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Pakowanie online prostokgtdw i d-wymiarowych kostek

Praca Pana tr-ukasz Zielonki poSwigcona jest zagadnieniu pakowania online
d-n.ymiarowych kostek do ustalonej d-nry-iarowej kostki, gdzie przez kostkg
wymiaru d rozumiem iloczynkartezjariski d odcink6w domknigtych. M6wimy,
2e rodzina kostek jest upakowana do ustalonej kostki, ktorq bEdE nazywal kostkq
docelow4, jeSli wszystkie kostki rozpatrywanej rodziny s? zawarte w kostce
docelowej, a wngtrza pakowanych kostek sq rozlqczne. Pakowanie odbywa sig
metod4 online, jeSli nie zrramy zawczasu kostek pakowanych, tzn. kolejn4
pakowan4 kostkg pomajemy dopiero po upakowaniu poprzednich.

Praca w istocie sklada sig z crterech publikacji: trzech wsp6lautorskich
(z promotorem) i jednej samodzielnej. W rozdzialach od drugiego do pi4tego,
Autor zamieszczatlumaczenia na jgzyk polski wspomnianych czterech prac.
W rozdziale pierwszym znajduje sig rys historyczny dotyczqcy zagadnien
pakowania oraz podstawowe pojgcia wykorzystywane w pracy. W koriczqcym
pracA rozdz\ale sz6stym zawarta jest krotka informacja o pakowaniu online
kostek do binow.

Poniewaz wszystkie czasopisma, w kt6rych ukazaly sig omawiane prace
s? recenzowane, nie analizowalem dowod6w twierdzeri pod wzglgdem ich
poprawnoSci bowiem zostalo to juz raz uczynione.

Pierwsze twierdzenie omawiane w pracy dotyczy upakowania online
prostok4t6w w kwadracie jednostkowy. Twierdzenie 2.2, zamies zczone
w rozdziale drugim, orzeka, 2e kahdy ci4g prostokqt6w, ktorych boki nie



przekraczaj4 jedynki a suma p6l nie przel<racza w przyblizeniu 0.28, mozna
upakowa6 online w kwadracie jednostkowym.

Gl6wne twierdzenie rozdzialu trzeciego jest pewnym uog6lnieniem rezultatu
z rozdzialu drugiego. Twierdzenie 3.9 m6wi, 2e kahdy ci?g d-nry*iarowych
kostek, kt6rych krawgdzie nie przel<raczEqjednoSci a ich calkowita objgtoS6 nie
przelcracza liczby (3 -2sqrI(2))3"{-d), da sig upakowai do d-nry*iarowej kostki
jednostkowej.

Zagadnienie poruszane w rozdziale czwartym roimi sig nieco od poprzednich:
zamiast pakowa6 online kostki do jednej kostki docelowej, kostki pakowane sQ
do n rozlqcznych kostek. Twierdzenie 4.8, gl6wne w rozdziale czwartym,
podaje warunki, przy ktorych takie pakowanie jest mozliwe poczqwszy od
wymiaru pig6.

Listg crterech omawianych w pracy publikacj i zamyka rczdziaL piety. Dotyczy
on pakowania kostek 4-nrymiarowych. Twierdzenie 5 .I0 orzeka, Le kaady ciqg
4-wymiarowych kostek o calkowitej objgtoSci nie przel<raczajqcej 1/8 mohna
upakowa6 online do 4-wymiarowej kostki jednostkowej.

Og6lna strategia pakowania w wigkszoSci rozpatrywanych przypadkach jest
podobna. W zaleimofici od wymiar6w kostek s? one umiesz czane w r6imych
rejonach kostki docelowej. Rejony te s4 zwykle kostkami podzial6w kostki
docelowej na mniejsze kostki, przy czym podzialy te cechuj4 sig wysok4
regularnoSci4. Elementy tych podzial6w sQ czgsto odpowiednio numerowane.
Moma te podziaty zinterpretowad jako wprowadzenie ukladu wsp6lrzgdnych.
JednoczeSnie takie wyjSciowe podziaty nadajq pewng strukturg koricowemu
upakowaniu kostek. Korzystajqc ze stosownego algorytffiu, kt6ry jest opisany na
pocz4tku kazdego procesu pakowania, umiesz czamy kolejne kostki w
odpowiednich kostkach podzialu kostki docelowej w zaleznoSci od ich
wymiar6w. Pod wzglgdem wymiar6w pakowane kostki r? dzielone na szereg
klas: niekiedy vvyr6iniamy kostki bardzo duhe, duze, male itd. Czasami naIeiry
odwolad sig do tomografii, to znaczy wykorzysta6 strukturg przekroj6w
upakowanych kostek z odpowiedni4 kostk4.

Srodki matem atyczne uzywane w sformulowaniach i dowodach s4 elementarne.
Gl6wnie por6wnywane s? wymiary kostek oraz obliczane ich objgtoSci.
TrudnoSd nie lery zatem w skomplikowanym aparacie matematycznym, ale
w opisie strategii pakowania i kontroli jej wykonania. Proces decyzyjny
polegaj qay na rozstrzygnigciu, w kt6rym obszarze kostki docelowej umieSci6
pojawiEqca sig kostkg, rozpada sig na liczne przypadki, w kt6rych trzeba
uwzglgdni6 globaln4 i lokalna strukturg kostek juZ upakowanych. Jest to malo
komfortowe dla crytelnika, ale nie wida6 innej metody. Bardzo wiele



problem5w dotyczqcych pakowari, w szczeg6lnoSci podziat6w, jest
tozstrzyganych poptzez zmudne analizowanie lokalnych struktur pakowanych
obiektow. Brak silnego aparatu matematycznego jest zresztqgl6wn4 przeszkod?
w rozwoju badarl nad podzialami i upakowaniami. (Wyj4tkiem s4 tu podziaty i
pakowania o z gory zadanej regularnoSci, np. podziaty i pakowania kratowe.)
WigkszoS6 problem6w z tej dziedziny jest niezwykle prosta w sformulowaniu i
niezwykle trudna w osi4gnigciu jakiegokolwiek postgpu. Dlatego ka1dy
nietrywialny rezultat z tej dziedziny nale 2y uzna(, za pewien sukces. Tak tez
oceniam zaangahowanie Autora w omawianq w pracy tematykg. Pan tr-ukasz
Zielonka wykazal sig biegtoSci4 w zagadnieniach pakowania kostek online.

Jak wspomnialem na wstgpie, Autor skupil sig na wiernym zreferowaniu
czterech publikacji. Ich tlumaczenia (z jgzyka angielskiego) w rozdzialach od
drugiego do piqtego sqrozlqczne. Skutkuje to pewnymi niezrgczno$ciami, jak na
przyklad umieszczenie definicji boxu w paragrafie 3.3., cho6 boxy sg
zdefiniowane iuL w rozdziale pierwszym. Podobnie, rezultaty zawarte w
lematach 5. I i 5.2 mohna bylo Smialo poda6 w tekScie , bez zbgdnego
vrryro2niania, tak jak jest to podane w oryginale. Jednym slowem, zamiast
wiernie tlumaczyc publikacje, Autor mogl pokusid sig o trochg bardziej spojn4
prezentacjQ wynikow przy jednoczesnym uproszczeniu tekstu fiak wspomniane
lematy). By6 moze lepiej byloby nezygnowad z bardzo szczeg6lowych
dowod6w, prace zostaly przecieZ opublikowane, na rzecz ukazania naczelnych
idei i metod lqczqcych wszystkie omawiane prace. Praca doktorska moae by6
czytana przez osoby o rozs'rym stopniu przygotowania matem atycznego i
uproszczenie tekstu, zwlaszcza tlumaczen, jest wskazane. Nie oznacza to, Le
Autor pozostawil czytelnika na pastwg "pigtrowych" dowod6w. Istotnq czgsci4
pracy sq. czytelne rysunki i liczne przyklady, dzigki, kt6rym mozemy
kontrolowa6 tekst.

Oprocz rysu historycznego dotyczqcego problemu pakowania, w pracy nie
znajdziemy szerszej dyskusji na temat pakowari kostek. W zasadzie nie wiemy
czy zagadnienie pakowania online kostek jest jedynie ciekawym problemem
matematyczny ezy tez stoi za nimjakaS szersza perspektywa. Dopiero na kofcu
pracy otrzymujemy informacje o zwiqzkach pakowania do bin6w z informatykq
czy logistyk4. Wprawdzie bogata bibliografra wskazuje odpowiednie irodla, ale
wydaje sig, ze mohna bylo doda6 kilka przyklad6w ubycia zagadnierl pakowania
do rozstrzygnigcia innych problem6w. Szczeg6lnie brakowalo mi informacji na
temat eksperyment6w komputerowych zwiqzanych z prezentowanymi
zagadnieniami. W ostatnich latach nastqpil du?y postgp w wykorzystaniu
technik komputerowych w matematyce dyskretnej. Za pomocQ migdzy innymi,
solwer6w programowania liniowego (np. Gurobi) lub solwer6w SAT, stawiane
s? nowe hipotezy i weryfikowane stare. Id4c krok dalej , zagadnienia upakowari
online powinny by6 Wzwaniem dla algorytm6w sztucznej inteligencji.



Powyzsze mankamenty nie stanowi4 jednak przeszkody d\a poz.ytywnej oceny
pracy Autora. Uwaham) 2e praca doktorska Pana N-,ukasza Zielonki spelnia
warunki stawiane rozprawom doktorski, zgodnie z obowiqzuj?cQ UstawE o
Stopniach Naukowych i Tyule Naukowym i wnoszg o dopu szczenie Doktoranta
do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
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