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4.2. PUBLIKACJE WCHODZĄCE W SKŁAD OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO 

W skład cyklu wchodzą: 

 1 monografia naukowa, 

 6 publikacji w czasopismach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

 7 artykułów opublikowanych w ramach konferencji indeksowanych w bazie 

Web of Science, w tym 1 w ramach serii Springer: Advances in Intelligent 

Systems and Computing, 

 1 artykuł konferencyjny opublikowany w serii Springer: Advances in Intelligent 

Systems and Computing. 

 

H1. Wosiak A. (2018) Techniki statystycznej i eksploracyjnej analizy danych medycznych. 

Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. Warszawa.  

H2. Wosiak A., Glinka K., Zakrzewska D. (2017) Multi-label classification methods for 

improving comorbidities identification. Computers in Biology and Medicine. DOI: 

10.1016/j.compbiomed.2017.07.006.  

H3. Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2017) Instance Selection Techniques in Reduction 

of Data Streams Derived from Medical Devices. Przegląd Elektrotechniczny. Tom 93(12). 

str. 115-118.  

H4. Wosiak A., Karbowiak S. (2017) Preprocessing compensation techniques for improved 

classification of imbalanced medical datasets.  IEEE Federated Conference on Computer 

Science and Information Systems (FedCSIS). Annals of Computer Science and 

Information Systems. Tom 11. str. 203-211. 

H5. Wosiak A., Zakrzewska D. (2017) Unsupervised feature selection using reversed 

correlation for improved medical diagnosis. IEEE International Conference on 

INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA). str. 18-22. 

H6. Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2016). Fuzzy classification of medical data derived 

from diagnostic devices. Przegląd Elektrotechniczny. Tom 92(12). str. 85-88.  

H7. Wosiak A., Zamecznik A., Niewiadomska-Jarosik K. (2016) Supervised and unsupervised 

machine learning for improved identification of intrauterine growth restriction types. 

IEEE Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 

Annals of Computer Science and Information Systems. Tom 8. str. 323-329. 

H8. Glinka K., Wosiak A., Zakrzewska D. (2016) Improving Children Diagnostics by Efficient 

Multi-label Classification Method, Information Technologies in Medicine.  Advances in 

Intelligent Systems and Computing. Tom 471(1).  str. 253-266. 

H9. Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2016) Hybrid Classification of High-Dimensional 

Biomedical Tumour Datasets. In: Kowalczuk Z. (eds) Advanced and Intelligent 
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Computations in Diagnosis and Control. Advances in Intelligent Systems and 

Computing, Springer. Tom 386. str. 287-298. 

H10. Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2015) Classification of Medical Data Derived from 

Diagnostic Devices Using Ensembles of Classifiers, Przegląd Elektrotechniczny. Tom 

91(12). str. 143 – 146.  

H11. Wosiak A., Zakrzewska D. (2015) On Integrating Clustering and Statistical Analysis for 

Supporting Cardiovascular Disease Diagnosis, Proceedings of the 2015 Federated 

Conference on Computer Science and Information Systems, Annals of Computer Science 

and Information Systems ACSIS. Tom 5. str. 303–310.  

H12. Wosiak A., Zakrzewska D. (2014) Feature Selection for Classification Incorporating Less 

Meaningful Attributes in Medical Diagnostics. Proceedings of the 2014 Federated 

Conference on Computer Science and Information Systems, Annals of Computer Science 

and Information Systems ACSIS, Tom 2. str. 235–240.  

H13. Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2014) Multimedia Database Techniques for Medical 

Diagnosis Processes Support. In: Korbicz J., Kowal M. (eds) Intelligent Systems in 

Technical and Medical Diagnostics. Advances in Intelligent Systems and Computing, 

Springer. Tom 230. str. 313-323. 

H14. Wosiak A. (2013) On Statistical Analysis Methods Improving Epidemiological Studies. 

Journal of Applied Computer Science, Tom 21(2). str. 209-219.  

H15. Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2012) Image signal metadata analysis in diagnosis 

of Alzheimer’s disease, Przegląd Elektrotechniczny. Tom 88(12b). str. 148-150. 

4.3. OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW 

 

Celem naukowym zrealizowanych badań było opracowanie efektywnych algorytmów, 

bazujących na metodach z obszaru statystycznej i eksploracyjnej analizy danych, do  

rozwiązywania problemów z zakresu medycyny. Właściwie opracowana metodologia i 

dobór odpowiednich metod komputerowej analizy danych stanowią kluczowe czynniki 

procesu badawczego. Ogromna liczba gromadzonych danych powoduje, że rozważenie przez 

człowieka wszystkich czynników staje się niemożliwe. Wskazane jest zastosowanie 

zaawansowanych narzędzi analitycznych, które do tej pory dotyczyły przede wszystkim 

procesów biznesowych lub przemysłowych.  

Podstawy niemal każdej postawionej diagnozy i dalszego leczenia określają statystycznie 

opracowane wyniki badań medycznych. W związku z tym bardzo ważne jest zbudowanie 

skutecznych narzędzi, które stanowiłyby wsparcie tego procesu. Ogromne objętości danych 

medycznych stanowią cel i wyzwanie dla prowadzonych badań w zakresie komputerowego 
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wspomagania diagnostyki medycznej. Oczekuje się zapewnienia  skutecznych rozwiązań do 

efektywnego przechowywania, przetwarzania i wymiany danych. Dzięki komputerowym 

metodom analizy danych, można wykryć prawidłowości i współzależności, które wcześniej 

nie zostały odnotowane i tym samym poprawić jakość diagnozy. Analiza danych medycznych 

jest zatem jednym z najważniejszych elementów wpływających na poziom nowoczesnej 

opieki medycznej, a jej komputerowe wsparcie pełni w tej analizie kluczową rolę. 

Prezentowane badania dotyczą innowacyjnych metod rozwiązywania problemów 

diagnostyki medycznej i obejmują cztery główne części: 

 opracowanie i implementację autorskich algorytmów uwzględniających metody 

statystyczne do analizy danych medycznych oraz analizę wyników przeprowadzonych 

badań eksperymentalnych, 

 opracowanie algorytmów uwzględniających techniki z zakresu uczenia maszynowego, 

których właściwy dobór rozszerza statystyczną analizę danych medycznych i umożliwia 

ekstrakcję większej użytecznej wiedzy z danych, 

 opracowanie nowych technik selekcji cech, których zastosowanie zmniejsza 

wymiarowość danych, zwiększając ich czytelność, bez utraty informatywności 

medycznej, 

 opracowanie nowych rozwiązań rozszerzających analizę danych medycznych o techniki 

związane z klasyfikacją niezbalansowanych zbiorów danych oraz klasyfikacją 

wieloetykietową. 

Opracowane algorytmy zostały zaimplementowane w nowych systemach komputerowych, 

wdrożonych do pracy w szpitalu. 

Szczegóły badań zostały opisane i opublikowane w artykułach naukowych, jak również 

usystematyzowane i zebrane w monografii. 

Pierwsza część badań, opisana w rozdziale drugim monografii: 

Wosiak A. (2018) Techniki statystycznej i eksploracyjnej analizy danych medycznych. 

Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. Warszawa. 

obejmowała usystematyzowanie wiedzy oraz opis algorytmów dotyczących analizy danych 

medycznych, bazujących na metodach statystycznych. Obecnie praktycznie wszystkie zasady 

diagnostyki i terapii ustalane są na podstawie opracowanych statystycznie obserwacji 

lekarzy. Analiza danych medycznych jest zatem jednym z najistotniejszych elementów 

mających wpływ na poziom współczesnej opieki medycznej. Celem analizy statystycznej jest 

wykrycie prawidłowości rządzących badanymi zjawiskami.  
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Wzrost złożoności badań klinicznych oraz dostępności metod analizy statystycznej sprawia, 

że postępowanie wyłącznie według schematycznego szablonu jest niemożliwe [1, 2]. Każdy 

przypadek jest inny i stąd wynika konieczność indywidualnego podejścia do prowadzonej 

analizy, a dzięki temu możliwość uzyskania bardziej wartościowych rezultatów. W ramach 

przeprowadzonych prac, opracowane zostały algorytmy uwzględniające zastosowanie 

wybranych metod statystycznych: 

 dobór testów parametrycznych i nieparametrycznych, 

 ocenę związków poprzez analizę korelacyjną i regresję. 

Podrozdziały 2.8.1-2.8.5 monografii stanowią podsumowanie wybranych, autorskich badań 

będących wkładem w badania kliniczne oraz diagnostykę medyczną. Kontekst medyczny 

przeprowadzonych badań przedstawiony został w pracach wskazanych jako publikacje 

głównego nurtu badań: 

 Tkaczyk M., Tomczyk D., Jander A., Góreczny S., Moszura T., Dryżek P., Krajewski W., 

Głowacka E., Wosiak A. (2018): „Glomerular filtration decrease after diagnostic cardiac 

catheterisation in children with congenital cardiac malformation – the role of serum 

creatinine, cystatin C, neutrophil gelatinase and urine output monitoring”, Postępy w 

Kardiologii Interwencyjnej, Vol. 14,  1 (51), pp. 67–74, DOI: 10.5114/aic.2018.74357. 

 Marcin Tkaczyk, Michał Maternik, Anna Krakowska, Agnieszka Wosiak, Monika 

Miklaszewska, Katarzyna Zachwieja, Dariusz Runowski, Anna Jander, Dariusz Ratajczak, 

Agata Korzeniecka-Kozyrska, Izabella Mader-Wołyńska, Katarzyna Kiliś-Pstrusinska 

(2017). Evaluation of the effect of 3-month bladder basic advice in children with 

monosymptomatic nocturnal enuresis. Journal of Pediatric Urology. Vol. 13. pp. 615.e1 

e615.e6. DOI: 10.1016/j.jpurol.2017.03.039 

 Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Justyna Zamojska, Agata Zamecznik, Jerzy Stańczyk, 

Agnieszka Wosiak, Piotr Jarosik (2017). Myocardial dysfunction in children with 

intrauterine growth restriction: an echocardiographic study. Cardiovascular Journal of 

Africa, Vol. 28(1), pp. 36-39. DOI: 10.5830/CVJA-2016-053. 

 Agata Zamecznik, Jerzy Stańczyk, Agnieszka Wosiak, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik 

(2017). Time domain parameters of heart rate variability in children born as small-for-

gestational age. Cardiology in the Young, Vol. 27(4), pp. 663-670. DOI: 

10.1017/S1047951116001001. 

 Zamojska J., Niewiadomska-Jarosik K., Wosiak A., Lipiec P., Stańczyk J.: Myocardial 

dysfunction measured by tissue Doppler echocardiography in children with primary 

arterial hypertension, Kardiologia Polska 2015, DOI: 10.5603/KP.a2014.0189 

 Agata Zamecznik, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Agnieszka Wosiak, Justyna Zamojska, 

Jadwiga Moll, Jerzy Stańczyk: Intra-uterine growth restriction as a risk factor for 
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hypertension in children six to 10 years old, Cardiovascular Journal of Africa, 2014, pp. 73-

77. 

 Monika Pawlak-Bratkowska, Susan Afshari, Piotr Grzelak, Michał Podgórski, Agnieszka 

Wosiak, Katarzyna Młudzik (2017). Ocena przyrostu całkowitej objętości nerek u dzieci i 

młodych dorosłych z wielotorbielowatością nerek o autosomalnie dominującym typie 

dziedziczenia w trakcie 12-miesięcznej obserwacji–doniesienie wstępne. Annales 

Academiae Medicae Silesiensis. Vol. 71. pp. 109-115. DOI: 10.18794/aams/69244. 

 K. Niewiadomska-Jarosik, A. Zamecznik, J. Zamojska, A. Wosiak, B. Kierzkowska, P. 

Kędziora, E. Smolewska, D. Tomecka-Głogowska, I. Dąbrowska-Wójciak, P. Krajewski, A. 

Piotrowski, P. Jarosik, J. Stańczyk: Ocena skuteczności i powikłań leczenia 

farmakologicznego przetrwałego przewodu tętniczego indometacyną lub ibuprofenem u 

noworodków ze skrajnie małą masą urodzeniową, Przegląd Pediatryczny,2015, 

Vol.44/No.3. 

 Zamojska J, Niewiadomska-Jarosik K., Wosiak A., Stańczyk J.: Ocena funkcji skurczowej 

lewej komory z wykorzystaniem metody doplera tkankowego u dzieci z nadciśnieniem 

tętniczym pierwotnym, Polski Przegląd Kardiologiczny, 2012:14(2):95-100, ISSN 1507-

5540  

Przeprowadzona analiza danych umożliwiła wskazanie następujących wniosków 

końcowych: 

1. Techniki statystycznej analizy danych potwierdziły hipotezę o istnieniu zależności 

pomiędzy wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu a wystąpieniem u tych 

dzieci nadciśnienia tętniczego. 

2. Komputerowa, statystyczna analiza danych pozwoliła na wykrycie istnienia zaburzeń 

autonomicznego układu nerwowego u dzieci hipotroficznych - wartości parametrów 

czasowych u tych dzieci były niższe niż u ich zdrowych rówieśników. Wykazane w 

ramach analizy danych, istotnie wyższe wartości częstotliwości rytmu serca w grupie 

dzieci SGA, stanowiły potwierdzenie hipotezy o przesunięciu równowagi współczulno-

przywspółczulnej na korzyść tej pierwszej.  

3. W ocenie ekspertów medycznych zastosowanie technik statystycznej analizy danych w 

procesie oceny parametrów elektrokardiograficznych oraz zmienności rytmu serca 

stanowi użyteczną metodę wykrywania zaburzeń autonomicznego systemu nerwowego, 

a tym samym przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób układu 

krążenia. 

4. Zastosowanie technik komputerowej analizy statystycznej do oceny parametrów 

uzyskanych z wykorzystaniem metody doplera tkankowego u dzieci z nadciśnieniem 
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pierwotnym, umożliwiło wykrycie zaburzeń funkcji rozkurczowej i skurczowej lewej 

komory serca. 

5. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych wraz z oceną istotności statystycznej 

różnic można stwierdzić, iż skuteczność zamykania istotnego hemodynamicznie 

przetrwałego przewodu tętniczego u noworodków z wyjątkowo niską masą 

urodzeniową leczonych ibuprofenem lub indometacyną w rutynowo stosowanych 

dawkach jest porównywalna. Częstość występowania ciężkich powikłań jest podobna w 

obu grupach pacjentów, natomiast zaburzenia funkcji nerek częściej występują w grupie 

dzieci leczonych indometacyną. 

6. Przeprowadzona analiza danych pozwoliła na podsumowanie, iż stosowanie reżimu 

płynowego u dzieci z cierpiących na monosymptomatyczne moczenie nocne wykazuje 

stosunkowo niską (18%) i późną (3 miesiące) skuteczność. Analiza danych wykazała, że 

tylko u pacjentów o korzystnym profilu, związanym z okazjonalnymi początkowymi 

epizodami moczenia oraz z dużą maksymalną objętością pęcherza, warto stosować reżim 

płynowy przez dłuższy okres czasu, wynoszący nawet 3 miesiące.  

Rozszerzenie metodologii prowadzenia statystycznej analizy danych stanowiło opracowanie 

autorskiego systemu komputerowego wspomagającego badania epidemiologiczne poprzez 

statystyczną analizę danych. Opis systemu oraz wnioski z jego zastosowania były 

przedmiotem pracy: 

Wosiak A. (2013) On Statistical Analysis Methods Improving Epidemiological Studies. 

Journal of Applied Computer Science, Tom 21(2). str. 209-219. 

System został opracowany na potrzeby badań kardiologicznych oraz reumatologicznych, 

jednakże jego architektura uwzględnia jego zastosowanie również w innych obszarach 

diagnostyki medycznej. Konsultacje środowiska medycznego potwierdziły przydatność 

opracowanego systemu w prowadzeniu badań epidemiologicznych.  

Jednym z dodatkowych kierunków badań, opisanym w pracach: 

 Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2012) Image signal metadata analysis in diagnosis of 

Alzheimer’s disease, Przegląd Elektrotechniczny. Tom 88(12b). str. 148-150. 

 Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2014) Multimedia Database Techniques for Medical 

Diagnosis Processes Support. In: Korbicz J., Kowal M. (eds) Intelligent Systems in Technical 

and Medical Diagnostics. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer. Tom 

230. str. 313-323, 

było rozszerzenie analizy o wyniki badań obrazowych.  

Opisane w pracy: 
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Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2012) Image signal metadata analysis in diagnosis of 

Alzheimer’s disease, Przegląd Elektrotechniczny. Tom 88(12b). str. 148-150. 

badania eksperymentalne, dotyczące analizy obrazów z rezonansu magnetycznego  

przeprowadzanego w ramach diagnostyki choroby Alzheimera, wykazały, że metadane 

pozyskane z obrazów za pomocą efektywnych technik przetwarzania danych 

multimedialnych z poziomu serwera baz danych, pozwalają na stwierdzenie zależności 

pomiędzy metadanymi obrazowymi a diagnozą medyczną.  

W pracy: 

Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2014) Multimedia Database Techniques for Medical 

Diagnosis Processes Support. In: Korbicz J., Kowal M. (eds) Intelligent Systems in Technical 

and Medical Diagnostics. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer. Tom 

230. str. 313-323. 

zaproponowana została architektura systemu komputerowego do pozyskiwania 

metadanych z obrazów medycznych i łączenia tych danych z innymi danymi medycznymi w 

celu rozszerzenia procesu diagnostyki. System został przystosowany do diagnostyki 

pacjentów oddziału reumatologii dziecięcej, jednakże jego architektura pozwala na 

rozszerzenie działania o inne obszary. 

W wyniku dalszych poszukiwań efektywnych strategii analizy danych medycznych, kolejne 

prace łączyły statystyczną analizę danych z technikami uczenia maszynowego. Aspekty 

dotyczące zastosowania technik uczenia maszynowego w klasyfikacji danych medycznych 

opisane zostały w rozdziale trzecim monografii, jak również w publikacjach: 

 Wosiak A., Zamecznik A., Niewiadomska-Jarosik K. (2016) Supervised and unsupervised 

machine learning for improved identification of intrauterine growth restriction types. IEEE 

Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Annals of 

Computer Science and Information Systems. Tom 8. str. 323-329. 

 Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2016) Hybrid Classification of High-Dimensional 

Biomedical Tumour Datasets. In: Kowalczuk Z. (eds) Advanced and Intelligent 

Computations in Diagnosis and Control. Advances in Intelligent Systems and Computing, 

Springer. Tom 386. str. 287-298. 

 Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2015) Classification of Medical Data Derived from 

Diagnostic Devices Using Ensembles of Classifiers, Przegląd Elektrotechniczny. Tom 91(12). 

str. 143 – 146. 

 Wosiak A., Zakrzewska D. (2015) On Integrating Clustering and Statistical Analysis for 

Supporting Cardiovascular Disease Diagnosis, Proceedings of the 2015 Federated 
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Conference on Computer Science and Information Systems, Annals of Computer Science and 

Information Systems ACSIS. Tom 5. str. 303–310. 

Termin uczenie maszynowe (maszynowe uczenie się, ang. machine learning) jest często 

spotykany w literaturze, jednak zazwyczaj nie jest precyzyjnie definiowany. Wynika to w 

dużej mierze z faktu, iż pojęcie uczenia się maszynowego uwzględniane jest w różnym 

kontekście i w odniesieniu do różnych obszarów nauki, między innymi związanych z 

psychologią, kognitywistyką, edukacją i sztuczną inteligencją. Na podstawie istniejących 

opracowań [3, 4, 5, 6, 7], można wskazać następującą definicję uczenia maszynowego: 

„Maszynowe uczenie się jest zdolnością programu komputerowego do doskonalenia swojego 

działania na podstawie wcześniejszych doświadczeń”.  

Ze względu na sposób trenowania - sposób, w jaki nabywane jest doświadczenie, można 

wyróżnić dwa powszechnie stosowane podejścia do uczenia maszynowego [3, 8, 9, 10]: 

 uczenie nadzorowane (ang. supervised learning), 

 uczenie nienadzorowane (ang. unsupervised learning). 

Problematyka uczenia nadzorowanego zazwyczaj dotyczy jednego z dwóch zadań: 

 regresji, w której etykiety przypadków uczących, a tym samym również wyniki 

przekształcenia stanowią liczby rzeczywiste (lub wektory tych liczb), 

 klasyfikacji, w wyniku której wskazywana jest klasa przynależności obiektu. 

Oba zadania stanowią istotny element badań medycznych, opisywany w wielu pracach 

naukowych [11, 12, 13, 14, 15, 16]. Klasyfikacja stanowiła przedmiot zagadnień poruszanych 

w pracach: 

 Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2015) Classification of Medical Data Derived from 

Diagnostic Devices Using Ensembles of Classifiers, Przegląd Elektrotechniczny. Tom 91(12). 

str. 143 – 146. 

 Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2016) Hybrid Classification of High-Dimensional 

Biomedical Tumour Datasets. In: Kowalczuk Z. (eds) Advanced and Intelligent 

Computations in Diagnosis and Control. Advances in Intelligent Systems and Computing, 

Springer. Tom 386. str. 287-298 

 Wosiak A., Zamecznik A., Niewiadomska-Jarosik K. (2016) Supervised and unsupervised 

machine learning for improved identification of intrauterine growth restriction types. IEEE 

Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Annals of 

Computer Science and Information Systems. Tom 8. str. 323-329, 

 jak również w rozdziałach 3 oraz 5 monografii.  

Problematyka klasyfikacji danych jest niezwykle istotna i w związku z tym badania nad 

jakością procesu klasyfikacyjnego są często podejmowane w ramach prac naukowych. Dobór 
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właściwego algorytmu klasyfikacyjnego jest jednym z kluczowych elementów wpływających 

na sukces całego zadania. Decydując się na określony algorytm klasyfikacyjny, oprócz 

wskaźników mierzalnych, czyli miar walidacyjnych, potwierdzających poprawność działania 

klasyfikatora, należy uwzględnić również czynniki, które ułatwiają zrozumienie działania 

algorytmu przez ludzkich ekspertów, czyli personel medyczny. Do tych czynników należy 

przede wszystkim: 

 czytelna reprezentacja graficzna [17], 

 działanie zgodne z ludzkim postępowaniem [18], zamiast podejścia określanego jako 

,,czarna skrzynka'' [19]. 

Praca 

Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2015) Classification of Medical Data Derived from 

Diagnostic Devices Using Ensembles of Classifiers, Przegląd Elektrotechniczny. Tom 91(12). 

str. 143 – 146. 

związana była z badaniami dotyczącymi zastosowania komitetów klasyfikatorów w procesie 

klasyfikacji danych pochodzących z urządzeń medycznych. Badania eksperymentalne zostały 

przeprowadzone na trzech zbiorach danych dotyczących różnych problemów medycznych: 

arytmii, nowotworu piersi oraz choroby wieńcowej. Przeprowadzono porównanie 

pojedynczych technik klasyfikacji z metodami hybrydowymi. Badania eksperymentalne 

wykazały skuteczność klasyfikacji z zastosowaniem komitetów klasyfikatorów – we 

wszystkich badanych przypadkach rezultaty klasyfikacji hybrydowej były lepsze od 

wyników najlepszego pojedynczego klasyfikatora biorąc pod uwagę dokładność, precyzję, 

czułość oraz błąd średniokwadratowy. 

W pracy 

Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2016) Hybrid Classification of High-Dimensional 

Biomedical Tumour Datasets. In: Kowalczuk Z. (eds) Advanced and Intelligent 

Computations in Diagnosis and Control. Advances in Intelligent Systems and Computing, 

Springer. Tom 386. str. 287-298. 

ocenie poddana została skuteczność zastosowania klasyfikatorów pojedynczych i złożonych 

w diagnostyce nowotworowej. Analizie poddane zostały algorytmy: k – najbliższych 

sąsiadów, naiwny klasyfikator Bayesa, drzew decyzyjnych oraz minimalnej optymalizacji 

sekwencyjnej, których działanie porównane zostało z  klasyfikatorami zintegrowanymi, 

zbudowanymi poprzez wzmocnienie klasyfikatorów bazowych technikami bagging i 

boosting, algorytmem lasów losowych oraz klasyfikatorem hybrydowym, uwzględniającym 

głosowanie większościowe. Badania eksperymentalne, przeprowadzone na zbiorach 

referencyjnych, potwierdziły tezę o większej skuteczności stosowania klasyfikatorów 

hybrydowych w diagnostyce nowotworowej, ocenianej na podstawie dokładności, precyzji i 
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czułości oraz błędu średniokwadratowego. Jednocześnie nie wykazały zwiększonej 

skuteczności działania dla problemu wieloklasowego, przy  jednoczesnym silnym 

niezbalansowaniu klas i stosunkowo małej liczbie instancji oraz dużej liczbie parametrów 

opisujących.   

Zbiory danych medycznych, które poddawane są procesowi ich analizy, w tym klasyfikacji 

jako wsparcia dla diagnostyki medycznej, często zawierają przypadki, z których część jest 

opisana poprzez etykiety, zaś część takiego opisu nie ma. Z tego względu warto podejmować 

działania mające na celu stwierdzenie, jak sprawdzają się poszczególne podejścia w 

określonych scenariuszach diagnostyki medycznej. Ocena wyników działania algorytmów 

klasyfikacji i grupowania w odniesieniu do identyfikacji postaci wewnątrzmacicznego 

zahamowania wzrostu płodu była przedmiotem badań, których wyniki opisane zostały w 

pracy 

Wosiak A., Zamecznik A., Niewiadomska-Jarosik K. (2016) Supervised and unsupervised 

machine learning for improved identification of intrauterine growth restriction types. IEEE 

Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Annals of 

Computer Science and Information Systems. Tom 8. str. 323-329. 

oraz w podrozdziale 3.9 monografii. Identyfikacja postaci IUGR jest istotnym elementem 

rozpoznania, z uwagi na zwiększone prawdopodobieństwo występowania powikłań u 

noworodków z postacią asymetryczną w porównaniu do postaci symetrycznej i 

noworodków bez stwierdzonych wewnątrzmacicznych zaburzeń rozwojowych.  

W kontekście identyfikacji postaci IUGR żadna z technik nie wyróżniła się znacząco na tle 

pozostałych metod. Niemniej jednak warto podkreślić, że zastosowanie klasyfikatorów 

złożonych pozwoliło na uzyskanie lepszych rezultatów niż użycie pojedynczych 

klasyfikatorów oraz technik grupowania. 

W wielu przypadkach techniki statystycznej analizy danych medycznych nie pozwalają na 

stwierdzenie istnienia zależności bądź potwierdzenia hipotezy badawczej. W szczególności 

ma to miejsce w sytuacjach, gdy znaczne odchylenia od normy dla wartości analizowanych 

parametrów i związane z tym duże wartości odchylenia standardowego, uniemożliwiają 

uzyskanie zależności [25]. 

W pracy 

Wosiak A., Zakrzewska D. (2015) On Integrating Clustering and Statistical Analysis for 

Supporting Cardiovascular Disease Diagnosis, Proceedings of the 2015 Federated 

Conference on Computer Science and Information Systems, Annals of Computer Science and 

Information Systems ACSIS. Tom 5. str. 303–310. 
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przedstawiona została metoda polegająca na połączeniu technik analizy skupień z analizą 

statystyczną, co w efekcie pozwoliło na odkrycie nowych, istotnych statystycznie zależności 

medycznych. Zastosowanie analizy skupień pozwoliło wyodrębnić podgrupę przypadków o 

wspólnej charakterystyce, a jednocześnie wyeliminować przypadki odstające, które mogły 

wpływać niekorzystnie na istotność zależności. Przeprowadzone badania eksperymentalne 

pozwoliły na uzyskanie, w zależności od analizowanego zbioru, wzrostu istotnych 

statystycznie korelacji o 10% - 100%. Ponadto, uzyskane w ramach skupień zależności były 

silniejsze niż te, które zostały stwierdzone w obrębie całego zbioru przypadków. 

Trzecia część badań koncentrowała się na zwiększaniu efektywności opracowanych 

algorytmów, komputerowo wspomagających proces diagnozy, poprzez techniki 

automatycznej selekcji cech. 

Rozwój technik informatycznych i ich coraz szersze zastosowanie w medycynie wpływa na 

znaczny wzrost repozytoriów danych medycznych. Proces wyłuskiwania z tych ogromnych 

zbiorów danych informacji niezbędnych w danym procesie leczenia staje się coraz 

trudniejszy. Choć zgromadzenie większej ilości danych może niekiedy przyczynić się do 

bardziej kompleksowej diagnozy, wymaga większych zasobów związanych z 

przechowywaniem, przetwarzaniem oraz zwiększonych kosztów obliczeniowych [20, 21]. Z 

tego względu opracowywane są metody, które mają na celu redukcję stopnia złożoności 

gromadzonych danych. Metody te można podzielić na dwa zasadnicze podejścia: redukcję 

instancji  oraz redukcję cech.  

W przypadku zbiorów danych medycznych zazwyczaj nie zachodzi potrzeba ich 

redukowania w zakresie selekcji przypadków. Wyjątek może stanowić redukcja strumienia 

danych pochodzących na przykład z badań elektrokardiograficznych, polegająca między 

innymi na eliminacji wartości z zakresu normy oraz wartości najczęstszych, co było 

przedmiotem badań opisanych w ramach pracy 

Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2017) Instance Selection Techniques in Reduction of 

Data Streams Derived from Medical Devices. Przegląd Elektrotechniczny. Tom 93(12). str. 

115-118. 

Badania eksperymentalne obejmowały zastosowanie trzech technik selekcji przypadków: 

metody eliminacji progowej, weryfikacji zakresu oraz redukcji obiektów częstych. W pracy 

zostało wykazane, że zastosowanie selekcji przypadków pozwala na redukcję strumienia 

danych o ponad 90% bez utraty wartości kluczowych dla postawienia diagnozy medycznej. 

Problematyka selekcji cech często dotyczy sytuacji, w których mając do dyspozycji dane w 

postaci zbioru cech, nie można natychmiastowo określić, które z nich będą istotne dla 
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procesu dalszej analizy i postawienia diagnozy. W zbiorze cech mogą wystąpić cechy 

nadmiarowe, niezwiązane z medycznym kryterium badawczym, cechy o jednakowych lub 

bardzo zbliżonych wartościach, nie przyczyniające się do wyróżnienia przypadków 

badawczych, jak również cechy redundantne – niosące identyczną informację jak cechy już 

istniejące. Niewątpliwie dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie wiedzy ekspertów do 

procesu selekcji cech i liczne badania wykazały zasadność takiego podejścia [22]. Chcąc 

jednak oszczędzić cenny czas ekspertów - lekarzy, należy rozważyć zastosowanie technik 

automatycznej selekcji cech. 

Wybór odpowiedniej metody selekcji cech stanowi podstawowy problem. Źródła 

literaturowe opisujące poszczególne algorytmy nie pozwalają na wyciągniecie wniosków 

umożliwiających ustanowienie rankingu rozwiązań. Nie jest możliwe również stwierdzenie, 

która metoda zachowa się najlepiej w określonym przypadku [23]. Niezbędne, zatem staje 

się porównanie metod w konkretnych zastosowaniach, gdyż poszczególne metody, dające 

dobre rezultaty dla pewnych zbiorów danych, dla innych danych mogą być znacznie mniej 

odpowiednie [24]. Badania eksperymentalne, dotyczące zastosowania technik 

automatycznej selekcji cech w analizie danych biomedycznych, opisane zostały w rozdziale 4 

monografii. 

Niezależnie od wyboru techniki automatycznej selekcji cech, jej celem jest taki wybór 

parametrów medycznych, które najlepiej odzwierciedlają charakterystykę grupy pacjentów. 

Zakładając, że automatyczna selekcja została przeprowadzona poprawnie, wygenerowany 

podzbiór atrybutów powinien zawierać parametry wiodące, decydujące o postawieniu 

diagnozy. Jednakże takie podejście zazwyczaj wyklucza uwzględnienie w podzbiorze takich 

cech, które choć nie odgrywają wiodącej roli w diagnostyce, to jednak w znaczącym stopniu 

charakteryzują grupy pacjentów oraz mogą stanowić istotny element odkrywania nowych 

zależności i terapii. Jest to szczególnie istotne w przypadku odkrywania nowych czynników 

mających wpływ na stwierdzenie istnienia choroby. Problem medyczny, który polega na 

stwierdzeniu, czy nowe parametry, pozyskane dzięki innemu podejściu do procesu zbierania 

danych lub zastosowaniu nowych urządzeń, są istotne z punktu widzenia diagnostyki 

pacjenta, był przedmiotem badań opisanych w pracy 

Wosiak A., Zakrzewska D. (2014) Feature Selection for Classification Incorporating Less 

Meaningful Attributes in Medical Diagnostics. Proceedings of the 2014 Federated 

Conference on Computer Science and Information Systems, Annals of Computer Science and 

Information Systems ACSIS, Tom 2. str. 235–240. 

i omówionych w ramach podrozdziału 4.8 monografii.  



14 
 

Opracowany algorytm zakładał wykluczenie cech o największej informatywności, a 

następnie przeprowadzenie:  

 procesu klasyfikacji, który wskazuje podzbiór atrybutów najistotniejszych z punktu 

widzenia automatycznej diagnozy spośród cech o mniejszej informatywości,  

 grupowania na podstawie atrybutów wskazanych w poprzednim kroku, 

 weryfikacji rezultatów poprzez porównanie z selekcją cech przeprowadzoną przez 

ekspertów. 

Uzyskanie zgodności w przynależności przypadków do porównywanych klastrów oznacza, 

że podzbiór wyłonionych cech o mniejszej informatywności dobrze reprezentuje grupę i 

może być z dobrym skutkiem stosowany w procesie diagnozy. Na podstawie badań 

eksperymentalnych można było stwierdzić, że zaproponowany algorytm pozwolił na 

uzyskanie struktury skupień zbliżonej do tej, którą można uzyskać na bazie cech wiodących. 

Dla użytych kombinacji algorytmów klasyfikacyjnych z metodami grupowania uzyskano 

ponad 70% zgodność z grupami początkowymi, wskazanymi przez ekspertów medycznych.  

W pracy 

Wosiak A., Zakrzewska D. (2017) Unsupervised feature selection using reversed correlation 

for improved medical diagnosis. IEEE International Conference on INnovations in 

Intelligent SysTems and Applications (INISTA). str. 18-22. 

zaproponowana została nowa, autorska metoda automatycznej selekcji cech, uwzględniająca 

ich odwrócony porządek względem wzajemnych zależności korelacyjnych. Każda z cech 

wybierana jest na podstawie najniższej wartości współczynnika korelacji ze wszystkimi 

cechami wybranymi we wcześniejszych krokach. W rezultacie do dalszych procesów analizy 

danych (grupowania) wybrany zostaje podzbiór cech o największym zróżnicowaniu. 

Zbudowane na podstawie autorskiego algorytmu selekcji cech skupienia zostały porównane 

ze zbiorami wszystkich przypadków pod kątem istnienia istotnych statystycznie korelacji. 

Badania eksperymentalne potwierdziły skuteczność zaproponowanego podejścia – dla 

wszystkich analizowanych zbiorów liczba istotnych statystycznie korelacji była wyższa w 

zbudowanych klastrach niż w obrębie całych zbiorów przypadków. Ponadto, wyniki 

działania zaproponowanego algorytmu porównane zostały z selekcją cech przeprowadzoną 

przez ekspertów medycznych i również w tym porównaniu, zaproponowany algorytm 

potwierdził swoją skuteczność. 

Ostatnią część prezentowanych badań stanowią aspekty rozszerzające problematykę 

klasyfikacji danych medycznych. W wielu przypadkach analiza danych medycznych wymaga 

wprowadzenia dodatkowych technik przetwarzania i eksploracji. Związane to może być 

między innymi z: 
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 klasyfikacją danych niezbalansowanych, 

 klasyfikacją wieloetykietową. 

Zbudowanie dokładnego modelu klasyfikacyjnego związane jest z dostępem do wysokiej 

jakości danych. Jednakże w wielu rzeczywistych przypadkach, w szczególności w 

zastosowaniach medycznych, pozyskanie dużej ilości danych do analizy jest niezwykle 

kosztowne, a niekiedy nawet niemożliwe. Proces klasyfikacji wymaga zebrania 

reprezentatywnej liczby obserwacji z każdej klasy, co nie zawsze jest możliwe z uwagi na 

wcześniej wskazane problemy lub naturalnie występujące dysproporcje w rozkładzie klas 

wśród przypadków medycznych. Sytuację, w której jedna z klas jest reprezentowana przez 

znacznie mniejszą liczbę próbek niż druga z klas, określa się mianem problemu danych 

niezbalansowanych. Przykładowo, jeden typ choroby występuje znacznie rzadziej niż 

pozostałe lub baza danych pacjentów zawiera znacznie więcej przypadków "typowych", 

podczas gdy to właśnie rekordy pacjentów opisujące szczególne przypadki, są przedmiotem 

zainteresowania. 

Ocena technik równoważenia danych niezbalansowanych w kontekście jakości klasyfikacji 

została przeprowadzona w ramach badań opisanych w pracy 

Wosiak A., Karbowiak S. (2017) Preprocessing compensation techniques for improved 

classification of imbalanced medical datasets.  IEEE Federated Conference on Computer 

Science and Information Systems (FedCSIS). Annals of Computer Science and Information 

Systems. Tom 11. str. 203-211. 

oraz w rozdziale 5 monografii. Celem badań było wskazanie czynników negatywnie 

wpływających na jakość klasyfikacji oraz zaproponowanie odpowiednich technik 

równoważenia zbiorów, jako sposobu na podniesienie czułości klasyfikacji bez znaczącej 

utraty całkowitej dokładności. Badania potwierdziły ogólną skuteczność zastosowania 

określonych technik balansowania klas w połączeniu z wybranymi klasyfikatorami. Jednakże 

przeprowadzone badania wykazały również, że złożoność charakterystyki zbioru danych w 

połączeniu z jego wielowymiarowością sprawia, iż wskaźnik poprawnie zaklasyfikowanych 

przypadków nie poprawia się, pomimo zastosowania zrównoważenia klas.  

Diagnostyka medyczna niesie za sobą często konieczność analizy danych pacjentów, którzy 

cierpią na wiele schorzeń. Identyfikacja interakcji chorób współistniejących stanowi duże 

wyzwanie dla automatycznych metod wspomagających proces analizy [26]. Rozwiązaniem 

tego problemu może być zastosowanie klasyfikacji wieloetykietowej jako podejścia 

wieloperspektywicznego (ang. multi-perspective classification), które polega na 

przypisywaniu obserwacji kilku etykiet, z których każda należy do innego zbioru. Metoda ta 

została uznana za odpowiednią do modelowania profilu pacjenta dotkniętego kilkoma 
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chorobami [27]. Z uwagi na fakt, że pomiędzy poszczególnymi etykietami, tak jak pomiędzy 

innymi parametrami opisującymi obserwacje, mogą występować zależności, metody 

klasyfikacji wieloetykietowej można podzielić na te, które takie zależności uwzględniają, 

oraz te, które ignorują zależności pomiędzy etykietami. 

Badania eksperymentalne, opisane w rozdziale 5 monografii, były przedmiotem prac 

przedstawionych w  

Glinka K., Wosiak A., Zakrzewska D. (2016) Improving Children Diagnostics by Efficient 

Multi-label Classification Method, Information Technologies in Medicine.  Advances in 

Intelligent Systems and Computing. Tom 471(1).  str. 253-266. 

Wosiak A., Glinka K., Zakrzewska D. (2017) Multi-label classification methods for improving 

comorbidities identification. Computers in Biology and Medicine. DOI: 

10.1016/j.compbiomed.2017.07.006. 

dotyczyły wspomagania diagnostyki chorób współistniejących za pomocą metod klasyfikacji 

wieloetykietowej. Zaproponowana w ramach badań metoda Labels Chain w połączeniu z 

klasyfikatorem C4.5 pozwoliła na uzyskanie najlepszych rezultatów w kontekście większości 

z analizowanych metryk (dokładność klasyfikacji, dokładność, precyzja, czułość, miara F1, 

strata Hamminga, strata 0-1) dla dwóch analizowanych zbiorów. Dla jednego ze zbiorów 

metoda Labels Chain pozwoliła na uzyskanie najlepszych rezultatów na podstawie analizy 

czterech metryk. Dla jednego zbioru najlepsze wyniki uzyskane zostały z użyciem metody 

zespołów łańcuchów klasyfikatorów. Analiza wyników uzyskanych w ramach badań 

eksperymentalnych pozwala również na stwierdzenie, że rezultaty osiągnięte za pomocą 

metod uwzględniających zależności między etykietami są zdecydowanie lepsze, niż te, które 

uzyskane zostały za pomocą algorytmów ignorujących zależności pomiędzy etykietami.  Po 

przeprowadzeniu normalizacji rezultaty uzyskane poprzez techniki uwzględniające 

zależności między etykietami stanowiły 99% wszystkich przypadków ocenianych za pomocą 

walidacji prostej (dla walidacji krzyżowej było to 68%).  

Badania pozwalają na wyciągnięcie wniosku końcowego, który wskazuje, że zastosowanie 

podejścia wieloperspektywicznego realizowanego za pomocą klasyfikacji wieloetykietowej 

jest efektywne i może być stosowane w diagnostyce medycznej do wykrywania chorób 

współistniejących. 

Uzupełnieniem badań było uwzględnienie w ramach klasyfikacji danych medycznych logiki 

rozmytej. Prace opisane w ramach publikacji 

Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2016). Fuzzy classification of medical data derived 

from diagnostic devices. Przegląd Elektrotechniczny. Tom 92(12). str. 85-88. 
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dotyczyły uwzględnienia klasyfikacji rozmytej w odniesieniu do medycznych zbiorów 

danych pozyskanych z urządzeń diagnostycznych. Zastosowana została rozmyta metoda k-

średnich. Badania wykazały, że pomimo niskiej dokładności rezultatów, klasyfikacja rozmyta 

zmniejsza ryzyko związane z utratą wewnętrznych zależności w charakterystyce danych, a 

tym samym zwiększa szanse na stwierdzenie ryzyka patologii i tym samym szybsze podjęcie 

działań zapobiegawczych lub terapeutycznych. 

 

Podsumowując, najbardziej znaczące wyniki prac, wchodzące w zakres osiągnięcia 

naukowego, obejmują: 

 opracowanie autorskich algorytmów, uwzględniających metody statystyczne do analizy 

danych medycznych oraz zaimplementowanie tych algorytmów w autorskim systemie 

komputerowym, którego opracowanie przyczyniło się do rozwoju prac w zakresie 

epidemiologicznych badań kardiologiczno-reumatologicznych dzieci z województwa 

łódzkiego (prace zostały nagrodzone II nagrodą VIII Sympozjum Naukowego Dziecko 

Łódzkie - Współczesne problemy medycyny wieku rozwojowego) [H1, H14], 

 opracowanie architektury systemu komputerowego do pozyskiwania metadanych z 

obrazów medycznych i łączenia tych danych z innymi danymi medycznymi w celu 

rozszerzenia procesu diagnostyki - system został przystosowany do diagnostyki 

pacjentów oddziału reumatologii dziecięcej, jednakże jego architektura pozwala na 

rozszerzenie działania o inne obszary [H13], 

 opracowanie usprawnienia detekcji nowych czynników wpływających na wcześniejsze 

stwierdzenie diagnozy poprzez opracowanie hybrydowego rozwiązania, 

uwzględniającego połączenie technik analizy skupień z technikami statystycznej analizy 

danych, które umożliwiło wyodrębnienie podgrupy przypadków medycznych o wspólnej 

charakterystyce i jednoczesne wyeliminowanie przypadków odstających, które mogły 

wpływać niekorzystnie na istotność zależności – zastosowanie zaproponowanego 

podejścia pozwoliło na uzyskanie, w zależności od analizowanego zbioru, wzrostu liczby 

nowych zależności pomiędzy parametrami o 10% - 100% (średnio 30%) [H1, H11], 

 opracowanie nowego algorytmu selekcji cech, polegającego na wyborze atrybutów o 

mniejszej informatywności - zastosowanie algorytmu do oceny istotności nowo 

pozyskanych parametrów medycznych poprzez porównanie wyników grupowania  

przeprowadzonego na podstawie cech wiodących oraz tych, wyłonionych przez algorytm 

wykazało, że uzyskane schematy skupień odpowiadają sobie i uzyskują nawet do 85% 

pokrycia [H1, H12], 

 opracowanie nowej metody automatycznej selekcji cech, uwzględniającej ich odwrócony 

porządek względem wzajemnych zależności korelacyjnych, a w rezultacie wyłonienie 
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podzbioru cech o największym zróżnicowaniu – zastosowanie cech wyznaczonych przez 

algorytm do grupowania pozwoliło na zbudowanie  struktury skupień lepiej 

odpowiadającej wykrywaniu nowych zależności statystycznych – wzrost wykrytych 

zależności od 23% do nawet 150% [H1, H5], 

 opracowanie adaptacji nowej metody klasyfikacji wieloetykietowej Labels Chain jako 

podejścia wieloperspektywicznego w celu jej zastosowania w procesie diagnostyki 

chorób współistniejących [H1, H2, H8]. 

 

 

5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO – BADAWCZYCH 

Przed uzyskaniem stopnia doktora moje badania koncentrowały się na opracowaniu 

metodologii diagnostyki stanu urządzeń energetycznych na podstawie danych pomiarowych 

i z zastosowaniem metod statystycznej i eksploracyjnej analizy danych. Na podstawie 

opracowanych algorytmów powstał autorski system analizy danych pomiarowych, który 

został wdrożony na stacji transformatorowej Piotrków Trybunalski. Rezultaty 

przeprowadzonych badań opisane zostały w pracach: 

 Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2006)  System diagnostyczny do oceny stanu pracy 

transformatora energetycznego. Przegląd Elektrotechniczny. Nr 12. str.  

 Kaźmierski M., Kersz I., Wosiak A (2006) System monitoringu stanu transformatorów 

energetycznych, wstępne doświadczenia eksploatacyjne. Przegląd Elektrotechniczny - 

Konferencje. Nr 1. str. 121 – 124. 

 Byczkowska – Lipińska L., Wosiak A. (2006) Monitoring System of the State of Electric 

Devices. Proceeding of the International Conference TCSET’2006, Modern Problems of Ratio 

Engeneering Telecomminications and Copmuter Science. Lviv, Ukraine. str. 31 – 33. 

 Kaźmierski M., Kersz I., Wosiak A. (2006) System monitoringu stanu transformatorów w 

układzie „on – line”, realizacja praktyczna. Konferencja Zarządzanie Eksploatacją 

Transformatorów, Wisła - Jawornik. str. 121 – 134. 

 Wosiak A. (2006) System monitorowania pracy transformatora energetycznego. V 

Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Wyższa Szkoła 

Informatyki. Łódź. str. 133 – 136. 

 Byczkowska – Lipińska L., Wosiak A. (2006) Architecture of Monitoring System For Large 

Power Transformers. Techniczna Elektrodynamika. Nr 6. Kijów. str. 32 – 35. 

 Lipiński P., Wosiak A. (2007) Expert Power Transformer Monitoring System Taking 

Advantage of Hybrid Lossless Compression Algorithm. Polish Journal of Envirnmental 

Studies. Nr 16(5B). Hard Olsztyn. str. 240 – 243.  
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Pierwotne prace badawcze przed uzyskaniem stopnia doktora dotyczyły aspektów 

związanych z działaniem pola elektromagnetycznego i opisane zostały w pracy: 

Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A. (2002) Ozon jako ochrona przed szkodliwym 

promieniowaniem elektromagnetycznym. Rozdział 14. In: Bioelektromagnetyzm (pod red. 

A. Krawczyka). Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK. Warszawa. str.: 178-188. 

 

Po uzyskaniu stopnia doktora, początkowo w dalszym ciągu rozwijane były prace nad 

budową algorytmów wspomagających diagnostykę urządzeń technicznych. W szczególności 

dotyczyły one optymalizacji sposobu przechowywania znacznej ilości danych pomiarowych 

oraz rozwinięcia metodologii o algorytmy związane z diagnostyką układu chłodzenia 

transformatora. Prace opisane zostały w ramach publikacji: 

 Byczkowska – Lipińska L., Wosiak A.(2009) Database Architecture of Diagnostic System for 

Large Power Transformers. In: Methods and Supporting Technologies for Data Analysis. 

Studies in Computational Intelligence 225 (Eds. Zakrzewska D., Menasalvas E., Byczkowska 

– Lipińska L.) Springer. str. 219-238. 

 Wosiak A., Lipiński P., Kaźmierski M., Kersz I. (2009) Optymalizacja układu chłodzenia w 

systemie nadzorującym pracę transformatorów sieciowych. Przegląd Elektrotechniczny.  

Nr 85(12). str. 166-169.  

 Ponadto brałam udział w pracach badawczych dotyczących sieci teleinformatycznych, 

których wyniki opublikowane zostały w ramach publikacji: 

 Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A.(2014) System zarządzania sieciami 

teleinformatycznymi. In: Współczesne technologie informatyczne i ich zastosowanie w 

teorii i praktyce. Seria wydawnicza: Informatyka w dobie XXI wieku (red. A. Jastriebow). 

str. 291-303 

 Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A., Cegielski M.(2015) Elektromagnetyzm w 

teleinformatyce. In: Współczesne technologie informatyczne i ich zastosowanie w teorii i 

praktyce. Seria wydawnicza: Informatyka w dobie XXI wieku (red. A. Jastriebow). str. 215-

234. 

 

Rozwój prac w ramach głównego nurtu poparty był dodatkowymi badaniami, przede 

wszystkim dotyczącymi analizy parametrów diagnostycznych i związaną z nimi 

automatyczną selekcją cech, opisaną w ramach prac będących głównym osiągnięciem 

naukowym. Poszukiwania efektywnych metod związanych z technikami selekcji cech 

opisane zostały w pracach: 
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 Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A.(2014) Automatyczna selekcja cech w procesie analizy 

danych medycznych, In: Współczesne technologie informatyczne i ich zastosowanie w teorii 

i praktyce. Seria: Informatyka w dobie XXI wieku (red. A. Jastriebow). str. 161-172. 

 Wosiak A., Dziomdziora A. (2015). Feature Selection and Classification Pairwise 

Combinations for High-dimensional Tumour Biomedical Datasets. Schedae Informaticae. 

Nr 24. str. 53-62. 

 

Tematyka selekcji cech została również uwzględniona w ramach wcześniejszego nurtu 

badań, związanego z diagnostyką urządzeń technicznych. Prace opisane zostały w ramach 

publikacji: 

Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A.(2015) Feature Selection and Classification Techniques 

in the Assessment of the State for Large Power Transformers. Przegląd Elektrotechniczny. 

Nr 91(1). str.  

 

Podstawowy nurt badań, przedstawiony jako główne osiągnięcie badawcze, był rozwijany 

również w ramach innych obszarów, przede wszystkim związanych z efektywnym 

przechowywaniem i przetwarzaniem danych.  

Uwzględnienie istniejących rozwiązań i dostosowanie ich do nowych potrzeb związanych z 

efektywną pracą z dużą ilością danych było przedmiotem prac badawczych opisanych w 

publikacji: 

Wosiak A., Koper R.(2015). Database Optimization for Improvement of Existing Systems. 

Journal of Applied Computer Science. Nr 23/2.  str. 101-118. 

 

Część prowadzonych prac dotyczyła opracowania architektury oraz algorytmów związanych 

z przetwarzaniem danych obrazowych oraz łączeniem ich z informacjami pochodzącymi z 

innych badań (laboratoryjnych, wywiadów). Wyniki tych prac oraz opis zaproponowanych 

rozwiązań dokumentują publikacje: 

 Byczkowska – Lipińska L., Wosiak A.(2011) Multimedialne bazy danych dla systemów PACS. 

In: Informatyka w dobie XXI w (red. A. Jastriebow, M. Raczyńska). str. 15-25. 

 Wosiak A. (2011) Zastosowanie multimedialnych baz danych w diagnostyce medycznej. In: 

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu (red. L. Kiełtyka). str. 44 – 55. 

 Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A.(2012) Relevance Feedback for Multimedia Medical 

Databases. In:  Computer science in the age of XXI century. Computer Technology in 

Science, Technology and Education (eds. A. Jastriebow, B. Kuźmińska-Sołśnia, 

M.Raczyńska). Nr 7. str. 36-45. 



21 
 

 Wosiak A., Byczkowska-Lipińska L.(2013) Zastosowanie przestrzennych baz danych w 

systemach medycznych. In: Informatyka w dobie XXI wieku (eds. A. Jastriebow, 

M.Raczyńska, J. Wołoszyn). Nr 9. str. 323-333. 

 Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A.(2013) NoSQL jako nowoczesne podejście do technologii 

baz danych. In: Informatyka w dobie XXI wieku (eds. A. Jastriebow, M.Raczyńska, J. 

Wołoszyn). Nr 9. str. 209-220. 

 Byczkowska-Lipińska L., Wosiak A.(2013) Multimedia NoSQL database solutions in the 

medical imaging data analysis. Przegląd Elektrotechniczny. Nr 89(12). str.  

 

Podejścia z zakresu efektywnego przechowywania danych wraz ze skutecznymi 

algorytmami służącymi analizie danych medycznych, opisanymi w ramach głównego nurtu 

badań, stanowią kompleksowe rozwiązania, których użycie podnosi jakość diagnostyki 

medycznej, a tym samym i przede wszystkim pozwala na zastosowanie metod 

komputerowych w obszarach, w których ich dotychczasowe użycie nie było uwzględniane. 
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