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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ
СРЕДСТВ АНАЛИЗА ЦИФРОВЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ И
ВРЕДОНОСНОСТИ МИНИРУЮЩИХ
НАСЕКОМЫХ
Сауткин Ф.В.
Белорусский государственный университет
Определение размерных характеристик тех или иных
объектов является задачей, с которой биологи сталкиваются
при проведении исследований в области морфометрии,
цитометрии и иных биологических, медико-биологических,
агробиоло-гических и биоэкологических разделов науки.
Современные информационные технологии позволяют
оперативно получать высокого качества цифровые
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изображения,
которые
впоследствии
представляется
возможным анализировать как визуально, так и с
привлечением современного инструментария, включая
соответствующее программное обеспечение. В настоящее
время многие программные продукты могут исполь-зоваться
для вышеуказанных целей, и не представляется возможным
выделить программы, являющиеся де факто стандартами в
этой области [1].
Одним из наиболее мощных инструментариев для
осуществления научного анализа изображений, в том числе
биологических объектов обладает расширенное (Extended)
издание многофунк-ционального графического редактора
Adobe Photoshop [1, 2]. Тем не менее, следует отметить, что
высокая стоимость этой проприетарной программы нередко
выступает фактором, ограничивающим ее использование в
учебном и научном процессах высших учебных заведений.
Ввиду этого обстоятельства, для систематических цитометрических и морфометрических исследований целесообразным
является использование специа-лизированных программ,
имеющих статус свободно распространяемого программного
обеспечения (freeware) – lpSquare и ImageJ [1, 3, 4].
Вышеназванные
программные
продукты
использовались нами при выполнении исследований
особенностей фенологии, вредоносности и вредоспособности
инвазивных для территории Беларуси видов молей-пестрянок
(Lepidoptera: Gracillariidae: Cameraria ohridella Deschka &
Dimic, 1986; Phyllorycter isikkii (Kumata, 1963); Phyllonorycter
robiniella (Clemens, 1859) и Parectopa robiniella Clemens,
1863). Гусеницы всех представителей настоящего семейства
развиваются внутри тканей листовых пластинок растенийхозяев, постепенно выгрызая в них ходы–мины. Определение
возраста личиночных стадий боль-шинства минирующих
насекомых с высокой степенью точности может быть
осуществлено по размеру и конфигурации образуемых мин
[5]. Последнее обстоятельство определило целесооб-разность
необходимости апробации, адаптации и унификации
подходов, применимых в морфометрии биологических
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объектов,
с
использованием
специализированных
программных продуктов для решения поставленных в рамках
исследования задач. Ниже приводятся основные этапы
унифицированной методики подготовки и анализа цифровых
изображений биологических объектов:
Определение и унификация показателя разрешения
изображений. Оптимальное значение составляет 300–600
точек на дюйм (dpi).
Выставление на каждом изображении маркера масштаба с
целью последующей калибровки. Для этого, при работе с
макрообъектами в качестве подложки заднего фона наиболее
удобно использовать миллиметровую бумагу контрастирующего с естественным типом окраски объекта цвета (в
нашем случае–оранжевого, желтого, красного).
Выбор формата выходного графического файла (JPEG, BMP,
TIFF), поддерживаемого программным продуктом для
анализа изображений.
В случаях необходимости, редактиро-вание (цветовая,
тоновая коррекция и др.) полученных цифровых изображений
средствами доступных графических редакторов (Gimp,
Paint.net, Adobe Photoshop и др.).
Использование имеющегося в программе для анализа
изображений инструментария калибровки (определение числа
пикселей в единице длины маркера масштаба).
Использование
имеющихся
в
программе
анализа
изображений
инструментов
выделения
(«Волшебная
палочка», «Свободное выделение», «Выделение полигонов» и
т.п.) для оконтуривания анализируемого объекта.
Автоматическое экспортирование, либо копирование в
ручном режиме (в зависимости от используемого ПО) данных
морфометрии в электронные таблицы соответствующего
процессора (LO Calc, MS Excel и т.п.).
Оптимизация наборов данных в таблицах. Осуществление
необходимых вычислений с использованием математических
функций табличного процессора.
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9. Формирование выборок и дальнейшая статистическая
обработка с использованием соответствующих программных
пакетов.
Использование программных средств анализа цифровых
изображений с выполнением каждого из этапов вышеприведенной методики позволяет получать высокоточные результаты измерений при минимальных временных затратах.
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