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Recenzja

rczprary doktorskiej mgr inZ. Jakuba Otrz4ska pt. ,,ldentyfikacja zachowafi i stanu fizjologicznego

zwierz4t bazuj4ca na hurtowniach danych" wykonanej na stopieri doktora nauk rolniczych z

zakresu inzynierii rolniczej. Rozpmwa doktorska zostala wykonana w Instyucie In2ynierii

Biosystem6w Wydzialu Rolnictwa i Bioinzynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod

kierunkiem prof. dr hab. in2. Wojciecha Muellera.

l. Og6lna charakterystyka pracy

Pruca liczy 121 stron maszynopisu formatu 44, l4cznie ze spisem tre5ci oraz spisem tabel (w

liczbie 3) i rysunk6w (w liczbie 64). Praca zostala napisana wedlug wymog6w stawianych

przyrodniczym pracom eksperymentalnym i sklada sig z 11 rozdzial6w i wykazu literatury

zawieraj4cej 84 pozycje, w wigkszo3ci obcojgzyczne (angielskojgzyczne - 70 pozycji i 3

niemieckojgzyczne) oraz Zr6dla intemetowe w liczbie 34. Doktorant powoluje sig na 3 pozycje, w

kt6rych jest wsp6lautorem. Duaa czg(C cytowanej literatury @2 pozycji) pochodzi z ostatnich l0

lat. Swiadczy to o aktualnoSci badan i znajomo5ci wykozystania najnowszej technologii

informacyjnej w rozwi4zaniu poruszonego problemu.

2. Merytoryczna ocena pracy

Oceniana monografia dotyczy identyfikacji zachowari i stanu fizjologicznego zwierzql z

wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjnych i nowoczesnych urz4dzeh

pomiarowo-rejestrujAcych. Gl6wnym celem rozprawy bylo opracowanie metody identyfikacji

zachowaf i stanu frzjologicznego bydla mlecznego wykorzystuj4cej wielkoici pomiarowe z

beacon6w (tzn. wzEdzeh emituj4cych sygna\y za pomocq technologii Bluetooth), kt6re

przetworzone do postaci hurtowni danych pozwol4 na pelniejsz4 identyfikacjg zachowaf i stanu



fizjologicznego bydla mlecznego ni2 dotychczas stosowane. Zaproponowane rozwiqzanie w postaci

systemu informacyjnego wykorzystuje zaawansowane technologie nawiqzuj4ce do tematyki

,,Intemet rzeczy", dzialaj4ce w standardzie BLE (ang. Bluetooth Low Energt). Tematyka badari

dotyczy wigc sposobu pozyskania danych, ich gromadzenia i analizy dla potrzeb monitorowania i

oceny dobrostant zwierz4t. Doktorant zaproponowal nowoczesne narzgdzia przetwarzania dtZych

zbior6w danych tzn. Big Data, kt6re z powodzeniem wykorzystane mog4 by6 w identyfikacji stanu

zwierz4t na podstawie pozyskiwanych wielkoSci z pomiar6w.

UwaZam, 2e zar6wno wyb6r tematyki pracy, jak i jej zakres jest w pelni zgodny z

wymaganiami stawianym pracom doktorskim i mieSci sig ona w dziedzinie nauk rolniczych w

dyscyplinie inzynieria rolnicza. Opracowany system diagnostyczno-monitorujqcy ma wazne

znaczenie w hodowli zwierzqt (szczeg6lnie bydla mlecznego kt6rych populacja w Polsce w 2017

roku liczyla ponad 2 mln. sztuk) i mo2e byd wykorzystany m.in. przy doborze liczebno3ci poglowia

w hodowli, wykrywania okresu rui, oceny zdolnodci prokeacji, lplywu otoczenia na ich dobrostan

czy przpost masy, a w przypadku bydla mlecznego na produkcjg mleka. Doktorant zajql sig

wa'znym i aktualnym problemem monitorowania i oceny dobrostam zwierz4t hodowlanych. Jak

wynika z przedstawionego przegl4du literatury brak jest efektywnych rozwi4zah, kt6re moglyby

analizowa6 na biei4co wplyw wielu czynnik6w jednocze5nie. Dotychczas znany jest tylko system

wykorzystuj4cy krokornierze, a jego praktyczne wykorzystanie jest na razie ogtaniczone do

wigkszych stad z uwagi na wysokie koszty wdroZeniowe,

Autor wlaSciwie przedstawil problem naukowy i zaproponowal odpowiednie metody

rozwngaf.. Sens sformulowah hipotezy i problemu naukowego wydaj e sig dyskusyjny. Pojgcia te

po przeredagowaniu powinny odwrotnie opisywad ich znaczenia. Pierwsze sformulowanie jest

og6lne i powinno wskazywai problem naukowy, w ten spos6b 2e obecnie brak jest efektywnej i

ekonomicznie uzasadnionej metody kt6ra zadawalaj4co umoZliwialaby identyfikacjg zachowari i

stany fizjologiczne zwierz4t hodowlanych. Natomiast drugie sformulowanie w formie

przyprtszczenia, przyjgte powinno byijako hipoteza, wskazywatoby na moZliwe rozwiqzanie, kt6re

ma byd opracowane i sprawdzone dla przyjgtych zalo1eh.

Na podstawie analizy ce16w rozprawy postawionych w formie pytaf mozna stwierdzid, 2e

praca ma charakter naukowy. Doktorant podj4l si9 dzialah, maj4cych na celu wlworzenie

metodyki, umozliwiaj4cej pozyskanie danych, ich gromadzenie i wykrywanie prawidlowoSci

ukrytych w tych zbiorach danych dotycz4cych hodowli zv/rerz4t. Odkrywanie tych prawidlowo5ci,

moze miei charakter poznawczy, co skutkuje poszerzeniem vtredzy zar|wno naukowej jak i



utylitarnej. Autor zaproponowal skuteczny spos6b pomiaru, przesylania i gromadzenia wielkodci

fizycznych niezbgdnych do analizy, przetestowal r6ine technologie informatyczne pny

opracowaniu zlo2onego systemu informatycznego obejmuj4cego hurtownie danych, uslugi

integracyjne oraz aplikacje osadzone na stacjach bazowych, przeprowadzil badania z ocen4

wydajno5ci i skalowalnoSci przyjgtych rozwi4zaf,. Zaproponowan4 metodg identyfikacji zachowari

i stanu fizjologicznego zwrerzqt na przyldadzie bydla mlecznego poddal weryfikacji. Nale2y przy

tym podkeSli6 na zlo2ono66 badari dotycz4cych zar6wno poznania systemu empirycznego,

wykorzystania aparatury pomiarowo-diagnostycznej, projektowania systemu informatycznego, jak

i p,62niej wykonanych analiz. Doktorant z sukcesem uporal sig z wieloma trudnoSciami w

opracowaniu metody identyfikacji, jak na przyklad efektywno6ci4 przetwarzaria sygnal6w, kt6re

wykonywano w chmurze i w r62nych technologiach, czy synchronizacji danych pomiarowych

pochodz4cych z r62nych 2r6del, czy te2 wykorzystaniem odpowiedniej metody analizy danych.

Wyniki badan oraz ich analiza zostaly przedstawione przejrzydcie i adekwatnie do

sformulowanego celu. Uzyskane w duzej liczbie dane (7994 plik6w wytworzonych na trzech

stacjach bazowych zajmowaly przestrzeh 120 GB) zoslaly zgromadzone w hurtowni danych

powstalej w oparciu o technologie Google. Przetestowano system pod wzglgdem poprawno6ci

diagnozowania aktywnoSci ruchowej kr6w oraz przeanalizowano ich aktyvnoS6 ruchow4 ze

wzglgdu na warunki mikroklimatyczne i atmosferyczne. Przeprowadzono teZ badania zmian

poloZenia zwierz4t. Stwierdzono, ze wlyw temperatury na aktl,rno66 ruchowq jest zloZony.

Przebadano te2 wplyw innych warunk6w atmosferycznych na aktywno(d ruchow4 k6w, do

kt6rych zalicza sig migdzy innymi wilgotno3i powietrza, zamglenie oraz gwaitowne zmiany

pogody. W ramach przeprowadzonych badan, tylko na bazie odnotowanej aktywno6ci ruchowej

k6w, z *ykorzystaniem proponowanej metody udalo sig wykryi rujg ale tylko w 20o/o

przypadk6w. Niska skutecznoSi, jak stwierdza Autor, by6 moZe wynikala z du2ej awaryjnoSci

beacon6w. Doktorant umiejgtnie przedstawil wyniki w formie wykres6w i tabel, co ulatwia

czytelnikowi Sledzenie kolejnych etap6w badaf i ich interpretacjg. Autor rozprawy potwierdza w

ten spos6b, 2e potrafi umiejgtnie organizowa6 material i analizowad wyniki. Przeprowadzona

weryfikacja metody polegala zar6wno na sprawdzeniu poprawno5ci dziatania systemu

informatycznego, jak i oceny wynik6w w por6wnaniu z pozyskanymi innymi znanymi metodami.

Ocena ta wykazuje w duZej mierze na ich zbie2no6i, co potwierdza skutecznoSi opracowanej

metody. Kofcowe wnioski sA poprawne i wynikaj4 z przeprowadzonych badan, a ich

sformulowania s4 poprawne. Doktorant podal te2 zalecenia co do dalszych badai.



3. Uwagi szczeg6lowe

Moje uwagi krytyczne odnosz4ce sig do monografii dotycz4 nastgpuj4cych kwestii:

Doktorant analizujqc zagadnienie identyfrkacji zachowafi i stanu fizjologicznego zv/rerz4r

bazuj4ce na hurtowniach danych, u2ywa nie zawsze trafuie takich pojg6 jak: metoda,

metodyka oraz system informatyczny. W celu pracy wskazano opracowanie metody,

rozdzial 5 zatltulowany metodyka zawien za(i tylko szczeg6ly tworzenia systemu

informatycznego, natomiast weryfikacja i walidacja metody polegala na sprawdzeniu

systemu informatycznego oraz metodyki. W pierwszym zaS wniosku Autor napisal, 2e

,,Zaproponowanq i wyworzon4 now4 metodykg identyfikacji zachowafi i stanu

fizjologicznego kr6w stanowi zlo2ony system informatyczny. . ..". Niezrozumienie tych

pojg6 prowadzi w konsekwencji do blgdnych stwierdzeri, na przyklad metodQ mozna tylko

zweryfikowa6, metodyki nie poddaje sig walidacji, zaS opracowany system informatyczny

nie moZe by6 toZsamy z metod4.

Doktorant wladciwie opisal istniej4ce ograniczenia w identyfikacji dobrostanu zwierz?t co

stanowi problem, natomiast sformulowanie przez Doktoranta w pracy problemu naukowego

nie oddaje tego sensu. To samo dotyczy zaproponowanej hipotezy, kt6ra nie wskazuje

przypuszczalnego rozwiqzanta, a tylko 2e jakieS istnieje.

Brak jest oceny walidacji wynik6w badan w por6wnaniu do innych metod za pomoc4 miar

liczbowych, przedstawione tylko graficznie pewne wyniki badaA z r62nych Zr6del nie

pozwalaj4 nale2ycie ocenid ich jakoSci. Nie opisano wprost na czym polegala weryfikacja

metody.

4. Podsumowanie

Powyasze uwagi nie obnizaj4 wysokiej oceny pracy, stanowi4 jedynie wskaz6wki dla Doktoranta

dolyczEce publikacji wybranych jej czgSci. W ramach ocenianej pracy zastosowal prawidlowe,

nowoczesne narzqdzia badawcze i wykazaL sig bardzo dobr4 znajomoSci4 zagadniefi dotycz4cych

technologii informatycznych, a t^kze dociekliwo5ci4 badacza i umiejgtnoSci4 logicznego

wnioskowania.

Opracowana metoda umoZliwia na pelniejszq identyfikacjg zachowaf i stanu fizjologicznego

bydla mlecznego ni2 dotychczas stosowane, jest przy tym tafsza w zakupie i eksploatacji.

Pozyskane dane, z wykorzystaniem opracowanej metody, dostarczaj4 wiedzy w rozpoznawaniu



zale2nodci w danych istotnych z punktu widzenia produkcji rolntcznj, co przyczynit, sig moZe do

lepszego poznania wysQpuj 4cych zjawisk.

5. Ocena koicowa

Podsumowujqc uwaZam, ze przedstawiona do oceny rozprawa doktorska ngr inZ. Jakuba Otrz4ska

zatytulowana ,,Identyfikacja zachowari i stanu fizjologicaego zwierz-4t bazt$qca na hurtowniach

danych", spefoiia ustawowe wymagania stawiane rozprawom doltorskim w dyscyplinie inzynieria

rolnicza i mo2e byi dopuszczona do publicznej obrony.


