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Ocena poprawionej wersji rozprary doktorskiej mgr Wieslawa bh-i.lnickiego

pt. ,,Efektywne metody selekcji cech i rozrviqzywania problemu

wieloklasowego w nadzorowanej klasyfikacji danych"

Po zapoznaniu sig z poprawion4 wersja rczprary doktorskiej mgr W. Chmielnickiego

podtrzymuj€ mojQ koricow4 porytywn4 ocen€ rozprawy i dopuszczam iA do obrony.

Poprawiona wersja zawiera ustosunkowanie siq do wiqkszoSci moich uwag, cho6 nie

wszystkich.

W szczeg6lnoSci nie znalazNem w pracy Zadnej krzywej ROC klasyfikator6w

zaproponowanych przez doktoranta (uwaga 6sma). Pole pod tqI<rzywq Swiadczy o jakoSci

proponowanego rozwiqzartia. Spodziewam sig na obronie prezentacji takiej krzywej

przynajmniej dla j ednego przypadku.

Nie znalazlem w pracy odpowiedzi na uwagi nr 10 i 17

10. No stronie 63 outor omowia heurystyczny olgorytm generacji kodow zo procq Dietricha [34]

twierdzqc, ie jest skuteczny dlo duiych N. Ai prosi siq, aby pokazai wynik takiej generocji dla

wzmiqnkowonejw procy liczby klas r6wnej 7000.

77. Szkodo, ie wyniki badori ogroniczono do liczby klos r6wnej 50. Z takq liczbq klas metodo OVO

rodzi sobie r1wniei zupelnie przyzwoicie i nie mo realnej potrzeby stosowonio innych

rozwiqzoh. Wyiszoici rozwiqzart proponowonych przez dutoro mo2nq bytoby spodziewat siq

dopiero przy bardzo duiej liczbie klos. Tego jednok outor rozprawy nie sprowdzil

eksperymentolnie i nie udowodnil.

W tabeli 5.4 zestawiono parumetry ,,optymalne" zastosowanych klasyfikator6w.

Intryguj4ce s4 dla mnie wartoSci parametru gamma. S4 one bardzo maNe, co oznacza

zastosowanie bardzo szerokich funkcji j4dra. W praktyce oznacza to, 2e optymalny

klasyfikator jest zbli2ony do liniowego.

Nie znalazlem odpowiedzinauwagQ nr 19:



L9. Mom wqtpliwoici co do selekcji cech. Jqk ten rozdzial mo siq do poprzedniego? Czy w

rozdziole 3 (dotyczqcym klasyfikocji wieloklasowej) nie zostosowono optymalnego zestowu

cech? Jok w takim rozie wytlumoczyi lepsze wyniki klosyfikacji przy broku selekcji w

problemie biatek? W tobeli 4.1- nojlepszo doklodnoii dlo biolek to 54,2% przy najlepszej

selekcji, natomiast bez selekcji(?) w rozdziale 3 w tabeli 3.10 
\o^y 

57,7%. Co zatem daie

selekcja cech?

Podsumowuj4c, podtrrymujg m6j sformulowany w pierwotnej opinii wniosek o

dopuszczenie mgr inZ. Wieslawa Chmielnickiego do publicznej obrony rozprawy

doktorskiej.


