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Analogowa dokumentacja kartograficzno-glebo-
wa przedstawia dyskretny obraz zmiennoœci prze-
strzennej przydatnoœci gleb do pe³nienia ró¿norod-
nych funkcji, g³ównie produkcji biomasy. Zazwyczaj,
obok jednostek systematycznych i klasyfikacyjnych,
kontury glebowe zawieraj¹ opis charakteryzuj¹cy roz-
k³ad uziarnienia w profilu glebowym lub pochodze-
nie geologiczne tworzywa mineralnego gleb. Infor-
macje te maj¹ charakter statyczny i dyskretny
(Strzemski et al. 1964, Strzemski et al. 1973).

Z upowszechnieniem siê technologii informacyj-
nych widoczna jest tendencja do transformowania tra-
dycyjnych materia³ów kartograficznych do postaci od-
powiednio spreparowanych baz danych cyfrowych
(Bia³ousz et al. 2010). Naturalnym kandydatem do
przeprowadzenia tej operacji s¹ systemy GIS/LIS,
sk³adaj¹ce siê z baz danych oraz zbioru regu³ okre-
œlaj¹cych relacje miêdzy nimi. U¿ytecznoœæ GIS/LIS
w procesie wizualizacji zjawisk przestrzennych wy-
nika g³ównie z ³atwoœci w formu³owaniu zadañ z za-
kresu algebry map, wyszukiwania obiektów spe³nia-
j¹cych okreœlone warunki oraz wy³¹czania treœci zbêd-
nych, zaciemniaj¹cych poszukiwan¹ informacjê. Cy-

frowa forma danych pozwala tak¿e na analizy niedo-
stêpne w innych okolicznoœciach, na przyk³ad znaj-
dowania relacji miêdzy jednostkami ujêtymi w bazie
danych.

Jednym z problemów kartografii gleb jest uwzglê-
dnienie przestrzennej zmiennoœci cech oraz zasiêgu
jednostek glebowych. Algorytmy przetwarzania da-
nych cyfrowych, szczególnie przy du¿ej liczbie in-
formacji, pozwalaj¹ na wyszukiwanie regu³, prawi-
d³owoœci i wyj¹tków w obszernych bazach danych.
Umownym terminem okreœlaj¹cym przetwarzanie
bardzo obszernych zbiorów danych jest pojêcie Big-
Data, czêsto ³¹czony z pojêciem tak zwanego g³êbo-
kiego uczenia (Deep Learning), czyli wykorzystania
stosunkowo du¿ych architektur modeli, maj¹cych na
celu wyodrêbnianie regu³ i wyj¹tków charakteryzu-
j¹cych dane. Pojêcie BigData jest zwi¹zane z syste-
mami generuj¹cymi z natury rzeczy obszerne zbiory
danych (sieci sprzeda¿y detalicznej, obs³uga rezer-
wacji, systemy bankowe itp.), lecz mog¹ to byæ te¿
dane wygenerowane w celu opracowania u¿ytecznych
modeli rzeczywistoœci. Pierwszym etapem takiej ana-
lizy jest akwizycja danych, czyli zgromadzenie ich w
formie umo¿liwiaj¹cej ich efektywne przetwarzanie.
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Modelowanie po³o¿enia jednostek kompleksów
rolniczej przydatnoœci gleb na podstawie

przetwarzania ograniczonych informacji fizjograficznych
i glebowych ze zdigitalizowanych materia³ów kartograficznych

Streszczenie: Celem badañ by³o przetestowanie mo¿liwoœci modelowania zró¿nicowania jednostek kompleksów rolniczej przy-
datnoœci gleb na podstawie ograniczonych informacji o uziarnieniu oraz danych o morfologii terenu. Dane pozyskano z digitalizacji
map glebowo-rolniczych oraz topograficznych  z rejonu Górnoœl¹skiego Okrêgu Przemys³owego. Narzêdziami ekstrakcji regu³
i budowy modeli by³y algorytmy z zakresu inteligencji obliczeniowej: ró¿ne wersje drzew decyzyjnych, sieci neuronowe oraz algo-
rytmy g³êbokiego uczenia. Najlepsze algorytmy pozwala³y na poprawne zaklasyfikowanie do 90% elementów zbioru walidacyjnego.
Konstrukcja zespo³u klasyfikatorów z wyspecjalizowanym algorytmem decyzyjnym podwy¿szy³a skutecznoœæ identyfikacji zbioru
walidacyjnego do oko³o 94%. Odpowiedni dobór algorytmu decyzyjnego pozwala na oszacowanie wektora prawdopodobieñstwa
przynale¿noœci obiektu do kompleksu. Algorytmy inteligencji obliczeniowej, mo¿na rozwa¿aæ jako narzêdzia ekstrakcji regu³ klasy-
fikacji ze zbiorów danych o glebach, w ujêciu lokalnym lub regionalnym.

S³owa kluczowe: Mapa glebowo-rolnicza, kompleks przydatnoœci rolniczej, digitalizacja, inteligencja obliczeniowa, modele
adaptacyjne
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W przypadku wyszukiwania regu³ u¿ytecznych
w modelowaniu zasiêgu jednostek glebowych zacho-
dzi potrzeba w³¹czenia do baz danych systemów in-
formacji przestrzennej  dodatkowych danych morfo-
logicznych (rzêdne terenu, spadki lokalne, konfigu-
racja otoczenia, po³o¿enie wody gruntowej itp.). Na-
stêpuje w ten sposób powi¹zanie dyskretnych w prze-
strzeni jednostek systematycznych i klasyfikacyjnych
gleb z ci¹g³ymi cechami fizjograficznymi. Znanymi
realizacjami takich koncepcji s¹ modele SoLIM (Zhu
et al. 2001) oraz SCORPAN (McBratney et al. 2003).
Modele te odchodz¹ od tradycyjnego, dyskretnego
obrazu zró¿nicowania gleb, pos³uguj¹c siê general-
nie stopniem podobieñstwa okreœlonej konfiguracji
zmiennych opisuj¹cych gleby do wzorców, niezdefi-
niowanych a priori, lecz zbudowanych na podstawie
analizy rzeczywistych danych. Kluczowymi sk³adni-
kami tych modeli s¹ regu³y wi¹¿¹ce fizjografiê tere-
nu z rozmieszczeniem jednostek klasyfikacyjnych.
Regu³y tych powi¹zañ mog¹ byæ rozpatrywane w ra-
mach problemu klasyfikacyjnego. Bardzo zaawanso-
wane s¹ projekty realizacji bazy danych gleb Unii
Europejskiej (Jones et al. 2005). Koncepcje odmien-
nego podejœcia do kartografii cyfrowej prezentowa-
ne s¹ tak¿e w Polsce np. Bielska i Jaroszewicz (2012),
Bia³ousz et al. (2010).

Problem klasyfikacyjny, czyli algorytm prowadz¹-
cy do przyporz¹dkowania obiektom odpowiednich
etykiet na podstawie charakteryzuj¹cych je cech, roz-
patrywany z punktu widzenia modelowania cyfrowe-
go, jest zadaniem zwi¹zanym z budow¹ struktury ste-
ruj¹cej przetwarzaniem informacji. Niezbêdne dane
mog¹ pochodziæ z rejestracji zachodz¹cych procesów,
a w przypadku danych przestrzennych ich Ÿród³em
mo¿e byæ digitalizacja materia³ów kartograficzno-
glebowych, siedliskowych i topograficznych. Natu-
ralnym kandydatem do rozwi¹zania zadañ klasyfika-
cyjnych, czyli konstruowania systemu przetwarzaj¹-
cego odzwierciedlaj¹cego prawid³owoœci klasyfika-
cji s¹ algorytmy mieszcz¹ce siê w obrêbie tak zwanej
inteligencji obliczeniowej. Jej domen¹ s¹ zadania,
które na gruncie algorytmiki deterministycznej nie
maj¹ efektywnego rozwi¹zania.

Problem klasyfikacyjny. Cel badañ

Problemy klasyfikacyjne polegaj¹ na wykrywaniu
zwi¹zków przyczynowo-skutkowych miêdzy cecha-
mi obiektów (w najszerszym znaczeniu tego s³owa)
a ich pozycj¹ w systemie klasyfikacyjnym wyra¿an¹
za pomoc¹ nominalnej etykiety. Cechy obiektów
mog¹ mieæ naturê ci¹g³¹ lub dyskretn¹, mog¹ byæ

zmiennymi porz¹dkowymi, a tak¿e nominalnymi (ety-
kietami cechy). Przestrzeñ cech mo¿e byæ bardzo
zró¿nicowana obejmuj¹c ró¿ne warianty ich opisu.
Centralnym za³o¿eniem rozwi¹zywania problemów
klasyfikacyjnych jest istnienie zwi¹zku miêdzy kon-
figuracj¹ wartoœci cech (wektorem cech) i etykieta-
mi (klasami) obiektów. Zwi¹zek ten mo¿e byæ iden-
tyfikowany przy wykorzystaniu algorytmu determi-
nistycznego (np. liniowe funkcje dyskryminacyjne
Fishera) lub iteracyjnego, z losow¹ inicjalizacj¹ mo-
delu. Literatura dotycz¹ca teoretycznych i praktycz-
nych aspektów klasyfikacji jest bardzo obszerna i  sys-
tematycznie siê powiêksza, np. Kurzyñski (1997), Ta-
deusiewicz (1993).

Czêœciowo losowy charakter ró¿nych algorytmów
ustalania regu³ klasyfikacji, a tak¿e statystyczna
zmiennoœæ cech obiektów i b³êdy obserwacji, powo-
duj¹, ¿e prowadz¹ one czêsto do modeli tylko czê-
œciowo zadowalaj¹cych, obci¹¿onych pewnym mar-
ginesem b³êdu, identyfikowanym iloœciowo w pro-
cesie walidacji. Czynnikiem zmniejszaj¹cym popraw-
noœæ modeli s¹ braki w wektorze cech charakteryzu-
j¹cych obiekt. Ka¿da dodatkowa informacja przydat-
na w klasyfikacji obiektów podnosi jej koszty, wy-
maga te¿ czasu niezbêdnego na jej uzyskanie. Z tego
powodu najtañszym sposobem pozyskiwania danych
do budowy modeli klasyfikacji jest skorzystanie
z istniej¹cych danych (rejestr transakcji rynkowych,
dane gie³dowe, dokumentacja gleb i siedlisk) lub in-
formacji gromadzonych na potrzeby bie¿¹cej dzia-
³alnoœci (handel, us³ugi, warunki meteorologiczne).

Celem prezentowanych badañ jest ocena przydat-
noœci niektórych algorytmów klasyfikacyjnych do bu-
dowy modeli przydatnych w szacowaniu zwi¹zku
warunków fizjograficznych i klasyfikacji komplek-
sów u¿ytkowej klasyfikacji gleb. W szczególnoœci
celem by³o uzyskanie oceny stopnia u¿ytecznoœci
danych pochodz¹cych z digitalizacji materia³ów kar-
tograficzno-glebowych i topograficznych do konstru-
owania u¿ytecznych modeli klasyfikuj¹cych komplek-
sy przydatnoœci rolniczej gleb, przydatnoœci do tego
celu ró¿nych algorytmów z zakresu inteligencji ob-
liczeniowej oraz mo¿liwoœci poprawy stopnia gene-
ralizacji przez wykorzystanie zespo³ów modeli. Dane
wykorzystane w badaniach pochodzi³y wy³¹cznie
z digitalizacji istniej¹cych materia³ów kartograficz-
no-glebowych. Nale¿y podkreœliæ, i¿ jest to jedna
z mo¿liwych, przypuszczalnie podstawowa, metoda
konstruowania baz danych przestrzennych o glebach,
proponowanych przez autorów koncepcji cyfrowej
kartografii gleb.
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Dane

Najpewniejszym, zarazem najbardziej kosztow-
nym i czasoch³onnym sposobem budowy bazy
danych fizjograficzno-glebowych s¹ bezpoœrednie
obserwacje w odpowiednio gêstej sieci opróbowania.
Na du¿ych obszarach zapewnienie odpowiedniej
gêstoœci obserwacji by³oby kosztowne i czasoch³on-
ne, nawet przy zastosowaniu metod zdalnych (do-
starczaj¹cych zwykle danych wymagaj¹cych inter-
pretacji, czêœciowo b³êdnych). Z tego powodu rozs¹d-
nym za³o¿eniem wydaje siê postulat wykorzystania
digitalizacji istniej¹cych materia³ów. Wprowadza to
do modelu klasyfikacyjnego dodatkowy b³¹d zwi¹-
zany z niedoskona³oœciami odwzorowania kartogra-
ficznego, subiektywizmem w rozgraniczeniu kon-
turów, generalizacj¹ cech itp. Pozytywn¹ stron¹ tego
rozwi¹zania jest mo¿liwoœæ skorzystania z istniej¹-
cych modeli DTM, baz danych hydrograficznych
i hydrogeologicznych.

W opisywanych badaniach wykorzystane zosta³y
dane pochodz¹ce z digitalizacji map glebowo-rolni-
czych rejonu Górnoœl¹skiego Okrêgu Przemys³owe-
go w skali 1:25 000. Identyfikowan¹ zmienn¹ zale¿n¹
by³ kompleks przydatnoœci rolniczej gleb. Zmienny-
mi objaœniaj¹cymi (16 zmiennych) by³y: rzêdna tere-
nu, œrednie zawartoœci frakcji sp³awialnej i py³owej
utworów macierzystych grup mechanicznych gleb
w warstwach: 0–25 cm, 25–75 cm, 75–125 cm, >125
cm (³¹cznie 8 zmiennych), wskaŸnik konfiguracji te-
renu zwi¹zany z ocen¹ stopnia sprzyjania ukszta³to-
wania terenu odp³ywowi powierzchniowemu, u¿yt-

kowanie gruntu (zmienna nominalna), nachylenie
terenu, wskaŸnik po³o¿enia wody gruntowej mode-
lowany na podstawie rzêdnych linii brzegowych
cieków i zbiorników wodnych, odleg³oœæ od brzegów
cieków i zbiorników wodnych.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e analogowa mapa glebowo-
rolnicza jest noœnikiem o relatywnie niskiej wartoœci
informacyjnej. Wynika to miêdzy innymi ze stopnia
generalizacji informacji morfologicznych, ma³o pre-
cyzyjnego okreœlenia grup mechanicznych oraz stop-
nia generalizacji informacji typologicznej.

Na obszarze GOP, wyodrêbniono prostok¹tny ob-
szar o rozmiarach 59 km (kierunek WE) na 44 km
(kierunek NS) wyró¿niono 6 490 000 kwadratowych
p³atów terenu (pikseli) o powierzchni 400 m2 (20 ×
20 m). Pe³na informacja glebowa terenów rolniczych
by³a w tym obszarze dostêpna dla 2 776 890 pikseli.
Pozosta³y teren stanowi³y obszary zabudowane, te-
reny leœne, nieu¿ytki oraz tereny komunikacyjne.

Z zestawienia w tabeli 1 wynika, ¿e statystycznie
rzecz ujmuj¹c, w analizowanym obszarze terenów
u¿ytkowanych rolniczo dominuj¹ grunty orne œred-
nie i s³abe, choæ zauwa¿a siê doœæ znaczny (ponad
17%) udzia³ gruntów ornych dobrych (kompleks 2).
Reprezentowane s¹ prawie wszystkie kompleksy
gruntów ornych (brak kompleksu pszennego bardzo
dobrego). W obrêbie trwa³ych u¿ytków zielonych
(nieznacznie wiêcej ni¿ 21% udzia³u) dominuj¹ u¿ytki
œrednie (2z), oraz s³abe i bardzo s³abe (3z), ze spora-
dycznym udzia³em u¿ytków bardzo dobrych i dobrych
(1z – ok. 0,06%).

PMOK dB A B D mtE F G R M nT zT me³ógO

2_K
3_K
4_K
5_K
6_K
7_K
8_K
9_K
1_Z
2_Z
3_Z

11
2
7
5
11
0
3
0
0
71
51

58511
445
9224
7663
2232
232
4104
4611
0
313
321

2044
3341
8123
5449
53231
0562
718
261
0
3963
489

49
61
06
731
643
82
678
8161
0
4194
3511

51
7
51
53
58
7
71
11
0
3442
998

801
02
22
49
392
211
952
522
26
1692
498

1
1
3
0
0
1
0
21
0
03
5

5301
1765
061
1841
1381
83
83
5
0
65
101

0
0
0
9
4
82
1
18
0
354
8501

3
0
7
5
7
3
1
3
0
957
743

471
28
86
171
252
76
201
14
0
502
531

82471
6777
9877
94051
68381
6613
8216
2233
26
44851
4175

me³ógO 17 39182 93004 2429 4353 0505 35 61401 4361 5311 7921 466001

TABELA 1. Liczba elementów jednostek kompleksów przydatnoœci rolniczej i typów gleb w zbiorze danych wylosowanych z bazy
danych GOP. Pojedyncza jednostka jest kwadratem o powierzchni 4 arów
TABLE 1. The number of pieces of soil capability index in the data set drawn from the database of the GOP. A single unit is a square
with an area of 4 acres

Objaœnienia skrótów: KOMP – kompleks rolniczej przydatnoœci gleb, Bd – brak danych dotycz¹cych typologii gleb, A – gleby bielicowe, B – gleby
brunatne, D – czarne ziemie, Etm – gleby mu³owo-b³otne, F – mady, G – gleby glejowe, R – rêdziny, M – gleby murszowe, Tn – gleby torfowe,
 Tz–tereny zabudowane.
Abbreviations: KOMP – soil capabilty unit, Bd – no data, A – podsols, B – brown soils, D – black earth, Etm – muddy soil, F – alluvial soils, G – soil
glial, R – rendzinas, M – muck soils, Tn – peaty, Tz – built-up areas.
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Ocena typologiczno-glebowa nie jest w pe³ni wia-
rygodna z uwagi na znane s³aboœci map glebowo-rol-
niczych w tym wzglêdzie. Utrzymuj¹c siê w jej kon-
wencji najwiêkszy jest udzia³ gleb brunatnych (bli-
sko 40%) i bielicowych (ponad 28%). Dokumenta-
cja wskazuje na stosunkowo wysoki udzia³ czarnych
ziem (blisko 10%) oraz rêdzin (ponad 10%).

Dla celów podjêtych badañ wylosowano z posia-
danej bazy danych licz¹cy 100 664 rekordów podzie-
lony nastêpnie losowo na dwie czêœci: licz¹cy 33 218
rekordów zbiór ucz¹cy (w algorytmach optymaliza-
cyjnych dzielony nastêpnie na czêœæ ucz¹c¹ i testow¹
w proporcji 2:1) oraz walidacyjny z³o¿ony z pozo-
sta³ych rekordów danych.

Algorytmy klasyfikacji i ich oprogramowanie

Klasyfikacyjny (w sensie statystycznym) model
kartograficzny pokrywy glebowej mo¿e byæ rozumia-
ne na dwa sposoby:
1. Jako odwzorowanie relacji przestrzennych miêdzy

konturami klasyfikacyjnymi. Produktem modelu
jest projekcja zarejestrowanego w przesz³oœci ob-
razu rozmieszczenia jednostek klasyfikacyjnych.
Obraz cyfrowy jest w tym przypadku odzwiercie-
dleniem mapy analogowej, zaœ algorytm klasyfi-
kacji ma charakter pamiêci.

2. Jako wyselekcjonowany z danych (model oparty
na danych) zbiór regu³, zazwyczaj maj¹cych po-
staæ „czarnej skrzynki”, interpretuj¹cych konfigu-
racjê zmiennych opisuj¹cych obiekt (np. piksel
obrazu, element rastra) i przyporz¹dkowuj¹cy jej
etykietê klasyfikacji.
Pierwszy z modeli mo¿e byæ przydatny w bie¿¹-

cych zastosowaniach lecz odleg³y od przydatnoœci
w predykcji przysz³ego stanu gleb. Drugie podejœcie
pozwala na predykcjê kierunków zmian klasyfikacji
(upodabnianie siê warunków do w³aœciwych dla kon-
kretnej klasy), je¿eli model charakteryzuje wystar-
czaj¹ca zdolnoœæ generalizacji (Tadeusiewicz 1993).

Klasyfikacja danych wymaga przeprowadzenia
optymalizacji modelu, polegaj¹cej na ekstrakcji regu³
logicznych, zdefiniowanych jawnie lub niejawnie
(czarna skrzynka). Proces taki nazywa siê treningiem
(uczeniem), zaœ warunkiem jego poprawnego prze-
biegu jest wykorzystanie odpowiednio du¿ego, repre-
zentatywnego zbioru poprawnie sklasyfikowanych
danych. Trening prowadzi do adaptacyjnego (ewolu-
cyjnego) utworzenia struktury steruj¹cej przetwarza-
niem danych wejœciowych; je¿eli regu³y klasyfikacji
zosta³y ustalone poprawnie w procesie treningu,
wprowadzenie do modelu innych danych, spoza zbio-
ru treningowego powinno zapewniaæ poprawn¹ kla-
syfikacjê opisywanego przez nie obiektu.

Brak zdefiniowanych deterministycznych zale¿-
noœci klasyfikacyjnych, odwo³uj¹cych siê do cech po-
chodz¹cych z danych kartograficzno-glebowych, jak
te¿ immanentne cechy algorytmów klasyfikacji, ge-
neruj¹ b³êdy klasyfikacji. Przyjmuj¹c zbiór czynni-
ków charakteryzuj¹cych obiekt klasyfikacji jako wie-
lowymiarow¹ przestrzeñ cech, z punktu widzenia
u¿ytkownika – przynajmniej w niektórych przypad-
kach, b³êdy klasyfikacji mog¹ byæ uznane za wynik
niedoskona³oœci konkretnego algorytmu. Poœrednio
oznacza to, ¿e inny algorytm mo¿e w obszarze b³ê-
dów alternatywnego algorytmu, dzia³aæ lepiej. Ce-
lem badañ nie by³o jednak uzyskanie konkretnego,
uniwersalnego modelu klasyfikacji kompleksów na
podstawie danych kartograficzno-glebowych. Ocze-
kiwanym wynikiem by³o oszacowanie mo¿liwoœci
modelowania zró¿nicowania kompleksów rolniczej
przydatnoœci gleb na podstawie ograniczonych infor-
macji charakteryzuj¹cych morfologiê terenu, ich po-
³o¿enie i uziarnienie.

Lista adaptacyjnych algorytmów klasyfikacyjnych
jest obszerna. Ró¿ni¹ siê one architektur¹ tworzonych
modeli, sposobem dzia³ania, w wiêkszoœci wymagaj¹
tak¿e subiektywnych decyzji dotycz¹cych niezbêd-
nych parametrów steruj¹cych przebiegiem ich opty-
malizacji (wspó³czynniki uczenia, momentu, wspó³-
czynniki regularyzacji, g³êbokoœæ i liczba drzew de-
cyzyjnych itp.). Nawet przy identycznych wartoœciach
startowych algorytmów optymalizacji, losowy dobór
parametrów inicjalizacji prowadzi do ró¿ni¹cych siê
modeli. W badaniach wykorzystano ró¿ne algorytmy,
choæ trudno mówiæ o wyczerpaniu listy potencjalnych
mo¿liwoœci w tym zakresie. Ka¿dy z algorytmów zo-
sta³ uruchomiony w celu optymalizacji na podstawie
zbioru danych treningowych kilka razy, w celu usta-
lenia architektury, której wzrost nie powodowa³ istot-
nej poprawy zdolnoœci identyfikacji. Takie postêpo-
wanie, metod¹ prób i b³êdów, jest uzasadnione bra-
kiem metodologii pozwalaj¹cej na wybór architektu-
ry najlepszej dla okreœlonego zadania. Wynik przed-
stawiony w dalszej czêœci pracy dotyczy najkorzyst-
niejszego rezultatu z punktu widzenia kryterium wa-
lidacji. Listê wykorzystanych algorytmów tworz¹
wymienione ni¿ej modele.

MLP100 (StatSoft). Algorytm MLP (MultiLayer
Perceptron) jest reprezentantem algorytmu sieci neu-
ronowych z nielokalnymi funkcjami transferu, co
oznacza ograniczenie wyjœæ jednostek przetwarzaj¹-
cych co do wartoœci (zazwyczaj [0; 1] lub [-1; 1]),
oraz brak ograniczenia co do zasiêgu w przestrzeni
cech (asymptotyczne d¹¿enie funkcji transferu do
wartoœci granicznych). W obliczeniach wykorzysta-
ny zosta³ modu³ firmy StatSoft zawarty w pakiecie
Statistica sk³adaj¹cy siê z jednostek sigmoidalnych
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w warstwie ukrytej. Algorytm MLP jest jednym z naj-
czêœciej wykorzystywanych modeli danych klasyfi-
kacyjnych, czêsto b³êdnie uto¿samiany z sieciami
neuronowymi w ogóle (Tadeusiewicz 1993).

DL [200 200 RectifierLU] H2O. Wykorzystano
modu³ DeepLearning, analogiczny do MLP, jednak
z odmiennymi funkcjami transferu (Rectifier Linear
Unit). Funkcja RLU nie ma górnego ograniczenia
wartoœci. Algorytm udostêpniony w projekcie o na-
zwie H2O, na stronie Oxdata.com, w po³¹czeniu
z oprogramowaniem klienckim H2O Flow w jêzyku
Java. Jest to model tradycyjnie zaliczany do meto-
dologii tak zwanego g³êbokiego uczenia (deep lear-
ning), zwi¹zanego ze stosowaniem wiêcej ni¿ jednej
warstwy ukrytej w strukturze przetwarzaj¹cej (LeCun
et al. 2015, Zhou et al. 2006).

DL750 [750 750 RectifierLU L1 L2] H2O. Algo-
rytm analogiczny do poprzedniego, ze zwiêkszonym
rozmiarem warstw ukrytych, z regularyzacj¹ L1 i L2.
Regularyzacja zabezpiecza algorytm przed efektem
nadmiernego dopasowania (overfitting) poprzez usu-
wanie po³¹czeñ o bardzo du¿ych i bardzo ma³ych
wartoœciach.

SVM (GhostMiner). Algorytm Maszyny Wekto-
rów Wspieraj¹cych (SVM – Support Vector Machi-
nes) w implementacji pakietu GhostMiner firmy FQS
Fujitsu Poland. Wynik modelowania klasyfikacji po-
miniêto w dalszej czêœci, z powodu wyj¹tkowo du¿e-
go udzia³u wskazañ typu „brak jakiejkolwiek identy-
fikacji” (36,9% przypadków). Algorytm o architek-
turze zbudowanej z jednostek RBF (Radial Basis
Functions), czyli z tak zwanymi lokalnymi funkcja-
mi transferu. Funkcja ta charakteryzuje siê wartoœci¹
istotnie ró¿n¹ od zera w ograniczonej przestrzeni ce-
chy. Z uwagi na szczególny sposób tworzenia zbioru
jednostek RBF, chêtnie wykorzystywany w proble-
mach klasyfikacyjnych i regresyjnych. Jego charak-
terystyczn¹ cech¹ jest ograniczenie liczby jednostek
RBF w wyniku uwzglêdniania tylko jednostek bli-
skich granicy klas. W analizowanym przypadku za-
wiód³, generuj¹c wiele wskazañ pustych (klasyfika-
cja nieznana), zapewne z powodu stosunkowo znacz-
nej liczby klas (Cortes and Vapnik 1995).

SSV tree (GhostMiner). Algorytm Separability of
Split Value budowy drzewa decyzyjnego w imple-
mentacji pakietu GhostMiner firmy FQS Fujitsu Po-
land. Algorytm nie-neuronowy, tworz¹cy obszerny
zbiór regu³ prowadz¹cych do nadania odpowiedniej
etykiety. Pod wzglêdem funkcjonalnym najbardziej
zbli¿ony do tradycyjnego wnioskowania klasyfika-
cyjnego (Jankowski 2003).

FSM (GhostMiner). Algorytm ontogeniczny
Feature Space Mapping, analogiczny do systemów
neuro-rozmytych, zbudowany z jednostek typu RBF.

Implementacja w pakiecie GhostMiner firmy FQS
Fujitsu Poland. Algorytm polegaj¹cy na iteracyjnym
dostosowaniu struktury (liczby jednostek ukrytych)
do z³o¿onoœci przestrzeni cech. Jednostki w³¹czane
i usuwane ze struktury w procedurze optymalizacji
s¹ typu RBF (Duch and Diercksen 1995).

IncNet (GhostMiner). Algorytm IncNet prowadz¹-
cy do zespo³u klasyfikatorów identyfikuj¹cych poje-
dyncze klasy. Implementacja w pakiecie GhostMiner
firmy FQS Fujitsu Poland (Jankowski 2003).

GBM (H2O). Algorytm Gradient Boosting Ma-
chines, bazuj¹cy na budowie wielu drzew decyzyj-
nych o niskiej przydatnoœci klasyfikacyjnej (Fried-
man 2000). Algorytm udostêpniony jako projekt
o nazwie H2O, na stronie Oxdata.com, w po³¹czeniu
z oprogramowaniem klienckim H2O Flow w jêzyku
Java. Algorytm reprezentuj¹cy koncepcjê wykorzy-
stania du¿ego zbioru s³abych klasyfikatorów do po-
prawnej klasyfikacji.

DRF (H2O). Algorytm DRF (Distributed Random
Forest) obejmuje wiele drzew decyzyjnych bazuj¹-
cych na zró¿nicowaniu poszczególnych atrybutów
(Kleinberg 1996). Wskazanie klasyfikacji odbywa siê
na zasadzie g³osowania. Algorytm udostêpniony jako
projekt o nazwie H2O, na stronie Oxdata.com, w po-
³¹czeniu z oprogramowaniem klienckim H2O Flow
w jêzyku Java.

SAE (Neural Network MATLAB Toolbox) skon-
struowany w oparciu o Neural Network Toolbox
(Palm 2012). Algorytm zaliczany do typu deep lear-
ning, zdaj¹cy egzamin w zadaniach klasyfikacji pi-
sma rêcznego i g³osu. Cech¹ charakterystyczn¹ algo-
rytmu jest czêœciowa inicjalizacja w trybie nienadzo-
rowanym (bez udzia³u danych etykietowanych). Zo-
staj¹ one nastêpnie wykorzystane do douczania pre-
cyzyjnego w drugim kroku optymalizacji.

Niektóre algorytmy i pakiety programowe dla pra-
wid³owego dzia³ania wymagaj¹ transformowania
zmiennych, w wiêkszoœci przypadków przez ich nor-
malizacjê w przedziale wartoœci 0-1. Niektóre pakiety
stosuj¹ tê operacjê domyœlnie (Statistica), inne z wy-
boru u¿ytkownika (GhostMiner), pozosta³e wymagaj¹
normalizacji zmiennych przed wczytaniem danych.

WYNIKI

Zbiór treningowy z³o¿ony z 33 218 danych zosta³
wykorzystany do optymalizacji wymienionych algo-
rytmów klasyfikacyjnych. WskaŸnikiem poprawno-
œci dzia³ania zoptymalizowanego klasyfikatora jest
wynik klasyfikacji zbioru walidacyjnego (67 465
przypadków). Wyniki klasyfikacji zbioru walidacyj-
nego przez poszczególne algorytmy zawiera tabela 2.
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W tabeli 2 ujêto procent poprawnych wskazañ jed-
nostek poszczególnych kompleksów w stosunku do
liczebnoœci odpowiedniej klasy zbioru walidacyjne-
go. Ostatni wiersz zawiera procent poprawnych wska-
zañ w stosunku do ca³oœci zbioru. W tabeli zaznaczo-
no komórki z najlepszymi i najgorszymi wynikami
wskazañ.

Wyniki walidacji s¹ silnie zró¿nicowane. Anali-
zuj¹c poprawnoœæ identyfikacji poszczególnych kom-
pleksów mo¿na dostrzec, ¿e najwiêksze problemy
dotycz¹ wyodrêbniania kompleksów K_8, K_9, Z_1
i Z_3. Najlepsze algorytmy poprawnie identyfikuj¹
niespe³na 47% jednostek K_9 oraz 60% K_8. Naj-
gorsze pod tym wzglêdem s¹ algorytmy IncNet oraz
DL i DL750, których wynik nie przekracza na ogó³
10% poprawnych identyfikacji tych jednostek. Po-
dobny problem dotyczy kompleksu Z_3, choæ nawet
wystêpuj¹cy w œladowych iloœciach kompleks Z_1
jest identyfikowany bardzo poprawnie przez niektó-
re algorytmy (np. DRF, GBM, SSVtree, nieco gorzej
przez FSM i IncNet), co wskazuje, ¿e jest on dosta-
tecznie odmienny fizjograficznie od innych komplek-
sów (w sensie wykorzystanych danych).

Wykorzystane algorytmy nie s¹ porównywalne.
Ró¿ni¹ siê subiektywnie zdefiniowan¹ architektur¹,
liczb¹ parametrów i ograniczeniami zdefiniowanymi
a priori (kryterium stopu algorytmu). Odchodz¹c jed-
nak od zamiaru oceny algorytmów jako takich, mo¿-
na jednak wskazaæ wœród nich modele o najkorzyst-
niejszych w³aœciwoœciach, z punktu widzenia  wali-
dacji. Licz¹cy ponad 67 tysiêcy przypadków zbiór
walidacyjny jest zapewne dobr¹ podstaw¹ do obiek-
tywnej oceny konkretnych modeli. Z tego punktu
widzenia najkorzystniej wypada algorytm DRF: ma

on najwiêkszy wskaŸnik poprawnych identyfikacji
elementów ca³oœci zbioru, jak te¿ góruje nad pozo-
sta³ymi pod wzglêdem poprawnoœci identyfikacji
poszczególnych kompleksów; jest tylko nieznacznie
gorszy pod wzglêdem rozpoznawalnoœci kompleksu
Z_2 (97%) od algorytmu IncNet (99,9%), który jed-
nak zawodzi pod wzglêdem ka¿dego innego kryte-
rium. Porównywalne, choæ nieco gorsze od DRF
wyniki, daj¹ algorytmy GBM (78,5% poprawnych
wskazañ) oraz FSM (77,1% poprawnych wskazañ).
Obydwa te modele z wiêksz¹ lub mniejsz¹ skutecz-
noœci¹ identyfikuj¹ wszystkie jednostki klasyfikacji
wystêpuj¹ce w zbiorze (najgorszy wynik GBM to
24,9% kompleksu K_9, podobnie zreszt¹ jak w przy-
padku FSM, który poprawnie identyfikuje 29,6%
przypadków tego kompleksu).

Problemem niskiej identyfikowalnoœci niektórych
klas obiektów (kompleksów) jest automatyczne po-
gorszenie wskazañ innych kompleksów, do których
s¹ b³êdnie zaliczane wadliwie zaklasyfikowane jed-
nostki.

Wzglêdnie najwiêkszy procent b³êdnych, nega-
tywnych wskazañ dotyczy kompleksów wyró¿nia-
nych jako K_8 i K_9. £¹cznie w zbiorze walidacyj-
nym jest ich 6304 (odpowiednio 4042 i 2262, ogól-
nie nieco mniej ni¿ 10% zbioru). Znaczna liczba nie-
trafnych wskazañ skutkuje tak¿e wzrostem b³êdnych
pozytywnych wskazañ innych kompleksów. Analizu-
j¹c rozk³ad wskazañ kompleksu K_8 przez poszcze-
gólne algorytmy (tab. 3) ³atwo zauwa¿yæ, ¿e najczê-
œciej b³êdnie wskazywanym kompleksem (w rzeczy-
wistoœci odpowiadaj¹cy warunkom kompleksu K_8)
jest, w znacznym stopniu jego odpowiednik litolo-
giczny, kompleks K_2. Wiêkszoœæ algorytmów (wy-

TABELA 2. Zestawienie procentowej poprawnoœci wskazañ kompleksów przydatnoœci rolniczej zbioru walidacyjnego zoptymalizo-
wanych modeli klasyfikacyjnych
TABLE 2. The percentage of correctness of indications soil suitability units of the validation set of classification models

PMOK LD 057LD FRD MBG eertVSS teNcnI 001PLM MSF EAS

2_K 2,78 6,19 5,39 4,98 1,38 8,58 1,58 3,78 8,48

3_K 9,87 8,57 5,78 2,28 6,17 1,27 1,97 6,08 6,17

4_K 4,75 6,35 9,28 9,07 1,05 7,2 4,76 5,17 8,26

5_K 4,86 2,07 9,09 78 87 5,82 3,18 8,87 4,97

6_K 6,08 6,08 3,88 1,18 4,97 3,77 5,08 2,08 2,77

7_K 4,78 1,46 3,29 1,19 8,38 3,0 9,38 6,08 1,38

8_K 4,7 0 06 8,43 5,13 5,1 1,43 8,84 12

9_K 5,01 7,0 6,24 9,42 6,21 1,0 8,12 6,92 1,21

1_Z 0 0 001 001 001 58 0 59 0

2_Z 69 1,99 79 5,49 5,87 9,99 1,39 2,09 6,39

3_Z 7,13 7 1,56 5,64 2,34 3,0 8,15 3,55 4,93

einzc¹£ 17 96 68 5,87 8,96 9,45 9,57 1,77 2,27

tlusertsebehT/ysalkaldyzspeljankinyW

tlusertsrowehT/ysalkaldyzsrogjankinyW
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j¹tkiem jest DRF i w mniejszym stopniu FSM), ge-
neruje blisko lub ponad 50% wskazañ jednostek K_8
jako K_2. Podobieñstwo litologiczne jest przypusz-
czalnie decyduj¹cym czynnikiem, powoduj¹cym, ¿e
dominuj¹cy iloœciowo kompleks K_2 jest czêœciej,
b³êdnie wskazywany tak¿e wœród jednostek K_8.

Uzupe³nienie wektora danych

Skromna, pod wzglêdem zakresu informacji, baza
danych wystarcza do uzyskania poprawnoœci klasy-
fikacji siêgaj¹cej 86% danych. Kwesti¹ do dyskusji
jest stopieñ akceptacji takiego wyniku. Mo¿na jed-
nak podj¹æ próbê jego poprawy przez wzrost zakresu
danych wejœciowych oraz zastosowania bardziej z³o-
¿onych technik eksploracji.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e dane obejmuj¹ doœæ
znaczny i stosunkowo zró¿nicowany morfologicznie

obszar. Rzêdna terenu ma w tym przypadku umiar-
kowan¹ wartoœæ informacyjn¹. Znaczenie dla oceny
po³o¿enia konkretnego punktu terenu ma nie tylko
jego rzêdna lecz tak¿e relacja do rzêdnych wiêksze-
go otoczenia. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e do³¹czenie do
wektora danych wejœciowych informacji o wspó³rzêd-
nych poziomych mo¿e poprawiæ wartoœæ informa-
cyjn¹ rzêdnej terenu, tworz¹c kontekst zwi¹zany
z po³o¿eniem. Automatycznie, wobec wprowadzenia
danych lokalizacyjnych, pojawia siê ryzyko dopro-
wadzenia do nadmiernego dopasowania modelu do
danych (overfitting – zapamiêtanie danych, niski po-
ziom generalizacji obserwacji), lecz to zagro¿enie
mo¿e byæ kontrolowane przez regularyzacjê lub inne
techniki chroni¹ce przed tym zjawiskiem, zaœ obiek-
tywn¹ ocenê umo¿liwia walidacja modelu. Tabela 4
prezentuje charakterystykê (dane walidacyjne) mo-
deli uzyskanych po tym uzupe³nieniu. Dane walida-

mtyroglA
mhtiroglA

skelpmoK
tinulioS

detacidnitinulioSskelpmokynazaksW

2_K 3_K 4_K 5_K 6_K 7_K 8_K 9_K 3_Z

LD 8_K
9_K

5,96
5,0

7,2
2,0

3,11
4,0

7,6
3,12

2,2
6,05

1,0
5,61

4,7
0

1,0
5,01

0
0

057LD 8_K
9_K

7,67
6,0

7,2
2,0

9,01
2,0

5,7
1,52

1,2
1,66

0
1,7

0
0

0
7,0

0
0

FRD 8_K
9_K

8,03
4,0

9,0
0

2,5
3,0

2,2
5,61

6,0
2,33

0
7,6

06
3,0

2,0
6,24

0
0

MBG 8_K
9_K

7,94
1,1

5,1
0

5,7
1,1

9,5
4,32

5,0
1,83

0
4,01

8,43
1

0
9,42

0
0

eerTVSS 8_K
9_K

1,25
7,0

2
3,0

8,6
9,1

6,6
1,52

9,0
8,34

0
2,41

5,13
3,1

0
6,21

0
1,0

teNcnI 8_K
9_K

2,57
4,1

1,0
1,0

8,1
2,0

1,9
7,71

3,21
5,08

0
0

5,1
0

0
1,0

0
0

001PLM 8_K
9_K

1,74
6,0

2,2
1,0

3,01
1,1

1,5
2,12

8,0
9,34

0
7,01

1,43
5,0

4,0
8,12

0
0

TABELA 3. Procentowy rozk³ad wskazañ kompleksów K_8 i K_9 przez poszczególne algorytmy.
TABLE 3. Percentage distribution of indications soil capability units K_8 and K_9 by different algorithms

PMOK LD 057LD MBG FRD eertVSS teNcnI MSF 97PLM EAS

2_K
3_K
4_K
5_K
6_K
7_K
8_K
9_K
1_Z
2_Z
3_Z

7,28
4,47
6,26
5,58
7,28
8,58
4,64
7,45

001
5,09
9,75

5,78
1,28

17
48

3,08
4,19
1,34
6,64

0
7,78

0

3,19
4,58
8,77
1,78
7,58
9,98
8,65
6,66
9,29
3,69
7,85

2,59
7,98
6,98

29
4,19
6,19
4,37
9,87
6,79
7,79
1,97

9,58
5,77
2,85
4,67
8,18
6,68

93
5,53

001
3,48

45

1,49
2,27

0
0

5,78
0

7,0
0
0

3,69
6,41

7,78
3,38
8,77
2,18
8,38
9,48
7,85
7,36
9,29
3,59
5,75

78
2,38

57
28

9,28
2,88
2,25
9,36
6,79
3,19
9,66

3,38
4,57
1,06
9,08

27
7,06
3,33

53
0

9,59
2,43

mezaR
latoT

9,77 2,57 3,48 8,09 5,47 2,45 9,18 1,18 4,27

TABELA 4. Zestawienie procentowej poprawnoœci wskazañ kompleksów przydatnoœci rolniczej zbioru walidacyjnego zoptymalizo-
wanych modeli klasyfikacyjnych. Wektor wejœciowy uzupe³niony o wspó³rzêdne
TABLE 4. Percentage of correctness of indications soil suitability units  of the validation set of classification models. Input vector
supplemented by coordinates
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cyjne wskazuj¹ na poprawê stopnia identyfikacji kom-
pleksów przez modele (wyj¹tkiem s¹ IncNet i SAE).
W dalszym ci¹gu najlepszy wynik wykazuje model
DRF (blisko 91%), poprawa wskazañ innych modeli
siêga kilku procent.

Zespó³ klasyfikatorów

Immanentne braki indywidualnych algorytmów
klasyfikacyjnych zwróci³y uwagê na potencjaln¹
mo¿liwoœæ ich ³¹cznego wykorzystania jako zespo³u.
Takie rozwi¹zanie, w którym wykorzystywane s¹
wskazania pewnej liczby indywidualnych klasyfika-
torów, zapewnia uzyskanie wyniku klasyfikacji nie
gorszego od najlepszego elementu zespo³u. G³ównym
za³o¿eniem przy tworzeniu zespo³u jest komplemen-
tarnoœæ modeli, polegaj¹ca na poprawie skuteczno-
œci w niektórych obszarach przestrzeni cech. Wa¿n¹
kwesti¹ jest zasada wskazywania klasyfikacji przez
zespó³. Jedn¹ z mo¿liwoœci jest powierzenie tego za-
dania wyspecjalizowanemu klasyfikatorowi, którego
zmiennymi wejœciowymi s¹ wskazania sk³adowych
zespo³u, zaœ wynikiem dzia³ania: decyzja o klasyfi-
kacji. Tabela 5 zawiera wyniki dzia³ania zespo³ów
ró¿ni¹cych siê algorytmem decyzyjnym (zgodnie ze
stosowan¹ w pracy konwencj¹). Wejœciami modelu
klasyfikacyjnego s¹ wektory wskazañ algorytmów
sk³adowych zespo³u (³¹cznie 99 wartoœci binarnych,
odpowiednio do wyjœæ algorytmów pierwszego po-
ziomu przetwarzania).

£atwo dostrzec, ¿e wykorzystanie wskazañ dzie-
wiêciu wzglêdnie s³abych klasyfikatorów, z zastoso-
waniem adaptacyjnego algorytmu decyzyjnego po-
prawia jakoœæ klasyfikacji. Spoœród przebadanych
modeli najlepszy wynik daj¹ ró¿ne odmiany drzew

decyzyjnych: Gradient Boosting Machines oraz Di-
stributetd Random Forest. W dalszym ci¹gu najwiêk-
sze problemy zwi¹zane s¹ z wyodrêbnianiem kom-
pleksów 8, 9 i 3z.

Rysunek 1 przedstawia przestrzenny rozk³ad roz-
mieszczenia punktów (pikseli) nale¿¹cych do zbioru
walidacyjnego z zaznaczeniem: 1A – pikseli popraw-
nie identyfikowanych przez zespó³ klasyfikatorów
z algorytmem decyzyjnym GBM, 1B – pikseli b³êd-
nie identyfikowanych przez zespó³, 1C – pikseli na-
le¿¹cych do kompleksów 8 i 9, b³êdnie identyfiko-
wanych przez zespó³, 1D – pikseli nale¿¹cych do kom-
pleksu 3z b³êdnie identyfikowanych. Nale¿y zauwa-
¿yæ, ¿e punkty identyfikowane wadliwie s¹ rozmiesz-
czone stosunkowo równomiernie, co oznacza, ¿e al-
gorytm nie wykazuje preferencji wobec konkretnych
obszarów. B³êdy wskazañ, jak mo¿na przypuszczaæ,
s¹ powodowane po czêœci przez niedok³adnoœci digi-
talizacji.

Dziêki zastosowaniu przez algorytmy udostêpnia-
ne na stronie Oxdata.com, funkcji softmax jako wyj-
œcia modeli, ka¿de wskazanie indywidualne stanowi
oszacowanie rozk³adu  prawdopodobieñstwa przyna-
le¿noœci konkretnego piksela do konkretnego kom-
pleksu. Uœrednienie wartoœci sk³adowych wektorów
tworzy 11-elementowy wektor rozk³adu prawdopo-
dobieñstwa dla przeciêtnego wektora reprezentuj¹-
cego okreœlony kompleks. Pozwala to poœrednio na
poznanie podobieñstwa œrednich wektorów prawdo-
podobieñstwa odpowiednich kompleksów.

Rysunek 2 przedstawia sporz¹dzony przy zasto-
sowaniu algorytmu skalowania wielowymiarowego
(MDS – MultiDimensional Scaling) wykres rozmiesz-
czenia œrednich wskazañ wektorów prawdopodobieñ-
stwa dla kompleksów. Interpretacja wykresu, oparte-

TABELA 5. Procentowa poprawnoœæ wskazañ elementów zbioru walidacyjnego przez zespó³ klasyfikatorów z ró¿nymi algorytmami
decyzyjnymi (algorytm stacking classification). SAE (99-50-25-11), FSM (300), DL (99-200-200-11), GBM (200, 50, 10), DL750
(99-750-200-11), GBMBig (250, 50, 10), DFRBig (250, 50, 10), GBMveryBig(400, 50, 10)
TABLE 5. The percentage accuracy of the elements identification of the set validation by a ensamble of classifiers with different
decision-making algorithms (algorithm stacking classification). SAE (99-50-25-11), FSM (300), DL (99-200-200-11), GBM (200,
50, 10), DL750 (99-750-200-11) GBMBig (250, 50, 10) DFRBig (250, 50, 10) GBMveryBig (400, 50, 10)

PMOK EAS MSF VSS LD MBG 057LD giBMBG giBFRD giByrevMBG

2_K
3_K
4_K
5_K
6_K
7_K
8_K
9_K
1_Z
2_Z
3_Z

3,59
5,19
8,09
8,19
6,39
3,19
8,37
9,97
6,79
2,79

28

39
7,09
4,98
5,19
2,29
4,39
2,47

47
001

6,49
7,48

9,49
4,19
8,88

29
4,19
6,19
1,37
9,87

0
7,79
1,97

9,79
7,74
4,86
1,67
5,59
3,19
2,96
9,87

0
4,79
1,77

4,59
1,39
8,19
4,39
4,49
7,49
1,77
3,28

001
2,79
7,28

4,79
9,47
1,78
5,19
9,39
1,59
7,07
2,08
6,79
1,19
2,78

69
6,49
4,39
5,49
3,59
4,59

97
4,38

001
3,79
9,28

4,69
2,59
2,49

59
5,59
7,59
6,97
5,48
6,79
6,79
1,28

6,69
4,59
5,49
2,59
9,59
7,59

08
3,48

001
4,79
1,38

mezaR 4.19 2,09 6.09 2,48 5,29 5,98 3,39 7,39 9,39
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RYSUNEK 1. Po³o¿enie punktów zbioru walidacyjnego: A – poprawnie zaklasyfikowane przez zespó³ klasyfikatorów z algorytmem
decyzyjnym GBM, B – b³êdnie zaklasyfikowane, C – b³êdnie zaklasyfikowane, nale¿¹ce do kompleksów 8 i 9, D – b³êdnie
zaklasyfikowane nale¿¹ce do kompleksu 3z
FIGURE 1. Location points of the validation set: A – correctly classified by an ensemble of classifiers with decision-making algorithm
GBM; B – incorrectly classified; C – incorrectly classified belonging to the soil complexes 8 and 9, D – incorrectly classified
belonging to the soil complex 3z

RYSUNEK 2. Skalowanie wielowymiarowe (MDS): rozmieszczenie uœrednionych wektorów rozk³adów prawdopodobieñstwa wskazañ
kompleksów. Symbole: K_2, K_3, K_4, K_5, K_6, K_7, K_8, K_9 odnosz¹ siê do wektorów prawdopodobieñstw kompleksów
gruntów ornych,  Z_1, Z_2 i Z_3 odnosz¹ siê do kompleksów trwa³ych u¿ytków zielonych
FIGURE 2. Multidimensional scaling (MDS): distribution of averaged vectors of probability distributions of complex indications.
Symbols: K_2, K_3, K_4, K_5, K_6, K_7, K_8, K_9 refer to the vectors of probabilities complexes of arable land; Z_1, Z_2 and Z_3
refer to the complex of permanent grassland
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go na transformacji 11-wymiarowej przestrzeni cech
do przestrzeni 2-wymiarowej, polega na oszacowa-
niu odleg³oœci miêdzy punktami: bli¿sze s¹ podobne
do siebie, odleglejsze ró¿ni¹ siê w wiêkszym stop-
niu. Wykres na rysunku 2 informuje, ¿e przeciêtnie,
zespó³ klasyfikatorów poprawnie rozdziela komplek-
sy. Inaczej jednak wygl¹da ten problem je¿eli weŸmie
siê pod uwagê pojedyncze wskazania zespo³u.

Rysunek 3 jest wykresem rozmieszczenia losowo
wybranych (8% zbioru walidacyjnego z zachowaniem
proporcji klas) elementów zbioru walidacyjnego
zgodnie z algorytmem MDS, na podstawie zró¿nico-
wania wektorów prawdopodobieñstwa oszacowanych
przez zespó³ klasyfikatorów. W wylosowanym zbio-
rze znajduj¹ siê elementy sklasyfikowane poprawnie
i b³êdnie przez zespó³. Nak³adanie siê lub bliskie s¹-
siedztwo punktów nale¿¹cych do ró¿nych komplek-
sów sygnalizuje problemy z ich rozró¿nieniem.

Jak wynika z opisanych prób, pomimo u¿ycia pra-
coch³onnych i czasoch³onnych metod ekstrakcji regu³
klasyfikacyjnych, uzyskany stopieñ poprawnoœci
identyfikacji kompleksów nie przekracza 95%, zaœ
w odniesieniu do niektórych kompleksów, jest ni¿-
szy, spadaj¹c do 80%.

W dokumentowaniu gleb mo¿na poszukiwaæ in-
nych modeli: rozmieszczenia typów gleb, klas boni-
tacyjnych, typów gospodarki wodnej itp. Nie wiado-
mo jakiego stopnia dok³adnoœci rozró¿nienia tych
jednostek nale¿y oczekiwaæ. W zaprezentowanym
ujêciu ka¿dy piksel jest zwi¹zany z wektorem roz-
k³adu prawdopodobieñstwa jego przynale¿noœci do
okreœlonej klasy. W jego interpretacji przyjmuje siê,
¿e wskazan¹ jednostk¹ (klas¹, kompleksem, typem
gleby) jest ta, któr¹ wyró¿nia najwy¿sza wartoœæ
prawdopodobieñstwa.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zwi¹zany z konkretnym miej-
scem przestrzeni wektor prawdopodobieñstwa jedno-
stek (na przyk³ad kompleksów) jest sam w sobie
istotn¹ informacj¹, potwierdzaj¹c¹ rozmyty charak-
ter rozgraniczenia jednostek glebowych, sztucznie
dyskretyzowany w dokumentacji analogowej. Teore-
tycznie mo¿liwe jest uszczegó³owienie tych rozgra-
niczeñ przez odpowiednie obserwacji terenowe.

Rysunek 4 przedstawia histogram maksymalnych
wartoœci wskazañ w wektorach zbioru walidacyjne-
go poprawnie sklasyfikowanych (dopasowanie roz-
k³adu beta). Histogram wskazuje, ¿e w zbiorze przy-
padków poprawnie sklasyfikowanych dominuj¹ wy-
sokie wartoœci prawdopodobieñstwa. Sporadycznie
s¹ przypadki ni¿szych wskazañ, przekraczaj¹cych 0,5.

Rysunek 5 przedstawia taki sam histogram dla
przypadków zbioru walidacyjnego sklasyfikowanych
b³êdnie przez algorytm. Tu równie¿ zaznacza siê asy-
metria rozk³adu maksimów. Antropomorfizuj¹c mo¿-

na zauwa¿yæ, ¿e zastosowany zespó³ algorytmów
wskazuje b³êdnie niektóre przypadki z du¿ym prze-
konaniem. Przy niezmienionym zestawie zmiennych
wejœciowych zdecydowana poprawa wskazañ nie jest
mo¿liwa. Ubóstwo dostarczanych informacji unie-
mo¿liwia w pe³ni wiarygodn¹ diagnozê siedliskow¹,
jakkolwiek przewa¿aj¹ wskazania poprawne. W ta-
kich okolicznoœciach algorytm klasyfikacyjny powi-
nien byæ stosowany ze œwiadomoœci¹ tylko czêœcio-
wej wiarygodnoœci. W grê wchodzi tak¿e postêpo-
wanie zmierzaj¹ce do poprawy wskazañ przez w³¹-
czenie do diagnozy siedliskowej, w w¹tpliwych przy-
padkach, badañ terenowych. Zak³adaj¹c, ¿e algorytm
decyzyjny akceptuje prawdopodobieñstwa wskazañ
powy¿ej pMAX=0,8; w takim zbiorze znalaz³oby siê
(spoœród 67 365 elementów zbioru walidacyjnego)
59 187 przypadków poprawnie sklasyfikowanych
oraz 2053 elementów sklasyfikowanych niepopraw-
nie, bez mo¿liwoœci weryfikacji z uwagi na wysokie
prawdopodobieñstwo wskazania. Pozosta³e przypadki
(4282+2043=6325) nale¿a³oby potraktowaæ jako
wymagaj¹ce sprawdzenia terenowego.

Zak³adaj¹c, ¿e wynik weryfikacji terenowej jest
zawsze poprawny, oznacza³oby to uzyskanie popraw-
noœci identyfikacji wynosz¹cej oko³o 97%. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e rzeczywista poprawnoœæ klasyfika-
cji (kompleksów, typów gleb, klas bonitacyjnych),
zw³aszcza w ujêciu aktualnej dokumentacji analogo-
wej nie jest konkurencyjna dla tej wielkoœci.

PODSUMOWANIE

Mapa glebowo-rolnicza, nawet uzupe³niona o dane
morfologiczne oraz ich pochodne (konfiguracja, spa-
dek, odleg³oœæ od cieków itp.) stanowi stosunkowo
ubogie Ÿród³o informacji daj¹cych mo¿liwoœæ wyod-
rêbnienia regu³ wnioskowania o siedliskach oraz in-
nych klasyfikacjach gleb na podstawie cech. Dane te
s¹ zgeneralizowane, zaœ digitalizacja konturów gle-
bowych jak i morfologii terenu s¹ obci¹¿one b³êda-
mi. Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e w ci¹gu kolej-
nych lat odczuwana bêdzie potrzeba u³atwienia do-
stêpu do informacji œrodowiskowych, w tym do uwa-
runkowañ kszta³towania siê gleb i siedlisk. Wydaje
siê, ¿e ograniczenie siê do ujmowania zró¿nicowania
przestrzennego gleb wy³¹cznie w ujêciu dyskretnym
bêdzie niewystarczaj¹ce. Gleby s¹ z natury zmienne
przestrzennie, a podlegaj¹c ró¿norodnym wp³ywom
zewnêtrznym zmieniaj¹ siê tak¿e z czasem, szczegól-
nie w obszarach oddzia³ywania przemys³u. W kra-
jach anglosaskiego obszaru jêzykowego, jak te¿
w krajach Unii Europejskiej, wykorzystywane s¹
w mniejszym lub wiêkszym stopniu odmienne, bazu-
j¹ce na regu³ach logicznych metody opisu w³aœciwo-
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RYSUNEK 3. Skalowanie wielowymiarowe: wykres rozmieszczenia pikseli nale¿¹cych do ró¿nych kompleksów na podstawie wektorów rozk³adów prawdopodobieñstw przynale¿noœci do
okreœlonych kompleksów.  Symbole: K_2, K_3, K_4, K_5, K_6, K_7, K_8, K_9 odnosz¹ siê do wektorów prawdopodobieñstw kompleksów gruntów ornych,  Z_1, Z_2 i Z_3 odnosz¹ siê
do kompleksów trwa³ych u¿ytków zielonych
FIGURE 3. Multidimensional scaling: vector probability distribution indicated by the decision-making module GBM. Symbols: K_2, K_3, K_4, K_5, K_6, K_7, K_8, K_9 refer to the
vectors of probabilities complexes of arable land; Z_1, Z_2, and Z_3 refer to the complex of permanent grassland
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œci gleb. W ka¿dym przypadku podstawowym Ÿró-
d³em danych jest analogowa dokumentacja kartogra-
ficzna gleb, której digitalizacja tworzy podstawê pro-
wadz¹c¹ do uszczegó³owiania informacji na podsta-
wie obserwacji terenowych. Z czasem doprowadzi to
do utworzenia precyzyjnego systemu oceny gleb, o
wysokiej rozdzielczoœci. Punktem startu do budowy
sytemu bazuj¹cego na danych, jest w tym przypadku
model, który mo¿e powstaæ w drodze zastosowania
algorytmów adaptacyjnych (Zhu et al. 2001, McBrat-
ney 2003). Jest znaczna liczba algorytmów przydat-
nych do tego celu. Niektóre z nich przetestowano
w ramach tej pracy. Wydaje siê, ¿e ¿aden z pojedyn-
czych modeli adaptacyjnych nie mo¿e byæ traktowa-
ny jako dostatecznie mocny i wiarygodny. W bardzo
z³o¿onych warunkach fizjograficznych odpowiednim
podejœciem mo¿e byæ zespó³ klasyfikatorów, wyse-
lekcjonowany spoœród testowanych modeli. W ka¿-
dym przypadku zwiêkszenie zakresu informacji wej-
œciowych modeli (na przyk³ad o dane dotycz¹ce po-
³o¿enia wody gruntowej) podwy¿sza ich skutecznoœæ.
Zamiar opracowania powszechnego modelu cyfrowe-
go gleb opartego na regu³ach, o wysokiej rozdziel-
czoœci powinien byæ rozpatrywany raczej w ujêciu
regionalnym lub nawet lokalnym.
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Modeling the position of agricultural suitability units of soils on the basis
of the limited physiographic information processing

with digitized cartographic materials

Abstract: The aim of the study was to test the ability to model soil capability units diversity of on the basis of limited information
about particle size and morphology of the terrain data. The data obtained from digitization of maps of agricultural soil and topography
of the region of the Upper Silesian Industrial District. Rule extraction tools and build models were algorithms in the field of compu-
tational intelligence: different versions of decision trees, neural networks and deep learning algorithms. The best algorithms allow for
correct classification to 90% of the elements of the validation set. The design ensemble of specialized classifier algorithm increased
the efficiency of decision-making algorithm to identify a set of validation to about 94%. Proper selection decision algorithm allows
the estimation of the likelihood vector belonging to a complex object. Computational intelligence algorithms can be considered as a
tool for extracting classification rules from the collection of data on soils on the local or regional level.

Keywords: Agricultural soil map, soil capability units, digitization of maps, computational intelligence, adaptive models
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