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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce anatomických struktur 

v medicínských obrazech s využitím konvolučních neuronových sítí (CNN). Nejprve jsou 

popsány metody strojového učení, konvoluční neuronové sítě a vybrané přístupy 

k detekci s využitím CNN. V rámci práce byla vytvořena databáze anotovaných CT 

snímků deseti anatomických struktur (hlava, srdce, aorta, levá a pravá plíce, páteř, játra, 

levá a pravá ledvina, slezina). Dále byla navržena metoda umožňující jejich detekci, která 

obsahuje dva postupy získání oblastí ze snímku, CNN a závěrečné zpracování pro získání 

výsledku detekce. Navržený algoritmus byl implementován v programovacím jazyce 

Python s využitím knihovny TensorFlow. Získané výsledky validace sítě a výsledky 

detekce jsou uvedeny a diskutovány v poslední kapitole.  
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ABSTRACT 

This thesis deals with the issue of detection of anatomical structures in medical images 

using convolutional neural networks (CNN). At first there are described methods 

of machine learning, convolutional neural networks and selected methods for detection 

using CNN. In this work was created a database of annotated CT images of ten 

anatomical structures (head, heart, aorta, left and right lung, spine, liver, left and right 

kidney, spleen). A method for detecting these structures was designed, that contains two 

approaches of region proposals from image, CNN and postprocessing to obtain the 

detection result. The designed algorithm was implemented in the Python programming 

language using the TensorFlow library. Obtained results of validation of the network 

and the detection results are presented and discussed in the last chapter. 
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ÚVOD 

Určení polohy anatomických struktur a orientačních bodů je důležitým krokem v klinickém 

zpracování obrazů pro plánování terapie a intervencí. Využívá se také při předzpracování dat 

u segmentačních metod. Detekce specifických orgánů a lézí jsou též důležitou součástí 

systémů pro pomocné stanovení diagnózy, neboť je jejich značení pro lékaře pracné a časově 

náročné.  

Jednou z existujících možností pro tyto účely jsou konvoluční neuronové sítě (CNN), které 

spadají do oblasti umělé inteligence, konkrétně mezi metody strojového učení. Tyto metody 

mají obecně fázi učební, při níž se učí na trénovací datové sadě, a fázi predikce, kdy se 

naučený model využívá pro určení výstupu u nových dat. Jednou z hlavních výhod 

konvolučních neuronových sítí je skutečnost, že není třeba ze vstupních dat extrahovat 

příznaky, jak je tomu právě u tradičních metod strojového učení. Od klasických neuronových 

sítí se CNN liší zejména v architektuře, neboť využívají různého propojení neuronů 

v jednotlivých vrstvách, a jsou proto vhodnější pro zpracování obrazů. [14] 

V poslední době jsou v různých úlohách počítačového vidění, jako je klasifikace, detekce 

a segmentace objektů, voleny právě hluboké konvoluční neuronové sítě. Publikováno bylo 

mnoho přístupů k detekci objektů v obrazech s jejich využitím. V medicínských obrazech 

mohou být sice lokalizace anatomických struktur jednoduchým úkolem pro lékaře, avšak 

automatické metody mohou mít s jejich řešením problémy. Zvláště pak pokud jsou citlivé 

na odlišnosti v medicínských obrazech, které jsou často zapříčiněny různou akvizicí, 

anatomií, či patologiemi mezi pacienty. Využití CNN však umožňuje v datech rozpoznávat 

různé vzory, i když jsou velmi variabilní, a jsou také robustností vůči změnám jejich tvarů, 

natočení a podobně. 

O strojovém učení obecně, včetně neuronových sítí, pojednává první kapitola práce. 

Konvoluční neuronové sítě, jejich architektura, využití, výhody i úskalí jsou rozebrány 

v kapitole druhé. Ve třetí kapitole jsou dále popsány různé metody využívající CNN 

pro detekci v obrazech. 

Pro práci s konvoluční neuronovou sítí byla vytvořena vlastní databáze z dostupných CT 

dat s anotovanými pozicemi 10 vybraných anatomických struktur, o níž je pojednáno ve čtvrté 

kapitole. Návrh architektury a učení CNN je popsáno v  kapitole páté. Dále byla navržena 

metoda detekce těchto struktur, která je detailně rozebrána v  šesté kapitole práce. 

O implementaci metody v programovacím jazyce Python s využitím knihovny TensorFlow, 

včetně softwarového a hardwarového vybavení, potřebného ke spuštění výsledného 

detekčního programu pojednává šestá kapitola. Dosažené výsledky detekce získané 

implementovanou metodou jsou uvedeny a diskutovány v poslední kapitole práce. 
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1 METODY STROJOVÉHO UČENÍ 

Strojové učení spadá do oblasti umělé inteligence. Zabývá se postupy, které umožňují 

„umělým objektům“ se učit, tedy se automaticky zlepšovat na základě zkušeností. Mezi hojně 

používané metody patří například rozhodovací stromy, algoritmus k-nejbližších sousedů, 

SVM (Support vector machines), neuronové sítě a mnoho dalších. [28] 

Metody strojového učení mají obecně dvě fáze. První fáze je trénovací (učební), v ní se 

algoritmus učí na trénovací množině dat s příslušným označením v podobě požadovaného 

výstupu. Například při klasifikaci obrazů je trénování prováděno na obrázcích s uvedeným 

zařazením každého obrázku do jeho třídy. Ve fázi druhé se využije naučený model 

pro predikci výstupu u dosud neznámých a neoznačených vstupních dat. Postup strojového 

učení je schematicky znázorněn na následujícím obrázku. [13] 

 

Obr. 1.1: Fáze strojového učení (přeloženo z [13]) 

Jak lze vidět na schématu Obr. 1.1, trénovací fáze má u klasického strojového učení dva 

hlavní kroky. Prvním je extrakce příznaků, při které se využívá znalostí pro získání nových 

příznaků ze vstupu, které jsou využity pro učení algoritmu. Druhým krokem je potom 

samotné trénování modelu, pro které se využívají příznaky extrahované ze vstupu 

a požadovaný výstup (značení). Ve fázi predikce modelu je potom aplikován obdobný postup 

extrakce příznaků ze vstupních dat jako u trénovací fáze. Získané příznaky jsou ale využity 

pro predikci označení dosud neviděného vstupu. [13] 

1.1 Hluboké učení 

Hlubokého učení (z anglického deep learning) je metoda strojového učení, jedná se o postup 

samostatného učení počítačem něčeho nového, bez přímého řízení programem [1] [2]. 

Existuje i mnoho dalších úzce souvisejících definic, pro které jsou společné dva klíčové 
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aspekty. Zaprvé, že modely hlubokého učení sestávají z mnoha vrstev (fází) nelineárního 

zpracování informace. A zadruhé, metody pro učení reprezentace příznaků jsou na postupně 

vyšších a abstraktnějších vrstvách. [3] 

Největší rozdíl mezi tradičním strojovým učením a učením hlubokým je v extrakci 

příznaků. U klasického strojového učení musíme určit příznaky, které jsou ze vstupu 

extrahovány a řádně jej vystihují, což je v některých případech značně složité, časové náročné 

a vyžadující expertní znalost daného problému. Naopak u hlubokého učení je extrakce 

příznaků prováděna automaticky daným algoritmem. Srovnání postupů klasického strojového 

učení a učení hlubokého je pro názornost uvedeno na následujícím obrázku. [13] 

 

Obr. 1.2: Srovnání postupů strojového a hlubokého učení (přeloženo z [13]). 

Mezi hlavní důvody dnešní popularity a možnosti využití hlubokého učení, patří vysoké 

hardwarové schopnosti rychlého zpracování informací (např. grafické karty), dále rostoucí 

velikost dat, které se využívají pro učení, a také pokrok ve výzkumu strojového učení 

a zpracování informací. Během posledních let již vyvinuté techniky hlubokého učení mají 

využití v mnoha oblastech, především v úlohách zabývajících se zpracováním signálů 

a informací. [3] 

1.2 Neuronové sítě 

Neuronová síť je propojená soustava, složená z jednoduchých procesních prvků (neuronů), 

jejichž funkčnost volně vychází z neuronu biologického. Výstup neuronu je dán rovnicí: 

 

𝑦 = 𝑓 [∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝑥𝑖 − 𝜗

𝑁

𝑖=1

] (1) 

kde 𝑥𝑖 je i-tý prvek vstupního vektoru �̅� = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁]𝑇, 𝑤𝑖 je i-tým prvkem vektoru 

aktuálních vah �̅� = [𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑁]𝑇, 𝜗 je aktuální práh neuronu a 𝑓(𝛼) je zvolená aktivační 

funkce (též charakteristika neuronu), jejíž argument 𝛼 se nazývá aktivace neuronu. Schéma 
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základního prvku sítě, též nazývaného jednoduchý perceptron, jenž má 𝑁 vstupů a 1 výstup 𝑦, 

je na následujícím obrázku. [27] 

 

Obr. 1.3: Schéma neuronu s N vstupy a 1 výstupem (upraveno z [27]) 

Důležitou vlastností neuronových sítí je jejich schopnost učit se, tedy měnit své parametry 

(váhy a prahy) tak, aby lépe řešily danou úlohu. Učení může být buďto s učitelem, kdy se síť 

učí z příkladů (vstupů a příslušných výsledků), nebo bez učitele, kdy je zadáno jen kritérium, 

kterému se síť snaží vyhovět při učení z chyb, které udělala. Jedná se o iterační proces, kdy se 

síti předkládá dvojice vstupu a požadovaného výstupu, a na základě chybové funkce (rozdílu 

výstupu od požadované odezvy) se provede vhodná úprava vah. Neuronová síť si učením 

vytváří model, kterým se snaží napodobit skutečný systém tak, aby byl schopen predikce 

na nových, dosud nezpracovávaných vstupních datech. 

Vícevrstvé perceptronové sítě se skládají z neuronů uspořádaných do vrstev, přičemž 

neurony jsou mezi vrstvami plně propojeny. To znamená, že každý neuron v jedné vrstvě je 

spojen se všemi neurony ve vrstvě sousední, jak lze vidět na Obr. 1.4 u příkladu sítě 

se dvěma vrstvami. Tyto sítě jsou dopředné, neboť nemají zpětné vazby. K jejich učení se 

využívá algoritmus zpětného šíření chyby (z anglického back propagation). Princip tohoto 

učení spočívá v rozdělení chyby v 𝑘-té vrstvě mezi neurony předchozí vrstvy (𝑘 − 1) 

v poměru dle hodnot vah. Mezi tento typ sítí patří i konvoluční neuronové sítě, o kterých 

pojednává následující kapitola. [27] 

 

Obr. 1.4: Příklad dvouvrstvé perceptronová sítě se 3 vstupy a 2 výstupy 
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2 KONVOLUČNÍ NEURONOVÉ SÍTĚ 

Konvoluční neuronové sítě (zkratkou CNN z anglického Convolutional Neural Networks) 

jsou speciálním druhem vícevrstvých neuronových sítí. Jsou základním, široce používaným 

nástrojem hlubokého učení. Stejně jako u většiny ostatních neuronových sítí je při jejich 

trénování využit algoritmus zpětného šíření chyby. Od klasických neuronových sítí se liší 

v několika ohledech, zejména v architektuře. Odlišují se i vstupem, kterým u CNN není 

příznakový vektor, ale obraz v původní podobě. 

Princip CNN je inspirovaný biologickou strukturou zrakové kůry, která se skládá 

z uspořádaných jednoduchých buněk a jejich komplexů. Tyto buňky jsou aktivní na základě 

podoblastí zrakového pole, které obsahují receptorové buňky, a nazývají se proto pole 

receptivní. Podoblasti buněk jsou poskládány tak, aby pokryly celé zrakové pole. Na základě 

této skutečnosti jsou také v konvoluční neuronové síti v rámci jedné vrstvy neurony 

spojovány do podoblastí, které pak zpracovávají neurony v dalších vrstvách. Na rozdíl 

od tohoto uspořádání jsou u klasických neuronových sítí v rámci každé vrstvy všechny 

neurony navzájem propojeny. [4] [10] [12] 

2.1 Architektura sítě 

Architektura konvoluční neuronové sítě se velmi liší dle typů a počtu obsažených vrstev. 

Ty jsou do sítě začleňovány dle konkrétní aplikace nebo zpracovávaných dat. Například 

klasifikační vrstva na konci sítě se použije, pokud je jejím požadovaným výstupem zařazení 

do kategorií. Pokud je ale požadován spojitý výstup, je třeba na konci sítě zařadit vrstvu 

regresní. Menší síť s pouze jednou či dvěma konvolučními vrstvami může být vhodná 

u naučení pro malé množství šedotónových obrazů. Na druhou stranu pro obsáhlejší datový 

soubor s milióny barevných obrázků je třeba více složitá síť s mnoha vrstvami konvolučními 

a plně propojenými. [4] [10] 

Pro klasifikaci a další zpracování obrazů je vhodnější nepoužívat jen plně propojené vrstvy 

jako u běžných neuronových sítí, neboť tato architektura nebere v potaz prostorovou strukturu 

obrázku. Například se vstupními pixely blízko u sebe zachází úplně stejně, jako s pixely, které 

jsou od sebe značně vzdáleny. Proto využívají konvoluční neuronové sítě odlišnou 

architekturu s různým propojením neuronů jednotlivých vrstev, které jsou potom 

pro zpracování obrazů vhodnější. [11] 

2.2 Vrstvy sítě  

Standardní konvoluční neuronová síť se obvykle skládá z vrstvy vstupní, jedné či více vrstev 

konvolučních, často s pooling vrstvami, které mohou být následovány jednou nebo více 

vrstvami plně propojenými [10]. Jednotlivé typy vrstev jsou popsány v následujících 
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podkapitolách. Při zpracování obrazu odpovídají hodnoty neuronů ve vstupní vrstvě sítě 

intenzitám jeho pixelů. Dále již nejsou všechny neurony vstupní vrstvy propojeny se všemi 

neurony ve vrstvě další, neboť jsou s nimi spojeny jen prostřednictvím malých lokalizovaných 

oblastí, které se též nazývají lokální receptorová pole. Propojení skupiny neuronů vstupní 

vrstvy s neuronem první skryté vrstvy je znázorněno červeně na Obr. 2.1, kde modře 

orámované čtverečky představují jednotlivé neurony a oblasti vstupu mají rozměry 3 × 3 

a obsahují tedy devět neuronů. [11] 

 

Obr. 2.1: Propojení lokálního receptorového pole 3 × 3 vstupní vrstvy (vlevo) s prvním 

neuronem skryté vrstvy (vpravo) 

Propojení druhého neuronu ve skryté vrstvě s oblastí neuronů velikosti 3 × 3 ve vrstvě 

vstupní je pro názornost zobrazeno na Obr. 2.2. Lokální receptorová pole, která mají spoje se 

skrytými neurony, se mohou překrývat. Následkem toho mohou mít neurony prostorově 

korelované výstupy. Naopak pokud neurony nesdílí žádné části zpracovávaných oblastí, mají 

výstupy nezávislé. [4] [11] 

Spojení s dalšími neurony skryté vrstvy je provedeno obdobně, posouváním okna daných 

rozměrů po vstupních neuronech, přičemž volený krok posunu je většinou 1, může mít ale i 

vyšší hodnotu. Neuronů ve skryté vrstvě je tedy méně než ve vrstvě vstupní kvůli spojení 

neuronů do oblastí. [11] 
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Obr. 2.2: Propojení lokálního receptorového pole 3 × 3 vstupní vrstvy (vlevo) s druhým 

neuronem skryté vrstvy (vpravo) 

Každý spoj mezi neurony má určitou váhu 𝑤, kterou se síť postupně učí. Skrytý neuron se 

též učí tzv. práh 𝑏, který slouží k tomu, aby učení sítě nemohlo skončit v lokálním minimu. 

Vstup s prahem má kromě vstupní vrstvy každý neuron. Každý skrytý neuron se tak 

ve výsledku učí analyzovat lokální receptorové pole, se kterým je propojený. V uvedeném 

příkladu na Obr. 2.2 má skrytý neuron celkem 3 × 3 vah a práh. Pro každý neuron z dané 

skryté vrstvy mohou být použity stejné váhy a práh, potom je výstup 𝑦 pro skrytý neuron na 

pozici 𝑗, 𝑘  dán rovnicí:  

 

𝑦𝑗,𝑘 =  𝑓 (𝑏 + ∑ ∑ 𝑤𝑙,𝑚 ∙ 𝑥𝑗+𝑙,𝑘+𝑚

2

𝑚=0

2

𝑙=0

) (2) 

kde 𝑓(𝛼) je aktivační funkce (např. sigmoidální funkce), b je sdílená hodnota prahu, 𝑤𝑙,𝑚 je 

hodnota na pozici 𝑙, 𝑚 v poli sdílených vah a 𝑥 je vstup neuronu na pozici 𝑗 + 𝑙, 𝑘 + 𝑚. [11] 

Pokud všechny neurony v dané skryté vrstvě mají stejné váhy i práh, znamená to, že 

detekují stejný příznak, jen na různých místech vstupu. Váhy a práh jsou proto nastavovány 

tak, aby detekovaly požadované příznaky v lokálních receptorových polích, například 

vertikální či horizontální hrany. Výstupy po aplikaci pole vah a prahu na celý vstup jsou často 

označovány jako příznakové mapy. Váhy a práh, které určují příznakovou mapu, se nazývají 

sdílené váhy a sdílený práh. [11] 

2.2.1 Konvoluční vrstva 

Sdílené váhy a práh definují filtr, pro který se též používá označení kernel. Jak bylo 

vysvětleno výše, jeden filtr detekuje jen jeden druh příznaku ve vstupním obrazu. 

Pro rozpoznání obrazu je ale třeba detekovat více těchto příznaků, a tedy i získat více 

příznakových map. Proto konvoluční vrstva obsahuje hned několik různých filtrů, jak je 
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znázorněno na následujícím Obr. 2.3, kde jsou ze vstupu odvozeny tři příznakové mapy. 

Každá příznaková mapa je v tomto případě definována 3 × 3 sdílenými vahami a jedním 

sdíleným prahem. Výsledkem jsou pak detekované tři druhy příznaků po celém obrazu. [11] 

 

Obr. 2.3: Vstupní vrstva a z ní odvozené 3 příznakové mapy 

Na Obr. 2.3 je pro názornost uveden zisk tří příznakových map, v praxi jich ovšem 

konvoluční neuronové sítě obsahují mnoho. Konvoluční vrstva je tedy obecně složena 

z 𝑘 filtrů velikosti 𝑛 × 𝑛 × 𝑞, kde 𝑛 je menší velikosti než dimenze obrazu a 𝑞 může mít 

stejnou nebo menší velikost než počet kanálů obrazu. Velikost 𝑞 se též může měnit u každého 

filtru. [10] 

Název konvoluční má tato vrstva dle operace v rovnici (2), která se nazývá konvoluce, 

a lze proto zapsat i tímto způsobem: 

 𝑦 = 𝑓(𝑏 + 𝑤 ∗ 𝑥) (3) 

kde 𝑦 značí výstupní příznakovou mapu, 𝑥 je vstup vrstvy a ∗ je konvoluční operátor, 

b je sdílená hodnota prahu, 𝑤 značí pole sdílených vah a 𝑓(𝛼) aktivační funkci [11]. Filtry 

tedy tvoří lokálně propojené struktury, které jsou konvolovány s obrazem velikosti 

𝑚 × 𝑚 × 𝑟, čímž vznikne 𝑘 příznakových map velikosti 𝑚 − 𝑛 + 1 [10]. 

2.2.2 Pooling vrstva (podvzorkovací) 

Po konvolučních vrstvách obvykle následují pooling vrstvy (z anglického pooling layers), též 

uváděné jako podvzorkovací. Cílem těchto vrstev je zjednodušení výstupních informací 

získaných z vrstev konvolučních. Každá příznaková mapa je tedy podvzorkována obvykle 

sdružováním přes oblasti o velikosti 𝑝 × 𝑝, přičemž hodnota 𝑝 má většinou rozsah mezi 

dvěma pro malé a pěti pro velké obrazy. 

Sdružování bývá provedeno zpravidla průměrem nebo maximem, kdy je výstupem z dané 

oblasti její průměrná nebo maximální hodnota. Názorný příklad výstupu této vrstvy je uveden 

na následujícím obrázku, kde je sdružování maximem provedeno pro vstupní oblasti 

o velikosti 2 × 2. [10] [11] 
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Obr. 2.4: Ukázka sdružování maximem pro oblasti velikosti 2 x 2 

Jak lze vidět na Obr. 2.4, oblasti pro sdružování se v tomto případě nepřekrývají a výstup 

z konvoluční vrstvy velikosti 6 × 6 neuronů je po podvzorkování zmenšen na velikost 3 × 3. 

Čím větší oblasti jsou sdružovány, tím menší výstup je získán. Uvedené sdružování je 

provedeno pro každou příznakovou mapu zvlášť.  

O sdružování maximem můžeme uvažovat jako o získání informace, zda se daný příznak 

někde v oblasti nachází, či nikoli. Tímto procesem se ale ztrácí přesná informace o pozici 

nalezeného příznaku a zůstává známo jen jeho hrubé umístění vzhledem k ostatním 

příznakům. Velkou výhodou podvzorkování je zmenšení počtu neuronů a tím i parametrů 

potřebných v dalších vrstvách sítě. [11] 

2.2.3 Plně propojená vrstva 

Poslední vrstvou konvoluční sítě je obvykle vrstva plně propojená. Tato vrstva propojuje 

každý neuron z předchozí vrstvy s každým svým neuronem, jak lze vidět na Obr. 2.5, 

na kterém je červeně znázorněno spojení neuronů s prvním neuronem vrstvy plně propojené. 

Tyto hustě propojené vrstvy jsou tedy identické s vrstvami standardní mnohavrstevné 

neuronové sítě. [10] [11] 

 

Obr. 2.5: Spojení neuronů pooling vrstvy s prvním neuronem vrstvy plně propojené 
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Zatímco o konvolučních a pooling vrstvách lze uvažovat jako o těch, které se učí 

o prostorové struktuře vstupních trénovacích dat, plně propojené vrstvy se učí na více 

abstraktní úrovni, neboť integrují informace z celého vstupního obrazu. [11] 

2.3 Výhody a úskalí 

Jednou z hlavních výhod konvolučních neuronových sítí je fakt, že není třeba extrakce 

příznaků ze vstupních dat, což je jedna z nejvíce důležitých a časové náročných částí metod 

tradičního strojového učení [8]. CNN mají též menší počet parametrů oproti jiným typům 

neuronových sítí kvůli redukci počtu spojení jejich neuronů, sdíleným vahám 

a podvzorkování [4] [10].  

Naučení modelu CNN na malém souboru dat zůstává stále výzvou a pracuje se na řešení. 

Například je využívána metoda, při které se využívá CNN model dříve natrénovaný 

na velkém objemu dat (např. ILSVRC [19][21]), který se následně natrénuje („doladí“) 

na menším datasetu dostupném pro řešení daného konkrétního úkolu. [8] 

2.4 Využití 

Konvoluční neuronové sítě jsou vhodné zejména pro zpracování obrazů, využívány jsou ale 

i pro texty či zpracování řeči [4] [11]. Hojně se využívají díky jejich vysoké schopnosti 

rozpoznávání předem nedefinovaných vzorů ve vstupních datech [5]. Přelomovým se pro tyto 

neuronové sítě stal rok 2012, kvůli vítězství na každoroční soutěži ImageNet [19]. Zde bylo 

díky nim dosaženo snížení chyby při klasifikaci obrazu z 26 na 15 %, což bylo nebývalé 

zlepšení a CNN tak značně nabyly na významu. Od té doby jsou využívány mnoha 

společnostmi. Například Facebook je využívá v automatických algoritmech pro označování 

fotografií a Instagram či Google pro vyhledávání. [9] 

Architektura konvoluční neuronové sítě může být zkonstruována a naučena například pro 

klasifikaci obrazu i jeho částí do určité třídy, ale také pro spojitý numerický výsledek, který 

může udávat třeba procentuální hodnotu zařazení do dané třídy. Z natrénované sítě je taktéž 

možné extrahovat příznaky a využít je pro trénování lineárního klasifikátoru. [6] 

Pomocí CNN je možné rozpoznávat vzory s velkou variabilitou, jako jsou ručně psaná 

písmena, a též s velkou robustností vůči narušení tvaru hledaného vzoru i jednoduchým 

geometrickým transformacím. Pro rozpoznání ručně i strojově psaných písmen je navržena 

například konvoluční neuronová síť LeNet-5. [7] 
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3 VYBRANÉ PŘÍSTUPY K DETEKCI POMOCÍ CNN 

V MEDICÍNSKÝCH OBRAZECH 

Metody hlubokého učení mohou být upraveny pro mnoho lokalizačních či detekčních úkolů. 

Nejvíce populární strategií s dobrými výsledky je pro identifikaci orgánů, oblastí 

a orientačních bodů patrně lokalizace prostřednictvím klasifikace částí 2D obrazu pomocí 

CNN. Několik prací v nedávných letech tento koncept rozšířilo úpravou učícího procesu sítě 

tak, aby byla výsledná lokalizace objektu přímo zvýrazněna v obrazu. Tyto strategie jsou 

nadále zkoumány. 

První počítačem podporovaný detekční systém (CAD systém), který využíval CNN, byl 

navržen již v roce 1995. Obsahoval čtyřvrstvou architekturu sítě pro detekci uzlin 

v rentgenových snímcích. Většina dodnes publikovaných CAD systémů využívajících modely 

hlubokého učení stále používá CNN pro klasifikaci pixelů či voxelů, dále jsou provedeny 

dodatečné úpravy a zpracování pro zisk výsledných detekcí. Jedná se tedy v podstatě o řešení 

klasifikačních úkolů.  

Detekce objektů se od klasifikace obrazů liší hned v několika ohledech. Jedním z hlavních 

je skutečnost, že je klasifikován každý pixel. Proto je rovnováha tříd při učení sítě výrazně 

posunuta směrem k oblastem bez objektů, neboť tyto oblasti obsahují více pixelů. Navíc může 

být velká část pixelů, které nejsou v objektu, snadno rozpoznatelná a brání pak metodě 

v soustředění se na náročné případy. Z toho důvodu navrhl van Grinsven et al. selektivní 

vzorkování, ve kterém jsou špatně klasifikované pixely vráceny zpět na vstup sítě více často, 

aby se soustředila na klasifikačně náročné oblasti, zde konkrétně v obrazech sítnice. [14] 

3.1 Detekce objektů s využitím R-CNN 

Práce uvedená v článku [17] jako první ukázala, že CNN mohou vést k výrazně lepším 

výsledkům detekce objektů na PASCAL VOC (Visual Object Classes Challenge [18]), ve 

srovnání s metodami založenými na jednodušších příznacích typu HOG (histogram 

orientovaných gradientů). Autoři navrhli metodu pro detekci objektů v obrazech, kterou 

nazvali R-CNN (Regions with CNN features), tedy „Oblasti s příznaky CNN“.  

Jejich přístup využívá konvoluční neuronové sítě k zpracování oblastí obrazu pro 

lokalizaci objektů. Jak lze vidět na schématu uvedeném na Obr. 3.1, algoritmus nejprve získá 

okolo dvou tisíc oblastí v obrazu, které následně klasifikuje pomocí konvoluční neuronové 

sítě. Výstupem jsou získané ohraničené regiony, kde se nachází sítí detekované objekty. 
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(a) (b) (c) (d) 

Obr. 3.1: Obecné schéma R-CNN. (a) Vstupní obraz. (b) Získané návrhy oblastí 

(zhruba 2000). (c) Zpracování neuronovou sítí, extrakce příznaků. (d) Klasifikace oblastí 

(přeloženo z [17]). 

Dalším velkým přispěním práce bylo to, že ukázala, jak účinně naučit mnohavrstevné 

konvoluční neuronové sítě, pokud je málo dostupných specifických dat pro jejich trénování. 

Dokázala, že lze dosáhnout uspokojivých výsledků, pokud je nejprve neuronová síť naučena 

na dostupné velké sadě dat (např. ILSVRC [19]), čímž získá počáteční nastavení koeficientů, 

a poté je doladěna na dostupném malém datasetu (např. PASCAL [18]), specifickém pro 

řešený úkol. [17] 

Navržený systém pro detekci objektů je sestaven ze tří modulů. První generuje oblasti 

obrazu, nezávisle na kategorii objektů. Druhý modul tvoří velká konvoluční neuronová síť, 

která z každé oblasti získá vektor příznaků stejné délky. Třetím modulem je sada lineárních 

SVM klasifikátorů (Support Vector Machines), specifických pro jednotlivé třídy. 

Pro lokalizaci objektů jsou tedy nejprve vybrány podoblasti obrazu, na které je poté 

aplikován klasifikační algoritmus. Umístění objektů je pak určeno v oblastech, kde byla 

určena vysoká pravděpodobnost klasifikace do jejich třídy. Nejvíce přímý způsob, jak získat 

malé oblasti obrazu, je pomocí posuvného okna (tzv. Sliding Window approach). Tento 

přístup má však několik omezení, neboť se v podstatě jedná o kompletní prohledávání 

prostoru a musí se projít nejen všechny možná umístění oblasti, ale i její různá měřítka. Tomu 

lze předejít použitím algoritmu selektivního vyhledávání (z anglického Selective Search). 

Tato metoda ze vstupního obrázku určí výstupní ohraničení oblastí (tzv. bounding boxy), 

ve kterých se pravděpodobně vyskytují objekty. Takto získané oblasti se mohou překrývat, 

nemusí objekt obsahovat celý a podobně, ale jsou mezi nimi i takové, které objekt velmi 

dobře ohraničují. [20] [24] 

Uvedené selektivní vyhledávání je založeno na hierarchickém shlukování podobných 

oblastí dle intenzity, barvy, textury a podobně. Nejprve je obraz přesegmentován na základě 

intenzity pixelů s využitím grafových segmentačních metod. Získané malé segmenty jsou 

přidány na seznam oblastí, poté jsou spojeny přilehlé oblasti dle podobnosti, a ty jsou opět 

přidány na seznam. Tento cyklus se opakuje, dokud spojené oblasti nepokryjí celý obraz. 

Výsledkem jsou tedy získané oblasti s různou velikostí. [19] 

Z každé oblasti je následně provedena extrakce příznaků, ze které je získán vektor 

o velikosti 4096 příznaků pomocí CNN popsané autory Krizhevsky et al. v článku [21]. 
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Použitá neuronová síť se skládá z pěti konvolučních vrstev a dvou vrstev plně propojených. 

Neboť architektura sítě vyžaduje vstupní obraz o rozměrech 227 x 227 pixelů, zpracovávané 

oblasti musí být před vstupem být upraveny na požadovanou velikost.  

Z výstupního vektoru příznaků z CNN je poté pro každou třídu určeno skóre pomocí SVM 

klasifikátoru, který je pro danou třídu natrénován. Takto jsou získány obodované oblasti 

obrazu, na které je poté aplikováno potlačování. Oblast je pak pro určitou třídu zamítnuta, 

pokud se překrývá s oblastí s větším bodováním, než je naučená prahová hodnota. [17] 

3.2 Lokalizace anatomických struktur ve 3D obrazech 

Autoři v práci [15] navrhli metodu automatické lokalizace jedné či více anatomických 

struktur ve 3D obrazech prostřednictvím jejich detekce ve 2D řezech. Využita je jedna 

konvoluční síť, trénovaná pro detekci dané anatomické struktury v axiálních, koronálních 

a sagitálních řezech z 3D obrazu. Výstupem sítě jsou pravděpodobnosti přítomnosti 

hledaných struktur. Počet hledaných struktur definuje počet výstupních uzlů sítě a pro každou 

strukturu predikuje jeden výstupní uzel sítě její přítomnost a druhý její nepřítomnost. 

Po detekci jsou vytvořeny 3D ohraničení objektů (bounding boxy) kombinací výstupu 

konvoluční sítě ve všech řezech.  

Standartní konvoluční neuronová síť vyžaduje stejnou velikost všech vstupních obrazů. 

Aby mohli mít vstupní obrazy různou velikost, bylo zde využito prostorové pyramidové 

pooling vrstvy (z anglického spatial pyramid pooling). U pravidelné pooling vrstvy je obraz, 

či mapa příznaků zmenšena dle stále stejné velikosti filtru a jeho posunu. U prostorové 

pyramidové verze je vstup zmenšen na základě proměnné velikosti filtru i jeho kroku tak, aby 

byl výstupní obraz vždy stejně velký. 

Pro 3D lokalizaci je klíčová správná detekce anatomických struktur ve 2D řezech 

konvoluční sítí. Pro detekci byla navržena nová architektura neuronové sítě BoBNet 

(Bounding Box Network), která je uvedena na Obr. 3.2. Skládá se z osmi konvolučních vrstev 

se vzrůstajícím počtem filtrů velikosti 3 × 3 (16, 32, dvakrát 64 a čtyřikrát 128 filtrů). První, 

druhá, čtvrtá a šestá konvoluční vrstva jsou spojeny s 2 x 2 pooling vrstvami se sdružováním 

maximem. Osmá konvoluční vrstva je spojena s prostorovou pyramidovou pooling vrstvou, 

která se skládá z 4 × 4, 2 × 2 a 1 × 1 pooling vrstev. Výstupní příznaková mapa z této vrstvy 

je spojena se dvěma plně propojenými vrstvami, z nichž každá obsahuje 128 uzlů. Ty jsou 

propojeny s výstupní vrstvou sítě, která obsahuje 𝑁 × 2 výstupních uzlů, kde 𝑁 udává počet 

hledaných anatomických struktur. 

Pro aktivaci jsou v síti využity ReLU vrstvy (z anglického Rectified Linear Units), jen ve 

výstupní vrstvě je použita funkce softmax. Výhodou této funkce je, že usnadňuje klasifikaci, 

neboť „nutí“ výstupy k tomu, aby byly blízké 0 nebo 1. Potom odpadá potřeba ladění prahu 

parametru pro vyhodnocení výstupních hodnot funkce, dle kterých je určena přítomnost 

anatomické struktury. Softmax funkce je také normalizační transformací. Aby zde byla 
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použita pro odlišení každého objektu od jeho pozadí, využívá se dvou spjatých výstupních 

uzlů pro každou hledanou anatomickou strukturu, jeden indikuje její přítomnost a druhý její 

nepřítomnost. 

 

Obr. 3.2: Schematické znázornění architektury BoBNet (přeloženo z [15]) 

Ve studii bylo lokalizováno šest anatomických struktur (vzestupná a sestupná aorta, 

aortální oblouk, srdce, levá srdeční komora a játra). Dle autorů bylo dosaženo nejlepších 

výsledků u struktur s jasně definovanými okraji, jako je aortální oblouk, a nejhorších naopak 

u struktur, u nichž nejsou okraje jasně patrné, např. játra. [15] 

3.3 Multimodální rozpoznání obratlů s využitím TDCN 

V článku [16] byla CNN využita pro automatické rozpoznání obratlů, včetně identifikace 

jejich pozice, pojmenování a pózy (natočení a měřítka) v obrazech z několika zobrazovacích 

modalit (MR a CT). Autoři použili novou architekturu sítě, zvanou TDCN (z anglického 

Transfered Deep Convolutional Network). Tato nová architektura sítě umí učením 

„bez učitele“ sloučit obrazové příznaky z různých modalit a automaticky opravit pozici páteře 

díky mnohovrstvé neuronové síti.  

Celková struktura TDCN je na Obr. 3.3. Hlavní komponenty jsou jednotka učení příznaků 

nízké úrovně (z anglického Low Level Feature Learning Unit) a jednotka učení 

multimodálních transformovaných vzhledů (z anglického Multi-Modal Transformed 

Appearance Learning Unit). Jednotka učení příznaků nízké úrovně slouží k učení adaptivních 

příznaků, které nejlépe reprezentují trénovací data z MR a CT. 
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Obr. 3.3: Struktura TDCN se dvěma druhy vrstev CRBM a RBM (přeloženo z [16]) 

Učení příznaků je implementováno vrstvami CRBM (Convolution Restricted Boltzmann 

Machines). Jedná se o konvoluční vrstvy, které v podstatě tvoří filtrační systémy s více 

výstupy, které adaptivně mění váhy filtrů tak, aby dosáhly co nejlepší příznakové mapy pro 

trénovací data. Obsaženy jsou celkem čtyři CRBM vrstvy, dvě pro extrakci příznaků z MR 

a dvě pro CT. Vrstvy CRBM poskládané za sebou tvoří dvouúrovňovou extrakci příznaků. 

První vrstva obsahuje 𝐾1 a druhá 𝐾2 filtrů, výstupem učení příznaků je tedy 𝐾1 × 𝐾2 

příznakových map. 

Jednotka učení multimodálních transformovaných vzhledů je soubor vrstev sítě pro fúzi 

multimodálních znaků a transformaci vstupních vzorků. Skládá se ze dvou RBM vrstev 

(Restricted Boltzmann Machines). Vrstva RBM je jednodušší verzí vrstvy CRBM, která 

pracuje s vektorizovanými vstupy. Příznakové mapy z předchozí jednotky jsou tedy 

vektorizovány a kombinovány jako první viditelná vrstva RBM, která generuje MR-CT 

fúzovaný vektor příznaků jako druhou skrytou vrstvu RBM.  

Multimodální fúze má několik výhod oproti učení znaků jen z jedné modality. Je důležitá 

při klasifikaci, neboť pokud chybí některé příznaky z jedné modality, mohou být 

kompenzovány příznaky ze zbylých modalit. Také příznaky, které jsou získány z obou 

modalit, jsou zvýrazněny. Může být tedy zlepšena diskriminace příznaků. Výsledný fúzovaný 

vektor příznaků může být potom využit jako klasifikátor pro identifikaci obrazů z CT i MR. 

Pro trénování TDCN je nejprve třeba anotovat trénovací data. Pro anotaci obratlů 

(pozitivních vzorků) je třeba je označit v obrazu a zvolit typ obratle. Potřeba jsou i negativní 

vzorky, kde se obratle nevyskytují. Vybrané trénovací vzorky pak vstupují do sítě, která 

dle nich optimalizuje parametry všech svých vrstev. Naučené příznaky z trénování TDCN 

jsou poté použity na trénování SVM (Support Vector Machines) klasifikátoru obratlů. 

Po skončení trénování může být systém TDCN+SVM přímo použit na dosud neviděných 

snímcích MR i CT, ukázka vstupů a výsledků systému je na Obr. 3.4. [16] 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Obr. 3.4: Příklad výsledků detekce a pojmenování obratlů v CT a MR snímcích. (a) Vstupní 

MR obraz. (b) Výsledek detekce. (c) Výsledné označení obratlů. (d) Vstupní CT obraz. 

(e) Výsledek detekce. (f) Výsledné označení obratlů [16]. 

3.4 Slabě kontrolované učení pro lokalizaci objektů 

Pro lokalizaci objektů je základním předpokladem určení pozice oblastí zájmů (ROI 

z anglického Region of Interest) při anotaci dat pro učení neuronové sítě. To je však značně 

časově náročné. Proto byl autory v [22] představen nástroj pro lokalizaci objektů se slabě 

kontrolovaným učením, nazván STL (z anglického Self-Transfer Learning). Jedná se 

o nástroj, který využívá značení dat jen na úrovni obrázků, obsahuje tedy jen informaci o tom, 

že se objekt v obraze nachází, ale nikoli jeho přené umístění. Také je využita metoda transfer 

learning, kdy síť přijímá parametry vah předtrénované neuronové sítě. Navržený STL nástroj 

společně optimalizuje parametry klasifikačních a lokalizačních sítí.  

Při klasifikaci konvoluční neuronové sítě pracují dobře, neboť mají schopnost extrahovat 

užitečné příznaky, které rozlišují jednotlivé třídy. Běžnou strategií pro slabě kontrolovanou 

lokalizaci s CNN je tvorba aktivačních (skórovacích) map pro každou třídu. Z map je dále 

třeba pro každou třídu získat reprezentativní aktivační hodnoty, k čemuž se využívají klasické 

pooling vrstvy. Konkrétně by tedy měl být pro 𝐾 tříd získán na výstupu neuronové sítě 𝐾-

rozměrný vektor pravděpodobností zařazení do tříd pro výpočet odchylek oproti 

požadovanému výsledku. Pokud je síť dobře natrénována, potom by měl být hledaný objekt 

lokalizován pomocí aktivační mapy odpovídající jeho třídě. 

STL nástroj, jehož schéma je na Obr. 3.5, je založen na společném učení klasifikátoru a 

lokalizátoru. Pro úspěšné natrénování lokalizátoru jsou velmi důležité počáteční hodnoty vah 

sítě, neboť ho mohou naučené filtry správně navést k cíli. Bez nich by se mohl lokalizátor 

při učení soustředit na nesprávné oblasti v obrazu a nalezení lokálního optima by nebylo 

snadné. Proto jsou klasifikátor a lokalizátor učeni společně.  
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Obr. 3.5: Schéma architektury sítě a učení, kde C značí konvoluční vrstvy, Fcls plně propojené 

klasifikační vrstvy, Cloc konvoluční lokalizační vrstvy a Ploc pooling lokalizační vrstvy. Losscls 

a Lossloc jsou označením pro rozdíly mezi správným výsledkem a výstupem softmax funkce 

klasifikačních a lokalizačních vrstev. Losstotal je výsledná chyba (přeloženo z [22]).  

Jak lze vidět na schématu z Obr. 3.5, při dopředném chodu sítě jsou vypočteny dva rozdíly 

od požadovaného výsledku, Losscls pro klasifikátor a Lossloc pro lokalizátor. Poté je získána 

výsledná chyba Losstotal jako váhovaná suma obou rozdílů s nastavitelným parametrem α, 

která prochází zpětně sítí v rámci algoritmu zpětného šíření chyby. Výsledné chyby při učení 

klasifikátoru přispívají k učení všech filtrů, zatímco ty z lokalizátoru jsou zpětně šířeny přes 

oblasti, které jsou nejdůležitější pro klasifikaci. Na začátku trénování sítě by proto měla být 

dána větší váha chybám z klasifikátoru, aby se zabránilo nesprávnému navedení lokalizátoru. 

Takto mohou být natrénovány sítě s dobrou diskriminativní silou, avšak lokalizátor selhává 

při nalezení více objektů ze stejné třídy. [22] 
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4 TVORBA DATABÁZE ANOTOVANÝCH DAT 

Pro tvorbu databáze byla využita reálná CT data 25 pacientů, z nichž část byla získána 

z veřejně přístupné části archivu National Biomedical Imaging Archive (NBIA [26]), část 

z The Cancer Imaging Archive (TCIA [31]) a část z Ústavu biomedicínského inženýrství 

VUT v Brně. Jedná se o CT snímky hlavy a trupu a snímky celotělové. Bylo vybráno deset 

anatomických struktur, konkrétně hlava, srdce, aorta, levá a pravá plíce, páteř, játra, pravá 

a levá ledvina a slezina, které byly dále zpracovávány. 

Pro detekci uvedených anatomických struktur bylo třeba tyto struktury v datech označit 

a získat tak pro každý snímek seznam bounding boxů s třídami objektů, které ohraničují. 

Značení bylo u všech snímků provedeno ručně ve 2D řezech ve volně dostupném grafickém 

anotačním nástroji LabelImg [23], příklad značení je uveden na Obr. 4.1 vlevo. Anotace byly 

uloženy jako soubory formátu XML se specifikací PASCAL VOC [18]. Bounding box je 

u každého obrázku definován souřadnicemi jeho levého horního a pravého dolního rohu 

(xmin, ymin, xmax, ymax). Ukázka části souboru anotace se zápisem značení bounding boxu 

srdce je uvedena na Obr. 4.1 vpravo. 

  

Obr. 4.1: Vlevo značení srdce, plic, aorty a páteře na hrudním CT snímku, vpravo úryvek ze 

souboru s anotací bounding boxu srdce 

Uvedeným způsobem bylo získáno celkem 2474 anotovaných 2D axiálních řezů. Dále byla 

data rozdělena na trénovací pro učení sítě a validační pro ověření funkčnosti sítě na datech, 

na kterých se síť neučila. Pro trénovací dataset byly vybrány snímky 18 pacientů, 

pro validační 7 pacientů. Rozdělení dat přehledně shrnuje Tabulka 1, v níž jsou uvedeny 

i počty pacientů, u nichž jsou snímky hlavy či hrudníku, neboť byly pro rozdělení též důležité. 

Tabulka 1: Souhrn dat pro trénovací a validační dataset 

Dataset Počet pacientů Hlava Hrudník Břicho Počet snímků Snímky [%] 

Trénovací 18 8 10 14 1950 78,82 

Validační 7 2 4 4 524 21,18 

Celkem 25 10 14 18 2474 100,00 
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5 NÁVRH A UČENÍ SÍTĚ 

5.1 Návrh architektury sítě 

Obecně se navržená architektura konvoluční neuronové sítě skládá z několika vrstev 

konvolučních a vrstev plně propojených. Poslední plně propojená vrstva sítě obecně obsahuje 

tolik neuronů, kolik bylo zvoleno tříd pro klasifikaci dat. Konvoluční vrstvy mohou být 

následovány max-pooling vrstvami pro podvzorkování jejich výstupu. 

Pro aktivaci jsou v síti využity ReLU vrstvy zařazené za výstup vrstev konvolučních a plně 

propojených. ReLU vrstvy zajistí, že záporné hodnoty budou na výstupu nastaveny na 0 

a kladné hodnoty nezměněny. Trénování sítě s ReLU je mnohonásobně rychlejší 

než při využití sigmoidálních funkcí, jak ukázala vědecká práce [21]. Jen u výstupní vrstvy je 

využita aktivační funkce softmax, výhodná pro klasifikaci, neboť její výstupní hodnoty leží 

mezi 0 a 1 a udávají tak míru zařazení do jednotlivých tříd (jsou připodobněním 

pravděpodobností zařazení objektu do dané třídy).  

5.1.1 CNN pro klasifikace do 5 tříd 

Pro prvotní testování sítě pro klasifikaci do 5 tříd (hlava, plíce, páteř, srdce a pozadí) byla 

navržena architektura sítě znázorněná na Obr. 5.1. Skládá se z dvou vrstev konvolučních, 

dvou max-pooling vrstev (s posuvným oknem velikosti 2 × 2 a krokem posunu 1) a dvou 

vrstev plně propojených. V dalších částech této práce již bylo zpracováváno tříd 11, pro něž 

byly navrhovány a realizovány jiné architektury CNN, jak popisuje následující kapitola. 

 

Obr. 5.1: Schéma navržené architektury sítě pro klasifikace do 5 tříd 

5.1.2 CNN pro klasifikaci do 11 tříd 

Pro klasifikaci deseti anatomických struktur byly dle obecného návrhu sestaveny různé 

architektury CNN lišící se zastoupením, počty a parametry svých vrstev. Navržené sítě byly 

učeny na vytvořené trénovací databázi anotovaných CT snímků. Posuzovány byly na základě 

výsledné přesnosti klasifikace obrázků z validační sady dat. Vybraná konvoluční neuronová 
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síť, použitá ve finálním programu, je uvedena na následujícím obrázku. Obsahuje čtyři vrstvy 

konvoluční, z nichž jsou tři následovány max-pooling vrstvami (s posuvným oknem velikosti 

2 × 2 a krokem posunu 1), dále dvě vrstvy plně propojené se 128 a 11 neurony. 

 

Obr. 5.2: Schéma navržené konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci do 11 tříd. 

U konvolučních a max-pooling vrstev je uveden počet filtrů a jejich velikost. 

Konvoluční síť vyžaduje vstupní data stejné velikosti, proto je velikost obrázků před 

vstupem upravena na 128 × 128 pixelů, jak více popisuje kapitola 6.1.3. Vstupní obraz je 

následně zpracován šestnácti filtry velikosti 9 × 9 v první konvoluční vrstvě. Při výpočtu 

konvoluce je využito orámování obrázku, aby měl výstup stejné rozměry jako vstup 

a nedocházelo zde k jeho zmenšení. Výstupem vrstvy je tedy 16 nových obrázků 

(příznakových map) velikosti 128 × 128 pixelů. Ty jsou podvzorkovány pomocí max-pooling 

vrstvy s posuvným oknem 2 × 2 na poloviční velikost 64 × 64 pixelů. Data dále vstupují 

do druhé konvoluční vrstvy s 32 filtry velikosti 9 × 9 a max-pooling vrstvy, čímž je získáno 

32 obrázků velikosti 32 × 32 pixelů. Následuje třetí a čtvrtá konvoluční vrstva s 64 a 128 

filtry velikosti 9 × 9 s následným podvzorkováním, jejímž výstupem je celkem 128 obrázků 

s rozměry 16 × 16 pixelů. 

Poté je výstup z vrstev konvolučních a podvzorkovacích upraven pro postup do plně 

propojené vrstvy do podoby vektoru délky 32 768 (128 × 16 × 16) a zpracován 128 neurony 

první a 11 neurony druhé plně propojené vrstvy. Poslední vrstva sítě obsahuje tolik neuronů, 

kolik bylo zvoleno tříd pro klasifikaci dat, síť tedy provádí klasifikaci vstupních dat do 11 

tříd, z nichž 10 náleží anatomickým strukturám a poslední třída reprezentuje pozadí. 

5.2 Zpracování oblastí pro učení CNN 

Jak blíže vysvětluje kapitola 6, navržená CNN ve výsledném programu klasifikuje oblasti 

vstupního snímku, na kterých musí být nejprve naučena. Proto je pro trénování navržené 

CNN třeba vhodně definovat, které oblasti ve vstupním obrazu obsahují hledané objekty, 
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a které nikoli, a tudíž náleží do pozadí. Pokud by byly určeny jako pozadí jen ty oblasti, které 

nemají s detekovaným objektem nic společného, síť by nebyla schopna rozlišit mezi těmi 

oblastmi, kde se objekt nachází a těmi, kde se vyskytuje jen částečně. Proto jsou pro trénování 

ty oblasti, které se překrývají s plochou objektu z více než 65 %, označeny třídou objektu 

a oblasti, které jsou v překryvu z méně než 30 %, jsou označeny jako pozadí. Pozadí tedy 

představuje kategorii pro zařazení všech oblastí obrazu, které se dostatečně nepřekrývají 

s žádnou z vybraných anatomických struktur. Oblasti s překryvem mezi stanovenými mezemi 

30 a 65 % nejsou brány pro učení sítě v potaz.  

Pro určení míry překryvu navržené a označené oblasti byla využita metrika Intersection 

over Union (IoU), jejíž výpočet je schematicky znázorněn na následujícím obrázku. Výsledné 

hodnoty IoU spadají do intervalu 〈0,1〉, přičemž oblasti, které se překrývají více, mají IoU 

hodnotu blíže k 1. 

 

Obr. 5.3: Výpočet IoU jako podílu průniku oblastí a jejich sjednocení, kde A představuje 

navrženou a B označenou oblast (upraveno z [25]) 

Dále byly pro trénování sítě označené oblasti vstupního snímku rozděleny dle jejich 

zařazení do třídy. Tento krok byl začleněn z toho důvodu, že bylo učení sítě prováděno vždy 

po skupinách obrázků a bylo třeba zajistit, aby v nich byly obsaženy oblasti ze všech tříd 

a nedošlo k převaze jen jedné z nich. Důvodem byl především fakt, že bylo ve vstupních 

snímcích vždy nalezeno mnohonásobně více oblastí náležících pozadí, při učení sítě pak 

převažovala jen tato třída a výsledná neuronová síť pak neklasifikovala správně. Při každé 

iteraci učení sítě proto byl do skupiny vstupních obrázků zařazen stejný počet oblastí z každé 

kategorie. Ukázka vstupních oblastí pro učení sítě je uvedena následujícím obrázku. 

 

Obr. 5.4: Příklady vstupních dat pro trénování CNN, oblasti a jejich zařazení do třídy: 

1. páteř, 2. srdce, 3. levá plíce, 4. hlava, 5. játra, 6. aorta, 7. levá ledvina, 8. slezina, 9. pravá 

plíce, 10. pravá ledvina a 11. pozadí 
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5.3 Učení CNN 

Na vytvořené učební databázi anotovaných CT snímků bylo trénováno několik navržených 

architektur CNN s různými počty i parametry jednotlivých vrstev. Učení implementovaných 

neuronových sítí bylo provedeno na vytvořené trénovací množině dat, popsané v kapitole 4. 

Počáteční hodnoty vah (filtrů) a prahu byly generovány jako náhodná čísla s normálním 

rozložením se směrodatnou odchylkou 0,05. Rychlost učení byla nastavena na hodnotu 

0,0001.  

Jako měřítko rozdílu mezi skutečným a predikovaným zařazením oblasti do třídy byla 

využita křížová entropie (z anglického cross entropy), jejíž průběh při učení CNN popsané 

v kapitole 5.1.2 lze pozorovat v grafu na Obr. 5.5. Jedná se o spojitou funkci, která nabývá jen 

kladných hodnot a je rovna nule právě tehdy, když se predikovaný výstup sítě přesně rovná 

požadovanému výstupu. Cílem optimalizace hodnot sítě v rámci učení je tedy minimalizovat 

tuto křížovou entropii úpravou hodnot vah a prahu jednotlivých vrstev sítě. Vypočtená 

křížová entropie je proto následně využita pro zpětné šíření chyby k úpravě proměnných 

v síti.  

Učení bylo kvůli výpočetním nárokům realizováno po skupinách 44 obrázků v každé 

iteraci. Aby se síť učila v každé iteraci klasifikovat snímky všech tříd, obsahovala 

předkládaná skupina vždy 4 obrázky z každé z 11 tříd. 

 

Obr. 5.5: Graf průběhu křížové entropie při učení CNN po 30000 iterací 

Jak lze vidět na zobrazeném grafu průběhu křížové entropie, funkce má požadovaný 

klesající průběh, což značí, že se síť skutečně učí a zlepšuje se tak v klasifikaci předkládaných 
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vstupních dat. U funkce je patrný výrazný pokles již během prvních 3000 iterací 

a po proběhlých 5000 krocích učení již hodnoty kolísají převážně mezi 0,2 a 0. Ostré 

přechody v zobrazeném průběhu jsou především v důsledku výpočtu křížové entropie po 

zmíněných menších skupinách 44 obrázků. 

Pro hodnocení učení sítě byly získány hodnoty přesnosti klasifikace vstupních dat 

z trénovacího a také validačního datasetu, uvedené jsou v grafu na Obr. 5.6. Pojmem přesnost 

klasifikace je míněna relativní četnost správně klasifikovaných obrázků. Aby byl zobrazený 

průběh přesnosti při trénování lépe čitelný a neobsahoval ostré přechody jako u grafu křížové 

entropie, obsahuje přepočtené přesnosti klasifikace u trénovací sady vždy pro 2 200 vstupních 

snímků, tedy z 50 předchozích iterací učení. Po první iteraci učení byla stanovena hodnota 

přesnosti klasifikace na 9,09 %, což odpovídá inicializaci vah sítě náhodnými hodnotami, 

jedná se tedy jen o nahodilou shodu. Dále je přesnost na učebních datech rostoucí a zhruba 

od 8 000. iterace kolísá v blízkosti maximální hodnoty.  

Přesnost u validační sady dat byla stanovována po provedení každých 50 iterací učení, kdy 

bylo sítí klasifikováno vždy 2 200 obrázků. Po první iteraci učení byla přesnost klasifikace 

rovněž 9,09 %, další průběh se však od přesnosti u dat trénovacích lišil a dosahoval nižších 

hodnot. Přesnosti 90 % bylo dosaženo již po 1 600. iteraci učení, přičemž maximální hodnoty 

přesnosti 97,95 % se podařilo dosáhnout po iteraci 26 000.  

 

Obr. 5.6: Graf průběhu přesnosti klasifikace u trénovacích a validačních dat při učení CNN 

Po každé validaci sítě bylo také porovnáváno, zda se v klasifikaci snímků z validační 

množiny nezlepšila. Pokud došlo ke zlepšení, byla síť uložena pro další použití. Takto byla 

vždy z proběhlého učení získána CNN ve stavu s nejlepšími výsledky klasifikace 
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u validačních dat a bylo tak zabráněno uložení „přeučené“ sítě. Trénování CNN bylo 

ukončeno, pokud se síť nezlepšila v uvedeném parametru po 5000 iterací. Obvykle bylo učení 

zastaveno po zhruba 30 000 proběhlých iteracích.  

5.4 Váhy CNN 

Ve snaze porozumět tomu, jak pracuje naučená konvoluční neuronová síť, tedy co se při 

trénování naučila a jaké příznaky ze vstupních dat extrahuje, byly zobrazeny naučené váhy 

sítě, které působí jako filtry na vstupní obraz, a také výstupy jednotlivých konvolučních 

vrstev. 16 filtrů první konvoluční vrstvy je zobrazeno na následujícím obrázku. 

 

Obr. 5.7: Váhy první konvoluční vrstvy CNN, červeně jsou zobrazeny kladné hodnoty, modře 

záporné, bílou barvou hodnoty nulové 

Každý z filtrů na Obr. 5.7 je aplikován na vstupní snímek, čímž je získáno 16 výstupních 

obrázků, které po podvzorkování vstupují do další konvoluční vrstvy. Výstupy první 

konvoluční vrstvy pro vstupní CT snímek hlavy jsou zobrazeny na následujícím obrázku. 
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Obr. 5.8: Vlevo vstupní snímek hlavy a vpravo výstupy po jeho zpracování první konvoluční 

vrstvou CNN 

Z vah a výstupů první konvoluční vrstvy na Obr. 5.7 a Obr. 5.8 je obtížné definovat, jaký 

je jejich účel. Zdá se, že zde síť tvoří různé varianty vstupního snímku, některé 

s  převrácenými hodnotami, neboť jsou na výstupu filtrů s vesměs zápornými čísly. Další 

vrstvy sítě se jeví, že ve vstupních snímcích detekují různé vzory, které jsou méně citlivé na 

lokální změny. Výstupy z poslední konvoluční vrstvy CNN pro stejný vstupní snímek hlavy 

jsou zobrazeny na Obr. 5.9. Další naučené váhy konvolučních vrstev sítě jsou k nahlédnutí 

v příloze A, ukázky jejich výstupů v příloze B. 

 

Obr. 5.9: Výstupy ze čtvrté konvoluční vrstvy CNN po zpracování vstupního snímku hlavy 



33 

 

6 FINÁLNÍ PROGRAM 

Navržená metoda detekce anatomických struktur v CT snímcích vychází z metody [17], 

popsané v kapitole 3.1. Navržená CNN, popsaná v předchozí kapitole, provede klasifikaci 

vstupního obrázku do jedné z definovaných tříd. Předpokládá tedy, že je ve snímku přítomen 

jen jeden objekt zájmu, který pokrývá značnou část prostoru. Detekce ale není jen o zařazení 

objektu do třídy, ale i o určení jeho polohy v obrázku. Objekt se může v obraze vyskytovat 

kdekoli a může mít také různou velikost. Proto jsou v datech před vstupem do neuronové sítě 

nejprve detekovány specifické oblasti, které jsou následně klasifikovány konvoluční 

neuronovou sítí do definovaných tříd. Výstup sítě je následně podroben dalšímu zpracování 

pro eliminaci chybných detekcí a získání výsledku. Schéma navržené metody je uvedeno 

na následujícím obrázku. 

 

Obr. 6.1: Schéma návrhu detekční metody 

6.1 Detekce specifických oblastí 

Navržena byla R-CNN (z anglického Regions with CNN features), tedy CNN, která 

využívá detekce specifických oblastí ze vstupního snímku, které v něm potencionálně 

ohraničují hledanou strukturu, a které CNN následně klasifikuje. Získány jsou pomocí 

algoritmu selektivního vyhledávání (Selective Search [24]) anebo pomocí aplikace posuvného 

okna. Zde je možnost volby mezi metodami, neboť má každá svá specifika. Ve výsledném 

detekčním programu, jehož výsledky jsou uvedeny v kapitole 8 byly využity obě varianty. 

6.1.1 Selektivní vyhledávání 

Nejprve byl pro získání oblastí využit algoritmus selektivního vyhledávání (Selective Search 

[24]), jímž je pro jeden snímek z databáze získáno přibližně 600 až 800 oblastí, které mohou 

obsahovat hledané struktury. 

U selektivního vyhledávání je velkou výhodou oproti metodě posuvného okna značně 

menší množství získaných oblastí u jednoho snímku. Také v mnoha případech získané oblasti 

lépe ohraničují hledané struktury, než při použití posuvného okna. Na druhou stranu ale 

mohou nastat případy, kdy se kolem některých struktur oblast nevytvoří, v důsledku čehož 

takové struktury nemohou být detekovány. Právě z tohoto důvodu byla do realizovaného 

algoritmu přidána i možnost využití posuvného okna. 
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6.1.2 Posuvné okno 

Při využití posuvného okna pro získání oblastí ze vstupního snímku je třeba definovat různé 

tvary a velikosti oken a také velikost posunu okna po obraze. Hlavní nevýhodou této metody 

je, že je pro jeden snímek získáno značně více oblastí než u selektivního vyhledávání (řádově 

desetitisíce), což má za následek značně vyšší výpočetní čas. Avšak je velkou výhodou, že 

jsou při použití posuvného okna vždy získány oblasti všech hledaných anatomických struktur 

v CT snímku. 

Z důvodu snížení výpočetní náročnosti byly tvary a velikosti oken definovány na základě 

parametrů hledaných anatomických struktur v obrazu. Mohlo tak být učiněno díky 

skutečnosti, že jsou ve vytvořené databázi CT snímky s přibližně stejným zvětšením. A proto 

i stejné hledané struktury mají na snímcích od různých pacientů podobnou velikost. Bylo 

vytvořeno celkem 12 tvarů posuvného okna, jejichž rozměry a anatomické struktury, které 

hledají, jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka 2: Rozměry posuvných oken s příslušnými anatomickými strukturami 

Okno Rozměry okna Anatomické struktury 

1 30 x 30 aorta 

2 40 x 40 aorta 

3 40 x 60 páteř 

4 60 x 60 páteř, ledviny, kraje plic 

5 60 x 80 páteř, ledviny 

6 80 x 80 kraj srdce, ledviny, páteř, kraje plic 

7 80 x 100 páteř, ledviny, slezina 

8 100 x 100 srdce, páteř, kraje plic, slezina 

9 100 x 120 srdce, kraje plic, játra, slezina, 

10 150 x 150 játra, srdce 

11 150 x 200 hlava, plíce, játra 

12 200 x 250 hlava, plíce, játra 

První dvě okna (pro hledání aorty) jsou po obraze posouvána s krokem velikosti 5 pixelů. 

U zbylých oken je volen krok posunu 10 pixelů. Nižší krok posunu by zajisté vedl 

k přesnějším ohraničením hledaných struktur, značně by však narostla výpočetní, a tedy 

i časová náročnost celého algoritmu. Byl proto volen kompromis mezi přesností a výpočetní 

náročností. Nižší krok posunu byl tedy nastaven jen u oken pro aortu, aby nedošlo k jejímu 

„přeskočení“, neboť by zmařilo její detekci hned v počáteční fázi algoritmu. Pro jeden snímek 

velikosti 512 x 512 pixelů je takto získáno 35 427 oblastí, což je stále značně více než 

u předchozí metody. 

Pro snížení počtu oblastí byla definována logika omezující prostor prohledávaný 

jednotlivými okny dle polohy hledaných anatomických struktur. Například aorta se nachází 
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vždy ve středové části snímku, proto je prostor prohledávání prvních dvou oken omezen na 

oblast od středu snímku do poloviční vzdálenosti od okraje. Na následujícím obrázku jsou 

zobrazeny hranice prohledávaného prostoru okny 1 a 2 na třech snímcích z databáze.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Obr. 6.2: Hranice prohledávaného prostoru prvních dvou oken pro hledání aorty na různých 

CT snímcích. U (a) a (b) lze vidět hranice na různých řezech s mírně odlišným přiblížením a 

náklonem, na (c) u snímku s posunutou polohou pacienta. 

Hranice pro jednotlivá okna byly určeny na základě znalosti polohy struktur v různých 

snímcích z vytvořené databáze. Vzhledem k různým velikostem CT snímků byly hranice 

stanoveny poměrově vzhledem k jejich rozměrům. Jak lze vidět na Obr. 6.2, při definování 

hranic byla brána v potaz odlišná velikost snímků či posun pacienta, jeho natočení je však 

na snímcích předpokládáno stejné. Obdobným způsobem určenými oblastmi pro všechna 

posuvná okna byl omezen počet získaných oblastí u snímku velikosti 512 x 512 pixelů 

na 12 213. 

6.1.3 Úpravy oblastí před vstupem do CNN 

Pro zpracování klasifikační konvoluční neuronovou sítí musí být rozměry nalezených oblastí 

v obrazu upraveny na fixní velikost 128 x 128 pixelů. Možností, jak docílit shodné velikosti 

oblastí je více.  

První testovanou variantou byla změna měřítka oblasti na požadovanou velikost 

s interpolací obrazových hodnot. Pro přijatelnou výpočetní, a tedy i časovou náročnost byla 

volena metoda bilineární interpolace. Tímto postupem ovšem dochází do jisté míry ke ztrátě 

informace o velikosti či přesném tvaru hledané struktury, neboť jsou malé a úzké oblasti 

zvětšeny a rozšířeny a naopak velké a široké oblasti zmenšeny a zúženy. 

Proto byl implementován i druhý způsob úpravy oblasti na danou velikost, a to její 

zmenšení s faktorem 2 a doplněním nulami do stanovených rozměrů. Krok zmenšení byl 

zaveden kvůli oblastem větším než určená velikost vstupních snímků CNN 128 x 128 pixelů. 

Faktor 2 byl zvolen z toho důvodu, že nejsou předpokládány struktury větších rozměrů než 

256 x 256 pixelů, a proto oblasti větší než tato mez nebyly brány v potaz. Tímto způsobem 
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byla informace o velikosti struktur v obrazu do jisté míry zachována. Ukázky takto 

upravených oblastí pro vstup do CNN jsou uvedeny na následujícím obrázku. 

  

Obr. 6.3: Dvě testované verze úpravy oblastí, vlevo je ukázka u aorty na hrudním a vpravo u 

páteře na břišním CT snímku 

Po naučení konvoluční neuronové sítě a její validaci byly zjištěny problémy u druhého 

způsobu úpravy oblasti. Došlo totiž k naučení sítě spíše na velikosti zpracovávaných oblastí, 

než na jejich obsah. V důsledku toho byly například klasifikovány všechny návrhy oblastí 

malých rozměrů (30 x 30 až 40 x 40 pixelů) do třídy aorty. Z toho důvodu se pro detekci 

struktur jevila jako vhodnější první varianta se změnou měřítka oblasti, která je součástí 

finálního detekčního programu. 

6.2 Klasifikace konvoluční neuronovou sítí 

Architektura a učení využité CNN je popsáno v kapitole 5. Naučená konvoluční neuronová 

síť zpracovává nalezené oblasti ze vstupního snímku pomocí naučených vah a prahů. Tak jsou 

získány výstupní hodnoty sítě, které jsou dány softmax funkcí její poslední vrstvy. Hodnoty 

této funkce leží v intervalu 0 až 1 a uvádí míru zařazení dané oblasti do jednotlivých 

kategorií. Výsledná třída je pak určena dle maximální výstupní hodnoty softmax funkce CNN. 

Takto je provedena klasifikace získaných oblastí ze snímku do jedné z 11 tříd, z nichž 10 

náleží anatomickým strukturám a 1 pozadí. Navíc je takto získána i výstupní hodnota CNN, 

která je dále využita v závěrečném zpracování klasifikovaných oblastí. 

6.3 Eliminace chybných detekcí 

Výstupy z CNN tedy tvoří oblasti vstupního obrazu zařazené do jednotlivých kategorií 

a jejich výstupní hodnoty softmax funkce. Vzhledem k tomu, že je tímto způsobem získáno 

pro jednu hledanou strukturu zpravidla více výsledných oblastí, které se často z velké části 

překrývají, případně se vyskytují i falešné detekce, musí být provedeno další zpracování. 
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Pro každou detekovanou anatomickou strukturu je proto zjištěno, zda není v jednom snímku 

nalezena vícekrát a její detekované oblasti jsou dále zpracovány. 

6.3.1 Využití anatomických znalostí 

Na základě nabytých anatomických znalostí byly na nalezené oblasti jednotlivých struktur 

aplikovány podmínky, které omezují pozice, kde se mohou nacházet. Všechny podmínky byly 

určeny relativně vzhledem k velikosti obrazu, aby byly použitelné pro různé rozměry 

vstupních snímků. Například levá plíce je hledána v levých dvou třetinách snímku, pravá 

naopak v pravých dvou třetinách, páteř v dolní polovině obrazu a podobně. Není tedy 

počítáno s tím, že by byly snímky různě otočeny. 

Omezeny byly i velikosti oblastí s hledanou strukturou, taktéž relativně. Například 

detekovaná oblast pro ledviny nesmí být větší než čtvrtina rozměrů snímku. Tyto podmínky 

by mohly být stanoveny přísněji pro dosažení lepších výsledků, pokud by do programu 

vstupovala data ze stejného zdroje se stejnými rozměry rekonstrukční matice, zorným polem a 

polohou pacienta. Jelikož jsou ale v této práci využita data z různých zdrojů, byla i tato 

skutečnost brána v potaz a všechna omezení byla volena s určitou rezervou pro zachování 

jisté míry univerzálnosti použití výsledného programu. 

6.3.2 Využití překryvů 

Nalezené oblasti pro jednu hledanou strukturu se často v různé míře překrývají. Proto, pokud 

je po aplikaci podmínek stále více nalezených oblastí u jedné struktury, je určena míra jejich 

překryvu dle metriky Intersection over Union, jejíž výpočet je uveden v předchozí kapitole. 

Jako překrývající se oblasti jsou brány ty, jejichž hodnota IoU je vyšší, než je zvolená 

mez 0,5.  

Je předpokládáno, že se nejvíce překrývajících se oblastí bude vyskytovat právě v místě 

skutečného výskytu detekované anatomické struktury, neboť je realizovaná konvoluční 

neuronová síť naučena na oblasti, které se překrývají s anotovanou plochou struktury z více 

než 65 %. Tohoto předpokladu lze využít při výběru výsledné pozice bounding boxu 

a stanovit, která oblast se s ostatními nejvíce překrývá a tak určit výsledek detekce, či výstup 

dále využít.  

6.3.3 Využití výstupní hodnoty CNN 

Jak již bylo zmíněno, v realizované konvoluční neuronové síti je u výstupní vrstvy využita 

aktivační funkce softmax, jejíž výstupní hodnoty udávají míru zařazení vstupní oblasti do 

jednotlivých tříd. Lze tedy říci, že je výstupní hodnota tím vyšší, čím si je naučená síť 

klasifikací do dané třídy jistější. Této skutečnosti může být též využito při výběru výsledku 

detekce, či pro další zpracování oblastí s nejvyšší hodnotou softmax funkce. 
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6.3.4 Kombinace přístupů 

Jelikož výběr výsledné oblasti dle nejvíce překryvů nebo dle nejvyšší výstupní hodnoty 

softmax funkce nemusí být vždy ideální, je možným řešením tyto přístupy zkombinovat. 

Do výsledného programu byla vybrána kombinace dvou nejlepších oblastí dle softmax funkce 

a dvou oblastí s nejvíce překryvy, a to na základě výsledků detekce, uvedených 

v kapitole 8.2.4.  

Pozice vybraných oblastí lze poté zprůměrovat, případně získat oblast ohraničující všechny 

dílčí oblasti. Využity byly oba postupy. Při tomto přístupu s kombinací oblastí je ovšem 

nutné, aby se vybrané bounding boxy překrývaly, aby nedošlo zpracováním jejich souřadnic 

k vyšší chybě detekce. Proto musí být z vybraných 4 oblastí odstraněna ta, která s ostatními 

není v překryvu. Takto pak mohou být chyby či odchylky jednoho výstupu do jisté míry 

opraveny druhým. Výsledky detekce získané všemi uvedenými postupy závěrečného 

zpracování jsou uvedeny a diskutovány v kapitole 8.2. 
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7 IMPLEMENTACE 

Navržený algoritmus byl implementován v programovacím jazyce Python, a to z důvodu jeho 

velké rozšířenosti právě v oblasti zpracování dat a umělé inteligence. Jeho nespornou 

výhodou je také rozsáhlá komunita a podpora lidí z celého světa, zabývající se danou 

problematikou. Konkrétně byla využita volná open-source distribuce Anaconda, 

nejpoužívanější platforma Pythonu pro zpracování dat a strojové učení [29]. Implementace 

byla provedena na verzi Pythonu 3.5.3 pod operačním systémem Windows 10.  

Pro tvorbu a práci s konvoluční neuronovou sítí byla využita open-source knihovna 

s velkou podporou pro strojové a hluboké učení TensorFlow, která byla vyvinuta výzkumným 

týmem společnosti Google. Výpočty spojené s touto problematikou lze provádět buď 

na centrální procesorové jednotce (CPU), nebo na procesoru grafické karty (GPU). Neboť je 

mnohem efektivnější provádění potřebných výpočtů přímo na grafické kartě počítače, byla 

zprovozněna hardwarově náročnější verze TensorFlow s podporou GPU. Výpočty byly 

realizovány na grafické kartě NVIDIA GeForce 930M, využívající 2 GB grafické paměti. 

Pro práci s grafickou kartou byly dále nutné programy CUDA 8.0 Toolkit a cuDNN 5.1 

a NVIDIA ovladače pro CUDA 8.0 Toolkit.  

7.1 Detekce specifických oblastí 

Jak je uvedeno v kapitole 4 o vytvořené databázi, anotace pro jednotlivé 2D řezy jsou uloženy 

jako XML soubory (zapsány ve formátu PASCAL VOC [18]) a CT snímky ve formátu PNG. 

Každý snímek je potom v rámci předzpracování načten spolu s jeho označenými pozicemi 

bounding boxů.  

Ze snímku jsou dále získány oblasti dvěma způsoby. Nejprve je aplikován algoritmus 

Selective Search, který je již implementován jako funkce v knihovně OpenCV, která musí být 

zkompilována s rozšířením opencv_contrib, aby obsahovala dodatečné moduly, které nejsou 

v její základní verzi. Druhý algoritmus posuvného okna byl implementován v Pythonu 

s vlastním návrhem velikosti oken, kroku posunu a podobně. U každé takto získané oblasti je 

dále vypočten překryv dle metriky IoU se všemi anotovanými bounding boxy snímku. Při 

hodnotě překryvu nad 0,65 je oblast snímku uložena spolu se značením třídy daného boxu, se 

kterým se překrývá. Takto jsou zpracována anotovaná data pro trénování či validaci 

realizované metody. Při zpracování neznámých a tudíž i neanotovaných dat jsou uloženy pro 

další zpracování všechny získané oblasti.  

Vybrané uložené oblasti z trénovacích či validačních dat tak vytvoří velkou datovou sadu, 

která by se při dalším zpracování nemusela vejít do operační paměti. Proto jsou obrázky 

oblastí spolu se značením uloženy v doporučeném standartním formátu vstupních dat 

v TensorFlow, v tzv. TFRecord file formátu. Tento formát neumožňuje náhodný nesekvenční 

přístup k datům, ale naopak je přizpůsobený pro postupné procházení velkého množství dat, 
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a proto je vhodný pro jejich postupné dodávání implementované CNN. Výsledný TFRecord 

soubor poté obsahuje všechny obrázky i jejich značení v efektivně použitelné formě pro práci 

s neuronovou sítí.  

7.2 Tvorba datasetu 

Z vybraných TFRecordů uložených na disku je dále vytvořen dataset jako instance třídy 

tf.data.TFRecordDataset, který reprezentuje vstupní data. Pro dataset je potřeba 

definovat mapu značení (z anglického label map), která určuje přiřazení identifikátorů tříd 

k jejich názvům, uložena je v souboru dataDP_label_map.pbxt.  

Jakmile je vytvořen dataset, může být dále transformován. Upraveny jsou jednotlivé 

vstupní oblasti na stejnou velikost a také podoba značení (na vektor nul délky 11 s jedinou 

jednotkovou hodnotou na pozici identifikátoru třídy). Na dataset je také aplikována 

transformace Dataset.batch(), která zajišťuje poskytování vždy skupiny několika 

hodnot z datasetu, neboť je výhodné v 1 běhu sítě zpracovat více než jeden obrázek pro 

urychlení procesu. Pro učení CNN je též nezbytná transformace Dataset.repeat(), 

která umožní opakované procházení datasetu. Další velmi užitečnou úpravou je 

Dataset.shuffle(), díky které jsou vstupní data náhodně zamíchána, aby se CNN 

neučila postupně na podobných snímcích. Pro načtení hodnot z datasetu je také třeba vytvořit 

iterátor, který poskytuje přístup k jeho elementům a postupně je načítá.  

Proto, aby v průběhu učení sítě mohly být v každé iteraci poskytovány vstupní data 

ze všech definovaných kategorií, byly oblasti rozděleny do TFRecordů dle jednotlivých tříd. 

Je tedy vytvořeno celkem 11 datasetů, jeden pro každou třídu. V každé iteraci učení jsou poté 

načteny čtyři snímky z každého datasetu, aby se CNN učila vždy klasifikovat všechny 

kategorie. 

7.3 Tvorba CNN 

TensorFlow využívá tzv. graf datového toku (tf.Graph), který reprezentuje výpočty 

z hlediska závislostí mezi jednotlivými operacemi. V tomto grafu uzly reprezentují jednotlivé 

výpočty a hrany představují tok dat.  

Cílem je tedy v TensorFlow vytvořit výpočetní graf, který může být proveden efektivněji, 

než při implementaci stejných výpočtů přímo v Pythonu (s využitím např. knihovny NumPy). 

TensorFlow může být při výpočtech efektivnější díky tomu, že zná celý výpočetní graf, 

zatímco při využití NumPy jsou známy jen výpočty jednotlivých matematických operací, 

které jsou právě prováděny. TensorFlow může také automaticky počítat gradienty, které jsou 

potřebné pro optimalizaci proměnných v grafu, aby se model učil. To je umožněno tím, že 

mohou být gradienty celého grafu vypočítány pomocí řetízkového pravidla pro derivace, 

protože graf v podstatě představuje jen kombinaci jednoduchých matematických výrazů.  
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Nejprve je tedy definován výpočetní graf konvoluční neuronové sítě a poté tzv. Session, 

ve které se spustí operace v grafu. TensorFlow využívá třídu tf.Session pro spojení mezi 

programem v Pythonu a během TensorFlow (v jazyce C++). TensorFlow graf se skládá 

z  následujících částí: 

 zástupné proměnné (z anglického placeholders) pro vstupní data grafu 

 proměnné, které jsou optimalizovány v rámci učení CNN 

 matematické vzorce pro výpočty v CNN 

 křížová entropie jako měřítko rozdílu mezi skutečným a predikovaným výstupem 

CNN pro optimalizaci proměnných 

 optimalizační metoda, která aktualizuje proměnné 

Jako optimalizační metoda byl využit AdamOptimizer, který implementuje tzv. Adam 

algoritmus [32]. Jedná se o pokročilou formu gradientního sestupu. 

7.4 TensorBoard 

Pro implementaci CNN byl též velmi užitečný vizualizační nástroj TensorBoard, který je 

dostupný společně s TensorFlow. Pomocí něj lze zobrazit graf vytvořené CNN, dále si zde lze 

vykreslit průběhy různých veličin v průběhu učení, jako je například křížová entropie, či 

přesnost sítě na validační sadě. Zobrazit lze i další data, jako jsou obrázky, které prochází sítí 

a podobně. 

Graf vytvořené konvoluční neuronové sítě je uveden na následujícím Obr. 7.1. Možnost 

jeho prohlédnutí je velmi nápomocné pro ověření, zdali je síť správně implementována. 

Užitečná je především kontrola všech propojení mezi jednotlivými komponentami.  



42 

 

 

Obr. 7.1: Graf implementované konvoluční neuronové sítě v nástroji TensorBoard 

V Obr. 7.1 jsou komponenty grafu pro přehlednost a snadnou orientaci uspořádány 

do bloků, které jsou definovány ve zdrojovém kódu. Bloky jsou v TensorBoardu zobrazeny 

stejnou barvou (jinou než šedou), pokud mají stejnou strukturu, jak lze vidět například 

u bloků trénovacího a validačního datasetu, které jsou na vstupu celého grafu. Vstupní data 

z datasetu jsou dále upravena na požadovanou velikost a vstupují do jednotlivých vrstev sítě.  

V grafu si můžeme například ověřit, že bloky první, druhé a čtvrté vrstvy mají stejnou 

strukturu, neboť mají stejnou barvu. Blok třetí konvoluční vrstvy není zbarven jako ostatní, 

protože neobsahuje max-pooling podvzorkování. Před vstupem do plně propojených vrstev je 

dále výstup z vrstev konvolučních o rozměrech 16 x 16 x 128 upraven na vektor délky 32768. 

Bloky plně propojených vrstev nejsou též v grafu barevně sjednoceny, neboť obsahují jiné 

aktivační funkce. Výstup z poslední vrstvy CNN vstupuje spolu se značením do výpočtu 
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křížové entropie. Červeně je na Obr. 7.1 orámován blok trénování, který je připojený téměř 

ke všem ostatním blokům, a to z toho důvodu, že při výpočtu gradientů pro učení CNN je 

potřeba mít přístup ke všem jejím proměnným. 

Procházet lze i komponenty a propojení uvnitř jednotlivých bloků, na Obr. 7.2 vlevo je 

například uveden obsah bloku první konvoluční vrstvy. Lze vidět, že je provedena konvoluce 

vstupních dat s vahami vrstvy a dále přičtení prahu. Výstup poté postupuje do max-pooling 

a ReLU vrstvy. Ke každému bloku lze zobrazit i další údaje, jak je ukázáno na Obr. 7.2 

vpravo. Užitečné jsou především informace o vstupech a výstupech bloku. Zde vstupuje 

neznámý počet obrázků velikosti 128 x 128 a do druhé konvoluční vrstvy odtud vystupují 

data o rozměrech 64 x 64 x 16, kvůli zpracování šestnácti filtry první vrstvy a podvzorkování 

na poloviční velikost. 

 

 

Obr. 7.2: Blok první konvoluční vrstvy v nástroji TensorBoard 

Takto lze procházet do detailu celá implementovaná struktura CNN a porovnávat, zda 

komponenty i jejich spojení odpovídá našim požadavkům. Náhled do celkové struktury grafu 

je ale také velmi nápomocný k pochopení, jak spolu jednotlivé části spolupracují a jak síť 

funguje na různých úrovních i jako celek. Užitečné je také například prozkoumání bloku 

trénování, kde lze zobrazit gradienty v síti a podobně. Obrázky dalších bloků grafu CNN jsou 

uvedeny v příloze C. 
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8 VÝSLEDKY 

8.1 Výsledky klasifikace 

Využitá konvoluční neuronová síť je popsána v kapitole 5. Byla vybrána na základě 

úspěšnosti klasifikace 97,95 % u 2 200 snímků vybraných z validační množiny, které dosáhla 

po 26 000 iteracích učení. Výsledky klasifikace u jednotlivých anatomických struktur jsou 

zobrazeny v následující tabulce s maticí záměn (též konfusní matice, z anglického confusion 

matrix). V tabulce jsou na řádcích vyneseny označené třídy v databázi anotovaných CT 

snímků a ve sloupcích pak třídy predikované, získané klasifikací CNN. 

Tabulka 3: Matice záměn s výsledky klasifikace CNN pro jednotlivé třídy v procentech 

vztažených k počtu 200 označených snímků jedné třídy. 

 

Díky matici záměn tedy můžeme porovnat výsledky klasifikace konkrétních anatomických 

struktur s jejich správným zařazením do daných tříd. Lze vidět, že u levé i pravé plíce byla 

klasifikace správná ve 100 % případů. Také lze pozorovat, že u levé ledviny došlo k nejvíce 

chybným zařazením, a to do třídy aorty, sleziny a jater. Z hodnot uvedené matice záměn byly 
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také vypočteny základní míry úspěšnosti klasifikace validačních dat, konkrétně přesnost 

(celková správnost), chyba, senzitivita a specificita dle níže uvedených vztahů: 

 𝑃ř𝑒𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 (𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑟á𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡) =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 (4) 

 𝐶ℎ𝑦𝑏𝑎 =  
𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 (5) 

 𝑆𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 (6) 

 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 (7) 

kde značí TP skutečně pozitivní (správně zařazené), FP falešně pozitivní (nesprávně 

zařazené), TN skutečně negativní (správně nezařazené) a FN falešně negativní (nesprávně 

nezařazené) výsledky klasifikace [30]. 

Výpočet uvedených parametrů je ovšem možné v tomto konkrétním případě provést 

dvojím způsobem. Buď lze realizovat výpočet pro síť celkově (z pohledu detekce), kdy jako 

pozitivní uvažujeme klasifikace do tříd anatomických struktur a negativní do pozadí. Potom 

jako skutečně pozitivní (TP) bereme hodnoty na diagonále matice záměn u všech tříd kromě 

pozadí, jehož diagonální hodnota udává počet skutečně negativních klasifikací (TN). Falešně 

negativní (FN) jsou počty v posledním sloupci matice záměn, neboť značí zařazení oblastí 

anatomických struktur do pozadí. Falešně pozitivní (FP) jsou potom zbylé hodnoty v matici, 

(hodnoty ve všech sloupcích kromě posledního a bez diagonálních hodnot), které udávají 

počet mylných klasifikací do nesprávných tříd anatomických struktur. Dle tohoto postupu má 

výsledná síť senzitivitu 99,54 % a specificitu 84,27 %. Přesnost klasifikace je 97,95 %, 

a chybně bylo zařazeno 2,05 % snímků. 

Dle dalšího přístupu lze provést výpočty pro všechny třídy jednotlivě, v tomto případě je 

tedy mezi ně zařazeno i pozadí. Celkové výsledky jsou potom získány jako průměr hodnot 

přes všechny třídy. Mezi skutečně pozitivní (TP) patří všechny hodnoty na diagonále matice 

záměn, včetně třídy pozadí. Falešně pozitivní (FP) jsou u každé třídy hodnoty v jejím sloupci 

mimo diagonálu, neboť byly do třídy klasifikovány, ale nepatří do ní. Falešně negativní (FN) 

jsou zase hodnoty na řádku dané třídy kromě diagonály, které naopak do této třídy patří, ale 

zařazeny byly do jiné. Pro danou třídu jsou pak jako skutečně negativní klasifikace (TN) 

brány všechny hodnoty v tabulce, u kterých nebyla příslušná třída ani označena, 

ani predikována (tedy ty hodnoty, které leží v tabulce mimo sloupec a řádek dané třídy). 
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Tabulka 4: Základní míry úspěšnosti klasifikace u jednotlivých tříd 

Třída Přesnost [%] Chyba [%] Senzitivita [%] Specificita [%] 

Páteř 99,82 0,18 99,50 99,85 

Srdce 99,64 0,36 98,50 99,75 

Levá plíce 100,00 0,00 100,00 100,00 

Pravá plíce 99,73 0,27 97,00 100,00 

Hlava 99,77 0,23 99,00 99,85 

Aorta 99,41 0,59 98,50 99,50 

Játra 99,09 0,91 94,00 99,60 

 Levá ledvina 99,45 0,55 96,50 99,75 

   Pravá ledvina 99,95 0,05 100,00 99,95 

Slezina 99,77 0,23 98,00 99,95 

Pozadí 99,27 0,73 96,50 99,55 

Průměr 99,63 0,37 97,95 99,80 

Jak ukazuje Tabulka 4, dle tohoto postupu je výsledná přesnost rovna 99,63 %, chyba 

0,37 % senzitivita výsledné sítě je 97,95 % a specificita 99,80 %. Jak lze vidět především 

na výsledné přesnosti a specificitě, nabývají zde patrně vyšších hodnot než při předchozím 

způsobu výpočtu. Je to způsobeno tím, že jsou vždy při výpočtu u konkrétní třídy vysoké 

hodnoty TN v důsledku velkého počtu dalších tříd. Tento jev může být zavádějící zejména 

v případech, kdy je mnoho oblastí náležících pozadí nesprávně zařazeno do tříd anatomických 

struktur. V důsledku toho je totiž získáno mnoho falešných detekcí, ale vypočtená specificita 

klasifikace je pořád poměrně vysoká, čímž pro posouzení funkce sítě není zcela validní. 

8.1.1 Křížová validace 

Pro testování funkce sítě, tedy její schopnosti klasifikovat nová data, na kterých se neučila, 

byla provedena pětinásobná křížová validace. Vytvořená učební a validační databáze snímků 

byla proto sjednocena a rozdělena do nových pěti skupin, z nichž jedna byla použita 

pro validaci konvoluční neuronové sítě a zbylé čtyři skupiny pro její učení. Tento postup byl 

opakován pětkrát, a to vždy s jinou vybranou validační skupinou. 

Dle obecného postupu pětinásobné křížové validace byla všechna data náhodně rozdělena 

do pěti skupin po 495 snímcích. V každé z vytvořených skupin se tedy nacházely různé CT 

snímky, ale od stejných pacientů. Tento postup proto může být v tomto konkrétním případě 

zavádějící a zkreslovat výsledky validace, neboť se mohou v trénovací a validační množině 

vyskytovat blízké CT řezy od stejného pacienta, které jsou si velmi podobné. 

Z toho důvodu byla provedena také druhá pětinásobná křížová validace s rozdělením 

do pěti skupin tak, aby různé skupiny neobsahovaly snímky od stejných pacientů. U tohoto 

postupu bylo třeba brát ohled na to, že se data pacientů velmi liší jak v počtu anotovaných 
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řezů, tak v anatomickém sektoru, který zahrnují (CT snímky hlavy, hrudní a břišní). Z toho 

důvodu by náhodné rozdělení do skupin dle pacientů patrně vedlo k nerovnoměrnému 

rozdělení dat co do velikosti i obsahu anatomických struktur. Proto byly snímky rozčleněny 

manuálně s ohledem na zmíněné odlišnosti. Výsledné rozdělení dat shrnuje následující 

tabulka, která ukazuje u jednotlivých skupin počty pacientů, u nichž jsou obsaženy snímky 

hlavy, hrudníku a břicha a také celkový počet snímků ve skupině, tedy parametry důležité 

pro rozdělení.  

Tabulka 5: Souhrn rozdělení do skupin dat do 5 skupin dle pacientů 

Skupina Hlava Hrudník Břicho Počet snímků 

1 2 4 4 499 

2 2 5 4 484 

3 2 5 3 499 

4 2 4 3 501 

5 2 4 4 492 

Celkem 10 22 18 2475 

Výsledky pětinásobné křížové validace provedené oběma popsanými způsoby, tedy 

náhodným rozdělením snímků do skupin a jejich rozčleněním dle pacientů, shrnuje 

následující tabulka. 

Tabulka 6: Výsledky pětinásobné křížové validace u rozdělení snímků náhodně a dle pacientů 

Validace 
Náhodné rozdělení snímků 

Přesnost [%] 

Rozdělení dle pacientů 

Přesnost [%] 

1 96,05 86,72 

2 95,68 90,91 

3 95,91 95,05 

4 94,50 91,54 

5 96,36 85,00 

Průměr 95,70 89,84 

Z výsledků je patrné, že křížová validace s náhodným rozdělením snímků do skupin zřejmě 

nadhodnocuje úspěšnost klasifikace výsledné CNN. Dle křížové validace při rozdělení dat 

dle pacientů je tedy výsledná klasifikační přesnost realizované CNN necelých 90 %. 

8.2 Výsledky detekce 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 6.3, výstup z CNN obsahuje zpravidla více výsledných oblastí 

pro jednu hledanou strukturu, které se často překrývají. Též se mezi těmito oblastmi vyskytuje 
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mnoho falešných detekcí (falešně pozitivních klasifikací oblastí, které náleží pozadí). Ukázka 

detekovaných oblastí získaných přímo z CNN bez závěrečného zpracování je na následujícím 

obrázku.  

  

Obr. 8.1: Detekované oblasti pomocí metody před závěrečným zpracováním, vlevo na CT 

snímku hlavy a vpravo na hrudním CT 

Z Obr. 8.1 je patrné, že výstup v této podobě není použitelný jako výsledek detekce 

a dodatečné zpracování je nezbytné. Přesnost detekce je velmi nízká, neboť se zde vyskytuje 

především mnoho falešně pozitivních výsledků.  

Například na Obr. 8.1 vlevo lze vidět, že je mezi výsledky mnoho bounding boxů značně 

větších, než je hledaná hlava, které však obsahují detekovanou hlavu celou. Při hodnocení 

detekce je ale počítán překryv detekované oblasti s anotovanou dle metriky IoU, jenž je 

počítána jako podíl průniku oblastí a jejich sjednocení (vzorec výpočtu je uveden v kapitole 

5.2). Takto vypočtený překryv je tedy ve výsledku malý právě kvůli příliš velkým rozměrům 

detekované oblasti, a v důsledku toho je tato oblast zařazena mezi falešně pozitivní (dle mezní 

hodnoty IoU při hodnocení). 

Na Obr. 8.1 vpravo je patrné opravdu velké množství značně se překrývajících 

detekovaných oblastí. Lze si také povšimnout, že jsou nalezené bounding boxy koncentrovány 

především kolem hledaných struktur, jak lze pozorovat například u plic. 

Obvykle jsou při hodnocení detekčního algoritmu stanovovány dvě hodnoty, a to přesnost 

detekce (z anglického precision) a výtěžnost (z anglického recall). Zmíněná přesnost detekce 

udává, kolik z detekovaných bounding boxů je určeno správně a je počítána jako podíl 

správně pozitivních (TP) a počtu všech pozitivních detekcí, tedy součtu správně a falešně 

pozitivních (FP): 

 𝑃ř𝑒𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑘𝑐𝑒 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 (8) 

  Výtěžnost (též senzitivita) udává, kolik hledaných objektů bylo správně detekováno a je 

vypočtena jako podíl správně pozitivních (TP) a počtu všech anotovaných oblastí, tedy součtu 

správně pozitivních a falešně negativních (FN) detekcí: 
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 𝑉ý𝑡ěž𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 (9) 

Aby mohly být uvedené veličiny (přesnost a výtěžnost) vypočteny, musí být porovnán 

každý detekovaný bounding box s anotovaným a následně je třeba rozhodnout, zda je 

detekován správně (TP) či nikoli (FP). Tato rozhodnutí ovšem nejsou triviální, protože se 

výsledky detekce obecně stoprocentně neshodují s anotací. Proto určuje, zdali byl objekt 

detekován správně, tzv. míra překryvu (IoU) mezi detekovaným a označeným bounding 

boxem. V důsledku toho výsledek hodnocení úspěšnosti detekce závisí na stanovené mezi pro 

překryv, který je považován za dostatečný. 

Vzhledem k vysokému počtu falešných detekcí byla i výsledná přesnost detekce 

bez závěrečného zpracování nízká. Je ovšem nutné brát v potaz i fakt, že byly do výpočtu 

zařazeny všechny detekované oblasti, kterých je mnoho. Přesnost detekce je uvedená 

pro jednotlivé struktury v grafu na Obr. 8.2. Uvedené výsledky byly získány při použití 

realizované metody na 100 vstupních snímků, náhodně vybraných z validačního datasetu. 

V grafu s výslednou přesností detekce je vždy na x-ové ose uvedena hodnota IoU, které 

výsledný bounding box dosahuje, či ji převyšuje. 

 

Obr. 8.2: Graf závislosti přesnosti detekce jako výstupu z CNN u jednotlivých kategorií 

na různých překryvech dle IoU s oblastí označenou v databázi  

Z grafu na Obr. 8.2 je patrné, že již na výstupu CNN bylo z detekovaných oblastí nejvíce 

správných u levé a pravé plíce a hlavy, dále pak u jater, páteře a srdce. Také lze vidět, že 

nejnižší přesnosti bylo dosaženo u kategorií pravé a levé ledviny, sleziny a aorty. 
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Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádným falešně negativním případům, byla výtěžnost 

rovna 1 u všech kategorií. Celkově má metoda velmi málo falešně negativních výsledků, 

a proto je dále uváděna vždy výsledná přesnost detekce. 

8.2.1 Využití anatomických znalostí 

Na nalezené oblasti jednotlivých struktur byly dále aplikovány podmínky vycházející 

z anatomických znalostí, které omezují pozice i velikosti výsledných oblastí, jak je podrobněji 

vysvětleno v kapitole 6.3.1. Ukázky detekovaných oblastí po zavedení těchto omezení jsou 

na následujícím Obr. 8.3, pro srovnání u stejných snímků, jako v předchozí kapitole.  

  

Obr. 8.3: Detekované oblasti po zavedení omezení, vlevo na CT snímku hlavy a vpravo 

na hrudním CT 

Při porovnání výsledků zobrazených na Obr. 8.1 (bez zpracování) a Obr. 8.3 (po zavedení 

omezení) je patrné, že zavedením podmínek došlo ke značnému úbytku falešných detekcí. 

Na Obr. 8.3 vlevo lze u příkladu detekce hlavy vidět, že byly odstraněny příliš rozměrné 

či malé bounding boxy a také ty, které se vyskytovali mimo přibližně středovou oblast 

snímku. Zbylé oblasti již hlavu všechny ohraničují, některé jsou však stále větších rozměrů. 

Na Obr. 8.3 vpravo je též patrný úbytek nesprávných bounding boxů. Neboť je jich 

na snímku stále mnoho, byly zobrazeny i výsledky pro některé konkrétní hledané struktury 

na následujícím obrázku. Na Obr. 8.4 (a) a (b) u detekce páteře a levé plíce lze pozorovat, že 

se detekované bounding boxy po zavedení omezení už ve většině případů překrývají 

s hledanou strukturou. Ovšem u příkladu s detekcí aorty na Obr. 8.4 (c) tomu tak není 

a výsledky se vyskytují i mimo anotovanou oblast. Aorta se pro detekci celkově jeví jako 

spíše náročnější struktura. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Obr. 8.4: Detekované oblasti po zavedení omezení u (a) páteře (b) levé plíce (c) aorty 

Díky odstranění velkého počtu falešně pozitivních výsledků pomocí podmínek vzrostla 

i přesnost detekce, jak ukazuje graf na Obr. 8.5, opět s výsledky pro jednotlivé struktury 

v závislosti na překryvu s označenými oblastmi. 

 

Obr. 8.5: Graf závislosti přesnosti detekce po aplikaci omezení u jednotlivých kategorií 

na různých překryvech dle IoU s oblastí označenou v databázi 

Z výsledků přesnosti detekce v grafu na Obr. 8.5 je patrné, že došlo ke zlepšení u všech 

detekovaných struktur, nejvíce u hlavy, kde je přesnost nad 90 % při překryvu až 60 %. 

Nejvíce problémovými zůstávají pro detekci náročnější struktury, a to aorta, obě ledviny 

a slezina. I v této fázi je nalezených oblastí stále mnoho a většina je v malém překryvu 
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s anotací, a proto musí být dále upraveny či odstraněny. Další zpracování již vždy vychází 

z oblastí získaných touto aplikací omezení. 

8.2.2 Využití překryvů 

Jak bylo vysvětleno v kapitole 6.3.2, předpoklad je takový, že se nejvíce překrývajících se 

detekovaných bounding boxů vyskytuje v místě skutečné pozice hledané anatomické 

struktury. Proto po aplikaci uvedených omezení, popsaných výše, byla vždy pro danou 

strukturu vybrána oblast, která se s ostatními detekovanými oblasti dané struktury nejvíce 

překrývá. Ukázky takto získaných výsledných detekcí jsou následujících Obr. 8.6, Obr. 8.7 

a Obr. 8.8, pro srovnání jsou uvedeny výsledky i u stejných snímků, jako v předchozích 

kapitolách. 

  

Obr. 8.6: Výsledky detekce po zavedení omezení a výběru oblasti s nejvíce překryvy 

u CT snímků hlavy 

Na Obr. 8.6 vlevo lze vidět, že byla v tomto případě detekce úspěšná s vysokou přesností 

umístění výsledného bounding boxu kolem hlavy. Na Obr. 8.6 vpravo je výsledný bounding 

box menší než hlava, nicméně se jedná o příklad jednoho z nejhorších výsledků u této 

struktury, získaných tímto postupem, z čehož je patrné, že je přesnost její detekce velmi 

vysoká.  

  

Obr. 8.7: Výsledky detekce po zavedení omezení a výběru oblasti s nejvíce překryvy 

na hrudních CT snímcích 
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Na Obr. 8.7 vlevo jsou výsledné detekce méně přesné u levé plíce a u páteře, avšak 

všechny hledané struktury jsou i zde detekovány s poměrně uspokojivou úrovní překryvu 

s anotací. Zejména u pravé plíce, aorty a srdce bylo touto cestou dosaženo velmi dobrého 

výsledku. Nicméně se jedná o konkrétní případ a samozřejmě u všech snímků výsledky stejně 

uspokojivé být nemusí. To je například patrné na Obr. 8.7 vpravo s chybnou detekcí aorty, se 

kterou má výsledný box nulový překryv. Také je výrazná odchylka u detekované oblasti 

srdce, neboť je bounding box značně menší a posunutý.  

  

Obr. 8.8: Výsledky detekce po zavedení omezení a výběru oblasti s nejvíce překryvy 

u břišních CT snímků  

U zobrazených výsledků na CT snímcích z břišní oblasti lze vidět úspěšnou detekci jater, 

páteře a pravé ledviny, avšak chybný výsledek u levé ledviny a aorty na snímku vpravo. Aorta 

má celkově u tohoto postupu nižší míru úspěšnosti, a to především na CT snímcích břicha, 

u hrudních snímků spíše výjimečně. Pozorovat lze i problematickou detekci sleziny, která je 

na Obr. 8.8 detekována chybně v obou případech. Celkově zde má slezina nejnižší detekční 

úspěšnost ze všech hledaných struktur, jak ukazuje i graf na Obr. 8.9.  

Z grafu na Obr. 8.9 s přesností detekce je dále patrné, že je u tohoto postupu velmi úspěšná 

detekce hlavy, která dosahuje přesnosti přes 90 % při překryvu až 70 %. Též u páteře, jater, 

srdce a plic metoda dosahuje dobrých výsledků. U aorty, sleziny a obou ledvin je vidět 

zlepšení oproti výsledkům v grafu na Obr. 8.5, ovšem i nadále zůstávají tyto struktury 

pro detekci nejvíce problematické. Celková přesnost detekce tohoto postupu je 64,35 % 

při překryvu nejméně 50 % dle IoU. 
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Obr. 8.9: Graf závislosti přesnosti detekce na různých překryvech dle IoU, při výběru oblasti 

dle nejvíce překryvů 

Kvůli odchylkám v poloze výsledných bounding boxů byly dále využity i oblasti, které 

mají jako druhé v pořadí nejvíce překryvů. Ukázky prvních a druhých oblastí dle množství 

překryvů jsou uvedeny na následujícím obrázku.  

   

Obr. 8.10: Výsledky při výběru prvních dvou oblastí dle nejvíce překryvů u struktur: (a) levá 

plíce (b) páteř (c) pravá plíce 

Zejména na Obr. 8.10 (a) a (b) lze pozorovat, že přináší druhý bounding box výrazné 

zlepšení, proto bylo testováno i další zpracování s využití více oblastí s nejvíce překryvy. 

Na Obr. 8.10 (c) je uveden příklad u pravé plíce, kde druhý box zavádí větší odchylku 

od polohy hledané struktury, zejména v jeho dolní části. Lze tedy usuzovat, že přidaný 

bounding box nemusí přinášet zlepšení ve všech případech. 
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8.2.3 Využití výstupní hodnoty CNN 

Jelikož výstupní hodnoty CNN udávají míru zařazení oblasti do jednotlivých tříd, byla 

při výběru výsledné oblasti vybrána také ta, která má nejvyšší hodnotou softmax funkce, jak 

detailněji popisuje kapitola 6.3.3. Příklady takto získaných výsledků jsou uvedeny 

na následujících Obr. 8.11, Obr. 8.12 a Obr. 8.13, pro srovnání u snímků stejných jako 

v předchozí kapitole. 

  

Obr. 8.11: Výsledné oblasti po zavedení omezení a výběru oblasti dle nejlepší hodnoty 

softmax funkce u CT snímků hlavy 

Při porovnání výsledných oblastí získaných tímto postupem s výsledky v předchozí 

kapitole (s výběrem oblasti s nejvíce překryvy), lze na snímku Obr. 8.11 konstatovat 

prakticky shodné výsledky. Hlava i u tohoto postupu zůstává strukturou s nejvyšší úspěšností 

detekce. Příklady výsledků u dalších struktur jsou ukázány na následujícím obrázku.  

  

Obr. 8.12: Výsledné oblasti po zavedení omezení a výběru oblasti dle nejlepší hodnoty 

softmax funkce na hrudních CT snímcích 

Na Obr. 8.12 vlevo lze pozorovat, že byl oproti předešlému postupu získán patrně přesnější 

výsledek u levé plíce, téměř shodný u aorty, avšak došlo ke zhoršení u srdce, pravé plíce 

a páteře. U detekovaného bounding boxu páteře je též u obou snímků patrný častý jev tohoto 

postupu, kdy výsledná oblast obsahuje jen část detekovaného obratle. Vpravo lze na Obr. 8.12 

vidět opět chybnou detekci aorty, jako u Obr. 8.7. Obecně ovšem u aorty přináší výběr 



56 

 

bounding boxu na základě hodnoty softmax funkce v úspěšnosti její detekce zlepšení. 

Dále lze pozorovat větší chybu u levé plíce, kde je výsledný bounding box posunutý více 

nahoru. U srdce je naopak odchylka v poloze výsledné oblasti menší. 

  

Obr. 8.13: Výsledné oblasti po zavedení omezení a výběru oblasti dle nejlepší hodnoty 

softmax funkce u břišních CT snímků 

Na Obr. 8.13 je patrná opět nesprávná detekce sleziny, která je stále nejvíce 

problematickou strukturou. U aorty lze na Obr. 8.13 vpravo vidět zmíněné zlepšení. Lze si též 

povšimnout, že nejen u páteře, ale i u ledvin dochází tímto postupem k detekci jen jejich části, 

čímž také přesnost jejich detekce oproti předchozí strategii klesá.  

 

Obr. 8.14: Graf závislosti přesnosti detekce na různých překryvech dle IoU, při výběru oblasti 

dle nejlepší softmax hodnoty  
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Při porovnání s předchozím postupem výběru oblasti, lze v grafu na Obr. 8.14 vidět, že se 

výsledná přesnost detekce u hlavy téměř shoduje, též výsledky u plic, jater a srdce jsou velmi 

podobné. Také lze pozorovat zlepšení u aorty. U páteře ovšem úspěšnost detekce výrazně 

poklesla, a to v důsledku zmíněného častého jevu, kdy je detekována jen její část. Celková 

přesnost detekce získaná tímto postupem je 53,59 % při překryvu alespoň 50 % dle IoU.  

Právě kvůli častým detekcím jen malé části hledané struktury a dalším odchylkám v poloze 

výsledných oblastí se jeví jako vhodné pro další zpracování použít také oblasti, které mají 

druhou nejvyšší hodnotu softmax funkce. Ukázky získaných dvou oblastí dle výstupní 

hodnoty CNN jsou zobrazeny na následujícím obrázku.  

   

Obr. 8.15: Výsledky při výběru prvních dvou oblastí dle nejlepší hodnoty softmax funkce 

u struktur: (a) levá ledvina (b) páteř (c) pravá ledvina. 

Jak lze vidět na Obr. 8.15, přidaný bounding box s druhou nejvyšší hodnotou softmax 

funkce obsahuje ve většině případů větší, či další část hledané struktury a obecně přináší 

možné zlepšení při dalším zpracování. Při testování zavedení i třetího bounding boxu došlo 

u tohoto i předešlého postupu výběru oblasti k zavedení větší chyby. Jako nejlepší se tedy 

jevilo využití dvou oblastí získané každou metodou, jak je rozebráno v následující kapitole. 

Celková detekční přesnost je sice vyšší u postupu s výběrem oblastí dle překryvů, ovšem 

v některých případech vede k velkým chybám v poloze výsledného bounding boxu. Tyto 

chyby ovšem mohou být korigovány dalším zpracováním spolu s výsledky postupu 

využívajícího softmax funkci, kterým jsou sice získány často oblasti menší, než hledaná 

struktura, ale zato polohou častěji odpovídají jejímu skutečnému výskytu. 

8.2.4 Kombinace přístupů 

Z výsledků uvedených v kapitole 8.2.2 a 8.2.3 je patrné, že výběr výsledné oblasti dle nejvíce 

překryvů nebo nejvyšší výstupní hodnoty softmax funkce není vždy ideální. Proto byly dále 

vybrány dvě oblasti dle hodnoty softmax funkce a dvě s nejvíce překryvy, jak je popsáno 

v kapitole 6.3.4. Dále byly z vybraných čtyř oblastí odstraněny ty, které nebyly 

se všemi ostatními v překryvu. V případě, kdy byly z vybraných oblastí spolu v překryvu 
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vždy jen dvě, byly zvoleny pro další zpracování ty, mezi kterými byla oblast s nejvyšší 

hodnotou softmax funkce.  

Pozice vybraných oblastí je poté možné zprůměrovat, získat „obálku“ oblastí, či jinak 

získat jeden výsledný bounding box. Využity byly obě uvedené varianty. Na následujících 

snímcích na Obr. 8.16, Obr. 8.17 a Obr. 8.18 jsou zobrazeny příklady výsledných oblastí, 

získaných ze čtyř vybraných bounding boxů jako jejich obálka či průměr. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Obr. 8.16: Výsledek detekce páteře získaný kombinací přístupů. (a) čtyři vybrané bounding 

boxy, výsledek získaný jako (b) obálka (c) průměr z vybraných čtyř oblastí 

Na Obr. 8.16 je uveden příklad výsledných oblastí u páteře. Lze vidět, že je u této struktury 

výhodnější získat výsledek pomocí obálky vybraných oblastí, neboť jsou právě u ní ve většině 

případů detekovány jen její části. Jejich obálkou lze pak získat poměrně přesnou výslednou 

oblast. Proto byl u páteře zvolen výběr řešení touto cestou, stejně tak u hlavy a sleziny. 

Obr. 8.17: Výsledek detekce aorty získaný kombinací přístupů. (a) čtyři vybrané bounding 

boxy, výsledek získaný jako (b) obálka (c) průměr z vybraných čtyř oblastí 

Na Obr. 8.17 jsou zobrazeny získané výsledky u aorty, u které bylo vybráno průměrování, 

neboť se jedná o menší strukturu a obálka vedla k větší odchylce, jak lze pozorovat na Obr. 

8.17 (b). U zbylých detekovaných struktur bylo též použito průměrování, neboť se 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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ve vybraných oblastech vyskytoval ve většině případů bounding box, který byl patrně větší, 

než hledaná struktura, v důsledku čehož klesala výsledná přesnost detekce. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Obr. 8.18: Výsledek detekce levé ledviny získaný kombinací přístupů. (a) čtyři vybrané 

bounding boxy, výsledek získaný jako (b) obálka (c) průměr z vybraných dvou oblastí 

Na Obr. 8.18 je na výsledcích u levé ledviny uveden též zmíněný případ, kdy se ze čtyř 

vybraných oblastí spolu překrývají vždy jen dvě a pro další zpracování byl vybrán pár 

s nejvyšší hodnotou softmax funkce. Pokud nastal tento případ, byla pro získání výsledku 

volena obálka zbylých dvou oblastí, neboť oblasti vybrané dle hodnoty softmax funkce 

obsahují častěji jen část hledané struktury, jak bylo ukázáno v předchozí kapitole a lze vidět 

i na tomto příkladu. 

Dále jsou uvedeny příklady získaných výsledků detekce na následujících Obr. 8.19, Obr. 

8.20 a Obr. 8.21, pro srovnání opět u stejných snímků jako v předchozích kapitolách. 

  

Obr. 8.19: Výsledky detekce po použití podmínek a kombinace přístupů u CT snímků hlavy 

Jak lze vidět na výsledcích v Obr. 8.19, výsledná detekce hlavy zůstává prakticky stejná, 

jako v předchozích případech, neboť i vybrané čtyři oblasti jsou téměř totožné. Celkově 

dosahuje realizovaná metoda ze všech vybraných struktur nejlepších výsledků právě 

při detekci hlavy. 
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Obr. 8.20: Výsledky detekce po použití podmínek a kombinace přístupů na hrudních CT 

snímcích 

Na výsledcích detekce v hrudních snímcích na Obr. 8.20 je patrné, že zde nemá metoda 

výrazné problémy, až na chybnou detekci aorty u obrázku vpravo, která je u hrudního snímku 

spíše výjimkou a chyby v její detekci nastávají většinou v břišní oblasti. Zejména páteř a plíce 

mají při detekci vysokou úspěšnost. 

  

Obr. 8.21: Výsledky detekce po použití podmínek a kombinace přístupů u břišních CT 

snímků 

U uvedených výsledků u CT snímků z břišní oblasti na Obr. 8.21 je patrná zmíněná 

odchylka při detekci aorty na snímku vpravo. Dále je detekce jater poměrně přesná, odchylky 

bývají způsobeny často větším výsledným bounding boxem, jak lze vidět na Obr. 8.21 vlevo. 

U sleziny má metoda ovšem stále největší problémy, její falešná detekce je například 

zobrazena na Obr. 8.21 vpravo. Na výsledných oblastech páteře lze vidět, že je tato struktura 

detekována velmi dobře i v oblasti břicha. Ukázky výsledků u dalších CT snímků získaných 

tímto postupem jsou uvedeny v příloze D. 
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Obr. 8.22: Graf závislosti přesnosti detekce výsledné metody na různých překryvech dle IoU  

Z uvedených výsledků přesnosti metody pro jednotlivé struktury v grafu na Obr. 8.22 lze 

vidět, že při využití kombinace přístupů opravdu dochází ke korekci odchylek jednotlivých 

postupů, neboť jsou získány srovnatelné či lepší výsledky prakticky u všech hledaných 

anatomických struktur. Největší úspěšnost měla metoda při detekci hlavy, páteře a levé plíce, 

a to přes 90 % při překryvu přes 50 %. Mezi 60 a 80 % se podařilo dosáhnout přesnosti 

u jater, srdce, pravé plíce a aorty. Největší problémy zůstávají u detekce ledvin a sleziny. 

Výsledná přesnost realizovaného detekčního programu byla 69,37 % při minimálním 

překryvu výsledků s anotovanými oblastmi 50 % dle IoU. 

Testovány byly i další kombinace přístupů pro zisk výsledku detekce, například zpracování 

tří oblastí vybraných dle nejvíce překryvů a tří dle nejlepší softmax funkce a podobně. Tyto 

další vyzkoušené varianty sice u některých konkrétních případů vedly k lepším výsledkům, 

obecně ale zlepšení nepřinášely. Nejlepších výsledků se podařilo dosáhnout uvedenou 

metodou s kombinací dvou oblastí s nejvíce překryvy a dvou s nejvyšší výstupní hodnotou 

CNN, a proto byla právě tato metoda použita ve výsledném detekčním programu. 

Ze všech uvedených výsledků detekce získaných realizovanou metodou je patrné, že jsou 

pro implementovanou konvoluční neuronovou síť dobře rozlišitelné jen některé z vybraných 

anatomických struktur, konkrétně hlava, páteř, plíce, srdce, játra. U aorty se podařilo 

dosáhnout uspokojivých výsledků díky závěrečnému zpracování. Detekční program by proto 

u těchto struktur mohl být využit, například jako výchozí bod pro automatickou segmentaci a 

analýzu těchto anatomických struktur v CT snímcích v systémech pro pomocné stanovení 

diagnózy či pro plánování terapie a chirurgických zákroků.  
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Ovšem se strukturami pro detekci obecně obtížnějšími, jako je především slezina a ledviny, 

se ani v rámci uvedeného zpracování nepodařilo dosáhnout uspokojivých výsledků. 

Problémem při zpracování výstupů z CNN byl především značný počet falešných detekcí, 

které vedly k mylným výsledkům. Pro tyto struktury by tedy bylo zřejmě třeba rozšířit 

architekturu CNN, zavést specializovaná zpracování, či rozšířit učební množinu.  

Nutné je též brát v potaz fakt, že byla pro učení implementované sítě využita pouze vlastní 

vytvořená databáze anotovaných CT snímků s omezeným množstvím dat, neboť je její tvorba 

značně časové náročná. Lepších výsledků je však obecně dosahováno při využití předučených 

neuronových sítí a při velké učební datové sadě. Zlepšení by tedy jistě přineslo rozšíření 

databáze pro učení CNN, aby bylo možné trénovat síť na více různých příkladech. 

Jako další možné rozšíření implementovaného detekčního algoritmu lze například uvést 

předzpracování formou klasifikace CT snímků do anatomických oblastí, a následně detekovat 

jen ty anatomické struktury, které se v dané oblasti nachází. Tím by bylo možné snížit 

množství falešných detekcí, jež činí největší problémy zejména u sleziny. 
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9 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo prostudování metod strojového učení, především konvolučních 

neuronových sítí a dále vypracovat rešerši týkající se problematiky detekce v obrazech 

s využitím CNN. V rámci praktické části bylo cílem vytvořit učební a validační množinu CT 

dat, návrh architektury vlastní konvoluční neuronové sítě a realizovat jej ve vhodném 

programovacím prostředí, navrhnout detekční metodu a optimalizovat ji k dosažení 

uspokojivých výsledků. 

V první kapitole práce jsou popsány metody strojového učení se zaměřením na oblast 

hlubokého učení a neuronové sítě. O konvolučních neuronových sítích pojednává druhá 

kapitola. V kapitole třetí je zpracována rešerše vybraných metod pro detekci struktur 

v obrazech pomocí CNN. Ve čtvrté kapitole je popsána vytvořená databáze anotovaných CT 

snímků, jež obsahuje data od 25 pacientů s anotovanými oblastmi deseti vybraných 

anatomických struktur (hlavy, páteře, pravé a levé plíce, srdce, aorty, jater, levé a pravé 

ledviny a sleziny).  

Pro detekci zvolených struktur byla realizována metoda vycházející z oblastí vstupního 

snímku získaných pomocí selektivního vyhledávání a posuvného okna. Nalezené oblasti jsou 

poté klasifikovány konvoluční neuronovou sítí a dále zpracovány pro získání výsledku 

detekce. Navržený algoritmus a architektura konvoluční neuronové sítě se čtyřmi 

konvolučními vrstvami a dvěma vrstvami plně propojenými jsou detailně popsány v páté 

a šesté kapitole. Zvolená metoda byla implementována v programovacím jazyce Python 

s využitím knihovny TensorFlow. Jednotlivé části detekčního algoritmu byly optimalizovány, 

výsledky validace CNN a detekce implementovanou metodou jsou uvedeny a diskutovány 

v kapitole 8. 

U realizované CNN bylo dosaženo maximální přesnosti klasifikace snímků z validačního 

datasetu 97,95 %, dle křížové validace je výsledná klasifikační přesnost CNN 89,84 %. 

Ačkoli se tento údaj o úspěšnosti sítě rozlišit vybrané struktury jevil jako překvapivě dobrý, 

pro zisk výsledku detekce bylo nutné další zpracování pro odstranění nadbytečných výsledků 

a množství falešných detekcí. Výsledná přesnost realizovaného detekčního programu byla 

69,37 % při minimálním překryvu detekovaných oblastí s anotovanými 50 % dle IoU. 

Uspokojivých výsledků se podařilo dosáhnout při detekci hlavy, páteře, plic, srdce, jater 

i aorty. Při detekci hlavy, páteře a levé plíce byla úspěšnost detekce přes 90 % při překryvu 

přes 50 %. U jater, srdce, pravé plíce a aorty se podařilo při stejném překryvu dosáhnout 

přesnosti mezi 60 a 80 %. Ovšem se strukturami pro detekci obecně obtížnějšími, jako je 

především slezina a ledviny, má metoda problémy. S ohledem na uvedené výsledky 

a omezenou vytvořenou učební sadu dat se však dá usuzovat, že se využití konvolučních 

neuronových sítí pro detekci různých anatomických struktur v CT datech obecně jeví jako 

vhodné řešení. 
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A UKÁZKY NAUČENÝCH VAH CNN 

 

Obr. A. 1:Naučené váhy druhé konvoluční vrstvy realizované CNN 

 

Obr. A. 2: Naučené váhy třetí konvoluční vrstvy realizované CNN 
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Obr. A. 3: Naučené váhy čtvrté konvoluční vrstvy realizované CNN 
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B UKÁZKY VÝSTUPŮ KONVOLUČNÍCH VRSTEV 

CNN 

 

Obr. B. 1: Výstupy z 2. konvoluční vrstvy pro vstupní snímek hlavy 

 

Obr. B. 2: Výstupy z 3. konvoluční vrstvy pro vstupní snímek hlavy 
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Obr. B. 3: Vlevo vstupní snímek plíce a vpravo výstupy z 1. konvoluční vrstvy 

 

Obr. B. 4: Výstupy z 2. konvoluční vrstvy pro vstupní snímek plíce 
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Obr. B. 5: Výstupy z 3. konvoluční vrstvy pro vstupní snímek plíce 

 

Obr. B. 6: Výstupy ze 4. konvoluční vrstvy pro vstupní snímek plíce 
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C UKÁZKY Z GRAFU CNN V TENSORBOARDU 

 

Obr. C. 1: Blok trénování sítě 

 

Obr. C. 2: Zobrazené gradienty z bloku trénování sítě 
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D UKÁZKY VÝSLEDKŮ DETEKCE 

  

  

  

  

Obr. D. 1: Příklady výsledků detekce u CT snímků hlavy 
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Obr. D. 2: Příklady výsledků detekce u hrudních CT snímků 
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Obr. D. 3: Příklady výsledků detekce na břišních CT snímcích  
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E OBSAH PŘILOŽENÉHO CD 

Přiložené CD obsahuje položky: 

 Vysledna_CNN: adresář s uloženým modelem naučené konvoluční neuronové sítě 

 TensorBoard_graf_CNN: adresář s uloženým grafem CNN, který lze zobrazit 

pomocí nástroje TensorBoard 

 cnn_uceni.py: kód pro implementaci a učení CNN 

 predzpracovani_pro_uceni.py: kód pro předzpracování dat pro učení CNN 

 dataDP_label_map.pbtx: mapa značení kategorií pro detekční program 

 navod.txt: návod pro spuštění detekčního programu 

 detekcni_program.py: kód pro detekci anatomických struktur ve 2D CT snímcích 


