AUTOMATYKA  2009  Tom 13  Zeszyt 3

£ukasz Jopek*, Robert Nowotniak*, Micha³ Postolski*,
Laurent Babout*, Marcin Janaszewski*

Zastosowanie kwantowych algorytmów genetycznych
do selekcji cech
1. Wprowadzenie
Niniejszy artyku³ dotyczy problemu automatycznej selekcji cech, wykorzystywanych
przez klasyfikatory w procesie segmentacji obrazów. Dok³adna segmentacja jest istotnym
krokiem w wielu praktycznych zastosowaniach polegaj¹cych na analizowaniu obrazów, np.
analiza ilociowa i jakociowa obrazów pochodz¹cych z tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego w materia³oznawstwie [7, 9, 10, 11] lub medycynie [14]. Od jej
wyniku zale¿y, czy kolejne etapy ca³ego procesu wykonaj¹ siê prawid³owo, a uzyskane
wyniki, np. analizy ilociowej, bêd¹ poprawne.
Selekcja cech mo¿e zostaæ potraktowana jako problem dwukryterialnej optymalizacji
kombinatorycznej, której celem jest znalezienie takiego podzbioru cech opisuj¹cych punkty
obrazu, który umo¿liwia uzyskanie zadowalaj¹cej jakoci segmentacji w mo¿liwie krótkim
czasie. W artykule zosta³a porównana skutecznoæ trzech populacyjnych metod heurystycznych: klasycznego algorytmu genetycznego oraz jego dwóch modyfikacji, czerpi¹cych inspiracjê z systemów informatyki kwantowej: QiGA (Quantum-Inspired Genetic Algorithm)
oraz GAQPR (Genetic Algorithm with Quantum Probability Representation).
Treæ artyku³u zosta³a podzielona w nastêpuj¹cy sposób: w czêci drugiej artyku³u
zosta³o umieszczone wprowadzenie w zagadnienie segmentacji obrazów oraz w istotê
problemu selekcji cech dla klasyfikatorów. W czêci trzeciej zagadnienie selekcji cech zosta³o sformu³owane w postaci problemu optymalizacji kombinatorycznej. W czêci czwartej zosta³y przedstawione trzy warianty algorytmu genetycznego, których skutecznoæ zosta³a porównana. Czêæ pi¹ta zawiera wyniki, przeprowadzonego porównania dla tak postawionego problemu. Czêæ szósta podsumowuje uzyskane przez autorów rezultaty oraz
wyznacza mo¿liwe kierunki dalszych badañ.
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2. Segmentacja obrazów
Segmentacja obrazu to podzia³ obrazu na obszary, jednorodne pod wzglêdem wybranych kryteriów. W niniejszym artykule segmentacja rozwa¿ana jest jako przypisywanie kolejnych punktów obrazu do odpowiednich klas z wczeniej zdefiniowanego zbioru. W tym
celu zosta³ wykorzystany klasyfikator minimalnoodleg³ociowy k-NN, dzia³aj¹cy w przestrzeni cech punktów obrazu.
W procesie segmentacji korzysta siê zazwyczaj z ró¿norodnych cech punktów obrazu.
Liczba mo¿liwych do wyznaczenia cech dla obrazów teksturowanych (rys. 1) wynosi obecnie oko³o 300 i tego rodzaju analiza mo¿e byæ wykonana za pomoc¹ oprogramowania takiego jak program MaZda [6]. Do przeprowadzenia poprawnej segmentacji jest jednak wa¿ne,
by wybraæ tylko te cechy lub grupy cech, które s¹ dobrymi dyskryminatorami, czyli cechami, które pozwalaj¹ jak najlepiej rozró¿niaæ dane klasy obrazów. Ich liczbowe deskryptory,
zwane dyskryminatorami klas, powinny wykazywaæ mo¿liwie du¿¹ ró¿nicê miêdzy przedstawicielami ró¿nych klas, a mo¿liwie ma³e ró¿nice dla elementów wewn¹trz danej klasy.
W pewnych przypadkach mo¿na przeprowadziæ segmentacjê, wykorzystuj¹c tylko jedn¹
cechê, ale czêsto jest to zespó³ kilku cech.
a)

b)

Rys. 1. Obraz tekstury sztucznej (a) oraz tomograficznej [10, 11] (b), na których zosta³y
przeprowadzone badania. Wyró¿nione punkty na obrazie (a) s¹ losowo wybranymi
reprezentantami ka¿dej z klas i stanowiæ bêd¹ zbiór ucz¹cy w procesie klasyfikacji

Najprostsz¹ metod¹ wyboru cech jest wykorzystanie wspó³czynnika Fishera [9], wyznaczanego dla ka¿dej z cech osobno i wybór tej cechy, dla której wspó³czynnik ten osi¹ga
wartoæ najwy¿sz¹. Algorytm sprawdza siê wtedy, gdy do segmentacji wystarczy jedna cecha, natomiast jest nieskuteczny, gdy optymalnym oka¿e siê zbiór kilku cech. Tutaj z pomoc¹ przychodz¹ takie algorytmy jak algorytm sekwencyjnej selekcji wstecznej SBS [8]
(Sequential Backward Selection), algorytm sekwencyjnej selekcji postêpuj¹cej SFS [8]
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(Sequential Forward Selection), czy powsta³y z po³¹czenia tych metod algorytm FSM [8]
(Floating Search Methods). Inne mo¿liwe metody selekcji cech mog¹ wykorzystywaæ algorytm PCA (Principal Component Analysis), MDS [7] (Multidimentional Scaling) lub
POE+ACC [7] (Probability of Error + Average Correlation Coefficient).
¯adna z wy¿ej wymienionych metod nie gwarantuje jednak znalezienia zbioru cech,
posiadaj¹cego najwiêksz¹ si³ê dyskryminacji. Jedyn¹ metod¹, która mog³aby to zapewniæ,
by³oby sprawdzenie wszystkich mo¿liwych podzbiorów zbioru cech. Innym kierunkiem
mo¿e byæ wyznaczenie najkorzystniejszego w sensie okrelonej funkcji jakoci podzbioru
na drodze optymalizacji. Przedmiotem niniejszego artyku³u jest zbadanie efektywnoci wybranych metod optymalizacji ewolucyjnej w zaprezentowanym problemie selekcji cech.

3. Problem selekcji cech
Podzia³ obrazu na obszary poprzez klasyfikacjê punktów mo¿e byæ wykonany na
podstawie wielu ró¿nych cech punktów obrazu [7, 12]. Na potrzeby niniejszego artyku³u
zosta³y wybrane nastêpuj¹ce grupy cech:





Cechy
Cechy
Cechy
Cechy

statystyczne histogramu (6 cech).
wyznaczane na podstawie macierzy zdarzeñ (120 cech).
wyznaczane na podstawie pasm (16 cech).
wyznaczane na podstawie macierzy gradientu (2 cechy).

Co ³¹cznie daje 144 ró¿ne cechy. Dla ka¿dego piksela zosta³y one obliczone przy wykorzystaniu okna o rozmiarach 25×25 pikseli, w którego centrum znajdowa³ siê badany
piksel.
Warto zauwa¿yæ, ¿e wykorzystywanie niektórych cech wi¹¿e siê ze znacznym kosztem
obliczeniowym, a ich wp³yw na poprawnoæ klasyfikacji punktów (a zatem na jakoæ segmentacji) jest niewielki. W skrajnym przypadku wykorzystanie niektórych cech mo¿e nawet powodowaæ zwiêkszenie kosztu obliczeniowego segmentacji przy jednoczesnym pogorszeniu jej jakoci.
Z tego powodu wybór podzbioru cech, które bêd¹ wykorzystywane przez klasyfikator,
mo¿na traktowaæ jako zadanie optymalizacji kombinatorycznej, uwzglêdniaj¹cej dwa kryteria: czas potrzebny na obliczenie wartoci wybranych cech oraz uzyskiwan¹ jakoæ segmentacji.
Poniewa¿ ka¿dy n-elementowy zbiór posiada 2n  1 niepustych podzbiorów, liczba
rozwi¹zañ, które nale¿a³oby sprawdziæ, poszukuj¹c optymalnego podzbioru cech, ronie
w tempie wyk³adniczym wraz ze wzrostem liczby uwzglêdnianych cech.
Przy za³o¿eniu, ¿e pojedynczy proces klasyfikacji za pomoc¹ algorytmu k-NN trwa
10 ms, ocena wszystkich podzbiorów 32-elementowego zbioru cech, wymaga³aby ponad
roku obliczeñ. Z tego powodu rozs¹dn¹ alternatyw¹ jest podejcie heurystyczne, pozwala-
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j¹ce na efektywne znalezienie satysfakcjonuj¹cego, suboptymalnego rozwi¹zania w znacznie krótszym czasie.
Przestrzeni¹ rozwi¹zañ dla analizowanego problemu jest przestrzeñ wszystkich podzbiorów uwzglêdnianych cech. Naturaln¹ reprezentacj¹ pojedynczego podzbioru jest wektor binarny (lub odpowiadaj¹cy mu ci¹g zero-jedynkowy) o d³ugoci równej liczbie wszystkich cech. Wartoci (0, 1) poszczególnych elementów ci¹gu okrelaj¹ przynale¿noæ cechy
do danego podzbioru. Na podstawie takiego wektora mo¿e byæ budowany zbiór ucz¹cy
i zbiór testuj¹cy dla klasyfikatora k-NN. Wskanikiem jakoci danego zbioru cech jest
uzyskany rezultat klasyfikacji. Im wiêkszy jest procent poprawnie zaklasyfikowanych
obiektów, tym wybrany zbiór cech lepiej dyskryminuje dany obraz.
Na potrzeby niniejszego artyku³u funkcja oceny dla problemu selekcji cech zosta³a
dobrana w nastêpuj¹cy sposób:
f(x) = K – S(t, w)

(1)

gdzie:
x
K
t
S(t,w)

–
–
–
–

wybrany podzbiór wszystkich uwzglêdnianych cech,
jakoæ uzyskiwanej klasyfikacji,
czas potrzebny na obliczenie cech, nale¿¹cych do x,
liniowa funkcja kary, skaluj¹ca czas t do przedzia³u <0; w>.

W celu ostatecznej oceny poprawnoci segmentacji testowe obrazy (rys. 1) zosta³y
wstêpnie podzielone przez cz³owieka na obszary. Jakoæ klasyfikacji K zosta³a okrelona
poprzez procentow¹ miarê poprawnie zaklasyfikowanych punktów przez klasyfikator
k-NN dzia³aj¹cy na zbiorze testowym. Dlatego dziedzin¹ funkcji oceny jest przedzia³
<0;100%>.
Funkcja S(t,w) s³u¿y do przeskalowania czasu obliczania wartoci cech t do przedzia³u
<0; w>. W artykule przyjêto, ¿e wp³yw czynnika czasu w = 10%, co oznacza, ¿e wybranie
wszystkich cech pogorszy wartoæ funkcji oceny o 10%. Zakres wartoci dla funkcji celu
f (x), w tym przypadku, nie wynosi <0; 100%>, poniewa¿ wartoæ maksymalna ograniczona
jest przez wp³yw funkcji kary S(t,w). Jeli S(t,w) = 0, to zakres wartoci dla funkcji celu f (x)
wynosi <0; 100%>
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przy zerowym wp³ywie czynnika czasu (brak penalizacji rozwi¹zañ ze wzglêdu na czas), wartoæ funkcji celu mo¿e byæ bezporednio interpretowana
jako czêæ punktów ze zbioru testuj¹cego, która zosta³a w prawid³owy sposób przydzielona
do klas.
Rysunek 2 przedstawia rozk³ad statystyczny wartoci funkcji celu w przestrzeni podzbiorów zbioru dziesiêciu, wybranych cech. Przedstawione wykresy pozwalaj¹ odczytaæ
m.in. jaka czêæ sporód wszystkich podzbiorów cech pozwala na uzyskanie wartoci funkcji oceny powy¿ej pewnego poziomu.
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a)

b)

Rys. 2. Rozk³ad statystyczny wartoci zaproponowanej przez autorów funkcji celu w przestrzeni
podzbiorów uwzglêdnianych cech  dla tekstury sztucznej (a) oraz tomograficznej (b)
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4. Kwantowe algorytmy genetyczne
Informatyka kwantowa [15] zajmuje siê wykorzystaniem mo¿liwoci obliczeniowych
miniaturowych uk³adów, podlegaj¹cych prawom mechaniki kwantowej. Dziêki unikalnym
w³asnociom takich uk³adów niektóre problemy obliczeniowe mog³yby byæ rozwi¹zywane
w sposób znacznie bardziej efektywny, ni¿ jest to mo¿liwe za pomoc¹ jakichkolwiek klasycznych maszyn obliczeniowych (np. [4]). Jedn¹ z najwiêkszych przeszkód w budowie
komputera kwantowego s¹ jednak obecnie problemy z utrzymywaniem stanu koherencji
kwantowej, pojawiaj¹ce siê wraz ze wzrostem rozmiarów rejestrów kwantowych.
Mimo i¿ budowa u¿ytecznego komputera kwantowego pozostaje ci¹g³ym wyzwaniem, równolegle od pónych lat 90. XX wieku trwaj¹ badania nad metodami sztucznej
inteligencji, posiadaj¹cymi elementy inspirowane systemami informatyki kwantowej.
W ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia wykazano, ¿e modyfikacja istniej¹cych metod sztucznej
inteligencji, przez dodanie elementów o naturze kwantowej, pozwala w wielu przypadkach
na znaczn¹ poprawê efektywnoci tych metod. Tego typu metody hybrydowe s¹ na wiecie
przedmiotem badañ w chwili obecnej [5].
Jedn¹ z prób wprowadzenia tego typu modyfikacji do algorytmów genetycznych s¹
algorytmy QiGA [1, 2] (Quantum-Inspired Genetic Algorithm) oraz GAQPR [3] (Genetic
Algorithm with Quantum Probability Representation). Dla uproszczenia zapisu te modyfikacje algorytmów bêd¹ w dalszej czêci artyku³u nazywane kwantowymi algorytmami genetycznymi. Mimo i¿ z za³o¿enia realizacja tych algorytmów nie wymaga wykorzystania
maszyn obliczeniowych dzia³aj¹cych na poziomie kwantowym, zasada ich dzia³ania nie
wyklucza mo¿liwoci ich implementacji w strukturze komputera kwantowego.
Cech¹ charakterystyczn¹ wymienionych kwantowych algorytmów genetycznych jest
reprezentacja rozwi¹zañ, wykorzystuj¹ca koncepcjê kubitów, bêd¹cych podstawowymi
jednostkami informacji w informatyce kwantowej. Zmodyfikowane operatory genetyczne,
u¿ywane do iteracyjnego ulepszania populacji rozwi¹zañ, s¹ natomiast wzorowane na
ewolucji unitarnej uk³adu kwantowego. Nowy, kwantowy operator genetyczny odpowiada
operacji obrotu wektora stanu w przestrzeni stanów kubitu, opisuj¹cego stan genu w chromosomie kwantowym. Wprowadzenie tego dodatkowego elementu losowoci do algorytmu genetycznego pozwala na poprawê efektywnoci rozwi¹zywania niektórych problemów
kombinatorycznych, opisywanych przez nieci¹g³e, silnie nieliniowe funkcje celu [1].
Zasadê dzia³ania algorytmu GAQPR przedstawia poni¿szy pseudokod:
procedure GAQPR
begin
t ← 0
zainicjalizuj Q(t)
utwórz P(t) poprzez obserwacjê stanów Q(t)
oceñ rozwi¹zania P(t)
zapamiêtaj najlepsze rozwi¹zanie z P(t)
while (warunek stopu nie spe³niony) do

Zastosowanie kwantowych algorytmów genetycznych do selekcji cech

1225

begin
t ← t + 1
utwórz P(t) poprzez obserwacjê stanów Q(t-1)
oceñ rozwi¹zania P(t)
zapamiêtaj najlepsze rozwi¹zanie z P(t)
zaktualizuj Q(t) za pomoc¹ bramek kwantowych U(t)
zastosuj dodatkowe operatory genetyczne na Q(t)
end
end
gdzie:
t – numer generacji,
Q(t) – populacja chromosomów kwantowych w generacji t,
P(t) – zbiór ci¹gów binarnych, za pomoc¹ którego dokonywana jest ocena rozwi¹zañ,
U(t) – zbiór bramek kwantowych u¿ywanych w generacji t do modyfikacji populacji Q.
GAQPR jest w istocie rozszerzeniem algorytmu QiGA o nowe operatory genetyczne
(ostatni etap iteracji), maj¹ce na celu dodatkowe wzbogacenie ró¿norodnoci genetycznej
populacji rozwi¹zañ i tym samym przeciwdzia³anie przedwczesnej zbie¿noci algorytmu.
Przedstawiony pseudokod opisuje zatem równie¿ algorytm QiGA, jeli pominie siê te dodatkowe parametry.

5. Uzyskane wyniki
Wymienione w poprzedniej czêci kwantowe algorytmy genetyczne zosta³y zastosowane przez autorów artyku³u do rozwi¹zania zadania optymalizacyjnego, przedstawionego
w czêci trzeciej, a uzyskane wyniki porównano z rozwi¹zaniami znalezionymi za pomog¹
prostego algorytmu genetycznego. W tej czêci artyku³u zosta³y przedstawione warunki
przeprowadzonych testów, uzyskane wyniki oraz koñcowy efekt segmentacji.
Wybrane metody ewolucyjne przetestowano na dwóch typach obrazów teksturowanych (rys. 1). Pierwszym by³ sztucznie wygenerowany obraz (1a), a drugim by³a rzeczywista tekstura (1b), przedstawiaj¹ca powierzchniê krystalicznego stopu tytanu, wykonana
technik¹ mikrotomografii rentgenowskiej. Punkty tych dwóch obrazów zosta³y podzielone
odpowiednio na 4 i 8 klas. Na ka¿dym z obrazów wyznaczono manualnie obszary poszczególnych klas, a nastêpnie z ka¿dej klasy wybrano pewn¹ liczbê pikseli, które sta³y siê
obiektami ucz¹cymi dla klasyfikatora k-NN. Liczba by³a zale¿na od rodzaju obrazu. Natomiast liczba obiektów w poszczególnych klasach by³a taka sama lub zbli¿ona do siebie.
Obraz pierwszego typu (tekstura sztuczna) pos³u¿y³ do testowania poprawnoci dzia³ania algorytmu, poniewa¿ dla tego obrazu ³atwo jest wyznaczyæ optymalny zbiór cech.
Trudniejszym zadaniem by³a segmentacja obrazu tekstury tomograficznej. Pomimo ¿e
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wczeniejsze analizy wykaza³y, ¿e decyduj¹c¹ rolê powinny odgrywaæ cechy badaj¹ce
kierunkowoæ tekstury, znalezienie optymalnego zbioru okaza³o siê trudne.
W ka¿dej klasie w sposób losowy wybrano 20 punktów, które utworzy³y zbiór ucz¹cy
i testuj¹cy dla klasyfikatora k-NN. Wybór jednakowych punktów dla zbioru ucz¹cego i testuj¹cego mo¿e sztucznie podnosiæ jakoæ uzyskanych wyników, jednak¿e g³ównym celem
artyku³u by³o porównanie skutecznoci kwantowych algorytmów genetycznych z algorytmami klasycznymi.
W zastosowanym prostym algorytmie genetycznym przyjêto typowe dla takiego algorytmu parametry. Zastosowano krosowanie i mutacje jednopunktowe, z prawdopodobieñstwami odpowiednio Pc = 95% i Pm = 5%. Na etapie selekcji u¿yto metody turniejowej.
Dla algorytmu GAQPR przyjêto parametry Pc=10% i Pm=10% i k¹ty obrotów w przestrzeni
stanów kubitu odpowiednio 4o i 8o. Warunkiem stopu procesu optymalizacji by³o w ka¿dym przypadku wykonanie ustalonej z góry liczby iteracji (20). Dla ka¿dego z trzech porównanych algorytmów przyjêto licznoæ populacji wynosz¹c¹ 50 osobników. W klasyfikatorze k-NN zastosowano metrykê euklidesow¹ oraz przyjêto liczbê najbli¿szych s¹siadów wynosz¹c¹ 5.
Dla zwiêkszenia wiarygodnoci otrzymanych wyników dla ka¿dego algorytmu i typu
tekstury proces optymalizacji by³ wykonywany dziesiêciokrotnie, a wykresy przedstawiaj¹
rednie wyniki uzyskane podczas dziesiêciu testów.
Porównywane algorytmy zosta³y zaimplementowane przez autorów artyku³u w jêzyku
Java, a testy zosta³y przeprowadzone na komputerze klasy PC z procesorem AMD Sempron
2800. Otrzymane wyniki przedstawione s¹ w tabeli 1.
Ka¿dy zbiór cech, zawieraj¹cy 19, 32, 48 czy 144 elementy, zosta³ dobrany tak, aby
posiada³ cechy potencjalnie dobre oraz potencjalnie nie przydatne. Informacja o przydatnoci danej cechy pochodzi³a z wczeniejszych analiz badanych obrazów. Zbiór bardziej liczny jest potencjalnie lepszy, bowiem pozwala sprawdziæ wiêcej kombinacji cech, jednak
zwiêkszenie przestrzeni rozwi¹zañ poci¹ga za sob¹ znaczne wyd³u¿enie czasu pracy algorytmu. Dlatego w zastosowaniach praktycznych, bazuj¹c na dowiadczeniu i wiedzy na temat obrazów, które poddane bêd¹ segmentacji, wstêpnie dokonuje siê ograniczenia zbioru
cech. Dokonane przez autorów pomiary dla ró¿nych d³ugoci wektora cech mia³y na celu
sprawdzenie, czy wstêpna selekcja jest konieczna.
Jak ³atwo zauwa¿yæ, tekstura wygenerowana sztucznie, zgodnie z przewidywaniami,
uzyska³a najlepszy mo¿liwy wynik, czyli rednio 98% poprawnie zaklasyfikowanych
obiektów. Wynik 100% nie by³ mo¿liwy do osi¹gniêcia ze wzglêdu na zastosowan¹ karê
zale¿n¹ od czasu. Ponadto w przypadku tej tekstury iloæ cech, z których dokonywana jest
selekcja, nie wp³ywa³ znacz¹co na wynik. Jest to spowodowane bardzo ma³ym skomplikowaniem tak przygotowanej tekstury, co sprawia, ¿e nawet pojedyncze cechy daj¹ bardzo
wysok¹ jakoæ klasyfikacji.
W przypadku tekstury tomograficznej wyniki by³y ju¿ gorsze, jest to jednak zgodne
z przewidywaniami. Klasy w zbiorze ucz¹cym nie s¹ rozdzielne liniowo, co zosta³o sprawdzone odpowiednim algorytmem [13]. Jednak¿e celem algorytmu jest znalezienie jak naj-
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lepszego zbioru cech, co w praktyce nie zawsze oznacza poprawn¹ klasyfikacjê w ka¿dym
przypadku i pewny, niewielki procent obiektów (pikseli obrazu) mo¿e byæ klasyfikowany
niepoprawnie.
Tabela 1
Wyniki pracy algorytmów selekcji cech uzyskane dla tekstury sztucznej
i tomograficznej przy wektorze cech o ró¿nej d³ugoci

Liczba
cech

Algorytm

Najlepszy wynik

Tekstura sztuczna

19

GAQPR

99%

Tekstura sztuczna

19

QiGA

99%

Tekstura sztuczna

32

GAQPR

98.80%
98,80%

Tekstura sztuczna

32

QiGA

98.20%
98,20%

Tekstura sztuczna

48

GAQPR

98%

Tekstura sztuczna

48

QiGA

98.02%
98,02%

Tekstura sztuczna

144

GAQPR

97.60%
97,60%

Tekstura sztuczna

144

QiGA

97.50%
97,50%

Tekstura tomograficzna

19

GAQPR

81,81%
81.81%

Tekstura tomograficzna

19

QiGA

78,61%
78.61%

Tekstura tomograficzna

32

GAQPR

81.40%
81,40%

Tekstura tomograficzna

32

QiGA

77,47%
77.47%

Tekstura tomograficzna

48

GAQPR

78.49%
78,49%

Tekstura tomograficzna

48

QiGA

79.27%
79,27%

Tekstura tomograficzna

144

GAQPR

84.85%
84,85%

Tekstura tomograficzna

144

QiGA

84.02%
84,02%

Obraz

Istotn¹ spraw¹ jest te¿ rodzaj zastosowanego klasyfikatora. W przypadku klasyfikatora typu k-NN istnieje wiele jego odmian. W niniejszym opracowaniu u¿yto najprostszej
wersji tego typu klasyfikatora, w celu zaprezentowania ogólnych mo¿liwoci takiego rozwi¹zania. W praktyce nale¿y dobraæ odpowiedni typ oraz parametry klasyfikatora do danego zadania.
Dla dok³adniejszego porównania efektywnoci wybranych metod na rysunku 3 zosta³y
przedstawione wykresy, pokazuj¹ce jakoæ znajdowanych rozwi¹zañ w zale¿noci od liczby wywo³añ funkcji oceny. Analiza tej zale¿noci pozwala na obiektywne porównanie badanych algorytmów, niezale¿nie od liczby wywo³añ funkcji oceny w poszczególnych generacjach algorytmów.
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a)

b)

Rys. 3. Wykresy przedstawiaj¹ce jakoæ znalezionych podzbiorów cech przez trzy
porównywane algorytmy w funkcji liczby wywo³añ funkcji oceny, dla tekstury sztucznej (a)
oraz tomograficznej (b)

We wszystkich przeprowadzonych testach algorytmy kwantowe QiGA oraz GAQPR
uzyskiwa³y rednio lepsze rezultaty ni¿ klasyczny algorytm genetyczny. Niewielka co do
wartoci ró¿nica znalezionych rozwi¹zañ wynika ze specyfiki zaproponowanej funkcji oceny (rys. 2). Z wykresów na rysunku 3 mo¿na ponadto odczytaæ szybsz¹ zbie¿noæ tych algorytmów.
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Rysunek 4 przedstawia wyniki segmentacji tekstur, które by³y zaprezentowane na rysunku 1. Przedstawiony wynik uzyskano na podstawie najlepszego podzbioru cech, znalezionego przez algorytm GAQPR, odpowiednio dla tekstury sztucznej i dla tekstury tomograficznej. Jak ³atwo zauwa¿yæ, segmentacja tekstury sztucznej (rys. 4a) jest ca³kowicie
zgodna z oczekiwaniem. Poszczególnie klasy s¹ dobrze odwzorowane na posegmentowanym obrazie. Gorsz¹ jakoæ segmentacji uzyskano w przypadku tekstury tomograficznej
(rys. 4b). Jest to spowodowane skomplikowanym wzorcem ka¿dej z klas, a tak¿e wysokim
poziomem szumów.
a)

b)

Rys. 4. Rezultaty uzyskanej segmentacji dla tekstury sztucznej (a) i tomograficznej (b)

Nastêpnie sprawdzono, jak przedstawione metody ewolucyjne radz¹ sobie z selekcj¹
cech na tle dwóch popularnych metod wykorzystywanych dotychczas. W tym celu autorzy
zaimplementowali algorytmy SBS oraz SFS [8], a nastêpnie przetestowali ich dzia³anie na
pe³nym 144-elementowym zbiorze cech i teksturze tomograficznej. Wyniki uzyskane za
pomoc¹ metod klasycznych okaza³y siê znacznie gorsze od wszystkich porównywanych
w tym artykule metod ewolucyjnych. Wartoæ funkcji oceny uzyskanego zbioru cech
nie przekroczy³a 71%. Jednak¿e zupe³nie inna specyfika dzia³ania metod SBS i FSB uniemo¿liwia ich proste porównanie z metodami ewolucyjnymi. Najwiêkszym problemem,
a zarazem ograniczeniem algorytmów SBS i FSB jest koniecznoæ zdefiniowania d³ugoci
wektora cech, jaki ma zostaæ znaleziony. Analiza wyników z kilkunastu uruchomieñ kwantowych algorytmów genetycznych pokaza³a, ¿e rednio wybierany jest wektor zawieraj¹cy
65 cech i w³anie tak¹ wartoæ przyjêto, testuj¹c algorytmy klasyczne. Ponadto metody
klasyczne SBS i SFS dzia³a³y znacznie wolniej ni¿ prezentowane algorytmy genetyczne.
Powy¿sze eksperymenty wykaza³y celowoæ stosowania rozwi¹zañ heurystycznych w problemie selekcji cech.

6. Wnioski
W artykule zosta³ przeanalizowany problem automatycznej selekcji cech dla klasyfikatora minimalnoodleg³ociowego k-NN w zastosowaniu do problemu segmentacji obra-
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zów. Zagadnienie selekcji cech zosta³o sformu³owane w postaci problemu optymalizacji
kombinatorycznej. W artykule porównano skutecznoæ trzech populacyjnych metod heurystycznych w znajdowaniu optymalnego podzbioru cech. Porównane metody to prosty algorytm genetyczny oraz algorytmy genetyczne, czerpi¹ce inspiracjê z systemów informatyki kwantowej: QiGA oraz GAQPR. Ocena wyników zosta³a przeprowadzona na podstawie
eksperymentów z segmentacj¹ tekstur sztucznych oraz tomograficznych.
W przeprowadzonych testach wyniki uzyskiwane przez algorytmy genetyczne, posiadaj¹ce elementy inspirowane systemami informatyki kwantowej, by³y za ka¿dym razem
lepsze od wyników klasycznego algorytmu genetycznego. Interesuj¹cym przedmiotem dalszych badañ bêdzie analiza wp³ywu parametrów przedstawionych zmodyfikowanych algorytmów genetycznych na szybkoæ i jakoæ otrzymywanych rezultatów, a tak¿e porównanie tych algorytmów dla inaczej zdefiniowanej funkcji oceny.
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