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Abstract: A challenge of online artificially intelligent identification of 
introduced pests in farmland on the example of two thrips (Thysanoptera) 
species 

The contribution opens new horizons in applied ecology and phytosanitary care to 
solve the problem of phenotypic plasticity in introduced allochtonous economic 
species. Shortly after introduction (often induced by climate change in synergy 
with biological commodity trade globalization) the stabilization process is 
accompanied by the period of alternative ontogenies to find optimum strategy for 
the most dynamic population development. Online discrimination system may be 
successfully applied as a credible supplementary (alternative) identification tool, 
for instance, when the standard characters have high overlap. If the common 
morphological keys hint at practical problems of high morphological plasticity, the 
artificially intelligent system is capable of extracting hidden information from 
highly noisy data. 
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ÚVOD 

Dopady klimatickej zmeny v synergickom efekte s globalizáciou obchodu s 
biologickými komoditami sa nesporne prejavujú v celom spektre 
environmentálnych a ekologických tém od biologických invázií a následných 
zmien v biodiverzite až po narušenie homeostatických a homeorhetických 
mechanizmov v krajine. Introdukcia nepôvodných elementov je pomerne 
bežným fenoménom posledného storočia, napriek nákladným prevenčným 
opatreniam dokonca podporeným celým spektrom civilizačných javov. Priamo 
na Slovensku boli v posledných rokoch spojených s globalizáciou obchodu s 
biologickými komoditami zaznamenané mnohé exotické druhy fytopatogénnych 
Thysanoptera, napr. Frankliniella occidentalis, Parthenothrips dracaenae, 
Gynaikothrips ficorum, Echinothrips americanus (KLÍMOVÁ 1992; 
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HAMMERSTEINOVÁ et al. 2008; FEDOR & VARGA 2007; VARGA & FEDOR 2008), 
ktoré sa úspešne šíria najmä s dekoratívnymi rastlinami v skleníkoch a 
interiéroch ľudských obydlí. Pritom napr. rýchlosť invázneho procesu v prípade 
mnohých druhov Thysanoptera nie je zanedbateľná.  

Promptná a spoľahlivá identifikácia reálnych aj potenciálnych inváznych 
druhov je nesporne kľúčom k efektívnym krokom na minimalizáciu s nimi 
spojených ekonomických problémov. Tradičné metódy identifikácie 
patogénnych inváznych organizmov, vrátane karanténnych elementov, sa už 
tradične odvíjajú od dichotomických kľúčov, zohľadňujúcich aktuálne 
taxonomické revízie a čoraz častejšie koketujúcich s paralelnými molekulárnymi 
analýzami (MEHLE & TRDAN 2012). Tak pri rade Thysanoptera využíva 
fytosanitárna prax kľúče zostavené na báze charakteristických znakov externej 
morfológie hmyzu, predovšetkým antenálnych a trofických štruktúr, skeletálno-
muskulárnych štruktúr furky, prezencie kampaniliformných senzíl, venácie krídel 
či chétotaxie, často s nábehom na moderné digitalizované determinačné 
systémy typu Lucid. Práve tieto interaktívne softvéry sú azda najčastejšie 
využívané vo fytosanitárnej praxi fytoinšpektormi, pre ktorých sú navrhované, 
ale ich praktickým problémom zostáva limitovaná schopnosť identifikácie, 
výsostne pre absolútne nepoškodený materiál a druhy predpokladané pre danú 
oblasť. 

Problémom, pravda, zostávajú výrazne intrašpecificky variabilné populácie, 
kde niektoré ekologické faktory (napr. vlhkosť, teplota či ekotonálny efekt) 
posúvajú viaceré  morfometrické premenné do oblasti mimo mantinelov 
zadefinovaných v identifikačnom systéme (FEDOR et al. 2009, 2014). V takých 
prípadoch vstupujú do hry prvky integrovanej taxonómie, ktorá využíva aplikáciu 
viacerých paralelne prebiehajúcich, zväčša komplementárnych metód, od 
klasických morfometrických analýz po štandardné výzvy molekulárnej biológie. 
V tomto zmysle je nutné klásť pozornosť najmä na mitochondriálnu DNA 
(najčastejšie v rovine markeru COI, prípadne 12S), ktorá pre účely rutinnej 
determinácie bez akýchkoľvek fylogenetických výstupov úplne postačuje a do 
istej miery toleruje nie práve optimálny stav biologického materiálu z terénu.  

Integrovaný prístup dopĺňa v posledných rokoch aj potenciál systémov 
založených na umelých neurónových sieťach (WEEKS & GASTON 1997; GASTON 

& O’NEILL 2004). Unikátna schopnosť nie živého systému učiť sa, získavať 
vlastné skúsenosti z databázy údajov, extrapolovať a intrapolovať matice dát, 
ale predovšetkým generalizovať existujúce trendy začala veľmi rýchlo koketovať 
so semiautomatickými a možno čoskoro plnoautomatickými nástrojmi promptnej 
determinácie biologických objektov. Skutočne, umelé neurónové siete sú 
matematickým či kybernetickým modelom, ktorý sa pokúša simulovať funkcie a 
špecifiká biologických neurónových sietí a na rozdiel od tradičných, 
štandardných štatistických metód nie sú lineárne, čo korešponduje s ich naozaj 
širokým využitím v celom spektre súborov mnohorozmerných dát v rozmanitých 
oblastiach ľudského poznania. 

Práve v prípade umelo inteligentných systémov ostáva stále aktuálna 
potreba zabezpečenia modelu, ktorý by determináciu umožňoval nielen v 
špeciálnych laboratóriach, ale rovnako kdekoľvek prostredníctvom dištančných 
online webových aplikácií. V tejto štúdií ponúkame takúto možnosť na príklade 
dvoch modelových druhov Thysanoptera. 
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MATERIÁL A METÓDY 

Online dištančný systém pre semiautomatizovanú umelo inteligentnú detekciu 
introdukcie dvoch modelových druhov T. fuscipennis a T. sambuci 
(Thysanoptera: Thripidae) je založený na našej predchádzajúcej analýze v práci 
FEDORA et al. (2014), v rámci ktorej prebehli merania 17 znakov ako lineárne 
vzdialenosti na digitálnom obraze v rámci OLYMPUS BX 61 (image analyzer 
software sellSens Dimension Ver. 2010, Poland) a LEICA M 205 C (image 
analyzer software LUCIA net, Laboratory Imaging Ltd., Slovakia and Czech 
Republic) predovšetkým antenálnych, thorakálnych či abdominálnych štruktúr 
meraných s presnosťou na 3 stotiny mikrometra. Objektom analýzy sú jedince 
so štandardnou preparáciou (napr. SIERKA & FEDOR 2004): macerácia s 
eventráciou štruktúr, dehydratácia, konzervácia napr. v kanadskom balzáme. 

Analýza prostredníctvom umelých neurónových sietí zodpovedá programu 
TRAJAN Neural Network Simulator, Release 3.0 D. (TRAJAN Software Ltd. 
1996–1998, UK) a STATISTICA 6 (StatSoft, Inc., Tulsa, OK, USA). 
Predchádzajúce experimenty s rôznymi typmi umelých neurónových sietí 
dokazujú osobitné postavenie mnohovrstvového perceptrónu „multilayer 
perceptron“ (MLP), ktorý operuje s tzv. algoritmom spätného šírenia (back 
propagation). Proces učenia ako aj trénovania viacvrstvového perceptrónu 
spočíva v minimalizácii kvadratického priemeru chyby (RMS) prostredníctvom 
takých hodnôt wij, aby vypočítané a experimentálne hodnoty výstupov boli čo 
najviac podobné, podľa 
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yij je prvok trénovacej matice (NxM), outij prvok pre výstupovú maticu (NxM) 
vytvorenú neurónovou sieťou, N počet premenných v matici a M počet vzoriek.  
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Základná deskriptívna štatistická evaluácia podčiarkuje vysoký stupeň 
fenotypovej plasticity dvoch sledovaných druhov Thysanoptera (Thrips sambuci 
a T. fuscipennis, Thripidae) a vzájomné prekryvy jednotlivých morfologických 
(morfometrických) premenných v problematickej kauze ich vzájomného 
odlíšenia v štádiu imaga (obr. 1). Pre potenciál masívneho premnoženia v 
poľnohospodárskej krajine je pritom správne odlíšenie ekonomicky významného 
T. fuscipennis, od pomerne bežného a neškodného T. sambuci kľúčom k 
následnej druhovo špecifickej chemickej ochrane plodín.  

Už faktorová analýza (FEDOR et al. 2014), ktorá bola vo svojej podstate 
navrhnutá na detekciu hypotetických latentných premenných, naznačuje, že 
rozdiely jednoznačne existujú. S podobnými výstupmi koketujú aj ďalšie 
mnohorozmerné analýzy, napr. PCA – analýza hlavných komponentov (obr. 2), 
alebo LDA – lineárna diskriminačná analýza, ktoré celkom zreteľne poukazujú 
na existenciu 4 množín dát, teda dvoch druhov s dvoma pohlaviami. 

Následná aplikácia umelých neurónových sietí navrhla optimálnu trojvrstvú 
architektúru (17 – 4 – 2), teda štruktúru vstupnej vrstvy so 17 morfometrickými 
premennými, skrytú vrstvu so 4 operujúcimi uzlami a výstupnú vrstvu s 
možnosťami dvoch druhov, teda T. sambuci a T. fuscipennis s takmer 
neuveriteľnou 100% mierou reliability. 
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Takto navrhnutý softvér dokáže rýchlo a presne identifikovať patogénny druh 
a vyhnúť sa narušeniu stability poľnohospodárskej krajiny poškodením energo-
materiálového kolobehu. Online determinačný systém založený na princípoch 
umelej inteligencie pri rozlišovaní problematických patogénnych druhov je 
sprístupnený v rámci výskumnej skupiny ThripsGroup na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

 
Obr. 1:  Deskriptívna analýza dvoch morfometrických premenných: šírka hlavy (head 

width) a dorzálna dĺžka hlavy (head length) u meraných jedincov Thrips 
sambuci a T. fuscipennis 

 

 
Obr. 2:  PCA analýza morfometrického rozlíšenia dvoch druhov rodu Thrips (podľa 

FEDOR et al. 2014), Male (samec), Female (samica), fu (Thrips fuscipennis), sa 
(T. sambuci) 
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Aplikácia (obr. 3) umožňuje správne odlišovať len tieto dva problematické 
druhy. Užívateľ vypĺňa polia pre morfomerické analýzy v systéme. Ak sa 
vstupné dáta nevzťahujú ani na jeden z druhov, systém jedinca označí ako 
„neznámy druh“ (UNKNOWN). Prvé výberové menu, ktoré determinuje 
pohlavie, automaticky povoľuje vpisovanie len do relevantných polí (pre dané 
pohlavie). 

Nový koncept aplikácie umelej inteligencie do detekcie karanténnych 
škodcov s inváznym potenciálom naberá čoraz konkrétnejšiu podobu. 
Korelačná analýza sledovaných znakov v súčasnosti umožňuje vylepšenie 
systému znížením počtu meraných premenných o tie, ktoré vykazujú vysokú 
koreláciu navzájom (napríklad dĺžka posteroangulárnych chét interných a 
externých) pri zachovaní spoľahlivosti systému. 

 

 
 
Obr. 3:  Ukážka online semiautomatizovaného systému na determináciu 

fytopatogénnych druhov  
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Teória akcelerácie a skvalitnenia taxonomického procesu (napr. LA SALLE et 
al. 2009; WHEELER 2008) vyvolala v nedávnej minulosti potrebu využitia 
súčasného potenciálu informačných technológií a kybertaxonómie (EDWARDS & 
MORSE 1995; CHESMORE 1999; VAŇHARA et al. 2007; FEDOR et al. 2008, 2009). 
Osobitne ide o oblasť nástrojov umelej inteligencie – umelých neurónových sietí 
(WEEKS & GASTON 1997; VAŇHARA et al. 2010), ktoré sú analógiou k štruktúre 
ľudského mozgu  a disponujú schopnosťou učiť sa a generalizovať trendy (DO 
et al. 1999; CLARK 2003). V porovnaní s inými štatistickými prístupmi sú 
nelineárne a ich výkon nie je postavený len na distribúcii dát (MURÁRIKOVÁ et al. 
2011). Práve na ich báze bola etablovaná online webová aplikácia umožňujúca 
determináciu mnohých fytopatogénnych druhov Thysanoptera s inváznym 
potenciálom. Tá v zmysle integrovanej taxonómie (MEHLE & TRDAM 2012) 
paralelne dopĺňa štandardné dichotomické kľúče (napr. SCHLIEPHAKE & KLIMT 
1979; ZUR STRASSEN 2003; MOUND & KIBBY 1998), interaktívne 
kybertaxonomické systémy (MORITZ et al. 2001) či nástroje molekulárnych 
analýz (MORITZ et al. 2000; BRUNNER et al. 2002; TODA & KOMAZAKI 2002; 
RUGMAN-JONES et al. 2006), no zároveň dokáže jedinečne zabezpečiť 
spoľahlivú a promptnú identifikáciu v prípadoch, v ktorých ostatné metódy 
zlyhávajú (defektné jedince, online determinácia). Optimálna architektúra 
systému, dostupného pre záujemcov v online verzii, tradične pozostáva sieť z 
troch typov vrstiev typu feed forward layers. Proces učenia ako aj trénovania 
viacvrstvového perceptrónu spočíva v minimalizácii kvadratického priemeru 
chyby (RMS) prostredníctvom takých hodnôt wij, aby vypočítané a 
experimentálne hodnoty výstupov boli čo najviac podobné (FEDOR et al. 2014). 

Umelo inteligentný online identifikačný systém vykazuje v mnohých 
problematických prípadoch až 100 % reliabilitu (FEDOR et al. 2014). V 
globálnom kontexte je však nutné vyriešiť problém fenotypovej plasticity a 
zvýšenej intrašpecifickej variability v rámci primárnej fázy invázie, čo proces 
umelo inteligentnej determinácie po paralelnej redukcii signifikantných 
vstupných morfometrických premenných (na báze ich vzájomnej korelácie) 
nesporne privedie do výrazne efektívnejšej semiautomatizovanej formy, 
vhodnej pre aplikovanú fytosanitárnu prax. 
 

ZÁVER 

Problematika inváznych druhov predstavuje do istej miery civilizačný fenomén s 
markantnými dôsledkami najmä v dimenziách neprirodzených zmien biologickej 
diverzity a paralelne s nimi narušenia homeostatických mechanizmov 
rozmanitých ekologických systémov. Tento článok otvára nové obzory v oblasti 
aplikovanej ekológie a fytosanitárnej starostlivosti pri riešení problémov s 
mechanizmami fenotypovej plasticity v rámci introdukovaných allochtónnych 
ekonomicky významných druhov. Krátko po introdukcii je stabilizačný proces 
sprevádzaný periódou alternatívnych ontogenéz s cieľom nájsť optimálnu 
stratégiu pre čo najdynamickejší vývoj populácie. Online diskriminačný systém 
môže byť úspešne aplikovaný ako vierohodný doplnkový identifikačný nástroj, 
napríklad, keď štandardné znaky vykazujú výrazné prekrývanie. Bežné 
morfologické kľúče častokrát narážajú na praktické problémy v zmysle značnej 
morfologickej plasticity determinovaných druhov, pričom systém umelej 
inteligencie je schopný extrahovať skryté informácie z dát, ktoré sa na prvý 
pohľad javia nezmyselné a ťažko interpretovateľné.  
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