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ŢYMENYS IR SANTRUMPOS 

H            entropija 

F             suminė entropija 

P             tikimybė 

X             pradinis vaizdas 

B             struktūrinis elementas 

φ             tikslo funkcija 

Pop         pradinė populiacija 

Fit           tinkamumo funkcija 

Dev         visumos nuokrypis 

Conn       jungiamumas 

Edge       atstumas tarp briaunų 

Ch          chromosoma 

OF          tikslo funkcija 

Len         ilgis 

k             slenksčio vertė 

ms          populiacijos dydis 

N            maţiausias populiacijos dydis 

 

KMOP  komplementarūs metalo-oksido-puslaidininkiai 

 

HDGA (angl. Hybrid Dynamic Genetic Algorithms)   hibridiniai dinaminiai genetiniai algoritmai 

NR       (angl. Fuzzy Logic)                                           neraiškioji logika 

  

 

 

 



2010–2011 M. M. 

VAIZDO SEGMENTAVIMAS LYGIAGREČIAIS GENETINIAIS ALGORITMAIS 7 

ĮVADAS 

Automatizuotos vaizdinės patikros sistemos, kuriamos siekiant uţtikrinti didesnį našumą ir 

gaminio kokybę gamybos proceso metu ir po jo. Sistemos geba nustatyti nekokybiškas gaminio 

dalis, pavyzdţiui, netinkamas komponentas ant pagamintos plokštės išskiria daugiau šilumos, arba 

uţtikrina tinkamą komponento padėtį, jei ši padėtis neatitinka nustatyto projekto. 

Darbo aktualumas ir tikslas 

Vis labiau plintant nanotechnologijoms, aktualūs tampa tarpdisciplininiai mokslo arba 

„konvergencijos“ metodai [3]. Tai ypač aktualu elektronikos srityje, kuri išsivystė iš 

mikroelektronikos. Maţinant gaminamų lustų matmenis ir norint uţtikrinti reikiamą kokybę, tenka 

keisti jau turimą įranga nauja, daug tikslesne. Tačiau mechaninių dalių tikslumas turi ribas, kurios 

greitai bus pasiektos. Kitas būdas uţtikrinti kokybę yra vaizdinė lusto analizė. [15, 17] Šie metodai 

leidţia patikrinti lustus projekto, gamybos ir pogamybiniuose etapuose. Vienas iš svarbiausių 

aspektų yra tai, jog šie metodai nereikalauja didelių investicijų į įrangą ir yra įgyvendinami 

pasitelkiant aukštą kvalifikaciją turinčius ţmogiškuosius išteklius.  

Skaitmeninio vaizdo segmentavimas yra vienas iš svarbiausių ţingsnių apdorojant vaizdą. Šios 

operacijos metu vaizdas yra skaidomas į homogeninius regionus nustačius, kad dviejų gretimų 

regionų sąjunga nebūtų homogeninė. Vaizdo segmentavimas taikomas automatizavime, gamyboje ir 

kokybės valdyme – visur, kur reikia išmatuoti ar kitaip nustatyti ir įvertinti objektą. Tolimesnė 

vaizdo analizė tiesiogiai priklauso nuo segmentavimo kokybės. 

Tai yra svarbus integrinių grandynų vaizdinės patikros ţingsnis, nes teisingai nustačius 

defektus galima sumaţinti gamybos kaštus ir broką, atliekant automatizuotą gaminio ir projekto 

palyginimą. 

Darbo tikslas – ištirti genetinių algoritmų taikymo galimybes vaizdo segmentavimo filtrų sekos 

parametrų optimizavimui sukurti ir integruoti vaizdo segmentavimo filtrų sekų parametrus 

optimizuojantį algoritmą, kuris lygiagrečiai galėtų tikrinti keleto filtrų parametrų rinkinių 

tinkamumą vaizdo segmentavimui, ištirti genetiškai optimizuotų vaizdo segmentavimo filtrų sekų 

rezultatų pagerėjimą lyginant su standartinių filtrų sekų rezultatais.   

Darbo uţdaviniai 

Darbo tikslui pasiekti keliami uţdaviniai: 

1. Atlikti genetinių algoritmų taikymo ir diegimo literatūros analizę; 

2. Atlikti vaizdo segmentavimo metodų literatūros analizę; 
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3. Išsiaiškinti genetinių algoritmų taikymo galimybes vaizdo segmentavimo metodų 

parametrams optimizuoti; 

4. Sukurti programą, genetiniu būdu optimizuojančią vaizdo segmentavimo metodų 

parametrus; 

5. Patikrinti sukurtos programos optimizuotų filtrų sekų segmentavimo rezultatų kokybę, 

lyginant su neoptimizuotomis filtrų sekomis. 

Naudoti tyrimo ir analizės metodai 

Darbe naudojami vaizdo segmentavimo metodai ir genetinių algoritmų teorija. 

Eksperimentiniai tyrimai atlikti sukurtu programinės įrangos moduliu Microsoft .NET 

platformoje. Skaitiniai metodai naudojami segmentavimo kokybei įvertinti. 

Darbo naujumas ir praktinė nauda 

Šiame darbe siūlomas naujas integrinių grandynų segmentavimo kokybės gerinimo metodas, 

pagrįstas lygiagrečiais genetiniais algoritmais. Siūloma sistema geba optimizuoti: 

 eksperimentiškai atrinktos vaizdo segmentavimo filtrų sekos parametrus; 

 filtrų sekos struktūrą ir jos parametrus. 

Genetinio optimizavimo modulis specialiai kurtas šiuo metu UAB „Radiolinija“ naudojamame 

integrinių grandynų analizės įrankyje „RETool“ [15]. Ateityje šiuos metodus planuojama naudoti 

Saulėtekio slėnyje įsikursiančioje Mikro- ir nanoelektroninių sistemų projektavimo ir tyrimo 

laboratorijoje. 

Darbo struktūra 

Darbą sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas ir išvados bei du priedai. 

Prieduose pateikiami aktualios programinės įrangos dalies išeities tekstai. 

Darbo apimtis yra 55 puslapiai, kuriuose pateikta: 34 formulės, 22 paveikslėliai, 1 lentelė. 

Darbe remtasi 34 literatūros šaltiniais. 
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1. VAIZDO SEGMENTAVIMO IR GENETINIŲ ALGORITMŲ 

LITERATŪROS APŢVALGA 

Skyriuje nagrinėjama vaizdo segmentavimo ir vaizdo segmentavimo genetiniais algoritmais 

literatūra, jų tendencijos. Vaizdo segmentavimas yra vaizdo dalinimas į homogeninius regionus, kai 

dviejų gretimų regionų sąjunga nėra homogeninė. Skyriuje aptariami penki vaizdo segmentavimo 

algoritmai: morfologiniai [22], slenkstiniai [13, 28], grupavimo [2, 24, 32, 34].     

1.1. Slenkstiniai segmentavimo algoritmai 

Slenkstiniai algoritmai, dėl savo įgyvendinimo paprastumo ir intuityvumo, yra vieni iš 

daţniausiai naudojamų vaizdo segmentavimo algoritmų,.  Turint vaizdo skaisčio histogramą, galima 

nustatyti, tokį slenkstį, kuris leistų atskirti šviesesnius objektus nuo tamsesnio fono. 

1.1.1. Optimalaus slenksčio metodas pagrįstas entropija ir genetiniais 
algoritmais 

Wu Kaihua ir kitų [13] siūlomas optimalaus slenksčio algoritmas, naudoja entropiją, kaip 

optimizuojamą parametrą, ir genetinius algoritmus. Vaizdo segmentavimui taikomas maksimalios 

entropijos principas. Optimalus slenkstis randamas skaičiuojant histogramos entropiją, skaisčio 

pasiskirstymą objektuose ir fone, genetiniai algoritmai naudojami paieškos gerinimui. 

Imtis [0, L-1], duotojo vaizdo skaisčio rėţis ir N  bendras taškų skaičius vaizde, f(i) ţymi 

vaizdo tašką, kurio vertė i, normalizuotas skaistis ( ) /ip f i N taikomas, kaip tikimybinis 

pasiskirstymas. Skaidant vaizdą į dvi dalis su slenksčiu s, tikimybinis pasiskirstymas uţrašomas 

taip: 

 0 1 21 1: , ,...,   : , ,..., ,
1 1 1

s t t L

s s s s s s

p p p pp p
A B

P P P P P P

  

  
 (1.1) 

čia: 
0

s

s ii
P p


 . 

Atitinkamos tikimybinių pasiskirstymų entropijos apskaičiuojamos taip: 

 ( ) ln( ) ,s
s

s

H
H A P
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   (1.2) 
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kur: 
1

ln( )
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  . 

Optimalus slenkstis yra skaisčio vertė, kuri maksimizuoja φ( )s  ir išreiškiama 

 1

0 1 0 1
φ  [ ( ) ( )]  [ (1 )] .

1

s L s
os s s

s L s L
s s

H H H
Arg Max H A H B Arg Max P P

P P



     


     


 (1.4) 

Optimalaus slenksčio algoritmas maksimizuoja entropiją genetiniais algoritmais, siekiant 

išmatuoti slenksčio klasės homogeniškumą vienmatėje skaisčio erdvėje. Šis optimizavimo metodas 

yra taikomas, dėl genetinių algoritmų ypatybės atlikti paiešką lygiagrečiai. 

Wu Kaihua taiko genetinius algoritmus su tokiais parametrais: 

 Segmentavimo slenkstis uţkoduojamas aštuonių bitų sekoje ir φ( )s  

1

0 1 0 1
φ  [ ( ) ( )]  [ (1 )] .

1

s L s
os s s

s L s L
s s

H H H
Arg Max H A H B Arg Max P P

P P



     


     


(1.4)(1.4) 

parenkamas kaip tikslo funkcija. 

 Atrankos operatorius sukuriamas naudojant elitizmo ir ruletės strategijas. Pirmiausiai, 

dešimčiai procentų geriausių individų populiacijoje, naudojamas elitizmo atrankos metodas, 

likusiems taikomas ruletės metodas. 

 Sukuriamas adaptyvus kryţminimo ir mutacijos operatorius. Populiacijos individų 

koncentracijai vertinti pridedami: maksimalaus tinkamumo (angl. fitness) – maxf , 

minimalaus tinkamumo  – 
minf  ir vidutinio tinkamumo  – avgf  kintamieji. Kryţminimo 

tikimybė pc ir mutacijų tikimybė pm didinama, kai individai populiacijoje centralizuoti, taip 

uţtikrinama individų sklaida. Kitu atveju tikimybės yra maţinamos, uţtikrinant optimalius 

individus. Kryţminimo ir mutacijos tikimybės derinamos pagal tokią išraišką: 

 
avg min min max avg min

min min

1
,  ( ) ,  ( ) ,  1 ( );

1

,                       ;

i i

i

i

p f f a f f b p f f
f fp

p kitiems


    
 




   (1.5) 

kur: i=c,m. Individai yra centralizuoti, kai avg min min max( )  ir ( )f f a f f b  , taigi pc ir pm 

koreguojamos pagal individų centralizacijos laipsnį, čia min max1 ( )cp f f   ir min max1 ( )mp f f   

uţtikrina, kad pc ir pm bus maţesni uţ vienetą. 

 Pirmu ţingsniu apdorojamas įvesties vaizdas, tuomet nustatomi genetinių algoritmų 

parametrai. Tam tikras individų kiekis pilkame vaizde parenkamas ir uţkoduojamas 

populiacijoje P(i). Kiekvieno individo tinkamumas įvertinamas 

1

0 1 0 1
φ  [ ( ) ( )]  [ (1 )] .

1

s L s
os s s

s L s L
s s

H H H
Arg Max H A H B Arg Max P P

P P



     


     


(1.4)(1.4) ir 
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priskiriamas naujajai populiacijai P(i+1), atliekant mutaciją, kryţminimą ir atranką. 

Įvertinama naujoji populiacija. Jei nustatyta segmentavimo kokybė atitiko baigiame darbą, 

jei ne – kuriame nauja populiacija. 

1.1.2. Pagerinti genetiniai algoritmai naudojant maksimalia entropija 
pagristą slenksčio segmentavimą 

Pastaruoju metu, automatinio slenksčio parinkimo vaizdo segmentavimo metodams, pagrindinė 

tikslo funkcija naudojama informacijos entropiją. Wei [29] pasiūlytas algoritmas remiasi vieno 

slenksčio [13] (1.4) arba daugelio slenksčių įverčiais 

 
1 2 1

1 1

1

1 2

0 1 1 0 1

0 1

ln( ) ln( )
( , ,..., ) ln( ) ln( ) ... ln( ) ... ;

k k

k

s s sn n

k i i i i is s
i i s i s i i s

i i

i i s

F s s s p p p p p

p p

 

       

  

          
 

 (1.6) 

kur k – klasės numeris; sk – slenksčių vertės; F – suminė entropiją. 

Genetiniai algoritmai atkartoja gamtoje vykstančios evoliucijos procesą, todėl yra ypač tinkami 

spręsti sudėtingas netiesines problemas. Šios savybės taikomos atliekant kryţminimo ir mutacijos 

operatorius. Įprastuose genetiniuose algoritmuose taikomos atsitiktinės ieškos technikos veda prie 

neišvengiamo degradavimo. Pagerintas algoritmas išlaiko gerąsias standartinio genetinio algoritmo 

savybes ir automatiškai keičia kryţminimo ir mutacijos koeficientus, priklausomai nuo 

optimizuojamo geno būsenos, taip surandant optimalų individą. Šiuo principu uţtikrinama sklaida 

populiacijoje ir pagerinamos vietinės ieškos galimybės. 

Pagerintas algoritmas susideda iš tokių ţingsnių: 

1. Sprendimų erdvė verčiama į bitų sekos struktūrą priklausomai nuo kodavimo strategijos; 

2. Apibrėţiama tinkamumo funkcija f(x); 

3. Sukuriama atsitiktinė pradinė populiacija P; 

4. Įvertinamas populiacijos tinkamumas; 

5. Vykdomos kryţminimo, mutacijos ir atrankos funkcijos. Tai pat nustatomos kryţminimo Pc 

ir mutacijos Pm tikimybės; 

6. Sukuriama nauja individų populiacija pagal pasirinktą genetinę strategiją; 

7. Jei pasiektas uţsibrėţtas tikslas arba viršytas maksimalus iteracijų skaičius,  nutraukiamas 

darbas, kitu atveju grįţtama į  šeštą ţingsnį. 

Dauguma autoriaus patobulinimų siūloma individų uţkodavimui ir genetinių algoritmų 

parametrams. Wei siūlomas algoritmas taikomas biomedicininių vaizdų segmentavimui, dėl  

pasirinkto slenksčio tipo segmentavimo paprastumo ir lengvo kaulų fragmentų išskyrimo 

kompiuterinės tomografijos vaizduose. 
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Algoritmas naudoja vienintelę vaizdo ypatybę – skaisčio vertę. Wei ir kt. dalina vaizdą į k 

klasių, kur k-centrai atitinka t1, t2, ..., tk ieškomų genų sekoje 
1 2( , ,..., )kc t t t . Kiekvienas parametras 

ti išreiškiamas aštuonių bitų seka. Tokio tipo chromosoma parenkama dėl maksimalios galimos 

vaizdo skaisčio vertės 256. Taigi uţtenka aštuonių bitų atvaizduoti visoms įmanomoms skaisčio 

vertėms. Bendras chromosomos ilgis sudaro 8 kb. 

Algoritme naudojami adaptyvūs genetiniai kryţminimo ir mutacijos operatoriai, kurių 

tikimybių Pc ir Pm parametrai nustatomi įvertinus kiekvieno individo, kaip ir jų tėvų, didţiausią ir 

maţiausią tinkamumą. 

Kryţminimo operatorius genetiniuose algoritmuose atlieka pagrindinį vaidmenį. Bendruoju 

atveju, kryţminimo tikimybė turėtų maţėti progresuojant skaičiavimams, taip uţtikrinant algoritmo 

stabilumą. Individams populiacijoje turi būti suteikiamos vienodos sąlygos, taip sudaroma tikimybė, 

kad genetiniai algoritmai būtų vienodai pasiskirstę visame paieškos regione. Taigi kryţminimo 

operatorius uţrašomas formule: 

 max 1

max

( )
;

( )
c

a G h h
P

b h h

  


 
 (1.7) 

čia Pc – kryţminimo tikimybė; G – evoliucijos koeficientas, nusakantis kryţminimo tikimybės 

kryptį;  b – kryţminimo tikimybės konvergavimo riba; hmax – didţiausia tinkamumo reikšmė tėvų 

erdvėje; h – vidutinė tinkamumo reikšmė tėvų erdvėje; h1 – didesnioji tikimybė iš dviejų 

kryţminimui atrinktų individų. 

Pagerintasis genetinis algoritmas naudoja vieno taško kryţminimo operatorių. Individų poros 

atsitiktinai parenkamos ir suderinamos poravimosi baseine (angl. pool) ir nusprendţiama ar 

kryţminti taikant 1 2  tikimybę. Atsitiktinis dviejų chromosomų pasirinkimas iš poravimosi 

baseino: 

 
1 11 12 1 1( 1) 1

2 21 22 2 2( 1) 2

... ... ;

... ... .

l L L

l L L

a a a a a a

a a a a a a








 

Tuomet sugeneruojamas atsitiktinis skaičius r iš intervalo [0, 1], kai r < Pc, atsitiktinai parenkama 

kryţmino vieta {1,2,3,..., 1}l L  , dešinės chromosomos dalies sukeitimui iš a1 ir a2, palikuonių 

sukūrimui: 

 

2

'

1 11 12 1 1( 1) 1

'

21 22 2 2( 1) 2

... ... ;

... ... .

l L L

l L L

a a a a a a

a a a a a a








 

Dvi naujos chromosomos uţbaigia genetinės informacijos apsikeitimą. 
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Mutacijos operatorius genetinėse operacijose atlieka palaikymo funkciją. Algoritmo pradţioje 

mutacijos koeficientas turi būti maţas, kad uţtikrintų individų sklaidą populiacijoje ir algoritmo 

konvergavimą. Vykstant evoliucijai ir daugėjant didesnį tinkamumą turinčių individų skaičiui, 

mutacijos tikimybė turi didėti, kad uţtikrintų ieškos galimybes sprendimo erdvės viduryje. 

Vėliausioje algoritmo stadijoje, mutacijos tikimybė turi būti išskaidyta į smulkias sritis ir tokiu 

būdu uţtikrinti lokalios paieškos galimybių didėjimą: 

 max 2

max

( )
;

( )
m

a G h h
P

b h h

  


 
 (1.8) 

čia Pm – mutacijos tikimybė; G – evoliucijos koeficientas, nusakantis mutacijos tikimybę;  b – 

kryţminimo tikimybės konvergavimo riba; hmax – didţiausia individo tinkamumo reikšmė; h – 

vidutinė tinkamumo reikšmė populiacijoje; h2 – individo mutacijos tinkamumas. 

Patobulintas gentinis algoritmas naudoja vieno taško mutacijos operatorių. Kiekvienos individų 

grupės bitas mutuoja su iš anksto nustatyta tikimybe. Jei individas mutuoja, tai atitinkama 

chromosomos vertė pakeičiama priešinga ir sukuriamas naujas individas. Individai mutuoja pagal 

tokią išraišką: 
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čia ui – atsitiktinis skaičius iš intervalo [0, 1]. 

1.2. Matematine morfologija pagrįsti algoritmai 

Matematinė morfologija yra sąlyginai atskira vaizdo analizės sritis [26: 697]. Paremti netiesinės 

algebros operatoriais, veikiančiais objekto formą, daugeliu atveju šie metodai panašūs į 

konvoliuciją. Vaizdo segmentavime naudojamas, kai reikalinga vaizdo apdorojimo sparta ir daţnai 

naudojami moderniose [15, 22] vaizdo apdorojimo algoritmuose. Matematinė morfologija daţnai 

naudojama, mikroskopais gautiems vaizdams analizuoti (biologiniams, medţiagų mokslo, 

geologiniams, kriminalistiniams, integrinių grandynų), pramoniniai inspekcijai, optiniam rašmenų 

atpaţinimui. 

Matematinė morfologija išnaudoja taškų aibės ypatybes, geometrinius integralus ir topologiją. 

Pradinė prielaida teigia, kad realūs vaizdai gali būti modeliuojami, naudojant bet kokių matmenų 

aibes (pvz. n-matė Euklido erdvė). 

Shao ir kiti [22] analizuoja matematinės morfologijos struktūrinio elemento kūrimą ir taikymą 

automobilių vaizdams segmentuoti. Struktūrinis elementas yra esminė matematinės morfologijos 

dalis, iš esmės struktūrinis elementas yra maţas vaizdas. Vaizdo geometrinės struktūros analizės 
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pagrindas matematinėje morfologijoje yra struktūrinio elemento atitikimo vaizdui stebėjimas. 

Paţymėjus poziciją, kurioje tam tikras struktūrinis elementas tinkamas, galima išgauti geometrinę 

vaizdo informaciją. Vaizdo informacija laikoma struktūrinio elemento dydis ir forma. Taigi, 

sukuriant skirtingus struktūrinius elementus galima analizuoti skirtingus vaizdus ir gauti skirtingus 

rezultatus. 

Struktūrinis elementas neturi fiksuotos formos ar dydţio. Jis sukuriamas priklausomai nuo 

įvesties vaizdo ir susietos informacijos, gaunamos iš matematinės morfologijos. Struktūrinio 

elemento dydis ir su juo susietos operacijos tiesiogiai daro poveikį vaizdo analizės rezultatams. 

Pagrindiniai matematinės morfologijos metodai yra plėtimasis ir erozija [9: 523], iš šių 

operacijų sudaromos visos kitos.  

Plėtimas (angl. dilation) 

Morfologinė plėtimo transformacija ⊕ (Minkovskio sudėtis) sujungia dvi aibes, vektorių 

sumos principu. X B plėtimas, tai visų elementų porų vektorinių sumų aibės, kurių komponentai 

yra iš X ir B 

 2{ : , ir };X B p p x b x X b B         (1.9) 

čia: X, B – taškų imtys; p – vektorinės taškų sumos rezultatas; x, b – vaizdo taškai priklausantys 

aibėms. 

Ėsdinimas (angl. erosion) 

Ėsdinimas ⊖ (Minkovskio atimtis) apjungia dvi taškų imtis panaudodamas vektorinę atimtį 

 2{ : kievienam };X B p p x b X b B       (1.10) 

čia: X, B – taškų imtys; p – vektorinės taškų sumos rezultatas; x, b – taškai priklausantys aibėms.  

Pataikė-nepataikė (angl. Hit-or-Miss) 

Pataikė-nepataikė morfologinis operatorius skirtas lokalioms taškų struktūroms nustatyti, kai 

struktūrinio elemento dydis yra lokalus. Tai šablono paieškos variacija, surandanti vaizdo taškų 

rinkinius, turinčius tam tikras ypatybes.  

Operaciją galima paţymėti kaip neapjungtų aibių porą 1 2( , )B B B , vadinamu sudėtiniu 

struktūriniu elementu. Pataikė-nepataikė transformacija  apibrėţiama taip: 

 1 2{ :  ir };cX B x B X B X      (1.11) 

čia: x – vaizdo taškas; B1, B2 – struktūriniai elementai; X – vaizdo taškų aibė. 
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Išraiška rodo, jog turi būti atitiktos dvi sąlygos tam, kad x būtų galutinėje imtyje X. Sudėtinio 

struktūrinio elemento B1, turinčio reikšminę vertę taške x, turi priklausyti X ir B2 – sudėtinis 

struktūrinis elementas turi priklausyti imčiai X
c
.  

Shoa naudoja genetinius algoritmus struktūrinio elemento sukūrimui. Sukuriant pradinę 

populiaciją iš istorinių galutinio tikslo vaizdo duomenų. Iš pradinės formos dekompozicijos P 

sukuriamas poaibis Ai, kur i = 1, 2, ..., N, Ai vadinama A aibės dekompoziciniu poaibiu, kurie sudaro 

pradinę sėklos (angl. seed) reikšmę. Morfologinė skeleto [9: 543] transformacija naudojama 

sėkloms rasti. 

Algoritmo tikslo funkcija turi būti derinama remiantis apdorojamu vaizdu. Shao aprašytame 

algoritme naudojami miesto eismo vaizdai. Automobiliams išskirti tokio tipo vaizduose tinkama 

tikslo funkcija yra pataikė-nepataikė morfologinė operacija. Taigi struktūrinio elemento Bj 

tinkamumo funkcija uţrašoma taip: 
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  (1.12) 

kur: 

 
1,  kai  atitinka ,

0,  kai  neatitinka ;
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i j
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čia: Ai – istoriniai duomenys, Bj – struktūrinis elementas. 

Algoritme naudojami trijų tipų kryţmino operatoriai: 

 aibių sankirtos kryţminimas; 

 aibių sąjungos kryţminimas; 

 ėsdinimo kryţminimas; 

analizuojant vaizdą, kryţminimo operatoriaus tipas parenkamas priklausomai nuo vaizdo tipo. 

Mutacijos operatorius algoritme sugeneruoja dvi atsitiktines sveikųjų skaičių poras x1, y1, x2, y2, 

kurie paneigs vaizdo taškus, kurių koordinatės (x1, y1) ir (x2, y2). 

Algoritmas yra efektyvus automobilių vaizdams segmentuoti, veikia realiuoju laiku. 

1.3. Grupavimo algoritmai 

Duomenų grupavimas į baigtinius grupių rinkinius yra esminė ţmogaus ypatybė. Grupės 

elementai ar tekstūros yra panašesnės į kitas, esančias grupėje, ir skiriasi nuo esančių  kitose 

grupėse. 

Vaizdo segmentavimas k-vidurkių (angl. k-means) grupavimo metodu, tai įvesties tekstūrų 

rinkinio S dalinimas į k dalių, kur k iš anksto ţinomas [1]. Metodas remiasi kiekvienos k grupės 
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(angl. cluster) centroidţių identifikavimu, kadangi leidţia atstumus tarp tekstūrų skaičiuoti 

tiesiogiai nuo centroidţių. 

1.3.1. Daugelio tikslų grupavimas su automatiniu k-nustatymu 

Shinichi Shirakawa [24] pasiūlė naują vaizdo segmentavimo algoritmą, paremtą daugelio tikslų 

grupavimu su automatiniu k-nustatymu. Šis algoritmas optimizuoja du grupavimo tikslus, visumos 

nuokrypį ir jungiamumą, kurie atspindi du iš esmės skirtingus gero grupavimo aspektus. Tokiu 

būdu gaunamas ne vienas sprendinys, o sprendinių rinkinys. Pirmasis tikslas, visumos nuokrypis 

apibrėţiamas kaip: 

 ( ) ( , );
k k

k

C C i C

Dev C i 
 

    (1.13) 

kur C yra visų grupių rinkinys; μk – grupės Ck centroidė; δ() – atstumo funkcija. Visumos nuokrypis 

turi būti minimizuojamas. Minimizavimas didina grupių skaičių. 

Antrasis tikslas, – jungiamumas,– apibrėţiamas kaip: 

 , ( )

1 1

( ) ;
i

N L

i nn j

i j

Conn C x
 

  (1.14) 

kur N – duomenų taškų skaičius; nni(j) – j-asis artimiausias duomenų i kaimynas; L – parametras, 

nusakantis kaimynų skaičių, kurie prisideda prie jungiamumo matavimų.  

Kiekvienas individas daugelio tikslų grupavimo algoritme atitinka grafą. Kiekvienas duomuo 

ţymimas, kaip mazgas, o briauna tarp gretimų mazgų rodo, kad šie yra vienoje grupėje. Kiekvienas 

individas turi N ilgio genus. 

Shinichi pasiūlytame algoritme sukurti pradiniams individams naudojamas daugybinis 

šakojimosi medis. Pastarasis yra trumpiausias medis, turintis visus mazgus grafe ir neturintis kilpų. 

Trumpiausias medis reiškia, kad pilna visų briaunų kaina yra minimali.  

Taip pat daugelio tikslų grupavimo metodas turi automatinę grupių skaičiaus nustatymo 

schemą. Ši schema paremta intervalų statistika. Pagal šią schemą yra sukuriami atsitiktiniai 

duomenys, pagal originalo principinius komponentus, ir šie duomenys yra grupuojami. Tinkamas 

grupių skaičius yra nustatomas naudojant atsitiktines priemones ir originalius duomenis. 

Evoliucinis vaizdo segmentavimas pagrįstas daugelio tikslų grupavimu. 1.1 paveikslas rodo 

individų fenotipą ir genotipą pasiūlytame metode. Individų atvaizdavimas grafo struktūra. Fenotipas 

atitinka vaizdo plokštumą. Kiekvienas pikselis paţymimas kaip mazgas, briauna tarp dviejų mazgų 

rodo, kad šie pikseliai priklauso tam pačiam regionui. Kiekvienas mazgas gali jungtis tik su pačiu 

savimi arba su keturiais gretimais kaimyniniais pikseliais. Šis grafas atitinka vaizdo segmentavimą. 

Kiekvienas individas turi N – ilgio geną. Genų dekodavimas reikalauja visų po-grafų atpaţinimo. 
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Taigi regionų skaičius nustatomas automatiškai atkodavimo eigoje. Remiantis šiais apribojimais 

tolimi regionai vaizdo plokštumoje nepapuola į tą patį regioną. 

Daugelio tikslų evoliucinis algoritmas: optimaliai struktūrai gauti naudojamas evoliucinis 

metodas. Naudojamas genotipas yra tiesinis, todėl galima naudoti paprastąjį genetinį operatorių. 

 

 

1.1 pav. Individų fenotipai (grafai) ir genotipai (eilutės) pasiūlytame metode. Grafas atitinka vaizdo 

plokštumą [24]. 

 

Naudojamas stipraus pareto evoliucinis algoritmas du. Šis algoritmas priskiria tinkamumo 

vertes individams pagal dominantinį ir tankio kriterijus. Individų atranka taip pat paremta šiais 

kriterijais. Joje yra dvi populiacijos – esama ir archyvinė. Kiekvienoje kartoje nedominantinis 

sprendimas esamoje populiacijoje ir archyve yra kopijuojamos į kitos kartos archyvą. Atranka 

vykdoma iš abiejų populiacijų – esamos ir archyvo. Stipraus pareto evoliucinis algoritmas du 

uţrašomas taip: 

1. Sukuriama pradinė populiacija P0 ir sukuriama tuščia archyvinė populiacija   ̅̅ ̅   . 

Nustatomas kartų skaičius t = 0. 

2. Skaičiuojama individų tinkamumo vertės Pt ir   ̅. 

3. Kopijuojame visus nedominantinius individus, esančius Pt ir   ̅ į     ̅̅ ̅̅ ̅̅ . Jei     ̅̅ ̅̅ ̅̅  dydis viršija 

 ̅, sumaţiname     ̅̅ ̅̅ ̅̅  kapojimo operatoriumi; kitaip, jei     ̅̅ ̅̅ ̅̅  dydis yra didesnis nei  ̅, 

uţpildome     ̅̅ ̅̅ ̅̅  dominantiniais individais, esančiais Pt ir   ̅. 

Fenotipas 

Genotipas 

Regionas 3 

Regionas 1 

Regionas 2 1   į 2 

2   į 6 

3   į 2 

4   į 4 

5   į 1 

6   į 5 

7   į 3 

8   į 4 

9   į 10 

10 į 11 

11 į 15 

12 į 8 

13 į 9 

14 į 13 

15 į 16 

16 į 16 
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4. Jei specialios sąlygos įvykdomos, grąţinami nedominantiniai individai, esantys     ̅̅ ̅̅ ̅̅ , kaip 

sistemos išvestys. 

5. Parenkami tėvai iš     ̅̅ ̅̅ ̅̅  pagal dvejetainę turnyro atranką. 

6. Taikomas kryţminimo ir matavimo operatorius tėvams ir nustatoma     ̅̅ ̅̅ ̅̅  gautai 

populiacijai. Didinamas kartos skaičius (t = t + 1) ir grįţtama į antrą ţingsnį. 

Tinkamumo priskyrimo ţingsnyje, stiprumo vertė S(i) ir tinkamumas F(i) yra apskaičiuojami 

kiekvienam individui i esančiam Pt ir archyvui   ̅. S(i) rodo dominuojančių sprendimų skaičių i-

tajam individui. F(i) yra dominatorių stiprumo verčių suma. Trečiame algoritmo ţingsnyje, 

nedominantiniai individai, kurių tinkamumas yra 0 pakeičiami     ̅̅ ̅̅ ̅̅ . Jei tokių individų skaičius yra 

didesnis nei archyvo dydis, tuomet archyvas parenkamas kiekviename ţingsnyje etape. Šiame 

operatoriuje individai, kurie turi minimalų atstumą iki kito individo, yra parenkami kiekviename 

etape. Jei nedominantiniai individai negali uţpildyti archyvo tiksliai, geriausi dominantiniai 

individai yra kopijuojami į     ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Tikslo funkcija: pasiūlytame metode, naudojamos dvi tikslo funkcijos, visumos nuokrypis ir 

briaunos vertė, kurios optimizuojamos tuo pačiu metu naudojant aptartąjį algoritmą. Šios tikslo 

funkcijos yra svarbūs vaizdo segmentavimo faktoriai. 

Visumos nuokrypis apibrėţiamas: 

 ,),()( 
 


RR Ri

k

k k

iRDev   (1.15) 

 kur R – visų regionų rinkinys. Visumos nuokrypis turi būti maţinamas. Atstumo funkcija δ() 

apibrėţiama kaip Euklidinis atstumas, ir naudojamos RGB arba CIE L*a*b*, kaip spalvų erdvė. 

Atstumo funkcija apibrėţiama kaip: 

 .222 BGRRGB   (1.16) 

Atstumo funkcija naudojant CIE L*a*b* spalvų erdvę, kuri apibrėţiama (1.17). Ši spalvų erdvė turi 

vienodą chromatinę skalę: 

  .*** 222

*** baLbaL   (1.17) 

Antroji tikslo funkcija, briaunų vertės yra apibrėţiamos (1.18) lygtimi. Šis tikslas įvertina 

suminius atstumus tarp ribose tarp regionų. Ši vertė yra skirtumo matmuo ribose tarp dviejų 

regionų. 
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kur N – pikselių skaičius; Fi nurodo keturis pikselio i kaimyninius pikselius; δ() – atstumo funkcija. 

Ši briaunos vertė taip pat maţinama, tai apytikriai maţina regionų skaičių. Maţinant šiuos du 

tikslus, gaunami įvairūs vaizdo segmentavimo metodai. Kitaip sakant, pasiūlytas metodas grąţina 

sprendimų intervalą, kuris turi skirtingą regionų skaičių. 

1.3.2. Daugiakomponentis vaizdo segmentavimo algoritmas hibridiniais 
dinaminiais genetiniais algoritmais ir neraiškiosios logikos c-vidurkiais 

Awad ir kt. [2] siūlomas vaizdo segmentavimo metodas apima neraiškiosios logikos c-vidurkių 

(angl. c-means) ir hibridinių dinaminių genetinius algoritmus (HDGA), kurie optimizuoja 

segmentavimą, nustatydami reikiamą grupių skaičių. HDGA chromosomose koduojamas kintamas 

grupių centrų skaičius, išlaikant nekintantį chromosomos ilgį. 

Įprastas neraiškiosios logikos (NR) c-vidurkių algoritmas veikia tokiu principu: tekstūrų imčiai 

iš n narių, ,...,i nx x x , algoritmas minimizuoja svorius grupėje, sumuodamas vidutinę kvadratinę 

klaidą, kaip tikslo funkciją J(U, V) 

 
1 1
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 x  (1.19) 

čia: xk – k-asis p-matmenų duomenų vektorius; vi – grupės i centro prototipas; uik – xk narystės 

laipsnis i-tojoje grupėje; m – svorio laipsnis kiekvienai neraiškiosios logikos narystei; dik(xk, vi) – 

atstumas tarp duomenų vektoriaus xk ir grupės centro vi; n – duomenų vektorių skaičius; c – centrų 

skaičius. Tikslo funkciją J(U, V) galima apskaičiuoti iteracinio proceso metu, kai narystės laipsnis 

uik ir grupės centras vi skaičiuojami pagal: 
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skaičiavimams taikomos ribos: 
1 1

[0,1],  1 ,  0
c km

ik ik iki k
u u k u N i

 
       . 

Neraiškioji logika, naudojama daugiakomponenčiams vaizdams grupuoti, gauna kintamą centrų 

skaičių iš hibridinių genetinių algoritmų. Taigi tik narystės laipsnio skaičiavimai atliekami pagal 

formulę (1.20), kuri pagreitina skaičiavimus. Kuo tiksliau parenkami grupių centrai, tuo tiksliau yra 

segmentuojama. 
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Awad teigimu, viena iš prieţasčių pasirinkti minėtą metodą yra galimybė atsisakyti iš anksto 

nustatytų grupių skaičiaus, kurio reikalauja neraiškiosios logikos c-vidurkių segmentavimo 

algoritmas. 

Hibridiniai dinaminiai genetiniai algoritmai. Optimizavimui įvykdyti generuojama pradinė 

sveikųjų skaičių populiacija 
1 2(0) { , ,..., },nPop Ch Ch Ch  kurioje kiekvienoje chromosomoje 

uţkoduojamos atsitiktinių grupių centrų Pc ir vaizdo taškų px, kurie parenkami vaizde, vertės. 

Parinktieji taškai yra kiekvienos grupės centro kairėje ( ,3 ,3 ,3 1,1 1,2 1,3 1       i i i j i i i jpx px px Pc px px px Pc    ). 

Maksimalus grupių centrų skaičius parenkamas pradinėje populiacijoje, siekiant uţtikrinti 

išsiskaidymą skirtingose chromosomose. Hibridiniai dinaminiai algoritmai išsiskiria gebėjimu 

išnaudoti chromosomas su skirtingais grupių centrų skaičiais. 

Awad genetinius algoritmus naudoja tikslo funkcijai (1.19) ir grupių skaičiui optimizuoti. 

Chromosomos Chi tinkamumas (angl. Fitness) kiekvienoje populiacijoje yra atvirkštinė tikslo 

funkcija (1.22). Priklausomai nuo tinkamumo vertės, kiekvienai chromosomai suteikiama galimybė 

būti išrinktai ruletės (angl. Roulette) rato principu, kai maţesnė vertė suteikia daugiau galimybių 

poruotis. Pagrindinė ruletės rato problema yra ankstyvo konvergavimo į lokalų optimumą tikimybė, 

dėl tinkamų (angl. fit) struktūrų dominavimo. Norint šio reiškinio išvengti, reikia išlaikyti daugelio 

individų atsikartojimo skaičių kaip įmanoma maţesnį. Tai pasiekiama taikant, prastą sprendimą 

reikia taisyti daţniau, nei gerą, strategiją. Taigi tinkamumo vertė Fit(Chi) gali būti panaudojama 

nustatyti mutacijos daţniui susietoje chromosomoje Chi. Parenkamos, viršutinė ir apatinė mutavimo 

daţnio ribos, kuriose mutacijos daţnis skaičiuojamas kiekvienai chromosomai, pagal jos 

tinkamumo įvertį, su sąlyga, kuo aukštesnis chromosomos tinkamumas, tuo maţesnis mutacijos 

daţnis. Tinkamumo vertė apskaičiuojama pagal formulę yra normalizuota intervale [0;1] 

 
1

Fit( ) ;
OF

iCh   (1.22)  

čia: Chi – i-toji chromosoma; OF – tikslo funkcija. Mutacijos kiekvienai chromosomai 

apskaičiuojamos pagal 

 max min min( ) (1 Fit( )) ( ) ;i iMD Ch Ch M M M      (1.23) 

čia: MD – mutacijos daţnis; Mmax – mutacijos maksimumas; Mmin – mutacijos minimumas. Ribinės 

mutacijos vertės parenkamos naudotojų. 

Dvi chromosomos atrenkamos, atsitiktinai suporuojamos ir sukuriami du nauji vaikai. Naujieji 

vaikai pakeičia tėvus ir jų tinkamumo įverčiai perskaičiuojami kopimo į kalną (angl. Hill-climbing) 

metodu. Awad paţymi, jog naudojant šį algoritmą reikia prisiminti jog: 

1. mutuoja tik grupių centrai; 
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2. kryţminimo ir mutacijos taškai neturi būti paţymėti. 

Kopimo į kalną metodas tiria gretimus taškus sprendimų erdvėje ir nurodo sparčiausią 

tinkamumo vertės kitimo kryptį. Metodas nuolatos tikrina grupių centrus kiekvienoje 

chromosomoje, kad uţtikrintų nuolatinį tinkamumo augimą. 

Pagrindinis algoritmo privalumas yra sutrumpėjęs laikas optimaliam sprendimui rasti. To 

prieţastis yra, priklausomai nuo grupių centrų, kintamas chromosomos ilgis. Kintamas chromosomų 

ilgis uţtikrina pakankamą populiacijos sklaidą, kuri veda prie optimalaus sprendimo. 

NR c-vidurkių – HDGA kooperacinis segmentavimo metodas 

Neraiškiosios logikos c-vidurkių ir hibridiniai dinaminiai algoritmai kooperuojami taip: 

neraiškioji logika atlieka grupavimo darbą, kol genetiniai algoritmai randa optimalų grupių centrų 

rinkinį, 1.2 pav. 

 

Pabaiga

Sukuriama populiacija 

su kintamo ilgio 

chromosomomis

HDGA išveda grupių 

centrus

Neraiškioji logika

Tikrinam rezultatą

Optimalu?

Defuzify

Ir įrašom segmentuotą 

vazdą

Ne

Taip

Vaizdo 

įvestis

Pradţia

1

2

2

1

 

1.2 pav. Neraiškiosios logikos c-vidurkių ir hibridiniai dinaminiai algoritmai kooperacijos algoritmas 

 

Neraiškioji logika ir hibridiniai dinaminiai genetiniai algoritmai veikia nuosekliai. Pirmiausiai 

genetiniai algoritmai suranda optimalų sprendinį, tuomet sprendimas perduodamas į neraiškiąją 

logiką, kuri iš eilės įvertina sprendinius ir grąţina rezultatą gentiniams algoritmams. Jei 
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neraiškiosios logikos sprendimas yra stabilus ir rezultatas daugiau nekinta, hibridiniai dinaminiai 

genetiniai algoritmai nutraukia darbą ir neraiškioji logika sukuria naują segmentuotą vaizdą iš 

paskutinių gautų grupių.   

1.4. Apţvalgos apibendrinimas 

Skyriuje detaliai aptarti penki algoritmai vaizdams segmentuoti. Du iš jų naudoja slenkstinę 

funkciją, du grupavimą, kai vienas veikia neraiškiosios logikos k-vidurkių, kitas c-vidurkių 

metodus, vienas algoritmas naudoja matematinę morfologiją. 

Abu slenkstiniai vaizdo segmentavimo algoritmai naudoja entropiją vaizdo segmentavimo 

kokybei įvertinti. Genetiniai algoritmai taikomi segmentavimo kokybės optimizavimui. Wu Kaihua 

algoritmas naudoja adaptyvų, kryţminimo ir mutacijos operatorių. Wei siūlomas kryţminimo ir 

mutacijos operatorių patobulinimas. 

Matematine morfologija ir genetiniais algoritmais pagrįstas metodas, skirtas struktūrinio 

elemento sudarymui. Šiame algoritme tikslo funkcija yra tiko-netiko (angl. Hit-or-Miss) 

morfologinė transformacija.  

Neraiškiosios logikos k-vidurkių grupavimo algoritmas naudoja du tikslus, visumos nuokrypį ir 

briaunos vertę, kurie optimizuojami vienu metu. Algoritme aprašomas genotipas yra tiesinis, todėl 

paprastas genetinis operatorius yra naudojamas. 

Neraiškiosios logikos c-vidurkių grupavimo algoritmas genetinius algoritmus naudoja 

optimaliam grupių skaičiui surasti. Įprasti genetiniai algoritmai papildomi adaptyviais kryţminimo 

ir mutacijos operatoriais. 

Visi penki algoritmai naudoja genetinius algoritmus vaizdui segmentuoti arba vaizdo 

segmentavimo kokybei optimizuoti. 
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2. GENETINIO OPTIMIZAVIMO METODŲ ANALIZĖ 

Skyriuje analizuojama genetinių algoritmų teorija ir taikymas praktikoje. Genetiniai algoritmai 

yra globalios ieškos metodas, tinkantis įvairioms uţduotims spręsti, atkartojant natūralioje gamtoje 

vykstančią evoliuciją. Skyriuje aptarsime pagrindines genetinių algoritmų dalis, populiaciją, 

chromosomą, genetinius operatorius – kryţminimą, mutaciją, reprodukciją. Taip pat aptarsime 

naudojamus lygiagretaus skaičiavimo genetiniais algoritmais metodus. 

2.1. Genetinių algoritmų koncepcija 

Dţonas Henris Holandas (angl. John Henry Holland) naudoja biologinius terminus, 

aiškindamas pagrindines genetinių algoritmų struktūras. Smulkiausias vienetas čia yra chromosoma. 

Chromosoma gali būti: dvejetainių skaičių seka arba objektų seka. Keletas chromosomų apjungtų į 

vieną bendrą struktūra sudaro populiaciją. Genetinio proceso metu populiacijos individai yra 

atrenkami, mutuoja, kryţminasi ir dauginasi, sukurdami naują populiaciją. Genetiniai algoritmai 

naudojami optimizavimo uţdaviniams spręsti. Taigi, paprasta optimizavimo problema yra [19] 

duotajai funkcijai: 

 : ,g D R  (2.1) 

reikia rasti: 

 
arg min .

x D

g
  (2.2) 

Iš matematinės pusės, sprendţiant šią problemą sprendimo kintamieji uţkoduojami, kaip eilutės ar 

vektoriai, kur kiekvienas komponentas yra simbolis iš ţodyno A. šios eilutės apjungiamos į 

chromosomas. Taigi vektorius x atitinka eilutę v, kurios simboliai yra ţodyne A, pagal išraišką 

 : ,lv A D  (2.3) 

kur l – eilutės ilgis, priklausantis nuo dviejų matmenų D ir A. Eilutės komponentai yra genai, kurie 

savo vertes verčia aleliais. Tai vadinama kodavimo funkcija [19]. Tai dar ţymima, kaip genotipo-

fenotipo kartografavimas (angl. mapping). A
l
 – genotipo erdvė, arba poerdvė (angl. subspace) Y, kai 

aibė D – problemos erdvė. 

Taigi optimizavimo problema tampa minimumo radimas 

 
min ( )

x Y

g x
  (2.4) 

kur: 
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 ( ) ( ( )).g x g v x  (2.5) 

Praktikoje riba tarp genotipo ir fenotipo daţnai išnyksta ir šie ţymėjimai g(v) ir g(x) naudojami 

pagal aplinkybes. Monotoninė g transformacija naudojama genetiniuose algoritmuose, dar 

vadinama tinkamumo funkcija (angl. fitness function), kuri aprašoma taip 

 : .f Y R  (2.6) 

Ši išraiška uţtikrina visuomet teigiamą tinkamumą. Paţymima, jog genotipo paieškos erdvė 

 ,lY A  (2.7) 

kuri teigia, jog kai kurie individai, gali duoti netinkamą sprendimą originaliai problemai. 

2.1.1. Pradinė populiacija 

Pradinės populiacijos dydţio ir individų atrankos metodo parinkimas vienas iš pagrindinių 

klausimų, kuriant genetiniais algoritmais paremtus skaičiavimus. Šis pasirinkimas daţnai priklauso 

nuo efektyvaus skaičiavimo laiko ir gebėjimo apskaičiuoti atsakymą. Intuityviai galima numatyti, 

jog egzistuoja tam tikras optimumas, priklausantis nuo eilutės ilgio. Praktikoje per maţa pradinė 

populiacija neduos pakankamai vietos sprendimų erdvės analizei, o per didelė pradinė populiacija 

tampa neefektyvi skaičiavimo laiko prasme. Deividas Edvardas Goldbergas (angl. David Edward 

Goldberg) pirmasis nustatė, jog pradinės populiacijos dydis turėtu eksponentiškai didėti 

priklausomai nuo eilutės ilgio. 

Chromosoma gali būti fiksuoto ilgio arba kintančio. Pirmuoju atveju genų skaičius sekoje yra 

konstanta, kuri apibrėţiama taip: 

 { ( [1], [2],..., [ ]) : [ ] 1.. },iG g g g n g i G i n      (2.8) 

Chromosomos – paprastai bitų sekos, sveikųjų skaičių arba realiųjų skaičių vektoriai. 

Bendruoju atveju genetinių algoritmų skeletas pavaizduotas paveiksle 2.1, jį sudaro šeši 

pagrindiniai ţingsniai: 

1. Sukuriama pradinė populiacija P iš atsitiktinai parenkamų individų; 

2. Įvertinamas kiekvieno individo g tinkamumas f(g); 

3. Atrenkamos dvi tėvų chromosomos; 

4. Sukuriami palikuonys y: 

a. Kartojama kol nebus sukurta pakankamai individų; 

5. Populiacija pakeičiama nauja P+1; 

6. Tikriname ar pasiektas tikslas, jei ne grįţtame į antrą ţingsnį.  
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2.1 pav. Bendrasis genetinių algoritmų atvejis [30: 142] 

 

Pradinės populiacijos, sudarytos iš apytiksliai 30 chromosomų, uţtenka daugumai uţduočių. 

Kitoks poţiūris taikomas ieškant maţiausio populiacijos dydţio. Taikant principą, kiekvienas 

sprendimų erdvėje esantis taškas turi būti pasiekiamas tik kryţminimo operatoriumi [19]. Sąlyga 

išpildoma tik esant bent vienam alelio genui kiekvienoje chromosomoje populiacijoje. Teigiant, jog 

visos chromosomos generuojamos atsitiktinai, tikimybė jog kiekvienoje chromosomoje egzistuoja 

bent vienas genas uţrašoma taip: 

 
* 1

2 (1 (1/ 2) ) .N lP  
 (2.9) 

Aproksimuojant eksponentine funkcija: 

  
* 1

2 exp( / 2 )NP l  
 (2.10) 

galima lengvai nustatyti, kad: 
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*

2[1 log( / ln ) / log 2].N l P  
 (2.11) 

Pavyzdţiui populiacija iš 17 narių uţtikrina 99,9 % tikimybę 50 genų chromosomoje. 

Daugiamačiams ţodynams, kur q daugiau uţ du paveiksle 2.2 matomas pavyzdinis populiacijos 

  

 

2.2 pav. Minimalus populiacijos dydis uţtikrinantis 99,9 % tikimybę, jog visi aleliai bus 

pradinėje populiacijoje [19: 28] 

 

dydis, uţtikrinantis 99,9 % genų egzistavimo tikimybę. Nors tai nėra visiškai optimalu, tačiau 

padeda surasti efektyvų populiacijos dydį ir priimtiną skaičiavimų trukmę. 

Nepriklausomai nuo pradinės populiacijos parinkimo, visuomet taikome, jog pradinė 

populiacija yra parenkama atsitiktinai. Tokiu būdu atrinkta populiacija nebūtinai turės tolygų 

pasiskirstymą sprendimų erdvėje, todėl naudojami statistinių metodų privalumai, ypač jei tai ne 

dvejetainiai ţodynai.  

Kitas metodas yra ţinomų teisingų sprendimų implantavimas į pradinę populiaciją. Kai kuriais 

atvejais tai duoda greitą sprendimą, tačiau kitais atvejais gali sukelti per ankstyvą populiacijos 

konvergavimą. 

Kitaip nei įprasti ieškos metodai, baigiantys darbą pasiekia lokalų optimumą, genetiniai 

algoritmai yra statistinis ieškos metodas, galintis veikti amţinai. Praktikoje taikomi skaičiavimo 

nutraukimo metodai: 

 tinkamumas pasiekia uţsibrėţtą tikslą; 

M
in

im
al

u
s 

d
y

d
is

 

Eilutės ilgis 
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 apribojimas skaičiavimo laikas; 

 populiacijos sklaida nukrinta ţemiau nustatytos; 

 maksimalus tinkamumas nekinta nurodytą iteracijų skaičių iš eilės. 

2.1.2. Atranka 

Evoliuciniuose skaičiavimuose atrankos operatorius M = išrinkti(P, v, ms) išrenka ms individus 

pagal jų tinkamumą v iš populiacijos P ir priskiria juos poravimosi baseinui M [30]. 

 

išrinkti( , , )

                                        

                                        ( . )

                                         (len( ) min{len( , )}) (len(

M P v ms p M p P

p M p G X

v p x R p P

M P ms



    

    

  

  ) ).M ms

 (2.12) 

Šiame poravimosi baseine, nuosekliai taikomas reprodukcijos operatorius. Atranka vykdoma 

deterministiniu būdu arba atsitiktiniu, priklauso nuo pasirinkto algoritmo ir jo taikymo 

skaičiavimuose. Papildomai elitizmu paremtus metodus galima papildyti archyvu A, kuriame 

laikomas atrankos procesas. 

Atrankos algoritmai skaidomi į dvi klases [30]: su pakeitimu (paţymėti r) ir be pakeitimo 

(ţymimi w). Atrankos algoritmuose be pakeitimų, kiekvienas individas populiacijoje P atrenkamas 

reprodukcijai, bent vieną kartą, todėl poravimosi baseine M individas atsiras tik vieną kartą. 

Poravimosi baseinai su pakeitimais gali turėti tą patį individą daug kartų. Įprasta atrankos 

algoritmus naudoti pakaitomis. Viena iš prieţasčių yra individų skaičius poravimosi baseine. Jei 

len(P) < ms poravimosi baseinas, sukurtas metodu be pakeitimų, turi maţiau individų nei ms, 

kadangi galima tik visa populiacija 

 atrinkti ( , , ) skaičiuojamEsamus( , ) 1 .wM P v ms p M p M      (2.13) 

Atrankos algoritmai turi didţiausią įtaka genetinių algoritmų spartai. Paprastai tinkamumo 

priskyrimas atliekamas prieš atranką ir atrankos operatoriai atrenka individus tik pagal tinkamumą 

v. Dauguma atrankos algoritmų operuoja tik skaliarinėmis reikšmėmis, todėl tenka pasikliauti 

tinkamumo priskirimu daugelio tikslų optimizavimo uţdaviniuose. Atrankos algoritmai gali būti 

apjungti į grandinę, tokiu būdų pirmosios atrankos išvestis tampa antrosios įvestimi ir t. t. Kartais 

pirmiausia naudojamas individų skaičių maţinantis atrankos metodas, paskui išrenkami individai 

poravimuisi. 

Atkirtimo metodas. Atkirtimo (angl. Truncate) metodas – deterministinis atrankos metodas 

arba slenkstinis metodas nustato k < ms geriausių individų populiacijoje P. Individai kopijuojami 

tol, kol poravimosi baseinas uţpildomas. Kai slenkstį k įprasta parinkti populiaciją P dalinanti į dvi 
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ar tris dalis. Atrankos metodas pirmiausiai išrūšiuoja populiaciją maţėjančia tvarka pagal 

tinkamumą v. Tuomet iteraciniu būdu pridedami k-1 individas į poravimosi baseiną.  

Atkirtimo metodas paprastai naudojamas genetiniuose algoritmuose su (μ λ)  ir (μ,λ)  

evoliucinėmis strategijomis. Bendruoju atveju šis metodas turėtu būti sujungiamas su tinkamumo 

priskirimo operatoriumi, turinčiu sklaidos informaciją, siekiant išvengti per ankstyvo algoritmo 

konvergavimo.   

Tinkamumo proporcijos atranka. Tinkamumo proporcijos atrankos metodas įgyvendintas 

originaliuose genetiniuose algoritmuose. Tai vienas iš seniausių atrankos metodų. Šiame metode 

individo 
1p P  tikimybė P(p1) patekti į poravimosi baseiną yra tiesiog proporcinga jo tinkamumo 

v(p.x) ir visų individų tinkamumo sumos santykiui: 

 

2

1
1

2

( . )
( ) .

( . )
p P

v p x
P p

v p x
 




 (2.14)   

Daţniausiai pasitaikantis yra ruletės rato (angl. roulette wheel) metodas pasiūlytas De Jongo 

(angl. De Jong) [6]. Šio metodo esmė individai išdėliojami ant ruletės, paveikslas 2.3. Ruletės rate 

kiekvieno individo uţimamas plotas atitinka jo tinkamumą. Tuomet ratas pasukamas ir tas individas 

ties kuriuo sustoja ratas įtraukiamas į poravimosi baseiną M. Ši procedūra kartojama kol, 

pasiekiamas pradinės populiacijos P dydis ms. Šio metodo pagrindinis trūkumas yra stipri 

tinkamumo funkcijos įtaka genetinių algoritmų konvergavimui. Metodas gerai veikia jei individų 

tinkamumas iš tiesų yra proporcingas [30].  

 

 

                                    a                                                                                    b 

2.3 pav. Ruletės atrankos metodo koncepcija [30: 125] 

 

Turnyro atranka. Turnyro atranka yra vienas iš populiariausių ir efektyviausių atrankos 

metodų. Metodas įgyvendinamas parenkant k individų iš populiacijos P ir lyginant juos viena su 
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kitu turnyre. Šio turnyro nugalėtojas patenka į poravimosi baseiną M. Šis metodas yra paprastas, 

todėl naudojamas daugelyje praktinių uţduočių. Individai į kiekvieną turnyrą atrenkami atsitiktinai 

pagal normalųjį pasiskirstymą. Laikantis nuostatos, kad poravimosi baseino dydis apytiksliai lygus 

individų populiacijoje skaičiui, kiekvienas individas turėtų dalyvauti turnyre du kartus. Geriausias 

individas tokiu atveju turės dvi savo kopijas. 

Šiame metode absoliuti tinkamumo reikšmė nieko nelemia, vienintelis svarbus dalykas tai 

vieno individo didesnis tinkamumas nei kito. 

Rango metodas. Rango metode individo tikimybė būti atrinktam priklausomai nuo jų padėties 

išrūšiuotoje populiacijoje. Naudojant rango atrankos metodą didesni tikslo funkcijos įverčiai 

išsilygina, išryškindami maţesnius. Bendru atveju įprastas rango metodas tinkamas kaip tinkamumo 

priskirimo procesas.   

2.1.3. Kryţminimas 

Kryţminimo operatorius genetiniuose algoritmuose yra tiesioginis gamtoje vykstančio 

rekombinacijos proceso atspindys. Kryţmino operatorius atlieka dviejų chromosomų genotipo 

sukeitimą [30]. 

Kryţminimo operacijas galima atlikti dviem būdais: 

 Vieno taško (angl. single point) kryţminimas; 

 Daugelio (angl. multipoint point) taškų kryţminimas. 

Atliekant vieno taško kryţminimą, abiejų tėvų chromosomos dalinamos atsitiktiniame taške. 

Pridedant pirmojo tėvo pirmąją dalį prie antrojo tėvo antrosios dalies sukuriamas palikuonis, 2.4a 

paveikslas. Dviejų taškų kryţminimo operatoriaus atlieka tėvų padalinimą į tris grupes ir sudedant 

pirmojo tėvo pirmą, trečią dalis ir antrojo tėvo antrą dalį gaunami palikuonys, 2.4b paveikslas. 

Bendruoju atveju daugelio taškų kryţminimo operatorius fiksuoto ilgio chromosomai yra 

analogiškas dviejų taškų kryţminimui, tik chromosomos dalinimas vykdomas į fiksuotą skaičių 

dalių, kurių kiekviena yra vienodo dydţio, 2.4c paveikslas. 

 

          a                                                                   b                                                             c 

2.4 pav. Kryţminimo operatorius fiksuoto dydţio chromosomoms [30: 148] 
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Kintamo ilgio chromosomų kryžminimo operatorius. Kintamo ilgio chromosomoms, 

naudojamos tokios pačios kryţminimo operacijos, tačiau chromosomos nebūtinai dalinamos tose 

pačiuose vietose. Palikuonių ilgis po šios kryţminimo operacijos gali kisti, nepriklausomai nuo tėvų 

ilgio, 2.5 paveikslas. 

 

 

           a                                                                  b                                                             c                                               

2.5 pav. Kryţminimo schema kintamo ilgio chromosomoms [30: 150] 

 

2.1.4. Mutacijos 

Mutacijos operatorius atlieka populiacijos individų sklaidos išlaikymo funkciją, atlikdamas 

nedidelius atsitiktinius pakeitimus esamuose genuose. Fiksuoto ilgio chromosomose, tai pasiekiama 

modifikuojant atsitiktinai pasirinkto geno vertę, kaip parodyta 2.7a paveiksle, apibendrinta 

mutacijos schema atvaizduojama 2.7b paveiksle, kai matuojančio geno vieta chromosomoje yra 

intervale 0 < n < len(g) mutuojantis genas pakeičiamas iš karto. Dvejetainėse chromosomose 

atliekama reikšmės inversija. Naudojant sveikųjų skaičių chromosomas, geno mutacija atliekama 

pakeičiant geną iš normaliojo pasiskirstymo skaičių aibės. 

 

             a                                                                     b                                                                    c 

2.6 pav. Vieno geno mutacijos schema (a), daugelio genų mutacija (b, c) [30: 148] 

 

Kintamo ilgio chromosomose mutacija gali būti atliekama dar dviem papildomais būdais: 
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  įterpiant keletą genų su atsitiktinai parinktomis vertėmis (aleliais) pasirinktoje 

chromosomos vietoje; 

 panaikinant atsitiktinai parenkamus genus chromosomoje. 

Abu metodus netiesiogiai atlieka kryţminimo operatorius, rekombinacija iš dviejų vienodų 

chromosomų gali vesti prie genų pašalinimo, o dviejų skirtingų chromosomų – naujų genų įterpimu. 

Dėl kintančio chromosomos ilgio, chromosomos turi būti iš vienodų komponentų.  

 

 

a                                                                                              b 

2.7 pav. Kintamo ilgio chromosomos mutacijos schemos [30: 149] 

 

2.1.5. Perstatymas 

Perstatymo (angl. permutation) operatorius yra alternatyvus mutacijos operatorius, kur dviejų 

chromosomų genai sukeičiami pagal 2.8 paveiksle pavaizduotą schemą. Ši operacija prasminga, kai 

genuose uţkoduota panaši informacija. Perstatymo operatorių pravartu naudoti ieškant optimalios 

verčių ar funkcijų sekos, pavyzdţiui, keliaujančio pardavėjo problema [30]. Tokiu būdu genuose 

uţkoduojamas lankomų miestų eiliškumas. 

 

2.8 pav. Perstatymo operacija [30: 148] 

 

2.2. Lygiagretieji genetiniai algoritmai  

Genetiniai algoritmai iš prigimties yra lygiagretūs [20], todėl tyrėjai išnaudoja šį privalumą [4, 

14, 25]. Bendruoju atveju egzistuoja keturios lygiagrečių genetinių algoritmų rūšys: 
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 globaliosios populiacijos šeimininko-vergo (angl. master-slave); 

 tiksliojo paskirstymo (angl. fine-grained) vienos populiacijos; 

 apytikslio paskirstymo (angl. coarse-grained) daugelio populiacijų; 

 hierarchiniai lygiagretieji genetiniai algoritmai. 

Šeimininko-vergo genetiniai algoritmai, paveikslas 2.9 turi tik vieną populiaciją, tačiau 

tinkamumo skaičiavimus išdalina keliems procesoriams. Atrankos ir kryţminimo operatoriai apima 

visą populiaciją, todėl ši struktūra dar vadinama globaliais genetiniais algoritmais. Populiacijos 

įvertinimas atliekamas lygiagrečiai, kiekvienas individas gali poruotis ir rungtyniauti su bet kuriuo 

kitu esančiu populiacijoje. Lygiagrečiai skaičiuojama dalis  yra individo tinkamumo skaičiavimas, 

kadangi individai nepriklauso vienas nuo kito. Paskirstytos-atminties kompiuteryje populiacija 

saugoma viename procesoriuje – šeimininko (angl. master) procesoriuje, kuris paskirsto individus 

procesoriams – vergams (angl. slave) įvertinti tinkamumui. Šie genetinių, kryţminimo, mutacijos, 

operatoriais sukuria naujus individus. Priskiriamu individų skaičius gali būti konstanta, tačiau 

galima individus paduoti adaptyviai, balansuojant procesoriaus apkrovimą. 

 

 

2.9 pav. Šeimininko-vergo genetinių algoritmų schema 

 

Dalinant skaičiavimo srautus šio tipo lygiagrečiuose skaičiavimuose, daţniausiai naudojamas 

sinchroninis metodas. Todėl šeimininko-vergo genetiniai algoritmai veikia tokiu pat principu kaip ir 

originalieji, vienintelis skirtumas tampa skaičiavimų greitis. Įgyvendinus asinchroninį skaičiavimų 

metodą, kai laisvas procesorius prisiima naujus skaičiavimus, pakeičiamos įprastos genetinių 

algoritmų ypatybės. Globalus paskirstymo metodas neturi jokios informacijos apie kompiuterio 

struktūrą, todėl gali būti sėkmingai įgyvendinamas bet kokioje aplinkoje. 

Tikslaus paskirstymo genetiniai algoritmai, 2.10 paveikslas, sudaromi iš vienos išskirstytos 

populiacijos, todėl daţnai naudojami masiškai lygiagrečiuose procesoriuose, pavyzdţiui 

kompiuterio video posistemėse. Atranka ir poravimasis atliekamas tarp artimiausių kaimynų, tačiau 

kaimynystės gali persidengti, taip leisdamos poruotis visiems individams populiacijoje. 
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2.10 pav. Tikslaus paskirstymo genetinių algoritmų schema 

 

Apytikslio paskirstymo genetiniai algoritmai, 2.11 paveikslas, sudaromi iš keleto 

subpopuliacijų, tam tikrais intervalais besikeičiančių individais. Apsikeitimo procesas – migracija 

valdoma keleto parametrų: 

 subpopuliacijų apjungimo topologijos; 

 migracijos daţnio, nustatančio kiek individų migruos; 

 migracijos intervalo, atsakingo uţ migracijos daţnumą. 

Dėl naudojamos sinchroninės migracijos, operatorius suveikia fiksuotais intervalais. Migracijos 

laiko nustatymas turi daug įtakos genetinių algoritmų konvergavimui. Tikimybiniu būdu atrenkami 

geriausi individai migruoja į nurodytą subpopuliaciją, joje pakeisdami prasčiausius individus. 

Didelę įtaką gero sprendimo priėmimui, turi genetinio algoritmo topologija, tankus išdėstymas 

leidţia greičiau pasiekti tinkamą rezultatą. Apytikslio paskirstymo algoritmai dar vadinami 

paskirstytaisiais genetiniais algoritmais. Ši struktūra daţnai taikoma paskirstytos-atminties daugelio  

 

2.11 pav. Apytikslio paskirstymo genetinių algoritmų schema 



VGTU ELEKTRONIKOS FAKULTETAS 

34  Gintautas MUŠKETAS 

 

instrukcijų srauto (angl. stream) kompiuteriuose. Apytikslio paskirstymo algoritmai pelnė 

populiarumą dėl lengvo įgyvendinimo. Kadangi šis metodas naudoja nuosekliai apjungtas 

populiacijas, tereikia labai nedaug papildomo programos kodo jam įgyvendinti.  

Genetinių algoritmų pagrindų nekeičia tik šeimininko-vergo metodas. Hierarchinis 

lygiagrečiųjų genetinių algoritmų metodas apjungia keletą skirtingų tipų lygiagrečiųjų genetinių 

algoritmų, pavyzdţiui šeimininko-vergo ir tiksliojo paskirstymo arba šeimininko-vergo ir apytikslio 

paskirstymo ir t. t.   

 

2.3. Trumpas skyriaus apibendrinimas 

Skyriuje analizuojama genetinių algoritmų komponentai, populiacija, chromosoma, 

kryţminimo ir mutacijos operatoriai, atrankos metodai.  

Chromosoma sudaroma iš atsitiktinai sukuriamų genų sekos, kurie uţkoduoja tam tikrą 

informaciją apie sprendţiamą uţdavinį. Chromosomos gali būti kintamo arba fiksuoto ilgio, 

sudarytos iš dvejetainių arba sveikųjų, realiųjų skaičių sekos. 

Pagrindiniai genetinių algoritmų komponentai aprašomi skyriuje: 

 populiacija; 

 kryţminimo operatoriaus; 

 mutacijos operatoriaus; 

 perstatymo operatoriaus. 

Aptariamos lygiagretaus skaičiavimo genetiniais algoritmais struktūros: 

 Šeimininko-vergo; 

 Tiksliojo paskirstymo; 

 Apytikslio paskirstymo; 

 Hierarchinė. 
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3. EKSPERIMENTINIŲ DUOMENŲ ATRANKA IR EKSPERIMENTO 

EIGA 

Skyriuje aptariama siūloma vaizdo segmentavimo lygiagrečiais genetiniais algoritmais sistema 

integrinių grandynų vaizdams segmentuoti. Analizuojamos sistemos dalys ir naudojami metodai. 

Aprašoma filtrų sekos atrinkimo kriterijai, naudojami genetiniai operatoriai ir jų sandara. 

Paskutinėje dalyje pristatomi analizuojami vaizdai. 

3.1. Sukurtos sistemos analizė 

Šiame darbe siūlomas patobulintas integrinių grandynų vaizdų segmentavimo algoritmas, 

naudojantis lygiagrečiuosius genetinius algoritmus vaizdo filtrų sekos parametrams optimizuoti 

arba parinkti optimalią filtrų seką. Optimali seka duoda geriausią filtrų sekai integrinių grandynų 

sluoksnių vaizdų segmentavimo kokybę. 

Dabartinis naudojamas algoritmas nėra pakankamai efektyvus, dėl eksperimentiniu būdu 

atrenkamų filtrų parametrų ir galimų filtrų sekos. Kiekvienas filtras sekoje turi bent vieną keičiamą 

parametrą. Taigi didinant filtrų seką, reikalingą integrinių grandynų vaizdams segmentuoti, 

parametrų kombinacijų skaičius auga taip: 

 ;k f p r    (3.1) 

kur: k – galimų filtrų parametrų kombinacijų skaičius; p – filtro parametrų skaičius; f – filtrų 

skaičius sekoje; r – galimų parametro reikšmių skaičius. Todėl rankinis optimalaus sekos parametrų 

rinkinio parinkimas tampa sudėtinga uţduotimi. Analogiškai bandant atlikti nuosekliąją paiešką, 

skaičiavimų laikas yra neadekvatus rezultatui. 

Siūloma sistema sudaryta iš trijų komponentų: 

 segmentavimo filtrų sekos; 

 genetinio optimizavimo modulio; 

 integrinių grandynų projekto arba etalono segmentuojamo sluoksnio etalono. 

Optimizavimo modulis geba atlikti dvi funkcijas: 

 tik filtrų parametrų optimizavimą; 

 fiksuoto ilgio filtrų sekos ir jų parametrų optimizavimą. 

Genetinio optimizavimo modulis naudoja tokį algoritmą: 

1. Įvedamas segmentuojamas integrinių grandynų sluoksnio vaizdas ir jo etalonas; 

2. Sukuriama atsitiktinė populiacija P iš individų skaičiaus l; 

3. Nustatomas iteracija i = 0; 

4. Įvertinamas individų tinkamumas populiacijoje P; 
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5. Individai atrenkami kryţminimui; 

6. Individai mutuoja; 

7. Atrenkami geriausi individai populiacijoje; 

8. Sukuriami nauji atsitiktiniai individai ir pridedami į populiaciją P; 

9. Sukuriama nauja populiacija P+1, iš kurios pašalinami blogiausi individai; 

10. Nustatomas iteracijos skaičių i+1, kartojama nuo ţingsnio 4 tol, kol: nustatyta tinkamumo 

vertė neatitiko nustatytos arba neviršytas maksimalus iteracijų skaičius, arba maksimalus 

populiacijos tinkamumas nekito nustatytą iteracijų skaičių iš eilės. 

Siekiant uţtikrinti kuo didesnį sisteminį suderinamumą, pasirinkta Windows operacinė sistema 

ir jai skirta .NET programavimo aplinka. Šis sprendimas leidţia išnaudoti sistemą, negalvojant apie 

būtinos atminties išskyrimą ar resursų atlaisvinimą, programavimo aplinka atlieka tai automatiškai. 

Taip pat išlaikomas ţemo lygio priėjimas prie sistemos atminties, panaudojant nuorodų (angl. 

pointers) aritmetiką. Reikalui esant, aplinka sugeba perstumti darbinėje atmintyje saugomus 

objektus į kitą, darbinės atminties vietą. Dėl naudojamos programavimo aplinkos sistema veikia 32 

bitų ir 64 bitų sistemose, uţtenka sistemą perkompiliuoti nurodant naudojamą architektūrą. 

3.2. Filtrų sekos atranka 

Pirmuoju atveju filtrų sekos parenkamos eksperimentiškai srities ekspertų. Atrinktoji filtrų seka 

tinka vieno integrinių grandynų sluoksnio vaizdo segmentavimui. Tačiau lusto gamybos metu, 

galima patikrinti visus vieno tipo sluoksnių vaizdus, tokiuose pat lustuose. 

Optimizuojama filtrų seka sudaromos iš slenksčio, parinkimo pagal objekto dydį, matematinės 

morfologijos, inversijos ir spalvotų vaizdų vertimo pilkais filtrų. Pirmieji du filtrai sekoje yra 

fiksuoti, visi likusieji atrenkami eksperimentiškai. Atranka vykdoma imant atsitiktinę filtrų seką, 

laikantis nuostatos, kad pirmieji du filtrai yra nekintami, ir iš eilės pritaikant segmentuojamam 

vaizdui. Bendruoju atveju naudojama filtrų struktūra sudaro tokią grandinę: 

1. Spalvoto vaizdo vertimas pilku; 

2. Naudojamas slenkstinis filtras; 

3. Taikomi eksperimentiškai atrenkami filtrai. 

Filtrų sekos ilgis priklauso nuo segmentuojamo vaizdo tipo ir jo sudėtingumo, pvz. KMOP 

aktyviųjų sričių vaizdo segmentavimui naudojama devynių filtrų seka, o metalo takeliams tinkamai 

segmentuoti reikalinga keturiolikos filtrų seka. Pasirenkamos filtrų sekos ilgis nustatomas ranka 

derinant filtrų eiliškumą ir parametrus. Kiekvienas filtras eilėje pritaikomas ir stebimas tarpinis 

rezultatas. Jei ekspertas pastebi teigiamą segmentavimo pokytį, filtras paliekamas ir dedamas kitas 

filtras arba modifikuojami jau esamo filtro parametrai. Manant, jog ši filtrų seka turi tinkamus 

parametrus, naudojamas genetinio optimizavimo modulis. Parinktoji filtrų seka turi būti lanksti ir 
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universali, kad genetinio optimizavimo modulis galėtų plačiai taikyti filtrų sekoje perduotas vaizdo 

apdorojimo operacijas ir jų parametrus. Sudarius seką tik iš keleto neuniversalių filtrų, gerų 

optimizavimo rezultatų tikėtis neverta. Pavyzdinė filtrų seka integrinių grandynų aktyviųjų sričių 

vaizdo segmentavimui yra: 

1. Adaptyvusis slenksčio filtras [15]; 

2. Erozija; 

3. Dviejų struktūrinių elementų ploninimo; 

4. Atrinkimo pagal objekto dydį; 

5. Pataikė-nepataikė morfologinio operatoriaus; 

6. Pataikė-nepataikė morfologinio operatoriaus; 

7. Plėtimosi; 

8. Pataikė-nepataikė morfologinio operatoriaus; 

9. Pataikė-nepataikė morfologinio operatoriaus. 

Šios filtrų sekos pritaikymas vaizdo aktyviųjų sričių vaizdo fragmentui matomas, 3.1b pav., 

originalus vaizdas pateikiamas, 3.1a pav. 

 

   
   a                                                        b 

3.1 pav. Aktyviųjų integrinių grandynų sluoksnių vaizdo fragmentas (a), optimizuotos 

kokybės segmentuotas vaizdo fragmentas (b) 

 

3.3. Filtrų sekos parametrų optimizavimo metodai 

Filtrų sekos parametrų optimizavimui pasirinkti lygiagretūs genetiniai algoritmai. Genetiniai 

algoritmai yra pasirinkti dėl paieškos atlikimo visoje sprendimų erdvėje ir nebūtino iš anksto 

ţinomo tinkamo atsakymo. Įgimtos lygiagretumo savybės genetiniuose algoritmuose išnaudojamos 

optimizavimo greičiui padidinti. 

Filtrų parametrų sekos optimizavimui naudojama chromosoma, kuri sudaroma iš visų filtrų 

parametrų eilutės (ţr. 3.2 programos kodą). Filtrų sekos parametrai nuosekliai sudedami į sveikųjų 
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skaičių seką. Modulis naudoja fiksuoto ilgio chromosomas, kuris nustatomas automatiškai pagal 

naudojamų filtrų sekos parametrų sumą. Tokiu būdu chromosomos ilgis kinta priklausomai nuo 

naudojamų filtrų ir jų parametrų skaičiaus. 

 

3.2 Chromosomos sukūrimas 
IChromosome shrtChromosome = null; 

            int ushortCount = 0; 

            foreach (IGFilter f in Filters) 

                ushortCount += f.ShortParameterCount; 

 

            if (!gaChkBoxAutoSequence.Checked) 

            { 

                shrtChromosome = new ShortArrayChromosome (ushortCount, 

ushort.MaxValue);             

} 

 

kur shrtChromosome – pradinė sveikųjų skaičių chromosoma; f – i-tasis filtras sekoje; ushortCount 

– bendras filtrų parametrų skaičius. Pasirinkta sveikųjų skaičių tipo chromosoma, norint išvengti 

papildomo chromosomos kodavimo dvejetaine seka. 

Modulyje naudojamas vieno taško chromosomos kryţminimas. Pirmiausiai tikrinama, ar 

chromosomos tinkamos kryţminimui. Imamos dvi chromosomos iš populiacijos. Atsitiktinai 

sugeneruojama dviejų chromosomų kryţminimo tikimybė. Palyginama su iš anksto uţduotu 

kryţminimo koeficientu, jei tikimybė yra maţesnė arba lygi nurodytajai, chromosomos tinkamos 

poravimuisi (ţr. 3.3 programos kodą). Atlikus kryţminimo operaciją kiekvienas palikuonis 

įvertinamas atskirtai ir pridedama prie pagrindinės populiacijos. 

 

3.3 Chromosomų atrinkimas kryţminimui 
for ( int i = 1; i < size; i += 2 ) 

             {if ( rand.NextDouble( ) <= crossoverRate ) 

                { 

                    IChromosome c1 = population[i - 1].Clone( ); 

                    IChromosome c2 = population[i].Clone( ); 

                    c1.Crossover( c2 ); 

                    c1.Evaluate( fitnessFunction ); 

                    c2.Evaluate( fitnessFunction ); 

                    population.Add (c1); 

                    population.Add (c2);}   

} 

   

kur: size – populiacijos population dydis; crossoverRate – nustatyta kryţminimo tikimybė; 

population – pradinė populiacija, c1, c2 – atrinktieji tėvai; fitnessFunction – tinkamumo funkcija. 

Kryţminio taškas parenkamas atsitiktinai kiekvieno kryţminimo metu. 

Mutacijos operatorius veikia tokiu pačiu principu. Imama kiekviena chromosoma ir 

sugeneruojama chromosomos mutacijos tikimybė. Jei gautoji tikimybė yra maţesnė ar lygi 
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nustatytai mutacijos tikimybei, mutacija vykdoma (ţr. 3.4 chromosomos mutacija), kitu atveju 

nevykdoma. Mutacijos operatorius atsitiktinai parenka vieną geną chromosomoje ir pakeičia jį 

atsitiktinai sugeneruojama nauja verte. 

 

3.4 Chromosomos mutacija 
for ( int i = 0; i < size; i++ ) 

            { 

                if ( rand.NextDouble( ) <= mutationRate ) 

                { 

                    IChromosome c = population[i].Clone( ); 

                    c.Mutate( ); 

                    c.Evaluate( fitnessFunction ); 

                    population.Add( c );                }} 

 

Čia: size – populiacijos dydis; mutationRate – skaičiavimo pradţioje nustatyta mutacijos tikimybė; 

c – laikina chromosoma; fitnessFunction – tinkamumo funkcija. Įvertinus tinkamumą naujai sukurta 

chromosoma pridedama prie pradinės populiacijos. 

Chromosomos naujai populiacijai atrenkamos naudojant turnyro atrankos metodą. Taigi, 

individų tinkamumas priklauso tik nuo tarpusavio tinkamumo. Visų populiacijoje esančių individų 

tinkamumas yra įvertinamas. Individai išrikiuojami pagal tinkamumą, nuo didţiausio iki maţiausio.  

Iš populiacijos išmetamos visos perteklinės ir blogiausios chromosomos. Priklausomai nuo 

pasirinkto naujų chromosomų skaičiaus, kiekvienoje iteracijoje sugeneruojamas nustatytas skaičius 

naujų chromosomų. Apskaičiuojamas jų tinkamumas ir šios pridedamos prie pagrindinės 

populiacijos, šis procesas uţtikrina populiacijos individų sklaidą (ţr. 3.5 Chromosomų atranka). 

 

3.5 Chromosomų atranka 
int randomAmount = (int) ( randomSelectionPortion * size ); 

          selectionMethod.ApplySelection( population, size - randomAmount ); 

            if ( randomAmount > 0 ) 

            { 

                IChromosome ancestor = population[0]; 

                for ( int i = 0; i < randomAmount; i++ ) 

                { 

                    IChromosome c = ancestor.CreateNew( ); 

                    c.Evaluate( fitnessFunction ); 

                    population.Add( c );                }            } 

 

Čia: size – populiacijos dydis; randomSelectionPortion – nustatytas atsitiktinai generuojamų 

chromosomų skaičius; c – laikina chromosoma; fitnessFunction – tinkamumo funkcija; ancestor – 

buvusi populiacija. 
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3.4. Automatinis filtrų sekos parinkimo ir parametrų optimizavimo 
metodas 

Šiame darbe siūloma pagerinta sveikųjų skaičių chromosoma automatizuotam optimalios filtrų 

sekos sudarymui.  Chromosomoje uţkoduojama vaizdo segmentavimo filtrų parametrai ir filtrų 

eiliškumas. Tokiu būdu gaunama fiksuoto ilgio, dviejų dalių chromosoma. Pirmoje dalyje saugomi 

filtrų parametrai, antroje filtrų eiliškumas, 3.6 pav. 

 

p1 p1 … pn f1 … fn 

3.6 pav. Patobulintos chromosomos struktūra 

 

Chromosomoje naudojamas vieno taško kryţminimo ir perstatymo operatorius. Pirmiausiai 

sugeneruojama atsitiktinė chromosomų kryţminimo tikimybė, kuri lyginama su nustatyta 

kryţminimo tikimybe. Jei tikimybė maţesnė arba lygi, imama chromosomų pora, ir atliekama 

kryţminimo operacija. Kryţminimo taškui nustatyti generuojamas atsitiktinis skaičius kurio 

maksimalus ilgis yra: 

 max( ( )) 1;k len p   (3.2) 

kur: k – kryţminimo taškas; len(p) – filtrų parametrų sekos ilgis. Tuomet prie pirmojo tėvo pirmos 

dalies pridedama antrojo tėvo antra dalis, atitinkamai padaroma su antruoju:  prie antro tėvo antros 

dalies pridedama pirmo tėvo pirma, dalis ir sukuriami palikuonys. 

Filtrams atrinkti naudojamas perstatymo operatorius, tai leidţia išlaikyti ir sukurti filtrų seką, 

turinčią visus skirtingus pradinius filtrus. Perstatymas vykdomas tik chromosomos f dalyje ir tik tuo 

metu, kai vykdomas chromosomos kryţminimas. Perstatymui atlikti naudojamas ţodynas, kuriame 

saugoma informacija apie šiuo metu egzistuojančių filtrų struktūrą. Tuomet imamas pirmas tėvo 

chromosomoje esantis genas ir tikrinama ţodyne, ar jis laisvas. Jei genas laisvas įrašomas į pirmą 

ţodyno poziciją ir tampa uţimtas. Tuomet imamas antras genas f2 ir lyginamas su pirmu, jei šie 

sutampa, ţodyne – ieškoma laisvo, kuris priskiriamas. Jei likę daugiau laisvų genų, naujas genas 

parenkamas atsitiktinai. 

Pirmos chromosomos dalies mutacijos operatorius yra analogiškas filtrų sekos parametrų 

optimizavimui. Mutacijos operatorius atsitiktinai parenka vieną geną chromosomoje ir pakeičia jį 

atsitiktinai sugeneruojama nauja verte. Filtrų sekos struktūros mutacija vykdoma atsitiktinai 

sugeneruojant dviejų filtrų vietų indeksus ir sukeičiant juos vietomis. 
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3.5. Lygiagrečiųjų  genetinių algoritmų metodai 

Sistemoje naudojami šeimininko-vergo tipo lygiagretieji algoritmai. Toks sprendimas 

pasirinktas dėl paprasto įgyvendinimo homogeninėje sistemoje, tai yra centriniame procesoriuje. 

Sistema sugeba išnaudoti vieną, du, keturis arba aštuonis centrinio procesoriaus branduolius. 

Lygiagretiems skaičiavimams, kryţminimui ir mutacijai, naudojami du papildomi metodai 

ParallelCrossover ir ParallelMutate, (ţr. 3.7 lygiagretaus mutacijos operatoriaus metodas). 

 

3.7 Lygiagretaus mutacijos oepratoriaus metodas 
public virtual void ParallelMutate2 () 

        { 

            tmpPopulation0.InsertRange (0, population.GetRange (0, 

population.Count / threadCount)); 

   … 

            ThreadStart ts0 = () => HalfMutate (tmpPopulation0); 

   … 

            Thread t0 = new Thread (ts0); 

           … 

            t0.Start (); t1.Start (); 

            t0.Join (); t1.Join ();        } 

 

kur tmpPopulation0 – pradinės populiacijos P dalis; population – pradinė populiacija P; 

threadCount  - programoje naudojamų gijų skaičius; ts0 – naujos gijos iškviečiamas metodas; t0 – 

nauja gija; t0.Start(), t0.Join() – gijos skaičiavimų paleidimas ir sustabdymas. Naudojamu metodu 

Join() galima sinchronizuoti gijų darbą. 3.8 paveiksle, pateikiama lygiagrečiųjų genetinių algoritmų 

UML veiklos diagrama.  

Chromosomų įvertinimas po kryţminimo ir mutacijos operatorių atliekamas dalinant 

populiaciją į naudojamų gijų skaičių. Taigi, kiekviena gija įvertina savo populiacijos dalį atskirai, o 

atranka atliekama nuosekliai.  

Lygiagretiems skaičiavimams naudojama .NET platformos klasė BackgroundWorker. Su šia 

klase galima išskirti programinę giją (angl. thread), kurioje atliekami skaičiavimai. Šios klasės 

naudojimas uţtikriną sistemos atsaką. Paprastai naudojant vienos gijos programas ilgi skaičiavimai 

naudotojui vizualiai sustabdo programos veikimą, nors procesas ir vyksta. Siekiant to išvengti 

naudojama sistemoje naudojama minėtoji biblioteka. 

Skaičiavimo greičio didinimui naudojama klasė Threads, kurios pagalba galima sukurti vieną 

ar kelias papildomas programos vykdymo gijas. Tarp sukurtų gijų yra dalinamas skaičiavimų 

srautas. Šios gijos nėra siejamos tarpusavyje, tai apsunkina įrašymą. Didinant programinių gijų 

skaičių, didelę įtaką turi operacinės sistemos gebėjimas skirstyti procesoriaus resursus. Praktikoje 

daţnai naudojama vienos gijos panaudojimas per branduolį, tačiau galima naudoti ir didesnį skaičių. 
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3.8 pav. Lygiagrečių genetinių algoritmų UML veiklos diagrama 

3.6. Eksperimente naudojamų vaizdų analizė 

Eksperimentams naudojami 180 nm KMOP technologijos integrinių grandynų tranzistorių 

aktyviųjų sričių sluoksnio vaizdai, 3.9 paveikslas. KMOP technologijos tranzistorių santakos ir 

ištakos sritys integrinių grandynų gamybos metu formuojamos įterpiant priemaišas į silicio pagrindą 

[15]. Priklausomai nuo gamybos proceso santakos-ištakos sritis būna atskiros arba sudaro bendrą 

plotą, ir vadinamos aktyviosiomis sritimis. 
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a                                                   b 

3.9 pav. KMOP Aktyviųjų sričių vaizdo dalis (a), vaizdo dalis su paryškintais 

segmentuojamais objektais (b) [15] 

 

3.9a paveiksle, matoma KMOP 180 nm aktyviųjų sričių vaizdo dalis. Segmentuojuont vaizdą 

išskiriamos paryškintos sritys,  3.9b pav.. Šio tipo vaizdams būdingas segmentuojamų objektų 

nevienalytiškumas ir tekstūros likusios iš virš jo esančiu sluoksnių, pavyzdţiui kontaktinių angų ar 

tranzistorių elektrodų [15]. 

Metaliniai  takeliai,   3.10 paveikslas,  KMOP  tranzistoriuose  naudojami  apjungti  aktyvųjį  ir  

 

        
a                                                  b 

3.10 pav. KMOP tranzistoriaus metalo takelių sluoksnio vaizdas (a), vaizdo dalis su 

paryškintais segmentuojamais takeliais (b) 

uţtūros sluoksnius.  Priklausomai nuo gamybos technologijos skiriasi takelių plotis, storis,  forma ir 

spalva. Šie vaizdai yra kontrastingi, dėl gero metalo atspindţio, fotografuojant tiek optiniu, tiek 

elektroniniu mikroskopu. 

Integrinių grandynų sluoksnių vaizdai išgaunami optiniu mikroskopu, todėl yra netolygiai 

apšviesti, su optikos defektais. Filtrų parametrų optimizavimui sistemos įvesties vaizdas gali būti 

bet kokio gylio vaizdas, su sąlyga, jog filtrų bendra struktūros seka išlaiko aprašytą šiame darbe. 

Filtrų sekos ir parametrų optimizavimui naudojamas būtinas 8 bitų pilkas vaizdas dėl šių ribojimų: 
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 etaloninis vaizdas yra juodai baltas; 

 ne visi filtrai geba dirbti su spalvotais paveikslėliais. 

Bandant dirbti su spalvotais paveikslėliais reikia keisti naudojamą etaloną, arba rinkti filtrus 

kurie geba dirbti su spalvotais ir pilkais vaizdais. 

 Etalonas sukuriamas iš projekto arba uţdedant filtro seka gautą segmentuotą vaizdą ant 

pradinio ir ištaisant klaidas. Integrinių grandynų metalo takelių vaizdo fragmentas, 3.11a pav ir 

etalonas matomas, 3.11b pav. 

 

    
a                                                                 b 

3.11 pav. Integrinių grandynų metalo takelių vaizdo fragmentas (a) ir segmentavimo 

etalonas (b) 

3.7. Trumpas skyriaus apibendrinimas 

Skyriuje aprašoma šiame darbe siūloma integrinių grandynų vaizdo segmentavimo 

lygiagrečiais genetiniais algoritmais sistema. Šią sistemą sudaro trys pagrindinės dalys: 

 kompleksinis vaizdo segmentavimo metodas; 

 genetinio optimizavimo modulis; 

 integrinių grandynų vaizdo etalonas arba projektas. 

Kompleksinis vaizdo segmentavimo metodas sudaromas iš fiksuoto ilgio filtrų sekos, parenkamos 

eksperimentiškai. Šios filtrų sekos tinkamos vieno tipo lusto, vienam sluoksniui segmentuoti.  

Darbe siūlomas genetinio optimizavimo modulis atlieka dvi funkcijas: 

 filtrų sekos parametrų optimizavimą; 

 filtrų sekos ir filtrų parametrų optimizavimą. 
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Skyriuje pateikiamai šiame darbe analizuojamų vaizdų pavyzdţiai. Dirbama su 180 nm 

technologinio ţingsnio integrinių grandynų aktyviųjų sričių ir metalo tekelių vaizdais. Vaizdai 

gaunami optiniu mikroskopu. 
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4. GENETINIO OPTIMIZAVIMO SEGMENTAVIMO FILTRŲ SEKŲ 

REZULTATAI 

Šiame skyriuje pateikiami vaizdo segmentavimo lygiagrečiais genetiniais algoritmais rezultatai. 

Lyginama optimizuotos filtrų sekos segmentavimo kokybė su neoptimizuota.  

Skaičiavimai atliekami serveryje su dviem Intel Xeon E5405 keturių branduolių procesoriais, 

kurių kiekvieno branduolio taktinis daţnis yra 2 GHz. Serveryje paleista virtuali mašina su tokiais 

parametrais: 

 Windows XP operacinė sistema; 

 keturi virtualūs centriniai procesoriai; 

 2 GB darbinės atminties; 

 genetinio optimizavimo modulis įgyvendintas .NET aplinkoje, programavimo kalba C#. 

Vienas virtualus centrinis procesorius atitinka vieną fizinio centrinio procesoriaus branduolį. 

Operacinės sistemos ribojimai neleidţia naudoti daugiau nei keturių procesorių vienoje sistemoje. 

Skaičiavimo greičiui įvertinti naudojamas faktinis iteracijos skaičiavimo laikas. Nuimama laiko 

atskaita prieš vykdant genetinio algoritmų iteraciją ir laikas po įvykdytos iteracijos. Taigi iteracijos 

trukmės laikas tampa: 

 ;i e st t t   (4.1) 

kur ti – iteracijos trukmė; ts – laiko atskaitos taškas prieš vykdant iteraciją; te – laiko atskaitos taškas 

įvykdţius iteraciją. Visiems eksperimentams atlikti yra naudojami genetiniai algoritmai su tokiais 

eksperimentiškai parinktais parametrais: 

 populiacijos dydis – 52; 

 kryţminimo koeficientas – 0,8; 

 mutacijos koeficientas – 0,2; 

 kiekvienoje iteracijoje įnešamų naujų individų kiekis populiacijoje – 20 %; 

 atrankos metodas – turnyro atranka. 

Populiacijos dydis parinktas eksperimentiškai ir yra uţtikrinantis priimtiną skaičiavimo trukmę 

ir individų kiekį populiacijoje naudojamoms filtrų sekoms. Kryţminimo koeficientas atrinktas, 

remiantis literatūroje rekomenduojamais nustatymais. Rekomenduojamas kryţminimo koeficientas 

yra tarp 0,7 ir 0,9. Mutacijos koeficientas paprastai parenkamas maţas ir yra tarp 0,1 ir 0,3. 

Kiekvienos iteracijos metu įnešamas naujų individų skaičius, parenkamas eksperimentiškai, 

analizuojant genetinių algoritmų segmentavimo kokybės tendencijas.   

Gijų skaičiaus įtaka skaičiavimo trukmei atliekama su tokiais nustatymais: 
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 seka sudaryta iš slenkstinio, vaizdo keitimo pilku, matematinės morfologijos ir inversijos 

filtrų; 

 segmentuojamas vaizdas yra 512 x 512 taškų dydţio, 8 bitų, pilkas vaizdas; 

 naudojamos 1, 2, 4 ir 8 gijos. 

 

4.1 lentelė. Programinių gijų skaičiaus įtaka skaičiavimo trukmei 

Gijų 

skaičius 

Iteracijų 

skaičius 

Maksimali 

iteracijos trukmė t, 

s 

Minimali iteracijos 

trukmė t, s 

Vidutinė 

iteracijos 

trukmė t, s 

1 50 113,19 46,55 62,42 

2 50 96,33 30,1 42,69 

4 50 68,72 23,48 33,8 

8 50 67,25 24,79 32,55 

 

Lentelėje 4.1 pateikiama programinių gijų skaičiaus įtaka skaičiavimo laiko trukmei.  Atliekant 

skaičiavimus nuosekliai, vidutiniškai iteracijos trukmė yra lygi 62,42 s, panaudojant dvi gijas 

iteracijos skaičiavimo laikas sutrumpėja 19,73 s, tai yra dalinant populiacijos įvertinimą į dvi 

atskiras dalis. Skaičiavimus atliekant aštuoniomis gijomis laikas sutrumpėja beveik dvigubai. 

Lyginant keturias ir aštuonias gijas didelio skirtumo nepastebima, kadangi naudojamame 

kompiuteryje yra tik keturi procesoriai. Taigi matomas ţenklus pagreitėjimas atliekant lygiagrečius 

skaičiavimus.  

Integrinių grandynų vaizdo segmentavimo kokybės palyginimas vykdomas kiekvienam lusto 

sluoksniui atskirai, lyginant segmentuotą vaizdą su paruoštu segmentavimo etalonu. Tai atliekama 

paeiliui imant kiekvieną vaizdo tašką px,y ir lyginant su tos koordinatės etalono ex,y vaizdo tašku. 

Segmentavimo kokybės Q įvertinimo formulė: 

 ;s

i i

n
Q

W H



  (4.3) 

kur: Q – integrinių grandynų vaizdo segmentavimo kokybė; ns – sutampančių vaizdo taškų skaičius 

segmentuotame vaizde ir etalone, koordinatėje (x, y); Wi – segmentuojamo vaizdo plotis; Hi – 

segmentuojamo vaizdo aukštis. 

  4.1 paveiksle, pateikiami integrinių grandynų metalo aktyviųjų sričių sluoksnio vaizdo 

segmentavimo rezultatai. Segmentuojant vaizdo fragmentą genetiniais algoritmais, 4.2b pav., 

apskaičiuota vaizdo segmentavimo kokybė yra 96 %, neoptimizuotas vaizdo segmentavimo kokybė 

90 %, 4.2c pav., taigi optimizuota filtrų seka pagerina segmentavimo kokybę 6 %. 

Siūlomo segmentavimo genetiniais algoritmais metodo trūkumas yra maţų objektų 

panaikinimas. Taip nutinka dėl atrinkimo pagal dydį filtro ekspertų atrinktoje sekoje, tačiau 

sumaţinamas perteklinės informacijos kiekis ir išsaugoma daugiau objektų lyginant su 
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neoptimizuota filtrų seka, naudojant etaloną. Neoptimizuota seka panaikina beveik visą apatinę 

aktyviosios srities eilę, lyginant su vaizdo etalonu. 

Integrinių grandynų aktyviųjų sričių vaizdo fragmentą sudaro: 

 baltų vaizdo taškų – 85 418; 

 bendras taškų skaičius – 262 144; 

 genetinio segmentavimo modulio sutampančių taškų skaičius – 252 641; 

 genetinio segmentavimo sutampančių baltų taškų skaičius – 82 232. 

 

  
a 

 
b 

 
c 

 
d 

4.1 pav. Integrinių grandynų aktyviųjų sričių vaizdo fragmentas (a), optimizuota filtrų seka atliktas 

segmentavims (b), neoptimizuota filtrų seka (c), vaizdo etalonas (d) 

 

4.2 paveiksle pateikiami integrinių grandynų metalo takelių sluoksnio vaizdo segmentavimo 

rezultatai. Segmentuojant vaizdo fragmentą genetiniais algoritmais, 4.2b pav., apskaičiuota vaizdo 

segmentavimo kokybė yra 93 %, neoptimizuota vaizdo segmentavimo kokybė 88 %, 4.2c pav., taigi 

optimizuota filtrų seka pagerina segmentavimo kokybę 5 %. Pagrindinis neoptimizuotos filtrų sekos 

trūkumas - tai per siauri skersiniai maitinimo takeliai, lyginant su etalonu. 

Integrinių grandynų aktyviųjų sričių vaizdo fragmentą sudaro: 

 baltų vaizdo taškų – 127 787; 

 bendras taškų skaičius – 262 144; 

 genetinio segmentavimo modulio sutampančių taškų skaičius – 244 735; 

 genetinio segmentavimo sutampančių baltų taškų skaičius – 118 475. 

 



2010–2011 M. M. 

VAIZDO SEGMENTAVIMAS LYGIAGREČIAIS GENETINIAIS ALGORITMAIS 49 

 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

4.2 pav. Integrinių grandynų metalo takelių vaizdo fragmentas (a), optimizuota filtrų seka atliktas 

segmentavims (b), neoptimizuota filtrų seka (c), vaizdo etalonas (d) 

 

 

4.3 paveiksle pateikiami antro integrinių grandynų aktyviųjų sričių sluoksnio vaizdo 

segmentavimo rezultatai. Segmentuojant vaizdo fragmentą genetiniais algoritmais, 4.3b pav., 

apskaičiuota vaizdo segmentavimo kokybė yra 99 %, neoptimizuota vaizdo segmentavimo kokybė 

99 %, 4.3c pav., nors optimizuotos filtrų sekos segmentavimo kokybė lygi neoptimizuotos filtrų 

sekos segmentavimo kokybei, neoptimizuota filtrų seka atlikus segmentavimą lieka pašaliniai 

objektai, apsunkinantys darbą ekspertams. Panaudojus optimizuotą filtrų seką, pašalinami visi 

pašaliniai objektai ir gaunami tikslesni objekto kontūrai, tačiau matomas aiškus objektų 

susiliejimas. Abi vaizdo segmentavimo filtrų sekos padarė grubią klaidą, lyginant su etalonu 

viename objekte iškerpama dalis aktyviosios srities.  

Integrinių grandynų aktyviųjų sričių vaizdo fragmentą sudaro: 

 baltų vaizdo taškų – 49 221; 

 bendras taškų skaičius – 222 208; 

 genetinio segmentavimo modulio sutampančių taškų skaičius – 219 815; 

 genetinio segmentavimo sutampančių baltų taškų skaičius – 48 160. 
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a 

 
b 

 
c 

 
d 

4.3 pav. Integrinių grandynų aktyviųjų sričių vaizdo fragmentas (a), optimizuota filtrų seka atliktas 

segmentavims (b), neoptimizuota filtrų seka (c), vaizdo etalonas (d) 

 

 

Siūlomas integrinių grandynų sluoksnių vaizdo segmentavimo kokybės gerinimo metodas yra 

naujas ir pakankamai efektyvus įvairių tipų integrinių grandynų vaizdams segmentuoti. Matomas 

akivaizdus vaizdo segmentavimo kokybės pagerėjimas, tačiau išlieka ekspertinio įvertinimo 

poreikis, patvirtinantis, ar segmentavimo kokybė atitinka keliamus reikalavimus. Sistemoje 

naudojamu lygiagrečiuoju genetiniu algoritmu galima pagreitinti skaičiavimų trukmę beveik du 

kartus. Sistemai rekomenduotini patobulinimai: 

 nauja tinkamumo funkcija; 

 adaptyvieji kryţminimo ir mutacijos operatoriai; 
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IŠVADOS 

Šiame darbe apţvelgtos penkios vaizdo segmentavimo sistemos, pagrįstos genetiniais 

algoritmais, iš kurių dvi naudoja slenkstinius vaizdo segmentavimo metodus, dvi naudoja 

neraiškiosios logikos grupavimo metodus, viena – matematinę morfologiją. 

Taigi, atlikus analogiškų sistemų apţvalgą nustatyta: 

1. Nėra bendro segmentavimo algoritmo, tinkančio visiems vaizdams. Skirtingo tipo vaizdams 

segmentuoti reikalingi skirtingi metodai; 

2. Vaizdo segmentavimui naudojami kompleksiniai sprendimai; 

3. Genetiniai algoritmai skirti siūlomo metodo optimizavimui. 

Antrame skyriuje analizuota ir pateikta genetinių algoritmų teorija, naudojami operatoriai ir 

taikomi lygiagretaus skaičiavimo metodai. Pagrindiniai genetinių algoritmų komponentai yra: 

 chromosoma – skaičių ar bitų seka, kurioje uţkoduojama informacija apie individus; 

 populiacija – individų grupė; 

 kryţminimo operatorius – dvinaris operatorius, kuriuo naudojantis sukuriami palikuonys; 

 mutacijos operatorius – vienanaris operatorius, uţtikrinantis individų sklaidą; 

 perstatymo operatorius – vienanaris operatorius, sukeičiantis chromosomoje esančius 

genus; 

 atrankos operatoriaus – atrenkantis geriausius individus populiacijoje. 

Analizuojama genetinių algoritmų teorija sėkmingai įgyvendinama genetinio optimizavimo 

modulyje.   

Trečiame skyriuje pateikiama eksperimentinių duomenų atranka, sukurtojo genetinio 

optimizavimo modulio aprašymas ir analizuojami vaizdai. Darbe siūloma sistema sudaryta iš trijų 

pagrindinių komponentų: 

 vaizdo segmentavimui skirtos filtrų sekos; 

 genetinio optimizavimo modulio; 

 etaloninio vaizdo. 

Sukurtame genetinio optimizavimo modulyje įgyvendinta specializuota sveikųjų skaičių 

chromosoma, tinkama filtrų sekos struktūros ir parametrų optimizavimui. Siūlomame optimizavimo 

modulyje naudojama fiksuoto ilgio chromosoma, sudaryta iš segmentavimui skirtų filtrų ir jų 

parametrų.  Įgyvendintas lygiagrečiųjų skaičiavimų metodas, paspartinantis  ilgai trunkančius 

skaičiavimus. Sistema sugeba išnaudoti iki aštuonių centrinio procesoriaus branduolių. 

Kuriant sistemą nustatyta: 

1. Genetiniai algoritmai tinkami spręsti uţdavinius, kur įprasti metodai uţtrunka per ilgai; 
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2. Genetinius algoritmus verta naudoti, kai nėra iš anksto ţinomas galutinis optimalus 

sprendimas; 

3. Atliekant skaičiavimus lygiagrečiais genetiniais algoritmais sutrumpinamas skaičiavimo 

laikas; 

4. Tinkamas pradinių genetinių algoritmų parametrų parinkimas pagreitina jų konvergavimą. 

Ketvirtame skyriuje pateikiamas optimizuotos sekos segmentavimo kokybės įvertinimas 

lyginant su neoptimizuotomis sekomis ir palyginami lygiagrečių genetinių algoritmų skaičiavimo 

greičio įvertinimas. Čia nustatyta: 

1. Skaičiavimų lygiagretumas daro didelį poveikį skaičiavimų trukmei. Didinant naudojamų 

programinių gijų skaičių pasiektas beveik du kartus trumpesnis skaičiavimų laikas. Kadangi 

naudojamas kompiuteris turi keturis procesorius, tai aštuonių gijų panaudojimas paspartina 

skaičiavimus nedaug. Taip yra, kadangi operacinė sistema atlieka perjungimą tarp 

naudojamų gijų; 

2. Vaizdo segmentavimo genetiniais algoritmais modulis yra tinkamas integrinių grandynų 

vaizdams segmentuoti. Optimizavus jau naudojamas sekas matomas ţenklus segmentavimo 

kokybės pagerėjimas, tačiau išlieka ekspertinio vertinimo poreikis. 

Šiame darbe siūlomo genetinio optimizavimo modulio mokslinis naujumas ir praktinė vertė yra 

automatinis integrinių grandynų sluoksnio vaizdo segmentavimo filtrų sekos optimalių parametrų 

suradimas. 
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PRIEDAI 

A priedas. Sukurtoji genetinio filtrų parametrų optimizavimo 
programa ir jos aktualios dalies išeities tekstai 

Programos aktualios dalies išeities tekstai pateikiami pridedami kompaktiniame diske. 

 

B priedas. Pranešimo XIV-oje Lietuvos jaunųjų mokslininkų 
konferencijoje medţiaga 
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