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Recenzja pracy doktorskiej mgr Agnieszki
Jastrzgbskiej pt. Cognitive Maps: Methods and
Algorithms for Time Series Modelling on the Level of
Concepts.
Praca doktorska mgr AgnieszkiJastrzgbskiejpt. Cognitive Maps: Methods and Algorithms for Time SeriesModelling zostalanapisanaw jgzyku
angielskimi wydrukowanaw formie ksi42kowejcho1bez numeru ISBN ( a
wigc na prawachrgkopisu)przezWydzial Matematyki i TechnikInformacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Tematykapracy doktorskiejwi42esigz aktualnierozwijanymimetodami
modelowaniaproces6wdecyzyjnychz uhyciemrozmytych map kognitywnych
FCM (rozmytych odwzorowaf poznawczych7). Tematyka ta niewqtpliwie
mieScisig w dyscyplinie Informatyka. Na tle bogatej literatury dotycz4cej
metod projektowaniai zastosowariFCM omawianapraca doktorskama charakter szczeg6Iny.A mianowicie formalnie dotyczy modelowania szereg6w
czasowych,kt6re wystepuje w postaci sekwencjiwartodci liczbowych,jednakhemodelowanieto nie odbywa sig na poziomieliczbowym, lecz na poziomie koncepcji.W polskim tlumaczeniutytulu dokonanymprzez attorkg
thyto okre6leniana poziomie koncepcyjnym.W teorii uczeniaslowo "concept" (conceptlearning) jest zalehnolci4funkcyjnq (na og6t funkcj4 binarnq) pomigdzy przestrzeni4cech a przestrzeni4etykiet. Tutaj jest to wektor
wartoScilingwistycznychstandardowouzywanychw przedstawianiuwarto6ci
Iiczbowychw systemachrozmytych. W moim rozumieniu, zbi6r koncepcji
jest zbiorem rozpatrywanychstan6w systemujakim jest modelowanyszereg
czasowy;stan6w opisanychw spos6bprzyblizony z tzyciem wspomnianych
wcze6niejzmiennychlingwistycznych.Z tego punktu widzeniazadanie,kt6re
rozwi4zujew pracy doktorskiej pani mgr AgnieszkaJastrzgbskajest zadaniem nowym i oryginalnym, a takze poszerzaj1cymnaszespojrzeniena to
czym mozebyi, jak mozentydefiniowai w spos6bbardziej og6lny.takie pojgciejak szeregczasowy.Nale2ywigc podkre6li(,,ze tematyka doktoratu jest
nie tylko aktualna, problem rozwiyzywanyw pracy oryginalny i dobrze postawiony,ale r6wniez zaproponowanaw pracy metoda projektowaniaFCM
ma du2y potencjal rozwojowy.

Przejdg teraz do om6wienia zawarto6ci recenzowanej rozprawy doktorskiej. Praca pani mgr rnz. A. Jastrzgbskiej sklada sig z 6 rczdzial6w, w tym
rozdzialt zawieraj4cego podsumowanie pracy, spisu cytowanej w rozprawie
literatury oraz 5 dodatk6w (od A do E), oraz standardowych element6w takich jak streszczenia pracy w jgzyku polskim i angielskim, spis tre6ci, spisy
ilustracji oraz tabel oraz kr6tki spis stosowanych w pracy skr6t6w.
W pierwszym rozdziale rozprawy autorka przedstawia cele i zakres pracy, motywacje, kt6re sklonily Jq do zajgcia sig tematyk4 modelowania szereg6w czasowych z tzyciem FCM, stosowane narugdzia oraz zwarty zarys
bibliograficzny. We wstgpie sforrnulowarrezostaly ftzy szczeg6lowehipotezy
badawcze. Pierwsza hipoteza wskazuje na efektywnos(, (ze wzglgdu na aspekty jako6ciowe i ilo6ciowe) proponowanego w rozprawie podejScia, natomiast
dwie kolejne dotycz4 bardziej szczeg6lowychwlasnolci rozwalanych modeli
i zostanq om6wione dalej jako konkretne osiqgnigcia recenzowanej rozprawy.
Rozdzial drugi zawiera og6lrre definicje CM arrd FCM przedstawione na
tle przegl4du literatury przedmiotu. Poniewaz modele rozwaiane w rozprawie
sq niew4tpliwie zwi4z^ne z rozmytymi mapami (FCM), co zreszty autorka
wyja6nia we wstgpie, gi6wriy rtacisk zostal poloZony na clefinicje i historig
rozwoju FCM. W rozdziale tym Kandydatka prezentuje zasadniczqstrukturg
sieci tworz4cej szkielet FCM. Na tym poziomie jest to rozwiqzanie klasyczne
stosowane w wielu istniej4cych rozwt4zariach modeli decyzyjnych FCM.
Rozdzial trzeci kortcentruje sig na rrretodach definiowariia koncept6w
(lioncepcji) tworzqcych FCM oraz nietoda,chclefiriiowaniastari6w rnodelowanego szeregu czasowego.Gdyby nalezalo w jednym zdaniu scharakteryzowa(,
modele FCM, kt6re s4 przedmiotem badari doktorantki, to nalezaloby powiedzie(, 2e strukturg FCM tworz1zclefiniowane wcze$niej zbiory rcprczentowane
przez centroidy, czyli koncepty; wejSciemdo FCM jest wektor przynalezno6ci
(w logice rozmytej) r62tie clefiniowariej obserwacji starru szeregu czasowego
do wspomnianych koncept6w, a wyjdciem jest wektor przynalezno6ci o takiej samej strukturze, jak wektor wejSciowy. Wektor ten stanowi predykcjg
stanu szeregu czasowego w nastgpnym momencie czasowym. W tym kontek6cie staje sie oczywiste, czemu oba elementy modelu szeregu czasowego,
to znaczy koncepty oraz obserwacje stanu szeregu czasowego sq rozpatrywane r6wnocze6nie. W pracy rozwa\one zostaly dwa r6zne sposoby analizy
szeregu czasowegonazywane perspektywq dynamiczn4 i perspektywq historycznq. Oba podej6cia rozszerzajq stosowane do tej pory w kontek6cie FCM
metody prezentacji szereg6wczasowych.Z punktu widzenia analizy dynamiki
proces6w zar6wno perspektywa "dynamiczna" jak i perspektywa "historyczna" s4 prawidlowymi metodami przedstawiania dyskretnych proces6w w tak
zwanej przestrzeni fazowej. W przypadku symulowanych przebieg6w czaso-

wych rozpatrywanych w pracy sama dynamika jest bardzo prosta i moglaby
by6 reprezentowana w dwu wymiarach. Jednak wysoki poziom zakl6cen Iosowych wystgpuj4cy w tych przebiegach powoduje, ze zwigkszeniewymiaru
(wydluzenie pamigci) pozwala zniwelowa6 ich wplyw. Wyja6nia to takze,
moim zdaniem, znacznie lepsz4 efektywno66metody opartej bezpo6rednio na
warto6ciachszereguczasowego(historycznej).Metoda oparta na przyrostach
(itd), w kt6rej llorazy r6znicowe przyblizaj4 odpowiednie pochodne, stosowana jest na o96l w przypadkr przybhlonej, numerycznej , analizy proces6w
ci4glych.
W rozdziale 4 przedstawiono 2 zaadaptowane z literatury metody oceny
jakoSci koncept6w - blqcl rekoristrukcji oraz wskalnik PBNI oraz zdefirriowano dwa nowe kryteria stosowane do oceny jako6cl koncept6w w trakcie ich
projektowania, a mianowicie wskaZnik oparty na ocenie sumarycznej wartoSciwsp6lczynnik6w przynalezno6ciw odniesieniu do pojedynczego konceptu (
membershi,pi,nder) orazwskaLnik giobalnej odlegioici ( global di,stanceinder).
W pracy pokazano dalej w eksperymentach obliczeniowych przydatno66 obu
zaproponowanych wskaZnik6w przy projektowaniu modeli FCM. Poza usuwaniem koncept6w o niskich wskaZnikach jako6ci w pracy zaproponowano
takze usuwanie (zerowanie wag) pol1czen o malych warto6ciach bezwzglgdnych. Sens takiego postgpowania wydaje sig mocno ograniczony ze wzglgdtt
na relatywnie nieduze rozmiary FCM. W ostatnim podrozdziale rozdzialu
4 przeprowadzono eksperymenty obiiczeniowe budowy modeli FCM ciqg6w
syntetycznych z dodatkowym trendem, przy czym byl to trend addytywny
Iub multiplikatywny liniowo, parabolicznie bydi: szeSciennie(kubicznie) zalezny od czasu. Eksperymenty te dotyczyly doboru wag FCM i pokazaly,2e
liniowy trend addytywny w zasadzienie wplywa na warto66 MSE.
l3'ozdzial 5, uzupelniony o Dodatki B,C,D,E, zawiera bardzo szczeg6lowy przegiqd przeprowadzonych eksperyment6w obliczeniowych. Badania
przeprowadzono na sztucznych (symulowanych) szeregach czasowych oraz
na rzeczywistych szeregach czasowych o bardzo r6znym charakterze, stosowanych przy por6wnywaniu algorytm6w modelowania i predykcji. Tabele i
wykresy zamleszczonew rozprawie s4 bardzo starannie opisane. CzgS(,eksperyment6w obliczeniowych do56 jednoznaczniewskazuje na przewagg jednego
rozwiqzania nad pozostalymi, jak to jest na przyklad w przypadku przewagi metody tworzenia koncept6w w oparciu o iloczyn kartezjariski wynik6w
jednowymiarowych klasteryzac ji. Z czg\ci eksperyment6w wynika natomiast
brak zdecydowanie lepszego wariantu - jak to ma miejsce w przypadku wyboru wskalnika jakoSci konceptu (lub ustalonego zbioru koncept6w).
Rozdzial 6 wykracza nieco poza gl6wn4 tematykg pracy i zawiera rozwazania dotyczqce mozliwo6ci projektowania CM opartych na ziarnach wiedzy.

Z konkretnychrozwiuzaf zaproponowano
tu zastQpienie
w modelu FCM wag
numerycznychwagami przedzialowymi.
Rozprawg konczy rozdzial 7, w kt6rym doktorantka kr6tko i rzetelnie
podsumowalawyniki uzyskanew pracy.
zanim przejdg do merytorycznejoceny rozprawy chcialabympodzielid
sig kilkomarefleksjarni.
Jest oczywiste,ze rozpatrywanew pracy modelowanieszereg6wczasowych stawia przed projektantem nieco inne cele ni| ma to miejscew stosowanychpowszechniew r62nychdziedzinachmetodachmodelowaniaszereg6w czasowych:analizie statystycznej, anahziedynamiki proces6wczy anaIizie proces6wstochastycznych.To co je r6Lm, poza brakiem szczeg6lowych
zalohen,to podejsciedo dokladnoscimodelowaniai predykcji. w przypadku modelowaniaFCM zamiast numerycznejdokladnosciszukanesa pewne
og6lne wzorcezachowaf szereguczasowego)
kt6re maj4 wiele wsp6lnegoz
klasyfikacj4czy tez grupowaniemokredlonychzjawisk odbywajqcychsig w
czasie.
Typowym paradoksemw przypadku uczeniasystem6wrozmytych jest
f.akt, i2 sam proces uczeniaodbywa sig zazwyczajna poziomie dokladnych
warto6ciliczbowych.Recenzowana
pracadoktorskajest jednym z nielicznych
przyklad6w, w kt6rych procedurauczeniafunkcjonujena poziomie danych
rozmytych,a dokladniej reprezentowanych
w logicewielowartoSciowej.
Dzieje
sig tak mimo, iz samaproceduraoptymalizacyjnarealizuj4caprocesuczenia
wymaga rozwi4zaniarelatywnie niezbyt trudnego zadania nieliniowych najmniejszychkwadrat6w.
Pytania i uwagi szczeg6lowe:
1. ProceduraoptymalizacjiPSO wydaje sig w tym zastosowaniumetod4
wymagaj4c4 bardzo duzych naklad6wobliczeniowych.Dlaczegonie zastosowano w pracy klasycznychmetod stosowanychw uczeniujednowarstwowych
siecineuronowych,
a taka jest struktura zadania(2.1)-(2.3),(2.I2). Naturalnie nie wplyngloby to w zadenspos6bna merytorycznewyniki uzyskanew
rozprawie, ale prawdopodobnie znacznieskr6ciloby czas :uczenia(patrz str
2 5 ,r y s 2 . 2 ) .
2. Czy autorkabadalatak2ezdolnoScipredykcyjneFCM na kilka krok6w
(moment6wczasowych)do przodu ?
3. Na stronie 31 ( u dolu) uzyto okre6lenia"self-similar cluster" Nie
sadzgby pojgciesamopodobieristwa
bylo w tym przypadku uprawnione.

4. usuwanie koncept6w po etapie projektowania byloby efektywniejsze,
Sdyby zastosowa6jakq6 prost4 metodg aktualizacji wag.
5. Nie jest dla mnie jasne co ozlacza stwierdzenie(str 58), ze tworzenie
koncept6w jest takie samo jak w przypadku szereg6wbez trendu ("extraction
of conceptsis the same as.."). Czy oznaczato, 2e dolozenietrendu nie zmienia
wyniku procesu tworzenia koncept6w, czy tez, ze zastosowanoten sam zbi6r
koncept6w, co w przypadku braku trendu ?
6. Czy trendy wystgpujqce w szeregu czasowym nie powinny sig w jaki6
spos6b przenosii na trendy w odniesieniu do koncept6w ?
7. Co jest waZniejszew oceniejakoSci modelu szereguczasowegoFCM:
warto66 blgdu MSE na dobrze wybranym ci4gu testujecym, kryteria jakosci
koncept6w wprowadzole przez autorkg, czy tei kryteria calosciowe (4.2),
( .a) (blad rekonstrukcji i wskalnik PBM) ?
B. Czy na poziotnie wt:ryfikacji korir:ept6wwykorzystalro podzial clanych
na czgS(,1tcz4c4
i testuj4c4 ?
9. W4tpliwoSci budzi przewijaj4ce sie w pracy stwierdzenie,ze problem
braku dokladno6ci predykcji moLe by( rozwi}zany poprzez zwigkszenierozmiar6w grafu tworzecego szkielet FCM (czyli poprzez zwigkszenieiiczby koncept6w). W mojej ocenie efektywno66 takiego postgpowania bgdzie ograniczona i mohe prowadzi6 do przeuczenia.
10. Doktorantka w kt6rym6 momencie, na pocz4tku pracy) wyraLa zal,
ze nie udaio sig w pracy zaproponowai efektywnej (nie wiem w jakim sensie) nretody defuzyfikacji. Mo2e i dobrze sig stalo. Defuzyfikacja w zasadzie
zawsze wi4ze sig z rezygnacjE z wigkszej czg\ci posiadanej informacji. Jest
kolejn4 procedur4 decyzyjn1, kt6rej wynik zalezy od dodatkowych kryteri6w
(dodatkowych cel6w) i zapewne dodatkowej pewnej wiedzy. W przypadku
predykcji numerycznej wartoSci szereguczasowego,kt6ry nie jest w pelni deterministyczny ) mozemy jedynie zaproponowad (m6wiEc j gzykiem statystyki)
okre6ion4 metodg estymacji warto6ci szeregu czasowego.Rozwazane w pracy syntetyczne szeregi czasowe sq tu dobrym przykladem. Maksymalizacja
prawdopodobiefstwa a posteriori (wsp6lczynnika przynalezno6ci) wydaj e sig
w odniesieniu do nich sensownym rozwi}zaniem. Zamieszczony na 80 stronie
pracy diagram pokazuje, ze wsp6lczynniki przynalehno6ci wla6ciwie jednoznaczrre wskazujq na jeden konkretny koncept.
11. Mam wrazenie,2e model FCM szereguczasowegopotraktowany jako
model symulacyjny bgdzie produkowal ci4g rozmytych koncept6w. W sytuacji, gdy model FCM postaje na podstawie numerycznych warto6ci szeregu

czasowego,gdy "dane mowiq same za siebie", a koncepty wystgpujq w postaci rozmytych wartoSci (wektor6w) iiczbowych, czyms oczywistym bgdzie
naturalna clefuzyfiliacja wyjScia FCM potrudzonegowejSciernpochoclzqcyrrrz
modelowaneg szeregu czasowego.
Podsumowanie
merytorycznej
oceny pracy: W pracy przedstawiono efektywnq metodologig projektowania FCM z zastosowaniem do modelowania szereg6w czasowych na poziomie koncept6w. Zaloiono, ze dane
wej6ciowe to jednowymiarowy szereg czasowy powstaly z obserwacji r6wno
oddalonych w czasie pewnego procesu o nieznanym charakterze i wlasno6ciach. Podstawowym ceiem Kandydatki bylo stworzenie takiej klasy FCM,
w kt6rej caly proces projektowania odbywa sig na podstawie numerycznych
obserwacji podzielonych na ci4g tczqcy i ciqg testuj4cy. W pracy rozwaLaro r6zne warianty a,lternatywnych rozwi,4zait,kt6rc nastg;-rniezweryfikowano
w badaniach symulacyjnych. Jednym z wainych osi4gnig6 Kandydatki jest
wprowadzenie do analizy szeregu czasowegotak zwanej perspektywy historycznej tworz4cej cod na podobiefstwo dyskretnej przestrzeni fazowej modeIowanego przebiegu czasowego.To co zrobilo na mnie najwigksze wrazenie,
w tym kontekScie, to wyralne zwi4zki rezultat6w uzyskanych w rozprawie z
pochodz4cq z pocz4tku lat 80 metodologi4 F. Takensa, kt6ra pokazuje jak
mozna z szereguczasowegoodtworzy( dynamikg procesu, kt6ry jest Zr6dlem
obserwowanegoszeregu czasowego.Bazowe twierdzenie Takensa jest czgsto
nazywane twierdzeniem o zanurzeniu (Takens embedding theorem) i cho6
najczgSciej bywa stosowane w analizie proces6w chaotycznych, to znajduje ono takie zastosowanie w odtwarzaniu na podstawie obserwacji szeregu
czasowegoprzestrzeni stan6w procesu dynamicznego zwrqzanegoz tym szeregiem czasowym.
W kolejnych rozdzialach pracy przedstawione zostaly w spos6b logiczny kolejne etapy projektowania FCN4 i ich wzajemne powiqzania. Calkowicie
zgadzam sig z Autork4, kt6ra w tym zakresie wymienia jako pozostale osiqgnigcia rozprawy;
- opracowanie metod lokalnej i globalnej oceny FCM,
- wprowadzenie wskai,nlkow oceny jako6ci koncept6w opartych na warto6ciach wsp6lczynnik6w przynalezno6ciw odniesieniu do pojedynczego konceptu ( membershi.pi,nder) oraz odleglo6ciachwszystkich danych od okre6lonego koncept't ( globaLdtstance i,nder)
- opracowanie metod redukcji rozmiaru FCM poprzez usuwaniepolqczen
pomigdzy konceptami o malej warto6ci bezwzglgdnej wag oraz usuwanie malo
istotnych wgzl6w (koncept6w).

Na uwagg zasluguj4 takZe badania pokazujqce trudnolci z uwzglgdnieniem w FCM trend6w wystgpuj4cych w danych. Autorka wskazuje tylko na
rezultaty eksperyment6w obliczeniowych, kt6rych zakres byl naturalnie ograniczony.
W pracy brakuje, mimo starannych slownych uzasadnief, jakiegoS konkretnego przykladu wskazuj4cegona potrzebg analizy danego szeregu czasowego na poziomie koncept6w. Nie w4tpig, ze molna takie przyklady znaledC
Praca napisana jest z bardzo duza staranno6ciq i ze sporym talentem
dydaktycznym. W rozdziale 6 i w podsumowaniu zostaly r6wniez zasygnaIizowane dalsze potencjaine kierunki badai w szczeg6Ino6cidotyczqce map
z granulacj4 informacji. Spos6b zredagowanlerozprawy Swiadczy nie tylko o
glgbokiej wiedzy Autorki w tematyce, kt6rq sig zajmuje , aIe takze gtgbokie
zaanga|owanie w prace naukowq.
Nalezy r6wniez doda6, ze Pani mgr Agnieszka Jastrzgbskajest wsp6lautorkE 8 publikacji cytowanych w rozprawie doktorskiej i opublikowanych
w latach 2014-2075. Siedem z nich to referaty renomowanych migdzynarodowych konferencji, a jedna z wymienionych prac zostala opublikowana w
2015 roku w czasopismie IEEE TYansection on Ftzzy Systems. Wszystkie
wspomniane prace sq bezpo6rednio zwi4zane z tematyk4 rozprawy, a wklad
Autorki w te prace zosta! w rozprawie wskazany.
Konkluzja:
Opieraj4c sig na powyzszych argumentach z pelnym przekonaniem stwierdzam, ze rozprawa doktorska pani mgr Agnieszki Jastrzgbskiej spelnia na
wysokim poziomie wymagania stawiane rozprawom doktorskim w aktualnej
Ustawi,ez dni,a lf marca 2003 r. o stopnr,achnaukowych i, tytule naukowym
oraz stopn'iach i tytule w zakres,iesztuki, a mianowicie stanowi oryginalne
rozwr1zante problemu naukowego oraz wykazuje og6ln4 wiedzg teoretycznq
Kandydatki w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatykr oraz
dokumentuje umiejgtno66 samodzielnego prowadzenia przez Ni4 pracy naukowej.
Wnioskujg o przyjgcie recenzowanej pracy doktorskiej i dopuszczenie
mgr Agnieszki Jastrzgbskiej do dalszych etap6w przewodu doktorskiego, w
tym do publicznej obrony pracy. Ze wzglgd't na wysoki poziom merytoryczny
rozprawy oraz bogaty dorobek publikacyjny Kandydatki wnioskujg teZ o wyr62nienie pracy doktorskiej mgr Agnieszki Jastrzgbskiejpt. Cognr.ti,ue
Maps:
Methods and Algori,th,msfor Ti,me Seri,esModelli,ng.
Ewa Skubalska-Rafajl owicz
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