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Tyrimo objektas, tikslas ir uždaviniai
Tyrimo objektas: Akies dugno nuotraukos

Tyrimo tikslas: Patologinių pokyčių išskyrimas akies dugno nuotraukoje

Uždaviniai: 
• Palyginti mokslinėje literatūroje paskelbtus algoritmus; 
• Identifikuoti šių algoritmų privalumus ir trūkumus;
• Identifikuoti patologinius pokyčius, aktualius tyrimui;
• Sukurti, modifikuoti esamus pasirinktų patologinių pokyčių identifikavimui akies dugno

vaizduose skirtus algoritmus, atlikti lyginamąją analizę.

Šių metų tikslas:
• Išsiaiškinti probleminę sritį;
• Atlikti literatūros apžvalgą, įvertinti, kas padaryta šioje srityje Lietuvoje ir pasaulyje;
• Atlikti optinio disko segmentavimo algoritmų lyginamąją analizę.



Gauti moksliniai rezultatai
Atlikta giliojo mokymosi metodų taikymo patologinių pokyčių identifikavimui akies dugno vaizduose analitinė publikacija:
Virbukaitė, Sandra; Bernatavičienė, Jolita. Deep learning methods for glaucoma identification using digital fundus images //
Baltic journal of modern computing. Rīga : University of Latvia. ISSN 2255-8942. eISSN 2255-8950. 2020, vol. 8, iss. 4, p.
520-530. DOI: 10.22364/bjmc.2020.8.4.03.

Tyrimo metu nustatyta, kad:
• Dauguma šiuo metu kitų tyrėjų parengtų algoritmų buvo taikyti tik gana aukštos kokybės vaizdams ir nėra algoritmų,

kurie galėtų būti pritaikyti mažiau kokybiškiems rankiniu fotoaparatu užfiksuotiems vaizdams.
• Pagrindinis vėliausių algoritmų tikslas yra išspręsti optinio nervo disko klasifikavimo problemą.
• Dėl skirtingų algoritmų architektūrų gaunamus rezultatus ir neuroninių tinklų išgaunamus parametrus gana sunku

interpretuoti. Taipogi didžioji dalis algoritmų yra pritaikyti tik konkrečiam duomenų rinkiniui, tad nėra galima šių algoritmų
palyginti tarpusavyje.

• Analizuojant duomenų rinkinius kiekvienu konkrečiu atveju ir lyginant klasikinius algoritmus (SVM, k-NN ir kt.) su
neuroniniais tinklais, įskaitant ir autoenkoderius, pastarieji yra pranašesni, nes reikiamus parametrus išgauna
automatiškai.

• Šiuo metu bendras pasiekiamas vaizdų klasifikavimo tikslumas svyruoja nuo 87,50% iki 99,41%.

https://www.bjmc.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/bjmc/Contents/8_4_03_Virbukaite.pdf


Kito pusmečio darbo planas
Atlikti viešai prieinamų akies dugno vaizdų rinkinių paiešką ir pritaikyti tiriamų algoritmų 
lyginamajai analizei;

Eksperimentiškai palyginti viešai prieinamų giliojo mokymo optinio nervo disko 
segmentavimo algoritmų rezultatus;

Identifikuoti nagrinėtų algoritmų privalumus ir trūkumus;

Išlaikyti Informatikos ir informatikos inžinerijos tyrimo metodų ir metodikos egzaminą.
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