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Jednym z najważniejszych aspektów obliczeń rozpowszechnionych jest 
modelowanie preferencji, co ma znaczenie dla systemów czułych na kontekst i pro-
aktywnych. Zostały przygotowane prace przyjęte i wygłoszone na renomowanych 
konferencjach, wydrukowane w  materiałach konferencyjnych wydanych przez 
wiodące wydawnictwa naukowe.


	 W pracy "Preference Models and their Elicitation and Analysis for Context-
aware Applications" (1) analizowano problematykę budowania modeli preferencji w 
trakcie zbierania wymagań (inżynieria wymagań), co stanowi jedną z 
najważniejszych faz cyklu wytwarzania oprogramowania. Jest to faza początkowa, 
której jakość w sposób zasadniczy wpływa na powodzenie pozostałych faz projektu. 
Uzyskane modele preferencji są następnie poddawane formalnej analizie 
z  wykorzystaniem podejścia dedukcyjnego. Została zaproponowana na bazie 
diagramów UML metodyka gromadzenia informacji o modelach preferencji z 
wykorzystaniem logiki temporalnej. Modele takie mogą być następnie poddane 
analizie formalnej pod katem ich logicznej spójności i poprawności. Proponowana 
metodyka odnosi się do fazy inżynierii wymagań, która jest kluczowa dla 
powodzenia projektów. Modele preferencji bazują na predefiniowanych wzorcach, 
co umożliwia automatyczną generację specyfikacji logicznej ekwiwalentnej 
analizowanym modelom preferencji.


	 Modelowanie preferencji jest także przedmiotem drugiego artykułu (2) i ma 
znaczenie także w systemach planowania agentów oprogramowania i pozwala na 
redukowanie przestrzeni stanów zachowania agentów, co ma także znaczenie 
w procesie analizy ich zachowania.
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