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1. Charakterystyka habilitanta 

1.1. Dane personalne 

Imię i nazwisko:  Maciej Zaborowicz 

Miejsce pracy:  Instytut Inżynierii Biosystemów 

 Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii 

 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Stanowisko:  Adiunkt 

Funkcja:  Zastępca Dyrektora Instytutu 

1.2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, 

miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

a) Uzyskany tytuł technika: technik informatyk 

Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki „Cosinus II” w Poznaniu 

Specjalizacja: sieci komputerowe 

Tytuł pracy: „Zabezpieczenia stacji roboczych podłączonych do sieci Internet” 

Promotor:  mgr inż. Arkadiusz Bednarczyk 

Data ukończenia szkoły: 29 stycznia 2006 r. 

b) Uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolniczy 

Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna 

Specjalność Informatyka w Inżynierii Rolniczej 

Tytuł pracy magisterskiej: „Przetwarzanie oraz analiza obrazów w procesie 

generowania zbiorów uczących przeznaczonych do budowy modeli neuronowych 

wykorzystywanych w rolnictwie” 

Promotor:  prof. dr hab. inż. Piotr Boniecki, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, Wydział Rolniczy 

Recenzent: prof. dr hab. Wojciech Mueller, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, Wydział Rolniczy 

Data obrony pracy magisterskiej: 9 czerwca 2009 r. 
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c) Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk rolniczych 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii 

Dyscyplina naukowa: inżynieria rolnicza 

Specjalność: informatyka stosowana 

Tytuł pracy doktorskiej: „Identyfikacja wybranych cech jakościowych 

pomidorów szklarniowych z wykorzystaniem neuronowej analizy obrazu” 

Promotor:  prof. dr hab. inż. Piotr Boniecki, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii 

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. Jerzy Weres, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii 

 dr hab. inż. Bogusława Łapczyńska-Kordon, Uniwersytet Rolniczy 

w Krakowie, Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki 

Uchwała Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2013 r. 

1.3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 2013-10-01 – obecnie 

Stanowisko: Adiunkt 

Miejsce pracy: Instytut Inżynierii Biosystemów 

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 2017-12-01 – obecnie 

Funkcja: Zastępca Dyrektora Instytutu 

Miejsce pracy: Instytut Inżynierii Biosystemów 

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
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2. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1311.) 

2.1.Określenie osiągnięcia naukowego, tytuł osiągnięcia naukowego 

Jako osiągnięcie, wynikające z art. 16. ust. 2. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, wskazuję 

autorską monografię pt. „Identyfikacja jakości wybranych produktów branży rolno-

spożywczej i rolniczego przetwarzania odpadów z wykorzystaniem głębokich modeli 

neuronowych” wydaną w roku 2018 przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu, której recenzentem wydawniczym był dr hab. inż. Jędrzej Trajer, prof. 

SGGW. 

2.2.Omówienie celu naukowego  pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania 

2.2.1. Wstęp 

Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowania metod głębokiego uczenia 

sztucznych sieci neuronowych w identyfikacji jakości pomidorów szklarniowych oraz 

kompostu pochodzącego z osadu ściekowego. 

Wytworzenie nowych, dotychczas niestosowanych w inżynierii rolniczej modeli 

neuronowych pozwoliło stwierdzić czy zastosowanie technik głębokiego uczenia jest 

przydatne w rozwiązywaniu problemów związanych z oceną jakości pomidorów 

szklarniowych oraz z określaniem zawartości suchej substancji i suchej substancji 

organicznej w kompostowanym materiale. Proces analizy obrazu został przeprowadzony 

przy użyciu autorskiego, otwartego oprogramowania PiAO (Przetwarzanie i Analiza 

Obrazu) dedykowanego pozyskiwaniu cech charakterystycznych z obrazów cyfrowych 

produktów rolniczych. Dla każdego z wytworzonych modeli SSN określony został zespół 

zmiennych wejściowych określający badany obiekt, została również przeprowadzona 

analiza wrażliwości poszczególnych sieci. Dla każdego z przypadków została wykonana 

analiza porównawcza z modelami, które uczone były technikami znanymi dotychczas. 

Rozwój zaawansowanych technologii informatycznych pozwala na ich szeroką 

implementację w różne obszary naszego życia. Technologia IT próbuje zautomatyzować 
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i ułatwić codzienne zadania i pracę. Dziś niemal każdy posiada w ręku przenośny 

komputer najczęściej pod postacią urządzenia typu smartphone, który może wykonywać 

skomplikowane obliczenia i operacje z szybkością, która dekadę temu nie była możliwa 

do osiągnięcia dla osobistych komputerów stacjonarnych. Przeciętny użytkownik 

otrzymuje dostęp do programów i funkcji, które pozwalają na szybką konfrontację 

posiadanych informacji z tymi zamieszczonymi w internetowych bazach danych. Przy 

użyciu telefonu typu smartphone czy komputera wykonywanych jest wiele operacji, 

często dane przetwarzane są w chmurach obliczeniowych z użyciem metod sztucznej 

inteligencji (ang. Artificial Intelligence, AI) – np. funkcja rozpoznawania twarzy czy 

odcisków palców użytkowników chcących autoryzować dostęp do urządzenia. 

Z początkiem XX wieku, zainteresowanie metodami AI przeżywa swój renesans. Stało 

się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, skomplikowane obliczenia matematyczne 

wymagające komputerów dużej mocy, dzięki rozwojowi sprzętu i technologii IT, są 

dostępne dla każdego użytkownika. Po drugie, liczba problemów, które można rozwiązać 

przy użyciu klasycznych metod programistycznych znacznie zmalała. Pozostały do 

opracowania zagadnienia o znacznym stopniu złożoności, zazwyczaj wymagające użycia 

nowych, nieliniowych technik. 

Jednym z obszarów, gdzie powszechnie stosuje się metody sztucznej inteligencji jest 

inżynieria rolnicza (Tukiendorf 2002, Królczyk i in. 2008, Łapczyńska i in. 2008, 

Langman i Pedryc 2008, Kolasa-Więcek i Królczyk 2010, Mutlu i in. 2011, Clement i in. 

2012 Zaborowicz i in. 2013, Boniecki i in. 2015, Koszela i in. 2015). Dziedzina ta 

charakteryzuje się wysokim stopniem złożoności oraz wieloma problemami, których 

matematyczny opis ma charakter nieliniowy. Do wątków o takiej charakterystyce 

zaliczyć należy badania z dziedziny neuronowej analizy obrazu, pozwalające określać 

parametry np. produkowanej żywności (Aghajani i in. 2012, Raba i in. 2014, Szczypiński 

i in. 2015, Singh i Chaudhury 2016, Przybylak i in. 2016, Zaborowicz i in. 2017), czy – 

na drugim biegunie naszej codzienności –  przetwarzania odpadów (Neugebauer i in. 

2010, Sidełko i in. 2010, Bayram i in. 2011, Boniecki i in. 2012, Wojcieszak i in. 2015, 

Yildiz i Degirmenci 2015). 

W ostatnich latach można było zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania 

przetwarzaniem odpadów (Zwolińska 2014, Heltai i in. 2018). W Europie znaczny 

wpływ na ten trend ma wspólna polityka Unii Europejskiej, dla której jednym z celów 

jest dbałość o środowisko naturalne. Podobnie unijne regulacje określają parametry 
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jakościowe żywności dostępnej w krajach wspólnoty. Regulacje te stanowią obszerne 

opracowania, które wyznaczają ramy działalności oraz narzucają odpowiednie 

współczynniki, które musi spełnić dany produkt lub dany odpad. 

Zasadnym jest więc poszukiwanie nowych, dotychczas nie wykorzystywanych w tych 

aspektach, rozwiązań technologicznych z dziedziny głębokiego uczenia modeli 

neuronowych. Wytworzone głębokie modele SSN realizowałby proces oceny jakości 

handlowej pomidorów, a także pozwoliłby na określenie z wysoką dokładnością 

parametrów kompostowanego materiału z osadu ściekowego. 

W związku z powyższym podjęto badania mające na celu opracowanie nowych metod 

oceny jakości pomidorów szklarniowych oraz identyfikacji parametrów kompostu 

z osadu ściekowego z użyciem metod neuronowej analizy obrazu. Nowoopracowane 

modele będą mogły stanowić wsparcie procesów decyzyjnych dotyczących 

rozwiązywania problemów inżynierii rolniczej. W praktyce, wytworzone modele mogą 

posłużyć jako jądro systemów ekspertowych wspierających proces niezależnej 

i automatycznej oceny jakości sprzedawanych pomidorów szklarniowych. 

Nowością zaprezentowaną w pracy jest wykorzystanie technik głębokiego uczenia 

w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie jaką jest inżynieria rolnicza. Zastosowanie 

algorytmów na dwóch różnych, tak skrajnych obiektach jak pomidory i kompost może 

potwierdzić zarówno uniwersalność jak i podkreślić dokładność nowej metody uczenia 

modeli SSN niezależnie od obiektu badań, pochodzącego z kręgu produkcji rolniczej. 

W tej dyscyplinie nauki, ze względu na obiekt badań, jest to innowacyjne podejście do 

procesu modelowania neuronowego. Do tej pory nie opublikowano porównania wyników 

badań dwóch dostępnych metod uczenia modeli SSN: tradycyjnej i głębokiego uczenia, 

które wykorzystywane byłby w produkcji pomidorów i kompostowaniu osadu 

ściekowego. 

2.2.2. Problem naukowy 

W badaniach empirycznych ważną rolę odgrywają modele, które mogą być budowane 

z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji. W szczególności na uwagę zasługują 

nowatorskie metody głębokiego uczenia SSN, które pozwalają na tworzenie bardziej 

złożonych i efektywnych modeli neuronowych wspomagających m.in. procesy 

identyfikacji cech jakościowych produktów lub surowców rolniczych. 
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Analiza dziedziny problemowej dokonana w oparciu o dostępne źródła literaturowe 

wykazała, że brak jest dostępnych, szybkich i efektywnych metody oceny 

przeznaczonych do identyfikacji jakościowej pomidorów szklarniowych. Stwierdzono 

również brak takich metod, które wspomagałyby proces identyfikacji zawartości suchej 

substancji i suchej substancji organicznej w kompostowanym osadzie ściekowym. 

Przedstawiony obszar oraz materiał badawczy charakteryzuje się wysokim stopniem 

złożoności i celowym jest podjęcie nowych, oryginalnych badań nad użyciem 

nowoczesnych metod głębokiego uczenia SSN w przytoczonych zagadnieniach. 

Istnieje zatem potrzeba opracowania nowych, oryginalnych modeli empirycznych 

wspomagających procesy identyfikacyjne w inżynierii rolniczej, zachodzące podczas 

produkcji pomidorów oraz procesów kompostowania. 

W związku z powyższym postawiono następującą hipotezę: 

Celowe wydaje się wykorzystanie technik głębokiego uczenia oraz metod analizy 

obrazu w procesie tworzenia efektywnych modeli neuronowych dedykowanych do 

oceny jakościowej pomidorów szklarniowych, a także do określania zawartości 

suchej substancji i suchej substancji organicznej w kompostowanym osadzie 

ściekowym 

Sprawdzenie powyższej hipotezy wymagało rozwiązania problemu naukowego, który 

sformułowano w postaci następującego pytania: 

Czy model neuronowy wytworzony metodą głębokiego uczenia może efektywnie 

dokonać oceny jakościowej pomidorów szklarniowych oraz ocenić zawartość suchej 

substancji i suchej substancji organicznej zawartej w kompoście w oparciu o 

informację zakodowaną w postaci cech pozyskiwanych z obrazów graficznych? 

W związku z tak sformułowanym problemem naukowym pojawiły się następujące, 

dotychczas nierozwiązane, problemy cząstkowe: 

1. Czy możliwe jest wytworzenie sztucznych sieci neuronowych wykorzystujących 

metody głębokiego uczenia, służące do oceny jakościowej pomidorów 

szklarniowych oraz zbudowanie modeli sieci neuronowych określających zawartość 

suchej substancji oraz suchej substancji organicznej zawartej w kompostowanym 

materiale? 
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2. Czy cechy charakterystyczne pozyskane w procesie komputerowej analizy obrazu są 

wystarczające dla potrzeb modelowania neuronowego wykorzystującego techniki 

głębokiego uczenia? 

3. Czy modele neuronowe generowane z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia 

cechują się lepszą jakością od dotychczas stosowanych? 

2.2.3. Cel pracy 

Celem pracy było wykorzystanie metod głębokiego uczenia SSN, które zastosowano 

w procesie generowania nowych, oryginalnych modeli neuronowych, wspomagających 

procesy produkcyjne zachodzące w inżynierii rolniczej, podczas oceny jakości 

i wytwarzania wybranych produktów i surowców rolniczych. W pracy zaprezentowano 

czy możliwe jest dokonanie oceny jakości pomidorów szklarniowych odmiany Cappricia 

oraz określenia zawartości suchej substancji oraz suchej substancji organicznej 

w kompostowanym materiale, z wykorzystaniem nowoczesnych metod modelowania 

neuronowego, przy użyciu komputerowej analizy obrazu. 

Techniki głębokiego uczenia modeli neuronowych są nowością w stosunku do modeli 

neuronowych uczonych metodami tradycyjnymi. Możliwość użycia tych technik 

w dyscyplinie jaką jest inżynieria rolnicza jest dopiero badana. Do tej pory, wszystkie 

dostępne, opublikowane prace charakteryzują się wysokim stopniem ogólności, 

np. znaleźć można opis badań dotyczących rozpoznawania owoców lub ich chorób, czy 

też z zakresu sortowania odpadów (Tian i in. 2007, Srivastava i in. 2014, Mohanty i in. 

2016, Sa i in. 2016, Sakai i in. 2016, Sudha i in. 2016, Sakr i in. 2016, Brahimi i in. 2017, 

Fuentes i in. 2017, , Rahnemoonfar i Sheppard 2017). Uznane, międzynarodowe źródła 

literaturowe w sposób jednoznaczny wskazują na brak użycia algorytmów głębokiego 

uczenia w ocenie jakości pomidorów szklarniowych oraz w określaniu zawartości suchej 

substancji i suchej substancji organicznej w kompostowanym osadzie ściekowym. 

2.2.4. Zakres pracy 

Zakres pracy, dla rozwiązania powyżej sformułowanego problemu naukowego, 

obejmował następujące etapy: 

1. Rozpoznanie systemu empirycznego, obejmującego ocenę i klasyfikację pomidorów 

szklarniowych, oraz rozpoznanie systemu empirycznego obejmującego określenie 

zawartości suchej substancji oraz suchej substancji organicznej kompostowanego 

materiału i opracowanie modeli tych systemów. 
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2. Określenie cech reprezentatywnych badanych obiektów empirycznych. 

3. Przygotowanie próbek materiałów doświadczalnych. 

4. Pozyskanie i obróbka cyfrowych obrazów badanych obiektów. 

5. Pozyskanie fizycznych danych empirycznych charakteryzujących badane próbki – 

obiekty – poddane cyfrowej analizie obrazu. 

6. Budowa zbiorów uczących niezbędnych do generowania modeli SSN przy użyciu 

autorskiego oprogramowania PiAO. 

7. Wytworzenie modeli neuronowych , wykorzystujących techniki głębokiego uczenia, 

przeznaczonych do oceny jakości pomidorów oraz określania zawartości suchej 

substancji oraz suchej substancji organicznej w kompostowanym materiale. 

8. Weryfikacja wytworzonych modeli SSN. 

9. Identyfikacja optymalnego zbioru uczącego oraz topologii neuronowej, właściwej 

dla oceny jakości pomidorów oraz określania zawartości suchej substancji oraz 

suchej substancji organicznej kompostowanego materiału. 

2.2.5. Wyniki przeprowadzonych badań 

Metodyka badań związanych z oceną jakości pomidorów jak i badania związane 

z kompostowanym materiałem składały się z kilku etapów. Pierwszym krokiem było 

przygotowanie odpowiedniego materiału badawczego – właściwych próbek. W celu 

przeprowadzenia procesu akwizycji obrazów cyfrowych niezbędne było użycie 

dedykowanych stanowisk badawczych. Dla pomidorów był to odpowiednio 

przygotowany i oświetlony namiot bezcieniowy, dla kompostu specjalnie skonstruowane 

bezcieniowe komory. Procesu akwizycji obrazu dokonano za pomocą aparatu 

fotograficznego, lustrzanki cyfrowej powszechnie dostępnej na rynku sprzętu 

fotograficznego. Kolejnym etapem badań była obróbka pozyskanych fotografii oraz 

użycie autorskich narzędzi informatycznych umożliwiających ekstrakcję cech 

charakterystycznych badanych obiektów. Wszystkie pozyskane dane zostały 

usystematyzowane i sformatowane w postaci zbiorów uczących przeznaczonych do 

budowy modeli neuronowych. Następnie zbiory uczące wykorzystano 

w specjalistycznym oprogramowaniu, które przy użyciu metod głębokiego uczenia 

pozwoliło na wytworzenie nowych oryginalnych, modeli sztucznych sieci neuronowych. 

Ostatnim etapem prowadzonych prac było porównanie nowo opracowanych modeli 

neuronowych w programie H2O z dotychczas istniejącymi, wytworzonymi podczas 

wcześniejszych cykli badawczych w programie Statistica 7.1. 
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2.2.5.1 Określenie parametrów jakościowych badanych pomidorów 

 Określanie parametrów jakościowych pomidorów fotografowanych od strony lica – 

zbiór Lico 

Akwizycję obrazu wykonano od strony lica pomidora. Użyty plik ze zbiorem 

uczącym zawierał całe spektrum barw, w tym barwy pośrednie, np. między 2 a 3, 3 

a 4, 4 a 5. 

Tabela 1. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem technik 

głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu barwy badanych pomidorów, których 

akwizycja obrazu nastąpiła od strony lica 

Barwa pomidora, akwizycja obrazu od strony lica 

 Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

głębokiego uczenia 

Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

tradycyjnych 

RMSE 0,0925 0,0853 

r2 0,9931 0,1021 

mae 0,0681 3,2021 

 Określenie parametrów pomidorów fotografowanych od strony lica – bez barw 

pośrednich – zbiór Lico czyste 

Akwizycja obrazu miała miejsce od strony lica. Użyty do modelowania plik ze 

zbiorem uczącym nie zawierał tzw. barw pośrednich, np. między 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 

a jedynie barwy 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Tabela 2. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem technik 

głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu barwy badanych pomidorów, których 

akwizycja obrazu nastąpiła od strony lica, bez barw pośrednich 

Barwa pomidora, akwizycja obrazu od strony lica, bez barw 

pośrednich 

 Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

głębokiego uczenia 

Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

tradycyjnych 

RMSE 0,0705 0,1029 

r2 0,9960 0,8228 

mae 0,0471 0,4815 

 Określenie parametrów pomidorów fotografowanych od strony szypułki – zbiór 

Szypułka 

Akwizycję obrazu wykonano od strony szypułki. Użyty plik ze zbiorem uczącym 

zawierał całe spektrum barw, w tym barwy pośrednie, np. między 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5. 
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Tabela 3. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem technik 

głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu barwy badanych pomidorów, których 

akwizycja obrazu nastąpiła od strony szypułki 

Barwa pomidora, akwizycja obrazu od strony szypułki 

 Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

głębokiego uczenia 

Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

tradycyjnych 

RMSE 0,1446 0,7123 

r2 0,9831 0,0317 

mae 0,0969 1,0810 

 Określenie parametrów pomidorów fotografowanych od strony szypułki – bez barw 

pośrednich – zbiór Szypułka czyste 

Akwizycję obrazu wykonano od strony szypułki bez barw pośrednich. 

Tabela 4. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem technik 

głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu barwy badanych pomidorów, których 

akwizycja obrazu nastąpiła od strony szypułki, bez barw pośrednich 

Barwa pomidora, akwizycja obrazu od strony szypułki, bez barw 

pośrednich 

 Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

głębokiego uczenia 

Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

tradycyjnych 

RMSE 0,1262 0,0932 

r2 0,9875 0,8361 

mae 0,0834 0,4609 

 Określenie parametrów pomidorów fotografowanych od strony szypułki i lica – zbiór 

Szypułka i Lico średnia 

Akwizycję obrazu wykonano od strony szypułki i lica. Użyty plik ze zbiorem 

uczącym zawierał całe spektrum barw, w tym barwy pośrednie, np. między 2 a 3, 3 a 

4, 4 a 5. Zmienne uczące były uśrednionymi wartościami zmiennych od strony lica 

i od strony szypułki. 

Tabela 5. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem technik 

głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu barwy badanych pomidorów, których 

akwizycja obrazu nastąpiła od strony szypułki i lica, wartości średnie 

Barwa pomidora, akwizycja obrazu od strony szypułki i lica, 

wartość średnia 

 Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

głębokiego uczenia 

Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

tradycyjnych 

RMSE 0,0898 0,0905 

r2 0,9935 0,1356 

mae 0,0635 3,5088 
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 Określenie parametrów pomidorów fotografowanych od strony szypułki i lica – bez 

barw pośrednich – zbiór Szypułka i Lico średnia czyste 

Akwizycję obrazu wykonano od strony szypułki i lica, eliminując barwy pośrednie. 

Tabela 6. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem technik 

głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu barwy badanych pomidorów, których 

akwizycja obrazu nastąpiła od strony szypułki i lica, wartości średnie, bez barw pośrednich 

Barwa pomidora, akwizycja obrazu od strony szypułki i lica, bez 

barw pośrednich 

 Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

głębokiego uczenia 

Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

tradycyjnych 

RMSE 0,1030 0,6631 

r2 0,9914 0,0037 

mae 0,0661 1,1942 

 Określenie parametrów pomidorów fotografowanych od strony szypułki i lica – zbiór 

Szypułka i Lico wiersze 

Akwizycję obrazu wykonano od strony szypułki i lica. Użyty plik zawierający zbiór 

uczący zawierał całe spektrum barw, w tym barwy pośrednie. 

Tabela 7. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem technik 

głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu barwy badanych pomidorów, których 

akwizycja obrazu nastąpiła od strony szypułki i lica, dane uporządkowane wierszowo 

Barwa pomidora, akwizycja obrazu od strony szypułki i lica, dane 

uporządkowane wierszowo 

 Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

głębokiego uczenia 

Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

tradycyjnych 

RMSE 0,1163 0,8694 

r2 0,9891 0,0189 

mae 0,0825 0,9437 

 Określenie parametrów pomidorów fotografowanych od strony szypułki i lica – bez 

barw pośrednich – zbiór Szypułka i Lico wiersze czyste 

Akwizycję obrazu wykonano od strony szypułki i lica. Użyty plik zawierający zbiór 

uczący zawierał całe spektrum barw, jednak w tym wypadku bez barw pośrednich. 
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Tabela 8. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem technik 

głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu barwy badanych pomidorów, których 

akwizycja obrazu nastąpiła od strony szypułki i lica, dla danych ułożonych wierszowo, bez barw 

pośrednich 

Barwa pomidora, akwizycja obrazu od strony szypułki i lica, dla  

danych ułożonych wierszowo bez barw pośrednich 

 Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

głębokiego uczenia 

Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

tradycyjnych 

RMSE 0,0676 0,1771 

r2 0,9963 0,5134 

mae 0,0468 0,8273 

2.2.5.2 Wyniki procesu modelowania neuronowego parametrów kompostu 

 Określanie zawartości suchej substancji organicznej (SSO), akwizycja obrazu 

w świetle widzialnym vis 

Tabela 9. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem technik 

głębokiego uczenia oraz z metodami tradycyjnymi w określaniu zawartości suchej substancji 

organicznej w kompostowanym materiale 

Sucha substancja organiczna 

(Światło widzialne) 

 Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

głębokiego uczenia 

Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

tradycyjnych 

RMSE 0,0999 0,1639 

r2 0,9999 0,0860 

mae 0,0707 0,7466 

 Określanie zawartości suchej substancji (SS), akwizycja obrazu w świetle 

widzialnym vis 

Tabela 10. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem 

technik głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi, w określaniu zawartości suchej substancji  

w kompostowanym materiale 

Sucha substancja 

(Światło widzialne) 

 
Z wykorzystaniem metod 

głębokiego uczenia 

Z wykorzystaniem metod 

tradycyjnych 

RMSE 0,1707 0,0973 

r2 0,9996 0,2737 

mae 0,1289 5,4787 
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 Określanie zawartości suchej substancji (SS) i suchej substancji organicznej (SSO), 

akwizycja obrazu w świetle widzialnym vis 

Tabela 11. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem 

technik głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu zawartości suchej substancji 

oraz suchej substancji organicznej w kompostowanym materiale 

Sucha substancja i sucha substancja organiczna 

(Światło widzialne) 

 
Z wykorzystaniem metod głębokiego 

uczenia 
Z wykorzystaniem metod tradycyjnych 

 Sucha substancja 
Sucha substancja 

organiczna 
Sucha substancja 

Sucha substancja 

organiczna 

RMSE 0,0994 0,0574 0,1768 

r2 0,9999 0,9966 0,4650 0,0470 

mae 0,0731 0,0353 4,7943 0,7619 

 Określenie zawartości suchej substancji organicznej (SSO), akwizycja obrazu 

w świetle mieszanym vis UV-A 

Tabela 12. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem 

technik głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu zawartości suchej substancji 

organicznej w kompostowanym materiale dla próbek badanych w świetle mieszanym vis UV-A 

Sucha substancja organiczna 

(Światło mieszane vis UV-A) 

 Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

głębokiego uczenia 

Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

tradycyjnych 

RMSE 0,0346 0,1792 

r2 0,9988 0,0737 

mae 0,0256 0,7700 

 Określanie zawartości suchej substancji (SS), akwizycja obrazu w świetle 

mieszanym vis UV-A 

Tabela 13. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem 

technik głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu zawartości suchej substancji 

w kompostowanym materiale w świetle mieszanym vis UV-A 

Sucha substancja 

(Światło mieszane vis UV-A) 

 Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

głębokiego uczenia 

Modelowanie z 

wykorzystaniem metod 

tradycyjnych 

RMSE 0,1384 0,1175 

r2 0,9997 0,1470 

mae 0,1038 5,9879 
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 Określanie zawartości suchej substancji (SS) i suchej substancji organicznej (SSO), 

akwizycja obrazu w świetle mieszanym vis UV-A 

Tabela 14. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem 

technik głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu zawartości suchej substancji 

i suchej substancji organicznej w kompostowanym materiale 

Sucha substancja i sucha substancja organiczna 

(Światło mieszane vis UV-A) 

 
Z wykorzystaniem metod głębokiego 

uczenia 
Z wykorzystaniem metod tradycyjnych 

 Sucha substancja 
Sucha substancja 

organiczna 
Sucha substancja 

Sucha substancja 

organiczna 

RMSE 0,1376 0,0386 0,1922 

r2 0,9997 0,9985 0,1941 0,0576 

mae 0,0917 0,0232 6,3177 0,7844 

2.2.6. Podsumowanie 

Przeprowadzenie procesu komputerowej analizy obrazu, przy pomocy autorskiego 

oprogramowania PiAO, pozwoliło na pozyskanie i identyfikację cech 

charakterystycznych obrazów cyfrowych badanych obiektów branży rolno-spożywczej 

i rolniczego przetwórstwa odpadów. Było to niezbędne do przygotowania zbiorów 

uczących, a w dalszym etapie do przeprowadzenia procesu modelowania neuronowego 

z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia. 

W pracy zaprezentowano proces generowania nowych modeli głębokich sztucznych sieci 

neuronowych wspomagających identyfikację jakości oraz ocenę pomidorów 

szklarniowych, a także opracowano oryginalne modele neuronowe określające zawartość 

suchej substancji i suchej substancji organicznej w kompostowanym osadzie ściekowym. 

W wyniku przeprowadzonych badań symulacyjnych potwierdzono hipotezę, że jakość 

generowanych modeli neuronowych w istotny sposób zależy od metod uczenia sieci, 

a także od jakości i liczebności pozyskanych danych empirycznych. 

W badaniach identyfikacji i oceny jakości pomidorów najlepszymi charakterystykami 

cechował się model o parametrach RMSE 0,0676, współczynniku determinacji 0,9963 

i średnim błędzie bezwzględnym mae 0,0468 dla zbioru uczącego zawierającego dane 

szypułki i lica, uszeregowane wierszowo, bez barw pośrednich. 

W badaniach kompostu satysfakcjonujące charakterystyki osiągnął model neuronowy 

wykorzystujący techniki głębokiego uczenia, wytworzony na podstawie zbioru danych 

pozyskanych w procesie akwizycji obrazu w świetle mieszanym vis UV-A. Błąd RMSE 

dla określenia zawartości suchej substancji wynosił 0,1384, natomiast dla suchej 



dr inż. Maciej Zaborowicz  Autoreferat  17 

substancji organicznej 0,0346, współczynnik determinacji miał wartość, odpowiednio: 

0,9997 i 0,998, natomiast średni błąd bezwzględny mae wynosił: 0,1038 i 0,0256. 

Istotną zaletą modelu neuronowego stosującego techniki głębokiego uczenia, 

w porównaniu z metodami oceny pomidorów stosowanymi dotychczas, jest ich zdolność 

do efektywnej identyfikacji jakości, a także obiektywizm prowadzonej oceny 

jakościowej. W przypadku modeli określających zawartość suchej substancji i suchej 

substancji organicznej na podkreślenie zasługuje szybkość działania, powtarzalność 

procesu oraz niski koszt zaproponowanej nowej metody identyfikacji. Dodatkową zaletą 

wytworzonych modeli SSN, wykorzystujących techniki głębokiego uczenia, jest poprawa 

dokładności działania zbudowanych modeli, w stosunku do używanych dotychczas 

metod tradycyjnych. Proponowane modele neuronowe, na podstawie tych samych 

zbiorów cech reprezentatywnych obrazu, uzyskują znacząco lepsze charakterystyki 

działania. Aby zaprezentowane modele neuronowe działały prawidłowo, należy zapewnić 

im odpowiednie, ustalone warunki akwizycji obrazu. 

Sieci neuronowe wykorzystujące techniki głębokiego uczenia to modele hierarchiczne 

o nieliniowych warstwach. W trakcie uczenia modelu neuronowego wagi wyznaczane są 

dla poszczególnych warstw tak, by te reprezentowały cechy wspólne dla uczonych 

wzorców i na tej podstawie w kolejnej iteracji tworzyły bardziej skomplikowane 

reprezentacje danych w kolejnych warstwach sieci. Warstwy sieci głębokich SSN 

tworzone są jedna po drugiej, na podstawie wyuczonych wcześniej wag. Początkowo 

neurony sieci połączone są na zasadzie każdy z każdym, by następnie zostały zerwane 

połączenia wprowadzające szum informacyjny. W ten sposób otrzymuje się sieć 

o możliwie najlepiej dobranych wagach, reprezentującą możliwe największą liczbę 

przypadków uczących. Metody głębokiego uczenia pozwalają na modelowanie 

skomplikowanych zagadnień, co pozwala na ich zastosowanie również w rozwiązywaniu 

problemów inżynierii rolniczej. 

Otrzymane w trakcie prowadzenia procesu badawczego rezultaty zestawiono z modelami 

neuronowi wygenerowanymi z wykorzystaniem tradycyjnych metod uczenia. Na tym 

etapie nie było możliwości porównania wyników badań z innymi pracami. Większość 

doniesień naukowych dotyczących identyfikacji jakości pomidorów skupia się na 

wykrywaniu chorób i szkodników. Z kolei prace dotyczące przetwarzania odpadów 

dotyczą wyłącznie ich rozsortowywania, a nie oceny zawartości suchej substancji lub 

suchej substancji organicznej. 
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Wygenerowane modele są podstawą do budowy systemów ekspertowych, które mogą 

stanowić istotne wsparcie procesów decyzyjnych zachodzących w szeroko rozumianej 

inżynierii rolniczej. W praktyce, wytworzone modele mogą posłużyć jako jądro 

systemów ekspertowych wspierających proces niezależnej i automatycznej oceny jakości 

sprzedawanych pomidorów szklarniowych oraz określania zawartości suchej substancji 

i suchej substancji organicznej w kompostowanym osadzie ściekowym. 

Model neuronowy do oceny jakości pomidorów szklarniowych pozwala na eliminację 

niepewności oceny, która dotyczy zarówno wykwalifikowanych klasyfikatorów jak 

i modeli SSN uczonych technikami tradycyjnymi. Warto zaznaczyć, że tym samym, 

w branży inżynierii rolniczej zaistniał nowy, oryginalny model, który z mniejszą 

niepewnością pomiaru niż dotychczas, dostarcza informacji ma temat badanego obiektu. 

Modele neuronowe przeznaczone do określania zawartości suchej substancji oraz suchej 

substancji organicznej w kompostowanym materiale mogą stanowić substytut badań 

laboratoryjnych, co przy błędzie tradycyjnych metod uczenia sieci było niemożliwe. 

Efektem przeprowadzonego procesu modelowania neuronowego są sieci, które pozwalają 

wcześniej wytworzoną metodę tradycyjną z powodzeniem zaimplementować w procesie 

określania parametrów kompostu z osadu ściekowego. 

W badaniach dotyczących oceny zawartości suchej substancji oraz suchej substancji 

organicznej w kompostowanym materiale przy użyciu technik głębokiego uczenia 

uzyskano wyniki znacząco dokładniejsze niż dla tradycyjnych technik modelowania. 

Nowowytworzone modele pozwalają dokładniej określać zawartość suchej substancji 

oraz suchej substancji organicznej. Dotychczas, przy użyciu metod tradycyjnych, 

możliwe było stwierdzenie iż modele SSN potrafią na podstawie graficznych cech 

charakterystycznych określić zawartość badanych parametrów lecz dla operatorów 

kompostowni była to informacja mało dokładna (wysoka wartość błędu RMSE). 

O wyborze obiektów badawczych wykorzystanych w pracy, zadecydowała ich 

dostępność, a także określone problemy plantatorów pomidorów związane z produkcją 

oraz oceną jakości tych warzyw. W przypadku kompostu byłby to problemy operatorów 

kompostowni, którzy poszukiwali nowego rozwiązania określania parametrów kompostu 

pochodzącego z osadu ściekowego. Wspomniane wyżej obiekty zostały wybrane ze 

względu na możliwość przeprowadzenia analiz porównawczych – cykl badawczy, a także 

proces pozyskiwania cech reprezentatywnych obrazów były jednakowy dla obu 

obiektów. 
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2.2.7. Wnioski 

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Możliwe jest wytworzenie sztucznych sieci neuronowych wykorzystujących techniki 

głębokiego uczenia, które charakteryzują się większą dokładnością od modeli 

dotychczas stosowanych. 

2. Wygenerowane modele neuronowe umożliwiają dokonanie szybkiej i skutecznej 

oceny jakości pomidorów szklarniowych oraz efektywne określenie zawartości 

suchej substancji i suchej substancji organicznej w badanym materiale. 

3. Model neuronowy stosujący techniki głębokiego uczenia najlepiej działa dla cech 

reprezentatywnych obrazu pomidorów od strony szypułki i lica, dla danych 

uszeregowanych wierszowo, bez barw pośrednich. 

4. Niedokładność głębokich neuronowych modeli identyfikujących jakość oraz 

oceniających pomidory jest znacznie niższa w stosunku do modeli tradycyjnych, co 

potencjalnie, po zastosowaniu modelu neuronowego jako systemu oceny jakości, 

pozwoli ograniczyć straty producentów pomidorów szklarniowych. 

5. Model neuronowy stosujący techniki głębokiego uczenia do określania zawartości 

suchej substancji i suchej substancji organicznej najlepiej działa dla cech 

reprezentatywnych obrazu kompostu pozyskanych w komorach emitujących światło 

mieszane vis UV-A. 

6. Przeprowadzone badania umożliwiły wytworzenie nowych, oryginalnych modeli 

neuronowych służących do oceny jakościowej pomidorów oraz do identyfikacji 

parametrów kompostu, które mogą zastąpić dotychczas stosowane badana fizyko-

chemiczne oraz mogą stanowić jądra w systemach ekspertowych wspomagających 

pracę ekspertów. 

7. Techniki głębokiego uczenia sztucznych sieci neuronowych mogą być przydatne 

w rozwiązywaniu problemów badawczych inżynierii rolniczej. 
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2.2.9. Spis tabel 

Tabela 1. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych 

z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu 

barwy badanych pomidorów, których akwizycja obrazu nastąpiła od strony lica 

Tabela 2. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych 

z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu 

barwy badanych pomidorów, których akwizycja obrazu nastąpiła od strony lica, bez barw 

pośrednich 

Tabela 3. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych 

z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu 

barwy badanych pomidorów, których akwizycja obrazu nastąpiła od strony szypułki 

Tabela 4. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych 

z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu 

barwy badanych pomidorów, których akwizycja obrazu nastąpiła od strony szypułki, bez 

barw pośrednich 

Tabela 5. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych 

z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu 

barwy badanych pomidorów, których akwizycja obrazu nastąpiła od strony szypułki 

i lica, wartości średnie 

Tabela 6. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych 

z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu 

barwy badanych pomidorów, których akwizycja obrazu nastąpiła od strony szypułki 

i lica, wartości średnie, bez barw pośrednich 

Tabela 7. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych 

z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu 

barwy badanych pomidorów, których akwizycja obrazu nastąpiła od strony szypułki 

i lica, dane uporządkowane wierszowo 

Tabela 8. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych 

z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu 

barwy badanych pomidorów, których akwizycja obrazu nastąpiła od strony szypułki 

i lica, dla danych ułożonych wierszowo, bez barw pośrednich 
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Tabela 9. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych 

z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia oraz z metodami tradycyjnymi 

w określaniu zawartości suchej substancji organicznej w kompostowanym materiale 

Tabela 10. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych 

z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi, w określaniu 

zawartości suchej substancji  w kompostowanym materiale 

Tabela 11. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych 

z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu 

zawartości suchej substancji oraz suchej substancji organicznej w kompostowanym 

materiale 

Tabela 12. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych 

z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu 

zawartości suchej substancji organicznej w kompostowanym materiale dla próbek 

badanych w świetle mieszanym vis UV-A 

Tabela 13. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych 

z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu 

zawartości suchej substancji w kompostowanym materiale w świetle mieszanym vis 

UV-A 

Tabela 14. Zestawienie parametrów działania sztucznych sieci neuronowych 

z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia oraz metodami tradycyjnymi w określaniu 

zawartości suchej substancji i suchej substancji organicznej w kompostowanym materiale 
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3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Zaawansowane technologie informatyczne pozwalają na szeroką implementację 

algorytmów komputerowych w różne obszary naszego życia, w tym w obszar rolnictwa 

i inżynierii rolniczej. Technologia IT próbuje zautomatyzować i ułatwić codzienne 

zadania i pracę, a także wspomaga wiele procesów produkcyjnych. Przy użyciu 

smartphone’a czy komputera, wykonywanych jest wiele operacji, często z użyciem 

metod sztucznej inteligencji, które mają pomóc w przetwarzaniu i analizie danych. 

Metody AI są stosowane w obszarach, gdzie badane zjawiska mają często charakter 

nieliniowy, a co za tym idzie, danych problemów nie można rozwiązać przy użyciu 

klasycznych algorytmów informatycznych. Zastosowanie modelowania neuronowego 

m.in. pozwala wyjaśniać zachodzące w danym układzie zależności oraz implementować 

praktyczne rozwiązania aktualnych problemów inżynierii biosystemów. 

W pracy naukowej zajmuję się metodami sztucznej inteligencji, które wykorzystuję 

w rozwiązywaniu problemów naukowych i utylitarnych inżynierii rolniczej. 

3.1.Działalność prowadzona przed uzyskaniem stopnia doktora 

W swojej działalności naukowo-badawczej skupiłem na wykorzystaniu metod 

informatyki w inżynierii rolniczej. Tematyką informatyki interesowałem się jeszcze 

przed podjęciem studiów na ówczesnej Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego 

w Poznaniu. Dlatego też w 2003 roku podjąłem decyzję o podjęciu nauki w Policealnej 

Szkole Informatyki „COSINUS” w Poznaniu, gdzie przez dwa lata uczęszczałem na 

zajęcia m.in. z programowania, projektowania infrastruktury sieciowej oraz innych 

przedmiotów zawodowych, które okazały się przydatne w dalszym etapie studiów i pracy 

zawodowej. W 2006 roku kończąc szkołę obroniłem pracę pt. „Zabezpieczenia stacji 

roboczych podłączonych do sieci Internet”. 

W trakcie nauki w szkole policealnej, w październiku 2004 roku podjąłem jednolite 

studia magisterskie na kierunku Technika Rolnicza i Leśna, specjalność Informatyka 

w Inżynierii Rolniczej, gdzie przez kolejne 5 lat studiowałem zagadnienia związane 

z inżynierią rolniczą oraz zastosowaniem metod informatyki w tej dziedzinie nauki. 

Będąc studentem wziąłem udział w IX edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 

prezentując w języku francuskim zagadnienia dotyczące fotografii. 

W pracy magisterskiej zrealizowałem temat „Przetwarzanie oraz analiza obrazów 

w procesie generowania zbiorów uczących przeznaczonych do budowy modeli 

neuronowych wykorzystywanych w rolnictwie”, w ramach którego wytworzyłem 
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autorskie oprogramowanie PiAO oraz model neuronowy, który na podstawie obrazu 

cyfrowego potrafi rozpoznawać owady. 

Bezpośrednio po zakończeniu studiów magisterskich, w październiku 2009 roku, 

rozpocząłem studia trzeciego stopnia na Stacjonarnym i Niestacjonarnym Studium 

Doktoranckim przy Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu. 

W trakcie trwających 4 lata studiów zrealizowałem pełen program zajęć. Podjąłem temat 

badawczy, pochodzący z przemysłu, dotyczący rozpoznawania jakości i oceny 

pomidorów szklarniowych. Podczas prowadzonych badań, rozwinąłem własne 

oprogramowanie PiAO, zebrałem stosowny materiał badawczy, który w dalszej części 

pracy posłużył do wytworzenia model neuronowego określającego parametry badanych 

pomidorów. Zwieńczeniem prowadzonych prac była wyróżniona praca doktorska 

pt. „Identyfikacja wybranych cech jakościowych pomidorów szklarniowych 

z wykorzystaniem neuronowej analizy obrazu” oraz jądro systemu ekspertowego 

przeznaczonego do implementacji na linii selekcyjnej pomidorów. 

W trakcie studiów doktoranckich zrealizowałem miesięczny staż „Wielkopolski Inżynier 

w Europejskiej Przestrzeni Badawczej” współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w komórce B+R przedsiębiorstwa 

Colian Logistic sp. z o.o. 

W tym czasie zgłębiałem zagadnienia dotyczące komputerowej analizy obrazu oraz 

zastosowania metod sztucznej inteligencji w problemach naukowych inżynierii rolniczej. 

Jeszcze w trakcie studiów przygotowałem materiały na konferencję International 

Conference on Digital Image Processing (ICDIP) 2013, gdzie byłem Corresponding 

Authorem przesłanych prac. Podjąłem również temat zastosowania modelowania 

neuronowego w prognozowaniu cen pszenicy na rynkach towarowych. 

Byłem autorem wiodącym bądź współautorem 8 oryginalnych prac twórczych z listy B 

MNiSW oraz współautorem jednego rozdziału w monografii. Brałem też udział w 16 

krajowych konferencjach naukowych, podczas których zaprezentowałem jako autor lub 

współautor 15 posterów, referatów bądź doniesień naukowych. 

Brałem udział w przygotowaniu 5 wniosków do Narodowego Centrum Nauki 

o finansowane projektów: N N313 274838, N N313 432339, N N313 783440, N N313 

784340, N N313 783840, w których w przypadku przyznania finansowania miałem być 

wykonawcą poszczególnych zadań badawczych. 



dr inż. Maciej Zaborowicz  Autoreferat  27 

Po obronie pracy doktorskiej, wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego 

2013/2014, podjąłem pracę w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie realizuję swoje zainteresowania naukowe 

implementując nowoczesne rozwiązania informatyki w branży rolniczej. 

3.2.Działalność prowadzona po uzyskaniu stopnia doktora 

Oprócz zrealizowanych prac magisterskiej oraz doktorskiej, prowadziłem lub prowadzę 

badania nad oceną uszkodzeń trzeszczki kopytowej konia, badania nad użyciem metod 

neuronowej analizy obrazu w ocenie zawartości suchej materii oraz suchej materii 

organicznej badanego kompostu z osadu ściekowego. Zajmowałem się również oceną 

jakości mięsa – zarówno baraniego, jak i wieprzowego w ramach realizowanego grantu 

PBS3/B8/26/2015 pt. „Opracowanie i wdrożenie systemu do oceny jakości tusz 

wieprzowych z wykorzystaniem technik laserowych”, w którym jestem kierownikiem 

zadania nr 4. Realizowałem badania nad zastosowaniem komputerowej analizy obrazu w 

wykrywaniu patologii lub szkodników płodów rolnych. Jako promotor pomocniczy 

pomagam w realizacji pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Górnej, której celem jest 

ocena jakości ciałek żółtych bydła domowego – co jest szczególnie ważne dla hodowców 

bydła mlecznego. W swoich pracach stosuję również Sztuczne Sieci Neuronowe do 

prognozowania wydajności mlecznej krów, prognozowania produkcji biogazu, 

prognozowania cen produktów rolnych czy też do prognozowania wytwarzanej energii 

z paneli fotowoltaicznych. 

W przygotowywanej pracy habilitacyjnej zająłem się użyciem nowych technik 

modelowania neuronowego w ocenie jakości pomidorów, a także w ocenie kompostu 

z osadu ściekowego. Wytworzone oryginalne nowe modele neuronowe cechują się 

lepszymi charakterystykami jakościowymi niż dotychczas stosowane. 

Aktywnie uczestniczę w życiu naukowym Instytutu Inżynierii Biosystemu. Regularnie 

biorę udział w Konferencjach Naukowych w Polsce i na świecie, gdzie prezentuję wyniki 

prowadzonych prac. Po obronie pracy doktorskiej wziąłem udział w 24 konferencjach 

naukowych, w tym w 14 konferencjach krajowych i 10 międzynarodowych, gdzie łącznie 

zaprezentowano 64 prace. 

Jestem recenzentem 18 prac konferencyjnych podczas 5 edycji konferencji International 

Conference on Digital Image Processing – ICDIP 2015, 2016, 2017, 2018, które to prace 

zostały zamieszczone w specjalnych wydaniach The International Society for Optical 

Engineering – SPIE. 
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Brałem udział w pracach następujących Komitetów: Komitet Programowy 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej International Conference on Remote Sensing 

and Applications – ICRSA 2015 w Los Angeles; Komitet Techniczny Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej ICDIP 2016 w Chengdu; Komitet Programowy Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej International Conference on Virtual Reality – ICVR 2016 

w Chengdu; Komitet Techniczny Międzynarodowej Konferencji Naukowej International 

Conference on Optoelectronics and Image Processing – ICOIP 2016 w Warszawie; 

Komitet Techniczny Międzynarodowej Konferencji Naukowej ICDIP 2017 w Hong 

Kongu; Komitet Programowy Międzynarodowej Konferencji Naukowej ICVR 2017 

w Hong Kongu; Komitet Techniczny Międzynarodowej Konferencji Naukowej ICDIP 

2018 w Szanghaju. 

Przewodniczyłem sesji naukowej na Międzynarodowej Konferencji Naukowej ICDIP 

2014 w Atenach w dniach 5-6 kwietnia 2014 r. oraz Sesji Jubileuszowej prof. dra hab. 

Stanisława Pabisa na XXIX Letniej Szkole Metodologii Nauk Empirycznych 

w Zakopanem, która to szkoła miała miejsce w dniach 18-21.05.2015 r. 

Jestem również recenzentem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie 

recenzowałem 3 projekty. W jednym z nich pełniłem funkcję eksperta wiodącego. 

W przeciągu ostatnich 5 lat recenzowałem 11 artykułów naukowych w języku 

angielskim, w tym 7 publikacji z listy JCR. 

Od stycznia 2016 roku jestem kierownikiem zadania badawczego nr 4 pt. „Wykorzystanie 

sieci neuronowych do budowania algorytmów analizujących otrzymane w warunkach 

przemysłowych wyniki” w projekcie badawczym PBS3/B8/26/2015 pt. „Opracowanie 

i wdrożenie systemu do oceny jakości tusz wieprzowych z wykorzystaniem technik 

laserowych” finansowanego przez NCBiR. 

Ponad to czterokrotnie składałem wnioski o finansowanie. W 2013 roku brałem udział 

w konkursie Sonata 6 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki, składając 

wniosek nr 2013/11/D/ST6/03094 na finasowanie badań pt. „Modelowanie neuronowe 

w procesie klasyfikacji trzeszczki kopytowej konia” – nie przyznano finansowania. Rok 

później, w 2014 roku, jako wykonawca złożyłem podobny wniosek 

nr 2014/13/N/ST6/01776 pt. „Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazu jako 

narzędzia wspomagającego ocenę stanu trzeszczki kopytowej konia” w programie 

Preludium 7 organizowanym przez NCN – nie przyznano finansowania. W 2014 roku 

byłem redaktorem ds. tłumaczenia wniosku o numerze FSS/2014/HEI/W/0061 
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dotyczącego Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Rozwoju Polskich Uczelni 

pt. „System ewaluacji typu on-going programu studiów II stopnia obejmującego 

sozologiczne aspekty pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych”. W 2017 roku, jako 

opiekun naukowy mgr. inż. Adama Fojuda, złożyłem wniosek nr 2017/27/N/ST6/00389 

pt. „Metody neuronowej analizy obrazu w procesie oceny parametrów fizyko-

chemicznych frakcji słomy kukurydzianej” w ramach programu Preludium do 

Narodowego Centrum Nauki – nie przyznano finansowania. Również w 2017 roku, jako 

współwykonawca, zostałem współautorem wniosku nr 2017/27/B/NZ8/01588 

pt. „Wykorzystanie sieci bayesowskich i sztucznych sieci neuronowych do opisu stanu 

środowiska na podstawie materiału biologicznego pochodzącego od ptaków 

wolnożyjących” złożonego w ramach programu OPUS do Narodowego Centrum Nauki, 

którego Liderem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – nie przyznano 

finansowania. 

W 2015 roku byłem wykonawcą zadania nr 3 pracy zleconej 5/2014/U dotyczącego 

wykonania dokumentacji technicznej linii technologicznej przetwarzania osadu 

ściekowego. 

W roku 2017 odbyłem staż naukowy w Institute of Ecology and Biological Resources 

(IEBR), Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) w Hanoi w Wietnamie. 

Od 1 grudnia 2017 r. pełnię funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Inżynierii 

Biosystemów. 

19 marca 2018 roku zostałem powołany na członka do Komisji Przetargowej na 

sukcesywną dostawę komputerów stacjonarnych i monitorów dla Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. 

W okresie ostatnich pięciu lat, po obronie pracy doktorskiej, opublikowałem jako autor 

wiodący bądź współautor 6 prac z listy JCR, 35 recenzowanych materiałów 

konferencyjnych zamieszczonych w bazie Web of Science, 7 prac z listy B MNiSW. 

Jestem współautorem 12 rozdziałów w monografiach wydanych w języku polskim.  

Jestem autorem 2 prac naukowych w języku angielskim (nie indeksowanych), oraz 3 

publikacji popularno-naukowych. 

Brałem również udział w 14 tematycznych konferencjach krajowych i 12 tematycznych 

konferencjach zagranicznych. Łącznie jako autor wiodący bądź współautor 

przedstawiłem 64 referaty, postery bądź doniesienia naukowe. 

Syntetyczne zastawienie dorobku naukowego znajduje się w tabeli 15. 
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3.3.Osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne i popularyzatorskie 

Zarówno podczas studiów doktoranckich jaki w pracy zawodowej, na etacie adiunkta, 

prowadziłem lub prowadzę zajęcia dla studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych 

następujących kierunków: Inżynieria rolnicza, Informatyka i Agroinżynieria oraz 

Ekoenergetyka. Jestem lub byłem kierownikiem następujących przedmiotów: 

Przechowalnictwo płodów rolnych, Programy użytkowe w rolnictwie, Programy 

użytkowe w ekoenergetyce, Użytkowanie systemów informatycznych, Techniki 

komputerowe w rolnictwie – Systemy komputerowe w rolnictwie precyzyjnym. 

Prowadziłem bądź prowadzę zajęcia z przedmiotów: Ekoagrotechnologie, Architektura 

komputerów i systemy operacyjne, Komputerowe wspomaganie decyzji, Metody 

polioptymalizacyjne, Technika cieplna, Innovations in Agricultural Engineering, Grafika 

inżynierska, Rynek maszyn rolniczych. 

Jestem promotorem 8 prac inżynierskich z zakresu zastosowania informatyki w inżynierii 

rolniczej bądź w ekoenergetyce oraz 1 pracy magisterskiej związanej z realizacją grantu 

PBS3/B8/26/2015 pt. „Opracowanie i wdrożenie systemu do oceny jakości tusz 

wieprzowych z wykorzystaniem technik laserowych”. W tym czasie byłem również 

recenzentem 4 prac inżynierskich. 

Trzykrotnie pełniłem funkcję koordynatora praktyk zawodowych dla studentów kierunku 

Informatyka i Agroinżynieria. 

Od 2013 roku jestem członkiem Komitetu Organizacyjnego oraz sekretarzem konferencji 

naukowej „Aktualne problemy inżynierii biosystemów” organizowanej przez Instytut 

Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Odpowiadam 

zarówno za przygotowanie konferencji, jak również za wydanie monografii pt. „Aktualne 

problemy inżynierii biosystemów”. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oraz członkiem 

stowarzyszenia POLSITA. 

Od 2013 roku, w kadencji 2013-2017 oraz od 2017-2021 jestem członkiem Rady 

Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Byłem członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej studiów: Technika Rolnicza 

i Leśna, Informatyka i Agroinżynieria, Ekoenergetyka w roku akademickim 2013/2014 

oraz 2014/2015. W roku akademickim 2015/2016, 2016/2017, 2018/2018 byłem 

sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej studiów: Inżynieria Rolnicza, 

Informatyka i Agroinżynieria i Ekoenergetyka.  
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Od 2013 roku czterokrotnie byłem członkiem komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej 

egzaminy magisterskie. W tym czasie dziesięciokrotnie byłem członkiem komisji 

egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów inżynierskich. 

W roku 2016 byłem członkiem komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego 

na drugi stopień studiów magisterskich na kierunku Informatyka i Agroinżynieria. 

Od 2015 roku jestem członkiem Podzespołu I ds. dyplomowania, Zespołu ds. jakości 

kształcenia na kierunku Informatyka i Agroinżynieria. 

Na przełomie 2013 i 2014 roku byłem członkiem zespołu ds. przygotowania stoiska 

targowego Polagra Premiery w Poznaniu w dniach 30.01-02.02.2014 r. Byłem 

odpowiedzialny za przygotowanie materiałów informacyjnych i zaplecze techniczne. 

W latach 2013-2016 oraz w kadencji 2016-2020 jestem członkiem Podzespołu III 

Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Rolnictwa 

i Bioinżynierii UP w Poznaniu. 

W kadencji 2016-2020 jestem członkiem Zespołu ds. promocji Wydziału Rolnictwa 

i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

W kwietniu 2014 roku wystąpiłem z wykładem pt. „Sztuczne Sieci Neuronowe. Metody 

sztucznej inteligencji w przykładach” w ramach cyklu wykładów Nowe osiągnięcia nauki 

i techniki (w tym Informatyki) organizowanych przez Uniwersytet Otwarty AGH. 

W listopadzie 2014 roku zostałem zaproszony, wraz prof. dr hab. Jackiem Przybyłem, do 

przedstawienia wykładu pt. „Polski rynek maszyn dla rolnictwa i przetwórstwa 

spożywczego” na międzynarodowych targach EIMA International w Bolonii. 

W roku 2015, 2016 i 2017 zostałem uhonorowany przez Rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu Nagrodą zespołową II stopnia za udokumentowane 

osiągnięcia naukowe w latach 2014, 2015 i 2016. 

Syntetyczne zastawienie dorobku dydaktycznego, organizacyjnego oraz 

popularyzatorskiego znajduje się w tabeli 16. 
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4. Podsumowanie dorobku naukowo-badawczego 

Mój dorobek, przedstawia się następująco: 871 pkt. według listy MNiSW, w tym 6 

publikacji w czasopismach z listy JCR o sumarycznym IF(5)=27,901 według bazy Web 

of Science i 230 pkt. według listy A MNiSW w roku publikacji. W moim dorobku 

naukowym znajdują się również czasopisma z listy B MNiSW – 15 pozycji (102 pkt. 

MNiSW), jestem również współautorem 13 rozdziałów w monografiach (64 pkt. 

MNiSW) oraz posiadam w dorobku 35 recenzowanych materiałów konferencyjnych 

zamieszczonych w bazie Web of Science (475 pkt. MNiSW). Mój Indeks Hirscha według 

bazy Web of Science na dzień 6 maja 2018 roku wynosi 12. 

Jestem również współautorem 3 pozycji w czasopiśmie popularno-naukowym, a także 

autorem dwóch prac konferencyjnych opublikowanych w języku angielskim. 

Syntetyczne zestawienie dorobku znajduje się w tabeli 15 oraz w tabeli 16. 

Tabela 15. Syntetyczne zestawienie dorobku – publikacje oraz wskaźniki dorobku 

Wyszczególnienie 

Przed 

uzyskaniem 

stopnia 

doktora 

(szt.) 

Po  

uzyskaniu 

stopnia 

doktora 

(szt.) 

Łącznie 

(szt.) 

Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze, współautorstwo rozdziałów w monografiach i inne publikacje: 

Rodzaj publikacji 

Punkty 

MNiSW 

(w roku 

wydania) 

IF (5) 

(w roku 

wydania) 

   

Czasopisma z listy JCR 230 27,901 - 6 6 

Materiały konferencyjne w bazie WoS 475 - - 35 35 

Czasopisma z listy B MNiSW 102 - 8 7 15 

Współautorstwo rozdziałów w monografiach 64 - 1 12 13 

Inne prace twórcze w j. angielskim - - - 2 2 

RAZEM 871 27,901 9 62 71 

Wskaźniki oceny dorobku naukowego 

Źródło danych 
Web of 

Science  

Web of 

Science  

Web of 

Science  

Indeks Hirscha h - 12 12 

Liczba publikacji w bazie - 41 41 

Całkowita liczba cytowań - 295 295 
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Tabela 16. Syntetyczne zestawienie osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzatorskich 

 
Przed uzyskaniem 

stopnia doktora 

Po uzyskaniu 

stopnia doktora 
Suma 

Udział w krajowych konferencjach tematycznych 16 14 30 

Całkowita liczba referatów wygłoszonych na 

krajowych konferencjach tematycznych 
15 25 40 

Udział w międzynarodowych konferencjach 

tematycznych 
- 12 10 

Całkowita liczba referatów wygłoszonych na 

międzynarodowych konferencjach tematycznych 
- 39 39 

Recenzowanie materiałów konferencyjnych 

zamieszczonych w bazie WoS 
- 18 18 

Udział w komitetach programowych konferencji 

międzynarodowych 
- 3 3 

Udział w komitetach technicznych konferencji 

międzynarodowych 
- 4 4 

Przewodniczenie sesji tematycznej na 

konferencji międzynarodowej 
- 1 1 

Przewodniczenie sesji tematycznej na 

konferencji krajowej 
- 1 1 

Udział w komitecie organizacyjnym konferencji 

krajowej 
- 5 5 

Wykład promujący polskie rolnictwo i przemysł - 1 1 

Wykłady w ramach zajęć dla seniorów - 1 1 

Wykonane recenzje dla NCBiR/NCN - 3 3 

Recenzowanie prac z listy JCR - 7 7 

Recenzowanie prac naukowych spoza listy JCR - 4 4 

Złożone granty (kierownik, wykonawca) 5 5 10 

Prowadzenie grantu/zadania badawczego - 1 1 

Wykonawca pracy umownej - 1 1 

Staże (naukowe, badawcze, zawodowe) 1 1 2 

Promotorstwo prac inżynierskich - 8 8 

Promotorstwo prac magisterskich - 1 1 

Recenzje prac inżynierskich - 4 4 

Koordynator praktyk zawodowych dla studentów - 3 3 

Członkostwo w towarzystwach naukowych - 2 2 

Członek rady jednostki - 2 2 
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Członek/sekretarz komisji rekrutacyjnej - 5 5 

Członek komisji egzaminacyjnej ds. egzaminów 

inżynierskich 
- 10 10 

Członek komisji egzaminacyjnej ds. egzaminów 

magisterskich 
- 4 4 

Członek komisji ds. przeprowadzania 

egzaminów na II st. studiów 
- 1 1 

Członek Podzespołu ds. dyplomowania Zespołu 

ds. jakości 
- 1 1 

Członek Podzespołu Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia 
- 2 2 

Członek Zespołu ds. promocji Wydziału 

Rolnictwa i Bioinżynierii 
- 1 1 

Kierowanie przedmiotami - 5 5 

Nagroda JM UPP za dorobek publikacyjny - 3 3 

 


