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1. Obszar

problemowy rozprawy

Recenzowana rozptawa związana jest

z

problematyką projektowania komputerowych

systemów klasyfikacji danych strumieniowych. Nurt ten rozwaŻany jest w literaturze od lat, m.in'

przez ze,społ, z ktorego się wywodzi autorka rozprawy. Doktoranta koncentruje się w pracy na
problemach klasyfikacji danych strumieniowych

z

wykorzystaniem zespołów klasyfikatorów

oraz klasyfikatorów regułowych. Dla tego problemu autorka formułuje oryginalne algorytmy

klasyfikacji oraz dokonuję oceny ich złoŻonościpamięciowej, obliczeniowe.i oraz trafności
klasyfikacji na drodze eksperymentu komputerowego z wykorzystaniem odpowiednio
przy gotowa ny ch baz benchmarkowych.

Liczba obecnie realizowanych projektów orazpozycji literaturowych z tego zakesu dowodzi,
Ze proponowana tęmatyka rozprawy jest

jak najbardziej zgodna z aktualnym nurtęm badań nad

komputerowymi systemami analizy danych strumieniowych oraz wpisuje się

w nurt

badań

związanych ztzw. big data.

W

rozprawie sformułowano dwie tezy, pierwsza sugerująca, Ze wyposazenie systemu

klasyfikacji w jawny detektor zmian parametrów zadania klasyfikacji powinno umozliwić
budowę dobrego jakościowo klasyfikatora o akceptowanej złozonościobliczęniowej. Druga teza

mówi, że korzystając

z

podwójnej reprezentacji wiedzy

z

wykorzystaniem mechanizmów

uogólniania' moze prowadzić do konstrukcji klasyfikatorów regułowych o jakości|epszej niz
znane zliteratury.
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Tak sformułowane hipotezy pracy należy uznać za oryginalne i ambitne, choó w drugiej
hipotezie należałoby podkreślić,ze konstruowany klasyfikator regułowy dedykowany jest
zadaniu klasyfikacji danych strumieniowych

i

ma charakter przyrostowy,

co

zresztą niejako

zostało skorygowane w sformułowaniu celów rozprawy'.

2.

Kompozycja i redakcja rozprawy

Recenzowana rozprawa została napisana w języku polskim i obejmuje sześćrozdziałórv' spis

literatury składający się ze l01 reprezentatywnych dla tematyki rozprawy pozycji' Do pracl.
dołączono takŻę Ż stronicowe streszczenie w języku angielskim.

Praca jest zredagowana na dobrym poziomie edytorskim, niestety w pracy zabrakło
powszechnie spotykanego w tego typu opracowaniach spisu symboli i oznaczeń. Autorka
zamiesciła zbędne spisy rysunków i algorytmów. Szkoda, ze autorka nie zadbała takŻe o
stworzenie indeksu rzeczowęgo, co nie jest trudnym zadaniem przy wykorzystaniu obecnych na
rynku procesorów tekstu, a podnosi niewątpliwie czytelnośćpracy. Należy jednak tu wspomnieć,
Że zamięszczanie indeksu rzeczowęgo nie jest niestety powszechną manierą przy pisaniu prac
doktorskich.

W rozdzialę l został sformułowany tezy oraz celę rozprawy.

W rozdziale 2

przedstawione są zagadnienie związane

z

detektorami zmian parametrów

zadania klasyfikacji, złoŻonymi metodami (bazującymi na koncepcji zespołów klasyfikatorów)
klasyfi kacj i strumieni danych oraz przyrostowymi metodami indukcj i reguł.

W rozdziale 3 przedstawiono oryginalny algorytm klasyfikacji Batch Weighted Ensemble
(BWE) wraz

Z oceną eksperymentalną jego

jakości.

Rozdział 4 przedstawiono przyrostową wersję algorytmu klasyfikacji online Batch Weighted
Ensemble (oBWE) wraz z oceną eksperymentalną jego jakości.

Rozdziały 5 poświęconyjest opisowi przyrostowego algorytmu indukcji reguł Rule-bąsed
Incremental Learner (RILL) oraz eksperymentalnej ocenie jego jakości.

Rozdział 6 podsumowuje pracę, zostajątutakŻewyznaczone kierunki dalszych badań'
Kompozycj

a pracy nie budzi większych

zastrzeŻeń, choć moim zdaniem praca sprawia

wrazęnie sklejonej z dwÓch niezaleŻnych części i wydaje się' ze z poży.tkiem dla niej byłoby albo
poświęcićją w całościkoncepcji BWE, bądź(wg mnie ciekawszej) koncepcji bazującej na
algorytmie RILL. Innym rozwiązanłem mogłoby byc poszerzenie zakresu badań nad algorytmem

RILL m.in., poprzez wyposazenie go w detektor zmian
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parametrów modelu, częgo prawdę

mówiąc spodziewałem się w trakcie lektury rozprawy. Kolejnym mankamentem pracy jest jej

(

zbytnia szczegołowośćw zakresie przedstawienia aktualnego stanu wiedzy dotyczącego metod
klasyfikacji danych strumieniowych, gdzie autorka analizuje dokładnię kaŻdy z przedstawionych

algorytmów poprzez przedstawienie każdej metody Za pomocą pseudokodu,
dokładnie omawia kaŻdy

z

a

dodatkowo

kroków algorytmu, co moim zdaniem jest opisem mocno

nadmiarowym.. Rozdział ten zajmuje 44 strony, a więc ponad i/3 objętościcałej pracy. Podobną
manierę Autorka stosuje w kolejnych rozdziałach, przy opisie oryginalnych metod, co moze jest

bardziej uzasadnione, chociaz wydaje się, Że powinna jedynie skupić się na najwazniejszych
cechach proponowa

3.

ny

ch r ozwiązan.

oryginalneosiągnięcia

Do szczegolnie oryginalnych i wartościowych elementów rozprawy naleŻy za|tczyc:

.

DDM (Drft Detection
MethoĄ, zarówno dla problemu oczenia wsadowego BDDM (Batch Drift Detection
MethoĄ, jak i przyrostowego OBDDM (online Batch Drift Detection MethoĄ. Za
szczegolnie interesujący pomysł uwaŻam wykorzystanię w detektorze modęlu regresji
Opracowanie autorskiej modyfikacji algorytmu detekcji zmian

liniowej, w celu wyznaczenia trendu danych.

o

Opracowanie metody wsadowego uczenia klasyfikatora kombinowanego BWE na potrzeby

rozpoznawania obiektów
parametrów modęlu

.

w

strumięniu danych

z

wykorzystaniem dętęktora zmian

BDDM.

Opracowanie metody przyrostowego uczenia klasyfikatora kombinowanego

OBWE

na

potrzeby rozpoznawania obiektów w strumieniu danych z wykorzystaniem dętektora zmian
parametrów modelu

.

OBDDM.

opracowanie przyrostowego algorytmu uczenia reguł RILL' który wykorzystuje zarówno

wiedzę W postaci reguł, jak

i

wiedzę

o

pojedynczych przykładach.

W

algorytmie

zastosowano m.in., autorskie metody usuwania reguł wykorzystując efekt postarzania.

o oceng

eksperymentalną Zaproponowanych metod,

w tym

porównanie wybranych

wskaźników jakościklasyfikatorów z metodami znanyrni z literatury.

Cele' sformułowane na początku pracy' zostały osiągnięte, a rezultaty otrzymane na drodze
eksperymentów komputerowych utwierdzają mnie

w

przekonaniu

o ich przydatności w

rozważanych przez doktorantkę problemach. Wyniki przedstawione w rozprawie były częściowo
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publikowane

w

materiałach konferencji międzynarodowych

prezentowany na jednej

z

(2

referaty,

naj|epszych konferencji poświęconej uczeniu maszyn

w tym jeden
ECML/PKDD

2013) oraz w czasopiśmie międzynarodowym z listy MNiSzW Foundations of Computing and

Decision Science' Przedstawiony dorobek doktorantki Świadczy,

Że Znaczna

częśĆ,

przedstawionych w pracy wyników została zweryfikowana poprzęz pozytywny wynik procesu
recenzyj

ne

g

o tow atzy szącym wspomn i anym pub ikacj om.
1

4. Uwagi krytyczne
Lektura rozprawy pozwalasformułowaó pewne uwagi natury ogólnej oraz szczęgółowej.
Do uwag natur}' ogólnej zaliczam:

o

W pracy przyjęto dostęp do prawdziwej informacji o etykietach ,,bez większego opóŹnienia''
(s.1a)' Warto byłoby skomentować jak się ma to załoŻenie do mozliwościstosowania tego
typu rozwiązan w praktyce.

o

Nawiązując do poprzedniej uwagi, przy opisie detektorów należałobyzwrócić uwagę, Ze
mogą one tez wykorzystywać dane nieetykietowanę' bądźczęściowo etykietowane (np.
bazującnatzw. uczeniu aktyłvnym) oraz wspomnieć o ograniczeniach tego typu metod.

o

Doktorantka piszę na stronie 20, Że jeŻe|i klasyfikatory bazowe są niezaleŻne' to błąd
klasyfikatora kombinowanego jest niższy od każdego bazowego. Niestety nie jest to prawda,

a błąd zaleŻy od kilku czynników. Przy

roŻnej jakości klasyfikatorów bazowych mozna

pokazac przypadek, Żebłądklasyfikatora kombinowanego będzie wyŻszy niz klasyfikatora
najlepszego z puli1 (np. przy puli 3 klasyfikatorów o błędach odpowiednio 0.Ż,0.3 i 0.4 oraz
regule kombinacji wykorzystującej głosowanie większościowe). Byó może autorka miała na

myślitzw. twierdzenię Condorceta o Sądzie Przysięgłych (Condorcet Jury Theorem), w
którym rozwaŻa się pulę klasyfikatorów bazowych o tej samej jakości. Warto tu takze
przytoczyÓ pracę Valdęmana i Morrisa, w której autorzy dowodzą, Że wymagana jest nie tyle

niezależnoŚć klasyfikatorów bazowych' a nięzaleznośćpopełnian ia przeznie błędów2.

o

Doktorantka powołuje się takŻe na prace Zespołu prof. Rutkowskiego, dlatego warto byłoby

w pracy zamieśció odniesięnie do zalwaŻonego przęz zęspół niewłaściwegostosowania

Mamy raczej gwarancję, żeWąd klasyfikatora kombinowanego będzie nie gorszy od najgorszego z puli.
2 Stephen B. Vardeman and Max D. Morris. Majority voting by independent classifiers can increase enor rates. The
1

Americ an Statistician,

67

(2):94-96, 20 13
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ograniczenia Hoeffdinga, które wykorzystywane jest m.in., przezYFDT, czy VFDR (np' na

/

s. 55).

W detektor zę zmian BDDM przyjęto do ana|izy pule 30 przykładów do wyliczenia wartości
ptĘ. W pracy brak jest uzasadnieniaprzryjęciatakiej wartości'
Dla algorytmu BWE Zaproponowano funkcję wyliczania wag (3.2.) odmienną do stosowanej
prze algorytm AWE, który był swojego rodzaju inspiracją dla doktorantki. Zamieszczono

takŹę dośó obszerne uzasadnienie takiego wyboru, który był poprzedzony badaniami
eksperymentalnymi' gdzie testowano inne funkcje wyznaczania wag. W pracy dość
pobieznie przedstawiono wyniki tych eksperymentów, choć moim zdaniem dobór tej funkcji
jak zachowują
zasługuje na SZerSZę omówięnię . Szczegolnie interesujące byłoby zobaczenie,
inne funkcje w przypadku gdzie algorytm AWE osiągał lepsze wyniki niz RWE oraz

się

OBWE,.

Wyniki eksperymentów nie są przedstawione w zunifikowanej formie i w kaŻdym rozdziale
nieco się roŻnią. Np. W odniesieniu do algorytmów RILL oraz OBWE, przedstawiono testy
rankingowe, natomiast nie wykonano takiej analizy dla BWE. Z niewiadomych mi przyczyn
nie zamies zczono wyników dla algorytmu ACE w przypadku algorytmu oBWE. Warto
także było zadbac o czytelne przedstawienie wyników and'tzy, np.w przypadku testówpos/
moŻna wykorzystać sposoby wizua|izacji wyników przedstawione np' w pracy

hoc,

Demsara3, gdzie dobrze widaÓ, kiedy rcŻnlca pomiędzy poszczególnymi klasyfikatorami
przekraczawartoŚó

kr1Ąyczną. Takie uporządkowanie prezentacji

i

analrizy wyników bardzo

poprawia czytelnośćpracy.

Dobrze byłoby takŻe zamieśció wykresy trafności klasyfikac1i, zapotrzebowania na pamięó
jak np. 3.3 nie
oraz czas1 przetwaruania dla wszystkich baz danych. Zamięszczone rysunki,
są dokładnie opisane, domyślam się, ze przedstawiona zaleŻność,dotyczy wpływu długości

strumienia na odpowiednie wartościwskaŹników jakości.Byó może, dla podniesienia
czytelności pracy, wyniki badań eksperymentalnych powinny zostać zamieszczone w

osobnym rozdzia|e,

co pozwoliłoby takze

uniknąó powielania opisów uzytych w

eksperymentachbaz.

3 Demasar J., Statistical Comparisons of

Classifiers over Multiple Data Sets ,JMLR,7(Jan):1--30, 2006'
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W przypadku eksperymentów dotyczących algorytmu RILL autorka przestawiła wyniki
strojenia parametrów tego algorytmu przyjmując, jak się domyślam,strategię zmiany
jednego parametru w czasię. Jako, Że zakres przedstawionych badań wydaje się niewielki, to
nasuwa się pytanie, czy inne ustawienia były testowane? Czy nie lepszą strategią byłoby

zamiast wykorzystania jednego (zunifikowanego) ustawienia
eksperymentach, mających na celu porównanie

dla wszystkich baz

RILL z innymi algorytmami,

w

stosować

Zawsze najlepsze ustawienie dla danej bazy? Wtedy strojenie parametrów na Sens. Pomijam

takŻę fakt, Że w ptzypadku wybrania jednego ustawienia powinno to być uzasadnione
głębszą analiząporównawcz4, nP. stosując, tak jak w dalsze części,np. testy rankingowe.

W

przypadku opisu warunków przeprowadzonych eksperymentów komputerowych

doktorantka nie zamięŚciła informacji na temat środowiska programistycznego' Systemu
operacyjnego oraz wykorzystanej platformy sprzętowej (rozdziały 3 i 4). Brak jest takze
dyskusji o moŻliwośćzastosowania dekompozycji obliczeń dlarozwaŻanych algorytmów.

Do uwag szczegółowych zaliczam:

o

S. 10 reguła maksymalizacji prawdopodobieństw a posteriori jest prawdziwa jedynie dla
tzw. zer o-jedynkowej funkcj i strat.

o

S. l0 dlaczego przykłady vczącę w strumieniu danych

muSZą pojawiać się nieregularnie?

Moim zdaniem mogą pojawiaó się nieregularnie,bądź nie muszą pojawiać

o

S.

il

waru szerzej skomentowac tzw. dryft wirtualny

zadantę klasyfi kacj i

o W

rozdziale

or

i

się regularnie.

rzeczywisty oraz ich wpływ na

az uczenie.

Ż.5 warto

wprowadzić wcześniej pojęcia uporządkowanego

i

nieuporządkowanego zbioru reguł.

o

ogólna postać reguły przedstawiona na S. 93 moze być koniunkcją większej liczby
selektorów. Doktorantka powinna takŻe uszczegółowiÓ, czy dopuszcza selektory
dysjunkcyjn ę w przypadku atrybutów nominalnych.

o

Praca zredagowana jest bardzo starannie i występują w niej tylko nieliczne niedociągnięcia o

charakterze redakcyjnym, intetpunkcyjnym, bądźjęzykowym. Przykładowo doktorantka
pisze ,,teorią Bayes'a"' a poprawnie ,,teorią Bayesa'' (np. s' 9 i dalej)' gdyŻ jeŻeli odmienione
nazwiska obcojęzyczne mają polską końcÓwkę, to nie stosuje się apostrofa. Inne drobne
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uchybienia znajdują się m.in' na stronach 7 (patrz sformułowanie tezy 2), 19 (niefortunne
uŻycie słowa ,,przetarg"), 20. 44.45 (strategia fexiblę dopasowania), 55, 56, 64, 93.

Akronim oBWE jest niefołtunny.

5. Konkluzja
Doktoranta wykazała się

w

recenzowanej rozprawie właściwiestosowanym aparatem

matematycznym oraz dobrą znajomościąaktualnej problematykt związanej

z projektowaniem

komputerowych systemów klasyfikacji, ze szczegolnym uwzględnieniem problemów związanych
z klasyfikacją strumieni danych.

Recenzowana dysertacja przedstawia rozwiązanie waznego

i

oryginalnego problemu

wzbogacając naszą wiedzę dotyczącą projektowania komputerowych systemów klasyfikacji
danych strumieniowych, a za'warte w niej wyniki badań eksperymentalnych wskazują równieŻ na

możliwośćwykorzystania otrzymanych metod

w

praktyce, m.in.

w

oprogramowaniu

podnoszącym bezpieczeństwa systemów komputerowych (np. filtracja niechcianej poczty, czy
systemy detekcj i intruzów) oraz nadzoru transakcj i

fi

nansowych.

w punkcie 4 rccenzji uwagi o charakterze ogólnym mają w większości
charakter dyskusyjny, bądź porządkowy i nie wpływają w sposób znaczący na pozytywne
wrazenie o pracy. Zamieszczone w recenzji uwagi szczegółowe mogą byc przydatne dla
Przedstawionę

doktorantki w przypadku szefszego publikowania wyników rozpra'wy.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że praca mgr lnŻ. Magdaleny DECKERT

pt.

,,Przyrostowe uczenie reguł oraz wykorzystanie detekcji zmian w blokowych klasyfikatorąch
złożonych''spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim w świetlestosownej ustawy o
tytułach i stopniach naukowych. Wnoszę o jej przyjęcie

DECKERT

i

dopuszczenię mgr inŻ. Magdaleny

do publicznej obrony.
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