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Recenzja
Przedm iotem recenzji je st rozpraw a doktorska mgr Ireneusza Codello zatytułowana

"Komputerowe rozpoznawanie niepłynności mowy z zastosowaniem transformaty folkowej
i sztucznych

sieci

Biocybernetyki

neuronowych".

Instytutu

Rozprawa

Informatyki

przygotow ana

Uniwersytetu

została

Marii

na

w

Zakładzie

Curie-Skłodowskiej,

pod

m erytorycznym nadzorem Profesor dr hab. W iesławy Kuniszyk-Jóźkowiak, której Rada
W ydziału A utom atyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej powierzyła funkcję
promotora

w

ram ach

studiów

doktoranckich

na

kierunku

Informatyka.

Recenzję

przygotowano na zlecenie D ziekana W ydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechniki Śląskiej, profesora Adam a C zom ika (pismo nr R A u/527/2013/2014 z dnia
10.04.2014),

działającego

na podstaw ie stosownej

uchw ały

Rady

W ydziału

z dnia

01.04.2014.
Problem autom atycznego rozpoznaw ania m owy je st obecnie intensywnie rozw ijany naukowo,
ponieważ ze w szystkich prognoz wynika, że rozwój naturalnej (w tym zw łaszcza głosowej!)
komunikacji pom iędzy człow iekiem a systemami technicznymi będzie jednym z głównych
w yróżników techniki początku XXI wieku. W iększość prac, które w tym zakresie powstają,
jest jednak odległa od tego, co zawarł w swojej dysertacji m gr Codello, ponieważ badacze
zajmujący się tak zw aną technologią m ow y (ang. Speech Technology albo Yoice Technology)
typowo skupiają się na jednym z dwóch aspektów: rozpoznawaniu treści wypowiadanych
słów (m. in. dla głosow ego sterow ania m aszyn i urządzeń w zględnie dla automatycznej
konwersji tekstu m ów ionego na zapis alfanum eryczny

(ang. Speech-to-Text Technology)

albo na rozpoznaw aniu m ów cy (tu zwykle rozważana jest identyfikacja nieznanej osoby lub
weryfikacja, czy osoba m ów iąca jest rzeczywiście tą, za którą się podaje). Opiniowana praca
wchodzi natom iast w inny obszar rozpoznawania mowy, dotykając - zgodnie z tytułem zagadnienia jej niepłynności.
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Z badaniami tej problem atyki, jakie od lat prowadzi grupa naukow a Promotora rozprawy,
pani profesor dr hab. W iesław y Kuniszyk-Jóźkowiak, miałem okazję zetknąć się już
wcześniej, poniew aż w 1996 roku na zlecenie Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i
Inżynierii Biom edycznej PAN recenzowałem habilitację Pani Profesor, a potem, w 2005 roku,
recenzowałem

rozpraw ę

doktorską Jej

podopiecznego,

dr W aldem ara

Suszyńskiego.

Przekonałem się w ięc ju ż wcześniej, że problem jest ciekawy, ale i trudny zarazem, zaś
badania w tym zakresie są niewątpliw ie ważne i potrzebne, ponieważ efekt niepłynności
m owy je st pow ażnym problem em medycznym, ale także społecznym ze względu na daleko
idące skutki społeczne i psychologiczne tej patologii. Dlatego w ybór wskazanego celu
opiniowanej rozpraw y należy oceniać zdecydow anie pozytywnie. Dodam, że osobiście
cieszę się, że zespół badaw czy pani profesor dr hab. W iesławy K uniszyk-Jóźkowiak drąży
ten problem niestrudzenie od wielu lat, uzyskując coraz lepsze wyniki. Podjęty temat
zdecydowanie wart w ysiłku wkładanego w jego naukowe opracowanie, a osiągnięte przez
magistra Codello wyniki m ożna uznać za znaczące i potrzebne z punktu widzenia potrzeb
praktyki.
Bardzo

pozytyw nie

oceniam

także zaw arty

w opiniowanej

pracy

pomysł,

aby do

rozpoznawania elem entów m ow y polskiej użyć sieci neuronowych. Taki w ybór jest logiczny i
naukowo rozwijający. Z jednej strony bow iem wiadomo, że sieci neuronow e - zwłaszcza
sieci Kohonena - są doskonałym i narzędziam i do realizacji rozmaitych zadań klasyfikacji i
rozpoznawania. W opiniowanej pracy to się potwierdziło, stw ierdzono bowiem, że sieci te
dostarczały bardzo dobre (tj. łatwe do sklasyfikowania) odw zorowania przedłużeń i
powtórzeń głosek. Z drugiej jednak strony nikt (na ile mi wiadom o) nie usiłował jeszcze
stosować tych sieci do rozpoznaw ania niepłynności artykulacji elem entów m owy polskiej,
więc uzyskane w pracy wyniki uznać m ożna za istotny wkład D oktoranta do rozw oju wiedzy
o sieciach neuronow ych (w kontekście ich możliwych zastosowań). Dodatkowym elementem,
którego sform ułow anie (jako zadania naukowego) i którego przebadanie stanowi bardzo
istotny czynnik

zw iększający wartość

opiniowanej

pracy, jest

przebadanie

skutków

param etryzow ania sygnału m ow y algorytmem ciągłej transform aty falkowej. Znowu mam y tu
do czynienia z sytuacją, że zagadnienie to w różnych innych kontekstach bywało ju ż badane,
natomiast z mojej orientacji w problem atyce wynika, że praca mgra Codello jest pionierska
w zakresie zastosow ania ciągłej transform aty falkowej w autom atycznym rozpoznawaniu
niepłynności m ow y polskiej.
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Przechodzę teraz do szczegółowszej analizy zawartości pracy.
Rozdział 1 - W stęp - poza krótką dyskusją literaturową zaw iera uzasadnienie potrzeby
stworzenia system u do automatycznej analizy niepłynności m owy. Z uzasadnienia tego
wynikają bezpośrednio cel i tezy pracy, przedstawione w rozdziale 2. C el jest dość oczywisty

(„opracowanie systemu do automatycznego rozpoznawania niepłynności w mowie ciągłej z
precyzyjną lokalizacją ich w czasie"), natom iast tez jest aż 5 i chyba są one trochę nadmiernie
rozdrobnione. Jednak dzięki temu zakres problem ow y pracy, jaki z tej kolekcji tez wynika,
jest dość precyzyjnie w yznaczony, co znacząco ułatwia potem śledzenie zawartości rozprawy.
Oba w ym ienione rozdziały są bardzo krótkie. Okoliczność tę uważam jednak za zaletę
ocenianej pracy - badane problem y i form ułowane tezy zostały bowiem przedstawione w nich
w sposób zw arty i bardzo konkretny, a to w pracy naukowej jest cenne i niestety rzadkie napotykam bow iem liczne prace mocno ,.przegadane" , gdzie w całych kaskadach słów i zdań
trudno wyśledzić jakieś oryginalne myśli. W ocenianej pracy mgra Codello ten problem nie
występuje, gdyż lakoniczna forma niesie wartościow ą treść - i fakt ten wysoko cenię.
Przechodząc

do

oceny

dalszych

fragmentów

rozprawy

stwierdzam,

że

rozdział

3.

(„Zagadnienia niepłynności mowy") stanowi w opiniowanej pracy głównie dyskusję
literaturową. W ykazuje on dobrą znajom ość przez Doktoranta problem atyki związanej z
przedm iotem upraw ianej dyscypliny naukowej, a także dobrze świadczy o Jego oczytaniu
i erudycji. Są to wym ogi, jak ie stawia się ustawowo i zw yczajowo kandydatom do stopnia
naukowego doktora, dobrze więc, że pisząc ten rozdział m gr Codello takimi w łaśnie walorami
się wykazał. Przy okazji czytelnik słabo znający tę specjalistyczną problem atykę, jaką jest
zagadnienie niepłynności mowy, gromadzi wiedzę potrzebną do tego, żeby prawidłowo
doceniać i oceniać dalsze części rozprawy.
Literaturowy charakter m a także rozdział 4. param etryzacja sygnału mowy"), który oceniam
pozytywnie - podobnie jak ten poprzedni - chociaż w sensie własnego w kładu naukowego
D oktoranta rozdział ten nie wnosi on niczego nowego.
Podobne uwagi nie odnoszą się jednak ju ż do kolejnego (piątego) rozdziału pracy

(„Grupowanie i klasyfikacja danych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych ”). W
rozdziale tym om ów ione są sieci K ohonena stosowane przez Autora w Jego badaniach oraz
uzyskiwane z ich pom ocą wyniki. M gr Codello bardzo biegle stosuje to specyficzne narzędzie
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inform atyczne, jak im są sieci neuronowe, a także wnosi swój w łasny oryginalny wkład do
w iedzy na tem at tego narzędzia. W tym ostatnim zakresie (własnego oryginalnego wkładu
Doktoranta) bardzo spodobał mi się w ym yślony przez Niego prosty, ale skuteczny sposób
porządkowania w yników

prezentowanych

w warstwie topologicznej

sieci

Kohonena,

nazwany przez A utora ‘zerowanie pierwszego neuronu ’ (str. 41). Jest to rozwiązanie
oryginalne, proste, pom ysłow e i skuteczne!
Generalnie jako praktyk o dużym doświadczeniu w zakresie tw orzenia i trenowania sieci
neuronowych z dużym uznaniem odnotowuję w pełni poprawne i znam ionujące duży talent
prow adzenie badań tych sieci i ich zastosowań, zaprezentow ane przez Autora opiniowanej
pracy.
O m ów ione

we

dźwiękowych

w cześniejszych

algorytm em

etapach

czynności

składowe:

param etryzacja

plików

C W T oraz uzyskanie sekwencji indeksów wygrywających

neuronów Kohonena stanow ią podstawę do budowy (w rozdziale 6) autorskiego algorytmu do
automatycznego rozpoznaw ania niepłynności w m owie ciągłej. Głównym elementem tego
algorytmu są zaproponow ane i przebadane przez mgra Codello m etody identyfikacji
sekwencji dobrane do rozpoznaw ania każdej grupy niepłynności. O czyw iście przy okazji
zachodziła potrzeba rozw iązania całego szeregu zagadnień szczegółowych, takich jak
detekcja początku i końca fonacji (problem ‘odcięcia szumów'), metody detekcji przedłużeń
oraz powtórzeń głosek. To ostatnie zadanie realizowano poprzez dodatkowe zaangażowanie
jeszcze jednej sieci neuronowej, mianowicie klasycznego perceptronu trój warstwowego uczonego
metodą wstecznej propagacji błędów oraz metodą gradientów sprzężonych. Wyniki badań tych
algorytmów, relacjonowane w rozdziale 6 opiniowanej pracy, okazały się bardzo dobre.
Niestety nie udało się tych dobrych wyników powtórzyć w odniesieniu do trudniejszego problemu
detekcji powtórzeń sylab. Doceniam jednak wysiłki Doktoranta, który bardzo pomysłowo
usiłował swoje metody dostosować także i do tego tmdnego zadania. To, że nie uzyskał wyników,
które można by było uznać za sukces porównywalny z tym, jaki został osiągnięty dla detekcji
przedłużeń oraz powtórzeń głosek, wynika z trudności podjętego zadania. Według mojej oceny
fakt ten nie przeszkadza w uznaniu, że praca doktorska jako całość zakończyła się sukcesem i
Doktorant osiągnął wszystko, co przy wykorzystaniu wybranych przez Niego metod osiągnięte
być mogło - a jednocześnie empirycznie zbadał granice stosowalności rozważanej metodyki. To
wprawdzie nie całkiem pozytywny, ale bez wątpienia także wartościowy wynik naukowy.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ireneusza Codello

- stronica 4

Do kom pletu oceny rozpraw y doktorskiej m gra Codello potrzebny jest jeszcze komentarz
dotyczący zaw artości rozdziału 7, w którym um ieszczono om ów ienie (bardzo krótkie, ale
powiązane z obszernym i szczegółowym Dodatkiem A rozpraw y) stworzonego przez
Doktoranta

program u

rozpoznawania

„W aveBlaster” ,

niepłynności

m ow y

przeznaczonego

m etodami

do

praktycznej

omawianymi

w

części

analizy

i

teoretycznej

recenzowanej pracy. W praw dzie w środowisku inform atyków panuje przekonanie (w dużej
m ierze słuszne...), że samo tw orzenie oprogram ow ania jest „nie dysertabilne”, jednak dla
kompletu opinii zaw artych w tej recenzji pragnę z naciskiem podkreślić, że stw orzenie przez
Doktoranta bogatego w m ożliw ości narzędzia inform atycznego (program u W aveBlaster)
wystawia Mu najlepsze świadectwo jako praktykowi i prawdziwem u profesjonaliście
inform atyki stosowanej. M oże nie pow inienem tego pisać w tej recenzji, ale ilekroć
przypada mi rola opiniodaw cy w przew odzie prowadzącym do uzyskania stopnia naukowego
w dziedzinie nauk technicznych dla Osoby, która ukończyła studia nie-techniczne i pracuje w
instytucji nie związanej z techniką (na przykład na Uniwersytecie) - zastanaw iam się, czy jest
to w łaściw y rodzaj stopnia naukowego, jaki ma być tej Osobie nadany? Podobne rozterki
miew ają lekarze, gdy ktoś bez studiów medycznych ubiega się o stopień naukow y związany z
medycyną. Czy m ożna nadać stopień doktora m edycyny (im plicite zakładający, że posiadacz
takiego stopnia m oże leczyć) komuś, kto wprawdzie wniósł istotny wkład naukowy do
medycyny, ale dysponuje podstaw ow ą w iedzą medyczną, zdobyw aną przez lekarzy na
studiach i w trakcie praktyki zawodowej?
Lekarze

rozwiązali

ten

problem

poprze

pow szechną praktykę

nadaw ania

w

takich

przypadkach stopnia doktora nauk przyrodniczych, a nic doktora medycyny. Taki sobie
pożyteczny eufem izm - i problem jest rozwiązany. M y w naukach technicznych nie mamy
czegoś podobnego, w ięc dyplom doktora nauk technicznych m oże oznaczać różne rzeczy.
Przytoczyłem tu te ogólne rozw ażania żeby przejść do następującej konkluzji: Otóż rozdział
siódm y opiniowanej

rozpraw y m gra Codello przekonuje m nie w

100%, że TEMU

Doktorantowi stopień naukow y w dyscyplinie informatyki TECHN ICZN EJ zdecydowanie
może być nadany!
Do opiniowanej pracy mgra Ireneusza Codello, którą - jak wynika z podanych wyżej
stwierdzeń - oceniam bardzo wysoko i zdecydowanie pozytywnie doceniam, chciałbym
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jednak zgłosić (dla kom pletności i bezstronności recenzji) także pew ną liczbę uwag
krytycznych.
Krytycznych uw ag m erytorycznych nie mam, ale w sferze edytorskiej muszę wskazać, że
chociaż praca jest na ogół dość starannie zredagowana, to jednak zdarzają się w niej drobne
"wpadki". Przykładow o taką w padką redakcyjną jest przytaczanie wykresów, na osiach
których są podaw ane wartości liczbowe, bez podania opisu tych osi (jaki wartości są na nich
odkładane?) i bez określenia jednostek użytych do wyznaczenia drukowanych wartości
liczbowych - lub z jednostkam i dopisywanymi do każdej oznaczającej punkt na osi wartości
liczbowej, ci nie je st pow szechnie stosowaną praktyką. Takich w adliwych rysunków jest w
pracy sporo. Ponadto m nóstw o rysunków zawiera nietypow y opis osi (w lewym dolnym rogu
wykresu - u początku stosowanego układu w spółrzędnych - podane są wyłącznie jednostki,
nie m a natom iast nazw

wartości odkładanych na osiach).

Moim

zdaniem

należało

odpow iednie w ykresy opracow ać graficznie za pomocą jednego z edytorów graficznych, żeby
odpow iadały stosownym wym aganiom (ogólnie przyjętym w artykułach czy w książkach) a
nie przytaczać „na żyw ca” w takiej postaci, w jakiej wychodzą one z takich czy innych
programów obliczeniowych.
Błędem jest (moim zdaniem ) pisanie z małej litery skrótu „rys.” (lub „tab.”) na początku
podpisu każdego rysunku lub tabeli. Skrót ten w ystępuje przecież na początku wiersza
następującego po poprzedzającym rysunek czy tabelę akapicie tekstu pracy. Akapicie
zakończonym kropką! Reguły ortografii nie pozostaw iają żadnych wątpliwości, że w tym
przypadku powinno się stosować dużą literę, więc sposób opisu stosowany przez mgra
Codello uznać trzeba za błędny.
Numeracja rysunków i tabel zastosow ana w pracy jest też dziwaczna i mało czytelna. Moim
zdaniem lepsza byłaby typow o stosowana w pracach doktorskich jednolita num eracja ciągła.
Pozostając przy podobnej tem atyce pozwalam sobie także stwierdzić, że zdecydowanie nie
sądzę, żeby dobrym pom ysłem było zastosow anie przez Doktoranta dziwacznej m etody
numerowania

pozycji

literatury,

zupełnie

odmiennej

od

tych

wszystkich,

które

są

powszechnie stosowane. M etodzie tej trudno odmówić oryginalności, ale nie powiem, żeby
tak num erowana literatura była szczególnie dobrze czytelna!
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Podsum owując moją recenzję stwierdzam, że

przytoczone wyżej uwagi polemiczne

dotyczą w yłącznie sfery redakcyjnej rozpraw y i w najm niejszym stopniu nie umniejszają
om ówionych wyżej znaczących osiągnięć ani istotnych dokonań naukow ych Doktoranta.
Dlatego w ostatecznym podsum ow aniu stwierdzam, że opiniowana praca spełnia warunki
stawiane rozpraw om doktorskim przez odnośną Ustawę. Stwierdzam dodatkowo, że doktorant
zgromadził unikatow ą w iedzę na tem at procesów i metod analizy niepłynności mowy
polskiej, a także w niósł dużą liczbę własnych, oryginalnych pom ysłów w obszarze
dotyczącym nauki na tem at sieci neuronowych Kohonena i ich zastosowań, istotnie
wzbogacających tę naukow ą wiedzę. Tworząc algorytm y param etryzacji sygnału mowy, a
potem uczenia rozpoznaw ania cech niepłynności przy pom ocy sieci neuronowych wykazał
Doktorant dużą biegłość (by nie powiedzieć perfekcję) w operow aniu zarówno sygnałem
akustycznym (jako obiektem ), jak i siecią neuronową (jako narzędziem). Dlatego wnoszę o
przyjęcie opiniowanej pracy jako rozprawy doktorskiej i postuluję dopuszczenie jej
Autora, m gr inż. Ireneusza Codello do jej publicznej obrony, a po pomyślnym (w co
wierzę) zakończeniu tej obrony - w noszę o nadanie Mu stopnia naukowego doktora nauk
technicznych. Uważam dodatkowo, że stopień oryginalności i liczba wartościowych
naukowych w yników zgrom adzonych w opiniowanej pracy w pełni uzasadniają wniosek
o w yróżnienie tej rozprawy.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ireneusza Codello

- stronica 7

