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Fodstawq do przedloaenia recenzji poprawionej wersji rozprawy doktorskiej mgr V/ies*awa
Chmielnickiego pt. ,,Efektywne rnetody selekcji cech i rozwiqzywania problernu
wieloklasowego w nadzorowanej klasyfikacji danych" jest pismo z dnia 17 wrze$nia 2013
roku wystosowane przez dr hab. Zbigniewa Ranachowskiego, Sekretarza Rady Naukowej
Instytutu Podstawowych Froblem6w Techniki Folskiej,Akademii Nauk (IFFT PAN)"

Pismo Sekretarza Rady Naukowej IPPT PAN zostalo przestane wraz z poprawion4 wersj4
rozprawy doktorskiej mgr Wieslawa Chmielnickiego oraz z szeSciostronicowym opisem
zmianw rozprawie doktorskiej po uwagach recenzent6w.

Fo przeanalizowaniu dokonanych zmian uwa2am,2e naniesione korekty znacznie poprawily
jako5i rozprawy doktorskiej" Naniesione korekty usungly wigkszo66 zastrzeheh zawartych w
mojej wczeSniejszej recenzji tej rozprawy. Do najwaZniejszych korekt rozprawy doktorskiej
naniesionych przez mgr Chmielnickiego zaliczam te nawiqzuj1ce do grupy wsp6lczesnych
metod selekcji cech opartych na uwzglqdnianiu koszt6w cech w funkcjach kryterialnych,
m.in. metody Lassa.

W skorygowanej wersji rozprawy doktorskiej zabrakto niestety obszerniejszego odniesienia

sig do poni2szej uwagi w mojej wcze6niejszej recenzjidnia 28 czerwca 2013 roku"

,,- nie uwzglgdnianie struVury zbior|w uczqcych oraz zostosowanej techniki pra"iektowania

kt a syfi kat ar 6w b i n a rny c h w fo r m ow any c h s tr a t e gi a c h d e ko m p o zy ci i pro b I e m u

w ie lokl asowe go na pro b I e rny dwukl a sowe ."

Fodtrzymuj g pon iZsze w4tpl iwo 6c i wyraZone we wczeSn iejszej rece nzj i :

,, Analizy autora oderwane sq jednak od struktury zbiordw uczqcych w poszczegdlnych
przestrzeniach cech jak rdwnieL od zastosowanej techniki projektowania klasyfikator6w w lym
drzew decyzyjnych. Autor ignoruje fakt, 2e stopieft trudnoSci realizacii oraz iakoit
zrealizowanych podzialfw binarnych zbioru klos mo2e silnie zalehet od struktury zbiordw
uczqcych w tym od r62nic w ich licznolci. Pojgcie ,,zrdwitowahane drzewo decyzyine"
nale2aloby raczej wiqzat z odpowiednim podzialem binarnym obiehdw (weWordw cech) a nie



tylko z podzialem klas na dwa podzbiory. W tym kontekscie, deklarowane przez autora
efektywne podeiScie do problemu wieloklasowego oparte na bazie losowych podzialIw
binarnych zbiorw klqs budzi wqtpliwosci zardwno co do efektywnoSci jak i jakosci
proponowanyc h w pracy rozwiqzan"uu

Wyra2am nadziejg, ze mgr Wiestaw Chmielnicki rozwieje te w4tpliwo5ii podczas publicznej
o brony swojej rozprawy doktorskiej.

Fodsumowuj4c tg opinig stwierdzam, 2e rozprawa doktorska mgr Wieslawa Chmielnickiego
spelnia warunki ustawy o stopniach naukowych i o tytule naukowym i wnoszg o
dopuszczenie doktoranta do nastgpnyeh faz postgpowania zmierzajqcego do nadania mu
stopnia doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki.
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