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RECENZIA

rozprawy doktorskiej mgr ini Karoliny G6rnej zatytulowanej ,,Neuronowa analiza

obrazu w proceie identyfrkacji wybranych twor6w funkcjonalnych jajnik6w kr6w

mlecznych"

1. Dane og6lne

Recenzja niniejsza wykonana zostala na podstawie uchwaly Rady Wydzialu

Rolnictwa i Bioi nbynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia l9 maja 2018 roku

powoluj4cej mnie na recenzenta przedstawionej rozprawy doktorskiej (pismo z dnia 4 sierpnia

2016 roku) i w oparciu o umowg o Dzielo nr 24312016 z dnia 27 czelwca 2018 roku, gdzie

Zamawiaj4cym jest Uniwersytet Prryrodniczy w Pomaniu w imieniu kt6rego dzialala Pani

Dziekan Wydziafu Rolnictwa i Bioinzynierii - prof dr hab. Anna Kryszak, przy
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kontrasygnacie Kwestora - mgr Karoliny Pralat. Rozprawa doktorska b9d4ca przedmiotem tej

recenzji zostala wykonana w Instytucie Inzynierii Biosystem6w na Wydziale Rolnictwa i

Bioin2ynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Promolorem niniejszej rozprawy jest

prof. dr hab. inz. Piotr Boniecki z Instltutu InZynierii Biosystem6w na wydziale Rolnictwa i

Bioinzynierii Uniwersyetu PrzlTodniczego w Poznaniu, a promotorem pomocniczym - dr

in2. Maciej Zaboroticz z Instytutu Inzynierii Biosystem6w na Wydziale Rolnictwa i

Bioinzynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

2. Informacja o rozprawie

Rozprawa zawiera 81 stron druku formatu A-4, w tym spis trefci, wykaz oznaczen,

spis ilustracji obejmuj4cy 19 pozycji, spis tabel obej mujqcy 13 pozycji i spis literatury

zawieral4cy 100 pozycji, w tym 6 Zr6del internetowych, a ponadto streszczenia w jqzyku

polskim i angietskim. W pracy zawarte s4 ponadto definicje i obja6nienia wybranych pojgi

u{tych w jej tresci. Opisy symboli przedstawianych w zale2no{ciach matematycznych lub na

wykresach znajdujq sig bezposrednio pod nimi lub sq umieszczone na wykresach czy w

tek6cie pracy.

3. Merytoryczna ocena rozprawy

Tytul rozprawy w pelni odpowiada zawartej w niej treSci, a jej konstrukcja jest zgodna

z wymaganiami stawianymi pracom o tym charakterze. Prawidlowa jest takZe struktura i

podzial prezentowanego materiafu, dlatego mo2liwe i w pelni uzasadnione jest dokonanie jej

merytorycznej oceny.

Korzystanie z technik USG umo2liwia nieinwazyjn4, seryjn4 winalizacjg

pgcherzyk6w jajnikowych oraz cialek Z6hych wielu gatunk6w zwierzQt gospodarskich w tym

bydla. w przypadku rozrodu bydla mlecznego, kluczowe jest okreSlenie dokladnego

momentu cyklu rujowego, w kt6rym znajduje sig badana krowa. Mozna tego dokonai m. in.

na podstawie analizy i dokladnego oke6lenia stadium rozwojowego cialka 2ohego.

Po przeprowadzeniu stosownej analizy w zakresie problemowym uznano, ze nie jest

znany efekrywny system klasyfikacji jakosciowej cialek 26hych wystgpuj4cych w jajnikach

kr6w mlecznych prezentowanych na uzyskanych obrazach USG. Maj4c powyzsze na uwadze,

sformulowano problem naukowy polegaj4cy na podjgciu pr6by' opracowania nowej,
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oryginalnej metody bezinwazyjnej klasyfikacji cialek Z6ltych dokonywanej w kontekdcie

osiQgnigtego przez nie stadium rozwojowego.

Brak wiedzy w zakresie metod neuronowej analizy obrazu jako wlaSciwego

instrumentu mog4cego efektywnie wspomagad identyfikacjg wybranych twor6w

funkcjonalnych jajnik6w kr6w mlecznych dokonywanq w oparciu o informacjg grafrcznq

spowodowal sformulowanie celu pracy wynikaj4cego z problemu naukowego, kt6rego

r ozwiqzania p o djgla si g Doktorantka.

Celem pracy bylo wigc opracowanie oryginalnej, nieinwazyjnej metody oceny

jakoSciowej twor6w funkcjonalnych jajnik6w kr6w mlecznych dokonyvanej w oparciu o

informacjg graficzn4 zakodowan4 w postaci obraz6w cyfrowych USG poprzez stwierdzenie

czy metody neuronowej analizy obrazu s4 wlasciwym instrumentem mogecym efektywnie

wspomagai identyfrkacjg wybranych twor6w funkcjonalnych jajnik6w kr6w mlecznych

dokonlvranq w oparciu o informacjg graficzn4.

Przed przyst4pieniem do badafr Doltorantka sformulowala wigc nastgpuj4c4 hipotezg

badawczq:

- mo2liwa jest identyfikacja deskryptor6w ryfrowych stosownych obraz6w USG

jajnik6w kr6w mlecznych pozwalal}ca na okeslenie stadium rozwoju twor6w

fu nkcjonalnych tych jajnik6w.

Osi4gnigcie postawionego celu pracy i sprawdzenie przyjgtej hipotezy wymagalo

realizacji nastgpujQcych czqstkowych zadari badawczych:

7. Akwizycja obraz6w USG jajnik6w kr6w mlecznych wraz ze znajduj4cymi sig na

nich cialkami zoltYmi.

2. Identyfikacja procedur przetw arzania oraz analizy obrazu cyfrowego, adekwatnych

w procesie tworzenia zbior6w badari empirycznych.

3. Identyfi kacja reprezentatywnych deskryptor6w graftcznych obraz6w USG'

4. Budowa zbior6w ucz4cych, sluzqcych do tworzenia Sztucznych Sieci

Neuronowych.

5. Generowanie neuronowych modeli klasyfikacyjnych.

6. Weryfikacja, walidacja oraz testowanie wytworzonych sztucznych modeli

neuronowych.

7. Identyfikacja optymalnej topologii neuronowej, wlafuiwej dla klasyfikacji cialek

26ltvch. w kontek3cie ich stadium rozwojowego.
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Realizacja celu pracy wymagala wigc prawidlowego przeprowadzenia eksperymentu

badawczego, pomiar6w i analizy ich wynik6w, a caloS6 prac we wlasciwy spos6b podzielono

na wymienione ju2 wczeSniej zagadnienia.

Na podstawie analizy przedstawionego przez Doktorantkg problemu naukowego, celu

pracy i przeprowadzonego zakresu badah oraz wyci4gnigtych wnioskow moZna stwierdzid, Ze

praca (na charakter naukowy, a Dollorantka zaproponowala odpowiednie metody

roztiqzania tego problemu. Zaproponowana i zrealizowana przez Doktorantkg metodyka

badaf oraz analiza uzyskanych wynik6w nie budzi zastze2efi. zagadnienia te wynikajq

bezposrednio z celu pracy stanowi4c konsekwentnQ jego tealizacig.

4. Uwagi szczeg6lowe

Nale2y stwierdzic, 2e praca mimo doSd starannego przygotowania pod wzglgdem

formalnym i redakcyjnym ma jednak pewne uchybienia w tym zakresie.

Uwagi dotycz4 przede wszystkim zagadnieh zwiqzanych z bibliografi4 zal4cznlkowq'

Sprawy te s4 uregulowane przez Polsk4 Normg: PN - ISO 690 : 2O02 - Dokumentacja -
Przypisy bibliografrczne - Zawarto36, forma i struktura.

Jest a2 siedem przypadk6w, gdy pozyqe literatury zawarte w treSci pracy nie znajduj4

odzw.ierciedlenia w Bibliografii. S4 to nastgpujqce pozycje dotyczqce przedstawianych w

pracy zagadnieh na kt6re powoluje sig autor:

- [Lonergan P., 201 1] - str. 10,

- [Mihandoost S., Amirani M.C., 2018j - str' 25,

- [Chakraborty K., Chakabarti A.,2015] - str.25'

- [Tadeusiewicz R., 2009] - str. 26,

- [Moszczyriski L., 2000] - str. 28,

- [Singh B.K., i inni, 2016] - str. 28,

- [Chudzian P., 20151* xr.29.

54 te2, dwa przypadki, gdy autor nie powoluje sig w treSci pracy na pozycje zawarte w

Bibliografii:

- [http://stat.gov.pl] - poz. 30, (pozycja ta nie zostala ujgta w Zr6dlach internetowych

stanowiAcych oddzieln4 czqi;t, w tej Bibliografii lecz znajduje sig w3r6d pozycji

literaturowych),

- Poizou CPl i inni, 2Ol1)-Po2.44.



W dw6ch przypadkach s4 rozbie2no6ci pomigdzy opisem pozycji literatury zawartej w

treSci pracy i w Bibliografii. Dotyczy to gl6wnie roku opublikowania pozycji:

- [Pfeifer L.A., i inni, 2012] - str. 12, [Pfeifer L.A., i inni, 20 1 3 ] - poz. 62,

- flfilton J.L., i inni, 2000] - str.l3, [Hilton J.L., i inni, 2003] - poz 29.

Dwa razy ujQta w Bibliografii jest ta sama pozycja:

- [ Choi H.H., i inni, 2015] - poz. 13 i 14.

Dziwne jest tez, ze w Bibliografii jedna pozycja z wy2ej wymienionych jest wfr6d

autor6w na literg,,C" [Loizou C.P., i inni, 2005] - poz. 15, a druga w5r6d autor6w na literg

,,L" lLoizou CPl, i inni, 2}lll - poz. 44. Najprawdopodobniej wynika to z uchybienia

redakcyjnego.

W pracy jest te2 trochg bl9d6w literowych i gtamatycznych.

Szkoda, ze autorka pracy wykonala jej niezbyt staranna korektg redakryjn4 bo jak

widai blgdy te s4 latwe do wyeliminowania.

5. Wniosek kohcowy

Jednalr, pomimo pewnych uwag formalnych i redakcyj ny ch nale2y stwietdzit,2e

przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr kr2. Karoliny G6rnej zatytulowana

,,Neuronowa analiza obrazu w procesie identyfikacji wybranych twor6w funkcjonalnych

jajnik6w k6w mlecznych" stanowi bardzo istotny wklad w uzupelnienie i rozw6j stanu

wiedzy z zakresu metod neuronowej analizy obrazt, kt6re jak wynika z przeprowadzonych

badari s4 wlaSciwym instrumentem mogQcym efektywnie wspomagai identyfikacjp

wybranych twor6w funkcjonalnych jajnik6w k6w mlecznych dokonlwan4 w oparciu o

pozyskiwan4 informacjg graficzn4 co potwierdzone zostxlo przez mo2liwo66 identyfikacji

deskryptor6w cyfrowych obraz6w USG jajnik6w kr6w mlecznych pozwalaj4cq na okreslenie

stadium rozwojowego twor6w funkcjonalnych tych jajnik6w co z kolei prowadzi do

zwigkszenia efektywnosci ekonomicznej zwiqzanej przede wszystkim z produkcj4 mleka, a

tak2e 2ywca wolowego.

Moim zdaniem, sformulowany przez Doktorantkg problem naukowy oraz postawiony

cel pracy w okreslonym zakresie badari zostal w pelni osi4gnigty ptzez szczeg6lowe

przebadanie i opisanie zwiqzkow wynikaj4cych z przeprowadzonych w tym zakresie badaft

eksperymentalnych.

Doklorantka wykazata sig bardzo dobrq znajomosciq problematyki w zakresie

wynikaj4cym z tematu rczpfaw oraz budzo dobrym przygotowaniem metodologicznym i
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formalnym do oryginalneg o rozwi1zania problemu naukowego, co w pelni potwierdza

przygotowanie Doklorantki do samo&ielnej pracy naukowej.

W zupelnoSci odpowiada to merytorycznym i formalnym wymaganiom zawartym w

art. 13 i 14 oraz 3l Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz o stopniach i tltule w zakesie sztuki - tekst ujednolicony z dnia 18 marca

2011 roku @2. U. nr 65 poz.595 ze zm.Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 orazDz.U. z

201 I r. nr 84, poz. 455) oraz w Rozporz4dzeniu Ministra Nauki i Szkolni ctwa Wyzszego z

drna 22 wrze nia 201I roku w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzania

czynnofci w przewodach doktorskich, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o

nadanie tytufu profesora @2. U. nr 204, poz. 1200).

Stawiam wniosek o przyjgcie rozprav,ty doktorskiej pt. "Wpfyw wybranych

technologii obr6bki wstgpnej substrat6w roslinnych na przebieg i wydajnosd fermentacji

metanowej" i dopuszczenie mgr itL. Karoliny G6rnej do jej publicznej obrony na Wydziale

Rolnictwa i Bioin2ynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dyscyplinie ,,inZynieria

rolnicz.d' .
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