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7A gdzie podziały się nauki 
techniczne?
A gdzie w szczególności jest nasze środowisko?

Osobiście nie spotkałem się z ani jednym czasopismem z naszej dziedziny, które 
wymagałoby opublikowania modelu symulacyjnego, przy użyciu którego otrzymano 
zamieszczone w artykule wyniki.

Replikowalność badań komputerowych (numerycznych, symulacyjnych) jest w tej 
sytuacji praktycznie żadna, bo zbudowanie modelu identycznego z naszym na 
podstawie opisów jest bardzo pracochłonne lub wręcz niemożliwe z uwagi na skąpość 
tych opisów.
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10Pros
transparentność i autentyczność – zaufanie/reputacja jako waluta przyszłości;

replikowalność, weryfikowalność;

rozpowszechnianie wiedzy w sposób przyjazny odbiorcy;

element budowania rozpoznawalności swojej osoby, projektu, uczelni;

promowanie konkretnego artykułu, w tym poprzez dołączenie kopii autorskiej (szereg 
czasopism na to pozwala!);czasopism na to pozwala!);

interakcja z pobierającymi modele (comments and ratings), w tym nowe znajomości;

materiały dydaktyczne dla studentów zawsze pod ręką;

możliwość bieżącego modyfikowania/poprawiania – np. jako dodatek do podręcznika;

możliwość zacytowania modelu w artykule – aktualnie przekonuję zespół 
Mathworksa do stworzenia dedykowanej sekcji w obrębie File Exchange o roboczej 
nazwie Scientific File Exchange;



11Cons

• zapytania emailowe o prace domowe;zapytania emailowe o prace domowe;

• nieuczciwe generowanie przez osoby trzecie wyników do artykułów bez podania cytowania.



12Przykład mojego profilu (stan na 
13.12.2018)

49 modeli od 2014 roku;

35 pozycja w rankingu na ponad 14 tys. (pozycja 22 po odliczeniu 13-stu zespołów samego 
Mathworksa);

850+ pobrań modeli przez ostatnie 30 dni;

jeżeli chodzi o polską reprezentację w pierwszej 250-ce, to na 176-tej pozycji jest jeszcze 
tylko Marek Michalczuk z naszego zespołu (dalszych pozycji nie przeglądałem);

średnia ocena modeli to 4,8 gwiazdki na 5 możliwych – najczęstsze zastrzeżenie to 
niedziałający model (brak biblioteki PLECS?);



13Przykład mojego profilu (stan na 
13.12.2018)

• szacunkowo jedno zapytanie emailowe tygodniowo o pracę domową;• szacunkowo jedno zapytanie emailowe tygodniowo o pracę domową;

• jeden znany nam przypadek wygenerowania przez osoby trzecie wyników do artykułu 
bez podania cytowania (przy wykorzystaniu modelu opublikowanego na profilu Marka) –
zgłosiliśmy do arbitrażu w IEEE, bo cały artykuł to był praktycznie plagiat, ale sprawa 
ugrzęzła i ją porzuciliśmy.



14MATLAB Central Challenge Coin



15Spotkajmy się na MATLAB Central File 
Exchange i podzielmy się modelami!



16Rośnie nowe pokolenie!

LuuMa LEGO Mindstorms EV3 by JK Brickworks
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Dziękuję za uwagę
i zapraszam do dyskusji!


