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1 Úvod

Wafer mapa slouží jako vizualizace defektních in-
tegrovaných obvodů na silikonových substrátových
discích - waferech. Tyto defekty mohou být sesku-
peny do vzorů.

Obrázek 1: Typy defektů v mapách [3]

Úkolem této práce byl návrh CNN klasifikátoru
pro detekci defektů na těchto mapách.

Ve své práci jsem sestrojila CNN využívající před-
trénovanou síť za pomocí extrakce příznaků, a pra-
cující s křížovou validací. Využívala jsem přitom
knihovny Keras/Tensorflow.

2 Vstupní data

Použila jsem dva různé datasety, jeden určen pro
předtrénink a druhý pro samotný trénink. Pro před-
trénink jsem zvolila volně dostupný dataset WM-
811K 1, pro trénink dataset poskytnutý firmou ON
Semiconductor.

Datasetu WM-811K byly změněny kategorie tak,
aby odpovídaly firemním datům, došlo ke zmenšení
počtu kategorií z 9 na 5.

1https://www.kaggle.com/qingyi/wm811k-wafer-map

WM-811K Sjednocené kategorie
none clear

Scratch scratch
Donut, Loc, Center field

Edge-Loc, Edge-Ring probe
Random, Near-full mask

Všechny vzorky byly přeškálovány na stejnou veli-
kost podle největšího vzorku z datasetu WM-811K,
a to za použití knihovny OpenCV. Toto přeškálování
může pomoct částečně eliminovat osamělé defektní
body na mapě, které mohou působit jako šum.

Obrázek 2: Příklad map před přeškálováním

Mapy byly reprezentovány jako dvourozměrné
pole číslic typu uint8, bylo tedy nutné všechny
buňky map firemních dat inkrementovat o 1, aby
po převodu na uint8 byly zachovány vztahy mezi
buňkami.

Při tréninku sítí mohou působit potíže mapy, na
nichž se vyskytuje více, než jeden defekt. V obou
datasetech jsou sítě označeny pouze jedním defek-
tem. Ve firemních datech lze také nalézt mapy, u
nichž je mapa klasifikována jako defektní, přestože
se na ní žádný defekt nevyskytuje.
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Obrázek 3: Příklad map po přeškálování

3 Metody

Ve své práci jsem sestrojila dva modely, první pro
předtrénink na datasetu WM-811K, a druhý na
následný trénink na firemních datech.

Oba sestrojené modely využívají tyto parametry:
Název parametru Hodnota

optimizer adam
loss categorical_crossentropy

metrics accuracy

3.1 Předtrénink

Architekturu modelu jsem sestrojila na základě [5].
Síť se skládá ze třech konvolučních a třech poolingo-
vých vrstev, které tvoří dále využívané konvoluční
jádro následovaných jednou hustě propojenou klasi-
fikační vrstvou.

Obrázek 4: Architektura sítě dle [5]

3.2 Trénink

Druhá sestrojená síť využívá výše uvedené předtré-
nované sítě, a tak sama obsahuje pouze dvě hustě

propojené vrstvy. Tato síť je trénována na firem-
ních datech, na kterých je prvně provedena predikce
konvolučním jádrem předtrénované sítě. Druhá síť
pak na vstupu příjmá pole příznaků, které sama
klasifikuje. Samotná klasifikace druhou sítí je pak
díky její architektuře rychlá.

Z důvodu nevyváženosti dat při tréninku aplikuji
k-násobnou křížovou validaci. Ta provede trénink
k-krát pokaždé s obměněnou množinou, k násled-
nému testování na testovacích datech a koncovcé
predikci je pak využit ten model, který dosáhl nej-
vyšší validační přesnosti.

4 Výsledky

Počet použitých dat i trénovacích epoch byl ome-
zen z důvodu hardwarových limitací, toto mohlo
konečné výsledky ovlivnit.

Trénink probíhal po 5 epoch, přičemž z grafu je
vidět, že po 3. epoše začala validační přesnost mírně
klesat. Tato epocha také vykazuje nejnižší validační
ztrátu. Graf ukazuje vývoj přesností a ztrát toho tré-
novaného modelu, který měl po 5 epochách nejvyšší
validační přesnost. Tento model byl dále hodnocen
s testovacími daty a byly na něm prováděny další
predikce.

Obrázek 5: Graf přesnosti a ztráty trénovaného mo-
delu

Výsledky na testovacích datech Test předtré-
novaného modelu na datasetu WM-811K skončil s
přesností 0.8436 a ztrátou 0.4281. Test koncového
modelu na firemním datasetu skončil s přesností
0.9616 a ztrátou 0.1738. Jako koncový model byl vy-
brán ten z modelů vytvořených při křížové validaci,
který měl nejvyšší validační přesnost.

Provedla jsem testy precision, recallu a F1 skóre
na testovacích datech při použití křížové validace.
V následující tabulce jsou pak zobrazeny výsledky
pro koncový model.
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Defekt Precision Recall F1 skóre
Clear 0.990 0.988 0.989
Probe 0.778 0.837 0.806
Field 0.946 0.854 0.897
Mask 0.955 0.971 0.963
Scratch 0.000 0.000 0.000

Výsledek defektu Scratch odpovídá jeho téměř ab-
senci ve vybraném malém vzorku dat. Velikost pou-
žitého datasetu se mohla projevit také na hodnotách
pro ostatní defekty, defekty Mask a Clear měly do-
stupných násobně více vzorků, a jejich klasifikace
také dopadla lépe, než u ostatních defektů.

4.1 Výsledná predikce

Ukázku výsledné predikce jsem provedla na malém
vzorku firemních dat. Predikci jsem zpracovala do
DataFrame se sloupci vypovídajícími o defektivitě
jednotlivých souborů. Tento DataFrame může ná-
sledně být uložen do csv souboru.

Sloupec výsledného
DataFrame

Význam

fileName Uvádí název původního
souboru.

prediction Uvádí nejpravděpodob-
nější kategorii dané
mapy.

isDefect Uvádí, zdali je na zá-
kladě sloupce prediction
mapa defektní. 1 značí
přítomnost defektu, 0,
že je mapa bez defektů.

multilabelPrediction Uvádí všechny kategorie,
u nichže je hodnota pre-
dikce > 0.01.

isDefectMultilabel Uvádí, zdali je mapa
defektní na základě
sloupce multilabelPre-
diction.

Detekce více defektů na jedné mapě Na ně-
kterých mapách se může vyskytovat najednou něko-
lik defektů, u původních kategorií souborů je však
uvedena vždy jen jedna, což může ovlivnit přesnost
predikce. Jako příklad uvedu soubor 615_probe.csv.

file name prediction multilabel
prediction

615_probe.csv clear clear, probe,
scratch

Původně byl na mapě nalezen defekt probe, po
mnou provedené predikci to však byl defekt clear.
Může se tak jednat o původně chybně klasifiko-
vaný vzorek. Skutečně lze vidět, že defekty na mapě

nejsou výrazné, jisté vzory jsou však pozorovatelné.
Hodnoty predikcí byly vysoké u ’clear’ i dvou de-
fektů, proto lze předpokládat, že se na mapě vysky-
tují oba tyto defekty najednou. Sloupec ’multilabel
prediction’ v tabulce zobrazuje všechny defekty, u
nichž byla hodnota predikce nad 0.01.

Obrázek 6: Mapa 615_probe.csv se zakroužkova-
nými defekty

5 Závěr

Sestrojila jsem systém pro klasifikaci Wafer Bin map
pomocí dvou CNN s využitím extrakce příznaků a
k-násobné křížové validace. Mapy mohou být kla-
sifikovány do pěti kategorií, z nichž 4 představují
typy defektů. Program je schopen i zjistit, zda-li se
na mapě vyskytuje větší počet defektů.

Přesnost vytvořených modelů byla ovlivněna hard-
warovými limitacemi pracovního prostředí, a tak
trénink probíhal na omezených datasetech náhodně
vybraných vzorků.
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