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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.



Visų studijų
planas

Studijų metai

Egzaminai
Dalyvavimas
konferencijose

Publikacijos

Planas Įvykdyta Planas Įvykdyta Planas Įvykdyta Būklė

I (2020/2021) 2 2 2 1 Publikuota

II (2021/2022) 2 2 2 2 1 1 Įteikta

III (2022/2023) 2 1 

įvykdyta 

I stud. 
metais

1 0

IV (2023/2024) 1



Ataskaitinių metų
2022/2023 darbo
planas

Egzaminai
Dalyvavimas konferencijose ir kt. doktorantų 

mobilumo veiklose 
Publikacijos

Planas Įvykdyta Planas Įvykdyta Planas Įvykdyta

- - Dalyvavimas tarptautinėje 

doktorantų vasaros/žiemos 

mokykloje 

Dalyvavimas ir pristatymas 

doktorantūros tyrimų rezultatų 

tarptautinėje mokslinėje 

konferencijoje

Įvykdyta I 

stud. metais

Publikacija mokslo leidinyje, 

turinčiame cituojamumo rodiklį 

Clarivate Analytics Web of Science

duomenų bazėje. Teorinio tyrimo 

rezultatų publikavimas



I pusmečio darbų 
rezultatai



Atlikti darbai

➢ Išbandyta mišrių duomenų strategija, kuomet mokymo duomenų aibė sudaryta iš trijų

skirtingų akies dugno vaizdų duomenų aibių, trijų konvoliucinio neuroninio tinklo U-Net

modifikacijų mokymui:

✓ Attention U-net (2018)

✓ UNet ++ (2018)

✓ Residual Attention U-Net (2019)

➢ Ištirta skirtingų interpoliacijos metodų įtaka regos nervo disko (RND) ir ekskavacijos

segmentavimo tikslumui ir statistiniais metodais įvertintas gautų segmentavimo

rezultatų reikšmingumas.

➢ Dalyvauta nacionalinėje konferencijoje „DAMSS - DATA ANALYSIS METHODS FOR

SOFTWARE SYSTEMS “



Regos nervo disko ir ekskavacijos segmentavimo rezultatai
Dice įverčiu

Lentelė 1. Regos nervo disko segmentavimas taikant skirtingas interpoliacijas ir

skirtingo dydžio tiriamosios srities vaizdus

Lentelė 2. Ekskavacijos segmentavimas taikant skirtingas interpoliacijos ir skirtingo

dydžio tiriamosios srities vaizdus



Rezultatų, gautų taikant skirtingas interpoliacijas pradiniame vaizdų 
apdorojime, statistinio reikšmingumo įvertinimas

Lentelė 3. RND (angl. OD) ir ekskavacijos (angl. OC) segmentavimo rezultatų, 

gautų Attention U-Net tinklu naudojant 512x512 dydžio vaizdas, statistikos

Lentelė 4. RND (angl. OD) ir ekskavacijos (angl. OC) segmentavimo rezultatų, 

gautų Attention U-Net tinklu taikant dvikubinę interpoliaciją, statistikos



Regos nervo disko (angl. OD) ir ekskavacijos (angl. OC) 
segmentavimo rezultatų Dice įverčiu pasiskirstymas

Pav. 1. RND ir ekskavacijos segmentavimo rezultatų Dice įverčiu pasiskirstymo histograma



Regos nervo disko ir ekskavacijos segmentavimo pavyzdys

Pav. 2. . RND ir ekskavacijos segmentavimas



Išvados

Eksperimento rezultatai parodė, kad:

➢ Pradinis vaizdų apdorojimas turi įtakos regos nervo disko ir ekskavacijos  segmentavimo 
rezultatams.

➢ Vertinant statistinį gautų segmentavimo rezultatų Dice įverčiu reikšmingumą, pastebima, 
kad pasirinktas interpoliacijos metodas neįtakoja RND segmentavimo, tačiau turi įtakos 
ekskavacijos segmentavimo tikslumui.

➢ Vaizdų dydis iki kurio yra mažinamas pradinis vaizdas turi įtakos abiejų objektų, t.y. RND ir 
ekskavacijos segmentavimo tikslumui. Tiksliausiai yra segmentuojama, kuomet pradiniai 
vaizdai buvo sumažinti iki 512x512 dydžio.

➢ Lyginant konvoliucinius neuroninius tinklus, tiksliausiai segmentuoja Attention U-NET.



2022/2023 
II pusmečio
darbo planas

Egzaminai
Dalyvavimas konferencijose ir kt. doktorantų 

mobilumo veiklose 
Publikacijos

Planas Įvykdyta Planas Įvykdyta Planas Įvykdyta

Dalyvavimas tarptautinėje 

doktorantų vasaros/žiemos 

mokykloje arba stažuotė 

užsienio mokslo ir studijų 

institucijoje

Dalyvavimas ir pristatymas 

doktorantūros tyrimų rezultatų 

tarptautinėje mokslinėje 

konferencijoje

Įvykdyta I 

stud. metais

Publikacija mokslo leidinyje, 

turinčiame cituojamumo rodiklį 

Clarivate Analytics Web of Science

duomenų bazėje. Teorinio tyrimo 

rezultatų publikavimas



Tolimesni darbai

1. Ištirti:

➢ Kaip keičiasi RND ir ekskavacijos santykis lyginant šį santykį, gautą pirminiuose akies 
dugno vaizduose ir pritaikius vaizdų mažinimą.

➢ Kokiuose akies dugno vaizduose yra blogiausiai segmentuojami tiriamieji objektai.

2. Remiantis esamais konvoluciuniais neuroniniais tinklais, skirtais RND ir ekskavacijos 
segmentavimui, paruošti tinklo architektūrą, galinčią vienu metu segmentuoti abu objektus, 
t.y. regos nervo diską ir ekskavaciją.



Dėkoju už 
dėmesį!
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