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zakres działalności:   

Inteligentna ilościowa i jakościowa analiza dużych zbiorów danych z uwzględnieniem 

detekcji wyjątków. Celem prowadzonych badań jest polepszenie jakości wniosków 

wyciąganych na podstawie analizy zbiorów danych.   

Postawiony cel badań osiągany jest z wykorzystaniem modyfikowanych metod 

klasycznych oraz sztucznej inteligencji, zwłaszcza algorytmów ewolucyjnych, a także 

teorii zbiorów rozmytych.   

  

materiał graficzny  

  

  

  

działalność obecna:   

Prowadzone badania obejmują:  
- Warianty użycia podsumowań lingwistycznych z detekcją wyjątków.  

- Innowacyjne zastosowania metod wnioskowania.  

- Rozwój metod ewolucyjnych, w tym wielokryterialnych.  

- Wielokryterialne wykrywanie wyjątków przy użyciu algorytmów genetycznych.  

- Metody hierarchiczne.  

- Wykrywanie wyjątków w strumieniach danych.  

- Innowacje w użyciu metod statystycznych, odległościowych i gęstościowych.  

- Weryfikacja na rzeczywistych zbiorach danych.  

- Ekstrakcja i generalizacja wiedzy oraz uwzględnianie kontekstu.  

Definicja wyjątku wymaga często łącznegostosowania kilku różnych kryteriów (np. mała 

liczność i odległość od dominujących „typowych” wzorców). Z tego powodu naturalne 

jest rozwijanie i wykorzystywanie metod optymalizacji wielokryterialnej, tutaj 

algorytmów ewolucyjnych.   

  
przyszłe działania:   

1. Rozwój metod efektywnego wykrywania anomalii w zbiorach danych, albo wzorców.  

2. Rozwój w dziedzinie metod optymalizacji wielokryterialnej, który polega na:  
- Adaptacji algorytmów optymalizacyjnych (w tym przypadku genetycznych) do zadań klasyfikacji (wyjątek – nie wyjątek).   
- Opracowania dedykowanych operatorów genetycznych dla problemu detekcji wyjątków.  
- Określeniu sposobu doboru składowych funkcji celu stosowanych w zadaniu optymalizacji wielokryterialnej.   
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