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1. Wprowadzenie
Skutkiem powszechnej informatyzacji jest, miêdzy innymi, przybywanie kolejnych
dziedzin dzia³alnoci, w których gromadzenie i analiza danych s³u¿¹cych do podejmowaniu decyzji odbywa siê z udzia³em przetwarzania cyfrowego. Nawet tak tradycyjne dyscypliny, jak gleboznawstwo, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub lenego, wykorzystuj¹
w procesach decyzyjnych technologie informacyjne. G³ówn¹ przyczyn¹ rozpowszechnienia
siê tego podejcia jest wygoda gromadzenia, przechowywania i udostêpniania danych
przestrzennych, jak te¿ wykonanych na ich podstawie analiz.
Dyrektywa unijna dotycz¹ca infrastruktury danych przestrzennych (Model INSPIRE)
zaleca w³¹czanie do gromadzonych danych cyfrowych informacji dotycz¹cych gleb i podglebia, charakteryzowanych poprzez g³êbokoæ, teksturê, strukturê i zawartoæ cz¹stek organicznych, kamienistoæ, w miarê potrzeby  redni spadek. Zaleca siê integracjê danych
dotycz¹cych wszystkich rodzajów u¿ytkowania (obecnie oddzielna dokumentacja kartograficzna w Polsce obejmuje tereny rolne i obszary lasów pañstwowych), a tak¿e realizacjê
klasyfikacji bonitacyjnej na terenach lenych nale¿¹cych do pañstwa.
Inne okolicznoci, zwi¹zane z zamiarami zahamowania niekorzystnych tendencji rozwoju cywilizacyjnego, spowodowa³y dostrzegaln¹ zmianê podejcia do gleb jako obiektów
przyrodniczych podlegaj¹cych dokumentowaniu. Tradycyjnie gleby traktuje siê jako sk³adnik gospodarstwa wiejskiego, s¹ zatem g³ównie badane i klasyfikowane pod k¹tem wype³nienia specyficznych funkcji tych rodzajów dzia³alnoci. Obecnie jednak dostrzega siê tak¿e inne funkcje gleb, takie jak: akumulacja zwi¹zków chemicznych emitowanych w wyniku
dzia³añ gospodarczych, poredniczenie w zanieczyszczaniu i oczyszczaniu wód, pored-
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niczenie w kszta³towaniu poziomu ryzyka rodowiskowego, wskanik stopnia antropogenicznych przekszta³ceñ rodowiska.
Nic dziwnego zatem, ¿e obecnie formu³owane cele dokumentowania gleb obejmuj¹
cztery zadania [25]:
1)
2)
3)
4)

ich opis i charakterystykê,
wszechstronn¹ klasyfikacjê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi standardami,
ustalenie granic jednostek glebowych,
predykcjê ich zachowania pod wp³ywem ró¿nego typu przekszta³ceñ.

Zw³aszcza ostatnie z wymienionych zadañ wymaga zastosowania zaawansowanych
narzêdzi prognozowania.
Przekszta³cenia gleb mo¿na rozpatrywaæ w dwu aspektach. Pierwszy z nich wynika
z naturalnych d¹¿eñ do poprawiania ich wartoci u¿ytkowej poprzez rozmaite dzia³ania
melioracyjne. Maj¹ one na celu usuniêcie przyczyn niektórych wad gleb, na przyk³ad nadmiernej podmok³oci gruntów. Akcje tego typu s¹ podejmowane obecnie z mniejsz¹ intensywnoci¹, aczkolwiek w latach finalizowania kartograficznego dokumentowania gleb rolniczych Polski przewidywano [28] zdezaktualizowanie, w wyniku tego typu dzia³añ, oko³o
10÷20% dokumentacji w ci¹gu kilkudziesiêciu lat. Rozwi¹zanie tego problemu uzale¿niano
od skali dezaktualizacji poszczególnych arkuszy; problem ten mo¿e byæ obecnie postawiony w innym wietle, g³ównie w wyniku wykorzystania elastycznych metod GIS.
Drugi aspekt przekszta³ceñ wynika z niezamierzonych nastêpstw oddzia³ywañ antropogenicznych, g³ównie przemys³owych. Ten typ przekszta³ceñ charakteryzuje siê na ogó³
znacznym stopniem koncentracji (ogranicza siê do rejonów przemys³owych) i znaczniejszym natê¿eniem negatywnych skutków. Oznacza to, ¿e le¿y on poza g³ówn¹ sfer¹ zainteresowañ specjalistów z dziedziny dokumentowania gleb, choæ lokalnie mo¿e stanowiæ
istotny problem. Dostrzegaj¹c go, ale te¿ akceptuj¹c pojawienie nowych mo¿liwoci analitycznych, uwa¿a siê, ¿e systemy dokumentowania gleb reprezentuj¹ obecnie raczej bazê
wiedzy [4, 22], podlegaj¹c¹ ró¿norodnym analizom, g³ównie przestrzennym, s³u¿¹cym wyprowadzaniu u¿ytecznych wniosków. W kontekcie tej dominuj¹cej tendencji naturalnym
kandydatem do roli podstawowego instrumentu analizy aktualnego stanu i predykcji zachowania siê gleb w przysz³oci jest zbiór algorytmów s³u¿¹cych do poszukiwania wiedzy
w bazach danych KDD (Knowledge Discovery in Databases). Systemy GIS s³u¿¹ce do budowania obszernych baz danych przestrzennych s¹ dobrym polem zastosowañ technik KDD;
dziêki wykorzystaniu algorytmów eksploracji danych DM (Data Mining), techniki KKD s¹
narzêdziem wyszukiwania regularnoci i wyj¹tków w obszernych zbiorach informacji [23].

2. Techniki KDD
Rozwój technik KDD i DM jest naturaln¹ konsekwencj¹ powszechnego i nasilaj¹cego
siê rozwoju rozmaitych baz danych. Bazy danych pocz¹tkowo stanowi³y zbiory dokumentuj¹ce: aktywnoæ klientów banków, sprzeda¿ artyku³ów w sieciach handlowych, sprzeda¿
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us³ug linii lotniczych, zmiany warunków meteorologicznych, przebieg zjawisk przyrodniczych itp. Zainteresowanie GIS spowodowa³o powstanie baz danych wzbogaconych o informacjê przestrzenn¹, która obok informacji czasowej sta³a siê istotnym czynnikiem ró¿nicuj¹cym dane. Zachowuj¹c dokumentacyjny sens baz danych, zwrócono uwagê, ¿e s¹ one
nonikiem cennej dla u¿ytkowników wiedzy, która wymaga jednak konkretyzacji poprzez
ekstrakcjê u¿ytecznych prawid³owoci (regularnoci, wzorców) charakteryzuj¹cych zwi¹zki miêdzy danymi. Ich poznanie pozwala, z pewn¹ doz¹ ryzyka, na monitorowanie bie¿¹cych zachowañ obserwowanych systemów, prognozowanie ich zachowañ pod wp³ywem
ró¿nych bodców oraz wykrywanie symptomów odbiegaj¹cych od normy, które byæ mo¿e
sygnalizuj¹ pojawienie siê niepo¿¹danych oddzia³ywañ w systemie (na przyk³ad: nietypowe zachowanie siê klienta banku, byæ mo¿e wskazuj¹ce na przejêcie jego uprawnieñ przez
osobê obc¹, wykrycie okrelonej treci jednego z tysiêcy zobrazowañ satelitarnych wskazuj¹cej na pojawienie siê niepokoj¹cej sytuacji meteorologicznej, wykrycie wyst¹pienia splotu
okolicznoci sprzyjaj¹cych powstaniu sytuacji smogowej itp.).
KDD obejmuje kilka nastêpuj¹cych po sobie faz [23]:
1. Przygotowanie danych, sk³adaj¹ce siê z kilku etapów, zale¿nie od okolicznoci:
gromadzenie, ³¹czenie, czyszczenie (usuwanie danych niepewnych lub niepe³nych), selekcja, preprocesing, itp.
2. Okrelenie funkcji i algorytmu eksploracji danych, zakrelaj¹ce ramy poszukiwania odpowiedniej do postulowanego celu metody eksploracji.
3. Zg³êbianie danych polegaj¹ce na poszukiwaniu najlepszego w danych warunkach
zbioru regu³ okrelaj¹cych wzorce zale¿noci zawarte w bazie danych.
4. Interpretacja i wizualizacja wykrytych regu³.
5. Aplikacja wiedzy zawartej w modelu polegaj¹ca na skonstruowaniu najlepszej
w danych warunkach, u¿ytecznej formy realizacji zadania zwi¹zanego z identyfikacj¹ wykrytych wzorców.
Kluczowym zagadnieniem jest wybór optymalnej, w kontekcie celu badania, metody
zg³êbiania (eksploracji) danych. Mo¿na zaliczyæ do nich wiele ró¿nych algorytmów, stosowanych w po³¹czeniach lub indywidualnie. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi:











modele statystyczne,
modele probabilistyczne,
drzewa decyzyjne i drzewa regu³,
modele bazuj¹ce na oprogramowaniu logiki indukcyjnej,
modele bazuj¹ce na przyk³adach,
sieci neuronowe,
modele bazuj¹ce na wnioskowaniu rozmytym,
modele bazuj¹ce na zbiorach przybli¿onych,
algorytmy genetyczne,
modele hybrydowe z zakresu softcomputingu.
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£atwo zauwa¿yæ, ¿e wymienione metody analizy i syntezy maj¹ zastosowanie równie¿ w innych ni¿ KDD dyscyplinach wiedzy. Niektóre z nich nale¿¹ do dziedzin sztucznej
inteligencji i uczenia maszynowego, niektóre z nich (na przyk³ad sieci neuronowe czy algorytmy genetyczne) stanowi¹ te¿ samodzielne obszary badañ.

3. Zastosowanie KDD w dokumentowaniu gleb
Niezwykle szeroki zakres zastosowañ metod eksploracji danych i wyszukiwania na tej
podstawie u¿ytecznej wiedzy uzyskuje, w odniesieniu do dokumentowania gleb, znaczenie zwi¹zane z ich naturaln¹ zmiennoci¹ przestrzenn¹ i czasow¹ [31, 32]. Zapewne mo¿liwe jest wskazanie wielu ewentualnych zastosowañ wspomnianych metod, jednak¿e mo¿na
zwróciæ uwagê na trzy nastêpuj¹ce, charakterystyczne dla problematyki oceny zasobów
glebowych zagadnienia:
1) klasyfikacjê gruntów,
2) opis przestrzennego rozk³adu zanieczyszczeñ gleb,
3) prognozowanie stanu gleb w zale¿noci od przewidywanych przekszta³ceñ rodowiska.

3.1. Klasyfikacja gruntów
Gleby podlegaj¹ licznym podzia³om maj¹cym na celu mo¿liwie dok³adn¹ charakterystykê ich w³aciwoci. Podzia³ typologiczny s³u¿y sklasyfikowaniu gleb pod wzglêdem przestrzennego zró¿nicowania g³ównych procesów genetycznych. Podzia³ bonitacyjny obrazuje przestrzenne zró¿nicowanie jakoci gleb w odniesieniu do okrelonego
u¿ytkowania. Mo¿na wyobraziæ sobie wiele innych podzia³ów, s³u¿¹cych do pe³niejszego
charakteryzowania gruntów, na przyk³ad podzia³ na siedliska lene lub kompleksy rolniczej przydatnoci. G³ówn¹ cech¹ charakteryzuj¹c¹ wszelkiego rodzaju klasyfikacje gleb jest
koniecznoæ transformacji ci¹g³ej zmiennoci cech na jej obraz dyskretny, tworzony dla celów sporz¹dzenia map tematycznych. W podziale typologicznym, gdzie diagnoza odbywa
siê na podstawie badania cech poszczególnych horyzontów (a tak¿e takich cech, jak uziarnienie, barwa, struktura itp.), mi¹¿szoci poziomów najprawdopodobniej wykazuj¹ pewn¹
zmiennoæ przestrzenn¹, przez co nale¿y siê liczyæ z lokalnymi odstêpstwami od idealnego
obrazu okrelonej jednostki typologicznej. Podobnie w klasyfikacji bonitacyjnej wyodrêbnione kontury, odnoszone do idealnego wzorca klasy, s¹ do niej mniej lub bardziej podobne. Tak samo jest z innymi rodzajami klasyfikacji. W tradycyjnej kartografii cechy i jednostki s¹ wyranie rozgraniczone. Elastycznoæ systemów cyfrowych dopuszcza inne
podejcia, pe³niej oddaj¹ce zmiennoæ gruntów. Akceptowanym modelem zmiennoci
przestrzennej gleb mo¿e byæ obraz bazuj¹cy na wnioskowaniu rozmytym. Metodycznym
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aspektami rozmytej klasyfikacji typologicznej gleb zajmowano siê w [1]. W niektórych
krajach wnioskowanie rozmyte jest obowi¹zuj¹cym trybem klasyfikacji typologicznej gleb
(np. Australia).
Obowi¹zuj¹ca w Polsce dedukcyjna klasyfikacja bonitacyjna gleb, bazuj¹ca na obszernym zbiorze wzorców, zawodzi w przypadkach koniecznoci zaklasyfikowania gruntu
spoza zbioru dostêpnych wzorców, na przyk³ad poddanego rekultywacji, bez istotnych
cech naturalnego procesu glebotwórczego. W takim przypadku konieczne jest odwo³anie
siê do techniki KDD jako narzêdzia odpowiedniego do sformu³owania regu³ klasyfikacji na
podstawie bazy danych reprezentatywnej dla gleb charakteryzuj¹cych siê ró¿nymi cechami
litologicznymi i morfologicznymi. Projekt badawczy z takim zadaniem jest obecnie realizowany na Wydziale Geodezji Górniczej i In¿ynierii rodowiska AGH.
W zakresie metodycznym polega on na zbudowaniu odpowiedniego zbioru regu³ klasyfikacji, bazuj¹cego na mierzalnych cechach glebowych w celu identyfikacji po³o¿enia
gruntu w szeregu bonitacyjnym, przy braku bezporedniego odniesienia do systemu wzorców klasyfikacji gleb. W pierwszym etapie zebrano dane laboratoryjne dotycz¹ce oznaczeñ
cech gleb oraz zarchiwizowane dane dotycz¹ce obiektów poddawanych rekultywacji (bezglebowych). Celem badañ jest zaproponowanie systemu klasyfikacji gruntów pozbawionych cech gleb naturalnych. Ze wzglêdu na praktyczne uwarunkowania system klasyfikacji musi mieæ charakter wnioskowania rozmytego.

3.2. Ocena zanieczyszczenia gleb
Model przestrzenny stanu sanitarnego gleb, w celu spe³nienia wymogów prawnych
[26], powinien odzwierciedlaæ koncentracjê normowanych zanieczyszczeñ w trójwymiarowej przestrzeni rodowiska glebowego. Odpowiednie przepisy wydzielaj¹ dwa typy terenów: odpowiadaj¹ce standardom (umo¿liwiaj¹ce okrelone u¿ytkowanie gruntów) oraz
nieodpowiadaj¹ce standardom (wymagaj¹ce rekultywacji lub remediacji). Standardy normuj¹ koncentracjê zanieczyszczeñ w dwu horyzontach g³êbokoci: 0÷0,3 m oraz 0,3÷15,0 m.
Intencj¹ prawodawcy by³o zapewne spowodowanie jednoznacznego rozgraniczenia
terenów czystych i zanieczyszczonych. Jest to jednak utrudnione ze wzglêdu na:
 obecnoæ mniej lub bardziej wyranego, nieliniowego trendu w poziomym rozk³adzie zanieczyszczeñ wokó³ ich róde³;
 obecnoæ nieliniowego trendu w pionowym rozk³adzie zawartoci zanieczyszczeñ
w profilu glebowym;
 znaczn¹ zmiennoæ zjawiska, wnikaj¹c¹ z rozdrobnienia w³asnoci oraz form u¿ytkowania gleb w naszych realiach struktury w³asnoci gruntów.
Oczywistym warunkiem opisu stanu sanitarnego gleb jest dostatecznie reprezentatywna baza oznaczeñ zawartoci zanieczyszczeñ w glebach. Kluczowym problemem jest
zaproponowanie dobrego algorytmu rozszerzaj¹cego punktowe oznaczenia zawartoci zanieczyszczeñ na przestrzeñ pomiêdzy wêz³ami siatki obserwacyjnej.
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W warunkach znacznej, przestrzennej zmiennoci i nieregularnoci rozk³adu zanieczyszczeñ metody interpolacji mog¹ byæ zawodne z powodu obci¹¿enia danych du¿ym
szumem losowym. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e na podstawie badania w punkcie wnioskujemy o pewnym szerszym terenie, warto by³oby zatem poznaæ przynajmniej stopieñ wiarygodnoci naszego oszacowania zanieczyszczenia. Naturalnymi kandydatami do ustalenia
pe³nego modelu zmiennoci przestrzennej s¹ zatem algorytmy regresji lub klasyfikacji, dostatecznie elastyczne dla wyranej nieliniowoci zjawiska, a równoczenie zapewniaj¹ce
sprawnoæ obliczeniow¹ przydatn¹ w systemie GIS.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w naszych warunkach geologicznych zanieczyszczenie
gleb, w sensie ujmowanym w standardach, mo¿e byæ praktycznie wy³¹cznie skutkiem
wp³ywu jakiego rodzaju emisji. Sporadycznym odstêpstwem od tej regu³y mog¹ byæ obszary wychodni dolomitów kruszcononych oraz niektóre osady fliszowe zasobniejsze
w kadm; lokalizacja takich terenów jest jednak dobrze rozpoznana. Poza emisj¹ dwutlenku
i trójtlenku siarki, która jest zjawiskiem powszechnym, pozosta³e ród³a emisji maj¹ charakter punktowy lub liniowy. Bior¹c pod uwagê sformu³owania standardów czystoci ziemi, informacja o stanie zanieczyszczenia powinna prezentowaæ jego koncentracjê w glebach
w okrelonym po³o¿eniu przestrzennym. Ze wzglêdu na nieliniowy, zazwyczaj, trend koncentracji w profilu glebowym konieczne jest podanie zakresu g³êbokoci obowi¹zywania
tego oszacowania. Najprostszy model rozmieszczenia zanieczyszczeñ w glebach powinien
zatem obejmowaæ wektor z³o¿ony z co najmniej czterech zmiennych objaniaj¹cych: dwu
wspó³rzêdnych poziomych oraz dwu wartoci g³êbokoci, miêdzy którymi mieci siê analizowana warstwa gleby. Na podstawie tego wektora po³o¿enia x system powinien dostarczyæ oszacowania reprezentatywnej dla niego wartoci t, bêd¹cej rozs¹dnym przybli¿eniem koncentracji danego zanieczyszczenia w glebie. Wartoæ t mo¿e byæ ci¹g³a, stanowi¹c przybli¿enie koncentracji zanieczyszczenia w jednostkach fizycznych (np. w ppm lub
mg/kg gleby), lub te¿ dyskretna, wskazuj¹c na przynale¿noæ warstwy w tym po³o¿eniu
do jednej z klas czystoci (np. NORMA  koncentracja mieci siê w standardzie, NNORMA
 koncentracja przekraczaj¹ca zawartoæ standardow¹). Mo¿na rozwa¿aæ wiele ró¿nych
modeli umo¿liwiaj¹cych budowê u¿ytecznego algorytmu daj¹cego odpowiednie oszacowanie. Dobrym rozwi¹zaniem mo¿e byæ na przyk³ad algorytm MDN (Mixture Density
Network) [2, 3, 9, 10] bêd¹cy po³¹czeniem modelu mieszanych rozk³adów (na przyk³ad sumowania rozk³adów normalnych) z optymalizacj¹ ich parametrów, na podstawie danych
obserwacyjnych, za pomoc¹ perceptronu wielowarstwowego (sieci MLP). Algorytm ten dostarcza oszacowania p(t | x) warunkowego prawdopodobieñstwa wartoci t przy wektorze
objaniaj¹cym x. Oszacowanie tego rodzaju jest szczególnie cenne, kiedy zale¿noæ nie jest
homoscedastyczna lub rozk³ad warunkowy jest wielomodalny. Jest to okolicznoæ bardzo
istotna w procedurze oceny stopnia zanieczyszczenia gleb w rejonach silnie obci¹¿onych,
poniewa¿ lokalna wariancja zawartoci zanieczyszczeñ wzrasta wraz ze wzrostem ich koncentracji.
Równie elastyczny i efektywny model rozk³adu zanieczyszczeñ mo¿e byæ opracowany
na bazie alternatywnych algorytmów adaptacyjnych. Nale¿y tu wskazaæ na przyk³ad algo-
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rytm FSM (Feature Space Mapping), opracowany na Uniwersytecie w Toruniu [6, 7, 18]
i udostêpniony w pakiecie o nazwie Ghost-Miner firmy Fujitsu Poland (FQS).
Rysunki 14 obrazuj¹ przydatnoæ analityczn¹ tego algorytmu. Daje on mo¿liwoæ oszacowania prawdopodobieñstwa warunkowego spe³nienie lub niespe³nienia
standardu czystoci, w tym przypadku ze wzglêdu na zawartoæ chromu w glebach,
w okrelonym po³o¿eniu. Zmiennymi objaniaj¹cymi s¹: wspó³rzêdna x w uk³adzie lokalnym (XLO, ród³o emisji ma wspó³rzêdne [0, 0]), wspó³rzêdna y w uk³adzie lokalnym
(YLO), g³êbokoæ stropu analizowanej warstwy gleby (HG) i sp¹gu analizowanej warstwy gleby (HD).
Wydaje siê, ¿e model doæ dobrze oddaje naturê zjawiska: cis³e powi¹zanie miêdzy koncentracj¹ zanieczyszczenia a g³êbokoci¹ warstwy glebowej. Jego skutecznoæ
jest bardzo dobra  ponad 98% poprawnych wskazañ. Algorytm pozwala na oszacowanie
bayesowskiego prawdopodobieñstwa a posteriori w ró¿nej konfiguracji danych objaniaj¹cych. Jego siln¹ stron¹ jest tak¿e kontrola lokalizacji punktu w zakresie danych bazy. Przekroczenie tego zakresu jest sygnalizowane przypisaniem oszacowania do klasy nieznana.
Algorytm FSM, przy pewnych dodatkowych za³o¿eniach dotycz¹cych kszta³tu funkcji
transferu, daje mo¿liwoæ wyekstrahowania z danych regu³ logicznych klasyfikacji. Jest to
realizacja procedur KDD przy u¿yciu samoorganizuj¹cej siê sieci neuronowej (tab. 1). Ekstrakcja regu³ u³atwia konstrukcjê rozmytego systemu klasyfikacji, choæ przejcie to nie jest
bezporednie i wymaga dodatkowej kalibracji.

Rys. 1. Oszacowanie warunkowego prawdopodobieñstwa przynale¿noci warstwy glebowej
0÷20 cm, w okrelonym po³o¿eniu wzglêdem ród³a emisji, do klas standardów czystoci ziemi
za pomoc¹ klasyfikatora FSM
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Rys. 2. Oszacowanie warunkowego prawdopodobieñstwa przynale¿noci warstwy glebowej
20÷30 cm, w okrelonym po³o¿eniu wzglêdem ród³a emisji, do klas standardów czystoci ziemi
za pomoc¹ klasyfikatora FSM

Rys. 3. Oszacowanie warunkowego prawdopodobieñstwa przynale¿noci warstwy glebowej
0÷5 cm, w okrelonym po³o¿eniu wzglêdem ród³a emisji, do klas standardów czystoci ziemi
za pomoc¹ klasyfikatora FSM
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Rys. 4. Oszacowanie warunkowego prawdopodobieñstwa przynale¿noci warstwy glebowej
30÷50 cm, w okrelonym po³o¿eniu wzglêdem ród³a emisji, do klas standardów czystoci ziemi
za pomoc¹ klasyfikatora FSM
Tabela 1. Podzia³ regu³ klasyfikacji gleb na: spe³niaj¹ce standard (NORMA) i niespe³niaj¹ce
go (NNORMA), w otoczeniu zak³adów chemicznych, ze wzglêdu na koncentracjê Cr. Regu³y
wyekstrahowane z danych obserwacyjnych przy u¿yciu pakietu GhostMiner
Lp.


Regu³a klasyfikacji gleb
if HD in [5.3005,5.37] and YLO > 347.5 then class NORMA
if HD in [3.79087,30] and YLO in [-47.5,495] then class NNORMA

3

if HD in [8.8764,33.0608] and YLO < - 0 .99 then class NORMA

4

if HD > 49.394 then class NORMA

5

if XLO in [ 4 .3, 750.49] and YLO in [- 9.78,-998. 69] then class NORMA

6

if HD > 9.489 and XLO < -44.5 then class NORMA

7

if HD < 9.7 and XLO < 530 then class NNORMA

3.3. Prognozowanie nastêpstw przekszta³ceñ gleb
Gleby s¹ obiektami dynamicznymi, choæ tempo ich zmian w normalnych okolicznociach jest bardzo powolne. Przyczynami ich sukcesywnych przekszta³ceñ s¹ naturalne
procesy glebotwórcze, wp³ywaj¹ce na dostosowywanie siê gleb do istniej¹cych warunków,
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dzia³ania zwi¹zane z celowym dostosowaniem gleb do wymagañ u¿ytkownika (melioracje), uprawa rolnicza lub lena. W rejonach przemys³owych czêsto pojawiaj¹ siê okolicznoci modyfikuj¹ce naturalne tendencje rozwojowe gleb. Szczególnie czêste s¹ one na obszarach górniczych [1114, 19, 27, 29]. Poniewa¿ przekszta³cenia te dotycz¹ czynników morfologicznych i hydrologicznych, stosunkowo ³atwo (przy odpowiedniej liczbie danych)
zbudowaæ model klasyfikacji, wykorzystuj¹c jeden z dostêpnych algorytmów adaptacyjnych. Wed³ug wyników dostêpnych badañ odpowiednimi mog¹ tu byæ sieci MLP (Multilayer Perceptron), RBF (Radial Basis Function) czy te¿ PNN (Probabailistic Neural Network).
Systematycznie rozwijane techniki KDD daj¹ obecnie mo¿liwoæ pog³êbionej analizy danych poprzez wykorzystanie techniki zespo³ów klasyfikatorów i modelowanie prawdopodobieñstwa przynale¿noci do odpowiednich klas bonitacyjnych przy modyfikacji zmiennych objaniaj¹cych. Zespo³y (komitety) modeli [1618, 20, 21, 24, 30] daj¹ znacz¹co lepsze
rezultaty ni¿ pojedyncze modele, g³ównie z powodu niwelowania s³abych stron niektórych
algorytmów w punktach przestrzeni przez algorytmy radz¹ce sobie lepiej. Równoczenie,
analogicznie jak w sieciach probabilistycznych, zespo³y modeli pozwalaj¹ na szacowanie
bayesowskiego prawdopodobieñstwa przynale¿noci do klas w ró¿nych konfiguracjach.
Istnieje zatem mo¿liwoæ szczegó³owej analizy zachowañ siê gleb w warunkach zmieniaj¹cych siê czynników zewnêtrznych. Pomocne mo¿e byæ tutaj okrelenie podobieñstwa warunków dla ró¿nych konfiguracji morfologii i litologii gleb. Zastosowanie zespo³u klasyfikatorów z³o¿onego z sieci FSM, zbioru sieci klasy IncNet oraz drzewa decyzyjnego SSV
wyodrêbniaj¹cego 125 logicznych regu³ klasyfikacji [18] poprawi³o skutecznoæ identyfikacji klas, w stosunku do najlepszego, pojedynczego klasyfikatora, z ok. 87 do ponad 90%.
Rozszerzenie zespo³u o sieci z nielokalnymi funkcjami transferu poprawia ten wynik. Zespó³ klasyfikatorów z³o¿ony z sieci liniowej, sieci MLP, RBF i PNN, których wartoci aktywacji s¹ nastêpnie przetwarzane przez klasyfikator typu FSM, uzyskuje skutecznoæ identyfikacji oko³o 95%. Konstrukcja tego typu szczególnie przydatna mo¿e byæ w analizach
wp³ywu zmian poszczególnych parametrów morfologicznych (rzêdnej, nachylenia, g³êbokoci do wody gruntowej) na przeklasyfikowanie gleb. Mo¿e to byæ istotnym czynnikiem
kszta³towania decyzji o sposobie eksploatacji górniczej zmierzaj¹cej do minimalizowania
szkód w u¿ytkowaniu przyrodniczym.

4. Podsumowanie
1. Transformacja informacji analogowych na format cyfrowy udostêpnia badaniom
rodowiskowym nowe narzêdzia analizy umo¿liwiaj¹ce nie tylko wygodniejsz¹
i szybsz¹ wizualizacjê, ale tak¿e pog³êbione studia zjawisk i skutków ich zak³óceñ.
£atwo zauwa¿yæ, ¿e stopniowo umacnia siê tendencja do wykorzystywania algorytmów adpatacyjnych nie tylko do modelowania zjawisk i zale¿noci nieliniowych, ale tak¿e jako istotnego ród³a informacji dotycz¹cych wewnêtrznych zale¿noci w wielkich zbiorach danych.
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2. Obowi¹zuje wymóg poszerzenia celów dokumentowania gleb o prognozowanie
ich zachowañ pod wp³ywem ró¿norodnych oddzia³ywañ, w tym antropopresji.
Fakt dedukcyjnego systemu klasyfikacji gleb, obowi¹zuj¹cego w Polsce, znacznie
utrudnia przewidywanie stanu gleb w ró¿nych, mniej typowych okolicznociach.
Koniecznym uzupe³nieniem diagnostyki bonitacyjnej mog¹ byæ rozmyte systemy
klasyfikacji gruntów rekultywowanych, niemaj¹cych odpowiedników wród
wzorców obowi¹zuj¹cego systemu.
3. Wa¿nym obszarem zastosowañ narzêdzi geoinformatycznych jest ocena ryzyka
rodowiskowego zwi¹zanego z akumulacj¹ zanieczyszczeñ w glebach. W warunkach rozdrobnionej w³asnoci gruntów istnieje dominuj¹ca tendencja do znacznego zró¿nicowania koncentracji zanieczyszczeñ, nawet przy niewielkich odleg³ociach punktów obserwacji. Sprawia to trudnoæ w poprawnym zaklasyfikowaniu
gruntów do standardów czystoci i wyznaczaniu zasiêgów zanieczyszczenia przemys³owego. U¿yteczne w takich przypadkach s¹ algorytmy adaptacyjne wyposa¿one w instrumenty oceny prawdopodobieñstwa poszczególnych stanów gleb.
4. Systematyczny rozwój technik eksploracji danych dostarcza coraz nowszych
narzêdzi do badania wspó³zale¿noci wewn¹trz baz danych przestrzennych.
Perspektywicznym kierunkiem rozwoju tych algorytmów jest ich zastosowanie
w formie zespo³ów klasyfikatorów i modeli regresyjnych. Ich wprowadzenie u³atwia oszacowanie wiarygodnoci prognoz skutków przekszta³ceñ rodowiska.
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