
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS 

SAULIUS SINKEVIČIUS 

OBJEKTO ATPAŽINIMO PAGAL VAIZDĄ 
ALGORITMŲ KŪRIMAS IR TYRIMAS 

Daktaro disertacija 
Technologijos mokslai, informatikos inžinerija (07 T) 

2015, Kaunas 



Disertacija rengta 2011 – 2015 metais Kauno technologijos universitete, 
Elektros ir elektronikos fakultete, Automatikos katedroje. 

Mokslinis vadovas: 

Prof. Dr. Arūnas Lipnickas (Kauno technologijos universitetas, technologijos 
mokslai, informatikos inžinerija – 07 T). 

© S. Sinkevičius, 2015
ISBN_978-609-02-1158-8 

UDK 004.93 + 004.421](043.3)



3 

SANTRUMPOS 

AF – (angl. Area Function) – ploto funkcija  
ANN – (angl. Artificial Neural Network) – dirbtiniai neuroniniai tinklai 
BAS – (angl. Beam Angle Statistics) – spindulių kampo statistika 
BHD – (angl. Binary Haar Descriptor) – dvejetainis Haro deskriptorius 
BIC – (angl. Border/Interior pixel Classification) – ribų/vidaus pikselių 

klasifikavimas 
CAC – (angl. Color Autocorrelogram) – spalvos koreliacijos statistika 
CCF – (angl. Contour Curvature Function) – kontūro kreivumo funkcija 
CCH – (angl. Cell/Color Histogram) – spalvų regionuose histograma 
CCV – (angl. Color Coherence Vectors) – spalvos koherentiškumo vektoriai 
CD – (angl. Chord Distribution) – stygų pasiskirstymas 
CDE – (angl. Color Distribution Entropy) – spalvos pasiskirstymo entropija 
CDF – (angl. Centroid Distance Function) – centroidinio atstumo funkcija 
CFOS – (angl. Contour First Order Statistics) – kontūrų pirmos eilės statistika 
CGCH – (angl. Cumulative Color Histogram) – pasiskirstymo spalvos histograma 
CLD – (angl. Color Layout Descriptor) – spalvos struktūros deskriptorius 
CM – (angl. Chromaticity Moments) – chromatiškumo momentai 
CSD – (angl. Color Structure Descriptor) – spalvos struktūrinis deskriptorius 
DCD – (angl. Dominant Color Descriptor) – dominuojančios spalvos deskriptorius 
DT – (angl. Decision Tree) – sprendimų medis 
DWT – (angl. Discrete Wavelet Transform) – diskreti bangelių transformacija 
EHD – (angl. Edge Histogram Descriptor) – kontūrų histogramos deskriptorius 
FD – (angl. Furje Descriptor) – Furjė deskriptorius 
FOS – (angl. First Order Statistics) – pirmos eilės statistika 
GCH – (angl. Global Color Histogram) – globali spalvos histograma 
GLCM – (angl. Gray Level Co-occurrence Matrix) – pasikartojimų matrica 
GS – (angl. Grayscale) – pilko atspalvio vaizdas 
H&H – (angl. Half and Half) – metodas klasifikatorių kolektyvui sudaryti 
HSV – (angl. Hue, Saturation, Value) – spalvų erdvė 
IM – (angl. Invariant Moments) – nepriklausomi momentai 
KNN – (angl. K-nearest Neighbor) – artimiausių kaimynų klasifikatorius 
LAB – (angl. Lightness, AB color-opponent dimensions, CIE La*b*) – spalvų erdvė 
LAS – (angl. Local Activity Spectrum) – lokalaus aktyvumo spektras 
LCH – (angl. Local Color Histogram) – lokali spalvos histograma 
LRF – (angl. Local Range Filter) – lokalaus diapazono filtras 
LSDF – (angl. Local Standard Deviation Filter) – lokalaus standartinio nuokrypio 

filtras 
NB – (angl. Naive Bayesian) – patiklus Bajeso klasifikatorius 
PDT – (angl. Pruned Decision Tree) – apgenėtas sprendimų medis 
QDA – (angl. Quadratic Discriminant Analysis) – kvadratinė diskriminantinė analizė 
RBF – (angl. Radial Basis Function Network) – radialinių bazinių funkcijų tinklas 
RF – (angl. Random Forests) – atsitiktiniai miškai 
RGB – (angl. Red, Green, Blue) – spalvų erdvė 
ROI – (angl. Region of Interest) – sritimi pagrįstas klasifikavimas 
SBS – (angl. Sub-blocks-sets) – regionų aibės 
SC – (angl. Shape Context) – formos kontekstas 
SFS – (angl. Sequential Feature Selection) – nuosekli požymių atranka 
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SIFT – (angl. Scale-invariant Feature Transform) – masteliui invariantiška požymių 
transformacija 

SM – (angl. Shape Matrix) – formos matrica 
SVM – (angl. Support Vector Machines) – atraminių vektorių modelis 
TAF – (angl. Tangent Angle Function) – tangento kampo funkcija 
TAR – (angl. Triangle-area Representation) – trikampių ploto reprezentacija 
TBD – (angl. Texture Browsing Descriptor) – tekstūros naršymo deskriptorius 
ZM – (angl. Zernike Moments) – Zernike momentai 
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1. ĮVADAS

1.1. Darbo aktualumas 

Gerėjant techninės įrangos kokybei ir mažėjant jos kainai, atsiranda vis 
daugiau galimybių automatizuoti veiklas, kurios iki šiol yra atliekamos rankiniu 
būdu, net jei toks darbas yra varginantis, monotoniškas, ar pavojingas sveikatai. 
Mašinos dirba nepavargdamos, joms nereikia mokėti darbo užmokesčio, jos nedaro 
„žmogiškųjų“ klaidų, gali dirbti net ir pavojingomis darbo sąlygomis. Jų 
produktyvumas neretai keletą ar net dešimtis kartų lenkia žmonių produktyvumą. 
Todėl nieko nuostabaus, kad vis dažniau gamyboje ir ne tik joje, žmonių darbo 
vietas keičia mašinos. 

Vizualaus įvertinimo bei kokybės kontrolės sistemos, kurių esminė paskirtis – 
atpažinimas pagal vaizdą, yra vienas pagrindinių tokių automatizavimo sistemų 
variantų. Darbo aktualumas – atpažinimo algoritmų kūrimas automatizuotoms 
sistemoms. Siekiama pasiūlyti algoritmus, gebančius efektyviai rūšiuoti pramoniniu 
būdu gaminamą produkciją pagal vizualias savybes, remiantis eksperto pateiktais 
pavyzdžiais. Tokio pobūdžio sistema, yra aktuali ir galėtų būti taikoma 
automatizuotam produkcijos rūšiavimui konvejerinėse sistemose su skirtingais 
objektais bei kitais atvejais, kai reikia atskirti daug klasių, o objektų srautas didelis. 

1.2. Tyrimo objektas 

Disertacijoje kuriami ir tiriami vaizdų analizės algoritmai, kurie naudojami 
atpažįstant, kuriai klasei priklauso kamera matomas objektas pagal jo vaizdą. 
Automatizuojant procesą toks atpažinimo rezultatas reikalingas valdymo sprendimui 
priimti. Pagrindinis dėmesys skiriamas atpažinimo tikslumui. 

Tyrimuose naudojamos gintaro brangakmenių ir elektrinių jungčių duomenų 
bazės. Algoritmai buvo kurti gintaro brangakmenių atpažinimui, tačiau vėliau 
adaptuoti ir pritaikyti elektrinių kištukų atpažinimui. Tiek gintarų, tiek ir elektrinių 
kištukų duomenų bazių panaudojimas yra panašus. Abiejų tipų objektai juda 
konvejeriu, kamera gaunamas vaizdas, o kompiuteris sprendžia keletos klasių 
atpažinimo uždavinį, kurio rezultatas yra: atpažinta klasė arba nustatyta, kad 
objektas negali būti atpažintas norimu tikslumu. Esminis skirtumas tas, kad gintarai 
yra natūralūs objektai su begaline paviršiaus įvairove, o elektriniai kištukai – 
dirbtiniai, ribotos įvairovės pagal savo spalvą, tekstūrą ir formą. 

1.3. Darbo tikslas ir uždaviniai 

Tikslas – sukurti kompiuterinės regos algoritmus keletos klasių gintaro 
gabaliukų atpažinimui pagal spalvą, tekstūrą ir formą. Siekiant šio tikslo buvo iškelti 
tokie uždaviniai: 

1. Ištirti egzistuojančius kompiuterinės regos vaizdų segmentavimo,
požymių išskyrimo ir klasifikavimo metodus, kurie galėtų tikti pasiekti
darbo tikslą;

2. Parengti gintaro gabaliukų spalvos ir formos duomenų bazes;
3. Remiantis ištirtais metodais, sukurti algoritmus gintaro gabaliukų

atpažinimui pagal vizualias spalvos, tekstūros ir formos savybes;
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4. Programiškai realizuoti prototipą ir įvertinti sukurtų algoritmų 
efektyvumą su gintaro gabaliukų spalvų ir formų duomenų bazėmis; 

5. Sukurtus algoritmus įvertinti su panašaus konteksto, tačiau kitokiu 
realiu objektu, adaptuojant algoritmus elektrinių kištukų duomenų 
bazėms. 

1.4. Darbo mokslinis naujumas 

 Sukurta nauja sistema keletos klasių gintaro gabaliukų atpažinimui 
pagal spalvą ir tekstūrą, taikant pasiūlytus metodus; 

 Sukurtas natūralių objektų keletos klasių atpažinimo, pagal panašumą į 
paprastas geometrines formas, algoritmas; 

 Pasiūlytas būdas taikyti SIFT požymius dirbtinių objektų posūkio 
kampui atpažininti. 

1.5. Ginamieji teiginiai 

1. Atrinkti ir pasiūlyti požymiai gintaro gabaliukus atpažininti pagal jų 
spalvą, tekstūrą arba formą; 

2. Pasiūlyta klasifikatorių apmokymo, jungimo į kolektyvus, balsavimo 
ir atmestųjų klasės formavimo metodika; 

3. Sukurti algoritmai įdiegti automatizuotoje gintarų rūšiavimo linijoje 
dėl ko pagreitėjo gintaro gabaliukų rūšiavimo procesas. 

1.6. Darbo rezultatų praktinė reikšmė 

Algoritmai sukurti pramoniniu būdu gaminamos keletos klasių produkcijos 
atpažinimui pagal vizualias savybes, remiantis ekspertų pateiktais pavyzdžiais. 
Tokie algoritmai galėtų būti taikomi konvejerinėse sistemose daug klasių turinčios 
produkcijos rūšiavimui pagal spalvą, tekstūrą arba formą. 

Sukurti algoritmai įdiegti UAB „MAX SOLAR ENERGY“ įmonės 
automatizuotoje gintarų rūšiavimo linijoje. Ši įmonė vykdo veiklą juvelyrinių 
dirbinių gamybos ir gintaro apdirbimo srityse. 

1.7. Disertacijos rezultatų aprobavimas 

Darbo rezultatai paskelbti 10 publikacijų recenzuojamuose leidiniuose  
(3 mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ 
leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą; 5 kitų tarptautinių duomenų bazių 
leidiniuose; 2 kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose). 

Tyrimų rezultatai pristatyti ir aptarti penkiose mokslinėse konferencijose: 
 „The 18th International Conference ELECTRONICS 2014“, 2014, 

Palanga, Lietuva; 
 „The 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and 

Advanced Computing Systems: Technology and Applications 
(IDAACS)“, 2013, Berlynas, Vokietija; 

 „The 17th International Conference ELECTRONICS 2013“, 2013, 
Palanga, Lietuva; 
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 „The 6th International Conference on Human System Interactions
(HSI)“, 2013, Sopotas, Lenkija;

 „The 7th International Conference on Electrical and Control
Technologies (ECT)“, Kaunas, Lietuva.

Kiekvienais doktorantūros metais (2011-2014 m) laimėtas KTU aktyviausių 
doktorantų konkursas. Tris kartus paskirta Lietuvos mokslo tarybos (LMT) 
doktorantų stipendija už akademinius pasiekimus 2013-2015 metais. 

1.8. Disertacijos struktūra 

Disertacija susideda iš įvado, keturių skyrių, išvadų, literatūros ir mokslinių 
publikacijų s ąrašo. Disertacijos apimtis yra 104 puslapiai. Pateikiami 46 
paveikslėliai, 13 lentelių, 66 išraiškos, 149 literatūros šaltiniai ir 4 priedai. 

Antrame skyriuje apžvelgti metodai disertacijos problemai spręsti ir 
įvertinamas jų tinkamumas. Trečiame skyriuje aprašyti ekspertiniai duomenys ir 
duomenų bazių parengimas darbui. Parengtos duomenų bazės naudojamos sukurtų 
algoritmų įvertinimui . Ketvirtame skyriuje pateikiama sukurtų algoritmų schemos ir 
aprašai. Penktame skyriuje pateikiami pagrindiniai tyrimų rezultatai, įvertinamas jų 
patikimumas. 
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2. APŽVALGA 

Šiame skyriuje apibrėžiama disertacijos praktinė problema, tyrimų objektas, 
Apžvelgtas panašių sistemų taikymas įvairiose pramonės šakose, pateikti taikytinų 
metodų aprašai ir įvertinamas jų tinkamumas praktinei problemai spręsti. Skyriaus 
pabaigoje pateikiama, kurie metodai bus taikomi. 

2.1. Praktinė problema 

Norint ištirti pasiūlytų algoritmų savybes, disertacijoje naudojami duomenys, 
gauti iš dviejų skirtingų gamybos kontekstų. Pirmasis kontekstas – gintaro 
brangakmenių rūšiavimas pagal spalvą ir formą, o antrasis kontekstas – brūkšninio 
kodo spausdinimas ant elektrinių kištukų. Abiem atvejais reikia atpažinti objektą, 
judantį konvejeriu. Nustačius kuriai klasei (grupė objektų, turinčių panašias 
savybes) objektas priklauso, galima priimti sprendimą dėl tolesnio proceso. Darbe 
tiriami objektai pasižymi didele įvairove. Iki šiol šias veiklas atlikdavo žmonės, 
kurie rūšiuodavo produkciją rankiniu būdu. Darbo vietose žmones pakeitus 
išmaniomis mašinomis, produktyvumas padidėja, o kaštai sumažėja. 

2.1.1. Gintaro brangakmenių rūšiavimas 

Gintaras (angl. Amber) – tai natūralios kilmės mineralas [1, 2], susiformavęs iš 
fosilinių sakų. Dėl savo vizualių savybių, gintaras visais laikais buvo vertinamas 
kaip brangakmenis. Nuo akmens amžiaus iki šiol jis apdorojamas ir naudojamas 
kaip dekoratyvus komponentas juvelyrikoj, suvenyrams, meno paveikslams ir pan. 
Šių laikų meno dirbiniuose daugiausiai sutinkami maži gintaro gabaliukai, kurie 
kombinuojami pagal savo vizualias savybes, kuriant įvairius dirbinius (žr. 2.1 pav.). 

Disertacijoje naudojami Baltijos gintarų gabaliukai, maždaug 0,5 cm diametro, 
kurie susiformavo Baltijos jūros baseine. Iškastinis gintaras yra rūšiuojamas 
automatiškai – sijojant atskiriama pagal dydį. Tačiau reikalingas papildomas gintaro 
rūšiavimas pagal vizualias jo savybes. Gintaras gali skirtis pagal spalvą (nuo 
geltonos iki raudonos), pagal skaidrumo lygį (nuo skaidraus iki drumsto), pagal 
šviesumą (nuo šviesaus iki tamsaus) ir pagal tekstūrą (nuo turinčių taškelių iki 
spalvotų sričių). Vizualios savybės priklauso nuo to, kokiomis sąlygomis gintarai 
formavosi. Juose yra mažų įtrūkimų, nešvarumų ar oro burbuliukų, kurie įtakoja 
atspalvius. Gintaro forma ir tekstūra yra natūrali t.y. net panašiausi gintarai yra 
unikalūs ir vienas nuo kito skiriasi. 

Nors gintaro įvairovė yra didelė, siekiama, kad sukurta sistema galėtų rūšiuoti 
gintaro gabaliukus pagal ekspertų pateiktus pavyzdžius. Norimų klasių kiekis gali 
varijuoti, nes menininkai gintaro gabaliukus naudoja tarsi dažus, todėl skirtingose 
situacijoje gali reikėti skirtingų palečių. Ekspertų parengtos klasės gali būti 
performuojamos iš naujo, todėl reikalinga sistema, kurią būtų įmanoma adaptuoti 
pakeitus duomenis. Klasės gali būti formuojamos iš panašaus atspalvio, panašios 
geometrinės formos pavyzdžių arba abi savybes apjungiant. 
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2.1 pav. Gintaro meno dirbinių pavyzdžiai 

2.1.2. Elektrinių kištukų sienelių atpažinimas 

Elektrinis kištukas (angl. Electrical Connector) – tai elektromechaninis 
įrenginys, naudojamas kaip sąsaja sujungiant elektrines grandines. Kištukai (žr. 2.2 
pav.) gali būti naudojami laikinai sujungti portatyvinius įrenginius arba kaip 
nuolatinis sujungimas tarp laidų bei įrenginių. Egzistuoja neribotas kiekis elektrinių 
kištukų tipų bei sričių, kuriose jie gali būti naudojami. Vystantis automatizavimui, 
elektronika taikoma vis plačiau, atsiranda vis naujesnių kištukų tipų. 

Disertacijoje analizuojami elektriniai kištukai naudojami automobilių 
elektronikos surinkime. Įprastai, kiekvieno tipo kištukai turi būti fiziškai pažymėti 
unikaliu kodu. Vieno tipo kištukai juda konvejeriu, o darbuotojai rankomis kištukus 
suorientuoja taip, kad spausdintuvas ant konkrečios sienelės galėtų atspausdinti 
kodą. Tokiu būdu visi to paties tipo kištukai vienodai pažymimi ant iš anksto 
numatytos sienelės. Kištukų partijos nėra didelės, tačiau kiekvienoje jų kištuko tipas 
gali skirtis nuo prieš tai buvusios t.y. kištukų tipų kiekis yra neribotas. Pateiktame 
paveikslėlyje yra jau sužymėti kištukai (žr. 2.2 pav.). Matosi, kad to paties tipo 
kištukai tarpusavyje nesiskiria, tačiau skiriasi jų sienelės, kurias reikia atpažinti. Yra 
atspalvio, tekstūros ir formos skirtumai. 
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2.2 pav. Sužymėti elektriniai kištukai 

Panaudoti vien tik mechanines priemones, kaip vibruojančius ar piltuvėlinius 
tiektuvus, neįmanoma arba nėra prasminga, nes kiekvienoje partijoje kištukų kiekis 
yra nedidelis, be to kiekvienos partijos kištukai gali iš esmės skirtis savo dydžiu, 
forma ir kitomis savybėmis. Kuriama sistema nustatytų ant kurios sienelės kištukas 
guli ir kokiu kampu yra pasisukęs, judėdamas konvejeriu, o robotas-manipuliatorius 
kištuką perkeltų ir suorientuotų taip, kad spausdintuvas galėtų atspausdinti kodą ant 
teisingos sienelės. Tokiai sistemai yra keliamas reikalavimas, kad visi kištukai butų 
pažymėti teisingai. Klaidų būti negali, nes taip būtų patiriami nuostoliai. 

2.2. Tyrimo objektas 

Kokybės tikrinimą (angl. Quality Control) ir vizualią apžiūrą (angl. Visual 
Inspection) įprastai atlieka žmonės. Tokia produkcijos priežiūra kartais yra geresnė, 
nei būtų atliekama mašinomis, tačiau vis dažniau ši procedūra automatizuojama. 
Išvengiama žmogiškojo faktoriaus klaidų, sumažinama produkcijos savikaina, 
padidinamos gamybos apimtys, pagerinama produkcijos kokybė ir t.t. Sparčiai 
tobulėjant vaizdų apdorojimo technologijoms, atsiranda daugiau perspektyvų 
pagerinti produktyvumą, kokybę ir efektyvumą daugelyje pramonės sričių [3]. 

Šiose gamybos sistemose kompiuterinė rega yra vienas pagrindinių 
komponentų dėl dviejų priežasčių. Pirma – šios sistemos suteikia galimybę užtikrinti 
gaminamos produkcijos kokybę, antra – suteikia informacijos apie komponentų dalis 
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robotizuotuose linijose. Bendruoju atveju vizualios apžiūros ir kokybės tikrinimo 
sistemos yra vadinamos kompiuterinės regos sistemomis (angl. Computer Vision 
System) [4]. Tokios sistemos vadinamos mašinine rega (angl. Machine Vision) [5], 
kai kalbama ne tik apie programinį, bet ir techninį sprendimą. Jos naudoja įvairius 
regos jutiklius vaizdui gauti, vykdo algoritmus gautam vaizdui interpretuoti ir 
galiausiai priima sprendimą, kas turi būti vykdoma, priklausomai nuo to, koks 
vaizdas yra matomas. Tipiniai tokių sistemų komponentai yra pavaizduoti 2.3 pav. 

2.3 pav. Tipinės regos sistemos veikimo blokinė diagrama [4] 

Kokybės tikrinimo sistemos užtikrina produkcijos kokybę aptikdamos defektus 
ir pranešdamos apie juos. Automatinio surinkimo linijose kompiuterinė rega suteikia 
grįžtamąjį ryšį robotui valdyti. Tokiu atveju gaunama detali informacija apie 
objektus, kurie turi būti surenkami. 

Pagrindinės dalys, sudarančios kompiuterinės regos sistemas: 
 Nuo reikalavimų kuriamai sistemai priklauso scenos apribojimai (angl.

Scene Constraints), jai būtinas šviesos šaltinis ir optinė vaizdo gavimo
sistema. Nuo apšvietimo priklauso sistemos efektyvumas, todėl
naudojami įvairūs apšvietimo būdai. Pavyzdžiui: struktūrinė arba
išsklaidyta šviesa. Pirmoji leidžia nustatyti matomos erdvės gylį, o
antroji – normalizuoja stebimų objektų apšvietimą, išvengiant šešėlių,
atspindžių ir šviesos lūžių. Dažnai gamybinėje aplinkoje scena yra
izoliuojama nuo bet kokių išorinių šviesos šaltinių, paliekant dirbtinį
pastovios šviesos šaltinį. Taip sumažinamas apšvietimo triukšmas, o
visi vaizdai, kuriuos mato sistema, turi pastovius apšvietimo
parametrus;

 Optinis vaizdo gavimas (angl. Optical Aquisition) susideda iš vaizdo
registravimo ir jo vertimo skaitmeniniu. Iš apšviestos scenos vaizdo
sukuriamas skaitmeninis vaizdo masyvas, kuris vėliau panaudojamas
algoritmų skaičiavimuose. Skaitmeniniam vaizdui gauti gali būti
naudojamos skaitmeninės kameros, spektroskopija [6], stereo vaizdai,
infraraudonieji spinduliai, lazeriai ir t.t. Gavus skaitmeninį vaizdą,
toliau vykdomi skaitmeniniai algoritmai;
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 Pirminio apdorojimo (angl. Preprocessing) etapu galima atlikti 
įvairias vaizdo kokybės gerinimo procedūras arba kitokį vaizdo 
paruošimą kitoms operacijoms [7]. Šio proceso rezultate pasikeičia 
skaitmeninio vaizdo pikselių reikšmės. Operacijos taikomos: taškams 
(pvz.: kontrasto gerinimas), globalios (pvz.: histogramos išlyginimas), 
kaimyniniams taškams (pvz.: glotninimas), geometrinės (pvz.: 
pasukimas) ar pan.; 

 Segmentacija (angl. Segmentation) atliekama siekiant sumažinti 
duomenų perteklių, padalijant sceną į reikšmingas ir nereikšmingas 
sritis [8]. Atrenkamos ir iškerpamos tik tos scenos dalys, kurios bus 
naudojamos skaičiavimuose. Dažnai, šiuo etapu neaptikus objekto 
scenoje, tolesni skaičiavimai visai neatliekami iki naujų duomenų 
atsiradimo; 

 Požymių išskyrimas (angl. Feature Extraction) – siekia išskirti 
būdingas objekto savybes arba požymius [9]. Požymių tipai priklauso 
nuo objektų savybių, todėl įvairioms objektų grupėms jie parenkami 
individualiai; 

 Klasifikavimas (angl. Classification) – vykdomas vieno objekto 
atpažinimas, arba kelių objektų atpažinimas grupėje [10]. Šio proceso 
metu nežinomas objektas vaizde yra atpažįstamas kaip vienos 
konkrečios grupės narys tarp kitų galimų objekto grupių; 

 Valdymas (angl. Actuation) – šiuo etapu yra sąveikaujama su scena, 
siekiant įvykdyti valdymo sprendimus arba paveikti scenos 
parametrus, kurie leistų gauti geresnį vaizdą. Taip gali būti keičiamas 
apšvietimas, nuskaitomi papildomi jutikliai arba keičiama jų erdvinė 
padėtis scenoje. 

Disertacijos tyrimo objektas yra kompiuterinės regos algoritmai (segmentacija, 
požymių išskyrimas, klasifikavimas – 2.3 pav. pažymėti tamsesniu atspalviu), jų 
kūrimas ir tyrimas. Techninė automatizavimo realizacija (scenos apribojimai, optinis 
vaizdo gavimas, valdymas ir pan.) bus nagrinėjama tik tiek, kiek būtina, norint 
suprasti pačius algoritmus ar siekiant pagerinti eksperimentų atkartojamumą. Kitaip 
tariant, tyrimų objektas yra patys algoritmai, skirti atpažinti vaizde esančio objekto 
klasę. 

2.3. Kokybės tikrinimo ir vizualios apžiūros sistemos 

Galima būtų išskirti tris pagrindinius tikslus, kurių siekiama tokio pobūdžio 
sistemomis: patikrinti produkcijos kokybę ir atmesti defektuotus objektus; gauti 
bendrą informaciją apie procesą, nes tai padėtų jį reguliuoti išvengiant atpažinimo 
klaidų; surinkti informaciją, norint pagerinti gamybos logistiką. Šių tikslų siekiama 
rūšiuojant įvairius objektus, kuriuos galima skirstyti į dvi pagrindines grupes: tuos, 
kurie pagal standartą vienas nuo kito turi nesiskirti (pvz. metalinės dalys), ir tuos, 
kurie tarpusavyje skiriasi (pvz. maisto gaminiai). Pirmajai grupei svarbiausias 
įvertinimas yra geometrijos matavimai, o antrajai – išvaizda. 
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Panašaus pobūdžio sistemos naudojamos įvairiose pramonės šakose: 
 Regos sistemos maisto pramonėje naudojamos maisto rūšiavimui ir 

kokybės tikrinimui, nes gaminių išvaizda nulemia ar klientai pasirinks 
produktus. Kompiuterinės regos sistema vertinami gaminių paviršiaus 
forma, spalva, tekstūra ir dydis. Tikrinamų maisto produktų skalė yra 
plati: riešutai [11], vaisiai [12], grūdai [13], mėsa, žuvis [14], duona 
[15], pyragai, picos ir daugybė kitokių. Nors yra poreikis kokybės 
tikrinimą daryti visais gamybos etapais, tačiau tai vis dar pernelyg 
brangu. Todėl gamybos linijoje dažniau yra tik vienas kokybės 
įvertinimo taškas. Jeigu jis yra gamybos linijos pradžioje – 
sumažinamas prastos kokybės žaliavų naudojimas, o jei pabaigoje – 
tuomet parduodami produktai bus mieliau priimami vartotojų dėl 
geros jų išvaizdos. Tikrinant linijos pabaigoje, atmetami pernelyg 
dideli produktai, kurie gali netilpti į standartines pakuotes, taip 
išvengiama gaminių susigrūdimo maisto pakavimo linijose. Maisto 
pramonėje pagrindinės sprendžiamos problemos: užaugintos 
produkcijos subrendimo vizualinis įvertinimas [16, 17], sugedusios ar 
pažeistos produkcijos atmetimas [18] ir pakuočių kokybės įvertinimas 
[19]. Yra netiesioginių taikymų gerinančių maisto kokybę, pvz.: 
piktžolių rūšies atpažinimas [20]. 

 Statybos pramonė gamina didelius kiekius plieno, medienos, betono ir 
kitokių statybinių medžiagų bei žaliavų. Tokiose gamybos linijose 
dažnai darbo sąlygos yra kenksmingos žmogui dėl aukštos 
temperatūros, triukšmo, vibracijų ar cheminio užterštumo, todėl 
neretai defektų aptikimo ir rūšiavimo uždaviniai sprendžiami 
kompiuterinės regos sistemų pagalba: parketo rūšiavimas [21] ir 
defektų aptikimas [22], medienos ir žvirgždo rūšiavimas [23], 
grindinio ar sienų plytelių defektų aptikimas [24]. Tikrinamos įvairios 
konstrukcijos, nes laikui bėgant jos dėvisi, atsiranda defektai. 
Pavyzdžiui, tilto [25] ir kelio dangos [26] įtrūkimų atpažinimas, 
geležinkelio bėgių defektų tikrinimas [27]. 

 Audiniai yra viena plačiausiai naudojamų medžiagų kasdienoje [28] 
[29]. Jie gaminami iš medvilnės, vilnos, mišrių žaliavų bei sintetikos. 
Šiuo atveju defektas reiškia pagaminto audinio paviršiaus struktūros 
pažeidimus. Yra išskiriama net iki 70 galimų defektų tekstilės 
pramonėje [30]. Audinių paviršiaus specifika yra ta, kad vyrauja 
pasikartojančios tekstūros, todėl taikomi automatinio atpažinimo 
metodai panaudoja šią savybę [31]. Tekstūros defektų analizė yra 
viena platesnių krypčių ne tik tekstilės pramonėje, bet ir kitur, kur 
gaminiai turi turėti išvaizdžius paviršius [32]. 

 Medicinoje būtų galima išskirti du pagrindinius poreikius: gamyba ir 
diagnostika. Gamyboje tikrinami užrašai ant produkcijos (tabletės, 
buteliukai ir pakuotės) [33], geometrinis formos tikrinimas [34] ir pan. 
Tačiau labai svarbi yra ir kita kryptis – neinvazinė ligų ar patologijos 
diagnozė [35, 36]. Įranga tiek ištobulinta, kad jau yra įmanoma 
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realizuoti neinvazines sistemas automatiniam ligų diagnozavimui be 
specialistų. Tačiau tokios sistemos dar ne visada gali pakeisti 
kvalifikuoto specialisto apžiūrą ir įvertinimą. 

 Atliekų perdirbimas yra labai svarbus, nes resursų pakartotinis
panaudojimas [37] sumažina neigiamus gamybos ir vartojimo
padarinius. Daugelis perdirbamų atliekų gali būti rūšiuojamos:
plastikas [38], stiklas, popierius, metalas ir t.t. Rankinis rūšiavimas
nėra tinkamas, nes perdirbamų atliekų kiekiai yra dideli.

 Autonominiams pramoniniams robotams reikalingos regos sistemos,
nes jie atlieka automatinį produkcijos sulygiavimą [39], reguliavimą ir
surinkimą [40, 41]. Bendruoju atveju robotui reikalinga informacija
apie jo paties ir objektų, su kuriais jis dirba, erdvinę poziciją. Kitaip
tariant, naudojamas grįžtamasis ryšįs, užtikrinantis sklandų roboto
valdymą.

 Visose pramonės šakose yra galimybių automatizuoti procesus
kompiuterinės regos priemonėmis, pvz.: elektronikos gamyboje [42]
[43, 44], spaudos gamyboje [45], iškastinės produkcijos rūšiavime
[46]. Galima būtų išskirti kitus taikymo būdus pagal jų pobūdį:
skaičiavimą [47], aptikimą, stebėjimą, orientacijos erdvėje nustatymą
ir daugybę kitų.

2.4. Optinis vaizdo gavimas 

Disertacijoje dirbama su regimosios šviesos skaitmeninių vaizdų duomenų 
bazėmis. Šiame skyriuje aprašytos pagrindinės skaitmeninių vaizdų sąvokos, kurios 
plačiai naudojamos visoje disertacijoje. 

2.4.1. Skaitmeninio vaizdo gavimas iš tolydinio 

Dviejų dimensijų skaitmeniniai vaizdai [48] (angl. Digital Image) yra gaunami 
iš tolydinių vaizdų, kurie gali būti aprašyti kaip skaliarinės funkcijos , , kur 
funkcija  parodo koks yra vaizdo plokštumos taško ,  intensyvumas. Tolydinis 
vaizdas yra verčiamas skaitmeniniu, atliekant dvi operacijas: atranką (angl. Window 
Sampling) ir kvantavimą (angl. Spatial Quantization; Digitization). 

Atrankos metu tolydaus vaizdo plokštuma suskaidoma į vienodo dydžio 
stačiakampius langelius, kurie vadinami pikseliais (angl. Pixel; Picture Element). 
Kiekvienam pikseliui priskiriamas tame lange esančių intensyvumo reikšmių 
vidurkis.  rodo vaizdo plotį, o  – aukštį. Šie parametrai vadinami vaizdo 
dimensijomis arba vaizdo dydžiu. 

Kvantavimo metu kiekvienam pikseliui priskiriamas atitinkamas sveikasis 
skaičius iš baigtinės teigiamų sveikųjų skaičių aibės – 0, … , 2 1 ,  – sveikasis 
teigiamas skaičius, reiškiantis skiriamąją gebą išreikštą bitais (angl. Resolution), 
pvz.: 1 bitas (dvejetainiams vaizdams) arba 8 bitai (pilko atspalvio vaizdams). 8 bitų 
naudojimas yra patogus, nes įprastai taikomas koduojant duomenis. 

,  apibrėžia pikselio padėtį i-tojoje eilutėje ir j-tajame stulpelyje, o 
 apibrėžia skaitmeninį vaizdą, kurio pikselio reikšmė taške ,  yra 

nurodyta  funkcija. 
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2.4.2. Skaitmeninių vaizdų rūšys 

Priklausomai nuo to, kokios yra galimos pikselių reikšmės, vaizdai skirstomi į 
dvejetainius (angl. Binary), pilko atspalvio (angl. Grayscale) ir spalvotus 
daugiakanalius (angl. Multichannel). 

Jeigu bet kuris pikselis gali turėti tik vieną iš dvejų reikšmių, 0 arba 1, tai toks 
vaizdas vadinamas dvejetainiu. Tokiu būdu viena spalva naudojama fonui (angl. 
Background), o kita priekiniam planui (angl. Foreground). 

Pilko atspalvio vaizdų pikselių reikšmės gali būti iš intervalo nuo 0 iki 255. 
Nulis reiškia juodą spalvą, 255 – baltą, o tarpinės nurodo pilko atspalvio 
intensyvumą, taip gaunant visą skalę galimų variantų. 

Daugiakanaliai vaizdai skiriasi tuo, kad juose užkoduojama spalva [49], kuri 
yra viena svarbiausių, ir dažnai naudojama, siekiant išmatuoti objektų savybes 
skaitmeniniuose vaizduose. Pagal trichromatinę teoriją [50], bet kurio pikselio 
spalva gali būti aprašyta trimis elementarių spalvų komponenčių reikšmėmis, taip 
užkoduojant kiekvieno pikselio spalvą. Pagal tai, kokios spalvų komponentės 
naudojamos, skiriasi skaitmeninio vaizdo spalvų erdvė. Bendruoju atveju spalvų 
erdvės gali būti klasifikuojamos į tris tipus: orientuotos techninei įrangai, žmogaus 
regai arba instrumentinės. Vaizdas iš bet kurios spalvų erdvės gali būti 
transformuotas į kitą, todėl jis neretai gaunamas vienoje spalvų erdvėje, ir 
naudojamas skaičiavimuose tik po transformacijos į kitą. Požymiai skaičiuojami iš 
individualių vaizdo intensyvumo reikšmių, pikselių regionų ar histogramų. 

Techninei įrangai orientuotos spalvų erdvės palengvina techninį skaitmeninių 
vaizdų apdorojimą, pvz.: vaizdų gavimą, saugojimą ir atvaizdavimą. Populiariausia 
tokia spalvų erdvė yra RGB (angl. Red, Green, Blue). Ji taip vadinama, nes būtent 
toks yra kamerų ir vaizduoklių veikimo principas [51]. Spalva RGB erdvėje 
apibrėžta trimis koordinatėmis, kurių kiekviena atitinkamai reiškia raudoną, žalią ir 
mėlyną spalvas. Nors techninei įrangai orientuotos spalvų erdvės gali būti 
naudojamos spalvos matavimo uždaviniui spręsti, tačiau jos yra netiesinės  žmogaus 
akių suvokimo atžvilgiu ir dėl to dažnai nėra efektyvios. 

Žmogaus regai orientuotos spalvų erdvės buvo sukurtos atsižvelgiant į tokias 
intuityvias spalvos charakteristikas, kaip atspalviai, sodrumas ir tonas: HSI (angl. 
Hue, Saturation, Intensity), HSV (angl. Hue, Saturation, Value) ir HSL (angl. Hue, 
Saturation, Lightness). Atspalvis (angl. Hue) yra nuotolis nuo raudonos ašies, kuri 
pagrįsta bangų dažnių skirtumu [52]. Įsotinimas (angl. Saturation) aprašo spalvos 
kiekį, kuris išreikštas baltos šviesos kiekiu monochromatinėje šviesoje [52, 53]. 
Paskutinė komponentė – intensyvumas (angl. Intensity), vertė (angl. Value) arba 
šviesumas (angl. Lightness) parodo šviesumą ir apibrėžiamas kaip spinduliavimo 
intensyvumas, susiejant su žmogaus regos šviesumo jutimu [54]. Jeigu RGB spalvų 
erdvė apibrėžta kubo koordinatėmis, tai HSI, HSV ir HSL – cilindrinėmis. Spalvos 
matavimuose dažniau naudojamos žmogaus regai orientuotos spalvų erdvės nei 
orientuotos techninei įrangai. 

Instrumentinės spalvų erdvės sukurtos spalvos matavimo instrumentams. 
Daugelis šių spalvų erdvių yra CIE (Commission International de L’Éclairage) 
standartizuotos [55]. Viena pirmųjų iš tokių spalvų erdvių yra XYZ, kur Y reiškia 
šviesumą, o X ir Z – du pirminiai virtualūs komponentai [56]. Nors ši spalvų erdvė 
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yra naudinga apibrėžiant spalvą, tačiau ji nėra ideali žmogaus regos atžvilgiu. CIE 
La*b* ir CIE Lu*v* spalvų erdvės yra netiesinės XYZ spalvų erdvės transformacijos. 
Spalvos komponentas L rodo šviesumą, a*(u*) rodo raudonos-žalios ašies 
komponentę, b*(v*) – geltonos-mėlynos. Teigiama a*(u*) vertė rodo, kad 
dominuoja raudona spalva, kai tuo tarpu neigiama rodo, kad dominuoja žalia. 
Panašiai su b*(v*), teigiama vertė – dominuoja geltona, neigiama – mėlyna. 

2.4.3. Histogramos 

Histograma yra vienas iš būdų analizuoti skaitmeninius vaizdus. Histogramoje 
yra skaitmeninio vaizdo pikselių intensyvumų pasiskirstymas. Naudojant vieną baitą 
intensyvumui išreikšti, histogramoje gali būti 255 galimi intensyvumų variantai: 

 ∑ ; (2.1) 

čia  – pikselių kiekis,  – minimalus intensyvumas,  – maksimalus intensyvumas, 
o  – histograma. 

Histogramos naudojamos skaitmeninių vaizdų su skirtingomis dimensijomis 
palyginimui, todėl pirmiausia histograma yra normalizuojama: 

 ⁄ ; (2.2) 

čia  – normalizuota histograma. Visų normalizuotos histogramos elementų suma 
visada lygi 1. 

Pasiskirstymo histograma (angl. Cumulative Histogram): 

 ∑ . (2.3) 

2.5. Segmentacija 

Segmentacijos proceso tikslas yra suskaidyti vaizdą į sritis, kurias būtų 
lengviau analizuoti. Šiame skyriuje apžvelgiami segmentacijos metodai. Siekiant 
pagerinti segmentacijos kokybę, kartu taikomi defektų mažinimo metodai. 

Sprendžiant disertacijos praktinę problemą, reikia rasti objekto pikselius ir 
gauti objekto kontūrus, kurie yra analizuojami. Visi šie uždaviniai sprendžiami 
segmentacijos metodais. 

2.5.1. Segmentacijos metodai 

Klasikinius segmentacijos metodus būtų galima skirtyti į pagrįstus: slenksčiu 
[57] (angl. Threshold-based), sritimi [58] (angl. Region-based), gradientu [59] (angl. 
Gradient-based) arba klasifikacija [60] (angl. Classification-based). 

2.5.1.1. Slenksčiu pagrįsta segmentacija 

Segmentacijai naudojama viena slenksčio reikšmė (angl. Bi-level) arba kelios 
(angl. Multilevel). Vieno slenksčio segmentacijoje pikseliai, kurių intensyvumai 
mažesni už slenkstį, yra pažymimi kaip fonas, o kiti kaip objektas arba priešingai. 
Kelių slenksčių segmentacijos atveju intensyvumai tarp dviejų gretimų slenksčių 
pažymimi kaip priklausantys tai pačiai klasei. Teoriškai slenksčių kiekis gali būti 
neribotas, kaip ir objektų kiekis vaizde, tačiau praktiškai, šio tipo segmentacijai, 
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naudojami vienas arba du slenksčiai, nes taikant daugiau slenksčių, skaičiavimų 
kiekis auga eksponentiškai. 

Yra dviejų tipų slenksčiai: globalus (angl Global Threshold) – visiems vaizdo 
pikseliams arba lokalus (angl. Local Threshold) – adaptyvus slenkstis, priklausantis 
nuo paties taško savybių. Tačiau dažniau yra naudojami globalūs slenksčiai, nes jie 
apskaičiuojami iš histogramų, o skaičiavimų sparta nepriklauso nuo vaizdo dydžio. 

Dažnai naudojami keturi globalaus slenksčio parinkimo metodai: rankinis, 
„isodata“ [61] algoritmas, tikslo funkcija ir histogramos klasterizavimas. 

Rankinis slenksčio parinkimas yra pats paprasčiausias ir atliekamas eksperto, 
panaudojant grafinį interfeisą. Realiose sistemose siekiama išvengti žmogaus 
dalyvavimo, todėl šis parinkimas naudojamas rečiau. 

Vienas iš adaptyvių slenksčio parinkimo metodų yra „isodata“. Pradinė 
reikšmė parenkama atsitiktinai arba naudojamas intensyvumų vidurkis. Tuomet 
histograma segmentuojama į dvi klases –  ir  panaudojant pradinį slenkstį. Vėl 
apskaičiuojami vidurkiai ir segmentuojama iš naujo. Taip tęsiama, kol pasiekiamas 
konvergavimas. 

Yra du tikslo funkcijos [62] metodai: pagrįstas variacija (angl. Variance-
based) [63] ir pagrįstas entropija (angl. Entropy-based) [64, 65, 66, 67, 68]. 

Histogramos klasterizavimo atveju parenkamas pradinis slenkstis, dalijantis 
histogramą į dvi klases: foną ir objektą, naudojant suvidurkintas intensyvumo 
reikšmes –  ir . Jeigu tenkinama sąlyga, kad klasės  intensyvumai yra arčiau 

 negu ,  intensyvumai yra arčiau  negu , tai slenkstis imamas kaip 
galimas kandidatas. Galutinis slenkstis atrenkamas apskaičiuojant kiekvieno 
kandidato klaidą ir parenkant tą, su kuriuo klaida mažiausia. 

2.5.1.2. Sritimi pagrįsta segmentacija 

Išskiriami du būdai: auginimo ir suliejimo (angl. Growing-and-merging) bei 
skaidymo ir suliejimo (angl. Splitting-and-merging) [69]. 

Auginimo ir suliejimo metodu parenkamas pradinis pikselis kaip auganti sritis. 
Kaimynai, esantys šalia, iteratyviai suliejami į regioną, jeigu pikseliai turi panašias 
intensyvumo ar tekstūros savybes, būdingas tai sričiai. Taip tęsiama, kol nebėra ką 
sulieti. Tuomet auginimo procedūra kartojama, tačiau jau su kitu pikseliu, kuris 
nebuvo sulietas su jokia sritimi. Taip galiausiai visi pikseliai patenka į įvairias sritis. 
Dažniausiai dėl triukšmo suskaidymas būna per didelis, todėl po segmentavimo 
siekiama sumažinti segmentų kiekį, apjungiant su gretimais. 

Skaidymo ir suliejimo metodu pradžioje visas vaizdas laikomas viena didele 
sritimi, kuri vėliau skaidoma į mažesnes sritis pagal spalvos, gradiento ar tekstūros 
savybes. Toks segmentavimas nutraukiamas, kai nebėra regionų, kuriuos būtų 
galima išskaidyti. Lygiai taip pat, kaip auginimo ir suliejimo metodu, šiuo atveju 
mažos sritys prijungiamos prie didesnių. 

Sritimi pagrįsta segmentacija pasiteisina, kai klasių kiekis didelis arba 
nežinomas [70]. 
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2.5.1.3. Gradientu pagrįsta segmentacija 

Ši segmentacija naudojama rasti objektų kontūrus (angl. Edge Detection). 
Tipiškai gradientas yra apskaičiuojamas naudojant gradientų operatorius, o slenkstis 
 kontūrų radimui parenkamas taip, kad gradientas būtų didesnis už . Slenkstis gali 

būti parinktas iš vaizdo pasiskirstymo histogramos imant 5-10 % pikselių, turinčių 
didžiausią gradientą [52]. Skaitmeniniams vaizdams gradiento operatorius yra 
panašus į vidurkinimo operatorių, naudojamą triukšmo pašalinimui. Gradientai gali 
būti paskaičiuoti į aštuonias kryptis. Plačiai naudojami gradientiniai operatoriai yra 
Sobel, Prewitt, Roberts ir Kirsch [71]. 

Canny [72] pasiūlė kontūrų aptikimą naudojant pirmos ir antros eilės 
išvestines. Visas vaizdas suliejamas tam, kad sumažėtų lokalios išskirtys ir išryškėtų 
lokalus gradientas. Metodas naudoja du slenksčius stiprių ir silpnų kontūrų 
aptikimui. Silpni kontūrai paliekami tik tuo atveju, jei jie susijungę su stipriais 
kontūrais. Šis metodas yra sunkiai apgaunamas triukšmo ir tikėtinai aptiks teisingus 
silpnus kontūrus. 

Naudojami aktyvūs kontūrų modeliai [73] (angl. Active Contour Model), kurie 
transformuoja ribų aptikimo problemą į energijos optimizavimo problemą. Aktyvus 
ir deformuojamas objekto kontūras pirmiausia apibrėžiamas ir juda prie realaus 
objekto kontūro, minimizuojant energiją [74, 75]. 

2.5.1.4. Klasifikacija pagrįsta segmentacija 

Kiekvienas pikselis laikomas atskiru mėginiu, turinčiu individualias spalvos, 
formos ar tekstūros savybes. Klasifikavimo įėjimas yra pikselių intensyvumų 
matrica.. Naudojant apmokytą modelį kiekvienas pikselis klasifikuojamas į vieną iš 
dviejų klasių, pvz.: kaip objektas arba fonas, priklausomai nuo jo savybių. Įprastu 
atveju apmokymui pateikti paveikslėliai yra sužymėti rankiniu būdu (angl. 
Supervision Learning), tačiau tai nėra būtina, nes yra metodų (angl. Unsupervision 
Learning), leidžiančių klasterizuoti pikselius į skirtingas klases be jokių išankstinių 
žinių (angl. A Priori Knowledge). Dažnai tai nėra taip efektyvu, kaip naudojant iš 
anksto paruoštus apmokymo pavyzdžius. 

Šio metodo trūkumas, kad reikia iš anksto žinoti kiek yra klasių, tačiau 
pramoninėse sistemose dažniausiai klasių kiekis žinomas, pvz.: objektas ir fonas. 

Pilko atspalvio vaizduose požymiu įprastai pasirenkamas pikselio 
intensyvumas, o spalvų erdvėje – intensyvumo vektorius. Gali būti naudojama 
tekstūros informacija, kuri apskaičiuojama iš mažo regiono, esančio aplink patį 
pikselį [76].  

Kadangi įėjimo matrica didelė, todėl stengiamasi sumažinti jos dimensiškumą. 
Tam gali būti panaudojami save organizuojantys žemėlapiai (angl. Self-organizing 
Map), kuriuose kiekvienas neuronas reprezentuoja grupę panašių pavyzdžių. Vėliau, 
save organizuojantis žemėlapis, gali būti naudojamas klasifikavimui vietoj 
originalios matricos [77]. 
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2.5.2. Segmentacijos defektų mažinimas morfologinėmis operacijomis 

Segmentavimas dažniausiai turi įvairių defektų, pvz.: fono fragmentai 
pažymimi kaip objektas arba priešingai, todėl naudojamos papildomos operacijos 
juos pašalinti. Įprastai tai yra atidarymo (angl. Opening), uždarymo (angl. Closing), 
plėtimo (angl. Dilate) arba ardymo (angl. Erode) morfologinės operacijos. 

Morfologinės operacijos [78] atliekamos tarp vaizdo taškų aibės  ir 
struktūrinio elemento (angl. Structuring Element) . Dažniausiai  yra diskas 
plokštumoje, tačiau jis gali būti bet kurios formos.  ir  yra aibės iš . Plėtimas ir 
ardymas [79]: 

δ 	|	 ∩ ∅ . (2.4)

ε 	|	 ⊆ . (2.5)

Vaizdo atidarymo operacija padeda nesegmentuotas objekto dalis priskirti 
objektui. Pirmiausiai atliekamas plėtimas pažymint kaimyninius pikselius kaip 
objektą, o tada pašalinamos objekto ribos. Vaizdo uždarymo operacija eliminuoja 
nesegmentuotas fono dalis, pirmiausiai atliekant ardymą, o po to plėtimą. 
Atidarymas ir uždarymas, kai  yra atsispindėjęs struktūrinis elementas: 

γ δ ε . (2.6)

ϕ ε δ . (2.7)

Norint pašalinti smulkius defektus, pakanka vieną kartą atlikti atidarymą ir 
uždarymą. Jei defektai didesni, tuomet minėtas operacijas tenka pakartoti keletą 
kartų, dėl to gali būti prarastos ribos. Tokiais atvejais geriau naudoti kitus 
segmentavimo būdus, nei taisyti didelius defektus. 

2.6. Požymių išskyrimas 

Po to, kai objektai atskiriami nuo fono, atliekamas objektų požymių 
išskyrimas. Jo metu matuojamos objektų charakteristikos, kurios gali būti 
panaudojamos modeliui paruošti arba objektui atpažinti. Tai gali būti spalva, 
tekstūra, forma arba lokalūs požymiai. Požymių kokybė geresnė jeigu jie yra 
invariantiški tam tikroms geometrinėms vaizdo transformacijoms, pvz.: perkėlimui 
(angl. Translation), pasukimui (angl. Rotation), mastelio keitimui (angl. Scaling), 
atspindžiui (angl. Reflection). Išskiriant daug požymių susidaro didelio 
dimensiškumo problema, kuri sprendžiama dimensiškumo mažinimo metodais. 

2.6.1. Požymių tipai 

Skaitmeniniai vaizdai yra saugomi matricų pavidalu. Jose yra informacija apie 
visus pikselius, kurie nusako objekto geometrines ir paviršiaus savybes. Įprastai 
pramoninėse sistemose požymiai nusako objekto spalvą, tekstūrą ir formą. 

2.6.1.1. Spalvos požymiai 

Spalvos deskriptorius galima skirstyti [80] į tris pagrindines grupes: globalius, 
paremtus dalinimu į fiksuoto dydžio regionus (angl. Region-based; Region of 
Interest, ROI) [71] ir paremtus segmentacija. 



26 

2.6.1.1.1. Globalūs požymiai 

Globalūs deskriptoriai nusako vaizdo spalvą globaliai. Tokie metodai yra greiti 
ir paprasti. Neatliekant vaizdo dalinimo į regionus, nėra užkoduojama spalvos 
erdvinis pasiskirstymas ir dėl to tokie deskriptoriai turi prastesnį atskiriamumą. Iš 
globalių deskriptorių disertacijoje tiriami: globali spalvos histograma (angl. Global 
Color Histogram, GCH), pasiskirstymo spalvos histograma (angl. Cumulative Color 
Histogram, CGCH), dvejetainis Haro deskriptorius (angl. Binary Haar Descriptor, 
BHD), spalvos koreliacijos statistika (angl. Color Autocorrelogram, CAC), 
chromatiškumo momentai (angl. Chromaticity Moments, CM), spalvos struktūrinis 
deskriptorius (angl. Color Structure Descriptor, CSD), pirmos eilės statistika (angl. 
First Order Statistics, FOS). 

GCH [81, 82] reprezentuoja spalvos pasiskirstymą vaizde. Visa spalvų erdvė 
kvantuojama, pavyzdžiui iki 512 spalvų. Tuomet skaičiuojama kiek kiekvienos 
kvantuotos spalvos pikselių yra vaizde. Gaunama histograma, kuri aprašo vaizdą 
nepriklausomai nuo pasukimo ar perkėlimo. Tokios histogramos neišsaugo erdvinės 
informacijos, todėl skirtingi vaizdai gali turėti vienodas spalvų histogramas. 

CGCH [83] pasiskirstymo spalvos histograma vaizdui  aprašoma kaip 
, , … , , kai ∑ .

BHD [84] deskriptorius sukuria 63 bitų histogramą iš Haro transformacijos 
koeficientų. Pirmiausiai gaunama diskretizuota spalvų histograma iš HSV spalvų 
erdvės. Haro transformacijos koeficientai spalvos histogramai randami naudojant 
Haro bangelių funkciją: 

1 0 0,5
1 0,5 1
0 	

. (2.8)

Pirmasis Haro koeficientas visada teigiamas ir į deskriptorių neįtraukiamas. 
Antras koeficientas yra teigiamas, jeigu pirmosios pusės spalvos histogramos narių 
suma yra didesnė už antrosios pusės, ir neigiamas – priešingu atveju. Trečiasis 
koeficientas gaunamas teigiamas, jeigu pirmojo ketvirčio spalvos histogramos narių 
suma yra didesnė už antrojo ketvirčio, ir neigiamas – priešingu atveju. Naudojant 
Haro bazines funkcijas tęsiama, kol gaunami 64 Haro koeficientai visai spalvų 
histogramai. Teigiami koeficientai paverčiami vienetais, neigiami – nuliais. BHD 
suskaičiuojamas hierarchiškai, panaudojant rekursiją. 

CAC [85] yra suindeksuota lentelė , ,  pagal spalvų poras, kur -toji pora 
〈 , 〉 rodo tikimybę rasti  spalvos pikselį nutolusį per  atstumą nuo  spalvos 
pikselio. Tuomet erdvinę koreliaciją tarp tos pačios spalvos  pikselių galima 
aprašyti kaip funkciją ∝ , , , . Tokiu būdu skirtingi vaizdai, turintys tas 
pačias histogramas, CAC dėka apibrėžiami skirtinga spalvos koreliacijos statistika. 

CM [86] deskriptorius paremtas CIE XYZ spalvų erdve, iš kurios sukuriama 
dviejų dimensijų chromatiškumo pėdsako diagrama: 

,
1 	∃ , : , 	 	 ,

0 	
; (2.9)
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čia 0 1, 0 ,  – vaizdas, diagramos dimensijos – ,	 , o 

 ir  gaunami iš CIE XYZ spalvų erdvės komponenčių. Taip pat 

sukuriama pasiskirstymo diagrama: 

 , ; (2.10) 

čia  lygus pikselių kiekiui, kurie sukuria , . Tuomet chromatiškumo momentai 
aprašomi taip: 

 , ∑ ∑ , . (2.11) 

 , ∑ ∑ , ; (2.12) 

čia , 0,1,2, … ir ,  yra diskrečios dimensijos -  erdvėje. Kadangi , ∈
0,1 , tai diskreti  erdvė gaunama keičiant mastelį ir diskretizuojant. 

Požymiai sudaromi iš mažiausios momentų aibės, kuri atskiria spalvas. 
CSD [87] apskaičiuojamas iš histogramos. CSD sukuriamas stumiant 

struktūrinį elementą per vaizdą, pvz. kvadratą, tuomet histogramos  elementas rodo 
kiek kartų struktūrinis elementas turėjo bent vieną spalvos  pikselį. Tarkim yra 
kvantuotos  spalvos, tuomet CSD galima aprašyti kaip , kai 
0,1, … , 1.  reikšmės aprašo struktūrinių elementų kiekį, kuriuose yra bent 
vienas pikselis  spalvos. Šiam deskriptoriui naudojama netolygiai kvantizuota 
HMMD (angl. Hue-min-max-difference) spalvų erdvė. HMMD spalvų erdvės 
pirmoji komponentė yra tokia pati kaip HSV spalvų erdvėje. Antroji ir trečioji 
komponentės yra minimali ir maksimali reikšmės atitinkamai, iš R, G, B 
komponenčių t.y. , ,  ir , , . Paskutinė komponentė aprašoma 
kaip maksimalios ir minimalios reikšmių skirtumas. 

FOS [88] požymiai skaičiuojami spalvų erdvės komponentėms. Dažnai 
naudojami matavimai yra šie: vidurkis (angl. Mean), standartinis nuokrypis (angl. 
Standard Deviation), ekscesas (angl. Kurtosis), asimetrija (angl. Skewness), centrinis 
momentas (angl. Central Moment), percentilis (angl. Percentile), energija (angl. 
Energy), entropija (angl. Entropy), harmoninis vidurkis (angl. Harmonic Mean), 
moda (angl. Mode) ir variacija (angl. Variance). 

Vidurkis rodo vidutinį srities intensyvumą: 

 μ ∑ ; (2.13) 

čia  yra objekto pikselių intensyvumai, o  – pikselių kiekis. 
Standartinis nuokrypis rodo, kokie nukrypimai egzistuoja nuo vidurkio. Jeigu 

jis mažas, tuomet pikselių intensyvumai yra arti vidurkio, o jeigu jis didelis, tuomet 
intensyvumai yra pasiskirstę plačiai nuo vidurkio: 

 σ ∑ μ . (2.14) 

Ekscesas yra matavimas, kuris rodo pasiskirstymo polinkį į išskirtis. 
Normaliniam pasiskirstymui jis yra lygus 3, didesniam polinkiui į išskirtis ekscesas 
yra didesnis už 3, o esant mažesniam polinkiui į išskirtis – mažiau nei 3: 
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 μ σ⁄ ; (2.15) 

čia  yra tikėtinumo operatorius (angl. Expectation Operator). 
Asimetrija matuoja intensyvumų pasiskirstymą aplink vidurkį. Jeigu asimetrija 

yra neigiama, tai reiškia, kad intensyvumai yra labiau pasklidę kairėje nuo vidurkio, 
nei dešinėje. Jeigu asimetrija yra teigiama, tuomet pasklidimas yra labiau į dešinę. 
Normaliniam pasiskirstymui asimetrija lygi nuliui: 

 μ σ⁄ . (2.16) 

Centrinis momentas, kai  yra centrinio momento eilė: 

 μ . (2.17) 

Percentilis yra statistinis matavimas, indikuojantis reikšmę, po kuria patenka 
nurodytas pavyzdžių procentas iš grupės. 

Energija [89] apskaičiuojama pagal formulę: 

 ∑ ∑ . (2.18) 

Entropija yra statistinis atsitiktinumo matavimas naudojamas tekstūrai matuoti: 

 ∑ log ; (2.19) 

čia  – diskretus atsitiktinis skaičius, rodantis vaizdo intensyvumo lygį, 
1,2, … , ,  – maksimalus intensyvumas, ⁄  – rodo  intensyvumo 
tikimybę,  – rodo kiek kartų  intensyvumas pasikartoja vaizde. 

Harmoninis vidurkis apskaičiuojamas pagal formulę: 

 ∑ . (2.20) 

Moda randa dažniausiai pasikartojančią reikšmę. Jeigu tokių reikšmių yra 
kelios, tuomet imama mažiausia iš jų. 

Variacija yra standartinio nuokrypio kvadratas: 

 σ . (2.21) 

2.6.1.1.2. Požymiai, paremti dalinimu į fiksuoto dydžio regionus 

Fiksuoto dydžio regionais pagrįsti deskriptoriai dalina vaizdą į fiksuoto dydžio 
celes, regionus, ir išskiria spalvos informaciją iš kiekvieno regiono atskirai. Tokiu 
būdu yra užkoduojama daugiau erdvinės spalvos informacijos. Nors generuojami 
didesni požymių vektoriai nei globaliems deskriptoriams, tokie deskriptoriai geriau 
aprašo spalvą nei globalūs deskriptoriai. Rao [90] išskyrė penkis galimus ROI 
sudarymo būdus (žr. 2.4 pav.): visas vaizdas (angl. Overall), tinklelis (angl. 
Rectangular), kampinis (angl. Angular), koncentriniai žiedai (angl. Circular) ir 
hibridinis (angl. Hybrid). Tinklelis nėra invariantiškas posūkiui. Kampiniai regionai 
ir koncentriniai žiedai yra invariantiški posūkiui ir turi tą patį centrą. Hibridinis 
dalinimas į regionus reiškia, kad naudojama daugiau nei viena dalinimo į regionus 
forma, taip įgyjant kelių savybes, tačiau reikia atlikti daugiau skaičiavimų. 
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   a)     b)   c)     d)      e) 

2.4 pav. Dalinimo į fiksuoto dydžio regionus būdai: a) visas vaizdas; b) tinklelis; c) 
kampinis; d) koncentriniai žiedai; e) hibridinis 

Disertacijoje iš požymių, paremtų dalinimu į vienodo dydžio regionus, tiriami: 
lokali spalvos histograma (angl. Local Color Histogram, LCH), lokali pirmos eilės 
statistika (angl. First Order Statistics, FOS), spalvų regionuose histograma (angl. 
Cell/Color Histogram, CCH), spalvos pasiskirstymo entropija (angl. Color 
Distribution Entropy, CDE), regionų aibės (angl. Sub-blocks-sets, SBS) ir spalvos 
struktūros deskriptorius (angl. Color Layout Descriptor, CLD). 

Kai kurie iš šių metodų yra paremti globaliais požymiais, tačiau skaičiuojami 
ne globaliai, o kiekvienam regionui atskirai, pvz.: LCH [81] metodas paremtas 
GCH. 

CCH [91] labai panašus deskriptorius į LCH, tačiau šiuo atveju sudaroma ne 
spalvos histograma kiekvienam regionui atskirai, o atvirkščiai, kiekvienai spalvai 
sudaroma histograma – kaip ji pasiskirsčiusi po regionus. Tarkim yra kvantuota  
spalvų, o vaizdas padalintas tinkleliu į  nepersidengiančius regionus. Tuomet 
spalvai , 0 , histograma susideda iš  regionų ir yra lygi 
⁄ . Čia  yra -tasis regionas (0 ),  – yra  spalvos pikselių 

kiekis regione ,  – pikselių kiekis vaizde. Vaizdas susidedantis iš  spalvų 
turi būti aprašytas  kiekiu histogramų, kurių kiekviena rodo, kaip kiekviena spalva 
pasiskirsčiusi regionuose. 

CDE [92] pagrįstas dalinimu į regionus koncentriniais žiedais ir entropija. 
CDE -ajai spalvai aprašoma taip: 

∑ log ; (2.22)

čia , , … ,  – normalizuota erdvinio pasiskirstymo histograma, 
| |⁄ ,  – -osios spalvos pikselių kiekis -ajame žiede, | | – -osios 

spalvos pikselių kiekis vaizde,  – koncentrinių žiedų kiekis, 1 . Didelės  
reikšmės rodo, kad pasiskirstymas yra išsklaidytas, o mažos – pasiskirstymas 
kompaktiškas. 

SBS [93] vaizdą skaido tinkleliu, tačiau naudoja skirtingus svorius regionams. 
Ši idėja pagrįsta prielaida, kad žmogaus akis natūraliai krypsta į centrą. Todėl 
naudojama 1 log⁄  svorinė funkcija, kur  yra Euklido atstumas tarp centrinio 
regiono ir bet kurio kito regiono. Jeigu regionai mažesni nei nurodytas slenkstis, 
tuomet požymiais pasirenkami regionų pikselių vidurkiai, kitu atveju – LCH. 

CLD [87] vaizdą tinkleliu suskaido į 64 regionus. Kiekvienam regionui 
apskaičiuojamos vidutinės pikselių intensyvumų reikšmės ir, naudojant gautas 8 x 8 
vidutines reikšmes, joms atliekama diskreti kosinusinė transformacija. Dažnių 
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koeficientai gaunami zigzago skenavimo būdu. Žemiems dažniams suteikiami 
didesni svoriai. Rekomenduojama naudoti YCrCb spalvų erdvę ir 63 bitus. 

2.6.1.1.3. Požymiai paremti segmentavimu 

Segmentacija pagrįsti deskriptoriai dalina vaizdą į regionus, kurie gali skirtis 
dydžiu ir kiekiu, priklausomai nuo vaizdo. Toks dalinimas atliekamas naudojant 
segmentavimo arba klasterizavimo algoritmus. Disertacijoje tiriami deskriptoriai 
paremti segmentavimu: spalvos koherentiškumo vektorius (angl. Color Coherence 
Vector, CCV), ribų/vidaus pikselių klasifikavimas (angl. Border/Interior Pixel 
Classification, BIC) ir dominuojančios spalvos deskriptorius (angl. Dominant Color 
Descriptor, DCD). 

CCV [94, 95] kiekvienas histogramos elementas padalinamas į koherentinę ir 
nekoherentinę dalis. Koherentinė dalis susideda iš tų pikselių, kurie erdvėje susiję, o 
nekoherentinė dalis iš tų pikselių, kurie yra izoliuoti. CCV skaičiavimas prasideda 
tuo, kad suvidurkinami artimiausi kaimynai, taip sumažinant mažą variaciją tarp 
kaimyninių pikselių. Tuomet spalvų kiekis kvantuojamas iki  spalvų. Kiekvieną 
pikselį reikia atpažinti ar jis koherentinis ar ne, t.y. ar jis priklauso didesnei tokios 
pačios spalvos pikselių grupei ar ne. Tai atliekama naudojant susijungusius 
komponentus. Susijungęs komponentas  yra maksimali pikselių aibė taip, kad bet 
kuri pikselių pora , ∈ , t.y.  aibėje egzistuoja kelias tarp  ir . Tokiu atveju 
bet kuris pikselis priklausys tik vienam susijusiam komponentui. Ar pikselis 
koherentiškas, nusprendžiama pagal tai, kokio dydžio susijęs komponentas. CCV 
kiekvienai spalvai išreiškiamas kaip koherentinių ir nekoherentinių pikselių sumų 
pora. 

BIC [96] remiasi RGB spalvų erdve vienodai kvantuota į 64 spalvas. Tuomet 
pikseliai yra klasifikuojami į ribų arba vidaus klases. Pikselis klasifikuojamas kaip 
riba, jeigu jis yra šalia vaizdo ribos arba bent vienas iš keturių jo kaimynų yra 
kitokios kvantuotos spalvos nei jis pats. Pikseliai klasifikuojami kaip vidiniai, jeigu 
visi keturi jo kaimynai yra tos pačios kvantuotos spalvos. Bet kuris pikselis 
priklauso arba ribos, arba vidaus klasei. Tuomet sukuriamos dvi spalvų histogramos, 
viena ribų pikseliams, o kita – vidaus pikseliams.  

DCD [87] klasterizavimo būdu parenkamos tokios spalvos, kurių dažnumai 
didžiausi – , , , , 1,… , , 	  – reprezentatyvios spalvos,  – 
spalvų procentinis kiekis,  – spalvos variacija dominuojančioms spalvoms,  – 
dominuojančių spalvų koherencija, aprašanti bendrą dominuojančių spalvų erdvinį 
homogeniškumą,  – dominuojančių spalvų kiekis, kuris gali skirtis kiekvienam 
vaizdui, tačiau neviršija 8. Procentiniai kiekiai yra normalizuojami iki 1. Spalvų 
kvantizavimas atliekamas Lloyd [97] algoritmu, po kurio kvantuotoms spalvoms 
atliekamas klasterizavimas, ieškant arčiausių spalvos porų  ir  CIE Luv spalvų 
erdvėje. Jeigu atstumas yra mažesnis, nei nustatytas slenkstis , abi spalvos yra 
apjungiamos, ir gaunama apjungta spalva su procentu 

⁄ , . Jungimo procesas tęsiamas tol, 
kol minimalus vidinis atstumas yra didesnis už slenkstį .  



31 

2.6.1.2. Tekstūros požymiai 

Tekstūra [76] aprašo paviršiaus savybes: stambumą, glotnumą, granuliavimą, 
atsitiktinumą, ir pan. Tekstūros matavimo metodus galima būtų skirstyti į 
statistinius, geometrinius, pagrįstus modeliais ir transformacijomis. Metodai matuoja 
tekstūrą dviem skirtingais būdais [98] – pagal intensyvumo tarp pikselių variaciją ir 
pagal intensyvumo priklausomybes tarp pikselių kaimynų. 

Natūralios tekstūros nuo dirbtinių skiriasi tuo, kad natūralių tekstūrų elementai 
išsidėstę nesimetriškai, neperiodiškai ir yra begalinės įvairovės. Tokiu būdu yra 
sunku ar neįmanoma rasti geometrines savybes, arba aprašyti modelį, kuris gerai 
apibrėžtų tokią tekstūrą. Todėl natūralioms tekstūroms labiau tinka statistiniai ir 
transformacijomis pagrįsti metodai. Kai kurie tyrėjai [99] teigia, kad natūralioms 
tekstūroms labiausiai tinka statistiniai metodai. 

2.6.1.2.1. Statistiniai metodai 

Statistika gali būti skaičiuojama iš pavienių pikselių (pirmos eilės statistika), iš 
pikselių porų (antros eilės statistika) arba iš histogramų. Disertacijoje tiriami 
statistiniai metodai: lokalaus aktyvumo spektras (angl. Local Activity Spectrum, 
LAS), pilko lygio pasikartojimų matrica (angl. Gray Level Co-occurrence Matrix, 
GLCM) ir kontūrų histogramos deskriptorius (angl. Edge Histogram Descriptor, 
EHD). 

LAS metodas [100] paremtas prielaida, kad gradientu pagrįsti kontūrai gerai 
aprašo tekstūrą. Autoriai gradientinį operatorių naudoja lokaliai erdvinei variacijai, 
arba, kitaip tariant, aktyvumui išmatuoti. Gradiento pasiskirstymas gali būti 
charakterizuotas histogramomis, ir naudojamas tekstūros atpažinimui. Gradiento 
histograma sudaroma skaičiuojant pikselių, kurie patenka į atitinkamas histogramos 
pozicijas, kiekį. Matematiškai gradientas matuoja kitimą kiekviename pikselyje, 
tačiau, taikant gradientą skaitmeniniams vaizdams, gaunama tik dalis lokalaus 
aktyvumo, todėl autoriai siūlo įvertinti visas kryptis pikselyje , : 

 | 1, 1 , | | , 1, 1 |. (2.23) 

 | 1, , | | , 1, |. (2.24) 

 | 1, 1 , | | , 1, 1 |. (2.25) 

 | , 1 , | | , , 1 |. (2.26) 

Pasiskirstymas  gali būti aprašytas histograma ir 
vadinamas lokaliu aktyvumo spektru. Taip tekstūra yra įvertinama į visas keturias 
kryptis. Autoriai siūlo dalinti skaitmeninius vaizdus tinkleliu, nepersidengiančiais 
kvadratiniais regionais, ir kiekvienam regionui skaičiuoti LAS atskirai, tuomet visus 
regionus klasteriuoti k-means metodu, ir taip sužymėti gautus LAS požymius, kurie 
vėliau panaudojami naujų atvejų tekstūros atpažinimu. 

GLCM [101] remiasi prielaida, kad tekstūros informacija skaitmeniniame 
vaizde užfiksuojama erdviniuose pilko atspalvio sąryšiuose. GLCM matricos 
sudaromos priklausomai nuo skirtingo kampo ir atstumo tarp kaimyninių celių porų, 
o iš GLCM matricų skaičiuojami tekstūros požymiai. Tarkim vaizdas yra 
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stačiakampio formos ir turi  rezoliucijos celių horizontalia kryptimi ir  
rezoliucijos celių vertikalia kryptimi. Pilkas atspalvis, pasitaikantis rezoliucijos 
celėse, yra kvantuojamas iki  lygių. Tuomet 1,2, … ,  bus horizontali 

erdvinė sritis, 1,2, … ,  bus vertikali erdvinė sritis ir 1,2, … ,  bus 
aibė kvantuotų pilkumo atspalvių. Aibė  sudaro rezoliucijos celių aibę 
vaizde. Vaizdas  gali būti reprezentuotas funkcija, kuri priskiria tam tikrą pilką 
atspalvį  kiekvienai rezoliucijos celei ar koordinačių porai ; : →

. Tuomet sudaromos dažnių matricos , , , , kuriose aprašyta, kaip 
pasikartoja dvi kaimyninės celės atstumu  ir kampu  vaizde, kai  yra vienos celės 
pilkas atspalvis, o  – kitos. Iš šių matricų gali būti paskaičiuota keturiolika 
statistinių dydžių, tačiau tekstūros matavimui vertinamos septynios [102], pvz.: 
kontrastas, koreliacija, energija ir homogeniškumas atitinkamai: 

∑ | | ,, . (2.27)

∑ ,
, . (2.28)

∑ ,, . (2.29)

∑ ,

| |, . (2.30)

EHD [87] užfiksuoja erdvinį kontūrų pasiskirstymą. Vaizdas yra dalijamas 
tinkleliu į 16 regionų, kurių kiekvienas toliau dalinamas į smulkesnius, aukštį ir plotį 
mažinant du kartus, tačiau tai priklauso nuo sprendžiamo uždavinio. Kiekvienam iš 
16 vaizdo regionų, naudojant jo smulkesnius regionus, skaičiuojama lokali kontūrų 
histograma. Joje kontūrai gauti iš smulkesnių regionų yra sugrupuojami pagal kryptį 
į penkias grupes: vertikalūs, horizontalūs, 45 laipsnių, 135 laipsnių ir izotropiniai. Į 
histogramos grupes patenka tik tie kontūrai, kurie yra pakankamai stiprūs t.y. 
tikrinamas slenkstis, priešingu atveju laikoma, kad kontūro tame regione nėra. Iš 
viso gaunama 80 grupių, nes yra 16 regionų po 5 grupes. Teigiama, kad tokie 
požymiai yra tinkami natūraliems vaizdams. 

2.6.1.2.2. Signalo apdorojimo metodai 

Šie metodai charakterizuoja tekstūrą pritaikant filtrą skaitmeniniam vaizdui. 
Filtrai gali būti erdvinės arba dažninės srities. 

Disertacijoje tiriami erdvinės srities metodai: lokalaus diapazono filtras (angl. 
Local Range Filter, LRF), lokalaus standartinio nuokrypio filtras (angl. Local 
Standard Deviation Filter, LSDF) ir kontūrų pirmos eilės statistika (angl. Countour 
First Order Statistics, CFOS). LRF ir LSDF filtrai naudoja skaitmeninį vaizdą, pvz.: 
pilko atspalvio arba spalvų erdvės komponentę, ir grąžina tokio paties dydžio 
rezultato matricą. Kiekvienas rezultato matricos pikselis apskaičiuojamas iš 3x3 
kaimyninių pikselių arba naudojant kitokią, pasirinktą kaimyninių pikselių sudėtį. 
LRF atveju rezultato pikselis gaunamas iš kaimyninių pikselių didžiausios reikšmės 
atimant mažiausią, LSDF atveju – iš kaimyninių pikselių apskaičiuojant standartinį 
nuokrypį. Abu filtrai randa vaizdo kontūrus, kurie priklauso nuo kaimyninių pikselių 
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verčių, ir apibrėžia tekstūrą panašiai kaip metodai, pagrįsti gradientu. CFOS metodas 
iš esmės panašus, tačiau kontūrai randami kuriuo nors kontūrų radimo metodu, 
pavyzdžiui Roberts ar Canny. Gautas vaizdas gali būti skaidomas į regionus ir iš jų 
skaičiuojami pirmos eilės statistiniai požymiai arba gali būti skaičiuojami iš viso 
objekto pikselių – globalūs požymiai. 

Iš dažninės srities metodų disertacijoje tiriami: tekstūros naršymo 
deskriptorius (angl. Texture Browsing Descriptor, TBD) ir diskreti bangelių 
transformacija (angl. Dicrete Wavelet Transform, DWT). Tokio pobūdžio metodai 
transformuoja vaizdą naudojant Furjė, bangelių arba kitokias diskrečias 
transformacijas. Pavyzdžiui, bagelių transformacija vaizdą išskaido į skirtingas 
pakopas, iš kurių matuojami skirtingi tekstūriniai parametrai: nuo globalios tekstūros 
grubioje pakopoje iki lokalios tekstūros smulkioje pakopoje. Šie metodai tinkami ir 
mikro, ir makro tekstūrai. 

TBD [87] pagrįstas Gaboro filtru ir susideda iš dviejų dalių. Pirma dalis 
apibūdina tekstūros suvokimo savybes: struktūriškumą, kryptingumą ir stambumą, ir 
yra skaičiuojama iš daugiapakopės dekompozicijos filtruotų vaizdų aibės. O antroji 
dalis apibrėžia kiekybines savybes, ir skaičiuojama kaip vidurkis ir standartinis 
nuokrypis iš transformacijos koeficientų. 

DWT [103] metodas skaičiuoja statistinius požymius, tokius, kaip vidurkis ar 
standartinis nuokrypis, iš diskrečios bangelių transformacijos, naudojant 
nepersidengiančius regionus. Autoriai parodė, kad derinant šiuos požymius kartu su 
pasikartojimų matrica, gaunami geresni rezultatai, nei taikant tik DWT požymius. 

2.6.1.3. Formos požymiai 

Idealiu atveju požymis gali adekvačiai atskirti vieną formą nuo kitos, t.y. 
kiekvienai formai matavimo reikšmė skiriasi. Tačiau, taikant globalius požymius, ta 
pati reikšmė gali aprašyti daug įvairių formų, todėl ne visada tinka juos taikyti. Dėl 
šios priežasties naudojami kitokie požymiai [104]: pagrįsti kontūrais, erdvinio 
tarpusavio ryšio požymiai (angl. Spatial Interrelation Feature), momentai arba 
srities transformacijos požymiai (angl. Shape Transform Domains). 

2.6.1.3.1. Globalūs požymiai 

Globalūs požymiai [104] paskaičiuojami iš bendrų formos savybių: 
 Plotas  randamas suskaičiuojant objekto pikselių kiekį.
 Perimetras – susumuojant atstumą tarp bet kurių dviejų kaimyninių

kontūro pikselių.
 Ilgiui pamatuoti naudojamas Fereto diametras (angl. Feret Diameter),

pagrindinė ašis 	 ir šalutinė ašis 	. Fareto diametras –
skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios koordinatės prie skirtingų
objekto posūkių. Pagrindinė ašis yra ilgiausia linija, kurią galima
nubrėžti per bet kuriuos du objekto kontūro taškus. Šalutinė ašis yra
ilgiausia linija, kurią galima nubrėžti per objektą statmenai pagrindinei
ašiai.
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 Apvalumas (angl. Circularity) – aprašo kiek arti forma yra nuo tobulo

apskritimo, . Matavimas jautrus formos gruoblėtumui.

 Pailgėjimas (angl. Elongation) – forma, kuri yra simetriška per visas
ašis, pvz.: apskritimas ar kvadratas, turės pailgėjimą lygų 0, o

plokštesnės formos turės pailgėjimą arčiau 1, 1 .

 Stačiakampumas (angl. Rectangularity) – parodo kiek forma užpildo
ją ribojančią dėžę (angl. Bounding Box), ∙⁄ .

 Vientisumas (angl. Solidity) – aprašo kiek forma yra įgauba ar
išgaubta, ⁄ .

 Ekscentricitetas (angl. Eccentricity) – atstumo santykis tarp elipsės
židinio ir pagrindinės ašies. 0 reikšmė rodo, kad forma yra
apskritimas, o 1 apibrėžia liniją.

 Apimtis (angl. Extent) – santykis tarp regiono ir ribojančios dėžės
pikselių.

Tokius požymius lengva suprasti ir apskaičiuoti, tačiau prarandama erdvinė 
pikselių informacija apie kaimyninius pikselius, be to, įvairios formos gali turėti 
tokius pačius matavimus, nors vizualiai jos skiriasi iš esmės. 

2.6.1.3.2. Kontūrais pagrįsti požymiai 

Paprasčiausias būdas reprezentuoti objekto kontūrą yra išrinkti visų kontūro 
pikselių koordinates į vektorių ir apskaičiuoti vienos dimensijos funkciją [104], pvz.: 
centroidinio atstumo funkcija (angl. Centroid Distance Function, CDF), tangento 
kampo funkcija (angl. Tangent Angle Function, TAF), kontūro kreivumo funkcija 
(angl. Contour Curvature Function, CCF), ploto funkcija (angl. Area Function, AF) 
ir trikampių ploto reprezentacija (angl. Triangle-area Representation, TAR). 

CDF saugo atstumą nuo kiekvieno kontūro pikselio iki objekto centro. Čia 
vektorius  išreikštas Euklido atstumu nuo riboženklių (angl Landmark Points) iki 
formos centroido ,  [104]. 

⁄
; (2.31)

čia	 , , ∈ 1, ,  – riboženklių kiekis. Pagal šį algoritmą kiekvienai 
formai gautas kontūro taškų kiekis skiriasi, todėl jį reikia normalizuoti, užtikrinant, 
kad visos formos turėtų tą patį taškų kiekį – . Tai gali būti pasiekta suvidurkinant 
tarpinius taškus arba kitokį aproksimavimo metodą. Toks normalizavimo metodas 
reikalingas visoms vienos dimensijos funkcijoms. Riboženklių koordinatės gali būti 
apskaičiuotos naudojant Moore kaimynų suradimo algoritmą, modifikuotą su Jacobs 
sustojimo kriterijumi [105]. 

TAF yra tangento kampo funkcija apibrėžta kaip kontūro tangento kryptis: 

θ arctan ; (2.32)

čia  yra mažas langas naudojamas tiksliau apskaičiuoti θ . TAF turi dvi 
pagrindines problemas. Ši funkcija jautri triukšmui, todėl dažnai , prieš skaičiuojant 
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TAF, kontūrui naudojami žemo praėjimo (angl. Low Pass) filtrai. Antra problema – 
trūkis, nes TAF reikšmės yra 2π intervale, dažniausiai – π; π  arba 0; 2π . Siekiant 
apeiti trūkio problemą, kai yra sutartas starto taškas, kaupiamoji kampinė funkcija 
φ  yra apibrėžiama kaip kampo skirtumas tarp tangento taške  ir starto taško  
[106, 107]: 

 φ θ θ 0 . (2.33) 

Darant prielaidą, kad apskritimas yra „beformis“, aprašoma periodinė funkcija 

kaip kaupiamoji kampinė nukrypimo funkcija ψ φ , kai ∈ 0; 2π , 

 yra kontūro taškų kiekis. 
CCF funkcija  apskaičiuojama pagal formulę [108]: 

 ⁄ . (2.34) 

Jeigu  yra normalizuotas lanko ilgio parametras , tuomet formulė gali būti 
perrašyta: 

 . (2.35) 

CCF apskaičiuojama išvestinėmis ir yra invariantiška pasukimui bei 
perkėlimui, tačiau priklauso nuo mastelio. Todėl invariantiškumas masteliui 
pasiekiamas normalizuojant, pvz.: padalinant iš vidutinio absoliutaus kreivio: 

 ∑ | |; (2.36) 

čia  yra normalizuoto kontūro taškų kiekis. 
AF funkcija apskaičiuojama kiekvienam taškui, randant plotą tarp paties taško 

, paskesnio taško  ir centroido. 
TAR funkcija [109, 110] apskaičiuojama kiekvienam taškui kaip trikampių 

plotas. Trikampiai suformuojami pagal kontūro linkį. Bet kuriems trims iš eilės 
einantiems kontūro taškams , , ,  ir , , kur 
∈ 1,  ir ∈ 1, 2⁄ 1 , čia  yra lyginis skaičius. Ženklą nusakanti sritis 

suformuotiems trikampiams aprašoma taip: 

 ,

1
1
1

. (2.37) 

Jeigu kontūras peržiūrimas prieš laikrodžio rodyklę, tuomet srities teigiama 
reikšmė reiškia išgaubtumą, neigiama – įgaubtumą, o nulis – tiesą liniją. Didinant 
trikampio sienų ilgį įvertinamos ilgesnės kontūro variacijos. 
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2.6.1.3.3. Tarpusavio ryšio požymiai 

Šie metodai [104] aprašo formos sritį arba kontūrą ryšiais tarp pikselių ar 
kreivių. Bendruoju atveju reprezentacija gaunama panaudojant geometrinius 
požymius: ilgį, kreivumą, reliatyvią orientaciją, padėtį, plotą, nuotolį ir t.t. Šie 
metodai [111] remiasi formų išskirtinumais – linkiais ar išgaubimais. Disertacijoje 
tirtos tarpusavio ryšio požymių sistemos: stygų pasiskirstymas (angl. Chord 
Distribution, CD), formos matrica (angl. Shape Matrix, SM), spindulių kampo 
statistika (angl. Beam Angle Statistics, BAS) ir formos kontekstas (angl. Shape 
Context, SC). 

CD požymiai gaunami skaičiuojant visų formos stygų ilgius t.y. atstumus tarp 
visų kontūro taškų porų bei randant šių stygų orientacijos kampą. Taip gaunamos 
dvi histogramos, viena stygų ilgiams, o kita – jų orientacijoms. Šios histogramos 
naudojamos kaip požymiai [112]. 

SM požymiai [113] gaunami iš dvejetainio objekto vaizdo , kai objekto 
centras yra . Atstumas nuo objekto centro iki objekto kontūro yra ne didesnis nei , 
todėl kiekviena sienelė yra 2  ilgio. Ši kvadratinė sritis suskaidoma į  
kvadratinių sričių , , 1, … , . Tuomet objekto formos matrica yra 

, 

 
1 ⇔ ∩ 2⁄
0							 	 																					

; (2.38) 

čia  yra objekto  regiono dydis. Kitaip tariant, gaunama matrica, kurioje 
kiekvienai kvadratinei sričiai priskirtas vienetas arba nulis. Vienetas reiškia, kad toje 
kvadratinėje srityje objekto pikselių daugiau negu fono pikselių. 

BAS formos deskriptorius [114] pagrįstas spinduliais, kurie skaičiuojami 
kiekvienam kontūro taškui. Tarkim kontūras , , … ,  yra taškų seka, kai 

, , 1,2, … , , 	  – kontūro taškų kiekis. Kiekvienam taškui , jo 
stigų kampas yra skaičiuojamas tarp dviejų stygų  ir , 
	  rodo per kiek kaimynų yra nutolę taškai į abi puses. Stygos skaičiuojamos iki 
nutolusių taškų: 

 ; (2.39) 

čia , . Šis deskriptorius yra stabilus 

prie iškraipymų ir invariantiškas perkėlimui, posūkiui ir mastelio keitimui. 
SC požymiai sudaromi kontūro taškams skaičiuojant histogramas. 

Pasirinktame kontūro taške brėžiama poliarinė diagrama, kuri suskaidyta į 
segmentus. Jeigu konkrečiame poliarinės diagramos segmente yra kontūro taškų, tai 
atitinkamoje histogramos pozicijoje yra įrašomas rastų taškų kiekis. SC histogramą 
galima būtų aprašyti taip: 

 # : ∈ . (2.40) 

Teigiama, kad imant didelį kiekį taškų, SC formos reprezentacija tampa tiksli 
[115]. 
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2.6.1.3.4. Momentai 

Matematikoje momento koncepcija kilo iš fizikos. Kontūrams gali būti 
skaičiuojami momentai, pvz.: nepriklausomi momentai (angl. Invariant Moments, 
IM) arba Zernike momentai (angl. Zernike Moments, ZM). 

IM funkcija  eilei  apibrėžiama taip: 

 ∑ ∑ , ; (2.41) 

čia , 0,1,2, …. Centriniai momentai, kurie yra nepriklausomi nuo perkėlimo, 
aprašomi taip: 

 ∑ ∑ ̅ , ; (2.42) 

čia ̅ ⁄  ir ⁄ . Septyni nepriklausomi momentai (IM) tuomet 
yra lygūs [116]: 

 . (2.43) 

 4 . (2.44) 

 3 3 . (2.45) 

 . (2.46) 

 3 	

 3 . (2.47) 

 	
 4 . (2.48) 

 3 	

 3 ; (2.49) 

čia ⁄  ir 1 2⁄ , kai 2,3, …. IM momentai yra 
nepriklausomi nuo posūkio, mastelio keitimo ir perkėlimo. 

ZM yra ortogonalūs momentai [117]. Kompleksiniai Zernike momentai kilę iš 
ortogonalių Zernike polinomų: 

 , cos , sin exp ; (2.50) 

čia  yra ortogonalūs radialiniai polinomai: 

 ∑ 1
!

!
| |

!
| |

!

| | ⁄ ; (2.51) 

čia 0,1,2, … ; 0 | | , o | | yra lyginis. 
Tuomet  eilės ZM su  pasikartojimų formos regione ,  skaičiuojami 

taip: 

 ∑ ∑ cos , sin ∙ ∙ ; (2.52) 
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čia 1. Šie momentai taip pat nepriklauso nuo posūkio. 

2.6.1.3.5. Srities transformacijų požymiai 

Transformuojamas visas vaizdas arba tik objektas. Tuomet forma 
reprezentuojama visais arba dalimi transformacijos koeficientų. Dažniausiai tai Furje 
transformacija, kuri rekonstruoja kontūrus iš vienos dimensijos funkcijos: 

 ∑ e ⁄ ; (2.53) 

čia  yra Furjė deskriptoriai (angl. Furje Descriptor, FD),  – dažnių kiekis, 
0,… , ,  – kontūro taškų kiekis,  – vienos dimensijos funkcija. Vėliau 

koeficientai naudojami dviem būdais. Pirmu – koeficientams taikoma principinė 
komponenčių analizė, siekiant suspausti duomenų dimensiją, pasirenkant pirmas 
kelias principines komponentes, turinčias reikšmingą informaciją apie objekto 
formą. Pasirinktos komponentės vėliau naudojamos atpažinimui. Kitu atveju – 
absoliučios koeficientų reikšmės yra susumuojamos ir naudojamos kaip formos 
matavimai. Abiem atvejais formos matavimai yra nepriklausomi nuo dydžio, 
padėties ir orientacijos. Furjė transformacija naudingesnė, kai formų klasės 
skirtingos [118]. 

2.6.1.4. Lokalūs požymiai 

Bendruoju atveju lokalių požymių deskriptorių metodai veikia tokia seka: 
išskiriami būdingieji taškai (angl. Interest Point), įvertinama kiekvieno to taško sritis 
aplink jį, iš tos srities apskaičiuojami lokalūs požymiai (angl. Keypoint), 
normalizuojant juos, ir randamas susiejimas tarp dviejų vaizdų deskriptorių. Lokalių 
požymių deskriptorių metodai dviejuose vaizduose randa tuos pačius lokalius 
požymius, nepriklausomai nuo kai kurių geometrinių transformacijų, pvz.: 
perstūmimo, pasukimo ar mastelio pakeitimo. Iš tokių metodų populiarūs: „Scale 
Invariant Feature Transform“ (SIFT) [119], „Speeded up robust features“ [120], 
„Histogram of Oriented Gradient“ ir pan. 

SIFT veikimo schema: aptinkami būdingieji taškai, nepriklausomi nuo 
mastelio ir orientacijos, taikant „Difference of Gaussian“; kiekvienam kandidatui 
nustatoma padėtis, mastelis, iš jų atrenkami tik tie, kurie pakankamai stabilūs; 
kiekvienam būdingajam taškui priskiriama orientacijos kryptis, apskaičiuota iš 
lokalaus gradiento; išskiriami lokalūs vaizdo gradientai apie būdinguosius taškus ir 
suformuojama reprezentacija – deskriptorius. Objektas naujame vaizde atpažįstamas 
lyginant kiekvieną požymį iš duomenų bazės su naujo vaizdo požymiais, remiantis 
požymių vektorių Euklido atstumu. Iš visų susiejimų atrenkami tik tie, kurių 
būdingieji taškai geriausiai sutampa pagal poziciją, mastelį ir orientaciją. Tam 
D. Lowe pasiūlė [121] panaudoti apibendrintą Hough transformaciją: 
apskaičiuojamas skirtumas tarp kiekvieno susiejimo požymių ir suformuojami 
grubūs klasteriai. Paliekami tik tie susiejimai, kurie patenka į didžiausią suformuotą 
klasterį. Jeigu susiejimų lieka daug, galima manyti, kad objektas atpažintas. 
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2.6.2. Požymių dimensiškumo mažinimas 

Požymių dimensiškumas mažinamas atliekant požymių tipų atranką (angl. 
Feature Selection), duomenų atranką arba požymių transformaciją. 

2.6.2.1. Požymių tipų atranka 

Požymių tipų atrankos atveju paliekami naudingiausi modeliui požymių tipai, 
o kiti atmetami. Tuomet požymių išskyrimas greitas, nes nereikia išskirti mažai 
reikšmingų ar visai nereikšmingų požymių. Nors yra metodų požymių tipų 
atrinkimui, tačiau metodai pasiūlys nebūtinai optimalų požymių rinkinį. Iš tokių 
metodų yra tiesinės Pearson arba parametrinės Spearman koreliacijos [122] tarp 
kintamųjų įvertinimas, Fišerio indekso įvertinimas (angl. Fisher Index) ir nuoseklus 
požymių išrinkimas (angl. Sequential Feature Selection, SFS) [123]. 

Jeigu bet kurie du kintamieji tarpusavyje stipriai koreliuoja, į modelį verta 
įtraukti tik vieną. Jeigu tiesinė Pearson koreliacija yra arti 1, tuomet galima sakyti, 
kad tarp kintamųjų yra stiprus tiesiškas ryšys, o jei arti 0, tai kintamieji yra tiesiškai 
nepriklausomi. Tuo atveju, jeigu priklausomybė nėra tiesinė, labiau tinka naudoti 
Spearman koreliacijos koeficientą. Jis panašus į Pearson koreliacijos koeficientą, 
tačiau naudojamos ne pavyzdžių skaitinės reikšmės, o jų laipsnis. Net, jei požymiai 
stipriai koreliuoja, juos naudoti kartu gali būti naudingiau, nei tik kurį nors vieną. 
Stipri koreliacija nėra pakankama požymių atmetimui, ir reikalinga papildoma 
analizė, norint įsitikinti, kad požymiai nėra priklausomi. 

SFS metodai paremti skirtingais požymių atrinkimo principais: įtraukiant 
(angl. Forward Selection) [124], atmetant (angl. Backward Elimination) ir peržiūrint 
(angl. Stepwise). Įtraukimo procedūra skirta atrinkti tinkamiausius kintamuosius 
pasirinktam klasifikatoriui. Modelis pradedamas be kintamųjų, apskaičiuojant kiek 
naudos duoda konkretus kintamasis, ir taip ištiriami visi. Jeigu nėra reikšmingo 
pagerėjimo, tai procedūra stabdoma. Kitu atveju, pridedamas tas kintamasis, kuris 
turi didžiausią įtaką modeliui. Procedūra tęsiama, kol į modelį įtraukiami labiausiai 
modelį įtakojantys kintamieji. Atmetimo procedūra pradedama į modelį įtraukiant 
visus nepriklausomus kintamuosius. Kintamieji šalinami iš modelio vienas po kito, 
ir matuojamas kiekvieno poveikis. Tas kintamasis, kuris turi mažiausią indėlį, yra 
pašalinamas. Peržiūra panaši į įtraukimo ir atmetimo metodus, tačiau jai nėra 
apribojimo, kad jau įtraukti kintamieji negali būti pašalinti iš modelio. Po to, kai 
įtraukiamas naujas, atliekama įtrauktų peržiūra, pašalinami visi, kurių indėlis per 
mažas, ir tik tada gali būti pridėtas naujas kintamasis. Šis metodas imlesnis laikui. 

2.6.2.2. Duomenų atranka 

Atranka įprastai atliekama dviem būdais: atmetant išskirtis (angl. Outliers) 
arba paliekant duomenų pavyzdžius, kurie tarpusavyje mažai koreliuoja. 

Išskirtys yra pavyzdžiai, kurie nukrypsta nuo bendro pavyzdžių modelio. Tai 
įvyksta dėl neteisingo ekspertų sužymėjimo arba klaidingų jutiklio matavimų. 
Išskirtys yra teisingi matavimai, tačiau reti. Abiem atvejais, įtraukiant minėtus 
pavyzdžius, modelis gali pasidaryti prastesnis. Bendruoju atveju, visada yra gerai 
atmesti netipinius pavyzdžius iš duomenų aibės, nes pavyzdžiams, kurie skiriasi nuo 
apmokymo duomenų, atpažinimas greičiausiai bus prastas. 
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Dimensiškumas gali būti mažinamas mažinant ne tik požymių tipų kiekį, bet ir 
duomenų kiekį. Tam gali būti naudojama koreliacija arba save organizuojantys 
žemėlapiai. Stipriai koreliuoti tarpusavyje duomenys tiesiog atmetami, o save 
organizuojantys žemėlapiai sumažina duomenų įvairovę, juos sugrupuojant pagal 
panašumą. Mažinant duomenų kiekį, galima sumažinti modelio dydį, todėl 
paspartėja duomenų apdorojimas. 

2.6.2.3. Požymių normalizavimas 

Daugelis klasifikatorių paremti atstumo tarp požymių matavimu, todėl prieš 
juos naudojant yra normalizuojami [125], kad būtų proporcingi. Dažnai naudojami 
mastelio keitimo (angl. Scaling) ir standartizavimo (angl. Standartization) metodai. 

Mastelio keitimo atveju požymiai suspaudžiami arba išdidinami pasirinktose 
ribose, pvz.: 0,1  arba 1,1 . Bendruoju atveju, tai galima padaryti pagal formulę: 

 ; (2.54) 

čia  yra originalių reikšmių vektorius, o  – normalizuotų reikšmių vektorius. 
Požymiai standartizuojami apskaičiuojant duomenų vidurkį ir standartinį 

nuokrypį, tada perskaičiuojant kiekvieną reikšmę pagal formulę: 

 ; (2.55) 

čia μ  – vidurkis, σ  – standartinis nuokrypis. Tokiu būdu reikšmės mažesnės už 
vidurkį yra neigiamos, o didesnės už vidurkį – teigiamos. 

Objektų formos įprastai normalizuojamos dar iki išskiriant požymius. 
Normalizavimo metu suvienodinamas formos mastelis ir orientacija [111, 126] – 
objekto kontūras sulygiuojamas su abscisių ašimi per formos ilgiausią ašį. Jeigu 
formos centroidas, svorio centras, atsiduria virš ašies, tuomet forma yra pasukama 
180 laipsnių kampu. Galiausiai vaizdas pagal plotį išplečiamas iki visiems vaizdams 
nustatytos konstantos, tarkim 256 pikselių, ir proporcingai pagal aukštį. Tuomet 
aukštis užpildomas (angl. Padding) nuliais pasiekiant konstantos dydį, pvz.: 256 
pikselių, jeigu jis yra mažesnis už 256 pikselius. Tokiu atveju visi vaizdai yra 
256x256 pikselių dydžio. 

2.7. Klasifikavimas 

Galima būtų išskirti trijų tipų klasifikavimą: su mokytoju (angl. Supervised), 
be mokytojo (angl. Unsupervised), ir pusiau su mokytoju (angl. Semi-supervised).  

Disertacijoje naudojami klasifikatoriai su mokytoju [10]. Bendruoju atveju 
tokie klasifikatoriai atpažįsta objektus, skaidant juos į baigtinę klasių aibę. 
Klasifikuojama lyginant naujų objektų išmatuotus požymius su jau žinomais 
objektais arba žinomais kriterijais, ir nusprendžiama, kuriai objektų kategorijai 
naujas objektas priklauso. Klasifikatoriai būna dvejetainiai arba keletos klasių. 
Klasifikatoriaus rezultatas yra tikimybės arba loginės reikšmės, rodančios, kad 
pavyzdys priklauso tai klasei arba ne.  
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Klasifikavimo uždavinį būtų galima formuluoti taip: yra duota apmokymo 
duomenų imtis , , kur ∈  yra -tasis pavyzdys, ∈ 1,… ,  yra -tojo 
pavyzdžio klasės žymė. Siekiama surasti tokį modelį , kad naujiems pavyzdžiams 
galiotų lygybė . Jeigu  galimos reikšmės yra tik +1 ir -1, tai yra dviejų 
klasių problema, kitu atveju, tai keletos klasių klasifikavimo uždavinys. 

Dažniausiai klasifikavimo paruošimas susideda iš dviejų etapų. Pirmuoju etapu 
naudojama apmokymo imtis (angl. Training-set), kuria remiantis yra parengiamas 
klasifikatorius. Antruoju etapu vykdomas naujų atvejų atpažinimas, naudojant 
testavimo imtį (angl. Testing-set), ir įvertinamas klasifikatoriaus efektyvumas. 

2.7.1. Klasifikatorių tipai 

Literatūroje aprašoma daug įvairių klasifikatorių, tačiau pramoninėse 
rūšiavimo sistemose keletos klasių problemai spręsti dažniausiai taikomi 
klasifikatoriai yra dirbtiniai neuronų tinklai (angl. Artificial Neural Networks, 
ANN), statistiniai metodai ir sprendimų medis (angl. Decision Tree, DT). 

2.7.1.1. Dirbtiniai neuronų tinklai 

Dirbtiniai neuroniniai tinklai [127] siekia imituoti žmogaus intelekto savybę 
apmokyti save, remiantis žiniomis apie biologinę nervų sistemą. Neuronų tinklą 
sudaro tarpusavyje sujungti mazgai (angl. Node). Kiekvienas mazgas (žr. 2.5 pav. a) 
turi įėjimų iš kitų mazgų, kuriem priskirtas svoris (angl. Weighting) ir perdavimo 
funkcija (angl. Transfer Function). Perdavimo funkcija gali būti tiesinė (angl. 
Linear), slenkstis (angl. Threshold) arba sigmoidė (angl. Sigmoid). Kiekvienas 
mazgo įėjimas sumuojamas, ir mazgas generuoja netiesinį išėjimą, kuris 
perduodamas kitiems mazgams. Tokie tinklai yra adaptyvūs, nes svorių keitimas yra 
reguliuojamas. 

a)                                                                         b) 

2.5 pav. Neuroninis tinklas a) įprasta mazgo struktūra; b) įprasta tinklo topologija – [102] 

Tinklo įėjimo sluoksnis (žr. 2.5 pav. b) reprezentuoja požymių įėjimą. 
Požymiai įprastai normalizuojami intervale 0,1 , o įėjimų kiekis priklauso nuo 
požymių kiekio. Toks tinklas gali turėti vieną arba daugiau paslėptų sluoksnių, kurių 
svoriai parenkami taip, kad išėjimo sluoksnis išduotų norimą signalą. Todėl 
natūralu, kad daugiau sluoksnių leidžia geriau pritaikyti norimą rezultatą prie 
mokymo duomenų, tačiau ilgėja tinklo apmokymo ir klasifikavimo laikas. Tipišku 
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atveju kiekvienai klasei skiriamas vienas išėjimas. Pačių paslėptų sluoksnių turi būti 
mažiau nei apmokymo duomenų, nes naudojant daugiau mazgų, tai ves prie 
persimokymo (angl. Over-fitting), o parinkus pernelyg mažai mazgų, klasifikavimo 
tikslumas bus mažas, todėl mazgų kiekis parenkamas eksperimentiškai. 

Iš populiarių neuroninių tinklų [127] būtų galima paminėti daugiasluoksnį 
perceptroną (angl. Multi-level Perceptron), radialinių bazinių funkcijų tinklus (angl. 
Radial Basis Function Network, RBF) ir atraminių vektorių modelius (angl. Support 
Vector Machines, SVM). Pirmasis yra grindžiamas svorinėmis įėjimo signalų 
sumomis, antrasis paslėpto sluoksnio neuronuose naudoja radialines bazines 
funkcijas, o SVM – atraminių vektorių modeliu formuojama daugiamatė skiriamoji 
plokštuma. 

RBF įėjimas yra realieji skaičiai, o išėjimas skaliarinė funkcija: 

 φ ∑ ρ ‖ ‖ ; (2.56) 

čia  yra neuronų skaičius paslėptame sluoksnyje,  – neurono  centro vektorius, 
 – yra  neurono svoris,  – įėjimo vektorius, ρ – netiesinė funkcija. 

SVM siekia rasti tokią skiriamosios plokštumos poziciją, kad skiriamoji juosta 
tarp teigiamų ir neigiamų duomenų pavyzdžių būtų maksimali, todėl klasifikatorius 
pasižymi geromis apibendrinimo savybėmis. SVM sukurtas dvejetainio 
klasifikavimo problemai spręsti, tačiau pritaikomas keletos klasių problemoms 
naudojant skirtingas apmokymo strategijas [10], pvz.: vienas prieš visus (angl. One-
versus-all) arba vienas prieš vieną (angl. One-versus-one). 

2.7.1.2. Statistinis klasifikavimas 

Šio tipo klasifikatoriai naudoja statistines apmokymo imties savybes. 
Bendruoju atveju savybės apibendrinamos pagal tikimybių modelį. Dažniausiai tai 
patiklus Bajeso (angl. Naive Bayesian, NB) klasifikatorius, kvadratinė 
diskriminantinė analizė (angl. Quadratic Discriminant Analysis, QDA) arba 
artimiausių kaimynų (angl. K-nearest Neighbor, KNN) klasifikatorius. 

NB klasifikatorius (žr. 2.6 pav.) yra tikimybinis būdas išmokti ir atpažinti. 
Prieš modeliui pateikiant duomenis, daroma prielaida, kad priklausomybės išreikštos 
tikimybių pasiskirstymu, o po duomenų pateikimo, nuomonė peržiūrima. 

 

2.6 pav. NB klasifikatoriaus struktūra [102] 
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Tarkime yra  klasių , , … , , o  apibendrina visas prieš tai žinotas 
prielaidas. Bajeso taisyklė aprašo kaip sistema turi atnaujinti savo žinias, kai gauna 
naują pavyzdį. Sistema žino tik , kol negauna naujo duomenų vektoriaus . 
Tuomet |  adaptuojamas į |  atsakant į : 

 |
| |

|
; (2.57) 

čia |  įprastai vadinama klasės  hipotezės tikimybe atsirandant įvykiui  – 
aposteriorinė tikimybė, |  – apriorinė tikimybė, |  – klasės sąlyginis 
tankis stebėjimo  klasėje  ir apriorinės prielaidos . |  yra  tikimybė: 

 | ∑ | | . (2.58) 

Bajeso sprendimo taisyklė parenka kategoriją su minimalia sąlygine rizika. 
Diskriminantinė analizė, panaudodama objektų kintamuosius, randa 

diskriminantines funkcijas taip, kad skirtumai tarp iš anksto apibrėžtų grupių būtų 
maksimalūs. Gautos diskriminantinės funkcijos leidžia klasifikuoti naujus objektus į 
vieną iš anksto apibrėžtų grupių. Fišeris [128] pasiūlė analizės būdą dviejų klasių 
problemai. Tarkime yra  dimensijų dviejų klasių matavimai  su vidurkiais μ  ir 
μ . Diskriminantinė analizė ieško tiesinės požymių ∙  kombinacijos, kuri turi 
maksimalų santykį tarpklasinės variacijos su variacija klasėje: 

 ; (2.59) 

čia μ μ μ μ  ir ∑ ∑ , μ , μ,  yra 
atitinkamai tarp klasių ir klasių viduje išsibarstymo matricos. Maksimizuojant  
ieškoma tiesinės projekcijos, kurios pagalba klasės būtų gerai atskiriamos. Yra 
pasiūlytas ne vienas metodas kaip diskriminantinę analizę taikyti daugiau nei dviejų 
klasių atskyrimui. 

Artimiausio kaimyno metodas yra klasifikavimo metodas be parametrų (angl. 
Non-parametric), kuris priskiria naujam atvejui tą klasę, kuri yra panašiausia į 
žinomus kaimyninius atvejus. Naujas pavyzdys yra klasifikuojamas apskaičiuojant 
atstumą iki artimiausio apmokymo atvejo. KNN išplečia šią idėją imant  
artimiausių kaimynų. Klasifikavimas atliekamas su daugumos taisykle taip, kad 
naujam objektui priskiriama ta klasė, kuri vyrauja tarp jo artimiausių kaimynų . 
Naudojant šį metodą reikia parinkti atstumo matavimo metodą ir  reikšmę. 
Pasirenkant didesnę  reikšmę gaunamas tiesinio klasifikatoriaus rezultatas, o 
mažesnę – ne tiesinis. Per didelė arba per maža  reikšmė gali reikšti prastai 
apibendrinantį klasifikatorių. Jos parinkimas dažniausiai atliekamas su kryžmine 
validacija (angl. Leave-one-out Cross-validation) apmokymo imčiai. Pradedama nuo 
to, kad pirmas stebėjimas iš apmokymo imties išimamas ir laikomas testavimo 
imties stebėjimu. Visi kiti lieka apmokymo imtyje. Tada imamas antras ir t.t. 
Galutiniam  parinkti vis tiek reikalinga nepriklausoma testavimo imtis. 
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2.7.1.3. Sprendimų medis 

Sprendimų medis saugo informaciją medžio forma, kuri gali būti aprašyta kaip 
aibė diskrečių taisyklių. Pagrindinis sprendimų medžio klasifikatoriaus privalumas 
yra jo savybė skirtingose klasifikavimo stadijose naudoti skirtingus požymių 
poaibius ir sprendimo taisykles. Sprendimų medį sudaro vienas šakninis mazgas, 
vidiniai mazgai, lapų mazgai ir šakos. Lapų mazgai indikuoja klasę, kuri priskiriama 
pavyzdžiui. Kiekvienas vidinis medžio mazgas reiškia požymį, šakos – požymių 
konjunkciją, kuri veda prie tokios klasifikacijos (žr. 2.7 pav.). 

 

2.7 pav. Sprendimų medžio struktūra, elipsė – šakninis mazgas, apskritimai – vidiniai, 
trikampiai – lapai [102] 

Įprastai sprendimų medis prasideda nuo šakninio mazgo. Remiantis požymio 
reikšme, pradinė aibė skaidoma į poaibius ir taip generuojamos šakos. Procesas 
tęsiamas su kiekvienu poaibiu rekursyviai, kol sukuriami lapų mazgai. Vienas iš 
metodų sukurti medį yra C4.5 [129]. Jeigu gautas sprendimų medis yra 
kompleksiškas su ilgais ir nelygiais keliais, jis yra apgenėjamas (angl. Pruning), 
pakeičiant ištisas šakas lapais, naudojant klaida pagrįstą strategiją (angl. Pruned 
Decision Tree, PDT) [129]. 

2.7.2. Modelio įvertinimas ir parinkimas 

Modelio parinkimas yra geriausio modelio pasirinkimas iš kelių galimų. 
Dažniausiai naudojami kriterijai yra modelio sudėtingumas ir apibendrinimo geba. 
Įprastai tikslesnis atpažinimas gaunamas kombinuojant modelius į kolektyvus ir 
įvedant atmestųjų klasę. 

2.7.2.1. Modelio sudėtingumas 

Pasirenkant modelį vienas svarbiausių kriterijų yra jo sudėtingumas. Pagal 
Occam žirklių principą [130] (angl. Occam’s Razor), jeigu yra du modeliai vienodai 
gerai aprašantys duomenis, geriau rinktis paprastesnį. Sudėtingumas gali būti 
išreikštas parametrų kiekiu, parametrų erdve ir funkcine forma [131]. Kuo daugiau 
nežinomų parametrų, tuo modelis sudėtingesnis, o kuo didesnė parametrų erdvė, tuo 
daugiau modelis gali prisitaikyti prie duomenų. Panašiai su funkcine forma, 
paprastai ne tiesinės funkcijos yra sudėtingesnės nei tiesinės. Yra ir kitokių 
sudėtingumo įvertinimų [132], tačiau svarbiausia – kaip sudėtingumas paveikia 
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modelį. Tai gerai iliustruoja plačiai žinomas šališkumo ir variacijos kompromisas 
(angl. Bias-variance Tradeoff) [133]. 

Jeigu modelis pernelyg sudėtingas, duomenų triukšmas išmokstamas kaip 
tikrieji duomenys, t.y. pernelyg prisitaikoma prie apmokymo reikšmių, todėl 
apibendrinimas yra prastas. Ši problema vadinama persimokymu arba prisitaikymu 
(angl. Overfitting). Iš kitos pusės, jeigu modelis pernelyg paprastas, tuomet, kad ir 
kiek apmokymo duomenų būtų naudojama, modelis jų neužfiksuoja ir klasifikatorius 
tampa tendencingas. Tokia problema vadinama neprisitaikymu (angl. Underfitting). 
Įprasta, kad apmokymo pradžioje modelis yra neprisitaikęs, tačiau didinant jo 
sudėtingumą, jis persimoko. Modelis laikomas optimaliu tada, kai jis yra tarp šių 
dviejų kraštutinumų. 

2.7.2.2. Apibendrinimo geba 

Kitas kriterijus, rodantis kaip gerai atpažįstami nauji pavyzdžiai, yra modelio 
geba apibendrinti duomenis. Atpažinimo įvertinimas remiasi keturiomis metrikomis: 
teisingų neatpažinimų rodiklis (angl. True Negative Rate, TNR), teisingų 
atpažinimų rodiklis (angl. True Positive Rate, TPR), neteisingų atpažinimų rodiklis 
(angl. False Positive Rate, FPR) ir neteisingų neatpažinimų rodiklis (angl. False 
Negative Rate, FNR). Apibendrinimo gebos kriterijui įvertinti naudojami empiriniai 
mėginių ėmimo metodai: kryžminis įvertinimas (angl. Cross-validation), plėtra 
(angl. Bootstrap) arba statistiniai metodai. 

Atpažinimo rodikliai yra naudojami tiek pavieniui, tiek juos kombinuojant į 
sudėtingesnius įvertinimus. Jeigu naujo pavyzdžio tikroji klasė validavimo aibėje 
sutampa su klasifikuota klase, tuomet TPR didinamas vienetu. TNR rodo kiek 
pavyzdžių, nepriklausančių konkrečiai klasei, iš tiesų yra klasifikuojami, kaip 
nepriklausantys tai klasei. FNR rodo kiek pavyzdžių yra atpažįstami, kaip kurios 
nors kitos klasės pavyzdžiai, o FPR – pavyzdžiai priskiriami neteisingai, nes iš tiesų 
jie priklauso kitai klasei. Populiariausias keletos klasių atpažinimui rodiklis yra 
tikslumas (angl. Accuracy) – (TPR+TNR)/(TPR+FPR+FNR+TNR).  

Maišymo matricoje (angl. Confusion Matrix) stulpeliai reprezentuoja 
atpažintas klases išreiškiant procentais, o eilutės – tikrąją klasę. 

Kryžminis įvertinimas [134] yra dažnai naudojamas įvertinimo metodas. Jis 
turi įvairias formas: „leave-one-out cross-validation“ dar žinomas kaip „jack-knife“, 
„generalized cross-validation“ [135] ir „K-fold cross-validation“. Pagrindinė šio 
įvertinimo idėja yra testuoti apmokytą modelį su pavyzdžiais, kurie skiriasi nuo 
apmokymo pavyzdžių. Tai atliekama dalinant originalius duomenis į dvi dalis: 
apmokymo ir testavimo imtis. Toks metodas vadinamas „Hold-out“, kuris nulemia 
reliatyviai aukštą variaciją. Tyrėjai paprastai siūlo 2/3 duomenų naudoti apmokymui 
ir 1/3 testavimui. Modelis apmokomas su apmokymo imtimi ir įvertinamas su 
testavimo imtimi. „K-fold cross-validation“ [136] apmokymo imtį suskaido į K 
dalių. Viena jų naudojama testavimui, kitos apmokymui, o klasifikavimo klaida 
įvertinama apskaičiuojant visų tokių variantų klaidų vidurkį. Reliatyviai didelė 
apmokymo imtis lemia persimokymą, o reliatyviai maža – neprisitaikymą. Kai 
pavyzdžių kiekis didelis, todėl šis įvertinimas renkasi sudėtingesnius modelius. 
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2.7.2.3. Modelių kombinavimas 

Vietoj vieno modelio pasirinkimo, galima kombinuoti kelis ir taip gauti 
sudėtinį modelį – kolektyvą, kuris veikia geriau nei bet kuris modelis atskirai. 
Modeliai kombinuojami taikant tokius metodus kaip daugumos balsavimas (angl. 
Majority Voting) ar nesvertinis vidurkis (angl. Unweighted Average). 

Pagal daugumos balsavimą, klasė, gaunanti daugiausiai balsų iš skirtingų 
modelių, laimi. Jeigu manoma, kad modeliai yra skirtingų kompetencijų ekspertai, 
tuomet modelių sprendimai apskaičiuojami taip: 

 ∑ ∙ ; (2.60) 

čia  yra -tojo modelio sprendimas palaikyti -tąjį sprendimą, o  – eksperto 
sprendimo svoris. Galutinis sprendimas priimamas apskaičiuojant didžiausią 
palaikymą: 

 argmax ,…, . (2.61) 

Svoriai gali būti parinkti pagal klasifikatorių apmokymo tikslumą. 
Nesvorinis vidurkis naudojamas, kai išėjimai yra ne diskretiniai, o tolydiniai. 

Taikomas tuomet, kai nėra dominuojančio modelio. Įvertinimas apskaičiuojamas 
pagal formulę: 

 ∑ ; (2.62) 

čia  yra kombinuotas sprendimas,  – konkuruojančių įvertinimų skaičius,  – 
individualus įvertinimas. Jeigu svoriai vis tik priskiriami, tuomet įvertinimas 
vadinamas svoriniu vidurkiu. 

Pakavimo (angl. Bagging) metodas yra plėtros agregavimo (angl. Bootstrap 
aggregating) santrumpa. Jo idėja yra padidinti atpažinimo įvairovę nedidinant 
atpažinimo tendencingumo. Tai padaroma apmokant daug modelių su pavyzdžiais iš 
originalios duomenų aibės, ir kombinuojant šiuos modelius su vienodais svoriais. 
Individualūs modeliai yra apmokomi su šiek tiek skirtingais pavyzdžiais iš esamų 
duomenų, tačiau modeliams parengti naudojamas tas pats klasifikavimo algoritmas. 
Šis paprastų modelių apjungimo būdas yra geresnis negu mokant vieną sudėtingą 
modelį su visa duomenų aibe. H&H metodas [137] pirmam klasifikatoriui apmokyti 
naudoja visą apmokymo imtį, kitam – pusę teisingai ir pusę neteisingai atpažintų. 
Tai užtikrina, kad naujai pridėti kolektyvo nariai bus skirtingi ir pakels galutinio 
kolektyvo tikslumą. Breimanas [138] pasiūlė kurti kolektyvus iš daug DT 
klasifikatorių ir tokius kolektyvus pavadino atsitiktiniais miškais (angl. Random 
Forest, RF). RF modelyje esančių DT klasifikatorių balsų suvidurkinimas leidžia 
sumažinti pavienių DT klasifikatorių polinkį persimokyti. Kiekvienas DT 
klasifikatorius auginamas naudojant atsitiktinai sukeistą apmokymo duomenų imtį ir 
atsitiktinai parenkant kintamuosius mazgų skaidymui. 

Padidinimo (angl. Boosting) metodas [139] yra efektyvus mažinant šališkumą 
ir variaciją bei gerinant neatpažinimo dažnį. Šio metodo problema – jis jautrus 
triukšmui, nes suteikia daugiau reikšmės sudėtingiems duomenų taškams, tikėtinai 
užterštiems triukšmo. 
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Krovimo (angl. Stacking) metodas [140]. Tai bendrinis metodas, skirtas 
kombinuoti  skirtingų modelių, kurie gali būti apmokyti su skirtingais duomenų 
poaibiais arba naudojant skirtingus metodus. Krovimo tikslas yra rasti geresnį būdą 
kombinuojant, negu naudojant paprastąjį sprendinio vidurkį, kaip pakavime. 

2.7.2.4. Atmestųjų klasės įvedimas 

Norint sumažinti neteisingų atpažinimų kiekį, automatinio sprendimo 
priėmimo sistemose neretai įvedama atmestųjų (angl. Reject) klasė. Jeigu 
įvertinama, kad klasifikatoriaus atpažinimo rezultatas yra nepakankamai patikimas, 
tuomet toks rezultatas yra atmetamas. Toks atpažinimo būdas vadinamas atpažinimu 
su atmetimo galimybe (angl. Reject Option) [141, 142]. 

2.8. Apibendrinimas 

Kokybės tikrinimo ir vizualios apžiūros sistemos yra plačiai taikomos įvairiose 
pramonės šakose, nes gali padidinti gamybos linijų produktyvumą. Tokių sistemų 
pagrindinė dedamoji yra regos sistema bei vaizdo analizės algoritmai. Jų tikslas yra 
suformuoti požymius, vienareikšmiškai nusakančius tiriamų objektų vaizdą, ir pagal 
šiuos požymius atlikti gaminių klasifikavimą ar defektų atpažinimą. Tokie metodai 
iki šiol intensyviai vystomi. 

Segmentacijos metu vaizdas suskaidomas į sritis, kurias būtų galima lengviau 
analizuoti. Buvo pasirinkti slenksčiu ir gradientu pagrįsti metodai, nes fonas yra 
šviesus, o objektai tamsesnio atspalvio. Parinktas slenkstis arba gauti kontūrai 
atskirs objektą nuo fono. Morfologinės operacijos bus naudojamos rastų objektų 
šešėlių mažinimui. 

Požymiai yra objektų charakteristikos, pagal kurias galima atpažinti objektus. 
Atpažinimas bus atliekamas pagal spalvą, tekstūrą arba formą. Metodus, šiems 
požymiams išskirti, būtų galima suskirstyti į tris pagrindines grupes: globalius, 
paremtus dalinimu į fiksuoto dydžio regionus ir paremtus segmentacija. 
Dimensiškumo mažinimo būdai taikomi atrenkant naudingiausius požymių tipus ar 
net duomenis. Prieš naudojant, požymiams įprastai suteikiama standartinė forma t.y. 
atliekamas normalizavimas. 

Klasifikatoriai atpažįsta objektus, suskirstant juos į baigtinę klasių aibę. 
Pasirinkti visi klasifikatoriai, minėti apžvalgos skyriuje, juos palyginant tarpusavyje 
ir eksperimentiškai įvertinant, kurio atpažinimo tikslumas didžiausias. Modeliui 
atrinkti bus naudojami kryžminis įvertinimas ir maišymo matrica. Siekiant padidinti 
klasifikatorių tikslumą, modeliai bus kombinuojami. 

Įvertinant apžvalgą, galima teigti, kad praktinė problema yra išsprendžiama 
kompiuterinės regos algoritmais. Siekiant nustatyti tinkamiausiai pasirinktą metodą, 
atliekami tyrimai. Reikia sukurti algoritmus, kurie išspręstų iškeltus uždavinius, 
įvertinti pasiūlytų algoritmų naudingumą bei patikimumą. 
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3. DUOMENYS 

Šiame skyriuje aprašytos disertacijos tyrimuose naudojamos gintarų ir 
elektrinių kištukų duomenų bazės. Gintarų duomenų bazės yra dvi: spalvos ir 
formos, elektrinių kištukų – aštuonios, kiekvienam elektriniam kištukui atskira. 

3.1. Gintarų duomenų bazės 

Pagrindiniai eksperimentinės bazės komponentai matomi 3.1 pav. Gintaro 
gabaliukai iš vibruojančio dubens beriami ant balto konvejerio. Lazerio šakutė (žr. 
3.1 pav. a) aptinka gabuliukus, kurie kerta lazerio spindulį, perduoda signalą 
skaitmeninei kamerai (type FFMV-03MTC, mfg. Point Grey, Canada), kuri iš 
viršaus užfiksuoja gintaro gabaliuko, esančio ant konvejerio, vaizdą (žr. 3.1 pav. a). 

 

3.1 pav. Eksperimentinė įranga: a) vaizdo gavimas; b) visa įranga; c) vykdomas rūšiavimas; 
d) rūšiavimo rezultatas 

Projektuojant eksperimentinę įrangą buvo siekiama minimizuoti vaizdų 
normalizavimą programiškai. Pavyzdžiui: šviesumo, išlaikymo (angl. Exposure) ir 
uždarymo laiko (angl. Shutter Time) parametrai yra fiksuoti. Greitas uždarymas 
padeda gauti ryškius gintaro vaizdus, kai jie juda konvejeriu. Žiedinės formos diodų 
šviestuvas su dangteliu užtikrina tolygiai išsklaidytą apšvietimą, taip sumažinant 
atspindžius bei šviesos lūžius. Apšvietimas izoliuotas nuo aplinkos (žr. 3.1 pav. b) 
taip užtikrinant vienodą apšvietimą visiems pavyzdžiams. Fizinis gintaro atskyrimas 
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realizuotas nupučiant jį oro purkštuku į reikiamą talpą (žr. 3.1 pav. c). Galiausiai 
išrūšiuoti gintarai yra supakuojami į atskirus maišelius (žr. 3.1 pav. d) ir yra 
panaudojami dirbinių gamyboje. 

Keletas kameros užfiksuotų vaizdo pavyzdžių yra pateikta 3.2 pav. 

 

3.2 pav. Keli kameros užfiksuotų vaizdų pavyzdžiai 

Vieno užfiksuoto vaizdo originalus dydis yra 640x480 pikseliai. 

3.1.1. Segmentacija 

Daroma prielaida, kad išsklaidytos šviesos šaltinis yra pakankamas 
suvienodinti visų vaizdų apšvietimą, todėl vaizdų kokybės gerinimo procedūros 
neatliekamos, ir taip sumažinama skaičiavimų apimtis. Tačiau vaizdai vis tiek turi 
būti normalizuoti prieš požymių išskyrimą (žr. 3.3 pav.): 

a) Originalūs vaizdai yra RGB spalvų erdvėje išsaugoti be vaizdo 
suspaudimo (žr. 3.3 pav. a); 

b) Pirmu žingsniu vaizdas konvertuojamas į dvejetainį vaizdą. Slenkstis 
konversijai parenkamas naudojant Otsu metodą [62] (žr. 3.3 pav. b); 

c) Skylės užpildomos (žr. 3.3 pav. c), šešėliai aplink objektą pašalinami 
taikant  morfologinę plėtimo operaciją. Jeigu dalis objekto yra 
pasislėpusi už kameros regimosios srities, toks vaizdas yra 
pašalinamas iš duomenų bazės; 

d) Formos mastelis normalizuojamas išlygiuojant objektą su abscisių 
ašimi pagal jo ilgiausią dalį (žr. 3.3 pav. d); 
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e) Jeigu centroidas yra aukščiau abscisių ašies, tuomet vaizdas 
pasukamas 180 laipsnių, taip visi vaizdai pasukami į tą pačią pusę (žr. 
3.3 pav. e); 

f) Galutiniu žingsniu, objektų plotis dvejetainiuose vaizduose 
pakeičiamas į 256 dydį, išlaikant santykį su aukščiu. Aukštis yra 
išplečiamas iki 256 pikselių naudojant nulius. Gautas normalizuotas 
formos vaizdas (žr. 3.3 pav. f) yra 256x256 pikselių dydžio. Šis dydis 
parinktas empiriškai ir yra artimas originaliam, todėl vizuali formos 
informacija prarandama minimaliai. 

 

  a)                       b)                       c)                       d)                        e)                       f) 

3.3 pav. Du normalizavimo pavyzdžiai: a) kameros vaizdas; b) dvejetainis vaizdas; c) 
užpildytos skylės, pašalinti šešėliai; d) objektas išlygiuotas pagal abscisių ašį; e) centroidas 
žemiau x ašies; f) objekto plotis normalizuotas, aukštis išplėstas naudojant nulius; spalvota 

objekto versija gauta pašalinant fono pikselius 

Spalvotas objekto vaizdas gaunamas pašalinant fono pikselius ir paliekant tik 
tuos pikselius, kurie dvejetainiame vaizde liko po skylių užpildymo ir šešėlių 
pašalinimo. Klasifikavimo eksperimentuose iš šių objekto spalvotų pikselių 
išskiriami požymiai. Gauti spalvoti ir dvejetainiai normalizuoti vaizdai toliau 
naudojami vaizdų analizei. 

Gintarų gabaliukų dydis duomenų bazėje yra normalinio pasiskirstymo nuo 
3000 iki 30000 pikselių ploto. Ploto pasiskirstymo pikas yra apie 15000 pikselių. 
Pradinis, prieš defektuotų atmetimą, gintarų vaizdų kiekis – 9008. 

3.1.2. Defektuotų vaizdų atmetimas 

Dalis originalių vaizdų yra defektuotų, nes vibravimo principu pagrįstas 
gintaro bėrimas ant konvejerio nėra tobulas. Kartais gintarai nukrenta šalia vienas 
kito, todėl gautame vaizde yra ne vienas, o du ar daugiau objektų (žr. 3.4 pav. a). 
Kitais atvejais, apvalesni gintarai, nukritę ant konvejerio, kurį laiką vis dar juda, 
todėl kameros užfiksuojami arba per vėlai, arba per anksti. Tuomet dalis gintaro gali 
būti nukirsta kameros vaizdo (žr. 3.4 pav. b.) arba kamera jo iš viso neužfiksuoja, 
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nes jis jau būna už kameros matomumo ribų. Taip gaunami tušti vaizdai. Abiem 
atvejais tokie vaizdai turi būti atmesti, nes kelių objektų mechaniškai išskirstyti 
neįmanoma pagal esamą eksperimentinę bazę, o kameros nukirstas gintaras reiškia, 
kad gauta jo forma bus neteisinga. 

Sulipusių vaizdų duomenų bazėje aptikta 23, o nukirstų – 506. Visi šie vaizdai 
iš duomenų bazės pašalinti, ir toliau nebuvo naudojami. 

 

a)                                                                           b) 

3.4 pav. Defektuotų vaizdų pavyzdžiai: a) du gintarai viename vaizde, šiuo atveju šalia 
vienas kito; b) dalis gintaro yra už kameros matomumo ribų 

3.1.3. Spalvų duomenų bazė 

Gintaro pavyzdžiai duomenų bazėje yra ekspertų sužymėti pagal spalvą į 
penkias pagrindines grupes, kurių kiekviena turi nuo keturių iki devynių pogrupių 
(žr. 1 priedą). Iš viso duomenų bazę sudaro – 30 klasių. 

Šias klases būtų galima vadinti taip: 
 Skaidrūs ir pusiau skaidrūs (angl. Clear And Semi-clear, 1-8 klasės) – 

skaidrūs su geltonu atspalviu, tačiau gali būti šiek tiek drumstumo; 
 Drumsti (angl. Opaque, 9-17 klasės) – drumsti su mažomis 

skaidriomis sritimis; 
 Cukriniai (angl. Crystallized, 18-22 klasės) – drumsti su daug šviesių 

spalvotų taškų; 
 Balti (angl. Whitish, 23-26 klasės) – balti su spalvotais juodos, rudos 

arba geltonos spalvos intarpais; 
 Tamsūs (angl. Darkish, 27-30 klasės) – juodi arba tamsios spalvos su 

mažomis šviesiomis sritimis. 

3.1.4. Formų duomenų bazė 

Antrojoje duomenų bazėje saugomos gintarų formos, ekspertų sužymėtos 
pagal panašumą į pagrindines geometrines formas (žr. 2 priedą). Gintaro formos yra 
naturalios, ir būtent todėl, panašumas į geometrines formas, yra dviprasmiškas. 
Formų klasės suskirstytos į penkias pagrindines kategorijas, kurių kiekviena 
padalinta į keturias grupes pagal pailgumą, pvz.: didžiausia elipsė yra apskritimas. 
Visos formos priklauso kuriai nors geometrinės formos klasei, išimčių nėra, todėl 
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sužymėjimas priklauso nuo eksperto vertinimo. Tikėtina, kad skiriamoji riba tarp kai 
kurių klasių yra persidengianti. 

Formų klasės yra tokios: 
 Elipsė (angl. Ellipse, 1-4 klasės) – nuo apskritimo iki ilgos elipsės; 
 Ovalas (angl. Oval, 5-8 klasės) – panašu į elipsę, tačiau viena ašis yra 

asimetrinė; 
 Trikampis (angl. Triangle, 9-12 klasės) – bet kokio tipo trikampis; 
 Taisyklingas keturkampis (angl Regular Quadriteral, 13-16 klasės) – 

stačiakampis (angl. Rectangle), rombas (angl. Rhombus) ir 
lygiagretainis (angl. Parallelogram); 

 Netaisyklingas keturkampis (angl. Irregular Quadriteral, 17-20 
klasės) – turi keturis kampus, tačiau forma yra netaisyklinga. 

3.1.5. Duomenų bazių dydis 

Atmetus defektuotus pavyzdžius duomenų bazėje liko 8479 gintarų vaizdų. 
Kiekvienam pavyzdžiui yra saugoma jo segmentuota spalvos ir normalizuota formos 
versijos. Pavyzdžių pasiskirstymas pagal klases spalvos ir formų duomenų bazėse 
matomas 3.5 pav. Iš grafiko galima daryti išvadą, kad duomenys nėra subalansuoti, 
nes kai kurios klasės turi net iki kelių kartų daugiau duomenų nei kitos klasės. Taip 
atsitiko, nes kai kurių pavyzdžių pasiskirstymas natūraliai yra retas ir ekspertams 
nepavyko surinkti didelio kiekio. 

 

3.5 pav. Pavyzdžių spalvos ir formos duomenų bazėse pasiskirstymas pagal klases 

3.2. Elektrinių kištukų duomenų bazės 

Sistema kurta pasitelkiant kompiuterinę regą ir pramoninį robotą (žr. 3.6 pav.). 
Elektriniai kištukai (žr. 3.6 pav. 9) juda konvejerio juosta (žr. 3.6 pav. 1) iki kameros 
regimosios srities (žr. 3.6 pav. 8), kur yra šviesos šaltinis (žr. 3.6 pav. 7) ir vaizdo 
kamera (žr. 3.6 pav. 6). Šioje kameros matomumo srityje atpažįstama ant kurios 
sienelės elektrinis kištukas guli bei nustatomas jo posūkio kampas. Roboto 
griebtuvas paima elektrinį kištuką ir suorientuoja jį taip, kad tinkama sienelė būtų 
atsukta į spausdintuvą. Elektrinis kištukas (žr. 3.6 pav. 5) gali būti laikinai padėtas 
ant nejudančio padėklo, jeigu to reikia (žr. 3.6 pav. 10). Tokiu atveju robotas 
paleidžia griebtuvą ir pakeičia elektrinio kištuko orientaciją. Sureguliavus elektrinio 
kištuko orientaciją, jis pernešamas spausdintuvui. 
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3.6 pav. Pilnas gamybos procesas: 1 – konvejeris, 2 – jau pažymėti elektriniai kištukai; 3 – 
rašalinis spausdintuvas; 4 – pramoninis robotas, 5 – pagriebtas elektrinis kištukas, 6 – vaizdo 

kamera, 7 – šviesos šaltinis, 8 – analizuojama elektrinio kištuko padėtis ir orientacija, 9 – 
nesuorientuoti elektriniai kištukai, 10 – padėklas laikinam padėjimui 

Surenkant duomenis buvo panaudoti du pramoniniai robotai (žr. 3.7 pav.), 
tačiau tai nėra būtinybė, nes viena ranka apmokymo fazėje gali būti pakeista 
paprasta pavara. Pramoninių robotų naudojimas turi kelis privalumus: duomenys 
sužymimi automatiškai, greitas duomenų bazės paruošimas, galimybė užfiksuoti 
didelį elektrinių kištukų padėčių kiekį. Todėl tokia sistema gali greitai paruošti naujo 
elektrinio kištuko tipo duomenis. 

  a)    b) 

3.7 pav. a) Eksperimentinė bazė: 1 – pirmasis pramoninis robotas, 2 – vaizdo kamera, 3 
– spiralinė kameros judėjimo trajektorija, 4 – padėklas, 5 – elektrinis kištukas ; 6 – 

padėklo judėjimas ratu, 7 – antrasis pramoninis robotas; b) keletas normalizuotų vieno 
elektrinio kištuko nugarinės dalies pavyzdžių su skirtingomis orientacijomis 
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Pirmojo roboto ranka juda spiraliniu maršrutu, o antrasis sukinėja padėklą 180 
laipsnių prieš, o po to pagal laikrodžio rodyklę. Tuo metu ant padėklo yra elektrinis 
kištukas, o vaizdo kamera užfiksuoja įvairias jo galimas padėtis (žr. 3.8 pav.). 
Procedūra kartojama kiekvienai elektrinio kištuko sienelei, ir taip sudaroma 
individuali vieno elektrinio kištuko visų sienelių padėčių duomenų bazė. 

3.8 pav. Keli kameros užfiksuotų vaizdų pavyzdžiai 

Vieno užfiksuoto vaizdo originalus dydis yra 320x240 pikseliai. 

3.2.1. Segmentacija 

Segmentacija panaši į gintarų segmentaciją, tačiau čia ji yra pagrįsta kontūrais 
(žr. 3.9 pav.): padidinamas kontrastas, detektuojami kontūrai [72], uždarant kontūrus 
morfologiškai [79], ir užpildomos objekto segmento skylės. Bet kokie kiti 
defektuoto objekto išorėje esantys pikseliai yra pažymimi kaip fonas, juos pakeičiant 
balta spalva. 

  a)    b)  c)      d)     e)  f) 

3.9 pav. Du normalizavimo pavyzdžiai: a) kameros vaizdas; b) padidinamas kontrastas; c) 
rasti kontūrai; d) uždaromi kontūrai; e) užpildytos skylės, pašalinti šešėliai; f) objekto 

vaizdas gautas pašalinant fono pikselius 
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Po segmentacijos eksperimentams pateikti pasirinktų elektrinių kištukų vaizdų 
pavyzdžiai 3.10 pav. Jie skiriasi savo forma, sienelių kiekiu, dydžiu, spalva ir 
tekstūra. 

3.10 pav. Elektrinių kištukų tipai naudoti duomenų bazei sudaryti; čia pavaizduotos galinės 
sienelės 

Elektriniai kištukai gali turėti skirtingą sienelių kiekį (žr. 3.1 lent.). Kai kurių 
sienelių paviršius yra arba nelygus arba jų svorio centras tokioje padėtyje, kad detalė 
neišsilaiko ir nugriūna ant kitos sienelės. Tai reiškia, kad beveik visada egzistuoja 
šešios sienelės, nebent būtų cilindrinė detalė ar panašiai. 

3.1 lentelė. Elektrinių kištukų sienelės 

Elektrinis kištukas Priekis Nugara Kairė Dešinė Viršus Apačia 

C1 + + + + + +

C2 + + + - + +

C3 + + - - + +

C4 + + + + + +

C5 + + + + + +

C6 + + + + + +

C7 + + - + + +

C8 + + - - + +

3.2.2. Duomenų bazių dydis 

Duomenų surinkimo algoritmas veikia apie tris minutes su maždaug 10 kadrų 
per sekundę dažniu. Atmetus pasikartojančius vaizdus, gauta apie 1500 unikalių 
vaizdų vienai kištuko sienelei. Elektriniai kištukai paprastai turi nuo 4 iki 6 sienelių, 
todėl atitinkamai vienam kištukui gaunama nuo 6000 iki 9000 pavyzdžių. 

Eksperimentams iš viso naudojami aštuoni skirtingo tipo elektriniai kištukai 
(žr. 3.10 pav.), todėl, galima sakyti, yra aštuonios elektrinių kištukų duomenų bazės. 
Vienu metu dirbama tik su viena, elektriniai kištukai nėra sumaišyti. 
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3.3. Apibendrinimas 

Disertacijoje kuriami algoritmai realiems duomenims iš dviejų skirtingų 
gamybos kontekstų. Tam buvo pasirinkti gintarai ir elektriniai kištukai. Gintarai turi 
būti klasifikuojami pagal paviršiaus spalvą ir formą, nes po to jie naudojami 
juvelyriniams dirbiniams gaminti. O elektriniai kištukai prieš naudojimą turi būti 
sužymėti, todėl reikia atpažinti kuri sienelė yra matoma vaizde ir kokiu kampu ji yra 
pasisukus. 

Buvo parengtos dvi gintarų duomenų bazės – spalvos ir formos. Po defektuotų 
vaizdų atmetimo, duomenų bazėse liko 8479 pavyzdžiai, kurių kiekvienas yra 
pažymėtas kaip priklausantis vienai spalvos klasei ir vienai formos klasei. Spalvų 
klasių yra 30, o formų 20, todėl tai keletos klasių klasifikavimo uždavinys. Gintarai 
yra natūralios kilmės objektai, todėl gretimų klasių spalvos ir formos savybės yra 
panašios. 

Elektriniams kištukams buvo parengtos aštuonios duomenų bazės, kiekvienam 
kištukų tipui atskira. Šiuo atveju klasė yra konkreti kištuko sienelė, kuri matoma 
vaizde. Sienelių kiekis vyrauja nuo 4 iki 6, todėl tai irgi keletos klasių klasifikavimo 
uždavinys. Vienai sienelei surinkta po 1500 unikalių vaizdų su skirtingomis kištuko 
padėtimis. Bet kurių dviejų to paties tipo kištukų konkreti sienelė yra identiška, 
tačiau dėl skirtingų posūkio kampų ir nutolimo nuo vaizdo kameros, gaunami 
besiskiriantys vaizdai. 

Atlikus duomenų bazių paruošimo procedūras, duomenų bazės yra tinkamos 
naudoti eksperimentuose. 
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4. SUKURTI ALGORITMAI

Šiame skyriuje aprašyti sukurti kompiuterinės regos algoritmai, skirti spręsti 
keletos klasių vaizdų atpažinimo uždavinius: natūralių ir dirbtinių objektų 
atpažinimas pagal spalvą ir tekstūrą, natūralių ir dirbtinių objektų atpažinimas pagal 
formą, ir dirbtinių objektų posūkio kampo atpažinimas. Natūralūs ir dirbtiniai 
objektai skiriasi tuo, kad natūralūs yra begalinės įvairovės, o dirbtiniai – baigtinės. 

Kiekvienas sukurtas algoritmas detaliai aprašytas atskiru skyriumi, išskaidant į 
tris dalis – požymių išskyrimas, modelio apmokymas ir klasifikavimas. Pateikiamos 
diagramos, algoritmai, nuorodos į publikacijas, kuriose publikuoti rezultatai. Skyrius 
baigiamas apibendrinimu. 

4.1. Natūralių ir dirbtinių objektų atpažinimas pagal spalvą ir tekstūrą 

Pirmieji tyrimai buvo atlikti su gintarų spalvos duomenų baze, panaudojant 
spalvų histogramų persikirtimo metodą, ir publikuoti tarptautinėje konferencijoje 
Lietuvoje [143]. Tęsiant tyrimus buvo pastebėta, kad regionais pagrįstas 
klasifikavimo būdas duoda didesnį klasifikavimo tikslumą nei globalūs požymiai 
paskaičiuoti iš visų objekto pikselių. Ištyrus įvairius dalinimo į regionus būdus, buvo 
pasiūlytas dalinimas vienodo ploto koncentriniais žiedais, kuris gintarų duomenų 
bazei duoda didesnį atpažinimo tikslumą nei kiti dalinimo būdai. Rezultatai apie 
gintarų klasifikavimą buvo paskelbti tarptautinėje konferencijoje, vykusioje Berlyne, 
Vokietijoje [144]. Vėliau buvo gautas kvietimas parašyti išplėstą straipsnį apie šį 
sukurtą algoritmą į užsienio žurnalą su aukštu cituojamumo indeksu. Straipsnis buvo 
parengtas ir publikuotas [145]. Siekiant pagerinti rūšiavimo tikslumą buvo pasiūlyta 
įvesti atmestųjų klasę: nustačius prie kokio slenksčio atpažinimo ir atmetimo klaidų 
suma yra mažiausia, klasifikatorius klysta rečiau. 

4.1.1. Požymių išskyrimas 

Požymiai išskiriami iš regionų, kurie gaunami dalinant objekto vaizdą į 
vienodo ploto koncentrinius žiedus pradedant nuo objekto centro (žr. 4.1 pav.). 
Tokiu būdu atpažinimas yra nepriklausomas nuo perkėlimo, posūkio ir atspindžio, 
nes kad ir kokioje padėtyje tas pats objektas būtų – tie patys pikseliai paklius į tuos 
pačius regionus. Koncentrinių žiedų kiekis priklauso nuo objekto dydžio ir 
pasirinkto regiono ploto. Didesni objektai turės daugiau regionų, mažesni – mažiau. 
Pikseliai, iš kurių neišeina suformuoti žiedo, yra atmetami, o paveiksliuke jie 
pavaizduoti šviesiai pilka spalva (4.1 pav. c ir d). Atpažinimo metu algoritmas tiria 
kokia yra regionų sudėtis tame objekte ir dominuojanti klasė laimi. Todėl regionai 
yra vienodo ploto, nes priešingu atveju būtų lyginami skirtingo mastelio regionai. 
Mažinant regionų plotą, atpažinimo tikslumas didėja, didesnis regionų kiekis geriau 
nusako objekto sudėtį. Pavyzdžiui, naudojant visų objekto pikselių vidurkio požymį, 
bus tik viena reikšmė, reprezentuojanti visą pavyzdį, tačiau skaičiuojant vidurkį 
keliems regionams atskirai, bus kelios reikšmės, reprezentuojančios visą pavyzdį. 
Tikslumas kyla mažinant regiono dydį iki tam tikros ribos, todėl labiau mažinti 
regionus nėra prasminga. 
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  a)    b)  c)      d) 

4.1 pav. Dalinimo į ROI pavyzdžiai: a) gintaro pavyzdys; b) naudojami visi pikseliai; c) 
koncentrinio žiedo plotas yra 3200 pikselių; d) koncentrinio žiedo plotas yra 1600 pikselių 

Duomenų bazėje saugomi vaizdai yra RGB spalvų erdvėje. Pastaroji spalvų 
erdvė yra netiesinė žmogaus akių suvokimo atžvilgiu, todėl įprastai tiriamos kitos 
spalvų erdvės – GS, HSV, LAB ir t.t. Nors spalvų erdvė gerai nusako pikselių 
spalvą, tačiau objektų atpažinimo uždavinyje reikia įvertinti ir tekstūrą. Šio 
algoritmo atveju, tekstūra įvertinama apskaičiuojant diapazono filtrą arba kontūrus 
HSV spalvų erdvės komponentėms (žr. 4.2 pav.). Tekstūros tarpusavyje skirsis savo 
tankumu, stambumu, bus monotoniškos visame objekte arba turės ryškių lokalių 
skirtumų, ir t.t.. Todėl šie požymiai nusako tekstūros pobūdį. 

4.2 pav. Keturiems gintaro pavyzdžiams pavaizduoti diapazono filtro ir kontūrų vaizdai 

Gintarų duomenų bazei iš kiekvieno koncentrinio žiedo skaičiuojamos keturios 
statistikos: vidurkis μ, standartinis nuokrypis σ, ekscesas  ir asimetrija . Šios 
statistikos skaičiuojamos kiekvienai spalvų erdvės komponentei (H, S ir V) ir 
transformacijai (V komponentės diapazono filtras, S komponentės kontūrai) atskirai. 
Tokiu būdu įvertinamos spalvos ir tekstūros savybės. Elektrinių kištukų atveju 
kiekvienam jų sudaromas individualus požymių rinkinys. 
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Kiekvienam regionui skaičiuojamas požymių vektorius iš dvidešimties 
matavimų t.y. kiekvienai HSV spalvų erdvės komponentei ir abejoms 
transformacijoms visos keturios statistikos. Vienas objektas gali turėti nuo vieno iki 
kelių šimtų regionų. Kiekvieno regiono požymių vektorius saugomas kaip viena 
matricos eilutė, kurioje eilučių yra tiek, kiek yra žiedų objekte. 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

⋯

⋮

⋯

; (4.1)

čia N – regionų kiekis; H, S ir V – regiono HSV spalvų erdvės kanalų matricos, VDF 
– matrica, gauta apskaičiuojant diapazono filtrą iš HSV spalvų erdvės V
komponentės, SK – matrica, gauta apskaičiuojant kontūrus iš HSV spalvų erdvės S 
komponentės. Požymių tipas yra apskaičiuojamas kiekvienai dimensijai atskirai, 
todėl požymių matrica  yra 20 reikšmių ilgio. 

Galimi požymių išskyrimo parametrai yra šie: dalinimo į vienodo ploto 
regionus būdas (koncentriniai žiedai, tinklelis, linijos ir t.t.), regiono plotas (visas 
objektas, 3200 pikselių, 1600 pikselių ir t.t.), požymių tipai (vidurkis, standartinis 
nuokrypis ir t.t.), spalvų erdvės (HSV, LAB, GS ir t.t.), transformacijos (diapazono 
filtras, kontūrai ir t.t.). Kiekvienas parametras turi savo galimą reikšmių aibę, kuri 
apibrėžta eksperimentinėje dalyje. Siekiama parinkti tokius požymių išskyrimo 
parametrus, kad galutinis klasifikavimo rezultatas būtų tiksliausias. 

4.1.2. Modelio apmokymas 

Modelio apmokymo algoritmas: 
a) Modeliui paruošti naudojama apmokymo imtis, iš kurios kiekvienam

objektui išskiriamos požymių matricos – spalva
1 , … , spalva

T  (žr. 4.3
pav. a), čia  – apmokymo imties dydis, o , … ,  – objekto klasių
žymės;

b) Visos požymių matricos sujungiamos vertikaliai į  matricą,
kurioje eilučių yra tiek, kiek iš viso yra regionų visuose apmokymo
imties pavyzdžiuose kartu paėmus. Klasių žymės sujungiamos į vieną
vektorių – ;

c) Apjungta požymių matrica ir grupių vektorius naudojami kolektyvo
klasifikatorių , … ,  apmokymui, čia  – klasifikatorių kiekis
kolektyve.

Spalvos atpažinimui naudojami DT klasifikatoriai. Iš jų sudaromas kolektyvas 
apmokant H&H metodu. H&H metodas pirmam klasifikatoriui naudoja visą 
apmokymo imtį, tačiau kitam – pusę teisingai identifikuotų ir pusę neteisingai 
identifikuotų, jau suformuoto kolektyvo. Tai užtikrina, kad naujai pridėti nariai 
kolektyve bus skirtingi ir pakels galutinio kolektyvo tikslumą. Baigus apmokymą, 
gaunami klasifikatoriai , … , , išmokę atpažinti, kuriai klasei priklauso 
testuojamas regionas. 
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4.3 pav. Klasifikatoriaus apmokymas: a) požymių išskyrimas iš kiekvieno pavyzdžio; b) 
požymių sujungimas į vieną matricą; c) kolektyvo apmokymas 

Apmokymo parametrai yra: klasifikatoriaus tipai (QDA, DT ir t.t.) ir 
kolektyvo sudarymo būdai (RF, H&H, atsitiktinis imčių parinkimas ir t.t.). 

4.1.3. Klasifikavimas 

Klasifikavimo algoritmas: 
a) Modeliui testuoti naudojama testavimo imtis. Pirmiausia išskiriami

konkretaus testuojamo objekto požymiai  (žr. 4.4 pav.); 
b) Visi kolektyvo klasifikatoriai balsuoja už kiekvieną regioną atskirai;
c) Gaunami balsų vektoriai , … , . Viename balsų vektoriuje 

yra vieno klasifikatoriaus visų regionų įvertinimai, pvz.: 

… … , kur vektoriaus elementų

indeksai 1…  rodo regiono numerį, o  reikšmė yra klasės žymė
priskirta -tajam regionui, kai iš viso yra  regionų, o vektorius yra 
suformuotas -tojo klasifikatoriaus; 

d) Visi balsai yra sumuojami ir formuojamas vektorius, kuris rodo kiek iš
viso regionų per visus klasifikatorius pažymėta, kaip priklausančių 
atitinkamoms klasėms – … … , čia 
vektoriaus indeksai 1. .  rodo klasės numerį, o  reikšmė yra balsų 
skaičius už -tąją klasę; 

e) Klasė laimėtoja  yra nustatoma daugumos balsavimo principu –

argmax . Tas indeksas, kurio reikšmė vektoriuje yra 

didžiausia, rodo laimėtojos klasės numerį. Atmestųjų klasė 

formuojama taip: max sum ∙ 100 , čia 

 yra parinktas slenkstis išreikštas procentais, kiek laimėtoja klasė 
minimaliai turi surinkti balsų. Surinkus mažiau balsų, objektas 
pažymimas kaip neatpažintas. Slenkstis, prie kurio atpažinimo ir 
atmetimo klaidų suma yra mažiausia, nustatomas empiriškai. 

Požymiai Apmokymo 
duomenų 
matrica 

Klasifikatorių 
kolektyvas 

⋮ U ,GR

	

	

⋮

,

,

Apmokymo 
imtis 

a) b) c) 

⋮
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4.4 pav. Klasifikavimas: a) požymių išskyrimas; b) požymiai paduodami kiekvienam 
klasifikatoriui atskirai; c) gaunami visų klasifikatorių balsai už kiekvieną regioną atskirai; d) 

susumuojami balsai už klases; e) balsuojama už galutinę klasę 

4.2. Natūralių ir dirbtinių objektų atpažinimas pagal formą 

Antras sukurtas algoritmas skirtas objektų formos atpažinimui pagal jos 
panašumą į vieną iš pagrindinių geometrinių formų, t.y. trikampis ar elipsė. Gintaro 
formos yra panašios viena į kitą. Tai tarsi netaisyklingo ovalo variantai, todėl nėra 
žymių išskirtinumų, ir toks klasifikavimas yra nevienareikšmis. Globalūs požymiai 
negali gerai atskirti tokių formų, nes skirtingos formos gali turėti vienodus globalius 
požymius. Tiriant įvairius formos reprezentavimo būdus, buvo pastebėta, kad 
tiksliausias atpažinimo rezultatas gaunamas su vienos dimensijos funkcijomis. Pirmi 
rezultatai su vienos dimensijos funkcijomis buvo publikuoti tarptautiniame mokslo 
žurnale [146]. Vėliau sukurtas algoritmas buvo tirtas su pilnai sužymėta duomenų 
baze. Šie rezultatai, kaip ir tyrimai su gintaro spalva, publikuoti tame pačiame 
užsienio žurnalo straipsnyje su cituojamumo indeksu [145]. Siekiant pagerinti 
rūšiavimo tikslumą, gintaro spalvų bazei buvo pritaikytas atmestųjų klasės įvedimas, 
t.y. nustačius, prie kokio slenksčio, atpažinimo ir atmetimo klaidų suma yra 
mažiausia, klasifikatorius klysta rečiau. 

Pavyzdys iš 
testavimo 

imties 

Objekto 
požymiai 

Balsai už klases 

Klasifikatorių 
kolektyvas 

Σ  

⋮ 

a) c)b) Kolektyvo
balsai 

 

⋮

 

d) 

Atpažinta klasė 

 

e) Neatpažinta klasė 
∅ 



62 

4.2.1. Požymių išskyrimas 

Požymių išskyrimo algoritmas: 
a) Pirmiausia apskaičiuojamos objekto kontūro koordinatės Moore-

Neighbor tracing algoritmu, modifikuotu Jacob's sustojimo kriterijumi 
– 	 , , ∈ 1, , 	  – kontūro taškų kiekis (žr. 4.5 pav.). 
Kontūro taškų kiekis, gautas Moore-Neighbor trasavimo algoritmu, 
kiekvienai formai yra skirtingas, todėl turi būti normalizuotas su 
pasirinkta konstanta – , kuri reiškia riboženklių kiekį. Galiausiai 
riboženklių kiekis kiekvienai formai turi būti vienodas – ; 

b) Formai aprašyti naudojama centroidinio atstumo funkcija CDF; 
c) Kiekviena CDF reikšmė padalinama iš visų atstumų CDF funkcijoje 

sumos ir taip gaunama normalizuota CDF versija: 

 ∑ . (4.2) 

d) Formos reprezentacija  yra invariantiška perkėlimui dėl to, kad iš 
riboženklių koordinačių atimamas centroidas. Siekiant kompensuoti 
orientacijos pasikeitimus, reikalingas CDF cikliškas perstūmimas. 
Jeigu  reiškia pradžios taškų (angl. Starting Point) kiekį, tuomet 
reikia atlikti požymių vektoriaus  ciklinių perstūmimų į dešinę per 

 žingsnį. Visos perstumtos vektoriaus versijos reprezentuoja 
posūkio variacijas: 

 

,
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,

, ∆
⋮

,

⋱ ⋮ ⋱

⋯ , ⋯

⋮

,

, kai ∆
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Metodas bus invariantiškas atspindžiui, apsukant originalų požymių 
vektorių, , … , , ir atliekant ciklinio perstūmimo 
operacijas su apsuktu vektoriumi. Taip bus gauta dar  požymių 
vektorių, kurie reprezentuos atspindį: 

 

,
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⋯ , ⋯

⋯ , ∆ ⋯

,
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⋮

,
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⋯ , ⋯

⋮
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/ ,

,
. (4.4) 

Tuomet vertikaliai sujungiamos  ir  matricos ir gaunama  
požymių matrica, kurios eilutės yra visos galimos CDF variacijos, o 
stulpeliai – atstumai iki centroido. Stulpelių kiekis bus lygus 
riboženklių kiekiui – , o eilučių kiekis bus du kartus didesnis nei 
starto taškų – 2 . 
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4.5 pav. Požymių išskyrimas: a) normalizuojamas riboženklių kiekis; b) sukuriamas CDF 
vektorius; c) normalizuojamas CDF vektorius; d) apskaičiuojamos CDF variacijos 

Elektrinių kištukų atveju algoritmas skiriasi. Pirma, pačios formos duomenų 
bazėje nėra normalizuotos. Antra, nėra išskiriami atvirkštiniai ir atspindžio 
požymiai, nes šiuo atveju atpažinimas turi būti posūkiui ir atspindžiui invariantiškas. 
Tai svarbu, nes kai kurios elektrinių kištukų sienelės skiriasi tik šia savybe. 

Požymių išskyrimo parametrai: riboženklių kiekis  (64, 32 ir t.t.), požymių 
funkcija (CDF, TAF ir t.t.) ir pradžios taškų kiekis  (64, 32 ir t.t.). 

4.2.2. Modelio apmokymas 

Modelio apmokymo algoritmas: 
a) Naudojama apmokymo imtis, iš kurios kiekvienam gintarui

išskiriamos požymių matricos – forma
1 , … , forma

T  (žr. 4.6 pav.), kur 
– apmokymo imties dydis, o , … ,  – objekto formų klasių žymės;

b) Visos požymių matricos sujungiamos vertikaliai į  matricą,
kurioje eilučių yra tiek, kiek iš viso yra formų variacijų visuose
apmokymo imties pavyzdžiuose kartu paėmus. Klasių žymės
sujungiamos į vieną vektorių – ;

Apjungta požymių matrica ir grupių vektorius panaudojami apmokyti 
klasifikatorių . Formos apmokymui naudojamas DT klasifikatorius.  

Apmokymo parametras yra tik vienas – klasifikatoriaus tipas (QDA, DT ir t.t.). 

4.2.3. Klasifikavimas 

Klasifikavimo algoritmas: 
a) Modeliui testuoti naudojama testavimo imtis. Pirmiausia išskiriami

konkretaus testuojamo objekto požymiai  (žr. 4.7 pav.);
b) Klasifikatorius balsuoja už kiekvieną variaciją atskirai;
c) Gaunamas balsų vektorius ;

Objekto 
kontūras 

Normalizuo-
tas kontūras 

CDF variacijų 
matrica 

CDF 
vektorius 

 

a) c) b) Normalizuotas CDF

d) ,  

,  
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4.6 pav. Klasifikatoriaus apmokymas: a) požymių išskyrimas iš kiekvieno pavyzdžio; b) 
požymių sujungimas į vieną matricą; c) klasifikatoriaus apmokymas 

d) Klasifikatoriaus balsų vektoriuje yra visų variacijų įvertinimai – 
… … , kur vektoriaus elementų 

indeksai 1…  rodo klasės numerį, o  reikšmė yra balsų skaičius 
už -tąją klasę, kai kiekvienas balsas yra už kiekvieną variaciją 
atskirai. Klasė laimėtoja  yra nustatoma daugumos balsavimo 
principu – argmax . Tas indeksas, kurio reikšmė 
vektoriuje yra didžiausia, rodo laimėtojos klasės numerį. Atmestųjų 
klasė įvedima taip: max sum ∙ 100 , čia 

 yra nustatytas slenkstis išreikštas procentais, kiek laimėtoja klasė 
minimaliai turi surinkti balsų. Surinkus mažiau balsų, objektas 
pažymimas kaip neatpažintas. Slenkstis nustatomas empiriškai. 

 

4.7 pav. Klasifikavimas: a) požymių išskyrimas; b) požymiai paduodami klasifikatoriui; c) 
gaunami klasifikatoriaus balsai už kiekvieną variaciją atskirai; d) susumuojami balsai už 

klases; e) balsuojama už galutinę klasę 

Gintaras iš 
testavimo 

imties 

Gintaro 
požymiai 

Klasifikato-
rius 

 

a) c) b) Balsai už klases 

 

d) 

Atpažinta klasė 
 

Neatpažinta klasė 
∅ 

Požymiai Apmokymo 
duomenų 
matrica 

Klasifikato- 
rius 

⋮  U  ,GR   

,  

,  

Apmokymo 
imtis 

a) b) c) 

⋮ 
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4.3. Dirbtinių objektų posūkio kampo atpažinimas 

Pirmieji tyrimai buvo atlikti hierarchinės laikinosios atminties (angl. 
Hierarchical Temporal Memory) metodu, rezultatai publikuoti tarptautinėje 
konferencijoje Lietuvoje [147]. Tęsiant tyrimus buvo pasiūlytas algoritmas SIFT 
metodu, kuriuo atpažįstama ir sienelė, ir posūkio kampas. Rezultatai buvo publikuoti 
mokslo žurnale su cituojamumo rodikliu [148]. Vėliau buvo nustatyta, kad 
naudojant tuos pačius metodus, kaip ir gintarų duomenų bazėms, elektinių kištukų 
sieneles galima atpažinti be klaidų, todėl SIFT taikymas liko tik posūkio kampo 
atpažinimui. Kęstas Rimkus savo disertacijoje [149] parodė, kad naudojant šį 
pasiūlytą algoritmą, objekto kampas gali būti nustatytas tiksliau nei kitais jo 
disertacijoje tirtais metodais. Todėl pramoninis robotas turėdamas informaciją apie 
tai, ant kurios sienelės guli elektrinis kištukas ir tikslų jo posūkio kampą, gali 
objektą paimti ir pernešti brūkšninio kodo spausdinimui. 

4.3.1. Požymių išskyrimas 

Išskiriant SIFT požymius, gaunami du vektoriai – , , ,  ir , iš 
kurių pirmame saugomi patys SIFT požymiai, kai ∈ 1, ,  – požymių kiekis 
vaizde, o  vektoriuje – deskriptoriai. Vieną SIFT požymį sudaro keturi parametrai 
– dvimatės koordinatės  ir , mastelis  ir orientacija . 

 

4.8 pav. Požymių išskyrimas: a) SIFT požymių išskyrimas; b) visi SIFT požymiai ir trys 
deskriptoriai pavaizduoti grafiškai 

SIFT požymių išskyrimas turi du pagrindinius parametrus: piko (angl. Peak) ir 
kontūro (angl. Edge) slenksčius. Didinant piko slenkstį atmetami tie požymiai, kurių 
pikas pernelyg mažas, todėl požymių mažėja. Didinant kontūro slenkstį, atmetami 
tie požymiai, kurių išlinkis (angl. Curvature) yra pernelyg mažas. 

4.3.2. Modelio apmokymas 

SIFT modeliui apmokymo nereikia, tačiau reikia atrinkti apmokymo imtį ir 
išskirti iš jos požymius. Kiekvienai klasei iš apmokymo imties atrenkama po 8 
pavyzdžius, kurie reprezentuotų galimus pasisukimus su 45 laipsnių žingsniu. Šie 8 
atrinkti pavyzdžiai kiekvienai klasei sudarys SIFT atpažinimui reikalingą 
apmokymo imtį. Parinktas kampas mažas, nes jį didinant – daugėja neteisingų 
susiejimų ir mažėja teisingų. Tuomet visai SIFT apmokymo imčiai apskaičiuojami 

SIFT požymiai , , , , čia ∈ 1, ,  – apmokymo imties dydis, 

∈ 1, ,  – požymių kiekis -tajame vaizde,  ir  – -tojo požymio 

SIFT požymiai ir klasė Elektrinis kištukas 

, ,  

Požymiai ir deskriptoriai a) b) 
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koordinatės -tajame vaizde,  – -tojo požymio mastelis -tajame vaizde,  – -
tojo požymio orientacija -tajame vaizde. Taip pat apskaičiuojami deskriptoriai  ir 
išsaugomos klasių žymės . Tokiu būdu atpažinimo metu nereikia išskirti požymių 
iš apmokymo imties pavyzdžių, nes jie jau išskirti inicijuojant. 

Apmokymo duomenims atrinkti SIFT modelio paruošimo parametras yra 
kampo kitimo žingsnis (pvz.: 45). Jeigu kampas yra 45 laipsniai, tai vienai sienelei 
reikalingi 8 pavyzdžiai. 

4.3.3. Klasifikavimas 

Klasifikavimo algoritmas: 
a) Testuojamam pavyzdžiui apskaičiuojami SIFT požymiai  ir

deskriptoriai  (žr. 4.9 pav. a);
b) Iš apmokymo imties imami tik tie pavyzdžiai, kurių klasė  sutampa

su atpažinta klase (žr. 4.9 pav. b) t.y. daroma prielaida, kad klasė yra
atpažinta tiksliai;

c) Tuomet reikia rasti tokį šios klasės apmokymo imties pavyzdį, kuris
būtų kuo panašesnis į testuojamąjį pavyzdį, nes tuomet orientacijos
kampo nustatymas bus tiksliausias. Tai apskaičiuojama pagal
testuojamo pavyzdžio susiejimų kiekiu su konkrečios klasės kiekvienu
iš aštuonių pavyzdžių, kai apmokymo pavyzdžių orientacijos skiriasi
per 45º (žr. 4.10 pav.). Susiejimai tarp testuojamo pavyzdžio ir
apmokymo imties -tojo pavyzdžio gaunami kaip , kai
∈ 1, ,  – susiejimų kiekis,  – SIFT požymio numeris

testuojame pavyzdyje,  – SIFT požymio numeris apmokymo -
tajame paveiksliuke;

d) Toliau siekiama atmesti nepatikimus susiejimus, pirmiausiai
apskaičiuojant požymių skirtumą tarp kiekvienos susiejimų poros.
Mastelio skirtumas – 3 3⁄ , orientacijos skirtumas –

4 4 . Koordinačių skirtumas apskaičiuojamas
atliekant mastelio ir posūkio transformaciją: 

1 2 , tuomet 

1 1  ir 2 2 . Susiejimų požymių
skirtumui saugoti formuojama matrica , , , ;

e) Naudojant grubią Hough erdvę (angl. Coarse Hough Space) [121],
SIFT susiejimų požymių skirtumai klasterizuojami pagal orientaciją,
mastelį ir padėtį. Keturmatė erdvė grubiai suskaidoma ir kiekvienas
susiejimo požymių skirtumas  balsuoja už šios erdvės klasterį, nuo
kurio susiejimo požymių skirtumas nutolęs mažiausiai. Gauto
keturmačio masyvo elementai rodo kiek klasteriai surinko balsų;

f) Tuomet paliekami tik tie susiejimai, kurie yra Hough erdvės klasteryje
surinkusiame daugiausiai balsų (žr. 4.11 pav.). Tai leidžia atmesti
daug neteisingų susiejimų ir yra būtina šiam sprendimui;
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g) Paskutiniu etapu, panašiausios orientacijos kištuku laikomas tas
apmokymo imties pavyzdys, su kuriuo susiejimų po atmetimo liko
daugiausiai. Atpažintas posūkio kampas bus lygus laimėjusio
apmokymo pavyzdžio ir testuojamo pavyzdžio susiejimų požymių
orientacijos skirtumų vidurkiui. Pateiktame pavyzdyje (žr. 4.12 pav.)
daugiausiai susiejimų surinko trečia padėtis (26 susiejimus), kuri yra
pasisukusi 90º pagal laikrodžio rodyklę, lyginant su pradine padėtimi.
Gautas kampas -16º. Nubrėžta linija rodo kokiu kampu yra pasisukęs
kištukas. Pirmuoju atveju posūkis žinomas, nes tai apmokymo imties
pavyzdys. Antruoju atveju posūkio kampas yra atpažintas.

Algoritmo vykdymo rezultatas yra atpažinta objekto orientacija, kurią žinant 
robotas gali atlikti detalės pernešimą. 

a)                                                                                b)                                              . 

4.9 pav. SIFT požymiai: a) testuojamas pavyzdys; b) apmokymo imties pavyzdžiai 

4.10 pav. Testuojamo pavyzdžio susiejimai su visai apmokymo imties pavyzdžiais 

4.11 pav. Paliekami tik tie susiejimai, kurie priklauso tam pačiam klasteriui 

       a)                                               b). 

4.12 pav. Vizualizuotas atpažintas posūkio kampas: a) apmokymo pavyzdžiui posūkio 
kampas žinomas; b) testuojamam pavyzdžiui kampas yra atpažintas ir yra lygus -16º 
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4.4. Apibendrinimas 

Natūralių ir dirbtinių objektų klasifikavimas pagal paviršiaus spalvą ir tekstūrą 
atliekamas dalinant objektą į nepersidengiančius vienodo ploto koncentrinius žiedus 
ir kiekvienam skaičiuojant FOS požymius iš skirtingų spalvų erdvės komponenčių 
tiesiogiai arba pritaikius transformaciją – diapazono filtrą arba kontūrus. Tuomet 
sudaromas klasifikatorių kolektyvas, kurio nariai klasifikavimo metu balsuoja už 
kiekvieną regioną atskirai. Laimi klasė, surinkusi daugiausiai balsų. Siekiant 
pagerinti klasifikavimo tikslumą, pritaikytas slenkstis, tuomet dalis vaizdų atmetami, 
ir bendras tikslumas pakyla. Slenkstis nustatomas empiriškai, ieškant klaidingai 
atpažintų ir klaidingai atmestų atvejų sumos minimumo. Klasifikavimas yra 
invariantiškas perkėlimui, posūkiui ir atspindžiui. 

Natūralių ir dirbtinių objektų formų klasifikavimas pagal panašumą į 
geometrines formas atliekamas kontūro taškus verčiant į CDF, kuriai gaunamos 
visos įmanomos pasukimo ir atspindžio variacijos. Paruoštas klasifikatorius balsuoja 
už kiekvieną variaciją atskirai. Galutinis sprendimas priimamas pagal daugumos 
balsavimo taisyklę. Kaip spalvai klasifikuoti, taip ir formai, naudojamas toks pat 
slenksčio taikymas tikslumui pagerinti.  Klasifikavimo algoritmas pagal panašumą į 
geometrines formas yra invariantiškas perkėlimui, posūkiui, atspindžiui ir masteliui. 

Dirbtinių objektų posūkio kampo atpažinimas atliekamas panaudojant SIFT. 
Skaičiuojamas susiejimų kiekis tarp testuojamo pavyzdžio ir tarp atpažintos klasės 
apmokymo imties pavyzdžių. Nepatikimi susiejimai atmetami pritaikius grubią 
Hough transformaciją. Atrenkamas tas apmokymo imties pavyzdys, kuriam liko turi 
daugiausiai susiejimų su testuojamuoju pavyzdžiu. Posūkio kampas nustatomas 
pagal likusius susiejimus po atmetimo. Likusių susiejimų orientacijos skirtumų tarp 
abiejų vaizdų vidurkis ir yra posūkio kampas, kuriuo abu pavyzdžiai skiriasi. 

Apibendrinant galima teigti, kad sukurti algoritmai išsprendžia visus 
disertacijoje suformuluotus objektų atpažinimo uždavinius.  
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5. REZULTATAI 

Šiame skyriuje pateikiami sukurtų algoritmų tyrimai ir gauti rezultatai 
naudojant gintarų spalvos ir formos duomenų bazes. Pirmiausiai tiriamas gintarų 
spalvos ir formų atpažinimas, o po to apjungiami abu klasifikatoriai, siekiant 
klasifikuoti pagal abi savybes – spalvą ir formą. Siekiant įvertinti sukurtus 
algoritmus pateikiami tyrimai su kita panašaus konteksto duomenų baze – 
elektriniais kištukais. Skyrius baigiamas rezultatų apibendrinimu. 

Visi algoritmai testuoti ir rezultatai gauti naudojant standartinę 
eksperimentavimo aplinką – MatLab R2014a bei kompiuterį (Intel i7@2.8GHz 
CPU, 16G RAM, Win XP64).  

Tyrimuose naudotas matavimas algoritmų patikimumui įvertinti yra 
atpažinimo tikslumas išreikštas procentais. Tikslumas skaičiuojamas su testavimo 
imtimi konkrečiai klasei arba kaip svertinis vidurkis visoms klasėms. Tikslumų 
įvertinimai pateikiami grafikais arba klasių maišymo matricomis. 

5.1. Gintarų atpažinimas pagal spalvą ir tekstūrą 

Pirmiausiai tarpusavyje palyginamos globalių spalvos ir tekstūros požymių 
sistemos, apskaičiuojant koks tikslumas gaunamas su kiekviena požymių sistema 
atskirai. SFS metodu atrenkami tie globalūs požymiai, kurių kombinacija duoda 
didžiausią atpažinimo tikslumą. Toliau pateikiami regionais pagrįsto klasifikavimo 
metodo tyrimai, kai objekto vaizdas dalijamas į regionus skirtingais būdais, 
palyginamos įvairios požymių sistemos, įvertinama persidengimo ir atrinktų 
požymių sistemų įtaka atpažinimo tikslumui. Atrinktam dalijimo būdui parenkamas 
klasifikatoriaus tipas, sudaromas kolektyvas taip pagerinant tikslumą bei įvertinama 
galimybė įvesti atmestųjų klasę. 

5.1.1. Globalios spalvos ir tekstūros požymių sistemos 

Skirtingų požymių sistemų palyginimas pateiktas 5.1 lentelėje. Globalios 
spalvos požymių sistemos: GCH, CGCH, BHD, CAC, CM, CSD ir FOS. Iš FOS 
matavimų buvo skaičiuojami: vidurkis, standartinis nuokrypis, asimetrija, ekscesas, 
trečios eilės centrinis momentas, ketvirtos eilės centrinis momentas, 5 % percentilis, 
95 % percentilis, energija, entropija, harmoninis vidurkis, moda, variacija. Globalios 
tekstūros požymių sistemos: GLCM, CFOS, LRF ir LSDF. CFOS kontūrams rasti 
palyginti Canny, Sobel, Prewitt ir Roberts metodai. 

Duomenų bazėje vaizdai saugomi RGB spalvų erdvėje be suspaudimo, nes 
tokioje spalvų erdvėje vaizdai gaunami iš kameros. Su RGB vaizdu galima atlikti 
įvairias transformacijas, pavyzdžiui, visam vaizdui pakeisti spalvų erdvę į kitą. Buvo 
tiriamos RGB, GS, HSV ir LAB spalvų erdvės. GS ir HSV daugeliu atveju yra 
naudingiausios, o RGB ir LAB nepasižymėjo nei su viena požymių sistema. 

Iš gautų rezultatų galima teigti, kad FOS požymių sistema yra naudingiausia 
lyginant požymių sistemas pavieniui, nes su ja tikslumas didžiausias. Toliau buvo 
tiriama, kurias požymių sistemas galima apjungti, norint gauti didžiausią tikslumą. 
Atlikus nuoseklią požymių atranką SFS apjungiant požymių sistemas, paaiškėjo, kad 
naudingiausia apjungti požymių sistemas: FOS, CFOS ir LRF. 



70 

5.1 lentelė. Atpažinimo tikslumas testavimo duomenims su skirtingomis globalių 
spalvos ir tekstūros požymių sistemomis naudojant dviejų dalių kryžminę validaciją 

Požymių sistema Tipas Tikslumas, % 

Globali spalvos histograma, GCH Spalva 59,67 

Pasiskirstymo spalvos histograma, CGCH Spalva 58,97 

Dvejetainis Haro deskriptorius, BHD Spalva 41,31 

Spalvos koreliacijos statistika, CAC Spalva 60,37 

Chromatiškumo momentai, CM Spalva 53,94 

Spalvos struktūrinis deskriptorius, CSD Spalva 61,41 

Pirmos eilės statistika, FOS Spalva 66,46 

Pilko lygio pasikartojimų matrica, GLCM Tekstūra 27,69

Kontūrų pirmos eilės statistika, CFOS Tekstūra 29,69

Lokalaus diapazono filtras, LRF Tekstūra 44,01

Lokalaus standartinio nuokrypio filtras, LSDF Tekstūra 40,35

FOS, CFOS ir LRF požymių sistemoms SFS atrinkti pirmos eilės statistiniai 
požymių tipai yra vidurkis, standartinis nuokrypis, ekscesas ir asimetrija. Pastarieji 
požymių tipai apskaičiuoti HSV spalvų erdvės visoms komponentėms, HSV spalvų 
erdvės V komponentės diapazono filtrui ir HSV spalvų erdvės S komponentės 
kontūrams. Taip gaunamos 6 matricos, kurių kiekvienai skaičiuojami 4 požymių 
tipai, todėl požymių kiekis yra 20. Apjungus SFS atrinktus požymius, tikslumas 
pakyla iki 71,53 % (žr. 5.1 pav.), kuris yra didesnis nei naudojant bet kurią požymių 
sistemą pavieniui. Šie požymiai toliau naudojami tyrimuose su įvairiais dalijimo į 
regionus būdais ir toliau bus vadinami – atrinktais požymiais. 

a)    b) 

5.1 pav. Didžiausias tikslumas gautas su SFS atrinktomis požymių sistemomis: a) klasių 
maišymo matrica; b) klasių tikslumai atskirai 

5.1.2. Dalinimo į fiksuoto dydžio regionus būdai 

Tikslumas buvo pagerintas naudojant dalinimą į regionus (žr. 5.2 pav.), kai 
požymiai skaičiuojami ne iš viso objekto pikselių, o iš kiekvieno regiono atskirai. 
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Dalinimas į vienodo dydžio regionus reiškia, kad yra fiksuojami tam tikri regiono 
dydžio parametrai, pvz.: juostelėms – plotis, kampiniui – kampas, tinkleliui – plotis 
ir ilgis. Tokiu dalinimo būdu gautų regionų plotas gali skirtis. Buvo tiriami šie 
dalinimo į fiksuoto dydžio regionus būdai: juostelėmis, juostelėmis perimetru, 
koncentriniais žiedais, tinkleliu ir kampinis. 

 

a)                                                  b)                                                c) 

 

  d)                                                  e) 

5.2 pav. Dalinimo į fiksuoto dydžio regionus būdai: a) juostelėmis; b) juostelėmis perimetru; 
c) koncentriniais žiedais; d) tinkleliu; e) kampinis 

Gauti rezultatai (žr. 5.3 pav.) rodo, kad didinant regionų kiekį ir mažinant jų 
plotą visais dalinimo būdais galima pasiekti spalvos atpažinimo pagerėjimą apie 10 
procentų. Dalinimas į koncentrinius žiedus ir juostelėmis perimetru skiriasi 
nežymiai, tačiau koncentriniai žiedai parodė geresnį rezultatą. Tinklelis ir kampinis 
dalinimas mažiausiai pasiteisino. Šie būdai tarpusavyje skiriasi nežymiai. Dalinimas 
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juostelėmis yra geresnis už tinkleliu bei kampinį, tačiau prastesnis už koncentrinius 
žiedus bei juostelėmis perimetru. 

 

5.3 pav. Tikslumo priklausomybė nuo regionų kiekio, kai regiono dydis fiksuotas 

Žemiau pateikti (žr. 5.2 lent.) geriausi gauti tikslumai su kitomis požymių 
sistemomis. Lokalios spalvos požymių sistemos: LCH, CCH, CDE, SBS ir CLD. 
Lokalios tekstūros požymių sistemos: LAS, EHD ir DWT. Iš rezultatų galima teigti, 
kad atrinkti požymiai pasiteisina labiausiai. Šiuo atveju atrinkti požymiai (FOS, 
CFOS ir LRF) skaičiuojami ne visam objektui, o kiekvienam regionui atskirai. 

5.2 lentelė. Atpažinimo tikslumas testavimo duomenims su skirtingomis lokalių 
spalvos ir tekstūros požymių sistemomis naudojant dviejų dalių kryžminę validaciją 

Požymių sistema Tipas Tikslumas, % 

Atrinkti požymiai Spalva ir tekstūra 80,06 

Lokali spalvos histograma, LCH Spalva 65,72 

Spalvų regionuose histograma, CCH Spalva 64,91 

Spalvos pasiskirstymo entropija, CDE Spalva 62,51 

Regionų aibės, SBS Spalva 59,84 

Spalvos struktūros deskriptorius, CLD Spalva 37,54 

Lokalaus aktyvumo spektras, LAS Tekstūra 34,74 

Kontūrų histogramos deskriptorius, EHD Tekstūra 37,42 

Diskreti bangelių transformacija, DWT Tekstūra 18,54 

5.1.3. Dalinimo į fiksuoto ploto regionus būdai 

Iš dalinimo į fiksuoto ploto regionus būdų pasirinkti trys (žr. 5.4 pav.). 
Pirmasis, kai pikseliai imami iš eilės, o gintaras suskaidomas į juosteles. Antrasis – 
tinkleliu iš vienodo dydžio kvadratų, kurie išsidėstę į visas puses nuo centro. 
Trečiasis – koncentriniais žiedais, t.y. vienodo ploto žiedai, tačiau visų centrai yra 
tas pats taškas – gintaro svorio centras. 
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a)                                                  b)                                                c) 

5.4 pav. Dalinimo į fiksuoto ploto regionus būdai: a) juostelėmis; b) tinkleliu; c) 
koncentriniais žiedais. Šviesiai pilkos spalvos sritys lieka nepanaudotos 

Iš gautų rezultatų (žr. 5.5 pav.) matome, kad dalinimas koncentriniais žiedais į 
fiksuoto ploto regionus gintarų atpažinimui yra geriausias, nes gaunamas didžiausias 
tikslumas. Kiekvieno eksperimento metu, visas gintaras buvo suskaidytas į vienodo 
ploto regionus: 3200, 1600, 800 arba 400 pikselių. Dalinimas į regionus tinkleliu 
parodė prasčiausią rezultatą, dėl to, kad daug pikselių lieka nepanaudoti, nes 
nepavyksta suformuoti vienodo ploto regionų. Dalinimas linijomis parodė apie  
3-4 % prastesnį atpažinimą nei koncentriniai žiedai. 

 

5.5 pav. Tikslumo priklausomybė nuo regiono ploto, kai plotas fiksuotas 

Lyginant dalinimą į fiksuoto dydžio regionus su dalinimu į foksuoto ploto, 
pastarasis visais atvejais duoda geresnius rezultatus. Tinkleliui 73,87 % vietoj 
71,59 %, juostelėms 79,25 % vietoje 77,00 %, koncentriniams žiedams 81,67 % 
vietoje 80,06 %. Įvertinus rezultatus galima teigti, kad dalinimas į vienodo ploto 
regionus yra geresnis nei dalinimas į vienodo dydžio regionus. 

5.1.4. Regionų persidengimo įtaka 

Abiem atvejais, tiek fiksuoto dydžio, tiek fiksuoto ploto, buvo sudaromi 
nepersidengiantys regionai. Tyrimų rezultatai (žr. 5.6 pav.) rodo, kad persidengimas 
tikslumą padidina, tačiau ši įtaka mažėja, mažėjant regionų plotui. Pavyzdžiui, jeigu 
regiono plotas yra 3200 pikselių, tuomet tikslumą galima padidinti apie 3,5 
procento, tačiau, jei plotas yra 400 pikselių, tuomet tikslumą galima padidinti tik 
apie 0,75 procento. Tuo tarpų regionų kiekis padidėja kelis kartus. Tai rodo, kad 
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persidengimo įtaka tikslumui yra nežymi, jei dalijimas yra smulkesnis. Rezultatai 
pateikti, kai dalinimas yra į vienodo ploto koncentrinius žiedus. 

 

5.6 pav. Regionų persidengimo įtaka tikslumui 

5.1.5. Dalinimo segmentuojant į regionus būdai 

Žemiau pateikti tikslumai gauti taikant dalinimą į regionus segmentuojant: 
CCV, BIC, DCD ir TBD. Rezultatai rodo, kad šie metodai nepasiekia to tikslumo, 
kuris buvo gautas naudojant vienodo ploto koncentrinius žiedus su atrinktais 
požymiais. 

5.3 lentelė. Gautas tikslumas taikant kitas spalvos ir tekstūros požymių sistemas 

Požymių sistema Tipas Tikslumas, % 

Atrinkti požymiai Spalva ir tekstūra 81,67 

Spalvos koherentiškumo vektorius, CCV Spalva 69,46 

Ribų/vidaus pikselių klasifikavimas, BIC Spalva 65,74 

Dominuojančios spalvos deskriptorius, DCD Spalva 62,84 

Tekstūros naršymo deskriptorius, TBD Tekstūra 39,67 

5.1.6. Atrinktų požymių įvertinimas 

Jeigu fiksuoto ploto koncentriniams žiedams naudojami tik FOS požymiai 
apskaičiuoti iš HSV spalvų erdvės komponenčių, tai klasifikavimo tikslumas yra 
apie 78,35 % (žr. 5.7 pav. a), tačiau nemažai klaidų yra tarp drumstų (9-17 klasės) ir 
cukrinių (18-22 klasės) gintarų. Taip yra todėl, kad pirmos eilės statistiniai požymiai 
spalvų erdvėms negali įvertinti šių tekstūrų, nes cukriniai gintarai turi mažų šviesių 
taškelių, o drumsti – sričių. 

Požymiai apskaičiuoti iš HSV erdvės V komponentės diapazono filtro ir HSV 
erdvės S komponentės kontūrų duoda vos 44,01 % tikslumą (žr. 5.7 pav. b), tačiau 
kaip matome iš klasifikavimo rezultato, žymiai geriau atskiriamos 9-22 klasės. 

Apjungus spalvų erdvių ir jų transformacijų požymius, tikslumas pakyla 
daugiau nei 4 %, t.y. iki 81,67 %, o drumsti ir cukriniai gintarai atskiriami žymiai 
geriau (žr. 5.7 pav. c). 
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a)                                                  b)                                                c) 

5.7 pav. Abscisių ašis – tikroji klasė, ordinačių ašis – atpažinta klasė. Transformacijų 
įvertinimas: a) naudojami tik FOS požymiai iš HSV; b) naudojami tik HSV erdvės V 

komponentės diapazono filtro ir HSV erdvės S komponentės kontūrų požymiai; c) naudojami 
visi požymiai 

5.1.7. Klasifikatorių tipų ir kolektyvų sudarymo būdai 

5.4 lent. pateiktas klasifikatorių tipų palyginimas, kai požymiai yra 
skaičiuojami visam gintaro segmentui. Pagal tikslumą, geriausi klasifikatoriaus tipai 
yra DT ir PDT. 

5.4 lentelė. Klasifikatorių palyginimas naudojant visus gintaro pikselius 

 NB QDA KNN ANN RBF DT PDT 

Tikslumas, % 65,54 71,53 57,08 62,10 60,00 71,96 72,88 

Siekiant pagerinti pavienių klasifikatorių tikslumą, jie jungiami į kolektyvą 
bendram sprendimui priimti (žr. 5.5 lent.). Kadangi tiksliausi klasifikatoriai yra DT 
ir PDT, tai kolektyvai sudaromi būtent iš šio tipo klasifikatorių. Jų gauti tikslumai 
palyginami su SVM klasifikatoriumi, apmokytu dviem skirtingomis strategijomis: 
„vienas prieš vieną“ ir „vienas prieš visus“. Kolektyvų nariai tarpusavyje turi skirtis, 
todėl kiekvienas iš jų apmokomas su skirtingais duomenimis, taip užtikrinant narių 
unikalumą. Tikslumui palyginti visi kolektyvai sudaryti iš 15 narių, išskyrus SVM. 
Vertinant rezultatus matoma, kad tiksliausias kolektyvas yra RF. Aukštas 
klasifikavimo rezultatas taip pat gaunamas su DT klasifikatoriais apmokytais H&H 
metodu. Visi kolektyvai duoda geresnius rezultatus negu duotų vienas 
klasifikatorius, išskyrus SVM, apmokytą „vienas prieš visus“ strategija. 

5.5 lentelė. Kolektyvų palyginimas naudojant visus gintaro pikselius, kai apmokymo 
būdas skiriasi 

 DT (H&H) PDT (H&H) RF SVM (1 prieš 1) SVM (1 prieš visus) 

Tikslumas, % 77,90 73,89 79,53 73,37 50,14 

Narių kiekis 15 15 15 435 30 

Tirimai tęsiami skaičiuojant kolektyvo tikslumą, kai gintaras yra dalijamas į 
regionus. Tikslumas skaičiuojamas formuojant požymių vektorių kiekvienam 
regionui atskirai, ir balsuojama. Geriausias rezultatas buvo pasiektas su kolektyvu, 
kuris sudarytas iš 15 DT klasifikatorių, apmokytų H&H metodu, – 84,67 %. 
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Regionų plotas fiksuojamas ir yra 400 pikselių, naudojant koncentrinius žiedus. 
Panašūs, tačiau mažesni, tikslumai gaunami su PDT – 84,63 % ir su RF – 84,51 %. 
Vertinant geriausio kolektyvo tikslumą kiekvienai klasei atskirai (žr. 5.8 pav.), 
galima sakyti, kad visoms klasėms tikslumas yra aukštas, nes sprendžiama 
trisdešimties klasių problema, o apmokymui naudojama tik pusė visų duomenų. 

 

a)                                                                                  b) 

5.8 pav. Tikslumo matavimai: a) klasių maišymo matrica; b) klasių tikslumai atskirai 

5.1.8. Atmestųjų klasės įvedimas 

Šiame poskyryje tiriama ar įvedus atmestųjų klasę, panaudojant slenkstį, 
padidėja bendras tikslumas (žr. 5.9 pav.). Tokiu būdu dalis gintarų lieka neatpažinti, 
tačiau su likusiais tikslumas išauga. Atmetimo slenkstis yra skaičiuojamas kaip 
balsų procentai, kuriuos surinko laimėjusi klasė lyginant su visų balsų suma. Pvz., 
45 % slenkstis reiškia, kad tie pavyzdžiai, kurių atpažinta klasė surinko mažiau nei 
45 % visų galimų balsų, yra atmetami t.y. pažymimi kaip neatpažinti. Esant 45 % 
slenksčiui atmetama apie 23 % pavyzdžių, visi likusieji klasifikuojami apie 92 % 
tikslumu. Praktikoje taikyti atmestųjų klasę gali būti naudinga, jeigu reikia ypatingai 
aukšto tikslumo, net jei dalis produkcijos lieka neišrūšiuota. Kita vertus, neatpažinti 
gintarai gali būti leidžiami konvejeriu dar kartą ir galbūt jie nukris ar pasisuks labiau 
išraiškinga pozicija. 

Grafike pavaizduotas atpažinimo ir atmetimo klaidų bendras kiekis, kuris rodo 
kompromiso funkciją. Ieškant slenksčio, kompromiso funkcija minimizuojama, nes 
tiek atpažinimo klaidos, tiek ir klaidingi atmetimai yra nenaudingi. Iš gautų rezultatų 
matome, kad ties 35 % slenksčiu tikslumas pakyla nuo 84,67 % iki 88,21 %. Šiame 
taške kompromiso funkcija („klaidingai atpažinti + klaidingai atmesti atvejai“) 
pasiekia minimumą. Atmetama dalis nepatikimų sprendimų, o juos atmetus 
kolektyvas klysta rečiau. Tai reiškia, kad atpažinimo ir atmetimo klaidų bendras 
kiekis sumažėja, todėl bendras atpažinimo tikslumas padidėja. 
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5.9 pav. Didinant atmetimo slenkstį, likusiems atvejams tikslumas auga 

Toliau pateikiama parengto klasifikatoriaus maišymo matrica (žr. 5.10 pav. a) 
ir tikslumai kiekvienai klasei atskirai (žr. 5.10 pav. b), kai tikslumas matuojamas tik 
tiems atvejams, kurie nėra atmetami taikant 35 % slenkstį. Maišymo matricoje 
matoma, kad daugiausiai klaidų yra tarp gretimų klasių, kurios paprastai yra toje 
pačioje klasių grupėje. Tai rodo, kad klasifikatorius sunkiau atskiria labiausiai 
panašias klases, o kuo labiau jos skiriasi, tuo atskiriamumas geresnis. Vertinant 
tikslumo pagerėjimą atskirai kiekvienai klasei (žr. 5.10 pav. b), matome, kad 
tikslumas pakilo beveik visoms klasėms, išskyrus kelias. Pastarųjų klasių pavyzdžių 
kiekis testavimo imtyje, lyginant su kitomis klasėmis, yra mažesnis, todėl rezultate 
tikslumo svertinis vidurkis pakyla. Tai rodo, kad slenksčio naudojimas pasiteisina. 

 

a)                                                                                  b) 

5.10 pav. Tikslumo matavimai: a) maišymo matrica; b) klasių tikslumai neatmestiems 
atvejams, kai taikomas slenkstis 
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5.2. Gintarų atpažinimas pagal formos panašumą į geometrines formas 

Pirmiausiai tarpusavyje palyginamos formos požymių sistemos, apskaičiuojant 
koks tikslumas gaunamas su kiekviena požymių sistema atskirai. Toliau pateikiami 
tyrimai su vienos dimensijos funkcijomis, įvertinant pradžios taškų ir atvirkštinės 
reprezentacijos įtaką tikslumui. Atrinktai požymių sistemai parenkamas 
klasifikatoriaus tipas ir įvertinama galimybė įvesti atmestųjų klasę. 

5.2.1. Formos požymių sistemos 

Formos požymių sistemas (žr. 5.6 lent.) galima skirstyti į keturias grupes: 
globalūs požymiai, vienos dimensijos funkcijos, erdvinio tarpusavio ryšio požymiai, 
momentai ir srities transformacijos. Iš globalių požymių buvo tiriami: plotas, 
perimetras, Fereto diametras, pagrindinė ašis, šalutinė ašis, apvalumas, pailgėjimas, 
stačiakampumas, vientisumas, ekscentricitetas ir apimtis. Vienos dimensijos 
pasirinkta funkcija yra CDF, erdvinio tarpusavio ryšio – CD, SM, BAS ir SC. 
Momentai – IM ir ZM. Srities transformacijos – Furjė deskriptorius. 

5.6 lentelė. Gautas tikslumas taikant skirtingas formos požymių sistemas 

Požymių sistema Tipas Tikslumas, % 

Globalūs požymiai Globalūs 57,19 

Centroidinio nuotolio funkcija, CDF Vienos dimensijos funkcija 45,59 

Stygų pasiskirstymas, CD Erdvinio tarpusavio ryšio 42,85 

Formos matrica, SM Erdvinio tarpusavio ryšio 44,98 

Spindulių kampo statistika, BAS Erdvinio tarpusavio ryšio 43,23 

Formos kontekstas, SC Erdvinio tarpusavio ryšio 55,89 

Nepriklausomi momentai, IM Momentai 56,65 

Zernike momentai, ZM Momentai 41,50 

Furjė deskriptorius, FD Srities transformacija 49,28 

Nors su globaliais požymiais gautas tikslumas yra didžiausias, tačiau jis vis 
tiek yra mažas. Gintarų formos tarpusavyje yra labai panašios, todėl neretai vienodi 
globalūs požymiai gali aprašyti skirtingas formas. Iš kitos pusės, šios formos neturi 
didelių išskirtinumų, kuriais būtų galima remtis kaip tai daro erdvinio tarpusavio 
ryšio požymiai. 

Tikslumu mažiausiai atsilieka SC, IM, FD ir CDF požymių sistemos. Iš šių, 
geriausiai pasirodžiusių požymių sistemų, keturios yra nepriklausomos nuo posūkio, 
o CDF šios savybės pateiktuose rezultatuose neturi. Todėl toliau yra tiriami CDF 
požymiai didinant starto taškų kiekį, darant prielaidą, kad modeliui tapus 
nepriklausomam nuo posūkio, tikslumas padidės, o gautas tikslumas bus didesnis nei 
su kitomis tirtomis požymių sistemomis. 

5.2.2. Vienos dimensijos funkcijos 

Vienos dimensijos funkcijos aprašo formas, išsaugant taškų tarpusavio 
nuoseklumą. Palyginimui atrinktos kelios vienos dimensijos funkcijos: CDF, TAF, 
CCF, AF ir TAR. Kiekvienai formos reprezentacijos funkcijai apskaičiuojamas 
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atpažinimo tikslumas, kai naudojamas DT klasifikatorius, o riboženklių kiekis 
fiksuojamas iki 64, pradžios taškų kiekis – 1 (žr. 5.7 lent.). Tikslumas pateikiamas 
su originaliomis ir su normalizuotomis formomis. 

5.7 lentelė. Vienos dimensijos funkcijų atpažinimo tikslumas, kai 64, o 1 

Vienos dimensijos formos funkcija Tikslumas (norm.), % Tikslumas, % 

Centroidinio atstumo funkcija, CDF 45,59 35,73 

Tangento kampo funkcija, TAF 28,99 21,69 

Kontūro kreivumo funkcija, CCF 25,68 15,94 

Ploto funkcija, AF 32,09 19,81 

Trikampių ploto reprezentacija, TAR 41,39 24,58 

Formų normalizavimas visoms funkcijoms pagerina tikslumą lyginant su 
nenormalizuotomis formomis. Tai rodo, kad šiai požymių sistemai reikia atlikti 
formų mastelio suvienodinimą. Iš rezultatų matoma, kad geriausią tikslumą duoda 
CDF, todėl tolesniuose eksperimentuose naudojama tik CDF. Iš maišymo matricų 
(žr. 5.11 pav.) matome, kad pagal CDF požymius klasių atskiriamumas tiksliausias. 

 

a)                            b)                          c)                          d)                          e) 

5.11 pav. Abscisių ašis – tikroji klasė, ordinačių ašis – atpažinta klasė. Klasių maišymo 
matricos geriausiems įvairių funkcijų variantams: a) CDF; b) TAF; c) CCF; d) AF; e) TAR 

Visose maišymo matricose matosi, kad netaisyklingų keturkampių klasėje yra 
panašių pavyzdžių į visas kitas klases.  

Modelis apmokomas naudojant skirtingus pradžios taškų kiekius (žr. 5.12 
pav.) ir tai įtakoja atpažinimo tikslumą. Rezultatuose matosi, kad naudojant ciklinio 
perstūmimo ir atvirkštinius CDF variantus, tikslumą galima šiek tiek padidinti, nes 
tuomet modelis yra mažiau priklausomas nuo pasukimo ir atspindžio. Didžiausias 
pasiektas tikslumas yra 72,13 % su DT, kai pradžios taškų kiekis – 64 ir naudojami 
atvirkštiniai CDF variantai. 

 

5.12 pav. Didėjant pradžios taškų kiekiui, tikslumas gerėja 
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Vertinant tiksliausio klasifikatoriaus tikslumą kiekvienai klasei atskirai (žr. 
5.13 pav.), galima sakyti, kad trikampių ir netaisyklingų keturkampių klasės yra 
tiksliausiai atpažįstamos. Tikslumas vyrauja maždaug nuo 40 % iki 80 %. 
Klasifikatorius linkęs sumaišyti panašaus pailgumo pavyzdžius ir gana gerai 
atpažįsta skirtingų pailgumų klases. 

 

a)                                                                                  b) 

5.13 pav. Tikslumo matavimai: a) klasių maišymo matrica; b) klasių tikslumai atskirai 

5.2.3. Klasifikatorių tipų ir kolektyvų sudarymo būdai 

5.8 lentelėje pateiktas klasifikatorių tipų palyginimas, kai CDF funkcija 
skaičiuojama fiksuojant riboženklių kiekį iki 64, o pradžios taškų kiekį iki 1 arba iki 
64. Antruoju atveju taip pat panaudojamos CDF atvirkštinės variacijos. Pagal 
tikslumą geriausi klasifikatoriaus tipai, padidinus pradžios taškų kiekį, yra DT ir 
PDT. Mažai atsilieka ANN. 

5.8 lentelė. Klasifikatorių palyginimas, kai 64, o 1 arba 64 įskaitant 
atvirkštines variacijas 

 NB QDA KNN ANN RBF DT PDT 

Tikslumas, % (S=1) 38,39 33,94 58,35 39,71 37,77 45,59 46,88 

Tikslumas, % (S=64; atv.) 59,74 53,14 64,72 68,94 66,37 72,13 69,51 

Siekiant pagerinti pavienių klasifikatorių tikslumą, jie jungiami ir priimamas 
kolektyvinis sprendimas (žr. 5.9 lent.). Kadangi tiksliausi klasifikatoriai yra DT ir 
PDT, tai kolektyvai sudaromi būtent iš šio tipo klasifikatorių. Jų gauti tikslumai 
palyginami su SVM klasifikatoriumi, apmokytu dviem skirtingomis strategijomis. 
Tikslumui palyginti visi kolektyvai sudaryti iš 15 narių, išskyrus SVM. Iš rezultatų 
matoma, kad tiksliausias kolektyvas yra RF. 

5.9 lentelė. Kolektyvų palyginimas, kai 64, o 1 

 DT (H&H) PDT (H&H) RF SVM (1 prieš 1) SVM (1 prieš visus) 

Tikslumas, % 59,86 52,31 63,44 61,70 55,12 

Narių kiekis 64 64 64 190 20 
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Šie rezultatai rodo, kad tikslesnis atpažinimas gaunamas sudarant modelį iš 
CDF variantų nei sudarant kolektyvą iš vieno varianto. Tiriant ar kolektyvai, 
sudaryti panaudojant daug CDF variantų, yra tikslesni nei kolektyvai, sudaryti iš 
vieno varianto, buvo nustatytas nežymus skirtumas, todėl tokie kolektyvai toliau 
nebuvo analizuojami. 

5.2.4. Atmestųjų klasės įvedimas 

Analogiškai, kaip buvo daroma atpažinimui pagal spalvą ir tekstūrą, taip ir 
atpažinimui pagal formą, tiriama, ar įvedus atmestųjų klasę, panaudojant slenkstį, 
padidėja bendras tikslumas (žr. 5.14 pav.). Grafike pavaizduotas atpažinimo ir 
atmetimo klaidų bendras kiekis, kuris rodo kompromiso funkciją. Iš gautų rezultatų 
matome, kad ties 41 % slenksčiu atpažinimo tikslumas pakyla iki 77,95 %. Šiame 
taške kompromiso funkcija pasiekia minimumą. Atmetama dalis nepatikimų 
sprendimų, o juos atmetus kolektyvas klysta rečiau. Tai reiškia, kad atpažinimo ir 
atmetimo klaidų bendras kiekis sumažėja, todėl padidėja bendras tikslumas. 

 

5.14 pav. Didinant atmetimo slenkstį, tikslumas auga 

Toliau yra pateikiama parengto klasifikatoriaus maišymo matrica (žr. 5.15 pav. 
a) ir tikslumai kiekvienai klasei atskirai (žr. 5.15 pav. b), kai tikslumas matuojamas 
tik tiems atvejams, kurie nėra atmetami taikant 41 % slenkstį. Vertinant tikslumo 
pagerėjimą atskirai kiekvienai klasei (žr. 5.15 pav. b), matome, kad tikslumas pakilo 
beveik visoms klasėms, išskyrus dvi. Pastarųjų klasių pavyzdžių kiekis testavimo 
imtyje lyginant su kitomis klasėmis yra mažesnis, todėl rezultate tikslumo svertinis 
vidurkis pakyla. Tai rodo, kad slenksčio naudojimas pasiteisina. 
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      a)                                                                              b) 

5.15 pav. Tikslumo matavimai: a) klasių maišymo matrica; b) klasių tikslumai neatmestiems 
atvejams, kai taikomas slenkstis 

5.3. Gintarų klasifikavimas pagal spalvą ir formą 

Abu parengti klasifikatoriai priima sprendimą nepriklausomai vienas nuo kito 
t.y. gintaras atpažįstamas pagal spalvą, o po to pagal formą, arba atvirkščiai. 3 priede 
pateiktas realus rezultatas klasifikuojant gintarus pagal abi savybes. Atpažinimui 
pasirinkti penki atvejai. Šis pavyzdys rodo, kad sistema gali išrūšiuoti gintarus į iš 
anksto ekspertų numatytas grupes arba į grupes, kurios gaunamos jungiant 
pasirinktas eksperto grupes į stambesnes. Taip pasiekiama didelė rūšiavimo 
įvairovė. 4 priede pateiktas kitas pavyzdys, kuomet panašios spalvos (trečios ir 
ketvirtos klasės) gintarai yra išrūšiuojami į skirtingas formų grupes. 

5.4. Elektrinių kištukų atpažinimas pagal vaizdą 

Šiame skyriuje pateikti tyrimai, kurie atlikti siekiant įvertinti sukurtų algoritmų 
efektyvumą su panašaus konteksto, tačiau kitokia duomenų baze. Kitaip tariant, čia 
sprendžiamas uždavinys – adaptuoti sukurtus algoritmus kitokiems duomenims. 
Pirmuoju etapu atrenkami tokie globalūs požymiai, su kuriais elektrinių kištukų 
sienelių atpažinimas yra tiksliausias bei nustatoma, kurios klasės pagal šiuos 
požymius atpažįstamos be klaidų. Tuomet atliekamas dalinimas į fiksuoto ploto 
regionus, įvertinant tikslumo padidėjimą. Antruoju etapu tiriamas CDF vienos 
dimensijos modelio taikymas, ir nustatoma kada verta abu klasifikatorius apjungti 
galutiniam sprendimui priimti. 

5.4.1. Atpažinimas pagal spalvą ir tekstūrą 

Pirmiausia kiekvienam kištukui nustatomi pirmos eilės statistiniai požymiai 
(FOS ir LRF), kuomet atpažinimo tikslumas yra didžiausias. Požymiai skaičiuojami 
iš visų objekto pikselių arba diapazono filtro transformacijos, o požymių atranka 
vykdoma su SFS metodu. Iš gautų rezultatų (žr. 5.10 lent.) galima teigti, kad FOS ir 
LRF požymių iš viso regiono pakanka atskirti kai kurias klases be klaidų. 
Kabliataškiais atskirtos klasių grupės, kurios tarpusavyje atskiriamos gerai, o 
pasvirusiu brūkšniu pažymėtos klasės, kurios tarpusavyje maišomos. Pvz., C7 
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kištuko tik klasė „apačia“ absoliučiai atskiriama nuo visų kitų. Tarpusavyje 
maišomos „priekis“ su „nugara“ klasės, kaip ir „dešinė“ su „viršus“ tarpusavyje. 

5.10 lentelė. Atpažinimo pagal FOS ir LRF požymius rezultatai, požymius 
skaičiuojant iš viso regiono 

Kištukas Požymiai Klasių atskiriamumas Tikslumas, % 

C1 
Vidurkis, standartinis nuokrypis, 

energija, moda 
priekis; nugara; kairė; 
dešinė; viršus; apačia 

100,00 

C2 
Vidurkis, standartinis nuokrypis, 
asimetrija, energija, harmoninis 

vidurkis

priekis/nugara; kairė; 
viršus; apačia 

93,97 

C3 
Momentas, harmoninis vidurkis, 

entropija, energija 
priekis; nugara; 

viršus/apačia 
98,43 

C4 
Ekscesas, energija, moda, momentas, 5 

% percentilis 
priekis; nugara; 

kairė/dešinė/viršus; apačia 
99,82 

C5 
Standartinis nuokrypis, ekscesas, 

energija 
priekis/nugara; kairė; 
dešinė; viršus/apačia 

94,82 

C6 
Standartinis nuokrypis, 5 % percentilis, 

energija 
priekis/nugara/kairė/dešinė; 

viršus/apačia 
95,76 

C7 
Vidurkis, 5 % percentilis, energija, 
standartinis nuokrypis, asimetrija, 
momentas, harmoninis vidurkis

priekis/nugara; 
dešinė/viršus; apačia 

98,72 

C8 
Asimetrija, Vidurkis, momentas, moda, 

ekscesas, 95 % percentilis, energija 
priekis/nugara; 
viršus/apačia 

95,53 

Gauti tikslumai yra su PDT klasifikatoriumi. Su kitais klasifikatoriais, minėtais 
eksperimentų skyriuje, tikslumai turi panašų dėsningumą. Tik C1 tipo kištukų 
atpažinimas yra be klaidų. Kitiems kištukams atrinkti požymiai gerai atskiria klases, 
tačiau kai kada nedidelė požymių dalis skirtingoms klasėms persidengia, todėl 
naudojant tuos požymius, joks klasifikatorius negali atskirti visų klasių 100 % 
tikslumu. 

Toliau tiriama ar prasminga požymius skaičiuoti dalinant į fiksuoto ploto 
regionus siekiant pagerinti tikslumą, kaip buvo daroma su gintarais. Kiekvienam 
kištukui buvo ieškomas regiono dydis, prie kurio pasiekiamas didžiausias 
atpažinimo tikslumas. Regiono dydis buvo mažinamas tol, kol tikslumas nustoja 
didėti. Tuomet, kaip su atmestųjų klasės įvedimu gintarams, taip ir su kištukais, 
tiriamas regionų balsavimas, ir nustatomi slenksčiai, prie kurių atpažinimas pasiekia 
100 % tikslumą, bei kiek procentų atvejų tuomet yra atmetama (žr. 5.11 lent.). 
Atmesti atvejai rodo kiek vidutiniškai reikia atmesti atvejų, kad likusieji atvejai būtų 
atpažįstami 100 % tikslumu. 
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5.11 lentelė. Atpažinimo rezultatai dalinant į regionus 

Kištukas 
Regiono dydis 

(kiekis), pikseliai 
Tikslumas be 
slenksčio, % 

Maišomos 
klasės 

Atmesti atvejai, % 

C2 100 (~45) 99,89 priekis/nugara 0,19 

C3 200 (~19) 100,00 - - 

C4 200 (~10) 100,00 - - 

C5 200 (~41) 100,00 - - 

C6 200 (~22) 99,96 
priekis/nugara; 

kairė/dešinė 
1,07 

C7 100 (~21) 99,47 priekis/nugara 3,28 

C8 100 (~13) 98,60 viršus/apačia 7,60 

Dalinant į regionus trims kištukų tipams atpažinimą galima pasiekti 100 % 
tikslumu. Vidutinis klasifikavimo tikslumas be slenksčių yra didesnis nei 99 %, 
todėl galima teigti, kad dalinimas į regionus atpažinimo tikslumą padidino visais 
atvejais, o maišomų klasių kiekis sumažėjo. Vertinant atmestų atvejų kiekį, kai 
naudojamas slenkstis, galima teigti, kad slenksčiai nepasiteisina, nes atmetama daug 
teisingų atpažinimų. 

Kadangi vaizdų rezoliucija yra mažesnė, todėl ir dalinimas į regionus yra 
smulkesnis nei gintarams. Regiono dydis vyrauja nuo 100 iki 200 pikselių, o jų 
kiekis – nuo 10 iki 45. Tai priklauso nuo konkrečių tipų elektrinių kištukų sienelių 
vizualių savybių. 

Dalinimas į koncentrinių žiedų regionus būdas buvo pasirinktas dėl to, kad 
tuomet atpažinimo tikslumas lenkia kitus. Pavyzdžiui dalinant koncentriniais žiedais 
C6 elektriniam kištukui atmestų atvejų yra vos 1,07 %. Tuo tarpu linijomis – 
19,63 %, tinkleliu – 24,75 %. Panaši situacija su visais kitais elektriniais kištukais. 
Taip yra todėl, kad toks dalinimas į regionus yra nepriklausomas nuo objekto 
perkėlimo ar pasukimo, ir objektui esant kitoje padėtyje kameros atžvilgiu, vis tiek 
bus suformuoti panašūs koncentriniai žiedai. 

5.4.2. Atpažinimas pagal formą 

Dalis elektrinių kištukų sienelių turi panašų atspalvį ir tekstūrą, tačiau kitokią 
formą arba atvirkščiai, yra panašios formos tačiau turi kitokį atspalvį ar tekstūrą, 
todėl tiriami ir formos požymiai. 

To paties elektrinio kištuko konkreti sienelė visuose duomenų bazės vaizduose 
išlaiko panašią formą. Skirtumai atsiranda dėl to, kad sienelė gali būti pasisukusi 
skirtingu kampu ir ji gali būti nutolusi nuo kameros centro. Čia taikomi algoritmai 
sukurti atpažinti gintarus pagal formą. Tačiau šiuo atveju formos nėra 
normalizuojamos, ir į modelį neįtraukiamos atvirkštinės CDF reprezentacijos, nes 
kai kurios sienelės skiriasi tik tuo, kad yra tarsi veidrodinio atspindžio variantai. 
Pagal gautus rezultatus (žr. 5.12 lent.) matome, kad šešių tipų kištukai pagal formą 
atpažįstami 100 % tikslumu, ir tik dviejų atpažinimo tikslumas yra šiek tiek 
mažesnis. 
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5.12 lentelė. Atpažinimo pagal CDF požymius rezultatai 

Kištukas Maišomos klasės Tikslumas be slenksčio, % Atmesti atvejai, % 

C1 - 100,00 - 

C2 - 100,00 - 

C3 - 100,00 - 

C4 kairė/dešinė/viršus 99,80 6,64 

C5 - 100,00 - 

C6 - 100,00 - 

C7 - 100,00 - 

C8 priekis/nugara 99,27 13,57 

Atmestųjų klasės įvedimas šiuo atveju nepasiteisina, nes atmetama daug 
teisingų atpažinimų. Tačiau analizuojant rezultatus, galima pastebėti, kad C4 
kištukui atpažinimas pagal spalvos ir tektūros požymius yra absoliutus, todėl nėra 
prasmės naudoti CDF požymius. C8 kištukui pagal spalvos ir tekstūros požymius 
absoliučiai atsiskiria „priekis“ ir „nugara“ klasės, o su CDF formos požymiais 
absoliučiai atsiskiria „viršus“ ir „apačia“. Todėl galima abu klasifikatorius apjungti 
ir taip gauti absoliutų tikslumą C8 kištukui. Tokiu būdu visiems elektriniams 
kištukams panaudojant vieną arba abu sukurtus algoritmus, galima pasiekti 
atpažinimą be klaidų. 

5.4.3. Posūkio kampo atpažinimas 

Pateikiami grafikai (žr. 5.17 pav. ir 5.17 pav.), kurie rodo kaip SIFT susiejimų 
kiekis priklauso nuo posūkio kampo, kuriuo skiriasi du lyginami objektai 
tarpusavyje. Kuo mažesnis kampas tarp objektų, tuo susiejimų gaunama daugiau. 
Tuo remiantis apmokymo imtyje galima ieškoti tokio pavyzdžio, kuris turėtų 
daugiausiai susiejimų su testuojamuoju pavyzdžiu. Tokiu būdu bus rastas 
apmokymo imties pavyzdys labiausiai panašus pagal posūkio kampą į testuojamąjį. 
Kampo skirtumas tarp šių dviejų pavyzdžių ir bus atpažintas posūkio kampas. 

 

5.16 pav. Abscisių ašis – kampas tarp dviejų kištukų, ordinačių ašis – vidutinis susiejimų 
kiekis tarp dviejų objektų. Pilkos spalvos grafikas rodo kiek vidutiniškai susiejimų gaunama 
lyginant tarpusavyje tos pačios klasės sieneles. Kiekvienam kištukų tipui atskiras grafikas – 

C1-C4 
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5.17 pav. Abscisių ašis – kampas tarp dviejų kištukų, ordinačių ašis – vidutinis susiejimų 
kiekis tarp dviejų objektų. Pilkos spalvos grafikas rodo kiek vidutiniškai susiejimų gaunama 
lyginant tarpusavyje tos pačios klasės sieneles. Kiekvienam kištukų tipui atskiras grafikas – 

C5-C8 

5.5. Apibendrinimas 

Nustatyta, kad gintaro spalvai atpažinti naudingiausios požymių sistemos yra 
FOS, CFOS ir LRF, kai spalvos erdvės komponentėms ar jų transformacijoms 
skaičiuojami požymiai yra vidurkis, standartinis nuokrypis, ekscesas ir asimetrija. 
Naudingiausios transformacijos yra HSV spalvų erdvės visos komponentės, HSV 
spalvų erdvės V komponentės diapazono filtras ir S komponentės kontūrai. 
Pastarosios dvi transformacijos padeda geriau atskirti drumstus gintarus nuo 
cukrinių. Gaunamas tikslumas yra 71,53 %. Tiriant dalinimo į regionus būdus, 
nustatyta, kad tiksliausias atpažinimo rezultatas gaunamas, kai dalinama į vienodo 
ploto koncentrinių žiedų regionus, tuomet tikslumas pakyla iki 81,67 %. Mažinant 
regiono plotą ir pasiekus 400 pikselių plotą, tikslumo augimas beveik sustoja, todėl 
labiau mažinti regiono plotą nėra prasmės. Tiriant persidengimo įtaką, nustatyta, kad 
regionų persidengimas padidina tikslumą, kai regionai yra didesni, tačiau juos 
mažinant persidengimo įtaka sumažėja iki paklaidos lygio, ir persidengimą naudoti 
tampa neprasminga. Geriausias rezultatas pasiektas su kolektyvu, kuris sudarytas iš 
15 DT klasifikatorių, apmokytų H&H metodu, – 84,67 %. Galiausiai pritaikius 35 % 
slenkstį, atmetimo ir atpažinimo klaidų suma pasiekia minimumą, t.y. klasifikatorius 
klysta rečiau, o tikslumas pakyla iki 88,21 %. 

Nustatyta, kad gintaro formai atpažinti naudingiausia požymių sistema yra 
CDF, kai riboženklių ir pradžios taškų kiekiai yra 64 bei į modelį įtraukiamos 
atvirkštinės CDF variacijos. Didžiausias pasiektas tikslumas yra 72,13 % su DT 
klasifikatoriumi. Su tirtomis požymių sistemomis standartinis formų normalizavimas 
pagerina tikslumą, todėl yra naudingas. Tiriant galimybę sudaryti kolektyvą, 
nustatyta, kad tikslumas naudojant CDF variacijas išlieka paklaidos ribose, todėl 
sudaryti kolektyvą nėra tikslinga. Galiausiai pritaikius 41 % slenkstį, atmetimo ir 
atpažinimo klaidų suma pasiekia minimumą, t.y. klasifikatorius klysta rečiau, o 
tikslumas pakyla iki 77,95 %. 
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Abu klasifikatoriai, pagal spalvą ir formą, gali būti naudojami pavieniui arba 
apjungiant. Gintarų atveju apjungimas nėra reikalingas, nes abi gintaro savybės yra 
nepriklausomos viena nuo kitos. Tokiu būdu atpažįstamas gintaro pavyzdys bus 
klasifikuotas į vieną iš spalvos klasių ir į vieną iš formų klasių nepriklausomai. 

Sukurti algoritmai buvo adaptuojami panašaus konteksto uždaviniui su 
elektrinių kištukų duomenų baze. Nustatyti naudingiausi pirmos eilės statistiniai 
požymių tipai, kai požymiai skaičiuojami iš viso regiono. Vieno tipo kištukai 
atpažįstami be klaidų, kitų atpažinimo tikslumas vyrauja tarp ~95-100 %. Dalinant į 
regionus trijų tipų kištukus galima atpažinti 100 % tikslumu, o vidutinis 
klasifikavimo tikslumas padidėja iki ~98-100 %. Adaptuojant formos klasifikatorių, 
kištukai nebuvo normalizuojami ir į modelį neįtraukiamos atvirkštinės 
reprezentacijos. Tokiu atveju šešių tipų kištukai pagal formą atpažįstami 100 % 
tikslumu ir tik dviejų tikslumas yra šiek tiek mažesnis. Maišomų klasių kiekis 
sumažėjo. Vertinant atmestųjų klasės įvedimą, kai naudojamas slenkstis, galima 
teigti, kad slenksčiai nepasiteisina abiem atvejais, nes atmetama daug teisingų 
atpažinimų. Tačiau, apjungus abu klasifikatorius, vieninteliam C8 tipo kištukui, 
kurio sienelės negali būti atpažintos tiksliau tik vienu klasifikatoriumi, sukurtais 
algoritmais galima pasiekti atpažinimą be klaidų. 

Nustatytas ryšys tarp SIFT metodu gaunamų susiejimų, kai skiriasi 
palyginamų objektų posūkio kampas, tačiau objektai yra tos pačios klasės. Kuo 
mažesnis kampas, tuo susiejimų gaunama daugiau. Tai įvertinus, galima atpažinti 
dirbtinio objekto posūkio kampą. 

Apibendrinant, galima teigti, kad sukurti algoritmai su naudotomis duomenų 
bazėmis pasiteisina. 
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IŠVADOS 

1. Atlikus literatūros apžvalgą buvo atrinkti kompiuterinės regos vaizdų 
segmentavimo, požymių išskyrimo, klasifikavimo metodai, kurie panaudoti 
kuriant algoritmus bei eksperimentiškai įvertinti su naudotomis vaizdų 
duomenų bazėmis; 

2. Sukurtas algoritmas atpažinti objektus pagal spalvą ir tekstūrą. Pasiūlyta 
naudoti vienodo dydžio koncentrinius žiedus, iš kurių skaičiuojami pirmos 
eilės statistiniai požymiai. Didžiausias tikslumas gintarų duomenų bazei – 
88,21 %; 

3. Sukurtas algoritmas atpažinti natūralius objektus pagal panašumą į paprastas 
geometrines formas. Pasiūlyta naudoti vienos dimensijos CDF funkciją, iš 
kurios gaunamos visos pasukimo ir atspindžio variacijos. Paruoštas 
klasifikatorius balsuoja už kiekvieną variaciją atskirai. Didžiausias tikslumas 
gintarų duomenų bazei – 77,95 %; 

4. Sukurtas algoritmas atpažinti dirbtinių objektų posūkio kampą adaptuojant 
SIFT požymius. Taikant visus sukurtus algoritmus elektrinių kištukų 
atpažinimo problema išsprendžiama, nes sistema tiksliai atpažįsta kištuko 
sienelę ir nustato jos posūkio kampą; 

5. Sukurti algoritmai realizuoti programiškai, įvertinti eksperimentiškai su 
realiomis keletos klasių duomenų bazėmis (gintaro gabaliukų ir elektrinių 
kištukų) ir įdiegti automatizuotoje gintarų rūšiavimo linijoje. Eksperimentais 
parodyta, kad sukurti algoritmai išsprendžia disertacijoje numatytus objekto 
atpažinimo uždavinius. 
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MOKSLINIŲ STRAIPSNIŲ SĄRAŠAS DISERTACIJOS TEMA 

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti 
straipsniai 

Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ 
leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą 

1. Sinkevičius, Saulius; Lipnickas, Arūnas; Sinkevičius, Vytenis; Rimkus, Kęstas. 
Orientation invariant surface classification using uncertainty level estimation // 
Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering. Kaunas : KTU. 
ISSN 1392-1215. 2013, Vol. 19, no. 10, p. 9-12. [Science Citation Index Expanded 
(Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & 
Eastern European Academic Source]. [0,250]. [IF (E): 0,445 (2013)] 

2. Rimkus, Kęstas; Lipnickas, Arūnas; Sinkevičius, Saulius. Classification of 3D point 
cloud using numerical surface signatures on interest points // Elektronika ir 
elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Kaunas : KTU. ISSN 1392-
1215. 2014, Vol. 20, no. 6, p. 8-11. DOI: 10.5755/j01.eee.20.6.7259. [Science Citation 
Index Expanded (Web of Science); Inspec; Computers & Applied Sciences Complete; 
Central & Eastern European Academic Source]. [0,333]. [IF (E): 0,445 (2013)] 

3. Sinkevičius, Saulius; Lipnickas, Arūnas; Rimkus, Kęstas. Automatic amber gemstones 
identification by color and shape visual properties // Engineering applications of 
artificial intelligence. Oxford : Pergamon-Elsevier Science. ISSN 0952-1976. 2015, Vol. 
37, p. 258-267. DOI: 10.1016/j.engappai.2014.09.011. [Science Citation Index 
Expanded (Web of Science); Academic Search Premier; Science Direct]. [0,333]. [IF 
(E): 1,962 (2013)] 

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose 

1. Sinkevičius, Saulius; Sinkevičius, Vytenis. Orientation invariant objects recognition in 
infrared and visible lights on hierarchical temporal memory // Electrical and Control 
Technologies : proceedings of the 7th International Conference on Electrical and 
Control Technologies ECT 2012 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee 
of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas : 
Technologija. ISSN 1822-5934. 2012, p. 74-77. [Conference Proceedings Citation 
Index]. [0,500] 

2. Sinkevičius, Saulius; Lipnickas, Arūnas. Exploration of color histograms applicability 
for amber surface analysis // Electrical and Control Technologies : proceedings of the 
7th International Conference on Electrical and Control Technologies ECT 2012 / 
Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian 
Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-
5934. 2012, p. 109-112. [Conference Proceedings Citation Index]. [0,500] 

3. Sinkevičius, Saulius; Lipnickas, Arūnas; Rimkus, Kęstas. Multiclass amber gemstones 
classification with various segmentation and committee strategies // IDAACS'2013 : 
proceedings of the 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and 
Advanced Computing Systems: Technology and Applications, September 12-14, 2013, 
Berlin, Germany. Vol. 1. Piscataway : IEEE, 2013. ISBN 9781479914265. p. 304-308. 
[IEEE/IEE]. [0,333] 
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4. Rimkus, Kęstas; Bukis, Audrius; Lipnickas, Arūnas; Sinkevičius, Saulius. 3D Human 
hand motion recognition system // HSI-2013 : Human System Interactions : 2013 6th 
International Conference on Human System Interactions, June 06-08, 2013, Gdansk, 
Sopot, Poland : [proceedings]. Piscataway : IEEE, 2013. ISBN 9781467356350. p. 180-
183. DOI: 10.1109/HSI.2013.6577820. [IEEE/IEE; INSPEC]. [0,250] 

5. Sinkevičius, Saulius; Lipnickas, Arūnas; Rimkus, Kęstas. Organic shapes classification 
by similarity to basic geometric shapes // International Journal of Computer and 
Information Technology (IJCIT). Faizabad : IJCIT. ISSN 2279-0764. 2014, Vol. 3, iss. 
3, p. 503-507. [IndexCopernicus]. [0,333] 

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai 

Periodiniuose leidiniuose ir vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose ir kt. paskelbti 
straipsniai 

1. Lipnickas, Arūnas; Rimkus, Kęstas; Sinkevičius, Saulius. Design of 3D scene scanner 
for flat surface detection // Issues and challenges in artificial intelligence. Springer, 
2014. (Studies in computational intelligence, Vol. 559, ISSN 1860-949X). ISBN 
9783319068824. p. 17-25. DOI: 10.1007/978-3-319-06883-1_2. [0,333] 

2. Lipnickas, Arūnas; Rimkus, Kęstas; Sinkevičius, Saulius. Validation of point cloud data 
for 3D plane detection // Issues and challenges in artificial intelligence. Springer, 2014. 
(Studies in computational intelligence, Vol. 559, ISSN 1860-949X). ISBN 
9783319068824. p. 27-37. DOI: 10.1007/978-3-319-06883-1_2. [0,333] 
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PRIEDAS 1. GINTARO SPALVOS KLASIŲ PAVYZDŽIAI 

Kiekvienai spalvos klasei pateikta po keturis reprezentuojančius pavyzdžius. 
Numeriai prie pavyzdžių rodo klasės numerius. 
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PRIEDAS 2. GINTARO FORMOS KLASIŲ PAVYZDŽIAI 

Kiekvienai formos klasei pateikta po keturis reprezentuojančius pavyzdžius. 
Numeriai prie pavyzdžių rodo klasės numerius. 
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PRIEDAS 3. PIRMAS GINTARO ATPAŽINIMO PAVYZDYS 

Keletas atpažinimo pavyzdžių apjungiant spalvą ir formą: 1 – tamsūs geltoni pusiau 
skaidrūs trikampiai; 2 – šviesūs drumsti geltoni pailgi ovalai; 3 – juodi dideli 
netaisyklingi keturkampiai; 4 – balti apskritimai ir didelės elipsės; 5 – vidutinio 
šviesumo rausvi cukriniai taisyklingi keturkampiai. 
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PRIEDAS 4. ANTRAS GINTARO ATPAŽINIMO PAVYZDYS 

Panašios spalvos (gretimų klasių) gintarai išrūšiuoti pagal formą: elipsės (1-4 
klasės), ovalai (5-8 klasės), trikampiai (9-12 klasės), taisyklingi keturkampiai (13-16 
klasės), netaisyklingi keturkampiai (17-20 klasės). 
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