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INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH  

ORAZ WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ I POPULARYZACJI NAUKI KANDYDATA  

DO STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO 
 

DATA: 04.12.2017 

 

NAZWISKO, IMIĘ:  RATUSZNIAK PIOTR 
 

ZAKŁAD/KATEDRA:  INZYNIERII KOMPUTEROWEJ 

 
STANOWISKO:   ADIUNKT 

 

ROK UZYSKANIA STOPNIA DOKTORA: 2011 
DZIEDZINA:   

DYSCYPLINA:   INFORMATYKA 

 

I. WYKAZ PUBLIKACJI STANOWIĄCYCH OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE, O KTÓRYM MOWA W ART. 16 

UST. 2 USTAWY O STOPNIACH I TYTULE NAUKOWYM 

 

A) Tytuł osiągnięcia naukowego: AKCELERACJA OBLICZEN I PRZETWARZANIE DANYCH 
WE WSPÓŁCZESNYCH UKŁADACH FPGA.  

B) Publikacje lub inne prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego:  

 

1. Ratuszniak P. Akceleratory FPGA dla wybranych algorytmów algebry liniowej, Akademicka 
Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa (2014) 

 

Impact factor (IF) według listy JCR
1
:  …  

Punkty wg wykazu czasopism MNiSW
2
: 20 

Procentowy wkład kandydata w powstanie artykułu: 100 %. 

Punkty uwzględniające procentowy wkład: 20 
 

2. Ratuszniak P. Hybrid genetic algorithm for allocation mapping in processor array design,  

Lecture Notes in Computer Science,8353(2013), 305-312 

 
Impact factor (IF) według listy JCR

2
:  …  

Punkty wg wykazu czasopism MNiSW
2
: 10 

Procentowy wkład kandydata w powstanie artykułu: 100 %. 
Punkty uwzględniające procentowy wkład: 10 

 

3. Ratuszniak P.: Processor array design with the use of genetic algorithm,  
Lecture Notes in Computer Science, 7116 (2012), 238-246 

 

Impact factor (IF) według listy JCR
3
:  …  

Punkty wg wykazu czasopism MNiSW
2
: 10 

Procentowy wkład kandydata w powstanie artykułu: 100 %. 

Punkty uwzględniające procentowy wkład: 10 

 
4. Sergiyenko A.,Ratuszniak P.: Searching for Pythagorean triples in FPGA, Przegląd 

Elektrotechniczny (2013) 
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Impact factor (IF) według listy JCR
4
:  …  

Punkty wg wykazu czasopism MNiSW
2
: ?? 

Procentowy wkład kandydata w powstanie artykułu: 50 %. 
Punkty uwzględniające procentowy wkład: ?? 

 

5. Ratuszniak P., Równoległa I potokowa realizacja wybranych algorytmów algebry liniowej w 
układach reporgramowalnych, [w:] Janusz Kacprzyk(red.), Innowacyjne rozwiązania w ob-

szarze automatyki, robotyki i pomiarów,19-29 

 

Impact factor (IF) według listy JCR
5
:  …  

Punkty wg wykazu czasopism MNiSW
2
: 6 

Procentowy wkład kandydata w powstanie artykułu: 100 %. 

Punkty uwzględniające procentowy wkład: 6 
 

 

Sumaryczne wskaźniki wymienionych publikacji: 
Sumaryczny IF wymienionych publikacji: 0  

Sumaryczna liczba punktów: 44  

Sumaryczna liczba punktów uwzględniająca procentowy wkład kandydata:39. 

 
C) Opis merytoryczny osiągnięcia naukowego (maksimum 1 strona): 

 

W trakcie pracy nad rozprawą doktorską poruszyłem 2 zagadnienia. Pierwszym z nich było wy-
korzystanie algorytmów genetycznych do projektowania macierzy procesorowych co pozwoliło 

opracować nowe metody projektowania architektur dla wybranych algorytmów algebry linio-

wej. Drugim zagadnieniem było zastosowanie arytmetyki ułamkowej do efektywniejszej im-

plementacji operacji arytmetycznych w ówczesnych układach FPGA. Obecna praca rozszerza to 
zagadnienie o różne algorytmy obliczeniowe, a nawet szerzej – różne algorytmy przetwarzania 

danych. W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój układów FPGA, układy te są 

szybsze, większe oraz posiadają więcej wbudowanych bloków funkcjonalnych o nowej archi-
tekturze, np. wbudowane bloki DSP pracujące w zmiennoprzecinkowej  reprezentacji danych, 

co diametralnie zwiększyło konkurencyjność zastosowania w obliczeniach, zwłaszcza na ciągle 

bardzo atrakcyjny współczynnik wydajność/pobór mocy w stosunku do innych sprzętowych 
platform obliczeniowych jak wielordzeniowe procesory CPU oraz akceleratory GPU.  

 

Po zaprojektowaniu architektur dla wybranych algorytmów algebry liniowej znaczną część swo-

jej pracy naukowej poświęciłem na analizę współczesnych potrzeb w zakresie akceleracji obli-
czeń w których zastosowanie układów FPGA mogłoby przynieść istotne korzyści. Jednym z ta-

kich zastosowań są algorytmy klasyfikacji w dziedzinie Machine Learning. Znaczna część algo-

rytmów klasyfikacji oparta jest o realizację klasycznego mnożenia macierzy lub mnożenia ma-
cierzy przez wektor. Będąc częścią profesjonalnego  zespołu projektowego wewnątrz firmy IN-

TEL opracowałem i zaimplementowałem akcelerator algorytmu mnożenia macierzy pracujący 

z wieloma reprezentacjami danych. Akcelerator został wykorzystany na platformie serwerowej 
wspólnie z procesorem Xeon Brodwell i pozwolił na uzyskanie lepszego całkowitego współ-

czynnika perf/watt a rezultaty pracy zaprezentowano na jednej z konferencji. W kolejnym etapie 

pracy dzięki atrakcyjnemy współczynnikowi perf/watt akcelerator został zmodyfikowany i po-

szerzony o możliwość wykorzystanie dodatkowych reprezentacji danych w celu zastosowania 
do klasyfikacji w sieciach CNN(Convolutional Neural Network). Zastosowanie tych sieci jest 

jedną z kilku bardzo dynamicznie rozwijanych gałęzi zbioru algorytmów Deep Learning wyko-

rzystywanych między innymi do klasyfikacji obrazów. Wykorzystanie tego akceleratora sieci 
CNN zostało opisane w pracy naukowej i jest obecnie przyjęte na jedna z lepszych konferencji 

w dziedzinie układów FPGA w USA. 

                                                             
4 należy podawać wartości obowiązujące w roku opublikowania 
5
 należy podawać wartości obowiązujące w roku opublikowania 
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W kolejnych badaniach planuje wykorzystać akceleratory FPGA do realizacji wybranych algo-

rytmów wykorzystywanych w networking’u(współcześnie dynamicznie rozwijana dziedzina, 

np. sieci 5G) oraz w obliczeniach o niestandardowych reprezentacjach danych, np. obliczeniach 
wymagających bardzo dużej precyzji obliczeń. Jeżeli wystarczy czasu, to planuje również po-

wrócić do zagadnienia efektywnego projektowania architektur macierzy procesorowych z wy-

korzystaniem programowania z ograniczeniami oraz algorytmów mrówkowych, które są efek-
tywne do optymalizacji algorytmów opartych o grafy. 

Znaczną część ostatnich 2 lat pracy poświęciłem na budowanie zespołu oraz możliwości współ-

pracy z ludźmi nauki z rożnych części świata. Obecnie współpracuje z naukowcami z USA, In-

dii, Australii, Ukrainy i Bułgarii, co było niezbędne do dalszej efektywnej pracy naukowej.     
 

II. WYKAZ INNYCH (NIE WCHODZĄCYCH W SKŁAD OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONEGO W PKT I)  

OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH ORAZ WSKAŹNIKI DOKONAŃ NAUKOWYCH  
 

A) Publikacje naukowe opublikowane w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation 

Reports (JRC):  
 

 

B) Monografie, rozdziały w monografiach, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodo-

wych lub krajowych oraz materiałach konferencyjnych, innych niż znajdujące się w bazie, o 
której mowa w pkt II A:  

 

1. Ratuszniak P., Gątnicki Ł., Aplikacja wyszukiwania i wizualizacji trasy dla przewoźników 
samochodowych, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Kosza-

lińskiej, 2013 

 

Impact factor (IF) według listy JCR: 0  
Punkty wg wykazu czasopism MNiSW: 1 

Procentowy wkład kandydata w powstanie artykułu: 50 %. 

Punkty uwzględniające procentowy wkład: 0.5 
 

2. Wojszczyk R., Ratuszniak P.: Trudności w implementacji wzorców projektowych w małych 

zespołach, „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka”, Kwartalnik 
Politechniki Gdańskiej (2017) 

  

Impact factor (IF) według listy JCR: 0  

Punkty wg wykazu czasopism MNiSW: 6 
Procentowy wkład kandydata w powstanie artykułu:  20%. 

Punkty uwzględniające procentowy wkład: 1.2 

 
 

Sumaryczne wskaźniki wymienionych publikacji: 

Sumaryczna liczba punktów: 8  
Sumaryczna liczba punktów uwzględniająca procentowy wkład: 1.7 

 

C) Zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne:  

 
1. Piotr Ratuszniak, Krishnan Srivatsan, Duncan Moss – “General Matrix Multiplication Ac-

celerator for different data representation implemented in Xeoan+FPGA HARPv2 platform.” 

2016-2017 w INTEL POLAND/USA 
 

D) Udzielone patenty międzynarodowe i krajowe: 

  

E) Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione 
na międzynarodowych lub krajowych wystawach /lub targach: 

https://www.researchgate.net/publication/262691477_Aplikacja_wyszukiwania_i_wizualzacji_trasy_dla_przewoznikow_samochodowych?_iepl%5BviewId%5D=g1M9ygkLD17PiVE5kEkpLqeB&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A262691477&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/262691477_Aplikacja_wyszukiwania_i_wizualzacji_trasy_dla_przewoznikow_samochodowych?_iepl%5BviewId%5D=g1M9ygkLD17PiVE5kEkpLqeB&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A262691477&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
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F) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, utworów 

i dzieł artystycznych: 
 

G) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich pro-

jektach: 
 

H) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową:  

 

1. Nazwa nagrody, rok przyznania, nazwa organu przyznającego nagrodę, określenie tytułu z 
jakiego została przyznana nagroda.  

 

Nagroda Rektora Polietchniki Koszalinskiej za działalność naukowa II stopnia w 2012r 
 

Nagroda Rektora Polietchniki Koszalinskiej za działalność naukowa III stopnia w 2014r  

 
 

I) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych:  

 

1. Piotr Ratuszniak,2013,  Searching for Pythagorean triples in FPGA ,Krajowa Konferencja 
Elektroniki, Darłówko, Polska (sesja plakatowa) 

2. Piotr Ratuszniak, 2012, Hybrid genetic algorithm for allocation mapping in processor array 

design, Large Scale Scientific Computing, Sozopol, Bułgaria 
 

 

III. PARAMETRY BIBLIOMETRYCZNE   

 
A) Baza Web of Science (WoS): 

 

Liczba zaindeksowanych prac:  4 
Sumaryczny IF: 0 

 

Liczba cytowań:  4  Liczba cytowań bez autocytowań: 4 
 

Indeks Hirscha (h): 1  

B) SCOPUS 

 
Liczba zaindeksowanych prac:  8 

Liczba cytowań: 7  Liczba cytowań bez autocytowań: 5 

 
Indeks h: 2   Indeks h bez autocytowań:2 

 

C) Google Scholar 
 

Liczba zaindeksowanych prac:  15 

Liczba cytowań:  26   

Indeks h: 3    
D) DBLP (tylko w dyscyplinie informatyka) 

 

Liczba zaindeksowanych prac:  4 
 

IV. DOROBEK DYDAKTYCZNY I POPULARYZATORSKI ORAZ INFORMACJA O WSPÓŁPRACY MIĘ-

DZYNARODOWEJ  

 
A) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych:  
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B)  Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:  

C) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych:  

 
1. Polskie Towarzystwo informatyczne, członek, 2010 - … 

 

D) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych:  
E) Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych:  

F) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych:  

 

1. „Zeszyty naukowe Wydziału Elektroniki I Informatyki Politechniki Koszalińskiej”, 2014 r, 4 
artykuły (około) 

 

G) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajo-
wych:  

 

1. Nazwa programu i organu finansującego jego realizację, okres trwania projektu, tytuł projek-
tu, charakter uczestnictwa kandydata. 

 

H) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt. II H: 

 
I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki:  

 

1. Utworzenie i prowadzenie koła naukowego „Grupa .NET Politechniki Koszalińskiej” w la-
tach 2009-2015 

 

J) Opieka naukowa nad studentami w toku specjalizacji:  

 
1. Prowadzenie 12 zakończonych prac magisterskich i 18 inżynierskich 

 

K) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze promotora pomocniczego:  
 

1. Rafał Wojszczyk, Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej  

2. Opieka naukowa nad nowym doktorantem Krzysztofem Drobińskim(HARPv2) – w przy-
szłości promotor pomocniczy  

 

L) Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich:  

M) Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie:  
N) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych:  

O) Inne osiągnięcia, nie wymienione:  

 
1. Principal Engineer w programie HARPv2, uzyskanie udziału współpracy WEiI PK z INTEL, 

2017  

 
Podpis kandydata 

 

 

 
 

Zapoznałem się z informacją kandydata 

Podpis Kierownika Katedry/Zakładu 


