oraz ponadprzeciętnych zdolnościach do twórczej współpracy dr. Michaliszyna świadczą 
także jego liczne artykuły na inne tematy wychodzące poza ramy przedstawionego tu 
osiągnięcia naukowego, na przykład o metodach abstrakcji w weryfikacji, grafowych 
bazach danych, oraz spełnialności logik.  Wypracowane w zróżnicowanych zespołach 
badawczych, prace te zostały opublikowane na czołowych międzynarodowych 
konferencjach oraz w wiodących czasopismach. 
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Podsumowując, uważam że dr Michaliszyn spełnia wymagania do nadania stopnia dr. 
habilitowanego w stopniu ponadprzeciętnym.  Jako samodzielny badacz istotnie 
wzbogaci polskie i światowe środowisko naukowe, nie tylko poprzez wyniki swoich prac 
badawczych, ale też inspirując i wychowując nowe pokolenia badaczy światowej klasy, 
animując krajowe i międzynarodowe środowisko naukowe, oraz służąc swojej uczelni i 
innym organizacjom naukowym w Polsce i Europie poprzez konstruktywne uczestnictwo 
w ich działalności.   

Z pełnym przekonaniem popieram wniosek o nadanie dr. Jakubowi Michaliszynowi 
stopnia doktora habilitowanego. 

Marcin Jurdziński 


