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którą tworzą: Agro Smart Lab (lider konsorcjum), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Agrosan

Sprawozdanie z realizacji pierwszego etapu projektu:
„Stworzenia systemu ostrzegania przed ryzykiem wystąpienia infekcji na 24-48

godzin przed jej wystąpieniem.

Wstęp
Dokument stanowi raport pierwszego etapu prac w projekcie „Precyzyjne ogrodnictwo”. W ramach prac
wykonano prace merytoryczne jak i techniczne. Raport przestawia przebieg prac oraz wnioski z
przeprowadzonych badań.

1 Opis wstępnej obróbki danych
Przed przystąpieniem do badań analitycznych i opracowania modeli statystycznych należało wykonać
wstępną obróbkę danych. Pierwszym elementem wstępnej obróbki danych jest postawienie zadań
badawczych, nad którymi będą opracowywane dane. Na nich opiera się dalsza praca związana z bazą
danych.
Istotnym elementem początkowej pracy z danymi jest ich obróbka. Baza danych może zawierać dane
brakujące, dane błędne czy anomalie (wykrywane przykładowo poprzez analizę wykresu pudełkowego).
Należało zastanowić się nad tym, w jaki sposób będzie czyszczony zbiór danych. Istnieje wiele metod,
dzięki którym można uporządkować dane:
• uzupełnienie wybranych danych losowymi wartościami zgodnie z rozkładem danych wartości,
• usunięcie brakujących, błędnych danych czy anomalii,
• wpisanie pewnej, ustalonej stałej,
• uśrednianie wartości poprzez wartości sąsiadujące,
• uzupełnianie wartościami historycznymi.
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Oczywistym jest, że każda z metod różnie wpływa na wyniki analizy danych. Mogą one zostać zbyt
bardzo zaburzone. Usunięcie zbyt wielu danych wiąże się z możliwością zbyt małej ilości danych do
analizy. Dane mogą odbiegać od danych sąsiadujących.
Ważne jest, aby przeanalizować dane pod kątem ich użyteczności. Duże bazy danych zawierają dane,
które nie koniecznie na danym etapie prac są potrzebne. Redukowanie danych pozwala na szybszy
podgląd bazy danych oraz łatwiejszą analizę danych powiązanych ze sobą.
Ważną kwestią podczas obróbki danych jest tworzenie datamart’ów. Jest to sposób grupowania danych
na konkretne obszary badawcze. Z poszczególnych tabel wybieramy tylko to co nas interesuje w
badanym zakresie. Takie podziały pozwalają na uporządkowanie danych, normalizację oraz
standaryzację danych, redukowanie zbyt dużych wymiarów tabeli oraz wyznaczanie nowych miar
opierając się o kolumny danych.
Najprostszą metodą do wstępnej obróbki danych jest ich wizualizacja oraz wyznaczenie podstawowych
statystyk matematycznych. Pozwala to zobrazować analizowane dane, zobaczyć trendy, wyznaczyć
wartości maksymalne, minimalne średnie oraz wyszukać wartości odstające.

Struktura danych
Przed przystąpieniem do prac w celu zapewnienia optymalnego dostępu do informacji historycznych
należało rozpoznać strukturę bazy danych. Na początku został przygotowany schemat bazy danych
obecnie używanej przez Agro Smart Lab. Strukturę bazy danych przedstawia Rysunek 1.
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Rysunek 1. Konstrukcja bazy danych.

Należy zauważyć, że dane pomiarowe znajdują się w dwóch różnych bazach danych. Oznacza to, że do
połączenia danych z tych tablic należy przeprowadzić operację łączenia za pomocą znaczników
czasowych w obydwu tablicach.
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Pakiet AgroUtils
Implementacja funkcjonalności niezbędnych do wykonania prac w projekcie związanych
z opracowaniem modeli diagnostycznych chorób roślin jest realizowany jako pakiet narzędziowy
o nazwie AgroUtils. Pakiet ten jest tworzony za pomocą języka Python i bibliotek tego języka służących do
analiz danych oraz uczenia maszynowego. Do tej pory w ramach pakietu powstały następujące moduły:
agrosmartconnection – moduł odpowiedzialny za zarządzanie połączeniem do bazy danych
z danymi historycznymi i ich pobieranie według ustalonego formatu. Podejście to zapewnia, że wszyscy
członkowie zespołu pracują na danych w tym samym formacie i interpretują je w ten sam sposób co
systematyzuje pracę nad opracowaniem modeli predykcji chorób.
diseasesdatamodels – moduł którego funkcjonalności zapewniają odpowiednie wczytanie danych
pobranych za pomocą modułu z punktu 1, oraz wstępną obróbkę danych zgodnie
z góry założonym schematem. W module tym implementowane są klasy reprezentujące reprezentację
chorób z ich danymi historycznymi które służą do opracowywania modelu predykcji.
preprocessing – moduł w którym zaimplementowano ogólne funkcje do przetwarzania danych, które
wykorzystywane są w module diseasesdatamodels
test – moduł zawierający testy jednostkowe do modułów opracowywanych w pakiecie.

Rysunek 2 Schemat modułów w pakiecie AgroUtils
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2 Model choroby - Szara pleśń
W celu określenia modelu choroby „szara pleśń” przeprowadzono badania literaturowe.
Na ich podstawie stwierdzono, że model chorobowy szarej pleśni to model regresyjny. W
związku z tym wykonano analizę zmiennych wpływających na rozwój choroby, sprawdzono
klasteryzację danych oraz wykonano dwa modele regresji: regresję logistyczną i regresję
probitową.

Opis analizy zmiennych
Celem analizy danych jest odkrycie przydatnych informacji oraz wyciągnięcie wniosków przydatnych
później do podejmowania decyzji. Analiza danych może być realizowana przy użyciu różnych narzędzi –
m.in. matematycznych, statystycznych, wykorzystujących różne metody wizualizacji.
Badany zestaw danych zawiera ponad 300 tys. obserwacji. Nie jest możliwe aby gołym okiem wyciągnąć
jakiekolwiek poprawne wnioski z tych danych. Dlatego w pierwszej kolejności należało wykonać
statystyczną analizę danych, w której skład wchodzą obliczenie mierników statystycznych oraz
przedstawienie przebiegu zmienności zmiennych.
Do analizy danych wykorzystywane jest często ich graficzne przedstawienie (wizualizację danych) w
postaci wykresów oraz tabeli. Forma graficzna ułatwia percepcję informacji jako całości, co dostarcza jej
cech, trendów i anomalii - co jest interesujące nie tylko analityczne, ale także końcowe obserwacje.
Do analizy zmiennych wykorzystywano wykresy przedstawiające rozkład danych.
Wyniki i rezultaty
W pierwszej kolejności wygenerowano podstawowe statystyki zmiennych.
Na postawie uzyskanych wyników można stwierdzić:
• w danej próbce znajdowało się 338 580 rekordów,
• czas wilgotności liści ma średnią 17,86 [min] i duże odchylenie standardowe 26,53 [min], wartości 0
stanowią ponad 50% próbek, zaś maksymalna zanotowana wartość to 180 [min].
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• średnia temperatura powietrza, ze wszystkich próbek wynosi 10,43 [0C] o odchyleniu 9,85 [0C],
najniższa zanotowana średnia temperatura wynosiła -28 [0C], zaś najwyższa średnia temperatura 49,6
[0C]. Ujemne temperatury nie stanowią nawet 25% próbek, połowa próbek nie przekracza 9 [0C].
• średnia wilgotność powietrza wynosi 82,28 [g/m3] o odchyleniu standardowym 21,01 [g/m3],
minimalna wilgotność wynosi 0 [g/m3] zaś maksymalna 100 [g/m3]. Średnia wilgotność jest mniejsza od
wartości dla połowy próbek równej 92,29 [g/m3].
• wartość predykowana modelu chorobowego ma średnią 23,81% o dużym odchyleniu standardowym
33,81. Dużo ponad połowę próbek ma wartość 0.
Do analizy danych dla opracowanego modelu choroby "szara pleśń", posłużyły dane dotyczące
wilgotności liścia, średnią temperaturą powietrza oraz średnią wilgotnością powietrza. Wyniki tej analizy
przedstawiono odpowiednio na rysunkach Rysunek 2-Rysunek 4.

Rysunek 3. Graficzna zależność pomiędzy danymi z predykcji oraz wilgotnością liści.
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Rysunek 4. Graficznie przedstawienie zależności pomiędzy danymi z predykcji oraz średnią temperaturą powietrza. Rysunek
pokazuje ewentualny trend rosnący i możliwość zależności wystąpienia choroby od temperatury powietrza. Widoczna jest
ponownie dominacja wartości prawdopodobieństwa 0 wystąpienia choroby dla każdej temperatury powietrza.
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Rysunek 5. Graficzne przedstawienie zależności pomiędzy danymi z predykcji oraz średnią wilgotnością
Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby jest większe przy zwiększonej wilgotności powietrza.

powietrza.

Wnioski
Podsumowując, można powiedzieć, że trudno określić zależności pomiędzy przedstawionymi danymi w
tym celu rozpoczęto prace z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego.
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Wybrane metody uczenia maszynowego
Drzewo decyzyjne
Drzewo decyzyjne (ang. Decision Trees) to graficzna metoda wspomagania procesu decyzyjnego.
Algorytm drzew decyzyjnych jest stosowany w uczeniu maszynowym do pozyskiwania wiedzy na
podstawie przykładów.
Drzewa decyzyjne są nieparametryczną metodą uczenia nadzorowanego stosowaną w klasyfikacji i
regresji. Celem jest stworzenie modelu, który przewiduje wartość zmiennej docelowej poprzez uczenie
się prostych reguł decyzyjnych wywnioskowanych z cech danych. Im głębsze drzewo, tym bardziej
złożone reguły decyzyjne i tym lepiej dopasowany model.
Drzewa decyzyjne stosuje się ze względu na możliwość wizualizacji, łatwość zrozumienia i interpretacji,
oraz niewielkie przygotowanie danych. Koszt użycia drzewa (tj. przewidywania danych) jest
logarytmiczny w stosunku do liczby punktów danych użytych do trenowania drzewa. Zaletą drzewa
decyzyjnego jest możliwość walidacji modelu za pomocą testów statystycznych. Pozwala to na określenie
wiarygodności modelu. Wady drzew decyzyjnych obejmują nadmierne dopasowanie (ang. overfitting),
niestabilność i możliwość wygenerowania zupełnie innego drzewa.
Drzewa klasyfikacyjne - drzewo decyzyjne zaczyna się od węzła głównego, najlepsze atrybuty stają się
węzłami wewnętrznymi, (decyzyjnymi). Następnie wewnętrzne węzły sprawdzają warunek i podejmują
decyzję, dzieląc przestrzeń próbki na dwie części. Podział następuję aż do węzła końcowego - liścia.
Węzły liścia reprezentują klasyfikację.
Drzewa decyzyjne używają funkcji kosztu w celu wybrania najlepszego podziału (wybierany jest najlepszy
atrybut/funkcja, która najlepiej sprawdza się przy klasyfikowaniu danych).
W przypadku nadmiernego dopasowania drzewo można przyciąć za pomocą hiperparametrów:
max_depth (określa, jak głębokie ma być drzewo), min_samples_leaf (minimalna liczba próbek uczących
w każdym węźle liścia), max_leaf_nodes (maksymalna liczba węzłów liści), min_impurity_decrease (próg
określenia, czy węzeł podzieli się, czy stanie się liściem).
Drzewa regresyjne - celem drzew regresji jest rekurencyjne podzielenie przestrzeni próbnej do momentu
dopasowania prostego modelu regresji do komórek. Węzły liści w drzewie regresji są komórkami partycji.
Proste modele regresji dopasowane do każdego podziału przyjmują średnią zmienną zależną dla
podziału, tj. średnia z próby jest używana do prognozowania.
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Losowy las decyzyjny
Losowy las decyzyjny to metoda zespołowa uczenia maszynowego dla klasyfikacji, regresji i innych zadań.
Metoda stosowana jest, aby poprawić tendencję drzew decyzyjnych do nadmiernego dopasowywania się
do zestawu treningowego. Polega na konstruowaniu wielu drzew decyzyjnych w czasie uczenia i
generowaniu klasy, która jest dominantą klas (klasyfikacja) lub przewidywaną średnią (regresja)
poszczególnych drzew.
W lasach losowych każde drzewo w grupie jest budowane z próbki wylosowanej z zastąpieniem ze zbioru
treningowego. W trakcie budowy drzewa następuje dzielenie każdego węzła, wtedy najlepszy podział jest
znajdowany albo z wszystkich cech wejściowych, albo z losowego podzbioru o rozmiarze max_features.
Algorytmy dla lasów losowych poprzez wprowadzenie losowości w konstrukcji klasyfikatora tworzą
zróżnicowany zestaw klasyfikatorów. Predykcja jest podawana jako uśredniona predykcja poszczególnych
klasyfikatorów. Wprowadzona losowość w lasach daje drzewa decyzyjne z nieco rozłącznymi błędami
predykcji. Biorąc średnią z przewidywań, niektóre błędy mogą zostać usunięte.

Regresja liniowa
Termin regresja oznacza metodę pozwalającą na modelowanie związku pomiędzy zmiennymi (cechami) i
wykorzystanie tej wiedzy do przewidywania nieznanych wartości jednej zmiennej na podstawie
znajomości innych.
Regresja liniowa służy do oszacowania wartości Y gdy dysponujemy wartościami X, wtedy Y nazywa się
zmienną objaśnianą, a X zmienną objaśniającą lub niezależną. O ile współczynnik korelacji liniowej mówi
jak bardzo dane są od siebie zależne, o tyle regresja liniowa mówi jak bardzo zmieni się Y gdy zmienimy
X. Model regresji liniowej dany jest wzorem:

gdzie a,b∈R są parametrami: a – współczynnik kierunkowy prostej regresji, b – wyraz wolny prostej
regresji.
Wartości parametrów wyznaczane są następująco:
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gdzie:




- wartości zmiennych X i Y

– średnie zmiennych X i Y



cov(X,Y) – kowariancja zmiennych X i Y



σx, σy – odchylenia standardowe zmiennych X i Y



rxy – współczynnik korelacji między X i Y

Wyniki uczenia maszynowego
Realizacja prac dotyczyła następujących działań:

 Dobór algorytmów
 Dobór hiperparametrów
 Przygotowanie cech dla modelu
 Agregacja pomiarów do prognoz dobowych
Prace pozwoliły też na identyfikację, że w uczeniu użyteczne jest rozdzielanie nie tylko chorób ale też
całych par roślina-choroba.
Prace są mocno zaawansowane i w ich wyniku uzyskiwane są modele o dużym stopniu zgodności z
rzeczywistością. Poniżej przykład porównujący predykcje dla pojedynczej stacji z rzeczywistymi
pomiarami:

Agro Smart Lab sp. z o.o. Niegardów 26, 32-104 Koniusza, www.agrosmartlab.com

Niegardów, 15.09.2021 r.
Projekt realizowany jest w konsorcjum o nazwie: GRUPA OPERACYJNA: PRECYZYJNE OGRODNICTWO
którą tworzą: Agro Smart Lab (lider konsorcjum), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Agrosan

Rysunek 6. Porównanie faktycznego prawdopodobieństwa choroby z predykcją z opracowanego modelu. Jak można zauważyć
model bardzo dobrze wyłapuje nagłe zmiany prawdopodobieństwa i wykazuje wysoką zgodność. Porównanie
przeprowadzono dla papryki na stacji S4.Boria.

Wykorzystanie prognozy pogody
Jednym z postawionych celów projektu jest wykorzystanie utworzonego modelu chorobowego w
integracji z prognozowanymi warunkami pogodowymi. W tym celu przeanalizowaliśmy dostarczony
serwis pogodowy MeteoBlue pod kątem użytkowym do celów projektu. Wynika z niej, iż serwis oferuje
dostęp do wymaganych danych prognozowanych (tj: temperatury, wilgotności powietrza oraz czasu
wilgotności liścia) w zakresie udostępnionych i wykupionych pakietów. Gwarantuje on również prognozę
pogody do czasu co najmniej siedmiu dni od daty wysłania zapytania. Problematyczne okazuje się jednak
pozyskanie danych historycznych. Mimo posiadania odpowiednich dostępów, wedle dokumentacji serwis
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nie oferuje wglądu w archiwalne wartości czasu wilgotności liścia, mimo iż dostępne są one w przypadku
prognozowania pogody. Utrudnia to walidację w stopniu, który wymaga od nas zebrania odpowiedniej
próby prognozowanych danych w celu przeprowadzenia poprawnego sprawdzenia dokładności takiego
zastosowania modelu. Ponadto dana czasu wilgotności liścia zapisywana jest w formie Tak/Nie mówiącej
czy w danej godzinie wystąpiła (bądź nie) rosa.

Porównanie danych gromadzonych przez stacje
pogodowe z prognozami MeteoBlue
Jako, że dane prognozowe są aktualnie przez nas automatycznie gromadzone zestawiliśmy część
początkowych z danymi gromadzonymi przez stacje pogodowe w celu sprawdzenia ich wzajemnej relacji.
Poniżej zamieściliśmy takie porównanie względem danych temperaturowych dla Gryfic:
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Powyższe zestawienie pozwala wywnioskować, iż prognozy pogody w akceptowalnym stopniu odbiegają
od później zarejestrowanego realnego przebiegu oraz to, że im prognoza późniejsza tym spada jej
dokładność. Należy tutaj zaznaczyć, że odstępstwa z dnia 5.09 wynikają z faktu, że dane ze stacji Gryfice
dla tego dnia nie są w pełni kompletne.

Drugim ważnym przypadkiem, ze względu na problem reprezentacji, jest czas wilgotności liścia.
Przykładowy, uzyskany przebieg dla stacji Gryfice prezentuje się następująco:

W celu unifikacji reprezentacji, wartości prognozowane są interpretowane jako kompletny brak rosy (0
min) lub całkowite występowanie w danej godzinie (60 min) tak aby pokrywały się z danymi zbieranymi
przez stacje. Mimo braku wartości pośrednich, pobrane prognozy są akceptowalne z punktu widzenia
modelu.
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Podsumowanie
Dane uzyskiwane z MeteoBlue są z wysokim prawdopodobieństwem poprawne dla celu prowadzenia
predykcji z wykorzystaniem modelu. Ostateczną pewność osiągniemy przy walidacji modelu na szerszą
skalę po zebraniu odpowiedniej puli danych. Dodatkowo prowadzone są prace polegające na
automatycznej integracji danych prognozy pogody z modelem, tak by możliwe było szybkie i bezbłędne
jej wykorzystanie na potrzeby predykcji chorób.
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