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RECENZJA
rozprawy doktorskiej mgr. inZ. Jakuba Otrz4ska zatytulowanej

,,Identyfikacja zachowaf i stanu fizjologicznego zwierz4t bazuj4ca na hurtowniach

danych"

Recenzja ta zostala wykonana na podstawie uchwaly Rady Wydzialu Rolnictwa i Bioin2ynierii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 nraja 2018 roku powoluj4cej mnie na

recenzenta przedstawionej rozpftrwy doktorskiej (pismo z dnia 4 sierpnia 2016 roku) i w
oparciu o Umowg o Dzielo nr 2431?.016 z driu 27 czcrwca 2018 roku, gdzie Zamawiajqcym

jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w imieniu kt6rego dzialalaPani Dziekan Wydzialu

Rolnictwa i Bioin2ynierii - prof. dr hab. Anna Kryszak, przy kontrasygnacie Kwestora - mgr

Karoliny Pralat. Rozprawa doktorska bgd4ca przedmiotem tej recenzji zostala wykonana w

Instltucie In2ynierii Biosystem6w na Wydziale Rolnictwa i Bioin2ynierii Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu. Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. inz. Wojciech Mueller z

Instytutu In2ynierii Biosystem6w na Wydziale Rolnictwa i BioinZynierii Uniwersytetu

Przyrodniczego w Pomaniu, a promotorem pomocniczym - dr hab. InZ. Krzysztof Koszela z

Instytutu In2ynierii Biosystem6w na Wydziale Rolnictwa i Bioin2ynierii Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu.

Formalna ocena pracy

Tekst rozprawy zavtiera 121 stron druku formatu A-4, w tym strong tyulowq, spis treSci,

streszczenie w jgzyku polskim i angielskim, listg uZyvanych skr6t6w, wykaz rysunk6w



obejmuj4cy 64 pozycje, spis tabel - 3 pozycje i spis literatury zawieraj4cy I l8 pozycji, w tym

34 2r6dela intemetowe.

Zr6dla literaturowe s4 starannie i adekwatnie do kategorii (dysertacja doktorska), celu i

zakresu pracy wybrane a ich wykorzystanie i cytowanie jest formalnie poprawne a ponadto

logicznie, metodologicznie oraz technologicznie okre5la dziedzing przedmiotowq i

problemow4 pracy lokuj4c j4 na zaawansowanym poziomie wiedzy (data science) oraz metod

i umiejgtnoSci analitycznych (data engineering).

Jgzyk pracy jest gramatycznie poprawny a na wyr62nienie zasluguje poslugiwanie sig

przez doktoranta inzynierskim stylem i naukow4 terminologiq oraz zaradnoSd w uZywanniu

anglojgzycznych poj96, kt6rych polskie odpowiedniki jeszcze nie istniej4. Dotyczy to

zwlasz,cza sk6t6w literowych potraktowanych jako imiona wlasne kryj4cych sig za nimi

obiekt6w, operacji lub metod.

Stwierdzenie poprawno5ci tytulu pracy wymagalo analizy semantycznej terminu

,,hurtownia danych". Dane generowane przez kaidy proces, naturalny oraz sztuczny s4

sygnatur4 zmiennych w czasie i przestrzeni relacji wewn4trzprocesowych (oddzialywan). St4d

zulwansowane metody kognitywne i technologie informatyczne ukierunkowane s4 na

wydobywanie z danych procesowych wiedzy i informacji (data mining, proces mining.

knowledge discovery). Odnosi sig to w szczeg6lnoSci do tytulowej identyfikacji rozumianej,

jak s4dzg jako utozsamianie ruchowych zachowari zwierzqt z ich stanem fizjologicznym a

SciSlej m6wiqc, wnioskowanie o stanie fizjologicznym w oparciu mierzalne dane ruchowe. Z

tytulu pracy wynika,2ebaz4 do takiego wnioskowania sq data warehouses nie po prostu dane,

na przyklad data lakes? Wyb6r hurtowni danych jako analitycznej bazy danych pojwia siE

rczdziale 3.3 ijest wstarczaj4co mocno uzasadniony merytorycznie przez doktoranta i poparty

cytowaniem prac, np. Inmon'a i Kimball'a. Reasumuj4c, odpowiednioSi tytulu pracy do jej

celu, zakresu i zawarto6ci jest dobrze uzasadniona.

Stwierdzam, 2e praca jest kompletna i ma poprawn4 strukturg. Cel i zakres pracy sq

precyzjnie zdefiniowane poprzez sformulowanie egzystencjalnej hipotezy badawczel. Dotyczy

ona zastosowania sensor6w (ibeacon6w) wbudowanych w badany proces i dostarczaj4cych

danych, kt6rych zorganizowanie metodologiczne i technologiczne w formie hurtowni danych,

z uwzglgdnieniem jakoSciowej wiedzy dotycz4cej zachowari ruchowych w relacji do stan6w

fizjologicznych stada kr6w, utworzy bazg analityczn4 ukierunkowan4 na wykrywanie

sktecznych, diagnostycznych cel6w inferencyjnych. Tak zdefiniowana hipoteza badawcza

wymaga rozwi4zania zlolonego problemu naukowego. Jego rozwi4zanie sprowadzono do

poszukiwania odpowiedzi na konkretnie sformulowane w pracy p1'tania szczeg6lowe. Na



wyr62nienie zasluguje sformulowanie listy szczeg6lowych zadafi badawczych, kt6rych

wykonanie okredla precyzyjnie zakres pracy a w szczeg6lnodci zaprojektowanie i zbudownie

systemu pomiarowego z wykorzystaaiem technologi beacon6w oraz odpowiadai4cego mu,

wyspecj alizowanego systemu informatyczne go.

Merytoryczna ocena pracy

Zastosowanie zaproponowanej w pracy metodyki identyfikacji stanu fizjologicznego i

zachowafi bydla opartej na hurtowniach wymagala zbudowania odpowiedniej infrastruktury

informatycznej. zbadano dwa warianty technologiczne takiej infrastruktury. pierwszy, oparty

byl na narzgdziach programistycznych firmy Microsoft a w drugim wykorzystano Google

cloud Storage z baz4 analityczn4 zbudowan4 na na platformie Google Bigeuery. pozwolily

one na budowg struktur programistycznych, kt6rych dzialanie umoZliwialo integracjg danych,

pochodz4cych z wielu 2r6del z tym, Ze pierwszy z nich ,,obci42ony byl wad4 zbyt niskiej

wydajnosci". wersja koicowa zbudowanego systemu skladala sig z beacon6w, telefonow

kom6rkowych z autorsk4 aplikaciq, autorskiej aplikacji integracji danych, analityc znej bazy

danych (autorski schemat) oraz zintegrowanej prezentacji danych.

Pozyskiwanie i przesylanie informacji z beacon6w do chmury obliczeniowej, za

posrednictwem smartfon6w, zostalo wykonane poprzez autorsk4 aplikacjg nazwan| przez

autora cow Behavior Listener (cBL). Ta nazwa jest symptomatyczna dla przyszlych,

inteligentnych infrastruktur informatycznych opartych na paradygmac ie speaking plant/

animal/ environment/ process approach.

Aplikacja (CBL) odbiera, przetwarza, przechowuje i przesyla dalej dane bgd4ce

wynikiem pomiar6w temperatury, przyspieszenia, czasu trwania stanu ruchu/bezruchu

sygnowane unikatowy identyfikator beacona. Dodatkowo telefon odbierai 4cy sygnal wraz z

wspomagajqc4 go aplikacj4 jest w stanie okredlid jego moc. Ta wielkoSd w pol4czenn z

informacjami topograficznlnni umoZliwia lokalizacjg zwierzgcia wewn4trz pomieszczenia.

Na wyr62nienie zasluguje korzystanie przez dokto ranlaz narzEdziakontroli wersji kodu

2r6dlowego GITw polqczeniu z kontem w serwisie github, (popularny serwis do

przechowywania repozytori6w). Kod aplikacji jest og6lnodostgpny online na licencji GpL
(opensource). wykorzystany system kontroli wersj i pozwala migdzy innymi w latwy spos6b

przywr6cii poprzednie wersje, Sledzii historig zmian oraz pelni rolg kopii zapasowej.

Wszl'tkie decyzje metodologiczne podjgte przez autora, w tym te dotyczqce rodzaju i

zakresu danych pomiarowych s4 dobrze uzasadnione. TrafnE decyzj4jest zbadanie moZlowosci



latwego rozszerzenia tworzonej bazy analitycznej o dane pogodowe udostgpniane przez

serwisy internetowe. W pracy pokazano,2e dane pogodowe moZna pozyskai za pomoc4 Apl
udostgpnianego przez serwis: http://api.openweathermap.org poprzez podanie lokalizacj i lub

wybranie konkretnej stacji pogodowej. w przypadku proces6w biologicznych dane pogodowe

mog4 stanowi6 istotny, informatywny kontekst procesowy.

Weryfikacjg opracowanej metody i technologii wykorzystania danych procesowych

przeprowadzono w konkretnym gospodarstwie. Potwierdzono skutecznosi zastosowanla

technologii Beacon6w do rejestrowania i Sledzenia aktywnoici ruchowej kr6w. Uzyskane dane

pozwalaj4 w1'tworzy6 charakterystyki aktywnosci k6w na r62nych poziomach wymiaru czasu

(np. aktywno5i dobowa), co w pol4czeniu z innymi rejestrowanymi wielkoSciami moZe

przyczynit sig do odkycia nowych zaleznosci istotnych z punktu widzenia zachowania, stanu

fizjologicznego i diagnostyki dobrostanu zwierz4t. Zostalo to potwierdzone przeprowadzonymi

badaniami i zilustrowane na wykonanych wykresach dotyczqcych migdzy innymi sygnalizacji

wystqpienia stresu cieplnego, zmian pogody a tak2e wystpienia rui. ChociaZ w tym przypadku

skutecznsi sygnalizacji rui byla obnizona wskutek awaryjnosci zastosowanych beacon6w.

Om6wienie wynik6w badari ukierunkowano r6wnieZ na walidacjg metodyki badari,

utworzonego systemu informatycznego oraz zastosowanej analityki sprowadzonej do

odpytywania zaprojektowanej hurtowni danych. sformulowane wnioski koricowe s4 dobrze

uzasadnion4, logiczn4 konsekwencj4 zastosowanych zaloZeri metodycznych, technologii

informatycznych oraz uzyskanych wynik6w. czgdciowa Ekstrapolacja wiedzy i praktycznych

umiejgtnoSci uzyskanych w wyniku wykonania dzialari konceptu alizacyjnych, poznawczych,

projektowych, pomiarowych i analitycznych skladaj4cych sig na t4 pracg, zostala

przedstawiona w rozdziale I I w formie praktycznych zalecen. Zalecenia te dotycz4

zastosowanych beacon6w, aplikacji CBL, telefon6w kom6rkowych, Bazy walitycznel oraz

komunikacji z uZytkownikiem i sq uZleczne w dalszuch badaniach.

Wniosek koricorvy

Po zapoznaniu sig z tekstem pracy stwierdzam,2e przedstawiona mi do recenzj i dysertacja

doktorska Jakuba Otrz4ska zatytulowana ,,Identyfikacja zachowai i stanu fizjologiczncgo

zv,lierz1t baz\4ca na hurtowniach danych" naleZy do kategorii empirycznych badafr

naukowych w zakresie in2ynierii rolniczej.

Sformulowany problem naukowy zostal rozwi4zany w zadeklarowanym zakresie

wiedzy, umiejgtnosci i technologii informatycznych zastosowanych w konstruowaniu



infrastruktury informatycznej wbudowanej w fizyczny proces produkcji, umozliwiaj4cej

wykorzystanie danych procesowych jako zr6dla wiedzy i informacji umo2liwiaj4cej adaptacjg

do zmieniaj4cych sig warunk6w i ci4gle doskonalenie procesu.

Doktorant wykazal sig bardzo dobr4 znajomodci4 problematyki w zakresie

wynikaj4cym z tematu rczprawy, bardzo dobrym przygotowaniem metodologicznym i

formalnym orM wysok4 sprawnodci4 intelektualn4 niezbEdnq do innowacyjnego

rozwi4zywaNia problem6w naukowych, co w pelni potwierdza Jego przygotowanie do

samodzielnej pracy naukowej.

W zupelnoSci odpowiada to merytorycznym i formalnym wymaganiom zawartym w art.

13 i 14 oraz 3 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tyule naukowym

oraz o stopniach i tltuie w zakresie sztuki - tekst ujednolicony z dnia 18 marca 201 I roku (Dz.

U. nr65 poz.595 zezm.Dz.U.z2005r.nr164, poz. 1365 orazDz.U. 2 2011 r. nr 84, poz.

455) oraz w Rozporz4dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z dnia22 wrzeinia2}ll

roku w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzania czynno5ci w przewodach

doktorskich, w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora

(Dz. U . nr 204, poz. 1200).

Stawiam wniosek o przyjgcie rozprawy doktorskiej pt. ,,Identyfikacja zachowari i stanu

fizjologicznego zwierz4t bazuj4ca na hurtowniach danych" do jej publicznej obrony na

Wydziale Rolnictwa i BioinZynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dyscyplinie

,,inZynieria rolnicza".

Wnioskujg teL o wyr62nienie pracy nagrod4 Rektora, Uzasadnieniem tego wniosku

jest podloZona recenzja rozprawy.

Andrzei Marciniak
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