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Seznam uporabljenih simbolov
Simbol

Opis

t

čas

sekunda

Θm

uteži

-

d

razdalja

milimeter

𝒩(µ, 𝜎 2 )

normalna porazdelitev

-

σ

standardni odklon

-

µ

srednja vrednost

-

ε

naključna spremenljivka

Tabela 0.1: Seznam uporabljenih simbolov
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Seznam uporabljenih simbolov

Kratica

Opis

MRI

Magnetic Resonance Imaging

T1, T2

Časovni konstanti

FLAIR

Fluid Attenuated Inversion Recovery

CT

Computed Tomography

AI

Artifical Intelligence

AE

Autoencoder

VAE

Variational Autoencoder

MS

Multipla skleroza

RRMS

Recidivno reminentna multipla skleroza

SPMS

Sekondarno progresivna multipla skleroza

PPMS

Primarno progresivna multipla skleroza

RPMS

Recidivno reminentna multipla skleroza

CŽS

Centralni živčni sistem

PCA

Principle Component Analysis

T-SNE

T-distributed Stochastic Neighbour Embedding

UMAP

Uniform Manifold Approximation and Projection

MSE

Mean Squared Error

SSIM

Structural Similarity

MS-SSIM

Sulti-Scale Structural Similarity

PSNR

Peak Signal to Noise Ratio
Tabela 0.2: Seznam uporabljenih kratic

Povzetek
Možganske bolezni so zaradi njihovega visokega socio-ekonomskega vpliva in
starajoče se populacije dandanes pod vse večjim drobnogledom. Z napredovanjem
tako medicine kot tehnologije se je zmožnost pregledovanja in prepoznavanja struktur
možganov znatno izboljšala. Tehnologija MRI (angl. magnetic resonance imaging) v
kombinaciji z računalniško obdelavo omogoča podrobno analizo, ki jo lahko v prid
uporabimo pri proučevanju možganskih bolezni kot so Alzheimerjeva demenca ali
multipla skleroza. Demenca predstavlja »kugo 21. stoletja«, saj prizadene ogromno
število ljudi, njene posledice pa so nereverzibilne. Bolezen povzroča pospešeno izgubo
možganskih nevronov, zaradi česar je pravočasno odkritje bolezni v čim bolj zgodnji
fazi nujno za preventivno ukrepanje in čimprejšni začetek zdravljenja.
Grupiranje oziroma rojenje (angl. clustering) je tehnika razvrščanja podatkov v
prostoru v manjše podprostore oziroma grupe imenovane roji. Namen rojenja je
povezati elemente, ki so si med seboj na nek način podobni. Iz rojev lahko izluščimo
tipične lastnosti posameznega roja in razlike glede na ostale roje. Poglavitna prednost
rojenja je analiza medsebojne podobnosti vzorcev brez specifičnega vnaprejšnjega
predznanja o teh vzorcih. Razlika med razvrščanjem in rojenjem je v ravno v tem
predznanju, kjer pri razvrščanju podamo tudi željene oznake vzorcev. Izhod rojenja so
grupe, katerih lastnosti algoritem prepozna sam.
Umetna inteligenca predstavlja zmožnost učenja računalniških sistemov. V tem
primeru se računalnik sam nauči pravil glede na opažanja, pri čemer moramo
zagotoviti vhodne in izhodne podatke. Primer umetne inteligence je področje
globokega učenja, v katerem se računalniški sistemi sami učijo s pomočjo umetnih
nevronskih mrež. Umetne nevronske mreže so kompleksen skupek povezav med
stikalnimi enotami in predstavljajo poenostavljeno računalniško različico človeških
možganov. Stikalne enote predstavljajo nevrone, povezavami med njimi pa aksone in
dendrite. Nevronske mreže se naučijo opravljati zahtevne naloge samostojno, brez
vnaprejšnjega določevanja pravil oz. algoritma delovanja. Zelo aktualna aplikacija
nevronskih mrež je računalniški vid oziroma analiza slikovnih podatkov.
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Povzetek

Avtokodirniki predstavljajo tip umetnih nevronskih mrež. Njihova naloga je
učenje kompaktnega kodiranja in dekodiranja vhodnih podatkov skozi takoimenovano
»ozko grlo«, ki je dimenzijsko omejen prostor značilnic. Iz zakodiranih značilnic
ozkega grla avtokodirniki nato rekonstruirajo vhodne podatke. Avtokodirniki so zato
uporabni za zmanjševanje dimenzije podatkov ali kot sistem za izbris nekoristne
informacije, naprimer šuma v vhodnih podatkih. Variacijski avtokodirnik predstavlja
različico osnovnega avtokodirnika, čigar naloga je preslikava vhodnih podatkov v
ozko grlo oziroma latentni prostor, v katerem preslikani podatki zavzamejo vnaprej
določeno obliko statistične porazdelitve. Na takšen način rešimo težave pretiranega
prilagajanja (angl. overfitting) na vhodne podatke. Za ta namen je potrebno ustrezno
prilagoditi arhitekturo ozkega grla.
V magistrskem delu smo slikovne baze magnetno resonančnih slik bolnikov
obdelali in uporabili v različnih kombinacijah metod analize, katerih namen je
omogočiti učinkovito prepoznavanje strukturnih vzorcev v možganih. Hipoteza je, da
za specifične možganske bolezni in klinične podtipe oz. fenotipe teh bolezni lahko
določimo specifične strukturne vzorce v magnetno resonančnih slikah. Take vzorce
imenujemo slikovni fenotipi bolezni. Slike možganov smo obdelali, nato pa na njih
izvedli rojenje k-tih povprečij, razširjanja sorodnosti in hierarhičnega združevanja.
Metode rojenja smo izvedli neposredno na slikah, na dimenzijsko skrčenih in še na
kompaktni predstavitvi slik v latentnem prostoru variacijskega avtokodirnika.
Uporabili smo več različnih arhitektur variacijskega avtokodirnika. Na koncu smo
nastale roje povezali s kliničnimi podatki bolnikov.
Ugotovili smo, da se pokaže močna povezava med nastalimi roji in kliničnimi
ter demografskimi podatki. Uspešno smo ustvarili roj, ki je prestavljal bolne osebe,
glede na lestvico stopnje prizadetosti EDSS (angl. Expanded Disability Status Scale),
starost in druge podatke. Pri tem se je najbolje izkazal model variacijskega
avtokodirnika, ki je bil sestavljen iz samih konvolucijskih mrež, na latentnih podatkih
pa smo izvedli rojenje k-tih povprečij. V tem primeru smo za zdrave osebe glede
starosti dosegli zelo natančne in specifične rezultate rojenja.
Zaključimo lahko, da je področje umetne inteligence, nevronskih mrež in
strojnega učenja prihodnost zdravstvene diagnoze. Vsakršna pomoč in vnaprejšnja
analiza bolnikovega stanja je dobrodošla, z uporabo preiskave magnetne resonance pa
tudi zdravju neškodljiva in neinvazivna, kar lahko v prihodnje omogočijo tudi rezultati
v pričujoči magistrski nalogi.
Ključne besede: nevrološke bolezni, umetna inteligenca, rojenje

Abstract
Brain disorders are conditions that have been taken into thorough examination
due to high social and economic impact they have. Progressive exploration and factfinding analysis in regards to brain structure has been made possible with exploitation
of new technology and advancements in medicine. MRI (magnetic resonance imaging)
in combination with computer processing provides us with detailed breakdown of
brain structure, which can be furtherly used to examine disorders such as Alzheimer’s
dementia or Multiple sclerosis. Dementia is nowadays often referred to as “21st
century plague”, since it impacts numerous people and causes irreparable damage.
Rapid nerve cell loss affects patients and can never be undone. That is why its quick
diagnosis is crucial, since it enables preventive treatment and brisk actions to postpone
or delay disease impact for as long as possible.
Clustering presents a category of methods, that are used to distinguish objects
and grouping them in a way, where objects of one group differ from objects in another
group. Objects in one particular group should have at least one common trait that
would make them unique. Group-wise analysis enables further examination without
the necessity of prior knowledge. Prior knowledge is what sets apart classification and
clustering, where classification requires a set of output labels that define clustered
groups. Clustering based groups on the other hand are created autonomously by the
algorithm.
Artificial intelligence (AI) characterizes the ability of a computer system to learn
autonomously, by observing a given dataset and labelled output. No further
programming is required. Deep learning is an aspect of AI, where computer system
learns through neural network. Neural network is a complex set of connections
between artificial neuron units, which illustrates a computer version of a human brain.
Artificial neuron models a biological neuron while connections between them model
axons and dendrites. Neural network learns to complete challenging tasks on its own,
without additional rule setting. Prevailing topic of neural networks is computer vision
respectively image data analysis.
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Abstract

Autoencoders display a neural network type whose task is to learn compact
encoding and decoding of input data through so-called bottleneck representation.
Bottleneck represents a dimensionally reduced set of parameters, which is particularly
useful for either denoising or dimensionality reduction of input data. Variational
autoencoder is a special representative of autoencoder, whose bottleneck values are
regularized by statistical distribution. Reasoning behind it is to prevent overfitting to
input data. For this manner, the architecture of autoencoder has to be adjusted.
Magnetic resonance image datasets used in this master’s thesis were processed
and used in combinations with different types of analysis methods, whose purpose is
to effectively recognize brain’s structural patterns. Hypothesis states that it is possible
to find specific structural changes in brain imaging that correlate with specific diseases
and their phenotypes. Brain images were processed then clustered with either k-means
algorithm, affinity propagation algorithm or hierarchical clustering. Clustering
methods were applied to either images directly, to dimensionally reduced data or to
bottleneck representation of variational autoencoders. Finally output clusters were
correlated with patient’s clinical data.
We concluded there is a strong parallel between output clusters and patients
clinical and demographic data. We successfully generated a cluster that represented
exclusively ill patients according to EDSS (Expanded Disability Status Scale), age and
other health markers. Best results were concluded with combination of variational
autoencoder with only convolutional layers and k-means clustering. Results for
healthy clusters were accurate and specific.
In the end we can wrap up with a guarantee that artificial intelligence, neural
networks and deep learning will be the future of medical diagnosis. Any help and
upfront alert of patient’s condition is beneficial. Even greater in the case of magnetic
resonance imaging due to its non-invasive and harmless nature. Studies conducted in
this master’s thesis may someday help with such diagnosis.

Key words: neurological disorder, artifical intelligence, clustering

1 Uvod
1.1 Možganske bolezni
Bolezni nevrološkega tipa obsegajo vse motnje in napake, ki prizadenejo
živčevje. Le-to je sestavljeno iz živčnih celic oziroma nevronov in živcev, tj.
medsebojnih povezav med nevroni. Živčni sistem se deli na osrednje (centralno) in
obkrajno (periferno) živčevje, pri čemur je razlika v sestavi samega tkiva. Glavni
gradnik osrednjega živčnega sistema je živčna celica oziroma nevron, ki je sestavljen
iz celičnega telesa, dendritov in nevrita. Obkrajno živčevje pa sestavljajo poleg živčnih
celic še živčni vozli in živci, katerih naloga je prenos informacij iz osrednjega živčevja
na tarčno tkivo in obratno.
Osrednje živčevje sestavljata hrbtenjača in možgani. Njuna naloga je sprejem
vseh pritekajočih senzoričnih podatkov človeškega telesa in nastajanje potrebnih
motoričnih odzivov. Slika 1.1 prikazuje shematski prikaz sestave človeškega živčnega
sistema.

Slika 1.1: Živčni sistem človeka.
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Pravilno motorično odzivanje je bistvenega pomena tako za hotno (somatsko)
živčevje, ki skrbi za gibanje telesa glede na voljo posameznika, kot tudi za nehotno
(avtonomno) živčevje, ki skrbi za pravilno delovanje organov, kot so prebavni trakt,
srčna mišica, žleze in podobno. Pravilno delovanje živčnega sistema vselej sili k
homeostazi, tj. za telo najbolj ugodno in stalno delovanje [1].
Napake oziroma okvare živčnega tkiva so lahko odgovorne za oslabljeno ali celo
ustavljeno delovanje nekaterih delov telesa, kar lahko vodi do življenjsko ogrožajočih
stanj ali pa motenj funkcije telesa in organov, ki niso življenjskega pomena, a
zmanjšajo kvaliteto življenja. Homeostaza telesa pri napakah živčevja ne more
obstajati, zaradi česar so bolezni, ki prizadenejo živčni sistem, večinoma izčrpavajoče
in neozdravljive. Bolezni tovrstnega tipa imenujemo nevrodegenerativne bolezni.
Degeneracija oziroma odmiranje živčnih celic je progresivna razgradnja strukture celic
in medsebojnih povezav do stopnje, v kateri celice začno odmirati, hkrati pa se ne
morejo obnavljati ali razmnoževati. Posledice odmiranja živčnih celic so nepovratne
in neozdravljive, zato je zgodnje odkrivanje bolezni živčevja bistveno za dolgoročno
ohranjanje primerne kvalitete življenja, v nekaterih primerih pa tudi življenjskega
pomena [1]. Na sliki 1.2 je prikazana primerjava med zgradbo zdrave živčne celice in
medceličnih povezav (aksonov) in živčne celice, pri kateri pride do propada mielinske
ovojnice aksona.

1.1 Možganske bolezni
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Slika 1.2: Zdrav in poškodovan nevron.

Zgodnje zaznavanje okvar živčevja predstavlja izziv v medicinski znanosti,
napredek v tej panogi pa omogoča učinkovitejše zaviranje ali pa vsaj zakasnitev pojava
in stopnje napredovanja nevrodegenerativnih bolezni in pridruženih simptomov.
Učinkovite rešitve postajajo nujne, saj se pojavnost nevrodegenerativnih bolezni
povečuje, v večini zaradi daljše življenjske dobe [2], kot tudi zaradi modernega načina
življenja – kronični stres, hiter tempo življenja, fizična neaktivnost in podobno [3].
1.1.1 Alzheimerjeva bolezen
Alzheimerjeva bolezen (angl. Alzheimer's Disease) je degenerativna možganska
bolezen in eden izmed glavnih povzročiteljev demence. Demenca označuje
nevrokognitivno motnjo, ki prizadene posameznika do stopnje, da postane nezmožen
opravljati vsakodnevna opravila. Nastale težave zajemajo: upad funkcije spomina,
razumljivost govora, težave pri odločanju, znižajo se računske in učne sposobnost,
upad orientacije in občutka za čas, zmedenost, nihanje razpoloženja ter podobno [4].
Stopnja težav je odvisna od napredka bolezni in s tem, v kolikšni meri so možgani že
prizadeti. Pri napredujoči obliki Alzheimerjeve bolezni se možgani zaradi
prekomernega odmiranja živčnih celic drastično skrčijo.
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Raziskave skušajo pojasniti, zakaj bolezen pri nekaterih posameznikih napreduje
hitreje kot pri drugih in kako bi jo lahko preprečili, zaustavili, upočasnili in, v najbolj
optimističnem scenariju, ozdravili in odpravili njene posledice. Zanimivo je dejstvo,
da se patofiziološki procesi Alzheimerjeve bolezni začnejo že leta, če ne desetletja
pred klinično diagnozo demence [5]. S tem postane ključnega pomena zgodnje in hitro
odkrivanje nastanka bolezni.
Diagnozo Alzheimerjeve bolezni postavi bodisi posameznikov osebni zdravnik
ali zdravnik specialist, glede na videne in enostavno določljive simptome. Na
prihodnje raziskave se polaga upanje po odkritju čim bolj zgodnjega, enostavnega in
objektivna testa prisotnosti kognitivne motnje, ki je predstopnja Alzheimerjeve
bolezni, kakršen dandanes še ne obstaja. Najbolj objektiven test, ki ga trenutno lahko
zasledimo v uporabi pri diagnozi je tako imenovan »test z uro«, kjer mora bolnik
narisati uro, s številkami in kazalci. Zatikanje in napake lahko nakazujejo na pozitivno
diagnozo Alzheimerjeve bolezni [6], je pa test vseeno nezanesljiv v primerih manjših
kognitivnih okvar [7]. Trenutni pristopi v namen diagnoze bolezni zajemajo: pregled
družinske zgodovine, anketiranje bolnikovih bližnjih o spremembah v razmišljanju in
sposobnostih, kognitivne teste ter magnetno resonančno slikanje, s katerim poskušajo
odkriti vidno opazno spremembo v strukturi možganov [4].
Nedavni napredek v kakovosti slikovnih tehnologij, računalniški moči in
razumevanju mehanizmov delovanja bolezni prinašajo boljše možnosti zgodnjega
odkrivanja bioloških markerjev, ki bi pokazali na začetek razvijanja patofizioloških
procesov, ki vodijo v Alzheimerjevo bolezen. Težave, s katerimi se raziskave srečujejo
so predvsem v nezmožnosti vzpostavitve povezave med specifičnimi biološkimi
markerji in jasnimi kliničnimi simptomi [5].
1.1.2 Multipla skleroza
Multipla skleroza (MS) je nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene osrednji
živčni sistem. Označujemo jo kot avtoimunsko, vnetno in kronično
nevrodegenerativno bolezen. Avtoimunska bolezen predstavlja obolenje, katerega
posledica je pretirano odzivanje imunskega sistema na lastne celice človeškega
organizma in posledično (samo)uničevanje le-teh. To privede do vnetij, poškodb in
nepravilnega delovanja živčnega sistema. Multipla skleroza se od diagnoze razvija in
postopno napreduje celo življenje, zaradi česar je kronična bolezen.
Multipla skleroza napade ovojnico oziroma mielin nevrita, s čimer se po
določenem času poškoduje sam nevrit do te stopnje, da je prenos signala vzdolž njega
popolnoma onemogočen [8].

1.1 Možganske bolezni
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Potek MS se med bolniki precej razlikuje. V večini primerov ima bolezen na
začetku večkratne zagone, to so akutna poslabšanja in izbruh za bolezen značilnih
simptomov. Zagonom običajno sledijo izboljšanja in bolniki lahko navidezno v celoti
okrevajo. Med posameznimi zagoni se stopnja bolezni ne poslabšuje do te mere, da bi
bili prisotni očitni in moteči simptomi. Ta vzorec bolezni je znan kot recidivno
reminentna oblika MS. Glede na različne poteke bolezni ločimo:
• recidivno reminentno MS (RMMS), to je najbolj pogosta oblika (85%),
• sekundarno progresivno MS (SPMS), pri kateri se prizadetost zaradi
bolezni, za razliko od RMMS, postopoma le še povečuje,
• primarno progresivno MS (PPMS), pri kateri se prizadetost od diagnoze
naprej postopno povečuje, brez vmesnih izboljšav,
• recidivno progresivno MS (RPMS), pri kateri so značilni zagoni kot tudi
postopno povečanje prizadetosti, brez izboljšav ali premorov [8].
Razlog za razvoj bolezni multiple skleroze ostaja neznan, izkazuje pa se
povezava med genetsko dovzetnostjo in sprožilcem, ki bi lahko bil virus, vpliv okolice,
presnovni procesi ali podobno. Skupek vseh vplivov pripelje do nenadzorovanega
avtoimunega napada na lastne živčne celice osrednjega živčnega sistema. Diagnoza
prisotnosti bolezni zaradi pomanjkanja enoličnega testa ostaja neznanka v moderni
medicini. Trenuten postopek diagnoze zajema: (i) preverjanje prisotnosti kroničnega
vnetja CŽS (centralnega živčnega sistema) ali (ii) vsaj dva zagona bolezni, ki jih
opredeli zdravnik ali (iii) zaznava vsaj ene vnetne lezije v vsaj dveh različnih delih
CŽS z analizo magnetno resonančne slike možganov [9]. Na sliki 1.3 je prikaz lezij v
možganih na MR sliki za bolnika z multiplo sklerozo.

Slika 1.3: MRI slika možganov z vidnimi lezijami.

Zdravljenje bolezni multiple skleroze obsega različne terapije, ki se prilagajajo
tekom napredovanja bolezni, žal pa zdravilo zaenkrat ne obstaja. Terapije le deloma
omilijo potek in razvoj bolezni, bistven podatek pa je, da različno delujejo na različne
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bolnike [8]. Zaradi tega je učinkovito in objektivno spremljanje bolnika nujno, saj je
le tako mogoče izvesti optimalno zdravljenje. Raziskave kažejo uporabnost magnetno
resonančnega slikanja pri napovedi poteka bolezni in s tem neprecenljive informacije
za učinkovito upravljanje zdravljenja [10]. Računalniški algoritmi v kombinaciji s
klinično sliko lahko prepoznajo kompleksne povezave v demografskih, kliničnih in
slikovnih podatkih, ki jih očno sicer težko razpoznamo, in jih kvantitativno obdelajo
ter tako objektivno in ponovljivo pokažejo morebitno napredovanje bolezni. Primer
enostavnejših meritev z računalniškimi algoritmi, ki so za radiologa lahko že preveč
zahtevni v redni praksi, so na primer kvantitativna ocena velikosti ali števila lezij ter
spremembe volumna možganovine [10].

1.2 Slikovne preiskave možganov
Slikovne tehnike v medicini so, od kar je pred dobrimi 120 leti, novembra 1985,
profesor Wilhelm Röntgen kot prvi zajel radiološko sliko kosti dlani svoje žene Anne
Berthe Ludwig s pomočjo rentgenskih žarkov, napredovale v velikih korakih.
Radiološka znanost v današnjem času premika znanstvene meje v medicini, pri
razumevanju patogeneze in njenih vzrokov, do poteka in razvoja bolezni, ipd., kar jim
omogočajo informacije na podlagi slikovnih tehnologij, kot so računalniška
tomografija, magnetno resonančno slikanje, ultrazvok, pozitronska emisijska
tomografija in druge. Skupen rezultat je boljše razumevanje delovanja človeškega
telesa, organov in možganov, natančnejša in v nekaterih primerih zgodnejša diagnoza
in na koncu boljša izbira načina zdravljenja in spremljanje učinkovitosti le-tega [11].
Delo zdravnikov specialistov, ki se ukvarjajo z analizo medicinskih slik zajema
temeljit pregled posnetkov različnih slikovnih modalitet, iz katerih poskušajo razbrati
informacije, ki jih slikovna tehnika glede na klinični kontekst in klinično vprašanje
podaja. Na primer, s pomočjo magnetno resonančnih slik in slik računalniške
tomografije lahko vidijo abnormalne tvorbe žilja in tkiva, ki predstavljajo tumorje. To
je lahko preiskava raka dojk, tumorjev v možganih in podobno. Posnetki nekaterih
modalitet omogočajo pregled aktivnosti možganov, drugi detekcijo lezij, kar nakazuje
na zelo širok spekter uporabe [12].
V pomoč radiološkemu delu se raziskuje in investira v razvoj čim boljših
računalniško podprtih algoritmov, ki bi zdravniku specialistu podali drugo,
kvantitativno izračunano mnenje. Čeprav so računalniško podprte analize v zadnjem
času zelo napredovale, za nekatere klinične kontekste še niso popolnoma zanesljive,
robustne in ponovljive, zaradi česar mora končno mnenje še zmeraj podati radiolog
[12].
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1.2.1 MRI
Magnetno resonančno slikanje (angl. magnetic resonance imaging – MRI) je
slikovna tehnika, ki se poleg CT slikanja najpogosteje uporablja pri preiskavah
bolnikov. Prve slike so nastale pred slabimi štiridesetimi leti, že leta 1980 [13]. Od
takrat je tehnologija magnetno resonančnega slikanja neizmerno napredovala in
postala široko dostopna v vseh zdravstvenih ustanovah razvitega sveta.
Delovanje skenerja magnetno resonančnega slikanja je izvedeno s pomočjo
močnega zunanjega magnetnega polja. Zunanje polje sili protone vodika v orientacijo,
ki jo narekuje zunanje magnetno polje. Nato oddajna tuljava skozi bolnika pošlje
kratkotrajen sunek radijskih valov, zaradi česar se orientacija protonov spremeni glede
na smer zunanjega magnetnega polja. Ta del imenujemo vzbujanje (ekscitacija). Ko se
sunek radijskih valov prekine, protoni znova silijo v usmeritev zunanjega polja. Ta del
imenujemo omilitev (relaksacija). Med relaksacijo s sprejemno tuljavo zaznavamo
prečno in vzdolžno magnetizacijo protonov. Potek prečne in vzdolžne relaksacije v
posamezni točki nam vrne informacijo o dotičnem tkivu. S prostorskim kodiranjem
vzbujanja, na primer z gradientom magnitude magnetnega polja, nato računalniški
algoritem sestavi 3D sliko anatomije. Na sliki 1.4 je prikaz preseka MR naprave.

Slika 1.4: Presek MR naprave.

Pri relaksaciji protonov vodika sta vzdolžna in prečna relaksacija opisani s
časovnima konstantama T1 in T2, ki predstavljata čas, da se 63% magnetizma, v
vzdolžni ali prečni smeri, povrne v izhodiščno stacionarno stanje. Voda in možganskohrbtenjačna tekočina oziroma likvor imata dolge T1 vrednosti (3000-5000 ms), zaradi
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česar se na T1 obteženi sliki obarvata temno, medtem ko ima maščoba kratko vrednost
T1 (260 ms), zaradi česar se na takšni sliki obarva svetlo [13]. Na T2 obteženih slikah
se svetlo obarvata tako maščoba, kot pri T1 obteženi sliki, kot tudi voda.
Poleg sekvenc T1 in T2 obteženih slik, je pogosto uporabljena tudi sekvenca
FLAIR (angl. Fluid Attenuated Inversion Recovery). Njeno delovanje je podobno
sekvenci T2, le da se signal vode zaduši z dodatnim vzbujanjem. Posledično so
področja vode na FLAIR sliki temne barve, medtem ko nepravilnosti, kot so tumorji
in lezije, ostanejo svetle. Najpogostejša uporaba te frekvence je pri preiskavah
možganov, ravno zaradi enostavnejšega razlikovanja med patologijami in zdravim
tkivom. Slika 1.5 prikazuje slike zajete pri različnih sekvencah. Levo sekvenca T1, v
sredini T2 in desno FLAIR.

Slika 1.5: Prečni prerez T1- in T2-utežene ter FLAIR MRI slike glave.

Magnetno resonančno slikanje se dandanes uporablja vsakodnevno. Področje
uporabe je izjemno široko, od pregledov možganov in hrbtenjače, do iskanja tumorjev
kjerkoli po telesu. Veliko se uporablja za iskanje raka dojk, bolezni jeter ali drugih
organov trupa, kot tudi za preiskave kosti in sklepov. Naštevali bi lahko v nedogled,
saj slikovna tehnika magnetno resonančnega slikanja napreduje iz dneva v dan, se
izboljšuje, njeni rezultati pa zdravnikom specialistom vedno bolj pomagajo pri
postavljanju diagnoze kot tudi spremljanju učinkov terapije [14].
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1.2.2 Omejitve radiološke preiskave
Radiološke preiskave predstavljajo enega izmed najpogosteje uporabljenih virov
pridobivanja podatkov o bolniku. S tem postane postavljanje pravilne in uporabne
diagnoze v veliki meri odvisno od kvalitete in interpretacije radioloških preiskav.
Postavljanje diagnoze je zelo kompleksno opravilo, ki je precej podvrženo človeški
napaki. V primeru napačnih ali prepoznih opažanj se lahko spremeni potek človeškega
življenja. Ker slikovne tehnike predstavljajo ogromen vpliv pri postavljanju diagnoze,
je ključnega pomena, da so slike kvalitetne, ustrezne modalitete, visokega razmerja
signal-šum in visoke ločljivosti. Tudi če so zadoščeni vsi našteti pogoji lahko pride do
napak v diagnozi zaradi človeškega faktorja [15]. Interpretacija slik in izvidov
specialista radiologa je kompleksen psihofiziološki in kognitivni proces, ki zavisi od
specialistovih izkušenj oziroma znanja. Napake so lahko (i) zaznave – tiste, pri katerih
spregleda podrobnosti v sliki ali (ii) spoznave – tiste, pri katerih opazi podrobnost,
vendar napačno interpretira njeno pomembnost. Variabilnost teh napak je ogromna,
kar priča tudi študija [16], kjer so zdravniki radiologi ugovarjali diagnozam svojih
kolegov, na istih bolnikih, v kar 30% primerov.
Delo radiologov je zelo kompleksno in podvrženo njihovim izkušnjam. Žal pa
postavljanje diagnoze na takšen način ni zanesljivo in enotno, zaradi česar je v
današnjem času potrebna posodobljena rešitev. Trenutno najbolj uveljavljena metoda
postaja vpeljava računalniško podprtih sistemov, oziroma umetne inteligence (angl.
artificial intelligence), strojnega in globokega učenja, v pomoč analizi veliki količini
3D slikovnih podatkov.

1.3 Metode raziskovanja podatkov
Področje umetne inteligence (angl. Artificial Intelligence – AI), se je začelo
razvijati kmalu po drugi svetovni vojni, z začetki v letu 1956. Kmalu je postalo
najpomembnejše področje raziskovanja in inženirstva, v katerega so svoj čas in trud
vlagali znanstveniki po vsem svetu [17]. Cilj vpeljave računalniške inteligence je
razumeti delovanje principov, ki omogočajo inteligentno razmišljanje. Kot pravi
Kurzweil (1990): »The art of creating machines that perform functions that require
intelligence when performed by people«. Potemtakem lahko umetno inteligenco
označimo kot sistem, ki zaznava informacije iz svoje okolice, razume svoje področje
delovanja in ukrepa na način, ki najbolj poveča možnosti za uspeh.
Napredovanje umetne inteligence je pripeljalo do koraka, kjer se računalniški
sistem za dano nalogo sam nauči razbrati pomembne lastnosti podanih podatkov, naj
bodo to slike, tabele z meritvami, ipd. V tem primeru govorimo o strojnem učenju
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(angl. machine learning). Strojno naučen sistem ni predstavljen s pravili, kot pri
klasičnemu programiranju, ampak je predstavljen s podatki in rezultati. Primerjava je
prikazana na sliki 1.6. Pri strojnem učenju se pravil kako iz podatkov priti do rezultatov
stroj nauči sam oziroma, se nauči sposobnosti izvajanja nalog iz podatkov.

Slika 1.6: Tradicionalno programiranje in strojno učenje.

Sistemi strojnega učenja so se hitro izkazali kot izjemno uporabni, njihova
prednost pa je zmožnost obdelave velikih in kompleksnih baz podatkov, ki bi bile za
klasično programiranje ali ročno obdelavo prezahtevne. Primeri uporabe:
prepoznavanje govora, filtriranje besedil, analiza medicinskih slik, robotika in drugo.
Podpodročje strojnega učenja, ki je danes vedno bolj aktualno, je globoko strojno
učenje (angl. deep learning). Globoko strojno učenje predstavlja hierarhičen sistem
plasti, običajno osnovan na nevronskih mrežah, kjer zunanja plast predstavlja vhodne
podatke v prvotni obliki. Vsaka plast za vhodnim pa podatke na nek način zakodira in
jih posreduje v naslednjo. Skrajna zunanja plast na drugi strani predstavlja izhodne
podatke. Sistem iterativno prilagaja proste parametre posamezne enote vmesnih plasti,
glede na razliko oziroma napako med željeno in trenutno vrednostjo izhoda.
Prilagajanje teh parametrov predstavlja »učenje« stroja.
1.3.1 Krčenje dimenzije podatkov
Pri modeliranju sistema, ki bo sposoben opisati veliko bazo podatkov,
mnogokrat naletimo na težavo, da sistem vsebuje preveliko količino spremenljivk
oziroma značilnic. Poslužimo se tehnike zmanjševanja dimenzije podatkov (angl.
dimension reduction). Ta predstavlja preslikavo podatkovnega prostora iz višje- v
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nižje-dimenzijskega. Pri tem poskušamo ohraniti čim več koristne informacije za dani
problem, in zavreči nekoristno informacijo (npr. šum). S tem praviloma omogočimo
lažjo interpretacijo baze podatkov, kot tudi lažje snovanje modelov strojnega učenja
[18].
Poznamo enostavnejše metode krčenja dimenzij, na primer PCA (angl. Principle
Component Analysis) – metoda glavnih osi, kot tudi bolj napredne kot je T-SNE (angl.
T-distributed Stochastic Neighbour Embedding), UMAP (ang. Uniform manifold
approximation and projection) in avtokodirnike (angl. autoencoders).
1.3.2 Rojenje
Rojenje (angl. clustering) je tehnika razvrščanja podatkov v prostoru značilnic
v medsebojno podobne povezane roje ali gruče. Znanstvena utemeljitev opiše roje kot:
»homogenost navznoter in ločevanje navzven« [19]. Iz rojev lahko pridobimo
strukturo podatkov, skupne lastnosti podatkov v rojih in njihove razlike glede na
podatke v ostalih rojih.
V literaturi je opisanih več sto različnih postopkov rojenja, mi pa se bomo
osredotočili na tiste, ki so primerni za analizo 3D medicinskih slik. Na spodnji sliki je
shematska predstavitev več metod rojenja (v prvotnih angleških imenih). Podrobnejši
opis metod rojenja sledi v poglavju 4 Rojenje.

Slika 1.7: Metode rojenja.

1.3.3 Nevronske mreže
Lastnik podjetja Amazon.com, Jeff Bezos, je dejal: »The human brain is an
incredible pattern-matching machine«, kar bi lahko prevedli kot: »Človeški možgani
so neverjetna naprava posnemanja vzorcev«. Raziskovalno delo znanstvenikov je
navdihnila biološka struktura možganov, ki je v splošnem hierarhično organiziran in
medsebojno povezan sklad nevronov. Računalniški algoritem naj bi oponašal
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delovanje možganov, ter tako, kot je dejal Jeff Bezos, postal izjemen pri
prepoznavanju in posnemanju vzorcev. Takšen sistem so razvili že v obdobju med
drugo svetovno vojno, imenujemo pa ga nevronska mreža (angl. neural network).
Nevronska mreža je struktura mnogih preprostih in medsebojno povezanih enot
imenovanih nevroni. Na sliki 1.8 je prikaz strukture preproste nevronske mreže, kjer
krogci predstavljajo nevrone. Povezave so obtežene na način, da premo sorazmerno
glede na utež prenašajo signale, ki jih nevron sprejme na vhodu in s svojo aktivacijsko
funkcijo preslika v izhodni signal. Slednji potuje naprej na vhode okoliških nevronov.
Uteži povezav predstavljajo prosti parameter, ki se skozi večkratno učenje spreminja
in prilagaja tako, da nevronska mreža dani vhodni signal preslika v željeni izhodni
signal.

Slika 1.8: Preprosta nevronska mreža.

1.3.4 Avtokodirniki
Večji del algoritmov umetne inteligence dandanes deluje po principu
nadzorovanega učenja. To pomeni, da so željeni izhodi vnaprej določeni za dane
vhodne podatke, algoritem pa se iz njih nauči proizvesti željene izhodne vrednosti. Za
analizo strukture večdimenzionalnih podatkov, kjer skrita oziroma latentna dimenzija
teh podatkov v splošnem ni poznana, je tak način nepraktičen, saj vnaprejšnje ročno
določevanje več-dimenzijskega prostora bodisi ni mogoče bodisi ni praktično. Želimo
torej sistem, ki lahko sam analizira in prepozna strukturo ter značilnosti podatkovnega
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prostora in se na podlagi njega uči. Eden takšnih sistemov predstavljajo avtokodirniki
(angl. autoencoders) [20].
Avtokodirniki so nenadzorovan učni algoritem, katerih strukturo v grobem
ločimo na kodirnik (angl. encoder), ozko grlo (angl. bottleneck) in odkodirnik (angl.
decoder), pri čemer prvi izvaja kompresijo vhodnih podatkov, drugi predstavlja
komprimirane vhodne podatke, tretji pa ima nalogo iz komprimiranih podatkov čim
bolje rekonstruirati originalne vhodne podatke. Za svoje učenje uporabljajo metodo
vzvratnega širjenja napake (angl. error backpropagation), s ciljem da lastne proste
parametre prilagajajo tako, da so vrednosti na izhodu enake tistim na vhodu. Ozko grlo
predstavlja ključno značilnost avtokodirnika – tam se zbere celotna zgoščena
informacija, ki jo kodirnik proizvede iz vhodnih podatkov. Več o avtokodirnikih sledi
v poglavju 5 Avtokodirniki.

1.4 Motivacija za delo
Kot omenjeno v poglavju 1.2.2 Omejitve radiološke preiskave, je kvaliteta
radioloških preiskav pogojena s človeškimi zmožnostmi analize 3D informacij in s
časovnimi omejitvami. Delo radiologov obsega iskanje poškodb, deformacij ali
anomalij v strukturi možganov glede na znanje o anatomiji in izgledu možganov
zdrave osebe, vpoštevaje starost, spol, ipd. Radiologi pri tem opazujejo 3D slike
možganov na računalniških zaslonih v dvodimenzionalnih (2D) rezinah, pri čemer se
izgubi prostorska informacija, radiolog pa jo mentalno rekonstruira za vrednotenje
dejanske 3D anatomije. Omenjeni razlogi imajo za posledico, da je diagnostika
omejena na večje in bolj opazne spremembe anatomskih struktur, kar v primeru
možganskih bolezni običajno lahko precej skrajša časovno okno, v katerem so še
možni bistveni terapevtski vplivi na potek bolezni.
V magistrski nalogi se bomo posvetili razvoju algoritmov umetne inteligence, ki
bodo kompaktno in celovito opisali pomembne lastnosti in strukturo 3D medicinskih
slik. Pričakujemo, da se bodo kompaktni opisi ločevali glede na demografske, klinične
in druge parametre oseb in bolnikov. Uspešno naučen algoritem bi tako lahko novo
sliko razvrstil v skupino, v kateri bi na primer bili bolniki z boleznijo MS, v drugi
skupini bolniki z blago kognitivno motnjo, v tretji bolniki z Alzheimerjevo demenco,
v četrti pa zdrave osebe. Pričakujemo, da bomo z razvitim orodjem lahko v skupinah
identificirali tudi podskupine, ki odražajo različne oblike posameznih bolezni, skupne
demografske lastnosti, ipd.
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1.5 Struktura magistrske naloge
Magistrska naloga je sestavljena iz dveh večjih delov, ki se nadalje delijo v
sedem poglavij. V prvem delu je opisano teoretično ozadje preizkušenih metod, v
drugem pa njihova uporabo in vrednotenje na MR slikah in kliničnih podatkih
bolnikov z nevrodegenerativnimi boleznimi in zdravih oseb.
Poglavje 1 vsebuje splošen uvod v tematiko naloge, ki podaja namen vseh
naslednjih poglavij, tj. opis bolezni multiple skleroze in Alzheimerjeve demence, opis
uporabljenih slikovnih tehnik in osnovna predstavitev umetne inteligence.
V poglavju 2 Podatki so predstavljeni obravnavani podatki. Le-ti so razdeljeni
v slikovne baze in pridružene demografske in klinične podatke.
Poglavje 3 Krčenje dimenzije podatkov opisuje metode krčenja podatkov. Na
splošno so opisane enostavnejše, že poznane metode, na primer metoda glavnih
komponent (angl. principal component analysis), kot tudi novejše in bolj zapletene,
na primer T-SNE (angl. T-distributed Stochastic Neighbour Embedding) in UMAP
(ang. Uniform manifold approximation and projection).
Opis metod rojenja iz poglavja 1.3.2 Rojenje se nadaljuje v poglavju 4 Rojenje.
Tukaj so opisane metode, katerih rezultati – roji, predstavljajo enega izmed glavnih
ciljev magistrske naloge, tj. uspešno združevanje bolnikov v skupine, ki po značilnicah
predstavljajo slikovne fenotipe bolezni.
V poglavju 5 Avtokodirniki so podrobneje opisani avtokodirniki. Poglavje je
razdeljeno na tri dele: i) teorijo, ii) ogrodje in zgradbo, iii) učenje in validacijo modelov
avtokodirnikov.
V poglavju 6 Poskusi in rezultati so predstavljeni poskusi in rezultati, in sicer v
dveh delih: i) rojenje slik, ii) korelacija s podatki o bolnikih. Rojenje tridimenzionalnih
slik je razdeljeno na različne uporabljene metode, korelacija s podatki o bolnikih pa je
razdeljena na demografske in klinične podatke.
Razprava sledi v poglavju 7 Razprava, kjer so kritično ovrednoteni pomen in
sovpadanje slikovnih fenotipov možganskih bolezni z demografskimi in kliničnimi
parametri v kontekstu različnih nevrodegenerativnih bolezni ter navedene možnosti za
nadaljnjo delo in izboljšave.

2 Podatki
Za namene magistrske naloge smo imeli na voljo podatke iz različnih baz. Vsaka
je vsebovala magnetno resonančne slike možganov, ki pa so bile sekvence T1. Te so
bile obdelane in poravnane v možganski atlas. Poleg slik je vsaka podatkova baza
vsebovala tudi dodatne podatke bolnikov. Podatki so bili demografski – starost, spol,
dominantna roka, kot tudi klinični – stanje bolezni in število preiskav. V namen
magistrske naloge smo pripravili programsko kodo, ki iz podanih podatkov prikaže
poljubno sliko v vseh treh prerezih – prečni, čelni in stranski prerez (imenovani tudi
aksialni, koronalni in sagitalni), ter pripadajoče podatke. Primer za slikovno bazo
CAMCAN je na spodnji sliki, primerjava vseh slikovnih baz pa je na sliki 2.2,
primerjava ostalih podatkov pa v tabeli 2.1.

Slika 2.1: Podatkovna baza CAMCAN.
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Slika 2.2: Primerjava podatkovnih baz.

2.1 Predobdelava podatkov
Predobdelava podatkov je v vsakem izvedenem eksperimentu ključnega pomena
in klinične slike niso izjema. Njihova posebnost je v tem, da je potrebno predobdelavo
izvesti kvalitetno in enolično, saj bi kakršnekoli neodpravljene napake lahko zakrile
ali popačile bistveno informacijo. Slike, ki smo jih prejeli so že bile predhodno
poravnane v možganski atlas. Tako imenovani atlas predstavlja povprečno anatomsko
informacijo velikega števila slik. S preslikavo slik bolnikov v prostor atlasa poenotimo
pozo anatomskih struktur in prostorsko vzorčenje, pa tudi kompenziramo biološko
variabilnost kot je velikost glave. Ta korak zelo olajša analizo in eksperimentiranje ter
običajno izboljša tudi klinično diagnostiko.
Slike smo zaradi same velikosti in posledično velikih zahtev po pomnilniku
morali v računalniški algoritem nalagati posamično. Vsako smo ob tem obdelali, kar
je zajemalo obrezovanje slike na željeno področje, prevzorčenje, linearno preslikavo
in normalizacijo slike z uporabo maske možganovine, kar je prikazano na sliki 2.3.

2.1 Predobdelava podatkov
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Slika 2.3: Koraki predobdelave slike.

Namen obreza slik okoli možganskih ventriklov je izluščiti območje zanimanja
v možganih. V našem primeru smo izločili območje okoli ventriklov, kjer je opaznih
največ sprememb med zdravimi in bolnimi ter mladimi in starimi bolniki. Ob
spremembi velikosti slik je potrebno izvesti tudi interpolacijo, za kar smo uporabili
linearno interpolacijo vključeno v modul SimpleITK. Postopek interpolacije poteka
tako, da v točkah, ki v izvirni sliki ne obstajajo, izračunamo pričakovane vrednosti
glede na vrednosti sosednje točkah diskretne mreže slike. Tako lahko povečamo ali
pomanjšamo gostoto vzorčenja. Glede na kompleksnost izračuna pričakovanih
vrednosti ločimo več vrst interpolacije, na primer: linearna, fraktalna, kubična, sinc in
z b-zlepki.
Vrednosti intenzitet slik smo linearno preslikali na območje med 0 in 1, kar je
pri uporabi strojnega učenja zelo pomemben korak. Nato pa smo slike še posamično
normalizirali s pomočjo možganske maske. Možganska maska predstavlja preprosto
sliko, katere vrednosti so 1 na položajih, kjer možganski atlas predstavlja ospredje in
0, kjer atlas predstavlja ozadje. Primer maske je prikazan na sliki 2.4.
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Slika 2.4: Primer slike in možganske maske.

Na mestih ospredja maske smo sliko še enkrat normalizirali med vrednosti 0 in
1. Normalizacija je v pred obdelavi izjemno velikega pomena, saj zmanjša odstopanje
kontrastov in razlik svetlosti (intenzitet) med soležnimi področji na različnih slikah.
Na sliki 2.5 je prikaz slik pred predobdelavo na levi strani in po njej na desni strani.
Opazno je, da so si različne slike na desni strani po kontrastu in svetlosti bolj podobne,
kot na levi strani. V eksperimentih magistrske naloge, kjer še nismo vpeljali
normalizacije s pomočjo možganske maske, smo se srečevali s težavami, ko je
algoritem strojnega učenja prepoznal lastnosti svetlosti in kontrasta slike in ne same
slikovne informacije. Svetlost in kontrast slike se med različnimi skenerji in različnimi
dnevi zajema lahko precej spreminjajo, zaradi česar je normalizacija obvezna.

2.2 Podatkovni generator
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Slika 2.5: Primerjava izvirnih in normaliziranih slik.

2.2 Podatkovni generator
V namen izvedbe strojnega učenja je potrebno v računalniški algoritem naložiti
naše podatke. Potrebno pa je omeniti, da so medicinske slike zelo pomnilniško
potratne. Slika velikosti [193, 229, 193] – kar predstavlja širino, višino in globino,
zajema približno 35 MB pomnilniške kapacitete. Nalaganje sto takšnih slik bi torej
zahtevalo 3.5 GB pomnilnika, tisoč slik pa kar 35 GB pomnilnika. Poleg vseh ostalih
pomnilniško potratnih komponent algoritmov strojnega učenja to pogosto predstavlja
prevelik zalogaj, tudi za zelo napredne računalniške sisteme. Za dinamično nalaganje
podatkov v pomnilnik smo uporabili generator podatkov (angl. data generator), ki je
implementiran v Pythonov modul Keras.
Podatkovni generator smo ustvarili tako, da ob vsaki iteraciji oziroma epohi
naloži slike iz računalniškega diska. Algoritem strojnega učenja med serijami čaka na
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podatke, ki mu jih priskrbi generator. Po končani uporabi podatkov se ti izbrišejo iz
pomnilnika in z začetkom nove serije se naložijo novi. Tako imamo v pomnilniku v
določenem trenutku samo podatke za izvedbo posamezne iteracije ali epohe, kar je
pomnilniško precej bolj obvladljivo.
Generator, ki smo ga ustvarili sledi priporočenim smernicam strojnega učenja.
Po izračunu velikosti serije (ang. batch), se izvede naključna ali nenaključna selekcija
– ta zavisi od željene uporabe oziroma nastavitev. V primerih učenja je potrebno slike
izbirati čim bolj naključno, iz različnih skenerjev in podatkovnih baz, v primerih, ko
pa želimo pridobiti podatke za izvedbo rojenja ali dimenzijske redukcije pa je potrebna
nenaključna izbira. V naslednjem koraku v podatkovnem generatorju naložimo serijo
slik. V primeru ene slike, se ta najprej naloži, nakar na njej izvedemo linearno
preslikavo in vrednosti slike prevedemo na interval med 0 in 1 po enačbi (2.1).
𝑖𝑧ℎ𝑜𝑑𝑛𝑎 𝑠𝑙𝑖𝑘𝑎 =

𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛𝑎 𝑠𝑙𝑖𝑘𝑎−𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑘𝑒
𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑘𝑒−𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑘𝑒

(2.1)

Pri učenju avtokodirnikov, o katerih bomo pisali kasneje, je za robustnost ključno
dodajanje naključnega šuma v slike. Algoritem naključno odloči ali na sliko aplicira
Gaussov šum, z vnaprej podano verjetnostjo. Generator je zasnovan tako, da lahko
podamo razmerje izvirnih slik proti slikam s šumom, na primer razmerje nič pomeni
samo izvirne slike in obratno. Gaussova naključna porazdelitev dodanega šuma je
imela lastnosti: standardna deviacija = 0.025 in srednja vrednost = 0. Na sliki nato
izvedemo normalizacijo, katero smo opisali v zadnjem odstavku prejšnjega poglavja
in je razvidna na sliki 2.5. Zadnji korak podatkovnega generatorja sliko še obreže na
željeno področje zanimanja. Pri večini izvedenih eksperimentov smo slike obrezali na
območje okoli možganskih ventriklov, kar bo podrobneje opisano v poglavjih o
eksperimentih. Koraki priprave slik v podatkovnem generatorju so prikazani na sliki
2.6.

Slika 2.6: Priprava slik v podatkovnem generatorju.

2.3 Analiza pridruženih podatkov
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Prikaz med izvirno sliko in končnim rezultatom podatkovnega generatorja je
predstavljena na sliki 2.7.

Slika 2.7: Izvorna in končna slika.

2.3 Analiza pridruženih podatkov
Podatkovne baze so poleg slik vsebovale tudi pridružene demografske in
klinične podatke. Med demografskimi podatki najdemo starost, spol, ročnost levo –
desno, ročno sposobnost in druge, med kliničnimi podatki pa podrobnosti o
diagnostični skupini in kategoriji, ocene FIQ (angl. Full Intelligence Quotient), VIQ
(angl. Verbal Quotient) in PIQ (angl. Processing Quotient) in druge. Poleg naštetih
podatkov, so v podatkovnih bazah zbrane tudi druge podrobnosti o bolniku, od ocene
socialne vključenosti, inteligenčnega kvocienta , diagnoze avtizma, indeksa telesne
mase, idr. Analiza vseh podatkov ni primerna, saj nekatere podrobnosti za vse bolnike
ne obstajajo, zaradi česar smo se omejili na podatke, ki so priskrbljeni za vse baze.
Podatki vseh baz, ki smo jih imeli na voljo in jih uporabljali v eksperimentih so
predstavljeni v tabeli 2.1. Na sliki 2.8 pa je v levem grafu predstavljeno razmerje
spolov, v desnem pa razmerja med starostnimi skupinami.
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Podatkovna
baza

Število slik

Moški
(delež)

Ženske
(delež)

Starostni
razpon

Povprečna
starost

CAMCAN

652

322 (49.0%)

330 (51.0%)

18.0 - 88.0

54.3

ABIDEI_DATASET

1008

869 (86.0%)

139 (14.0%)

6.5 - 64.0

16.9

ADNI

3739

2153 (58.0%)

1586 (42.0%)

55.0 - 92.0

75.9

CC-359

359

176 (49.0%)

183 (51.0%)

29.0 - 80.0

53.5

FCON1000DATASET

400

148 (37.0%)

252 (63.0%)

6.0 - 85.0

42.5

HUMANCONNECTO
ME-1113-3T

1113

507 (46.0%)

606 (54.0%)

23.5 - 36.0

28.9

IXI

493

222 (45.0%)

271 (55.0%)

20.0 - 86.3

50.6

KIRBY21

34

17 (50.0%)

17 (50.0%)

22.0 - 61.0

31.2

MS1

125

87 (70.0%)

39 (31.0%)

19.0 – 61.0

39.0

MS2

28

5 (18.0%)

23 (82.0%)

29.0 – 55.0

40.3

Tabela 2.1: Lastnosti podatkovnih baz.

Slika 2.8: Graf razmerja spolov in graf starostnih skupin.

Če pogledamo graf starosti, vidimo da je večino bolnikov v starostni skupini nad 60
let, kar 59%. Znano je, da se možganske bolezni večinoma začnejo izražati v kasnejših
obdobjih življenja, zaradi česar takrat šele največ ljudi išče medicinsko pomoč, kar
tudi sam graf nakazuje. Pri razmerju spolov moških in žensk pa vidimo, da je
zastopanost približno enaka.

3 Krčenje dimenzije podatkov
Z vse večjo računalniško močjo dandanes raste tudi količina podatkov za
analizo. Pravzaprav vsak proces v industriji na osnovnem nivoju vsebuje ogromne
količine parametrov in senzoričnih signalov. Kaj takšnega je bilo še do nekaj desetletij
nazaj nepredstavljivo, saj so bile takšne količine podatkov prezahtevne za obdelavo.
Ampak večja količina podatkov ne privede vedno do boljših, ali pa vsaj ne znatno
izboljšanih rezultatov. Zavoljo uporabe regresije, klasifikacije, analize ali drugih
podobnih metod, ki se uporabljajo pri analizi in optimizaciji procesov, lahko podatke
predstavimo v prečiščeni in skrčeni obliki. V ta namen se uporabljajo metode, ki
prvotni prostor podatkov »preslikajo« v dimenzijsko manjšega, ob tem pa poskušajo
ohraniti čim več koristne informacije. Če se vrnemo na primer v industriji, bi lahko
namesto več senzoričnih signalov uporabili le enega, ki bi izražal najpomembnejšo
informacijo, tako pa bi dimenzijsko potraten prostor zamenjali s precej enostavnejšim.
V naslednjih podpoglavjih bodo predstavljene različne metode, ki se uporabljajo za
krčenje dimenzije podatkov.

3.1 Metoda glavnih komponent
Metoda glavnih komponent oziroma PCA (angl. principal component analysis),
je ena izmed največkrat uporabljenih metod krčenja dimenzionalnosti podatkov. Je
nenadzorovana in linearna metoda, njen namen pa je opisati originalen prostor v nižje
dimenzijskem, ki bi povzel kolikor se le da podatkov iz prvotnega. To doseže z
iskanjem linearnih komponent opazovanih spremenljivk, ki naj bodo medsebojno
neodvisne (ortogonalne) in naj opišejo čim več variabilnosti vhodnih podatkov. Prva
najdena komponenta je kodira največjo variabilnost podatkov, druga komponenta
opiše drugo največjo in tako naprej. Torej je očitno, da ima prva komponenta največjo
vlogo pri opisu podatkov, druga malo manj, spet tretja malo manj in tako naprej. Lahko
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rečemo, da so komponente urejene monotono padajoče po prispevku k celotni
variabilnosti. Metoda glavnih komponent se izvede v petih korakih:
1. Izračun kovariančne matrike podatkov X.
2. Izračun lastnih vektorjev in lastnih vrednosti.
3. Razporeditev lastnih vektorjev od glede na lastno vrednost od največje
do najmanjše.
4. Izbor prvih k lastnih vektorjev, kjer k določa dimenzijo izhodnega
prostora.
5. Premik prvotnega n-dimenzionalnega prostora v k-dimenzionalni
prostor.
Metoda PCA se uporablja zaradi zmožnosti zgoščevanja podatkov in izločevanja
relevantne informacije iz zbirke podatkov. Omogoča pa tudi:
• lažjo računsko obdelavo,
• lažjo predstavitev podatkov v prostoru in
• izločitev soodvisnih komponent.
Upoštevati pa moramo tudi pomanjkljivosti metode, kot so:
• opisovanje je možno le z linearnimi kombinacijami,
• obvezna je normalizacija podatkov pred vpeljavo metode,
• prednostno opiše podatke z več variabilnosti, s čimer lahko izgubimo bistveno
informacijo, ki se morda skriva v podatkih kot signal manjše variance,
•

komponente morajo biti med seboj neodvisne – ortogonalne, kar pri analizi
realnih podatkov praviloma ne velja, zato metoda ne nujno opiše bistvene
informacije.
Z omenjenimi lastnosti lahko zagotovimo, da je PCA metoda zelo uporabna kadar je
nabor podatkov možno opisati z linearno kombinacijo. V primeru, kjer so podatki
razpršeni spiralno, krožno ali kakorkoli medsebojno nelinearno soodvisni, pa postane
metoda PCA neprimerna zaradi predpostavke o linearnosti. Primera dobre in slabe
izvedbe PCA sta prikazana na spodnjih slikah 3.1 in 3.2.

3.2 Metoda T-SNE
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Slika 3.1: Uspešna izvedba PCA.

Slika 3.2: Neuspešna izvedba PCA.

3.2 Metoda T-SNE
Naslednja metoda, ki smo jo uporabili v namen dimenzijskega krčenja, temelji
na uporabi Gaussove normalne in Studentove t-porazdelitve. Imenuje se t-SNE (angl.
t-distributed stochastic neighbour embedding) [21] in predstavlja eno najboljših
nelinearnih metod krčenja dimenzionalnosti na področju strojnega učenja. Največkrat
se uporablja v namen raziskovanja in prikazovanja podatkov, kjer visoko dimenzijski
prostor stisnemo na dve ali tri dimenzije, ki jih lahko nato prikažemo v prostoru.
Metoda sledi naslednjim 4 korakom.
1. Izbere točko T1 in izračuna Evklidsko razdaljo do sosednje točke T2.
Razdaljo nato pretvori v pogojno verjetnost z Gaussovo porazdelitvijo.
2. Izbere točko T1 in izračuna Evklidsko razdaljo do druge sosednje točke
T3, nato razdaljo prav tak pretvori v pogojno verjetnost kot v koraku 1.
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Postopek se ponavlja za vse točke, s čimer priskrbi tako pogojne
verjetnosti, kot tudi podobnosti med vsemi pari točk. Matriko podobnosti
lahko označimo z M1.
3. Razporedi vse točke v nižje dimenzijski prostor (na primer v
tridimenzionalen prostor) in izvede enake izračune kot v koraku 1, le da
tokrat uporabi Studentovo t-porazdelitev in ne Gaussove. Prav tako
izračuna matriko podobnosti M2 v tem prostoru.
4. Primerja matriki M1 in M2 in poizkuša zmanjšati razliko med njima tako,
da bodo pari točk imeli podobne verjetnostne porazdelitve, tako v višjem
kot v nižje dimenzijskem prostoru. Kriterijska funkcija za primerjavo
matriki M1 in M2 je Kullback-Leibler divergenca, ki bo opisana v
kasnejšem poglavju na strani 53. Iskanje optimuma kriterijske funkcije
poteka z metodo gradientnega spusta. Prikaz gradientnega spusta sledi
na sliki 3.3.

Slika 3.3: Gradientni spust.

Razlog uporabe Studentove t-porazdelitve namesto Gaussove normalne
porazdelitve je v tem, da so tako nastali skupki točk bolj razmaknjeni po prostoru. V
primeru Gaussove porazdelitve bi bili ti bolj skupaj, saj je sama oblika Gaussove
funkcije bolj »ozka« v sredini z manj izrazitimi »repi«. Primer uporabe je na spodnji
sliki 3.4, kjer so uporabljene slike števk iz baza imenovane MNIST. Leva slika
predstavlja linearno projekcijo prostora podatkov v dve dimenziji, desna pa predstavlja
krčenje dimenzionalnosti v dvodimenzionalen prostor z metodo t-SNE.

3.3 Metoda UMAP
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Slika 3.4: Primer uporabe metode T-SNE.

3.3 Metoda UMAP
Zadnja izmed obravnavanih metod krčenja dimenzionalnosti se imenuje UMAP
(angl. uniform manifold approximation and projection) [22]. Predstavlja nelinearno
metodo, ki temelji na treh predpostavkah o podatkih:
1. Podatki so enotno razporejeni po prostoru.
2. Riemmanova metrika je lokalno konstantna.
3. Mnogoterost (angl. manifold), je lokalno zvezna. Mnogoterost
predstavlja raznolikost geometrijskih površin, ki so skupaj povezane v
prostoru podatkov. Primeri mnogoterosti so: krogla, svitek, spirala,
elipsa in druge [23].
Delovanje metode lahko posplošimo na dva koraka:
1. Izgradnja obteženega grafa k-najbližjih sosedov.
2. Izračun razporeditve obteženega grafa v nižji dimenziji.
Prikaz v diagramu sledi na spodnji sliki 3.5.

Slika 3.5: Diagram poteka UMAP.
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Nekatere njene lastnosti so:
• metoda ne izvede normalizacije, kar drastično izboljša računske čase,
• metoda upošteva število najbližjih sosedov,
• metoda uporablja družino funkcij za izračun verjetnostnih porazdelitev in ne
prav določene, kot na primer metoda t-SNE s Studentovo t-porazdelitvijo,
• metoda uporablja binarno križno-entropijo kot kriterijsko funkcijo,
• metoda uporablja stohastični gradientni spust za iskanje optimuma.
V namen lažje predstavitve razlik med delovanjem UMAP in t-SNE metode sledi
prikaz razvrstitve na spodnji sliki, kjer so vhodni podatki razvrščeni z obema
omenjenima metodama [24].

Slika 3.6: Primerjava razvrstitve podatkov z metodama UMAP in t-SNE.

Čeprav je metoda t-SNE ena izmed največkrat uporabljenih metod krčenja
dimenzionalnosti, se v primerjavi z njo metoda UMAP izkaže kot hitrejša, hkrati pa
ohrani precej več globalne strukture vhodnih podatkov. V primerjavi je metoda t-SNE
precej bolj »lokalna« v prostoru podatkov.

4 Rojenje

Tehnike rojenja so so postopki, ki prostor podatkov razgradijo in/ali omejijo na
manjšega, ter tako omogočijo lažjo in učinkovitejšo analizo. Kot smo opisali v
uvodnem delu magistrske naloge, rojenje predstavlja tehnike razvrščanja podatkov v
prostoru v manjše podprostore oziroma medsebojno podobne vzorce imenovane roji.
Cilj rojenja je povezati elemente, ki so si med seboj podobni glede na določen kriterij,
ter razmejiti tiste, ki si niso. Tako podobnosti znotraj roja, kot razlike zunaj njega
morajo biti jasne in opisljive. V naslednjih nekaj podpoglavjih bomo opisali najbolj
znane tehnike rojenja. Na sliki 4.1 je prikaz, kako izgleda rezultat rojenja, pri tem pa
različne barve predstavljajo različne gruče.

Slika 4.1: Primer izvedbe rojenja.
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4.1 Rojenje s k-timi povprečji
Rojenje s k-timi povprečji (angl. k-means clustering) je ena izmed
najpreprostejših in najpopularnejših tehnik rojenja. Predstavlja nenadzorovano
metodo, kar pomeni, da za njeno delovanje definicija izhoda ni potrebna, pri
posameznih algoritmih je potrebno določiti število rojev in/ali druge parametre.
Postopek spada pod t. i. delitvene metode (angl. partitioning-based), za katero morata
biti izpolnjena dva pogoja. 1) Vsak roj mora imeti vsaj enega pripadnika in 2) vsak
element mora biti pripadnik natanko enega roja.
Delovanje rojenja s k-timi povprečji lahko opišemo z naslednjimi koraki.
1.
2.
3.
4.
5.

Določimo število rojev.
Naključno generiramo začetna središča rojev.
Za vsako točko izračunamo razdaljo do središč rojev.
Točkam določimo roj, do čigar središča ima najmanjšo razdaljo.
Glede na nove pripadnike izračunamo nova središča rojev, kar storimo z
izračunom povprečja po spodnji enačbi:
1

(𝑖)

𝑐 (𝑖) = 𝑛(𝑖) ∑𝑗 𝑥𝑗

(4.1)

kjer i predstavlja posamezen roj, j pa število elementov v roju.
6. Gleda na novo izračunana središča izračunamo razdalje do vseh točk.
7. Ponavljamo korake od 3 do 6, dokler postopek ne doseže konvergence
ali je preseženo maksimalno število ponovitev.
Prednosti rojenja s k-timi povprečji so hitrost, enostavnost, robustnost in
sposobnost izvedbe brez potrebnega predhodnega znanja o podatkih. Dosežemo lahko
dobre rezultate, v kolikor vhodni prostor ni dimenzijsko prevelik, podatki pa so med
seboj vsaj malo »razmaknjeni«.
Slabosti metode pa so:
• zahteva po določitvi števila rojev, kar ni vedno enostavno določljivo, še
posebej kadar so podatki večrazsežni;
• določitev začetnih središč rojev lahko ima bistven vpliv na končne
rezultate;
•
•
•

vsak element mora biti v natanko enem roju, čeprav se velikokrat podatki
v prostoru »prekrivajo« ali »dotikajo« med različnimi roji;
rojenje osamelcev je praktično nemogoče;
algoritem odpove za podatke z roji, ki niso v obliki hipersfer, tj. krogov
v 2D, krogel v 3D, itd.

4.2 Združevalno hierarhično rojenje
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4.2 Združevalno hierarhično rojenje
Naslednja tehnika rojenja podatkov, ki jo bomo kasneje uporabili je združevalno
hierarhično rojenje (angl. agglomerative hierarchical clustering). Postopki
hierarhičnega rojenja predstavljajo družina metod, pri kateri začetno bazo podatkov
združujemo ali ločujemo v roje, odvisno od zaželene tehnike. Rezultat je najpogosteje
prikazan v obliki drevesa ali dendrograma. V takšni obliki vidimo vmesne korake
metode rojenja in se lahko na podlagi videnih rezultatov odločimo, kateri je najboljši
rezultat rojenja. Poznamo dve tehniki hierarhičnega rojenja, združevalno (angl.
agglomerative) in delitveno (angl. divisive) [19].
Združevalno rojenje temelji na postopku »od spodaj gor«, kar pomeni, da so v
začetku vsi vzorci (slike) vsak v svojem roju. Nato se povzpenjamo po drevesu
navzgor in povezujemo podobne roje med seboj. Če imamo N vzorcev, začnemo z N
roji. Pri delitvenem rojenju je ravno obratno: začnemo z enim rojem in jih delimo proti
N. Za lažje razumevanje je prikaz na spodnji sliki.

Slika 4.2: Združevalno hierarhično rojenje.

V splošnem lahko delovanje združevalnega hierarhičnega rojenja zapišemo z
naslednjimi koraki.
1. Začnemo z n enojnimi roji in vsakemu izračunamo matriko sosednosti,
glede na izbrano funkcijo razdalje. Največkrat je to Evklidska razdalja.
2. Poiščemo najmanjšo razdaljo za izgradnjo novega roja po enačbi:
𝐷(𝐶𝑖 , 𝐶𝑗 ) = min 𝐷(𝐶𝑚 , 𝐶𝑙 )

(4.2)

kjer D predstavlja funkcijo razdalje, ki jo uporabimo pri izračunu matrike
sosednosti, Ci in Cj pa sta roja ki ju združimo.
3. Posodobimo matrike sosednosti z izračunom glede na nove roj.
4. Ponavljamo koraka 2. in 3. dokler niso vsi elementi v istem roju.
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Pri uporabi metode združevalnega hierarhičnega rojenja moramo določiti še tip
povezave (angl. linkage) med roji. Le-teh poznamo več vrst, najbolj osnovni pa je
»posamezni« tip (angl. single). Posamezna povezava pomeni, da je razdalja med
dvema rojema določena glede na dva najbližja soseda v različnih rojih, zaradi česar je
imenujemo tudi povezava najbližjih sosedov. Na drugi strani spektra povezav
poznamo »celoten« tip (angl. complete), ki za izračun novega roja uporabi samo dva
najdlje oddaljena soseda v različnih rojih. Poznamo pa še povezave: povprečni tip,
skupinski povprečni tip, središčni tip in Ward-ov tip.
Prednosti rojenja s postopkom hierarhičnega združevanja so: ni potrebe po
določitvi števila rojev je enostaven za implementacijo in privede do uporabne
predstavitve v obliki dendrograma.
Omenjena metoda pa ima tudi nekaj pomanjkljivosti.
1. Brez definicije željenega števila rojev lahko doseže precej slabše
rezultate.
2. Nikoli se ne more povrniti v prejšnje stanje in v primeru, da se kateri
korak na koncu izkaže kot slab, tega ne moremo optimizirati.
3. Je računsko potratna in v večjih podatkovnih bazah vzame relativno
veliko časa, če jo primerjamo z ostalimi, na primer rojenje s k-timi
povprečji.
4. Glede na izbran tip povezave se lahko pojavi prevelika občutljivost na
osamelce in šum.

4.3 Razširjanje sorodnosti
Naslednja tehnika grupiranja podatkov, ki smo jo uporabili je metoda razširjanja
sorodnosti (angl. affinity propagation). Le-ta stremi k iskanju podatkovnih rojev, pri
čemer je vsak roj opisan s točko imenovano predstavnik. Med točkami se vsako
iteracijo prenesejo sporočila, ki nosijo informacijo, kakšna je njihova primernost
postati predstavnik. Torej vse točke iščejo predstavnika, kateri jim je najbližji, oziroma
najbolj podoben in algoritem se ustavi, ko dobimo dovoljšen nabor predstavnikov, da
opišemo celoten prostor podatkov [25].
Postopek razširjanja sorodnosti začne z izračunom podobnosti med vsemi
točkami. Metrika podobnosti je negativen kvadrat Evklidske razdalje:
𝑠(𝑖, 𝑘) = −‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑘 ‖2

(4.3)
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Pri tem metrika podobnosti predstavlja kako primerna je točka 𝑥𝑘 da postane center
roja za točko 𝑥𝑖 . Postopek razširjanja sorodnosti nato optimizira razporeditev centrov
na takšen način, da minimizira vsoto razdalj vseh točk, do njihovega predstavnika kot:
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 ∑𝑛𝑖=1 𝑠{𝑥𝑖 , 𝑧(𝑥𝑖 )}

(4.4)

𝑍

kjer Z predstavlja nabor predstavnikov 𝑍 = {𝑍(𝑥1 ), … , 𝑧(𝑥𝑛 )}. Pri samem delovanju
postopka je pomembna tudi nastavitev parametra prednosti, ki vpliva na končno število
rojev. Ob večanju parametra prednosti, se število predstavnikov veča in obratno.
Najočitnejša prednost razširjanja sorodnosti je v dejstvu, da za delovanje ni
potrebno podati število končnih rojev. Poleg tega pa se algoritem izkaže za hitrega in
učinkovitega. Slaba lastnost pa je potreba po prilagojeni nastavitvi parametra
prednosti, ki zelo vpliva na končno število rojev.

4.4 Predstavitev rezultatov rojenja
Surovi podatki in rezultati rojenja so lahko natančni, ustrezni in popolni, vendar
brez ustrezne predstavitve in interpretacije potencialno neuporabni. Zato smo v ta
namen poskušali rezultate rojenja predstaviti v čimbolj enostavni in razumljivi obliki.
Hoteli smo prikazati tako vsakega predstavnika znotraj roja, ne glede na to kako tipičen
je za določen roj, kot tudi najbolj ustreznega predstavnika vseh ostalih elementov v
roju.
Primer je dan za rojenje sivinskih slik. Vsi predstavniki roja služijo pregledu, s
katerim preverimo vse slike in ocenimo, kakšne so njihove podobnosti, katere slike so
osamelci oziroma izstopajo ter kolikšen delež je medsebojno podobnih. Primer
takšnega prikaza je na spodnjih dveh slikah, kjer vidimo eno gručo s precej manjšimi
ventrikli, kot drugo.

Slika 4.3: Množica slik samodejno razdeljena v dva roja.
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Naslednji prikaz pa je povprečni predstavnik posameznega roja. Tukaj smo vzeli
vse predstavnike posamezne gruče, ter izračunali njihovo povprečje. S tem prikazom
je razvidno, kako se posamezen predstavnik primerja z drugimi roji. Tako lahko
ocenimo do kakšnih razlik pride med nastalimi gručami, ter kaj lahko pričakujemo
znotraj roja. To so dodatne informacije, ki jih lahko kasneje predvidimo oziroma
stremimo k njim pri analizi rezultatov. Primer takšnega prikaza je na spodnji sliki, kjer
so štirje predstavniki, vsak izračunan kot povprečje vseh elementov v štirih različnih
rojih.

Slika 4.4: Prikaz povprečnih predstavnikov rojev.

5 Avtokodirniki
Velik del magistrske naloge sestavljajo eksperimenti izvedeni s pomočjo
avtokodirnikov (angl. autoencoders), zato torej sledi podrobnejši teoretični opis, kot
tudi opis eksperimentov.

5.1 Teorija
Kot smo že na kratko predstavili v uvodnem poglavju 1.3.4 Avtokodirniki, so
avtokodirniki eden izmed algoritmov strojnega učenja. Predstavljajo umetno
nevronsko mrežo, ki deluje v nenadzorovanem načinu, kar je tudi njihova poglavitna
prednost, v primerjavi z mrežami, ki delujejo na principu nadzorovanega učenja. V
slednjem primeru moramo željene izhode vnaprej določiti. Čeprav je umetna
inteligenca danes napredovala do mere, kjer so celo samo vozeča vozila preprosta
naloga, je večina njenih aplikacij podvržena ročni predobdelavi in označevanju
vhodnih podatkov. Dokler je dimenzionalnost vhodnih podatkov znosna, je takšno
opravilo označevanja še mogoče, današnje velike baze podatkov pa so praviloma
preobsežne. Zato v ospredje vedno bolj prihajajo algoritmi umetne inteligence, ki
predhodnega označevanja podatkov ne potrebujejo, ampak lastnostni le-teh
prepoznajo in izluščijo sami.
Predstavljajmo si osnovni element umetne nevronske mreže, ki ga imenujemo
nevron. Na sliki spodaj sledi diagram nevrona v namen lažje predstavitve.
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Slika 5.1: Nevron.

Nevron predstavlja linearno enoto, v katero prispevajo vsi vhodni podatki – x1, x2 …
xm. Podatki so pri »potovanju« do nevrona obteženi – θ1, θ2 … θm, s čimer se lahko
njihova vrednost oziroma pomembnost v izračunu spremeni. Vsota vseh vhodnih
podatkov je v naslednjem koraku nelinearno preračunana, glede na aktivacijsko
funkcijo, čemur sledi izhod nevrona. Aktivacijsko funkcijo v veliki večini nevronskih
mrež predstavlja sigmoidna funkcija.
Nevronska mreža predstavlja skupaj povezanih več preprostih nevronov na
takšen način, kjer je izhod enega nevrona povezan na vhod v drugega. Prikaz je na
spodnji sliki 5.2.

Slika 5.2: Globoka nevronska mreža.

Skrajno leva stran diagrama predstavlja vhodno plast, ki predstavlja podano bazo
podatkov. Nato sledi več plasti v skritem delu, kjer vsaka enota izvaja prej omenjene
izračune. Vsem izračunom sledi izhod nevronske mreže na desni strani. Prikazana
nevronska mreža je imenovana globoka nevronska mreža (angl. deep neural network),
saj ima v svojem skritem delu večje število plasti. Kako se uči nevronska mreža?

5.2 Ogrodje in delovanje
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Nevronske mreže se v večini primerov učijo po principu vzvratnega širjenja (angl.
backpropagation), s čimer se poskuša minimizirati napako med z mrežo preračunano
izhodno in referenčno (ciljno) vrednostjo. Napako ovrednoti takoimenovana izgubna
funkcija, to je skalarna funkcija, katere signal se nato širi v vzvratni smeri skozi mrežo
od izhodna proti vhodu in pri tem prilagaja vrednosti uteži [26].
Do sedaj smo opisali kako deluje nevronska mreža v primeru nadzorovanega
učenja, kjer podamo tako vhode kot željene izhode. V primerih, kjer nimamo
označenih željenih izhodov, lahko uporabimo nenadzorovano nevronsko mrežo –
Avtokodirnik. Njegova struktura bo predstavljena v kasnejšem poglavju, je pa zelo
podobna strukturi nevronske mreže. Prav tako imamo vhodni, skriti in izhodni del.
Razlika je v skritem delu, ki ga v tem primeru imenujemo »ozko grlo« (angl.
bottleneck).
Avtokodirnik predstavlja nevronsko mrežo, ki za svoje učenje ne potrebuje
označenih parov vhodov – izhodov, ampak samo vhode. Takšen način delovanja
imenujemo nenadzorovano učenje. Metoda vzvratnega širjenja v primeru
avtokodirnika deluje na način, kjer poskuša izhodne vrednosti čim bolj približati
vhodnim. Takšen sistem vhodne podatke pripelje do ozkega grla, ki je dimenzijsko
precej manjši od vhodne plasti. Ta del avtokodirnika imenujemo kodirnik (angl.
encoder). Podatki ozkega grla se nato prevedejo na izhodno plast, ki je dimenzijsko
enaka vhodni plasti. Ta del avtokodirnika imenujemo dekodirnik (angl. decoder).
Rekonstrukcija podatkov je poglavitna značilnost avtokodirnikov. To pomeni, naučiti
nevronsko mrežo, kako lahko iz dimenzijsko zelo omejenega ozkega grla predvidi, kaj
je bilo podano na vhodu in to rekonstruira.
Naslednji je seznanitev s naprednejšo obliko avtokodirnika, ki ga imenujemo
variacijski avtokodirnik (angl. variational autoencoder). To je kodirnik, ki v svojem
ozkem grlu ne vsebuje le ene skrčene dimenzije, ampak je ta razdeljena na tri dele –
standardni odklon, srednjo vrednost in vzorčenje. Za lažjo predstavitev sledi shematski
prikaz in podrobnejši opis v naslednjem poglavju.
V raziskovalni literaturi se avtokodirniki izkažejo, kot zelo uporabno in
napredno orodje pri analizi magnetno resončančnih slik v namen raziskovanja
možganskih bolezni [27].

5.2 Ogrodje in delovanje
Avtokodirniki so po zgradbi precej enostavna nevronska mreža. Kljub
preprostosti pa so zelo zmogljivi in v resničnem svetu tudi uporabni. Variacijski
avtokodirnik predstavlja eno izmed nadgradenj osnovnega avtokodirnika.

50

5 Avtokodirniki

5.2.1 Variacijski avtokodirnik v splošnem
Kot smo omenili v uvodnem delu tega poglavja, so avtokodirniki sestavljeni iz
treh delov – kodirnika, ozkega grla in dekodirnika. Na sliki 5.3 je prikaz variacijskega
avtokodirnika, pri kateremu lahko opazimo razdelitev ozkega grla na tri dele. Kljub
različni obliki ozkega grla ostaja preostala struktura mreže enaka, prav tako njena
naloga: na vhodu imamo sliko, ki jo avtokodirna mreža poskuša rekonstruirati na
izhodu. Vhodna in izhodna slika na shemi 5.3 sta dejanski sliki nastali med
eksperimenti v magistrski nalogi. V namen lažjega pisanja bomo v naslednjih
poglavjih variacijski avtokodirnik označevali kar kot avtokodirnik ali VAE.

Slika 5.3: Variacijski avtokodirnik.

Kodirnik predstavlja skrajno levi del VAE. V literaturi je včasih označen kot
»prepoznavni model«, saj je njegova naloga prepoznavanje lastnosti vhodnih
podatkov. Kodirnik je skupek več med seboj povezanih plasti. Te so lahko polnopovezane, konvolucijske ali združevalne, ki vhod »stisnejo« v dimenzijsko manjši
prostor. Vhod je lahko vektor ali matrika, pri čemer se razlikuje le dimenzijski prostor
plasti, ali so te dvo- ali tro- dimenzionalne.
Dekodirnik predstavlja skrajno desni del VAE, ki je namenjen prevedbi
latentne predstavitve podatkov ozkega grla v približek vhodnim podatkom. Zaradi
svoje funkcije poustvarjanja podatkov iz manjše dimenzije, ga lahko označimo kot
»generativni model«. Sestavljen je lahko iz nadvzorčnih in dekonvolucijskih plasti.
Podrobnejši pogled v arhitekturo kodirnika in dekodirnika bomo predstavili v
naslednjem poglavju.

5.2 Ogrodje in delovanje
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5.2.2 Kodirnik in dekodirnik
Tipični variacijski avtokodirnik je sestavljen iz konvolucijskih plasti. Sledeči
opisi veljajo za poljubne vhode, kot sem že dejal so lahko to vektorji ali matrike. V
našem primeru je bil vhod slika.
Konvolucija predstavlja uteženo vsoto vrednosti znotraj jedra, ki ima vnaprej
določeno velikost. Tipična jedra so velikosti 3x3(x3) ali 5x5(x5) elementov, njihove
vrednosti pa niso vnaprej določene, ampak se jih naučimo na osnovi danih podatkov.
Konvolucijska plast v 2D prostoru je prikazana na sliki 5.4.

Slika 5.4: 2D konvolucija.

V kodirniku začnemo s konvolucijskimi plastmi, s katerimi poskušamo izločiti
značilnice slike. Med posameznimi plastmi konvolucije lahko izvedemo združevanje
(angl. pooling), s čimer zmanjšamo število parametrov. Pri tem izračunamo določeno
statistično veličino v poljubno velikem oknu znotraj slike, najpogosteje je to
maksimalna vrednost. Prikaz združevanja z maksimalno vrednostjo je na sliki 5.5.

Slika 5.5: Združevanje z maksimalno vrednostjo.

Združevanje je eden izmed načinov kako zmanjšati dimenzijo vhoda, saj z
združevalnim filtrom 2x2x2 prepolovimo velikost prejšnje plasti. Drugi način
zmanjšanja dimenzije je primer, ko ob konvoluciji na robove slike ne dodajamo
vrednosti s postopkom »padding«. S tem na vsakem robu izgubimo vrednosti zaradi
samega dimenzijskega neskladja, na primer pri jedru 5x5x5 izgubimo na vsakem robu
2x2x2 vrednosti. Še tretji način zmanjševanja dimenzije pa je z uporabo večjega
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koraka premika (angl. stride). Če se med računanjem utežene vsote premikamo za
večji korak, na primer dve, bo izhodna dimenzija polovico manjša. Največkrat pa v
arhitekturi kodirnika in konvolucijskih nevronskih mrež v splošnem uporabljamo
kombinacijo vseh treh tehnik, saj ima vsaka svoje prednosti in slabosti, ter v vsakem
koraku se lahko ena izkaže kot boljša od druge in obratno. Zadnji korak pred ozkim
grlom je krčenje v eno dimenzijo. To naredimo z izravnalno (angl. flatten layer) in
polno povezano plastjo (angl. dense layer). Sledi latentna predstavitev podatkov v
vnaprej določeno število skalarjev oziroma latentni vektor.
Nadaljevanje ozkega grla je vhod v dekodirnik. Sedaj moramo dimenzijsko
skrčene podatke prevesti v prvotno, vhodno velikost. Prvi korak je prevedba iz
latentnega vektorja v matriko iste velikosti kakršna je bila na vhodu v ozko grlo. Iz
»skrčene« matrike začnemo graditi večjo. Tudi tukaj se poslužujemo več načinov
dimenzijskega širjenja. Prvi način je uporaba plasti nadvzorčenja (angl. up sampling),
ki dvakratno (ali večkratno) povečajo dimenzijo vhodne matrike. To storijo tako da
vsakemu elementu dodajo elemente. Torej 1x1x1 postane 2x2x2. Dodane vrednosti so
lahko elementu enake, ničle ali kako drugače določene. Primer s ničlami je prikazan
spodaj.

Slika 5.6: Nad vzorčenje.

Plastem nadvzorčenja sledijo transponirani konvolucijske plasti (poznane tudi kot
dekonvolucijske plasti). Ti predstavljajo konvoluciji soroden postopek, s katerim
lahko razširimo dimenzijo. Velikost razširitve je v tem primeru odvisna od velikosti
jedra in koraka nadvzorčenja. Po zadostnih plasteh nadvzorčenja in dekonvolucije
dobimo izhod enake velikosti kot je vhod. Izhod je slika, ki jo nato primerjamo z
referenčno v kriterijski funkciji.
S tem sem opisal večino plasti in njihovih lastnosti, ki se uporabljajo pri
arhitekturi VAE. Obstajajo še druge plasti kot na primer skupinska normalizacija
(angl. batch normalization), ki normalizira skupino vzorcev za izračun popravka uteži
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z odštevanjem srednje vrednosti in deljenjem s standardnim odklonom, ter tako poveča
stabilnost modela. V VAE modelu so potrebne tudi aktivacijske funkcije, ki določajo
nelinearno preslikavo izhodov posameznih nevronov. V mojih izvedbah VAE sem
aktivacijske funkcije vključeval za vsako konvolucijsko plast. Seveda pa so lahko
aktivacijske funkcije samostojne in zamenljive. Še dodaten primer plasti, ki se
uporablja v arhitekturi VAE je »pokrči in vzbudi« plast (angl. squeeze and excitation
block), ki pa ga bom dodatno opisal v podpoglavju 5.2.6 Model s pokrči in vzbudi
plastjo.

5.2.3 Kriterijska funkcija
Variacijski avtokodirnik se razlikuje od običajnega avtokodirnika ravno po
kriterijski funkciji. Medtem ko AE optimira le napako izračunanega izhoda med
referenčnim vhodom, je delovanje VAE dopolnjeno z dodatno izgubno funkcijo. Tukaj
s kodirnikom vhod ne zakodiramo le v eno točko, ampak v zvezno porazdelitev z
vnaprej določeno obliko. Ta precej arbitrarna predpostavka dodatno stabilizira učenje
VAE. V večini izvedb zveznost latentnega prostora stremi k Gaussovi razporeditvi s
srednjo vrednostjo 0 in varianco 1, 𝒩(0,1). Zato izračunamo namesto enega
enodimenzionalnega vektorja latentnega prostora kar dva: vektor srednjih vrednosti µ
in vektor standardnih odklonov σ, ki skupaj definirata Gaussovo oziroma normalno
porazdelitev latentnih spremenljivk.
Dodatna funkcija izgube, ki je vpeljana v VAE, oceni, kako se izračunana
vektorja µ in σ približata Gaussovi porazdelitvi. Izgubna funkcija je običajno
Kullback-Leibler (KL) divergenca in pove, kako podobni ali različni sta si dve
verjetnostni porazdelitvi. V primeru učenja VAE stremimo k čim večji podobnosti med
porazdelitvijo latentnih spremenljivk in Gaussovo porazdelitvijo. KL divergenca je
opisana v enačbi (5.1), kjer iščemo podobnost med normalno porazdelitvijo in
porazdelitvijo z naših latentnih spremenljivk.
𝒟[𝒩(𝜇(𝑋), 𝜎(𝑋)) ∥ 𝒩(0,1)] = 𝔼[𝑙𝑜𝑔

𝒩(𝜇(𝑋),𝜎(𝑋))
𝒩(0,1)

],

(5.1)

kjer 𝒟 predstavlja razliko, 𝒩 normalno porazdelitev s podanimi parametri in 𝔼
pričakovanje. Prevedba enačbe v primeru VAE privede do spodnje enačbe:
𝒟[𝒩(𝜇(𝑋), 𝜎(𝑋)) ∥ 𝒩(0,1)] =

1
∑[e(𝜎(X))
2

+ μ2 (X) − 1 − 𝜎(X)],

(5.2)

54

5 Avtokodirniki

kar predstavlja našo izgubno funkcijo. Na tem mestu je potrebno dodati, da smo do
sedaj v VAE s kodirnikom prevedli vhod v dva vektorja µ in σ. Preden lahko začnemo
z učenjem, se srečamo s težavo, kako dobiti iz teh dveh vektorjev, skupek z. Zato z
naslednjim korakom izvedemo takoimenovani reparametrizacijski trik, kjer
izračunano porazdelitev prevedemo v Gaussovo z enačbo:
1

𝑧 = 𝜇(𝑋) + 𝑒 2𝜎(𝑋) ∗ 𝜀,

(5.3)

kjer epsilon - ε predstavlja naključno vrednost normalne porazdelitve. S tem dobimo
vzorce - vektor z.
Pri učenju VAE uporabimo torej KL divergenco, opisano v enačbi (5.2), drugi
del kriterijske funkcije pa predstavlja rekonstrukcijska izguba. To izračunamo kot
preprosto povprečno kvadratno napako (angl. mean squared error) med vhodom in
izhodom, kot je opisano v enačbi (5.4).
𝑀𝑆𝐸 =

1
2

̂𝑖 )2
∑𝑛1(𝑌𝑖 − 𝑌

(5.4)

Na koncu obe izgubi seštejemo skupaj in izračunamo povprečno vrednost.
5.2.4 Model s konvolucijskimi plastmi
Arhitekturno najpreprostejši VAE je takšen, ki vsebuje le konvolucijske plasti.
Kljub preprostosti pa se izkaže kot zelo uporaben. Kodirnik smo v tem primeru
sestavili iz treh konvolucijskih plasti, ki so imele aktivacijsko funkcijo ReLU (angl.
rectified linear unit). ReLU predstavlja računsko manj potratno nelinearno funkcijo,
nevronske mreže pa z njeno uporabo izkazujejo hitrejšo konvergenco kot z drugimi
aktivacijami, na primer hiperboličnim tangensom [28]. Prva konvolucijska plast
kodirnika je v tem modelu imela korak premika 1, ostale dve pa 2. Pri konvolucijskih
plasteh je pomembno še število filtrov. Večje število filtrov večinoma pomeni bolj
podrobno izločanje značilnic. Na začetku so izločene značilnice bolj smiselne kot v
globljih plasteh kodirnika, zato sem v prvem nivoju konvolucije določil manjše število
filtrov, ki sem jih nato povečeval. Prva konvolucija jih je imela 32, vsaka naslednja pa
dvakrat več, torej 64 in 128. Vse konvolucijske plasti so imele jedro velikosti 3x3x3,
dodatne vrednosti izven robov slike pa so bile nastavljene kot enake notranjim
vrednostnim. Dimenzijo vhodne slike sem tako zmanjšal za štirikrat. V primeru
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obrezanih slik okoli ventriklov vhodne velikosti (72, 88, 72) so se te preslikale polja
značilnic velikosti (18, 22, 18). Naslednji korak je izravnalna plast, ki polja značilnic
na izhodu kodirnika prevede v enodimenzionalni vektor. Nato sledijo polno povezane
plasti, in sicer najprej ena, na katero se povežeta še dve. Prva deluje kot most, ki
prevede izhod kodirnika v ozko grlo, ter uporablja ReLU aktivacijsko funkcijo.
Naslednji dve polno povezani plasti predstavljata vektorja srednje vrednosti µ in
standardnega odklona σ. Nato sledi reparametrizacijski trik, ki sem ga omenil v
prejšnjem podpoglavju. Velikost ozkega grla in s tem dolžino vektorjev sem določal
poljubno, največkrat pa se je število spremenljivk gibalo med 75 in 150 elementov. V
primeru velikosti 100 spremenljivk je do sedaj nastalo nekaj več kot 91 milijonov
prostih parametrov, ki se jih bo VAE moral naučiti.
Iz vektorja vzorcev z nato sledi začetek dekodirnika. Tukaj sem ravno po
nasprotnem postopku kodirnika začel s polno povezano plastjo z aktivacijsko funkcijo
ReLU. Temu je sledila sprememba oblike vektorja v matriko velikosti, kakršna je bila
na izhodu kodirnika. Za tem sledijo tri transponirane konvolucije, s koraki premika 2,
2, 1 in številom konvolucijskih filtrov 128, 64, 32, ravno obratno kot na začetku. Za
prevedbo slike na izhod sem uporabil še četrto plast transponirane konvolucije, ki sem
ji določil sigmoidno aktivacijsko funkcijo, en filter in korak premika 1.
Opisano predstavlja celotno arhitekturo modela VAE s konvolucijskimi plastmi.
Sledi še izračun kriterijske funkcije in učenje. Celoten VAE v primeru, ki sem ga opisal
z velikostjo ozkega grla 100 spremenljivk, je proizvedel čez 180 milijonov prostih
parametrov, kar predstavlja računsko zelo zahteven in potraten algoritem. Več
parametrov načeloma pomeni tudi boljše rezultate, zaradi česar sem se odločil takšno
arhitekturo obdržati. Prikaz je na spodnji sliki.

Slika 5.7: Model s konvolucijskimi plastmi.
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5.2.5 Model z združevalnimi plastmi
Implementacija združevalnih plasti v variacijski avtokodirnik je bil naslednji
korak testiranja različnih arhitektur v sklopu magistrske naloge. Kodirnik so sestavljali
konvolucijske plasti z aktivacijskimi funkcijami ReLU. Zgrajen model se je začel kot
prejšnji omenjeni, torej prva plast je bila konvolucijska s korakom premika 2.
Naslednja konvolucijska plast pa je za razliko od prejšnje imela korak premika 1 in
zato smo dimenzijsko krčenje izvedli z združevalno plastjo. Le-ta je izračunala
maksimalno vrednost znotraj 2x2x2 velikega okna. Temu je sledila še ena
konvolucijska in nato še en združevalna plast. To predstavlja konec kodirnika in
prevedbo v ozko grlo, po enakem postopku kot v prejšnjem modelu. Konvolucijske
plasti kodirnika so imele število filtrov 32, 64 in 128, kot v prejšnjem modelu.
Naslednji korak VAE je izgradnja dekodirnika. Njegova zgradba je ravno analogna
kodirniku, torej na mestih, kjer sem uporabil združevalne plasti, sedaj uporabim nad
vzorčenje. Nad vzorčna plast je na prvem mestu, kjer uporabim okno velikosti 2x2x2.
Naslednja plast je transponirana konvolucija, s korakom premika 1. Obe dve plasti se
ponovijo še enkrat, čemur pa sledi zadnja transponirana konvolucija s korakom
premika 2. Kot v prejšnjem modelu sledi še zadnja transponirana konvolucija s
korakom premika 1, številom filtrov 1 in sigmoidno aktivacijo. Konvolucije
dekodirnika imajo število filtrov 128, 64 in 32.
Celoten VAE, ki sem ga opisal obsega manjše število prostih parametrov kot v
prejšnjem primeru s samimi konvolucijskimi plastmi. Parametrov za učenje je bilo
malo manj kot 24 milijonov.

Slika 5.8: Model s združevalnimi plastmi.
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5.2.6 Model s pokrči in vzbudi plastjo
Naslednja arhitektura, ki smo jo preizkusili pri variacijske avtokodirniku je bila
z uvedbo plasti »pokrči in vzbudi« (angl. squeeze and excitation block) imenovano
krajše kot SE. Plast SE predstavlja blok v arhitekturi konvolucijskih nevronskih mrež,
ki se je izkazala kot izjemno uspešna. Uvedba te plasti lahko bistveno izboljša
sposobnosti nevronske mreže z minimalno računsko zahtevnostjo [29].
Pokrči in vzbudi plast v prvem koraku stisne vsak »kanal« nevronske mreže v
numerično vrednost, z metodo globalnega povprečnega krčenja. Nato sledita dva polno
povezana nivoja, prvi s ReLU in drugi s sigmoidno aktivacijsko funkcijo. Na koncu
izhoda še pomnožimo. Prikaz celotnega VAE s dodano SE plastjo je prikazan na
spodnji sliki, njegovo število prostih parametrov pa je bilo, kot pri prejšnjem modelu,
malo manj kot 24 milijonov.

Slika 5.9: Model s pokrči in vzbudi platjo.

5.3 Učenje in validacija modela
Glavna naloga vseh nevronskih mrež je razčleniti vzorce vhodnih podatkov in iz
njih izluščiti za dano nalogo pomembne značilnosti. To pa lahko dosežemo le z
ustreznim učenjem. Učenje predstavlja nastavljanje uteži nevronov v mreži, s čimer se
slabijo ali jačajo medsebojne povezave. Samo učenje pa poteka po določenih
smernicah oziroma pravilih, ki jih nastavljamo s parametri.
5.3.1 Nastavitve parametrov
Parametre avtokodirnika lahko razdelimo v dve skupini. Prvi skupini zajema
parametre same arhitekture VAE. V drugi skupini zajemamo parametre, ki ne posegajo
v arhitekturo VAE.
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Parametre prve skupine smo spreminjali med samim snovanjem modelov, ti pa
so bili:
• število filtrov posamezne plasti,
• tipi aktivacijskih funkcij (ReLU, sigmoidna, linearna in druge),
• korak premika,
• velikost jedra in
• velikost latentne dimenzije.
S spreminjanjem teh parametrov smo poskušali odkriti model, ki bi najbolje privedel
do željenih rezultatov, ob tem pa je potrebno poudariti, da so različni parametri
predstavljali tudi različne modele. To pomeni, da naučene uteži niso bile zamenljive
med modeli. Med eksperimenti smo spreminjali vse omenjene parametre, od vseh pa
smo največkrat preizkušali različne vrednosti latentne dimenzije. Ta parameter je
predstavljal največji faktor pri natančnosti in ostrosti rekonstruirane slike, kot tudi pri
številu prostih parametrov.
Parametre druge skupine smo spreminjali med večkratno uporabo istih modelov,
to pa pomeni, da smo lahko z določenimi parametri prišli do rezultatov, nato pa
parametre spremenili in učenje nadaljevali. Ti parametri so bili:
• število slik v skupini (ang. batch),
• število iteracij oziroma epoh in
• razmerje zašumljenih slik proti prvotnim slikam.
Število slik v skupini smo prilagajali zaradi omejitev velikosti računalniškega
pomnilnika. Število iteracij nam je pomenilo, kolikokrat je model izvedel učenje z
vsemi učnimi slikami. Število iteracij smo spreminjali glede na stanje konvergence.
Razmerje zašumljenih slik proti prvotnim slikam pa smo uporabljali za povečevanje
baze slik in variabilnosti vhodnih podatkov. Ta parameter je v večini primerov bil kar
ena proti ena.
5.3.2 Metrike sposobnosti
Ocenjevanje opravljenega dela je precej težje opravilo, kot se zdi na prvi pogled.
Rezultat eksperimenta mora biti objektivno določen kot bolj ali manj uspešen, hkrati
pa podprt z numeričnimi oziroma kvantitativnimi vrednostmi. V ta namen smo
avtokodirnikom določili več metod določevanja ocene njihove uspešnosti, tako
imenovane metrike sposobnosti. Potrebno je omeniti, da avtokodirnik za učenje
uporablja kriterijsko funkcijo, metrike sposobnosti pa so ocene, ki sledijo po
končanem eksperimentu in kvantitativno določijo uspešnost rezultatov.
Prva metrika, ki smo jo vključili je bila mera SSIM oziroma mera strukturne
podobnosti (angl. structural similarity). Kot pove njeno ime, ta metrika ocenjuje
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podobnost dveh slik. V našem primeru smo uporabili originalno in z avtokodirnikom
rekonstruirano sliko. Je naprednejša od tradicionalnih metod, kot so na primer srednja
kvadratična vrednost ali metoda PSNR (angl. peak signal to noise ratio). Njena
prednost pa je, da namesto ocene absolutne napake med dvema slikama oceni
strukturno razliko med dvema slikama, s tem da območje primerjave enega slikovnega
elementa poveča na sosednje in oceni celotno okolico. S tem deluje bolj po vzoru
človeškega dojemanja podobnosti slik. Mera ima razpon na intervalu od 0 do 1, kjer 1
predstavlja podobnost slike same s seboj. Pri ocenjevanju uspešnosti rekonstrukcije
avtokodirnika smo izračunali SSIM mero za vse slike, nato pa izračunali njihovo
povprečno vrednost. Enačba ki opisuje mero SSIM je zapisana:
𝑆𝑆𝐼𝑀(𝑥, 𝑦) =

(2µ𝑥 µ𝑦 +𝑐1 )(2𝜎𝑥𝑦 +𝑐2 )
(µ2𝑥 +µ2𝑦 +𝑐1 )(𝜎𝑥2 +𝜎𝑦2 +𝑐2 )

,

(5.5)

kjer:
•
•
•
•

µx in µy predstavljajo srednjo vrednost slike x in y,
σx2 in σy2 predstavljajo varianco slike x in y,
σxy predstavlja kovarianco med slikama,
c1 in c2 pa sta določena faktorja.
Druga uporabljena metrika sposobnosti je bila nadgradnja metrike SSIM, v
kateri uporabimo več zaporednih ocenjevanj in ne le ene. Metrika se imenuje MSSSIM (angl. multi-scale structural similarity) in se prav tako izračuna med originalno
in rekonstruirano sliko.
Tretja uporabljena matrika je bolj poznana in tradicionalna, srednja kvadratna
napaka. Ta se med dvema slikama izračuna kot:
𝑀𝑆𝐸(𝑥, 𝑦) =

1
𝑚∗𝑛

𝑛−1
2
∑𝑚−1
𝑖=0 ∑𝑗=0 [𝑥(𝑖, 𝑗) − 𝑦(𝑖, 𝑗)]

(5.6)

Četrta uporabljena metrika, ki sem jo uporabljal za ocenjevanje uspešnosti
rekonstrukcije, pa je bila mera SCC, tj. koeficient prostorske soodvisnosti (angl.
spatial correlation coefficient). Išče podobnosti med neposredno bližino slikovnih
elementov in njihovimi vrednostmi. To stori z izračunom korelacije med dvema
slikama.
5.3.3 Potek učenja
Glavna lastnost, ki jo omenjamo skozi celotno magistrsko nalogo in predstavlja
srž nevronskih mrež je sposobnost samodejnega učenja. Kot smo omenili, so
nevronske mreže sestavljene iz nevronov in obteženih povezav med njimi. Učenje
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predstavlja spreminjanje parametrov, torej nevronov in uteži, na način, ki privede do
manjšanja kriterijske oz. izgubne funkcije.
Prvi korak učenja je prevedba vhodnih podatkov do izhoda, kjer so uporabljeni
privzeti parametri in na izhodu modela avtokodirnika prejmemo rekonstruirano sliko.
V naslednjem koraku izračunamo izgubno funkcijo, ki smo jo definirali že v arhitekturi
VAE. V idealnem primeru bi bila funkcija izgube enaka nič, v realnem primeru pa
moramo parametre modela spremeniti, kar pa storimo z metodo vzvratnega širjenja
(angl. backpropagation).
Metoda vzvratnega širjenja je postopek, ki v majhnih korakih privede do
spremembe parametrov nevronske mreže. Začenši na izhodnem nivoju, se premikamo
po nevronskih plasteh proti začetni plasti. Tukaj pa pride v poštev naš
reparametrizacijski trik, brez katerega te metode ne bi mogli izvesti. V enačbi 5.7 smo
prikazali izračun vektorja porazdelitve in za lažjo interpretacijo ga bomo ponovili še
tukaj v enostavnejši obliki. Vektor vzorčenja z je predstavljeno kot:
𝑧 =𝜇+𝜎∗𝜀
(5.7)
in predstavlja skupek vektorja srednje vrednosti µ in vektorja standardnega odklona σ,
spremenljivka ε pa predstavlja naključno spremenljivko vzeto iz normalne
porazdelitve 𝒩(0,1). Metoda vzvratnega širjenja ne more potekati preko vozlišča, ki
ima stohastične lastnosti. »Trik«, kot ga imenujemo, prestavi stohastično
spremenljivko ε izven prvotne oblike vektorja vzorčenja. Izločitev stohastične
spremenljivke ε nam omogoča, da v modelu skozi µ in σ širimo metodo vzvratnega
širjenja, kar v prvotni obliki vektorja z ne bi bilo mogoče izvesti. Grafični prikaz za
lažje razumevanje je na sliki 5.10 spodaj.
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Slika 5.10: Prvotna in reparametrizirana oblika.

Sedaj, ko razumemo zakaj smo izvedli reparametrizacijski trik, se lahko lotimo
podrobnosti kako deluje sama metoda vzvratnega širjenja. Na izhodu VAE (ali
katerikoli nevronske mreže) dobimo vektor oziroma sliko, ki jo primerjamo z
referenčno na vhodu. Razlika med njima je uporabljena v izračunu kriterijske funkcije.
Če si predstavljamo enega izmed izhodnih nevronov, se po izračunu napake algoritem
vpraša, kako spremeniti aktivacijo izhodnega nevrona, da se bo ta napaka zmanjšala.
Ker aktivacije ne more neposredno spremeniti, je naslednji korak, kako spremeniti
uteži do izhodnega nevrona, da se bo aktivacija spremenila tako, da se bo napaka
zmanjšala. In sprememba teh uteži, s postopkom premikanja po plasteh od izhoda proti
vhodu nevronske mreže je osnovna ideja metode vzvratnega širjenja. Po izračunu
napake, je naslednji korak izračun njenega odvoda glede na aktivacijo nevrona, čemur
sledi še zadnji korak, izračun odvoda napake glede na vhodne uteži, kar lahko
zapišemo kot:
𝜕𝐸
𝜕𝜔

𝜕𝑎 𝜕𝐸

= 𝜕𝜔 𝜕𝑎,

(5.8)

kjer E predstavlja napako, ω uteži, in a aktivacijo. Algoritem nato sledi postopku
najstrmejšega spusta, tj. negativna gradientna metoda, kar predstavlja premikanje po
prostoru uteži v smeri, ki pripelje do optimalnih uteži ω.
Uspešnost metode gradientnega spusta je odvisna od računske sposobnosti, ki jo
imamo na voljo, ter od izbrane učne konstante (angl. learning rate). Učna konstanta
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nam predstavlja »dolžino koraka«, ki ga izvedemo pri premikanju po prostoru uteži.
Poznamo več metod, kako se učna konstanta spreminja tekom spuščanja, kot so
RMSprop, AdaGrad, Adam in druge. Težave računske sposobnosti pa rešujemo z
manjšim zajemom skupin podatkov. Izvedba gradientnega spusta za vse podatke
naenkrat bi bila prezahtevna, zaradi česar skupino podatkov razdelimo v več manjših
skupin. Lahko vzamemo po samo en vzorec (angl. sequential), kar zaradi slabe
konvergence ni priporočljivo, lahko pa vzamemo manjše skupine vzorcev (angl.
minibatch), ki zagotovijo zadostno konvergenco in so računsko obvladljive.
Opisan postopek se v VAE oziroma v vseh nevronskih mrežah izvaja iterativno,
toliko časa, dokler ni dosežen zadovoljiv rezultat, ali pa je doseženo maksimalno
število epoh.
5.3.4 Primerjava modelov in podrobnosti avtokodirnikov
Kot smo spoznali v prejšnjih poglavjih se modeli med seboj razlikujejo v mnogih
pogledih. Zaradi tega poteka njihovo učenje različno dolgo in pod različnimi pogoji.
V tabeli spodaj (5.1) sledi primerjava različnih modelov variacijskih avtokodirnikov v
namen lažje predstave kompleksnosti in računalniške potratnosti samega sistema.
Model VAE

Število
parametrov

Čas učenja

Število epoh

Velikost
skupine

Razmerje
zašumljenih slik

S konvolucijskimi
plastmi

184,406,989

~58 ur

175

2

0.5

Z združevalnimi
plastmi

23,941,453

~42 ur

115

4

0.5

S »pokrči in
vzbudi« plastjo

23,943,501

~44 ur

70

4

0.5

Tabela 5.1: Primerjava podatkov učenja modelov VAE.

Iz tabele zgoraj je razvidno, da smo za učenje modela z največjim številom
parametrov porabili največ časa. Ta je presegal obdobje dveh dni, kar nakazuje, da je
učenje takšnih modelov časovno potratno opravilo. Zaradi računske kompleksnosti
predstavlja računalniško potratno opravilo, zaradi česar ustrezno prilagajamo tudi
velikost skupine (angl. batch size) in število epoh. Podatek razmerja zašumljenih slik
nam pove, kolikšnem deležu slik je bil dodan šum tekom učenja. V vseh primerih smo
uporabili polovico izvirnih ter polovico popačenih slik.
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Sama kompleksnost učenja je ena izmed glavnih omejitev področja umetne
inteligence. Vsak model bi lahko izboljšali z večanjem števila prostih parametrov,
velikostjo skupin ali z daljšanjem učenja, vendar kaj kmalu ugotovimo, da sistem po
svoji kompleksnosti uide izven računalniške obvladljivosti.

6 Poskusi in rezultati
Če se povrnemo k namenu magistrske naloge, opisanem v poglavju
1.4 Motivacija za delo, je naš željen rezultat razvrstitev raznovrstnih slik v različne
kategorije. Želimo si, da bi v posamezni kategoriji lahko identificirali slike bolnikov,
ki so si med seboj enaki po tipu bolezni oziroma zdravstvenem stanju. Prav tako si
želimo, da bi si bolniki znotraj posamezne kategorije bili podobni med seboj glede na
demografske podatke, kot sta starost in drugi. Na takšen način bi končni rezultat
predstavljale različne kategorije bolnikov, od bolnih z visoko stopnjo prizadetosti,
tistmi s srednjo ali nižjo stopnjo prizadetosti, in zdrave. Korelacija demografskih
podatkov z izločenimi skupinah bi bil zaželen pozitiven uspeh, s katerim bi lahko
označili kategorije tudi kot starejši, srednjih let in mlajši oz. glede na spol.
V naslednjih nekaj podpoglavjih bodo prikazani rezultati z uporabo metod
opisanih v prejšnjih poglavjih. Za analizo smo uporabili podatke, ki smo jih imeli na
voljo in smo jih opisali v poglavju 2 na strani 27. V zadnjem delu tega poglavja, bodo
predstavljene korelacije s demografskimi podatki o bolnikih.

6.1 Rojenje tridimenzionalnih in dvodimenzionalnih slik
6.1.1 Neposredno rojenje
Prvi poskus je temeljil na uporabi metod rojenja na samih slikah, brez
dimenzijske redukcije ali druge oblike pred obdelave. Slike smo generirali z
generatorjem omenjenim v poglavju 2.2 Podatkovni generator, nato pa jih uporabili v
posamezni metodi rojenja. Pri tem je potrebno omeniti, da smo vse poskuse izvedli
večkrat, saj smo le tako lahko objektivno ocenili uspešnost algoritma. Uspešnost
algoritmov lahko namreč zavisi od začetne inicializacije, ki je pogosto izvedena
naključno. Poskuse, ki so pri ogledu rezultatov na oko izgledali nezadovoljivi, smo
izločili iz nadaljnje obravnave.
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Rezultati neposrednega rojenja množice slik niso bili najbolj uspešni. Uporabili
smo metode k-tih povprečij, združevalno hierarhično rojenje in razširjanje sorodnosti.
Razširjanje sorodnosti se je izkazalo najslabše za rojenje surovih slik. Ne glede
na nastavitev faktorja prednosti (angl. damping) je bil rezultat vseh poskusov
nezadovoljiv. Algoritem je razvrstil vse slike v en roj, ali pa je razvrstil vsako sliko v
svoj roj. S temi rezultati nismo bili zadovoljni, zato nadalje nismo analizirali.
Naslednja serija poskusov je zajemala rojenje z metodo združevalnega
hierarhičnega rojenja. Glede na rezultate poskusov smo ugotovili, da se najbolj izkaže
je tip povezave »povprečni«. Kljub temu, podobno kot pri razširjanju sorodnosti,
rezultati niso bili zadovoljivi. V večini primerov so posamezni roji vsebovali večino
slik, medtem ko so jih drugi vsebovali le nekaj. Iz analize zaznanih gruč nismo
ugotovili statističnih veličin, ki bi jih lahko povezali s pridruženimi podatki o bolnikih.
Na spodnji sliki je prikaz ene izmed štirih omenjenih gruč, za njo pa sledi opis.

Slika 6.1: Primer gruče združevalnega hierarhičnega neposrednega rojenja.

Iz slike 6.1 lahko že na oko odčitamo, da se slike znotraj gruče precej razlikujejo.
Velikosti ventriklov imajo velik razpon od majhnih do velikih, kar pomeni, da rojenje
ni občutljivo na stopnjo prizadetosti zaradi bolezni. Gruča je vsebovala 648 slik in je
bila druga največja. Primerjava med vsemi nastalimi gručami sledi na spodnji sliki 6.2.
Opazimo lahko, da so roji neenakomerno zastopani, saj je število elementov znotraj
najmanjšega roja komaj 5, medtem ko jih ima največji roj kar 1824.
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Slika 6.2: Primerjava vseh gruč združevalnega hierarhičnega neposrednega rojenja s prikazom
povprečne slike preko vseh slik znotraj posameznega roja.

Iz primerjave lahko odčitamo statistične podatke, kot so število elementov v gruči ter
kateri skupini pripadajo. Zapisana je tudi povprečna starost in njena standardna
deviacija. Iz statističnih ocen lahko objektivno zaključimo da je bil poskus rojenja
neuspešen, saj roji med seboj ne odražajo pomembnih razlik oziroma lastnosti slik in
pridruženih podatkov. Prav tako so standardne deviacije starosti znotraj roja zelo
velike in odražajo ogromen starostni razpon bolnikov.
Zadnji poskus neposrednega rojenja pa je predstavljal neposredno rojenje z
metodo k-tih povprečij. Izmed vseh je bil ta najuspešnejši, čeprav tudi nezadovoljiv
glede na jasne razlike med slikami, predvsem v velikosti stranskih ventriklov. Prikaz
vseh pripadnikov ene izmed štirih nastalih gruč je na spodnji sliki.

Slika 6.3: Primer gruče neposrednega rojenja k-tih povprečij.

68

6 Poskusi in rezultati

Iz slike 6.3 lahko vidimo, da so si elementi, prav tako kot pri prejšnjem poskusu, zelo
različni med seboj. Velikosti ventriklov se spreminjajo od zelo majhnih do zelo
velikih. Omenjen roj je imel 744 elementov, povprečno starost 45.12 ± 28.4.
Primerjava z ostalimi roji je na spodnji sliki 6.4.

Slika 6.4: Primerjava vseh gruč neposrednega rojenja k-tih povprečij.

Iz primerjave vidimo, da so roji precej bolj enakomerno zastopani po številu slik na
roj kot v prejšnjem omenjenem poskusu. Kljub temu pa ne moremo prepoznati nobene
pomembne razlike v pridruženih kliničnih in demografskih statistikah teh vzorcev.
Velika standardna deviacija starosti znotraj posameznega roja kaže na veliko
nehomogenost bolnikov v posameznem roju.
S tem lahko zaključimo, da se neposredno rojenje slik ne izkaže kot smiseln
pristop k prepoznavanju kakršnihkoli vzorcev znotraj slik. Nastali roji so nespecifični,
starosti bolnikov imajo velika odstopanja, tipični predstavniki pa so si med roji zelo
podobni. Pomembno je omeniti, da smo takšne rezultate pridobili tako na
dvodimenzionalnih kot trodimenzionalnih slikah, kar samo še dodatno podpira
ugotovitev, da je neposredno rojenje neprimerno prepoznavanja različnih vzorcev v
danih slikah.
6.1.2 Krčenje dimenzij
V naslednjih serijah poskusov smo izvedli rojenje na podatkih, ki smo jih dobili
s krčenjem dimenzionalnosti originalnih slih. Tako smo kombinirali eno ali več metod
krčenja dimenzionalnosti z metodo rojenja. Uporabili smo metode T-SNE, PCA in
UMAP metode za krčenje dimenzionalnosti, v namen rojenja pa k-ta povprečja,
razširjanje sorodnosti in hierarhično združevanje.
Najprej smo izvedli krčenje dimenzionalnosti z metodo glavnih komponent, ter
nato pridobljene podatke rojili. Preizkušali smo z različnim številom lastnih vektorjev
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v metodi PCA, kot najbolj uspešno pa se je izkazala nastavitev z dvema
komponentama. Pomembna opomba je, da smo zadovoljive rezultate v tem primeru
dobili le na dvodimenzionalnih slikah. V primeru uporabe originalnih
trodimenzionalnih slik so bili rezultati vedno precej naključni in v splošnem
nezadovoljivi.
Na projekcijah slik na bazne vektorje PCA smo izvedli omenjena rojenja,
rezultati pa so prikazani v tabeli 6.1. Pri metodi k-tih povprečij smo določili štiri roje,
ki so bili precej enakomerno zastopani. Začela so se kazati odstopanja med roji, saj so
povprečja slik prikazovala večje oziroma manjše stranske ventrikle. Začela so se
manjšati tudi standardne deviacije starosti znotraj roja. Pri metodah razširjanja
sorodnosti in združevalnega hierarhičnega rojenja nismo uspeli dobiti zadovoljivega
rezultata. Roji so bili večinoma neenakomerno zastopani, z velikimi standardnimi
deviacijami pridruženih demografksih in kliničnih podatkov, evidentne pa so bile tudi
ogromne razlike tipičnih oz. poprečnih predstavnikov znotraj roja. Zgodilo se je, da so
roji so vsebovali po eno samo sliko, spet drugi večino slik. Pomembno je omeniti, da
so izbrani rezultati plod večkratnega testiranja in ponavljanja, ter predstavljajo
ustaljene vrednosti, ki se niso zgodile naključno, ampak so ponovljive in
deterministične narave. V spodnji tabeli (6.1) so zbrani podatki rojenja na dimenzijsko
skrčenih podatkih z metodo PCA, na sliki 6.5 pa so prikazani povprečni predstavniki
rojenja k-tih povprečij vseh štirih rojev.
Metoda

Roj

Št. slik

CN

MCI

AD

Starost

K-ta
povprečja

1)

1286

419
(33.0%)

586
(46.0%)

247
(19.0%)

72.0 ± 16.9

2)

5989

4143
(69.0%)

1025
(17.0%)

374
(6.0%)

49.3 ± 24.5

3)

166

43
(26.0%)

98
(59.0%)

25
(15.0%)

74.3 ± 6.3

4)

443

133
(30.0%)

230
(52.0%)

77
(17.0%)

74.7 ± 9.4

Tabela 6.1: Rezultati rojenja na dimenzijsko skrčenih podatkih z metodo PCA.
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Slika 6.5: Rezultati rojenja k-tih povprečij na dimenzijsko skrčenih podatkih z metodo PCA.

Naslednja serija poskusov je bila izvedena s krčenjem dimenzionalnosti po
metodi t-SNE. Nasprotno od pričakovanega je precej naprednejša metoda t-SNE vrnila
slabše rezultate od relativno enostavne metode PCA. Z rojenjem dimenzijsko skrčenih
podatkov smo dobili bolj podobne gruče, katerih predstavniki so si bili med seboj manj
podobni, vidne pa so bile tudi manjše razlike med posameznimi roji. V tabeli 6.2 so
zbrani podatki rojenja, na slikah pod njo pa so prikazi posameznih rezultatov rojenj.
Na sliki 6.6 je prikaz rezultatov k-tih povprečij.
Metoda

Roj

Št. slik

CN

MCI

AD

Starost

K-ta
povprečja

1)

2548

1692
(66.0%)

528
(21.0%)

210
(8.0%)

49.9 ± 24.5

2)

1548

856
(55.0%)

455
(29.0%)

178
(11.0%)

61.1 ± 23.1

3)

2464

1768
(72.0%)

309
(13.0%)

95
(4.0%)

46.2 ± 24.3

4)

1324

424
(32.0%)

645
(49.0%)

240
(18.0%)

74.1 ± 11.9

1)

4021

2945
(73.0%)

531
(13.0%)

176
(4.0%)

47.0 ± 23.9

2)

1231

449
(36.0%)

536
(44.0%)

203
(16.0%)

69.8 ± 18.9

3)

1626

1031
(63.0%)

379
(23.0%)

155
(10.0%)

52.0 ± 24.7

4)

1006

315
(31.0%)

491
(49.0%)

189
(19.0%)

74.3 ± 11.4

Hierarhično
združevanje

Tabela 6.2: Rezultati rojenja na dimenzijsko skrčenih podatkih z metodo t-SNE.
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Slika 6.6: Rezultati rojenja k-tih povprečij na dimenzijsko skrčenih podatkih z metodo t-SNE.

Slika 6.7: Rezultati združevalnega rojenja na dimenzijsko skrčenih podatkih z metodo t-SNE.
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Smiselno nadaljevanje poskusov je bilo združitev metod t-SNE in PCA. Glede
na relativno enostavnost metode PCA, smo se odločili, da kompleksnejše podatke
najprej dimenzijsko skrčimo z metodo PCA, nato pa jih prevedemo v enostavnejši
prostor z metodo t-SNE. Rojenje smo nato izvedli z metodama k-tih povprečij in
hierarhično združevanje. V tabeli spodaj (6.3) so zbrani podatki omenjenih poskusov,
prav tako pa na slikah pod tabelo sledijo rezultati v slikah. Na sliki 6.8 je prikaz z
rojenjem k-tih povprečij.
Metoda

Roj

Št. slik

CN

MCI

AD

Starost

K-ta
povprečja

1)

1990

689
(35.0%)

874
(44.0%)

366
(18.0%)

71.1 ± 16.8

2)

2122

1823
(86.0%)

176
(8.0%)

73
(3.0%)

42.2 ± 20.3

3)

1934

868
(45.0%)

759
(39.0%)

265
(14.0%)

68.2 ± 18.9

4)

1838

1360
(74.0%)

128
(7.0%)

19
(1.0%)

37.9 ± 22.0

1)

1968

1709
(87.0%)

148
(8.0%)

68
(3.0%)

40.4 ± 19.3

2)

1790

1314
(73.0%)

136
(8.0%)

24
(1.0%)

38.7 ± 22.4

3)

2192

1065
(49.0%)

784
(36.0%)

279
(13.0%)

66.7 ± 19.8

4)

1934

652
(34.0%)

869
(45.0%)

352
(18.0%)

71.8 ± 17.0

Hierarhično
združevanje

Tabela 6.3: Rezultati rojenja na dimenzijsko skrčenih podatkih z metodama PCA in t-SNE.

Slika 6.8: Rezultati rojenja k-tih povprečij na dimenzijsko skrčenih podatkih z metodama PCA in tSNE.
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Slika 6.9: Rezultati združevalnega rojenja na dimenzijsko skrčenih podatkih z metodama PCA in tSNE.

Končna serija poizkusov dimenzijskega krčenja pa je zajemala uporabo
omenjene metode UMAP. V tabeli spodaj (6.4) so prikazani rezultati, pod njo pa
sledijo še grafični prikazi.
Metoda

Roj

Št. slik

CN

MCI

AD

Starost

K-ta
povprečja

1)

2698

1904
(71.0%)

392
(15.0%)

131
(5.0%)

49.4 ± 24.7

2)

3336

2244
(67.0%)

661
(20.0%)

248
(7.0%)

49.3 ± 24.4

3)

608

198
(33.0%)

304
(50.0%)

102
(17.0%)

74.6 ± 9.9

4)

1242

394
(32.0%)

580
(47.0%)

242
(19.0%)

72.9 ± 14.9

1)

352

143
(41.0%)

155
(44.0%)

53
(15.0%)

69.4 ± 16.2

2)

3644

2456
(67.0%)

697
(19.0%)

255
(7.0%)

48.9 ± 24.6

3)

1860

623
(33.0%)

858
(46.0%)

332
(18.0%)

72.8 ± 16.3

4)

2028

1518
(75.0%)

227
(11.0%)

83
(4.0%)

48.0 ± 23.9

Hierarhično
združevanje

Tabela 6.4: Rezultati rojenja na dimenzijsko skrčenih podatkih z metodo UMAP.
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Slika 6.10: Rezultati rojenja k-tih povprečij na dimenzijsko skrčenih podatkih z metodo UMAP.

Slika 6.11: Rezultati združevalnega rojenja na dimenzijsko skrčenih podatkih z metodo UMAP.

Metodo UMAP smo združili še z metodo PCA, kot smo to storili pri metodi tSNE. Rezultati so zapisani v tabeli spodaj (6.5) in v slikah pod njo.
Metoda

Roj

Št. slik

CN

MCI

AD

Starost

K-ta
povprečja

1)

1796

1133
(63.0%)

392
(22.0%)

141
(8.0%)

49.5 ± 25.1

2)

1810

1163
(64.0%)

402
(22.0%)

109
(6.0%)

55.8 ± 23.5

3)

2129

1700
(80.0%)

157
(7.0%)

91
(4.0%)

41.3 ± 22.8

4)

2149

744
(35.0%)

986
(46.0%)

382
(18.0%)

72.6 ± 14.3

1)

2412

1843
(76.0%)

240
(10.0%)

126
(5.0%)

42.5 ± 23.5

2)

1877

616
(33.0%)

898
(48.0%)

337
(18.0%)

73.4 ± 13.1

3)

2345

1469
(63.0%)

536
(23.0%)

179
(8.0%)

52.4 ± 25.0

4)

1250

810
(65.0%)

265
(21.0%)

81
(6.0%)

56.6 ± 22.5

Hierarhično
združevanje

6.1 Rojenje tridimenzionalnih in dvodimenzionalnih slik

75

Tabela 6.5: Rezultati rojenja na dimenzijsko skrčenih podatkih z metodama PCA in UMAP.

Slika 6.12: Rezultati rojenja k-tih povprečij na dimenzijsko skrčenih podatkih z metodama PCA in
UMAP.

Slika 6.13: Rezultati združevalnega rojenja na dimenzijsko skrčenih podatkih z metodama PCA in
UMAP.

Glede na do sedaj predstavljene rezultate, lahko zaključimo, da je rojenje na
podatkih s skrčenimi dimenzijami privedlo do precej boljših rezultatov, ter podalo bolj
smiselno delitev slik v roje, kot pa rojenje neposredno na intenzitetah slik. Če kot
merilo uspešnosti rojenja uporabimo samo podatek standardnega odklona starosti, ki
je v našem primeru zelo pomemben podatek, bi kot najuspešnejšo metodo označili
metodo glavnih komponent (PCA) iz tabele 6.1. V tem primeru je povprečni standardni
odklon v rojih najmanjši. Če podrobneje analiziramo rezultate eksperimenta opazimo,
da so roji precej enakomerno zastopani s strani vseh kliničnih skupin. Naprimer, roj
številka 2 pretežno vsebuje kontrolne bolnike (kar 69% od vseh v roju) in precej manj
bolnikov z Alzheimerjevo demenco (le 6%). Ostali trije roji so si med seboj zelo
podobni in vsi enakomerno zastopajo vse tri klinične skupine. Takšen odraz je tudi na
sliki 6.5, kjer je na oko vidno, da so si povprečni predstavniki nastalih gruč med seboj
zelo podobni. S tem moramo to metodo označiti kot nezadovoljivo za namen
zaznavanja kliničnih podskupin preiskovanecev iz danih slik.
Če pa v ozir vzamemo, poleg povprečnega standardnega odklona starosti, še
specifičnost nastalih gruč, bi kot najuspešnejšo metodo označili kombinacijo PCA in
t-SNE krčenja dimenzionalnosti, z rojenjem k-tih povprečij ali združevalnim
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hierarhičnim rojenjem. V podatkih zapisanih v tabeli 6.3, je razvidno, kako nekateri
roji predstavljajo večinsko zdrave oziroma bolne bolnike. Roj številka 2 rojenja s ktimi povprečji vsebuje večinoma kontrolne bolnike, teh je kar 86% in zelo malo
bolnikov z blago kognitivno motnjo ali demenco (8% in 3%). Podobno velja za roj
številka 4, ki vsebuje 74% zdravih, 7% bolnih s kognitivno motnjo in 1% dementnih
bolnikov. Ta dva roja bi lahko označili kot predstavnika zdrave populacije. Preostala
dva roja pa predstavljata precej bolj kritične primere, saj oba vsebujeta veliko
dementnih (18% in 14%) in s kognitivno motnjo bolnih (44% in 39%) bolnikov.
Podoben rezultat izkazuje tudi povprečna starost nastalih gruč, kot tudi grafični prikaz
povprečnih predstavnikov. S tem bi lahko eksperiment označili kot uspešen, saj nastali
roji kažejo specifičnost glede na klinično skupino, nasprotno kot v ostalih primerih.
S prikazanimi rezultati smo dokazali pomembnost predobdelave podatkov in
način kako z relativno enostavnimi metodami rojenja in njihovimi kombinacijami
dobimo smiselne končne rezultate. Na prikazu spodaj sledi prikaz skrčenih podatkov
po metodi UMAP v ravnem prostoru z dvema komponentama, ter nato še prikaz
rojenih podatkov s k-timi povprečji. Izbira te metode za prikaz v dvodimenzionalnem
prostoru je posledica najboljših rezultatov, ki smo jih dobili. Te smo ocenili glede na
specifičnost nastalih rojev, ter povprečno standardno deviacijo starosti v vseh rojih
glede na posamezne metode. Na sliki spodaj (6.14), lahko vidimo, da so na skrajni
desni strani slike, katerih stranski ventrikli so že na prvi pogled povečani. V
sredinskem delu desne strani ter na desnem zgornjem robu vidimo gruče slik z
manjšimi stranskimi ventrikli. Skupek slik s povečanimi stranskimi ventrikli vidimo
tudi na levi strani zgoraj. S tem lahko zaključimo, da metode krčenja dimenzionalnosti
do neke mere pravilno interpretirajo vhodne podatke glede na morfologijo stranskih
ventriklov in klinične podskupine ter s tem izluščijo pomembno informacijo za
diagnostiko. Na sliki 6.15 so prikazani rojeni podatki, kakor jih je opisal postopek ktih povprečij.

6.1 Rojenje tridimenzionalnih in dvodimenzionalnih slik

Slika 6.14: Prikaz skrčenih podatkov z metodo UMAP v 2D prostoru.

Slika 6.15: Prikaz rojenih podatkov, skrčenih z metodo UMAP.
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6.1.3 Rojenje z avtokodirniki
Avtokodirniki so učinkovita metoda kodiranja vhodnih podatkov v manjši in bolj
strnjen vektor, pri čemer se večina slikovne informacije ohrani in se kasneje lahko
dekodira. V ta namen sem uporabil tri različne modele opisane v podpoglavju
5.2.4 Model s konvolucijskimi plastmi, 5.2.5 Model z združevalnimi plastmi in
5.2.6 Model s pokrči in vzbudi plastjo. V vseh primerih sem podatke zakodiral v
latentno dimenzijo, na katerih sem nato izvedel različne metode rojenja ali nadaljnjega
krčenja dimenzionalnosti. Metode rojenja in krčenja, ki so bile izvedene, so bile
izbrane na podlagi najboljših rezultatov prejšnjega ali trenutnega poglavja.
Kot prvi preizkušen model smo uporabili model s samimi konvolucijskimi
plastmi. Slike smo zakodirali v latentni vektor, ki smo ga nato rojili. Podrobnosti
nastalih rojev so opisane v tabeli spodaj (6.6). Pred samo analizo rezultatov rojenja, je
potrebno dokazati, da so omenjeni modeli sposobni rekonstruirati poljubno sliko iz
latentne dimenzije, saj se lahko le tako prepričamo v pravilnost delovanja samega
avtokodirnika. Na sliki spodaj (6.16) je prikaz originalne slike, ter njene
rekonstrukcije. Opazimo, da rekonstrukcija ni popolna, saj se izgubi nekaj informacije,
predvsem o drobnih strukturah v sliki. Kljub temu pa se ohrani oblika ventriklov in v
glavnem večji del slike. Objektivno vrednotenje rekonstrukcije nam omogočajo
izračunane metrike, ki smo jih omenili v poglavju 5.3.2 Metrike sposobnosti. Analiza
metrik sledi na koncu poglavja v tabeli 6.9. Spodaj rekonstruirana slika je bila izbrana
z razlogom, saj so njene vrednosti podobnosti med originalno in rekonstruirano sliko
povprečne za vse preizkušene slike.

Slika 6.16: Prvotna in rekonstruirana slika VAE modela s samimi konvolucijskimi plastmi.

6.1 Rojenje tridimenzionalnih in dvodimenzionalnih slik
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Metoda

Roj

Št. slik

CN

MCI

AD

Starost

K-ta
povprečja

1)

1841

1503
(82%)

168
(9%)

20
(1%)

45.67 ± 20.9

2)

1122

1119
(100%)

1
(0%)

0
(0%)

28.99 ± 4.8

3)

1470

359
(24%)

822
(56%)

288
(20%)

75.32 ± 8.0

4)

3451

1757
(51%)

948
(27%)

415
(12%)

59.77 ± 25.6

1)

1900

573
(30%)

982
(52%)

342
(18%)

74.57 ± 9.6

2)

2019

1634
(81%)

177
(9%)

26
(1%)

42.99 ± 21.0

3)

1886

841
(45%)

651
(35%)

300
(16%)

65.41 ± 23.3

4)

2079

1690
(81%)

129
(6%)

55
(3%)

39.35 ± 21.6

1)

1959

1541
(79%)

223
(11%)

29
(1%)

45.11 ± 21.4

2)

1846

541
(29%)

956
(52%)

347
(19%)

74.89 ± 9.5

3)

2101

1737
(83%)

107
(5%)

47
(2%)

37.97 ± 20.8

4)

1978

919
(46%)

653
(33%)

300
(15%)

64.44 ± 23.8

K-ta
povprečja in
TSNE+PCA

K-ta
povprečja in
UMAP+PCA

Tabela 6.6: Rezultati rojenja podatkov latentne dimenzije avtokodirnika s konvolucijskimi plastmi.

Iz opisanih podatkov lahko hitro opazimo, da se rojenje s pomočjo avtokodirnika
obrestuje. Z zmanjšanimi standardnimi odkloni povprečnih starosti so se rezultati
izboljšali. Bistvena prednost uporabe avtokodirnika pa je opazna natančnost opisa
gruč. Zmanjša se heterogenost podatkov znotraj gruč, ki smo jo srečevali prej. V novo
nastalih gručah, je večina predstavnikov pripadnikov enake klinične skupine. Na
primer, metoda K-tih povprečij, roj številka 2 (v tabeli 6.6, vrstica 3) opisuje samo
kontrolno skupino. Odstopanje je le v enem bolniku iz skupine manjših kognitivnih
motenj, kar predstavlja skoraj ničelni odstotek. Pri isti omenjeni metodi, roj številka 3
predstavlja precej bolj heterogeno gručo, vendar kar 20% predstavlja bolnikov
Alzheimerjeve demence. Bolniki v tej gruči so starejši, bolj bolni in čisto nasprotje
roja številka 2. Potrebno je poudariti, da vidimo najboljše rezultate pri neposrednem
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rojenju s metodo k-tih povprečij. Dimenzijska krčenja UMAP, t-SNE in PCA se ne
izkažejo kot izboljšava k osnovni metodi. Razlog najverjetneje tiči v zasnovi
variacijskega avtokodirnika z vgrajeno predpostavko o obliki porazdelitve latentnih
spremenljivk. Zato linearne metode krčenja dimenzij ne morejo izluščiti podskupin iz
takega opisa prostora podatkov. Na spodnji sliki (6.17) je prikaz rezultatov rojenih
podatkov z metodo k-tih povprečij. Že z samim pogledom vidimo bistvene razlike med
gručami. Evidentno je, da je tretji roj predstavnik večjih ventriklov, kar odraža v večini
starejše bolnike in bolnike z Alzheimerjevo demenco

Slika 6.17: Rezultati rojenja k-tih povprečij podatkov latentne dimenzije avtokodirnika s
konvolucijskimi platmi.

Naslednja serija poskusov je zajemala avtokodirnik, ki je bil sestavljen z
združevalnimi plastmi. Sledil je enak postopek kot pri prejšnjem modelu. Prav tako
smo izpostavili metode, ki so odražale najboljše rezultate. Rezultati so v tabeli spodaj
(6.7). Na sliki 6.18 je prikaz rekonstrukcije slike iz latentne dimenzije avtokodirnika.
Kot v prejšnjem primeru, opazimo, da so podrobnosti slike zabrisane, ohrani pa se
večina slikovne informacije na večji skali. Opazna razlika glede na rekonstrukcijo
prejšnjega modela (slika 6.16), je ozadje, ki tukaj postane precej bolj enobarvno in
monotono.

Slika 6.18: Prvotna in rekonstruirana slika VAE modela z združevalnimi plastmi.

6.1 Rojenje tridimenzionalnih in dvodimenzionalnih slik
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Metoda

Roj

Št. slik

CN

MCI

AD

Starost

K-ta
povprečja

1)

1190

296
(25%)

674
(57%)

219
(18%)

75.31 ± 8.0

2)

1609

786
(49%)

565
(35%)

253
(16%)

71.42 ± 14.0

3)

3917

2713
(69%)

598
(15%)

233
(6%)

45.37 ± 25.2

4)

1168

943
(81%)

102
(9%)

18
(2%)

44.06 ± 20.5

1)

2530

1952
(77%)

191
(8%)

60
(2%)

38.15 ± 22.7

2)

2050

797
(39%)

857
(42%)

391
(19%)

74.52 ± 11.2

3)

2112

1654
(78%)

256
(12%)

50
(2%)

44.86 ± 20.9

4)

1192

335
(28%)

635
(53%)

222
(19%)

75.25 ± 8.9

1)

1356

402
(30%)

703
(52%)

250
(18%)

75.18 ± 9.4

2)

2136

1656
(78%)

259
(12%)

48
(2%)

44.83 ±20.8

3)

1978

797
(40%)

808
(41%)

369
(19%)

74.06 ± 11.7

4)

2414

1863
(77%)

169
(7%)

56
(2%)

37.08 ± 22.4

K-ta
povprečja in
TSNE+PCA

K-ta
povprečja in
UMAP+PCA

Tabela 6.7: Rezultati rojenja podatkov latentne dimenzije avtokodirnika z združevalnimi plastmi.

V primerjavi s prejšnjim modelom avtokodirnika, lahko opazimo, da so rezultati v
splošnem slabši. Manjša specifičnost se pojavi pri gručah, ki v večini opisujejo samo
kontrolno skupino. Razvidno je, da se pri metodi k-tih povprečij glavnina bolnikov
kontrolnih skupin nahaja v roju številka 4 oziroma 3, kjer predstavljajo 81 in 69
odstotkov. Vendar specifičnosti, kot v prejšnjem primeru, kjer smo dosegli kar 100%
slik iz kontrolne skupine, tukaj ni. Razlog v tem primeru je seveda precej manjša
kompleksnost samega variacijskega avtokodirnika, v splošnem zakodira manjši nivo
podrobnosti v vhodnih slikah. Opazimo lahko tudi, da tukaj pridejo v poštev prav tako
osnovna metoda k-tih povprečij, kot tudi rojenje na dimenzijsko skrčenih podatkih
TSNE ali UMAP + PCA, kjer ima vsaka metoda svoje prednosti. Osnovna metoda se
je izkazala kot boljša pri iskanju kontrolne skupine (81%), medtem ko sta metodi

82

6 Poskusi in rezultati

TSNE in UMAP izkazali boljše rezultate pri iskanju skupine z Alzheimerjevo
demenco (19% in 18%).
Zadnja serija poskusov rojenja podatkov kodirnika VAE, je zajemala model, ki
je bil sestavljen iz združevalnih plasti ter »pokrči in vzbudi« plasti. Postopek
eksperimenta je bil enak kot pri prejšnjih, rezultati rojenja pa so povzeti v spodnji
tabeli (6.8). Izpostavljena je bila samo ena metoda, saj so ostale vrnile nezadovoljive
rezultate. Na sliki spodaj (6.19) sledi prikaz prvotne in rekonstruirane slike
avtokodirnika. Vidimo, da se v primerjavi s prejšnjimi modeli, tukaj izgubi še več
slikovne informacije. Rekonstruirana slika je precej manj podrobna, robovi so
zamegljeni, ozadje pa je precej bolj monotonih intenzitet.

Slika 6.19: Prvotna in rekonstruirana slika VAE modela s pokrči in vzbudi plastjo.

Metoda

Roj

Št. slik

CN

MCI

AD

Starost

K-ta
povprečja

1)

3738

2683
(72%)

645
(17%)

231
(6%)

48.87 ± 23.8

2)

624

358
(57%)

15
(2%)

13
(2%)

24.07 ± 20.8

3)

1588

716
(45%)

605
(38%)

262
(16%)

72.55 ± 13.7

4)

1934

981
(51%)

674
(35%)

217
(11%)

62.15 ± 20.2

Tabela 6.8: Rezultati rojenja podatkov latentne dimenzije avtokodirnika s pokrči in vzbudi plastjo.

V tej seriji poskusov smo lahko izpostavili le osnovno metodo rojenja k-tih povprečij
na latentnem vektorju VAE. Ostale so privedle do preslabih oziroma presplošnih
rezultatov, ki niso odražali prednosti in zmogljivosti variacijskega avtokodirnika. Prav

6.2 Korelacija s podatki o bolnikih
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tako so izpostavljeni rezultati nakazovali na manjšo zmogljivost omenjenega modela,
saj je rojenje ustvarilo gruče, ki so precej manj specifične in je znotraj njih večja
raznolikost skupin ter starosti bolnikov.
Preden poglavje zaključimo, moramo še objektivno prikazati, kateri model
avtokodirnika se je poleg rojenja, izkazal tudi pri rekonstrukciji slik. V ta namen sledi
tabela 6.9.
Model VAE

SSIM

MSE

MSSIM

SCC

S konvolucijskimi
plastmi

0.618

54.415

0.840

0.096

Z združevalnimi
plastmi

0.613

54.419

0.837

0.100

S »pokrči in
vzbudi« plastjo

0.601

57.785

0.827

0.092

Tabela 6.9: Primerjava metrik rekonstrukcije slik vseh modelov variacijskih avtokodirnikov.

Primerjava metrik nakazuje, da se je najbolje izkazal model avtokodirnika s samimi
konvolucijskimi plastmi. V povprečju je dosegel najboljšo mero SSIM, MSE, MSSIM.
Malenkost slabši rezultat je konvolucijski avtokodirnik v primerjavi z avtokodirnikom
z združevalnimi plastmi dosegel pri meri koeficienta prostorske soodvisnosti. Razlog
je ponovno v sami kompleksnosti modela, saj je ta precej večja od ostalih dveh.
Iz rezultatov zaključimo, da se je najbolje odrezal avtokodirnik s samimi
konvolucijskimi plastmi v kombinaciji z rojenjem k-tih povprečij. Prednost, ki se je
izkazala pred ostalimi modeli avtokodirniki, je bila posredno nakazana že vnaprej.
Omenjeni model je imel precej večje število parametrov in se je prostoru podatkov
lahko precej bolj prilagodil. Razvidno je tudi, da so njegove rekonstrukcije slik iz
latentnih podatkov bile boljše od drugih dveh modelov.

6.2 Korelacija s podatki o bolnikih
Rezultati prejšnjega poglavja so privedli do točke, kjer lahko rečemo, da se
nekatere metode in kombinacije le-teh obnesejo dobro in proizvedejo koristne
informacije. V ta namen, bomo njihovo uporabo razširili na slike, katerih pridruženi
klinični in demografski podatki so precej bolj podrobno opisani. Tukaj smo imeli na
razpolago dve bazi bolnikov MS1 in MS2 [30], [31], ki sta vsebovali 125 in 28 slik in
pridruženih podatkov. Avtokodirnik smo zgradili s samimi konvolucijskimi plastmi,
saj se je ta izkazal za najboljšega. Vanj smo naložili prej naučene uteži, ter na vhod
postavili slike 153 bolnikov. Podatke latentnega vektorja smo nato rojili z metodo k-
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tih povprečij. Pri tem smo dosegli rezultate opisane v tabeli 6.10, za njimi pa sledijo
slike posameznih rojev in opis.
Metoda

Roj

Št. slik

Spol [M:Ž]

Starost

Trajanje bolezni

EDSS

K-ta
povprečja

1)

51

9 : 35

34.2 ± 7.8

6.0 ± 4.4

2.0 ± 1.4

2)

30

16 : 14

37.6 ± 7.8

8.3 ± 4.6

2.2 ± 1.4

3)

33

4 : 17

44.4 ± 7.3

8.9 ± 5.9

2.4 ± 1.2

4)

35

10 : 20

42.9 ± 8.1

9.1 ± 5.2

3.0 ± 1.4

Tabela 6.10: Rezultati rojenja v primerjavi s kliničnimi in demografskimi podatki

Slika 6.20: Povprečni predstavniki rojenja v namen korelacije podatkov s kliničnimi in
demografskimi podatki.

Na sliki 6.20 je prikaz povprečnih predstavnikov posameznih rojev. Vizualna ocena
nam nakazuje trend rasti ventriklov iz leve proti desni, skladno s podatki opisanimi v
tabeli 6.10. Vidimo, da je roj številka 1 v tabeli opisan kot najmlajši, z najmanjšim
trajanjem bolezni multiple skleroze, ter z najnižjo povprečno oceno EDSS. Vrednost
EDSS (angl. expanded disability status scale) predstavlja stopnjo prizadetosti na
lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni brez prizadetosti in 10 smrt zaradi bolezni MS [32].
Roj številka 4 opisuje bolnike, ki so po starosti skoraj najstarejši (roj številka 3
predstavlja še starejše), bistveno pa je, da opisuje bolnike z najvišjo oceno EDSS, kar
nakazuje, da so predstavniki tega roja najbolj prizadeti zaradi bolezni. Spodaj, na
slikah 6.21 in 6.22, sledi prikaz vseh predstavnikov samega roja, v namen lažje
predstavitve, kako so si slike med seboj podobne oziroma različne. Opazimo lahko, da
v posameznih rojih prevladujejo slike, ki se skladajo s omenjenimi podatki, torej
prikažejo trend rasti ventriklov od prvega proti zadnjemu roju.

6.2 Korelacija s podatki o bolnikih

Slika 6.21: Prikaz vseh predstavnikov rojev 1 (levo) in 2 (desno).

Slika 6.22: Prikaz vseh predstavnikov rojev 3 (levo) in 4 (desno).
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7.1 Pomen slikovnih fenotipov
Osrednja težava, ki smo jo reševali v okviru magistrske naloge je predstavljala
diagnostiko možganskih bolezni, kar je delo zdravnikov specialistov radiologov in
poteka na osnovi preiskave magnetno resonančnih slik možganov. V ta namen smo
želeli analizirati že obstoječe tehnike rojenja, krčenja dimenzionalnosti in predstavitve
slik in jih razviti v sistem, ki bi opravil ali pomagal pri omenjenem delu zdravnikov.
Ugotovili smo, da se slikovni fenotipi, tj. kako se bolezen izkazuje v slikovni
informaciji, lahko smiselno povežejo z rezultati nekaterih preizkušenih in izvedenih
metod. Ugotovili smo, da pri kodiranju vhodnih podatkov z variacijskim
avtokodirnikom konkretno zmanjšamo dimenzionalnost zapisa slikovne informacije.
Z manjšim številom dimenzij pa postane izvedba rojenja prostora podatkov precej
lažja in bolj učinkovita. Tako je kombinacija variacijskega avtokodirnika in rojenja ktih povprečij ustvarila različne roje, katerih predstavniki so predstavljali relativno
medsebojno podobne klinične oziroma demografske značilnosti.
Klinični parametri, ki smo jih upoštevali v analizi podatkov, so bili trajanje
bolezni, stopnja prizadetosti z lestvico EDSS in ostale. Demografska parametra pa sta
bila starost in spol. Nastale gruče eksperimentov so največjo korelacijo izkazale ravno
s stopnjo EDSS, kar je glede na osnovni cilj magistrske naloge zelo pozitiven rezultat.
To nam nakazuje, da je začrtan sistem privedel do ločevanja oziroma do razvrščanja
slik na način, ki nam omogoča tudi ločevanje med bolnimi gled ena njihovo stopnjo
prizadetosti. Korelacija podatkov iz izluščenih gruč se je pokazala še v trajanju bolezni
in starosti, nismo pa opazili nobene razlike med moški in ženskami.
Kljub omenjenim korelacijam, pa je potrebno omeniti, da je prostor podatkov
zvezen in daleč od tega da bi medsebojno diskretno ločeval klinično različno
opredeljene skupine slik bolnikov. Zato torej je ločevanje na striktno bolne in zdrave
osebe nerealno z opisanimi metodami in v praksi lahko celo škodljivo. Parametri se
med seboj povezujejo in prepletajo, zaradi česar je rojenje posameznih skupkov v
ciljne skupine z visoko občutljivostjo in specifičnostjo neprimerno. K temu ogromno
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prispeva tudi biološka variabilnost, saj se možgani zelo razlikujejo med osebami in
med časovnimi razmiki, slika pa predstavlja možgane v samo enem določenem
trenutku v bolnikovem življenju.
Naj poudarimo, da smo v magistrski nalogi namenoma uporabljali metode, ki
rojenje izvajajo nenadzorovano, brez znanja o oznakah rojev (tj. brez uporabe znanja
o kliničnih in demografskih parametrih). Z uporabo nadzorovanih metod razvrščanja
bi seveda lahko rezultate precej izboljšali, kar bi bila smiselna pot v primeru razvoja
diagnostičnih orodij. Cilj magistrske pa je bil preveriti ali slikovni podatki naravno
oblikujejo roje in ali so ti roji kakorkoli povezani s pridruženimi kliničnimi ali
demografskimi parametri. Slednje smo potrdili z uporabo variacijskega avtokodirnika
s konvolucijskimi plastmi in rojenja s K-timi povprečji tako na bazi slik bolnikov z
demenco, blago kognitivno motnjo in zdravimi, ter bazi slik bolnikov z multiplo
sklerozo.
Za zaključek pomena slikovnih fenotipov bolezni, lahko označimo sistem, ki
smo ga razvili skozi magistrsko nalogo, kot uspešen, slikovni fenotipi pa so tisti, ki
omogočajo in diktirajo pravilne rezultate. Najuspešnejši model variacijskega
avtokodirnika v kombinaciji z metodo k-tih povprečij lahko v prihodnje uporabimo na
neznanih slikah, ki jih zakodiramo, nato pa v kombinaciji s prejšnjimi slikami rojimo
v prostoru. Tako bo pripadajoča skupina, v kateri bo slika, nakazovala lastnosti, ki jih
je sistem prepoznal. Neznane slike bi na takšen način dobile okviren pregled, kam
spadajo in kaj lahko pričakujemo pri nadaljnji diagnozi bolnika.

7.2 Nadaljnje delo
Delo specialistov radiologov je, kot prej omenjeno, zahtevno opravilo, ki je
podvrženo mnogim dejavnikom, tudi takšnim izven diagnostične narave. V ta namen
je lahko vsakršna pomoč njihovem delu dobrodošla, v kolikor je njen vpliv pozitiven
na bolnikovo zdravje. Kot smo opisali na koncu prejšnjega podpoglavja, bi lahko nove
slike diagnosticirali in podali okvirno mnenje o bolnikovem stanju.
Smiselna nadgradnja sistema, bi bila nadaljnja obdelava podatkov, tako latentnih
v primeru variacijskega avtokodirnika, kot rojenih podatkov. V diagnozi bolezni
multiple skleroze ali Alzheimerjeve demence obstajajo še drugi testi ter parametri, ki
bi morda izkazali povezavo z omenjenimi podatki.
Seveda se sposobnost umetne inteligence ne konča pri variacijskih
avtokodirnikih. Naprednejši modeli, z večjim številom parametrov, ki bi bili globlji,
imeli večja jedra in v splošnem zajemali slike večjih dimenzij, bi lahko končne
rezultate samo še izboljšali.
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