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Opis proponowanego kierunku badań
Rozwój teorii sterowania, teorii sygnałów i uczenia maszynowego wynika między innymi z potrzeby
przetwarzania wielkich zbiorów danych. Technologie tego rodzaju są intensywnie wykorzystywane
również w analizie próbek pakietów sieciowych oraz kształtowaniu dynamiki ruchu sieciowego.
Celem proponowanego kierunku badań jest rozwój algorytmów sterowania, przetwarzania sygnałów
i uczenia maszynowego zwiększających efektywność i bezpieczeństwo systemów informatycznych.
Poszukiwane są m.in. rozwiązania mogące znaleźć zastosowanie w detekcji, identyfikacji, izolacji oraz
tłumieniu wybranych incydentów cyberbezpieczeństwa. Badania mają charakter interdyscyplinarny i
obejmują swym zakresem zagadnienia z obszaru szeroko pojętego uczenia maszynowego oraz
obszaru projektowania nowoczesnych systemów i sieci informatycznych.
Pojawiające się w tym kontekście problemy naukowe wynikają z naturalnych ograniczeń procesów
wykrywania wzorców i prognozowania zjawisk obserwowanych w próbkach ruchu sieciowego, a
także ograniczeń procesów sterowania urządzeniami sieciowymi w warunkach niepewności. Wśród
charakterystycznych cech analizowanych zjawisk wymienić należy m.in. niestacjonarność lub
samopodobieństwo obserwowanych procesów stochastycznych, nieliniowość układów kolejkowania
pakietów, zmienny charakter i wielowymiarowość anomalii w przepływach sieciowych, złożoność
i rozproszoną architekturę sterowanego systemu. W badaniach istotną rolę odgrywają także
ograniczenia wynikające z konieczności implementacji opracowywanych algorytmów w środowiskach
jądra systemu operacyjnego lub sterownika karty sieciowej.
Wymagane kwalifikacje kandydata/kandydatki
 stopień magistra w zakresie informatyki, telekomunikacji, automatyki lub matematyki,
 znajomość podstaw teorii sterowania, przetwarzania sygnałów i uczenia maszynowego,
 znajomość języków programowania C/C++, Python, Java, Matlab, Bash,
 znajomość podstaw architektury sieci komputerowych i inżynierii sieciowej,
 dobra znajomość języka angielskiego.
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