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Uwagi ogólne
Rozprawa Pani mgr Rafalak skªada si¦ z trzech artykuªów w tym dwóch opublikowanych w czasopismach z listy A MNiSW
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i jednego konferencyjnego

indeksowanego w Web of Science. Dodatkowo praca zawiera krótkie wprowadzenie podsumowuj¡ce stan wiedzy i uzyskane wyniki, a tak»e »yciorys
naukowy doktorantki.
Pod wzgl¦dem bibliometrycznym, dysertacja speªnia zatem, w poª¡czeniu
z pozostaªym dorobkiem kandydatki (który omówi¦ dalej), wymagania zwyczajowe oraz ustawowe stawiane pracom doktorskim. Nale»y te» zaznaczy¢,
»e doktorantka jest pierwsz¡ autork¡ wszystkich publikacji wchodz¡cych w
skªad dysertacji, nie mam wi¦c w¡tpliwo±ci co do jej znacz¡cego wkªadu w
owe prace.

1 jedno z nich nie jest ju» wprawdzie na li±cie A ale wci¡» jest uj¦te w punktacji pi¦cioletniej
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Ocena wkªadu w dziedzin¦ informatyki
Nale»y podkre±li¢ interdyscyplinarny charakter pracy. Praca dotyczy dziedziny informatyki spoªecznej i wyst¦puje w niej znacz¡cy element socjologiczny.

Nie mam jednak w¡tpliwo±ci, »e mo»na j¡ uzna¢ za prac¦ przede

wszystkim z dziedziny informatyki.

Po pierwsze praca jest ±ci±le zwi¡zana

z technologiami internetowymi: analiz¡ ocen w kwestionariuszach internetowych, klasykacj¡ u»ytkowników serwisów internetowych itd. Praca stosuje
te» metody typowe dla informatyki takie jak metody oparte o metryki czy
klasteryzacj¦.

Wi¦kszo±¢ nowatorskich elementów pracy stanowi wkªad w

rozwój owych metod, pomimo i» odbywa si¦ to w kontek±cie informatyki
spoªecznej.

Ocena merytoryczna uzyskanych wyników
Przejd¦ teraz do oceny merytorycznej wyników uzyskanych przez doktorantk¦.
Tematyka pracy dotyczy kilku zagadnie« zwi¡zanych z analiz¡ opinii pochodz¡cych kwestionariuszy internetowych. Analizowane s¡ przede wszystkim trzy problemy:

projektowania adaptacyjnych kwestionariuszy zmniej-

szaj¡cych potencjaln¡ liczb¦ pyta«, analizy wra»liwo±ci systemów opartych o
kwestionariusze internetowe oraz metod¦ klasykacji u»ytkowników na podstawie ankiet. Jak wida¢ doktorantka systematycznie analizuje caªo±¢ procesu:

od zbierania danych w ankietach, poprzez interpretacj¦ uzyskanych

wyników a» po analiz¦ ich wiarygodno±ci. Poni»ej przedstawi¦ moj¡ ocen¦
kolejnych trzech prac wchodz¡cych w skªad dysertacji.
Pierwsza z nich dotyczy problemu redukcji ilo±ci pyta« w kwestionariuszu
internetowym, tak by zwi¦kszy¢ szans¦, »e u»ytkownik wypeªni go w caªo±ci. Redukcja odbywa si¦ poprzez zastosowanie zbioru ucz¡cego skªadaj¡cego
si¦ z kompletnych, wypeªnionych kwestionariuszy. Na tym zbiorze uruchamiany jest algorytm indukcji reguª AQ, a wynik jego dziaªania zostaje u»yty
do oceny istotno±ci poszczególnych pyta« kwestionariusza i wyboru ich podzbioru pozwalaj¡cego na osi¡gni¦cie wysokiej dokªadno±ci testu. Procedura
jest podobna do selekcji zmiennych, jednak ich rol¦ peªni¡ tu pytania. Nale»y
podkre±li¢, »e praca nie polega na prostym zastosowaniu algorytmu AQ, autorka wprowadziªa szereg dodatkowych mechanizmów umo»liwiaj¡cych skuteczne zastosowanie tego algorytmu do testów internetowych:

pytania s¡

oceniane, sortowane i wybierane tak by zapewni¢ dobre pokrycie dla wszystkich mo»liwych wyników testu. Jest to, oprócz zastosowania algorytmu AQ,
nowatorskim wkªadem pracy w literatur¦ przedmiotu.
Pewnym mankamentem pracy jest porównanie jedynie z losow¡ selekcj¡
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pyta« a nie z bardziej zaawansowanymi metodami opisanymi w rozdziale 2.3.
Nie zgadzam si¦ te» z uwag¡, zwart¡ na stronie 19, »e analiza czynnikowa
jest trudna w interpretacji, praca zyskaªaby na porównaniu z ni¡.
Kolejna praca dotyczy klasykacji respondentów do zdeniowanego zestawu kategorii na podstawie wypeªnionych przez nich kwestionariuszy. Podej±cie jest oparte o metody metryczne. W pracy przedstawiono szereg nowatorskich rozwi¡za« dostosowuj¡cych te metody do danych pochodz¡cych z
kwestionariuszy co stanowi istotny wkªad w dziedzin¦ informatyki spoªecznej.
Po pierwsze zaproponowano dwie ogólne miary odlegªo±ci: jedn¡ traktuj¡c¡
ka»d¡ odpowied¹ oddzielnie i drug¡ podobn¡ do klasycznej metody najbli»szych s¡siadów opart¡ o porównywanie wektorów wszystkich odpowiedzi danego testu. Po drugie testowano dwie miary odlegªo±ci: klasyczn¡ odlegªo±¢
kosinusow¡ oraz rzadziej stosowan¡ w tym kontek±cie metryk¦ Wessersteina.
Zaproponowano równie» metod¦ poprawiaj¡c¡ separacj¦ klas polegaj¡c¡
na przybli»aniu przykªadów ucz¡cych do najbardziej reprezentacyjnego dla
nich wzorca. Metoda jest interesuj¡ca i wyra¹nie poprawia wyniki eksperymentalne. Troch¦ niejasno±ci wprowadza okre±lanie tego podej±cia metod¡

envelope) co nie oddaje jej istoty. Dodatkowo denicja obwiedni
nie jest precyzyjna (area representing the distribution).

obwiedni (

Jednym z najwa»niejszych elementów nowo±ci tej pracy s¡ metody oceny
separacji klas. Jest to bardzo przydatne w analizie danych z kwestionariuszy pozwala bowiem oceni¢ ich warto±¢ do oceny konkretnej cechy.

Miary

s¡ oparte o odlegªo±¢ kosinusow¡ oraz o metryk¦ Wessersteina. Wykorzystanie tych odlegªo±ci do liczbowego oszacowania trudno±ci klasykacji nie byªo
trywialne i opracowanie miar separacji klas stanowi istotny wkªad w dziedzin¦ analizy danych ankietowych.

Znajduje to potwierdzenie w wynikach

eksperymentów, w szczególno±ci zawartych w tabelach 2 i 3 zestawionych z
tabel¡ 4. Wyniki te pokazuj¡, »e miary te dobrze koreluj¡ si¦ z ostateczn¡
dokªadno±ci¡ klasykacji.
Brakuje nieco analizy teoretycznych wªasno±ci tych miar, jednak spowodowaªoby to zapewne nadmierny wzrost obj¦to±ci artykuªu.
Trzecia praca wchodz¡ca w skªad rozprawy ukazaªa si¦ w presti»owym
czasopi±mie ACM Transactions on the Web i dotyczy zagadnienia dokonywanych przez u»ytkowników ocen tre±ci internetowych. Idea proponowanej
metody polega na porównywaniu empirycznych rozkªadów ocen przy pomocy

Earth Movers Distance) czyli szczególnego przypadku metryki

metryki EMD (

Wessersteina. Jest to podej±cie odmienne  oferuj¡ce bogatsz¡ semantyk¦ 
od dotychczasowych, które bazowaªy na parametrach rozkªadów takich jak
±rednia czy odchylenie standardowe.
Podej±cie oparte jest o klasteryzacj¦ rozkªadów ocen w czterech ró»nych
zbiorach danych.

Dwa spo±ród zbiorów danych u»ytych do bada« zostaªy
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opracowane w PJATK i s¡ interesuj¡ce z uwagi na fakt, »e zawieraj¡ te» do±¢
szczegóªowe dane u»ytkowników, w tym ich prole psychologiczne. Uzyskane
klastry autorzy przypisali do klasy pozytywnej, negatywnej b¡d¹ kontrowersyjnej. Pozostaªe przypadki przypisano do klasy neutralnej. Tak uzyskane
klasy posªu»yªy do ilustracji zjawisk zachodz¡cych w kwestionariuszach internetowych (np.

positive bias) oraz jako punkt odniesienia do oceny propo-

nowanych ogólnych denicji klas.
Jednym z najwa»niejszych osi¡gni¦¢ przedstawionych w pracy s¡ ogólne,
niezale»ne od konkretnego zbioru danych, denicje klasy pozytywnej, negatywnej, kontrowersyjnej oraz neutralnej. Klasy zdeniowane zostaªy w oparciu o odlegªo±¢ EMD od rozkªadów prototypowych oraz dodatkowy próg na
prawdopodobie«stwa niektórych kategorii. Wyj¡tkiem jest klasa neutralna,
która zdeniowana jest po prostu jako zbiór rozkªadów nie nale»¡cych do
»adnej z pozostaªych klas. Zaproponowano równie» zmodykowan¡ denicj¦
dla klasy kontrowersyjnej wykorzystuj¡c¡ dodatkowo miar¦ zgodno±ci Leika.
W przypadku klas o ogólnym przeznaczeniu kluczowa jest ich walidacja.

Autorzy wªo»yli du»o wysiªku aby przekona¢ czytelnika, »e zapropo-

nowane denicje klas s¡ naprawd¦ ogólne. Po pierwsze, porównano (tabela
IV) przypisania do poszczególnych klas uzyskane na podstawie klasteryzacji
przeprowadzonej oddzielnie na ka»dym zbiorze z przypisaniami uzyskanymi
na podstawie proponowanych ogólnych denicji. Zbie»no±¢ przewidywa« jest
do±¢ dobra i wydaje si¦ by¢ wystarczaj¡ca dla zastosowa« praktycznych. Kolejnym etapem byªo porównanie z prostszymi denicjami opartymi o ±rednie
ocen. Autorzy wykazali, »e owe prostsze denicje s¡ szczególnymi, suboptymalnymi, przypadkami denicji proponowanych przez nich. Podsumowuj¡c,
wyniki walidacji s¡ przekonuj¡ce zatem proponowane denicje nale»y uzna¢
za znacz¡cy wkªad w dziedzin¦ informatyki spoªecznej.
Jeszcze bardziej przekonuj¡c¡ metod¡ walidacji byªoby przetestowanie
proponowanych denicji na kolejnym, pi¡tym zbiorze danych, który nie byª
u»ywany w projektowaniu tych denicji. Szkoda, »e autorzy nie zdecydowali
si¦ na takie rozwi¡zanie. Brak ten rekompensuje po cz¦±ci analiza wra»liwo±ci
opisana poni»ej.
Obszerna cz¦±¢ pracy po±wi¦cona jest analizie wra»liwo±ci ocen na szereg
czynników socjologicznych i psychologicznych charakteryzuj¡cych u»ytkowników wystawiaj¡cych oceny. Na podstawie porównania rozkªadów odlegªo±ci
EMD ocen w danej podgrupie i caªej populacji autorzy stwierdzaj¡, »e wpªyw
ten jest niewielki, a co za tym idzie, ogólne denicje klas powinny dziaªa¢
poprawnie równie» w podgrupach. Analiza jest bardzo interesuj¡ca i szczegóªowa. Pewnym mankamentem jest to, »e nie przetestowano wpªywu tych
czynników na rozkªad poszczególnych klas, co mogªoby by¢ bardzo interesuj¡ce.
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Na koniec mam uwag¦ dotycz¡c¡ stosowanego testu statystycznego.
Wbrew obiegowej opinii, któr¡ autorzy cytuj¡ na stronie 54, hipotez¡ zerow¡
testu Kruskalla-Wallisa nie jest równo±¢ rozkªadów we wszystkich grupach,
lecz brak stochastycznej dominacji. Na przykªad test ten nie jest w stanie
rozró»ni¢ rozkªadów symetrycznych o zerowej medianie.

Ocena pozostaªego dorobku kandydatki
Pozostaªy dorobek kandydatki obejmuje pi¦¢ prac, w trzech z nich jest ona
pierwsz¡ autork¡. Pani Rafalak byªa laureatk¡ szeregu nagród mi¦dzynarodowych (m. in. sta»u w rmie Huawei) i jest czªonkiem International Association for Computer Adaptive Testing.

Inne uwagi
Na koniec wymieni¦ kilka drobnych bª¦dów j¦zykowych i terminologicznych:
str. 2 if wanted to be used
str. 2 with to the average
str. 4 rule induction based method powinno by¢ ... methods
publikacja 1, str. 16 proposed method signicantly reduce powinno by¢ ...
reduces
publikacja 1, str. 35 geometrics spaces powinno by¢ geometric spaces
publikacja 2, str. 1262 area representing the distribution domy±lam si¦, »e
chodzi o support of the distribution
publikacja 3, str. 58 termin cumulative distributions mo»e by¢ myl¡cy bo
s¡ to raczej rozkªady u±rednione a nie dystrybuanty (cumulative distribution
functions)

Podsumowanie
Podsumowuj¡c, stwierdzam »e praca speªnia z nawi¡zk¡ wymagania ustawowe stawiane dysertacjom doktorskim w dziedzinie informatyki i stawiam
wniosek o dopuszczenie doktorantki do publicznej obrony.

Szymon Jaroszewicz
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