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Recenzja zostala przygotowana na zlecenie Dziekana Wydzialu Lekarsko-Dentystycznego Warszaw-
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z przewodem doktorskim Pana mgra Piotra Regulskiego. Promotorem rozprawy jest prof, dr hab'

Kazimterz Szopifiski, a promotorem pomocniczym dr Krzysztof Nowifiski.

Recenzjajest przygotowana na podstawie ustawy z d:nia14 marca 2003 r. o stopniach naukowych

i tytule riaukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r'

z p6in. zm.) (zwana dalej Ustawq) oraz rozporz4dzenta Ministra Nauki i Szkoinictwa WyZszego

z dnia 22 wrze6rria 2017 r. w sprawie szczeg6iowego trybu i warunk6w przeprowadzania czynno6ci

w przewodach doktorskich, w postgpowaniu habilitacyjnym otazw postgpowaniu o nadanie tytulu
profesora (Dziennik Ustaw Nr 204,Po2. 1200).

1 ZawartoSi rozprawy

L.1 Om6wienie og6lne

Rozprawa dotyczy w og6lno6ci zagadnlenia obiektywizacji oceny prawidlowo6ci wykonania zdjgi
pantomograficznych. W szczeg6lno6ci, do przeprowadzenia takiej oceny Ar-rtor propbnnje zastoso-

wai miary zwiqzane z przebiegiem linii interokluzyjnej na zdjgciach pantomograficznych. Wedlug

literatury, podstawowym wskaZnikiemjako6ci jest to, czy linia tajest zakrzywiona w d6l, czy w 96-
rg, jednak Autor pokazuje, 2e zagadnienie wyboru .miary takiego zakrzywienia jest zloZone i sam
pomiar krzywizny nie wystarcza ilo zaklasyflkowania danego zdjgcia jako prawidlowe lub nie. Pro-

ponuje wigc kilka miar zakrzywienia i wybiera najlepszq z nich. Uzyskanie uZytecznej reprezentacji

linii interokluzyjnej jest r6wnie2 stosunkowo trudnym zadaniem, kt6re Autor rozwi1zt\e w ramach

pracy. Tak w przypadku zadariia znajdowania reprezentacji rninii interokluzyjnej, jak i zadania

okre6leriia rniary jako6ci zdjgcia na jej podstawie, uzyskanie przez Doktoranta rozwi1zanie zostalo

zweryfikowane na podstawie odpowiednio skonstrrrowanych kryteri6w.

Stopiefi zlo)onoi;ci postawionych zagadniefi, jakr66 opisu ich tla teoretycznego, spos6b wyboru

metod rozwiqzania oraz sposoby weryfikacji tych metod, jakie w recenzowanej pracy zastosowal

Doktorant, jest podstaw4 dla mojej pozytywnej oceny tej pracy, sformulowanej na koficu niniejszej

recenzii.



L.2 Zawarto{t, pracy

Rozprawa sklada sig z dziesigciu rozdzial6w i sze6ciu zal4cznrk6w, streszczenia w dw6ch jgzykach

oraz spisu literatury. Zawiera v'rykaz uity*ych skr6t(iw, ponad 130 rycin i dziewig6 tabel. Spis lite-

ratury zawiera 119 pozycj i .

PracA rozpoczyna wstgp, w kt6rym Autor przestawia zarys zagadriiefi orn6wionych w pracy.

W drugim rozdziale om6wiono zagadnienie pantomografii wraz z elementami jej historii, ze szcze-

g6lnym naciskiem polo2onym na kwestig mo2liwyc.h bl9d6w oceny jako6ci pantomograrn6w. Uza-

sadnia sig w nim stwierdzenie, 2e dotychczas stosourane kr1'teria, cho6 sq szczeg6lowo uzasadnione

przeslankami anatomicznymi, diagnostycznyrni i ter:hnicznymi, to jednak maj4 naturg jakoSciow4.

Autor nie pozostawia wqtpliwo6ci, 2e kwestia jakodci pantomogram6w jest walna, poniewaZ blgdy

w ich wykonaniu sq zjawiskiem nadzwyczaj czgstym, podczas gdy badanie, jako wykorzystujqce

promieniowanie rentgenowskie, nie na\eiy do obojgtnych dla zdrowia pacjent6w. Stanowi to mocne

uzasadnienie dla potrzeby wprowadzenia obiektl'wnej miary poprawno6ci zdjgi, moiliwej do wpro-

wadzenia do codziennej praktyki w taki spos6b, abv byla ona wykonywana automatycznie (lub

prawie automatycznie). Wa2ne jest, aby ocena nie zabrrzala procesu diagnostycznego, a przeciw-

nie, wspieraia personel w wykony.waniu prawidlowlrch zdjg6.
T'rzeci rozdzial Autor po3wigcil opisowi metod przetwarzani a obraz6w , kt6re bgdq wykorzystane

w dalszej czg6ci pracy. Wyb6r tych metod oparl na literaturze.

W rczdziale czwartl.rn sformulowano pig(, szczeg6lowych cel6w pracy. W piqtym przedstawio-

no metody ich osi4gnigcia, przy czym korzystano z wiedzy wprowadzonei w rozdzi,ale trzecim.

W sz6stym opisano material wykorzystany w badmriach skuteczno6ci metod, co poparto analiz4

statystyczn4 om6wionq w rozdziale si6dmpn. Wyniki przestawiono w rozdziale 6smym.

RozdziaL dziewiqty zawiera obszern4 dyskusjg uzyskanych wy'rrik6w. Wynika z niei, ze zadanie

zostalo rozwi4zane, oraz 2e osi4gnigta dokladnoii }Casyfikacji pantomogram6w jest satysfakcjonu.-
j4ca. Zatem, oczekiwania co do stworzonego zbioru metod moina rwaza( za spelnione w zadowa-

laj4cym stopniu, co nie wyklucza dalszych badari, zkt6rych potrzeby i kierunku Autor zdaje sobie

sprawe. Ujgto to we wnioskach zawartych w rozdziale dziesi4tym.

1.3 Cele pracy oraz rozwi4zany w niej problem naukowy

Cele pracy obejmujq kwestie wyboru najlepszych spo6r6d wybranych metod analizy obraz6w, kt6re
doprowadzilyby do znalezienia linii interokluzyjne.j w spos6b automatyczny; wyznaczenie takich
parametr6w tej linii, aby na ich podstawie moZna bylo dokonad oceny jako6ci pantomogramu;
oceng dokladno6ci uzyskanej metody oraz ocene moZiiwo6ci automatyzacji calego procesu.

W pracy nie sformulowano jawnie tezy, aIe problem naukowy, polegaj4cy na stworzeniu metodo-
Iogii automatycznej oceny jakofci pantomogram6w, zostal jasno postawiony i rozwi4zany, a iako1(
lego r ozwiryania zostala pozytywnie zweryfi kowanil.

2 Om6wienie tre6ci i wynik6w rozprawy

2.L Uwagi pozytywne

Opis stanu wiedzy Autor obszernie opisal stanL wiedzy w zakresie oceny jako6ci pantomogra-

m6w. Nie mogg ocenid tego opisu od strony medycznej, natomiast metodologicznie jest on dobry.

Pokazuje wlraznie iukg w istniej4cej wiedzy i pozu'ala konstruk$-n'nie jq wypelnii.

SpoSr6d algorltm6w arlalizy obraz6w Autor opisal zagadnienie segmentacji z uwzglgdnieniem

progowania, detekcji krawgdzi oraz rozrostu i podzialu obszar6w, w tym algorytmy wododzialo-



we i aktlwnych kontur6w, oraz kilka metod szkieletyzacji. Opis uzupelntl. zwigzlym om6wieniem
zagadnieri klasyfi kacj i nadzorowanej i nienadzorowzr,nej .

Obiektywna metoda oceny pantomogram6w W rozdziale 2.4.5.7 Autor stwierdza, 2e wedlug
najlepszej wiedzy nie istnieje obiektywna metoda o,ceny pa,rrtornogram6w. Stworzenie i weryfikacjq
takiej metody uw'a2am za najwigksze osi4gniqcie Autora. Wprowadzenie miary krzlwizny linii
interokluzyjnej jako miary jako6ci jest skladnikiem tego osiqgnigcia. Ten element w mojej opinii
wystarczaj4co uzasadnia pozytywnq oceng pracy.

Wyb6r spo6r6d kilku metod na podstawie kryteri6w Zastosowanie w kilku miejscach
w pracy metodologii wyboru jednej metody spo6r6d kilku moZliwych, na podstawie test6w z wy-
korzystaniem reaiistycznych kryteri6w, jest kolejn4, pozytywnq cechq pracy. Autor postqpil tak
rozwi4zuj4c kolejne zad.ania; detekcji krawgdzi (wybral detektor spo6r6d kilku wprawdzie doSi pro-
stych, ale powszechnie stosowanych); segmentacji w celu wyodrgbnienia obszaru pomigdzy g6rnymi
i dolnymi zgbami (sprawdzii i przedyskutowal kilka rnetod segmentacji); znajdowania szkieletu te-
go obszaru (sprawdzil kilka metod szkieletyzacji i wyeiiminowal te, kt6re byly mniej efekty'wne
i nie dawaly szkieietu odpowiednio stabilnego i gladkiego) i wreszcie opisu linii interokluzyjnej
za pomocq parametr6w (wprowadzil miary nachylernia tej linii, wdr5d nich klasyczn4krzywizng).
Do weryfikacji zastosowal tu zbi6r 120 pantomograr,m6w sklasyfikowanych uprzednio przez dw6ch
lekarzy. Zbi6r ten rrroirra vwaia(, za wrystarczai4cc, iiczny. Zgodno66 obserwator6w potwierdzono
testem korelacji Pearsona. Sprawdzono teZ odpowiednio poziom istotno6ci w1nik6w.

Poprzednie publikacje W cytowanych w rozprawie publikacjach i doniesieniach konferencyj-
nyclr Autor przedstawil swoje koncepcje i zostaly on pozytywnie zweryfikowa,ne przez Srodowisko.

2.2 Uwagi dyskusyjne i krytyczne

Nie mam powa2nych uwag krytycznych. Uwagi podane poni2ej nalezy traktowai raczej jako pro-
pozycjg podstaw do dyskusji podczas obrony pracy.

Brak klasyfikatora krzywizny wykorzystuj4cego wiqcej, niZ jednE cechg Autor wpro-

wadzil pig6 cech SwiadczEcych okrzywilnie linii int,:rokluzyjnej. Jednrl z nich - klasycznq definicjg
krzywizny - wykluczyl z powodu jej niestabilnodci dla przypadku krzywych lokalnie bliskich prostej.

Pozostalych czterech uZyl osobno do klasyfikacji parntomogram6w. Mimo, 2e wspomnial wcze6niej

o metodach klasyfikacji, w pracy nie zastosowal t;ych czterech metod w jednym klasyfikatorze.

Gdyby tak zrobil, oraz gdyby przeprowadzil selekcjig cech, miaiby szansg zbudowai dokladniejszy
klas;dkator, lub gdyby cechy poza jedn4 okazaly sig zbgdne, mialby wyraZniejszE wskaz6wkg co
do uZyteczno6ci cech, niZ ta wynikaj4ca z ich uZycia z osobna.

Detekcja krawgdzi zwykorzystaniem kierunk6w przek4tnych okna Ten element, wskaza-

ny przez Autora jako oryginalny wklad, ma ograniczone cechy nowo6ci. Mo2na go odnaleZ6 w wielu

znanych algorytmach, gl6wnie w kierunkowych i a,Captacyjnych detektorach krawgdzi, opisanych

m.in. w klasycznym jui na polskim rynku podrgczrriku lPav87], kt6rego oryginal amerykairski ma

ponad 30 lat, a w kt6rym om6wiono znacznie wcze3niejsze ptace. Z prac o nieco mniej zaawanso-

wanym wieku niech mi bgdzie wolno zacl.towai mr:jq wlasnq ksiq2kg [Chm06], gdzie pokazalem,
jak mozna wykorzystai gradienty policzone na wieler sposob6w w jednym detektorze krawgdzi, oraz

2e detektor Sobla jest szczeg6Inyrn przypa.dkiem takiego wla6nie detektora.



Drobne uwagi redakcyjne

13a Linia (interokluzyjna) jest jednocze6nie nazwa,na plaszczyzn4 i krzywq.

26, Ryc. 7 Tor zmiennej osi obrotu w wybranej plaszczyinie prostopadlej do niej jest naz
te2 efektywn4 osiq obrotu. Promienie centralne wiqzki promieniowania majq by6 styczne
osi, podczas gdy se styczne do tego toru. Nie sq do niego styczne wszgdzie, bo w
przej6cia z jedaej na drugq strong pantomogramu tor ma wierzcholek.

33e Obiekty nie mogq mie6 skladowych, chyba, Ze s4 np. wektorami, co nie ma miejsca w
przypadku.

392 i dalej Nie jestem pewien, czy slowo wyrzutowat nie powinno byi zast4pione prze rzul
htb zrzutowa4.

40, Ryc. t-O Nie napisano w koricu, kt6r4 krzywq bgdziemy nazywa(, wgpuklg, a kt6rE wklgslq.

73 Caly opis metod klasyfikacji jest przedstawiony w odniesieniu do klasyfikacji piksli,
gdy klasyfikowai moina dovrolne obiekty. Nie jest napisane wprost, 2e poza przypadki

klasyfikacji jedynie na podstawie jasnosci lub koloru klasyfikuje sig wla.Sciwie piksle

z ich pewnym otoczeniem fiest to zazr'a,czorre po5rednio, przez pokazania dw6ch moiliwych
przykladowych otoczeri).

874 i dalej Przestrzeri cech nie sklada sig z pr6bek. Raczej, podzbiory obiekt6w naleiqce do
szczeg6lnych klas wyznaczaj4 w tej przestrzeri pewne obszary. Pr6bki sa rozproszone,
tworz4 wigc obszar6w sp6jnych.

87e i dalej Przestrzefi nie jest obliczana, lecz jest rozpigta na cechach jako wsp6lrzgdnych. P
strzef mo2e sig zmienii wskutek selekcji cech, ale trudno to nazwa,f obliczaniem.

L2213 W'ierzcholek grahtjest naawany r6wnie2 wgzlem.

I-354 Granice przedzialu nie mogq byi klasyfikatorem. MogE by6 pa.rametrem a,lbo progiem w k
sldkatorze.

1393 Ja{h wykre{li,my krzywg ze ziljgci,a, to na zdjgciu jui jej nie bgdzie.

Podsumowanie

Uwzglgdniajqc powyzsze stwierdzam, ie rozprawa doktorska przedstawiona przez p. Piotra Regul
skiego stanowi oryginalne rozwiqzanie problemu naukowego oraz wykazuje og6lnq wiedzgteotet,
nq kandydata w przedmiotowej dyscyplinie naukowej, oraz umiejgtnodi samodzielnego prowadzen

pracy naukowej. Tym sa.rnym, spelnia ona wa,runki okre6lonych w art. 13 ust. 1 Ustawy.
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