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Abstrakt
Cieľom tejto práce je využitie konvolučných neurónových sietí na klasifikáciu röntgenových
snímok ľudského tela. Na tento účel boli vytvorené štyri neurónové siete, ktoré sa testujú
na troch klasifikačných úlohách: klasifikácia bočnej a predozadnej snímky hrudníka, klasi-
fikácia snímok do viacerých kategórií a klasifikácia chorôb na predozadnej snímke hrudníka.
Najlepšie výsledky dosiahli siete ResNet a SEResNet. Pri prvej úlohe dosiahla SEResNet
presnosť 99,49%, pri druhej mala najlepšie výsledky ResNet s presnosťou 94,97% a v prí-
pade tretej úlohy dosiahla najlepší výsledok opäť SEResNet, 31,53% s použitím metriky F1
measure.

Abstract
The purpose of this thesis is to use convolutional neural networks for X-ray image classifica-
tion of human body. Four different architectures of neural networks have been created. They
were trained and tested on three tasks: classification of front and lateral chest, classification
of X-ray images into several different categories and classification of diseases in chest X-ray.
ResNet and SEResNet architectures achieved the best results. SEResNet scored 99,49% ac-
curacy in the first task, ResNet achieved 94,97% accuracy in the second task and SEResNet
reached 31,53% in the third task with F1 measure as metrics for evaluating results.
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Kapitola 1

Úvod

Rýchly rozvoj techniky a inteligentných zariadení viedol k tomu, že sa v dnešnej dobe
začala umel inteligencia používať v mnohých odvetviach. Veľkou oblasťou na využitie je aj
medicína. Jedným z odborov, kde sa dá veľmi dobre využiť hlavne rozpoznávanie obrazu je
rádiológia. Dnešné počítače sú schopné sa vďaka technológiám ako sú neurónové siete naučiť
rozpoznávať príznaky chorôb z obrázkov získaných z röntgenu, magnetickej rezonancie alebo
počítačovej tomografie.

Táto práca sa zaoberá klasifikáciou röntgenových snímok s využitím konvolučných
neurónových sietí. Boli vytvorené štyri architektúry, ktoré sú bližie popísané v kapitole 3.
Vytvorené siete boli trénované a otestované na troch klasifikačných úlohách - klasifikácia
bočného a predozadného snímku hrudníka, klasifikácia chorôb na snímke predného hrud-
níka a klasifikácia snímok do piatich kategórií a to hlava, panva, dolné a horné končatiny,
predozadná snímka hrudníka a bočná snímka hrudníka.

Keďže okrem snímok hrudníka bolo ťažké získať dostatočný počet obrázkov z ostatných
kategórií, bol vytvorený jednoduchý generátor, ktorý využíval CT skeny na zobrazenie 3D
modelu ľudského tela. S modelom sa dá manipulovať tak, aby sa výsledný obrázok čo najviac
podobal reálnym snímkam a taktiež, aby sa vygeneroval obrázok iba tej časti tela, ktorá je
potrebná.

Nad vytvorenými datasetmi boli vykonané viaceré experimenty. V prípade klasifikácie
na bočnú a predozadnú snímku hrudníka dosahovali všetky siete veľmi vysoké výsledky.
Ako kritérium na vyhodnotenie výsledkov sietí sa použila presnosť, ktorá určuje podiel
obrázkov, ktoré sieť určila správne ku všetkým testovacím obrázkom. Všetky siete dosa-
hovali výsledky vyše 98%. Podobne pri klasifikácii snímkov do viacerých kategórií dosiahli
všetky siete výsledky vyššie ako 90%. Posledná úloha bola odlišná v tom, že sa na jed-
nom obrázku mohlo nachádzať viac kategórií. Preto boli zvolené aj iné metriky, ktoré sú
popísané v kapitole 2. Na celkové ohodnotenie výkonu sietí bola zvolená metrika F1 mea-
sure. Rozpoznávanie jednotlivých chorôb bolo ohodnotené dvomi metrikami - presnosť a
plocha pod ROC krivkou. Podrobnejšia analýza výsledkov je popísaná v kapitole 5.
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Kapitola 2

Architektúry konvolučných
neurónových sietí

Táto kapitola popisuje architektúry, ktoré sa používajú na klasifikačné úlohy.

2.1 VGGNet
Základom konvolučných sietí sú tri typy vrstiev, ktoré sú zapojené v tomto poradí: kon-
volučná, nelineárna aktivácia a pooling. Ako popisuje článok [14], v architektúre VGGNet
sa nachádza niekoľko za sebou zapojených konvolučných vrstviev s nelineárnymi aktiváci-
ami, najčastejšie ReLU. Za nimi nasleduje pooling vrstva. Táto zostava sa v architektúre
niekoľkokrát opakuje, tak ako je znázornené na obrázku 2.1. Na konci sa nachádza jedna
alebo viac plne prepojených vrstiev, ktorých výstupom je vektor. Ten určuje pravdepodob-
nosť, s akou patrí obrázok do jednotlivých kategórií.

Obr. 2.1: Schéma VGGNet1.

1Zdroj: http://www.mdpi.com/2078-2489/8/3/105/htm
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2.1.1 Popis vrstiev konvolučných sietí a ich parametrov

Konvolučná vrstva[3] sa používa na extrakciu vlastností z obrazu. Tvoria ju filtre, štvor-
cové matice, s nastavenými váhami. Pomocou týchto filtrov sa vypočíta konvolúcia nad
celým obrazom a výsledkom je mapa vlastností. Počet máp je rovný počtu filtrov, ktoré sa
v konvolučnej vrstve použijú. Pri počítaní konvolúcie sa filter môže po obraze pohybovať
s krokom o určitej veľkosti. Najčastejšie sa používa krok s veľkosťou 1, ktorý zachováva
veľkosť vstupu. Pri definovaní vrstvy sa taktiež určuje veľkosť filtra. Najčastejšie sa volia
rozmery s nepárnym číslom ako 3x3, 5x5 alebo 7x7.
Max pooling vrstva[3] sa používa na podvzorkovanie vstupu. Max pooling aplikuje filter
na vstup a ako výstup dá najväčšie číslo v oblasti, na ktorú sa práve filter pozeral, tak ako
je to znázornené na obrázku 2.2. Slúži na to, aby sa predišlo pretrénovávaniu siete, kedy
je sieť veľmi dobre naučená na trénovacích obrázkoch, ale nevie dobre klasifikovať testo-
vacie obrázky. Ďalšou funkciou je zníženie rozlíšenia vsupov a tým aj zníženie výpočetnej
náročnosti. Parametre, ktoré sa v tejto vrstve nastavujú sú veľkosť filtra, typicky 2x2 a
veľkosť kroku, tiež typicky 2.

Obr. 2.2: Fungovanie max pooling vrstvy. Zdroj:[3]

Nelineárna vrstva[3] dáva na výstupe aktivačnú mapu, ktorá bola spočítaná aplikovaním
aktivačnej funkcie na každý prvok vstupu. Najčastejšie používanou aktivačnou funkciou v
konvolučných sieťach je ReLU (zobrazená na obrázku 2.3). Ďalšími funkciami sú napríklad
sigmoid a hyperbolický tangens. V tomto prípade sa žiadne parametre nenastavujú, ale sa
rozhoduje akú nelineárna funkcia je najvhodnejšie použiť.

Obr. 2.3: Aktivačná funkcia relu 2.

Plne prepojená vrstva[2] slúži na to, aby využila to, čo sa sieť naučila, na určenie pravde-
podobnosti príslušnosti obrázka do jednotlivých tried. Ako naznačuje názov, všetky neuróny

2Zdroj: https://blog.acolyer.org/delving-deep-relu-jpeg/
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z tejto vrstvy sú prepojené s každým neurónom z predchádzajúcej vrstvy. Pri klasifikačných
úlohách sa kombinujú naučené vlastnosti, aby sa určila kategória obrazu. To je dôvod, prečo
má posledná plne prepojená vrstva počet kanálov rovný počtu kategórií.
Dropout vrstva[2] slúži na zníženie pretrénovávania konvolučnej siete. Pri použití tejto
vrstvy sa určuje podiel toho, koľko prvkov z predchádzajúcej vrstvy sa deaktivuje. Tým sa
dosiahne to, že sieť zabudne časť vlastností, ktoré sa naučila.
Batch normalizácia[9] sa používa na to, aby sa sieť neprestala učiť. Počas trénovania siete
môže dôjsť k tomu, že gradienty budú príliš veľké alebo takmer nulové alebo sa sieť zasekne
v lokálnom minime. Vtedy dochádza k tomu, že sieť sa už neučí nové vlastnosti. Táto vrstva
normalizuje aktivácie z predchádzajúcej vrstvy tak, že od každej dimenzie odčíta priemer
batchu a vydelí štandardnou odchýlkou batchu (podľa rovnice 2.1).

�̂�(𝑘) =
𝑥(𝑘) − 𝐸[𝑥(𝑘)]√︀

𝑉 𝑎𝑟[𝑥(𝑘)]
(2.1)

Samotná normalizácia však nestačí, a optimalizátor môže v ďalšej vrstve tieto parametre
zmeniť, ak je to spôsob ako dosiahne menšiu loss funkciu. Preto sa k tejto vrstve pridávajú
ďalšie dva parametre 𝛾(𝑘) a 𝛽(𝑘), ktoré sa použijú podľa rovnice 2.2.

𝑦(𝑘) = 𝛾(𝑘)�̂�+ 𝛽(𝑘) (2.2)

2.2 ResNet
V posledných rokoch sa vytvárajú čoraz hlbšie neurónové siete, ktoré sú schopné presne-
jšej klasifikácie. S narastajúcou hĺbkou sietí vznikol problém zhoršovania sa trénovacej a
testovacej chyby. Experimentmi sa zistilo, že siete s väčším počtom vrstiev dosahujú vyššiu
chybu ako siete s nižším počtom vrstiev [7] , čo znázorňuje obrázok 2.4.

Obr. 2.4: Porovnanie chyby pre rôzne hlboké siete3.

Aby sa mohli vytvárať hlbšie siete, ktoré sa budú aj lepšie učiť, bola vytvorená reziduálna
architektúra. Sieť sa skladá zo základných blokov zobrazených na obrázku 2.5.

3Zdroj: https://www.quora.com/What-is-the-highest-number-of-deep-layers-that-has-been-used-in-any-
useful-neural-network
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Obr. 2.5: Reziduálny blok. Zdroj: [7].

Autori článku [7] navrhli reziduálny blok tak že sa skladal z dvoch konvolučných vrstiev
s jadrami filtrov o veľkosti 3x3, nelineárnej aktivácie ReLU, a zo skratky. Ak v tejto skratke
nie sú žiadne vrstvy, nazýva sa identita. Výstup z bloku je súčet výstupu z konvolučných
vrstiev a skratky. Okrem identity môže skratku tvoriť aj projekcia. Tá sa väčšinou používa
v prípade, že sa zvýši počet kanálov vstupu. Tvorí ju konvolučná vrstva s jadrom veľkosti
1x1 a počtom filtrov rovných novému počtu kanálov. Projekcia nijako výrazne neovplyvňuje
problém zvyšovania sa chyby pri trénovaní a testovaní siete.

Druhým typom bloku je tzv. bottleneck. Namiesto dvoch konvolučných vrstiev ob-
sahuje tri. Prvá vrstva má jadro veľkosti 1x1, ďalšia 3x3 a posledná znovu 1x1. Ako skratka
sa používa len identita. Tento typ bloku sa používa na zrýchlenie trénovacieho času, pričom
dosahuje podobné výsledky ako základný blok.

Architektúra celej siete tak ako je navrhovaná v [7] je zobrazená na obrázku 2.6. Ob-
sahuje začiatočnú konvolučnú vrstvu a za sebou zapojené reziduálne bloky, pričom po
určitom počte blokov sa zníži rozmer vstupnej matice o polovicu pomocou konvolučnej
vrstvy s krokom o veľkosti 2.
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Obr. 2.6: Zapojenie reziduálnych blokov.

2.3 UNet
Táto architektúra bola navrhnutá na segmentáciu obrazu, avšak princípy, ktoré sa v nej
používajú sa dajú využiť na zlepšenie klasifikačných sietí. Skladá sa z dvoch častí. Prvá
časť má charakter jednoduchej VGG siete, kde sa vstup podvzorkováva. V druhej časti sa
zasa nadvzorkováva, aby bola výsledkom matica o veľkosti pôvodného vstupu. Výsledkom je,
že každému pixelu je priradená kategória, do ktorej patrí. Architektúra bola ešte vylepšená
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tak, že sa výstupy z konvolučných vrstiev v prvej časti konkatenujú so vstupmi v druhej časti
siete [13]. Na rozdiel od predchádzajúcej architektúry na segmentáciu medicínskeho obrazu
[5], sa v sieti nenachádzajú žiadne plne prepojené vrstvy, ale sú nahradené konvolúciami.
Architektúra siete je znázornená na obrázku 2.7.

Obr. 2.7: UNet architektúra. Modré obdĺžniky znázorňujú mapu vlastností. Nad nimi je
počet kanálov a vľavo dole pri každom obdĺžniku sú rozmery matice. Zdroj: [13].

2.4 Squeeze and excitation blok
Bloky boli navrhnuté na zvýšenie reprezentačnej sily siete tým, že sa modelujú vzájomné
závislosti medzi kanálmi konvolúcií [8]. Ako naznačuje názov, v tomto bloku sa vykoná-
vajú dve operácie. Prvou z nich je tzv. squeeze , ktorá redukuje vstup, ktorý má rozmery
WxHxC na 1x1xC, čím získa popis kanálov. Druhou operáciou, ktorá nasleduje po squeeze
je tzv. exication, ktorá priradí každému kanálu váhu podľa toho ako sa hodí pre práve
skúmaný obrázok. Operácie sú znázornené na obrázku 2.8. Tieto bloky sa môžu použiť v
akejkoľvek hĺbke siete, avšak ak sa použijú na začiatku, majú menší účinok, lebo takmer
všetky vlastnosti sú rovnako zdieľané. V neskorších vrstvách siete sa naučia lepšie rozpozná-
vať špecifické vlastnosti jednotlivých tried.

Samotný blok sa skladá z niekoľkých základných vrstiev konvolučných sietí. Prvou
vrstvou je globálny pooling, ktorý vykonáva operáciu squeeze. Za ním nasledujú plne pre-
pojená vrstva, ReLU aktivácia, ďalšia plne prepojená vrstva a sigmoid. Zaradenie squeeze
a excitation operácií do reziduálneho bloku je znázornené na obrázku 2.9. Podobne sa tieto
operácie dajú zaradiť aj do iných architektúr neurónových sietí.
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Obr. 2.8: Squeeze a excitation operácie. Zdroj:[8].

Obr. 2.9: Zaradenie squeeze a excitation operácií do reziduálneho bloku. Vľavo sa nachádza
jednoduchý reziduálny blok, v pravo je reziduálny blok po pridaní squeeze a excitation
operácií. Zdroj: [8].

2.5 Metriky na vyhodnotenie úspešnosti neurónových sietí
Na rôzne úlohy, ktoré neurónové siete vykonávajú sa môžu použiť rôzne metriky. V prípade
klasifikačných úloh sa používajú tieto [15]:

1. Presná zhoda sa vypočíta sa ako pomer počtu obrázkov, kde sieť určila kategóriu
správne ku počtu všetkých obrázkov. Používa sa hlavne na klasifikáciu obrázkov do
jednej z kategórií. V prípade klasifikácie jedného obrázku do viacerých kategórií, sa
za správne považuje iba ak sieť určila všetky kategórie na obrázku.

2. True positive, True negative, False positive, False negative sú štyri parametre,
ktoré sa používajú na vypočítanie zložitejších metrík. Nech pozitívny príklad je ten,
kedy má anotácia hodnotu 1 a negatívny ten, ktorý má hodnotu 0. Potom true
positive, ďalej TP, je počet takých pozitívnych príkladov, ktoré sieť určila správne,
true negative, ďalej TN, je počet takých negatívnych príkladov, ktoré sieť určila
správne, false positive, ďalej FP, je počet tých pozitívnych prípadov, ktoré sieť
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určila nesprávne a false negative, ďalej FN, je počet tých negatívnych prípadov,
ktoré sieť určila nesprávne.

3. Accuracy je definovaná ako

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
(2.3)

a určuje aká časť z toho, čo sieť určila bola správna. Predpovede, ktoré sieť urobila
správne sú tie, kedy sa určitá kategória na obrázku nachádzala a sieť určila, že tam
je a taktiež tie, kedy sa kategória na obrázku nachádzala a sieť určila, že tam nie je.

4. Precision určuje aká časť pozitívnych odhadov bola správna.

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
(2.4)

5. Recall určuje akú časť pozitívnych odhadov sieť zaznamenala.

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
(2.5)

6. F-measure je kombinácia predchádzajúcich dvoch metrík a vypočíta sa nasledovne

𝐹1 = 2 * 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 * 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

(2.6)

7. AUC-ROC sa počíta ako obsah plochy pod ROC krivkou. ROC krivka [1] sa používa
na vizualizáciu výsledkov binárneho klasifikátora. Binárny klasifikátor zvyčajne fun-
guje tak, že vypočíta pravdepodobnosť, či skúmaný objekt patrí alebo nepatrí do
danej triedy. Zvyčajne pravdepodobnosť menšia ako 0,5 udáva, že objekt nepatrí do
danej triedy a pravdepodobnosť väčšia ako 0,5 udáva opak. Číslo 0,5 predstavuje teda
limit, podľa ktorého sa určí, či objekt patrí alebo nepatrí do danej triedy. ROC krivka
sa zobrazuje tak, že na osi x sú hodnoty tzv. false positive rate alebo specificity
a na osi y sú hodnoty tzv. true positive rate alebo sensitivity pre všetky limity.
Príklad ROC krivky znázorňuje obrázok 2.10. Hodnoy false positive rate sa vypočítajú
podľa rovnice:

𝐹𝑃𝑅 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
(2.7)

Hodnoty true positive rate sa vypočítajú podľa rovnice:

𝑇𝑃𝑅 =
𝑇𝑃

𝐹𝑁 + 𝑇𝑃
(2.8)

4Zdroj:https://medium.com/greyatom/lets-learn-about-auc-roc-curve-4a94b4d88152
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Obr. 2.10: Príklady ROC krivky. 4
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Kapitola 3

Návrh riešenia klasifikácie RTG
snímok pomocou konvolučných
neurónových sietí

Cieľom práce je experimentovať s rôznymi architektúrami neurónových sietí a zistiť, ktoré
sú najvhodnejšie na klasifikáciu röntgenových snímkov.

3.1 Klasifikačné úlohy
S navrhnutými sieťami popísanými v 3.2 sa experimentovalo na troch klasifikačných úlohách.

Klasifikácia bočného a predozadného snímku hrudníka
Prvou úlohou bolo klasifikovať röntgenové snímky hrudníka na predozadné a bočné. Ide o
klasifikáciu do dvoch tried a siete nedokážu rozlíšiť ak by na vstupe bol iný obrázok ako
hrudník.

Klasifikácia do viacerých kategórií
Druhou úlohou bolo klasifikovať snímky do viacerých kategórií. Vzhľadom na to, že bolo
obtiažne získať dostatočné množstvo dát, bolo vytvorených iba 5 kategórií a to snímka pre-
dozadného hrudníka, snímka bočného hrudníka, hlavy, panvy a snímky horných a dolných
končatín. Siete boli trénované na dvoch datasetoch - základný a rozšírený. Základný dataset
obsahoval iba snímky vytvorené röntgenom, v rozšírenom datasete boli k trénovacím dátam
pridané snímky vygenerované z CT skenov.

Klasifikácia chorôb hrudníka
Poslednou úlohou bolo klasifikovať snímky hrudníka do kategórií podľa choroby. Tento
dataset obsahoval 14 rôznych chorôb a to kardiomegália, atelektáza, konsolidácia. infiltrá-
cia, pneumotorax, edém, emfyzém, fibróza, efúzia, pneumónia, pleurálne zhrubnutie, noduly,
masa a hernia. Jeden snímok mohol byť zaradený do jednej alebo viacerých kategórií.

3.2 Návrh architektúr neurónových sietí
Celkovo boli vytvorené štyri architektúry popísané v nasledujúcich podkapitolách.
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3.2.1 VGG

Conv+RELU 
3x3, 32 filtrov

Conv+RELU 
3x3, 32 filtrov

Max pooling  
2x2, stride =2

Conv+RELU 
3x3, 64 filtrov

Conv+RELU 
3x3, 64 filtrovInput

Max pooling  
2x2, stride =2 Flatten Dense + RELU Dropout Dense + Softmax Output

Obr. 3.1: Návrh VGG siete.

Obrázok 3.1 znázorňuje návrh siete, ktorý bol inšpirovaný architektúrou v kapitole
2.1.Na vstupe sú obrázky o veľkosti 256x256 pixelov. Jedna dávka je tvorená 32 obrázkami.
Boli vykonané experimenty s rôznymi hodnotami parametrov konvolučných vrstiev. Počet
konvolučných jadier v prvých dvoch vrstvách bol nastavený na 16, v iných experimentoch na
32, pričom ich veľkosť zostala nezmenená a to 3x3. Za konvolučnou vrstvou vždy nasleduje
nelineárna vrstva. Bola zvolená aktivačná funkcia ReLU. S inými aktivačnými funkciami
sa neexperimentovalo. Za prvými konvolučnými vrstvami nasleduje max pooling vrstva s
krokom 2 a veľkosťou jadra 2x2. Tieto hodnoty neboli menené v žiadnom z experimentov.
Nasledujú ďalšie dve konvolučné vrstvy s počtom jadier 32, prípadne 64. Experimentovalo
sa aj s veľkosťou jadier, ktorá bola 3x3 a 5x5. Za nimi sa nachádza ďalšia max pooling
vrstva s krokom 2 a veľkosťou jadra 2x2. Tieto parametre opäť neboli menené. Na konci sa
nachádza plne prepojená vrstva, dropout s hodnotou 0.5, ďalšia plne prepojená vrstva, ktorá
je zakončená softmax aktiváciou, ktorej výstup sú pravdepodobnosti príslušnosti obrázka
do jednotlivých tried. V prípade tretej úlohy bol namiesto softmax aktivácie použitý sig-
moid z dôvodu zaradenia obrázku do viacerých kategórií. Ako loss funkcia bola zvolená
cross-entropy [6].

3.2.2 Half U-Net

Táto architektúra bola inšpirovaná technikou, ktorá sa používa pri segmentácii obrazu a je
popísaná v 2.3. Vstupom do siete sú opäť dávky po 32 obrázkoch, pričom každý obrázok
má veľkosť 256x256 pixelov. Prvé tri konvolučné vrstvy majú 32 filtrov, ďalšie konvolučné
vrstvy obsahujú 64 filtrov. Veľkosť konvolučných jadier bola nastavená na 3x3. Za každou
konvolučnou vrstvou a za prvou plne prepojenou vrstvou nasleduje batch normalizácia a až
za ňou sa nachádza aktivačná funkcia ReLU. Pred každou max pooling vrstvou sa naučené
vlastnosti uložia, aby sa neskôr konkatenovali do jednej plne prepojenej vrstvy. Poslednú
vrstvu tvorí softmax aktivácia, v prípade tretej úlohy je opäť nahradená sigmoid aktiváciou.
Aj v tomto návrhu bola ako loss funkcia zvolená cross entropy.

3.2.3 ResNet

Na vytvorených datasetoch bola odskúšaná táto sieť hlavne z dôvodu, že datasety boli malé a
teda vytváranie veľmi hlbokých neurónových sietí by viedlo k zhoršeniu výsledkov. Pomocou
reziduálnej siete je možné vytvoriť hlbšiu architektúru, pričom nedôjde k zhoršeniu chyby
výsledkov.

Reziduálny blok začína batch normalizáciou, za ktorou nasleduje konvolučná vrstva s
veľkosťou jadra 3x3, ďalšia batch normalizácia a konvolučná vrstva s jadrom 3x3. Skratku
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Input Conv+RELU 
3x3, 32 filtrov

Conv+RELU 
3x3, 32 filtrov

Conv+RELU 
3x3, 32 filtrov

Max pooling 
2x2, stride=2

Conv+RELU 
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Conv+RELU 
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Max pooling 
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Dropout 
0,5

Dense+Softmax

Output

Obr. 3.2: Návrh Half U-Net siete.

tvorí identita, iba v prípade, že sa zmenil počet kanálov, tak sa namiesto identity používa
projekcia, ktorú tvorí konvolučná vrstva s jadrom 1x1. V sieti sa nepoužíva max pooling
vrstva. Podvzorkovávanie sa vykonáva v konvolučnej vrstve tým, že sa nastaví veľkosť kroku
na 2.

Pred prvým reziduálnym blokom sa nachádza konvolučná vrstva so 16 filtrami. Za ňou
nasleduje reziduálny blok s projekciou, v ktorom sa zvýši počet filtrov a za ním nasledujú
štyri bloky s identitou, kde sa počet kanálov nemení. Počet filtrov v prvom bloku sa zvýši
na 32 a ďalej sa zvyšuje na 64 a 128. Rovnako ako v predchádzajúcich architektúrach,
ako posledná je použitá plne prepojená vrstva so softmax, prípadne sigmoid aktiváciou.
Loss funkcia bola zvolená rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch. Schéma celej siete je
znázornená na obrázku 3.3.

3.2.4 SEResNet

Sieť SEResNet je variantou reziduálnej siete 3.2.3, ale využíva squeeze a excitation bloky
na priradenie väčšej váhy filtrom, ktoré sa hodia pre práve klasifikovaný obrázok. Squeeze
a excitation bloky boli vložené do reziduálnych blokov v neskorších vrstvách siete, práve
kvôli ich schopnosti lepšie rozpoznať vlastnosti jednotlivých tried. Samotný reziduálny blok
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Input
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Obr. 3.3: Schéma reziduálnej siete.
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Input

Conv + RELU

Batch normalization

Conv+RELU

Global pooling

Dense

RELU

Dense

Sigmoid

Scale

+

Output

Obr. 3.4: Reziduálny blok v SEResNet.

je tvorený dvoma konvolúciami s ReLU aktiváciu, pričom medzi nimi sa nachádza batch
normalizácia, podobne ako to je v reziduálnom bloku v 3.2.3. Za nimi nasleduje squeeze a
excitation blok, ktorý je tvorený globálnym poolingom, ktorý vykonáva operáciu squeeze.
Operáciu excite vykonáva séria vrstiev: plne prepojená vrstva, ReLU, plne prepojená vrstva
a sigmoid.
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3.3 Datasety
Architektúry popísané v 3 boli natrénované na piatich rôznych datasetoch.

Klasifikácia bočného a predozadného snímku hrudníka Na túto úlohu bol vytvorený
jeden dataset. Snímky boli rozdelené do dvoch kategórií: predozadný snímok hrudníka a
bočný snímok hrudníka. Dataset celkovo obsahoval 8800 snímok z prvej kategórie a 3658
snímok z druhej kategórie. Obrázky boli získané zo stránok Open Access Biomedical Search
Engine1.

Klasifikácia do viacerých kategórií
Ako už bolo spomínané, na túto úlohu boli vytvorené dva datasety. Obrázky boli rozde-
lené do piatich kategórií: predozadná snímka hrudníka, bočná snímka hrudníka, snímka
hlavy, panvy a kostí horných a dolných končatín. Prvý, základný dataset obsahoval snímky
z datasetu na klasifikáciu bočného a predozadného hrudníka a bol doplnený o obrázky
z ďalších troch kategórií, ktoré boli získané zo stránok röntgenovej databáze2. Základný
dataset obsahoval 1157 snímkov hlavy, 414 snímkov panvy a 477 snímkov kostí horných
a dolných končatín. Počet snímkov v prvých dvoch kategóriách ostal nezmenený. Druhý
dataset použitý na trénovanie sietí, bol rozšírením základného pomocou umelého generova-
nia obrázkov z CT skenov. Po tomto rozšírení dataset obsahoval 1810 snímkov hlavy, 1838
snímkov kostí horných a dolných končatín a 1420 snímkov panvy. Zvyšok ostal nezmenený.

Klasifikácia chorôb hrudníka V prípade tejto úlohy, boli opäť použité dva datasety.
Snínky v datasetoch sú rozdelené do pätnástich kategórií, z ktorých je jedna kategória tzv.
No Finding, čo znamená, že na obrázku sa nenachádza žiadna choroba a zvyšné kategórie
tvoria rôzne choroby pľúc. Na jednom obrázku sa mohla nachádzať jedna alebo viac chorôb.
Tento dataset pripravil National Institute of Health v septembri 20173. Dataset obsahoval
112 200 obrázkov. Bol vytvorený pomocou spracovania rádiologických popisov [16]. Obrázok
3.5 ukazuje štatistiky jednotlivých tried v datasete a ich vzájomný výskyt na obrázkoch.
Autori datasetu sa síce vyjadrili, že 90% obrázkov by mal byť správne popísaný. Dataset bol
diskutovaný s nezávislým rádiológom a podľa jeho vyjadrenia sú snímky častokrát anoto-
vané nesprávne, prípadne nie sú na snímke označené všetky choroby. Taktiež sú anotácie
nekonzistentné - snímky, ktoré sú z medicínskeho pohľadu zhodné, teda sa jedná o toho
istého pacienta a na snímke sa nachádzajú tie isté choroby a na tých istých miestach,
boli v datasete častokrát anotované úplne inak. Toto tvrdenie potvrdzuje aj článok in-
ého rádiológa4. Z tohto dôvodu bola snaha dataset automaticky spracovať a nájsť v ňom
pacientov, ktorí majú snímky popísané konzistentne. Po takomto spracovaní datasetu a
následnej analýze sa zistilo, že zo stotisíc obrázkov by sa dalo použiť okolo 37000, pričom
až 27000 z nich patrilo do kategórie No Finding. Preto bol druhý dataset vytvorený za
pomoci rádiológa, ktorý konzistentne anotoval približne 15000 snímkov.

1https://openi.nlm.nih.gov/index.php
2https://sites.google.com/a/ncsu.edu/radiograph-database-project/home
3https://nihcc.app.box.com/v/ChestXray-NIHCC/folder/36938765345
4https://lukeoakdenrayner.wordpress.com/2017/12/18/the-chestxray14-dataset-problems/
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Obr. 3.5: Štatistika výskytu jednotlivých chorôb v datasete. Na obvode kruhu sa nachádzajú
jednotlivé choroby z datasetu. Spojenie dvoch chorôb naznačuje, že sa na jednej snímke
nachádzali spolu a hrúbka čiary, ktorou sú spojené naznačuje aká veľká časť z celkového
počtu výskytov choroby v datasete sa vyskytovala na jednej snímke spolu s druhou
chorobou. Zdroj: [16].

3.4 Generovanie röntgenových snímok z CT skenov
Za účelom rozšírenia datasetu a tým aj dosiahnutia lepších výsledkov pri trénovaní neurónových
sietí, bol vytvorený program na umelé generovanie snímkov. Program číta sériu CT skenov
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Obr. 3.6: Princíp volume ray castingu. Zdroj:[4]

v DICOM formáte a zobrazuje ich ako 3D model. Aby sa dosiahol röntgenový efekt, bol
použitý volume ray casting v kombinácii s additive blending. Model sa môže otáčať,
posúvať, približovať a vzdaľovať tak, aby bola zobrazená len tá časť tela, z ktorej sa má
vytvotiť snímka. Taktiež sa môže meniť jas a kontrast modelu, aby sa viac približoval reál-
nemu röntgenovému snímku. CT skeny boli získané zo Sicas Medical Image Repository 5.

Volume ray casting
Používa sa na zobrazenie 2D obrázkov z 3D modelu. Funguje tak [10], že od pozorovateľa

sa vysielajú lúče smerom k 3D modelu. Keď lúče prechádzajú týmto modelom, vytvárajú
sa vzorky. Pre každú vzorkú vzorku sa získa RGBA farba. Následne sa vypočíta výsledná
farba zo všetkých vzoriek a na zobrazovacej rovine sa vykreslí práve spracovávaný pixel s
vypočítanou farbou. Pre každý pixel na obrázku sa vysiela práve jeden lúč.

Additive blending
Je to jeden zo spôsobov ako miešať farby. Je založený na tom , že výsledná farba je súčtom
všetkých farieb. V tomto prípade bol tento spôsob použitý na určenie výslednej farby zo
vzoriek získaných pomocou ray castingu.

5https://www.smir.ch/
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Kapitola 4

Implementácia

Na realizáciu navrhovaných modelov bol použitý jazyk Python 3.4.1 za pomoci frameworku
Tensorflow 1.3.0 1. Skripty boli spúšťané na operačných systémoch Debian 8 a Windows 10.
Na trénovanie sietí boli využité grafické karty nVidia Tesla K20 s pamäťou 5GB a procesory
Intel Xeon E5-2650v2.

4.1 Tensorflow framework
Tento nástroj poskytuje vysokoúrovňové aj nízkoúrovňové API na implementáciu neurónových
sietí, pričom sa zameriava hlavne na hlboké neurónové siete. V skriptoch je použité nízkoúrovňové
rozhranie. Okrem funkcií na vytvorenie jednotlivých vrstiev konvolučných sietí, súčasťou
frameworku sú aj nástroje na vizualizáciu priebehu trénovania, prípadne výpočetného grafu
tzv. tensorboard. Umožňuje vykonávať výpočty na CPU aj GPU.

Tensory
Základ výpočtov tvoria objekty, ktoré sa nazývajú tensory. Tensory sú zovšeovecnením
vektorov a matíc na vyššie dimenzie. Sú reprezentované pomocou n-rozmerných vektorov.
Tensor reprezentuje čiastkový výpočet, ktorý po vyhodnotení vracia hodnotu. Každý ten-
sor má dve vlastnosti - dátový typ a tvar. Všetky elementy v tensore majú rovnaký dátový
typ. Tvar tensoru sa udáva ako počet dimenzií a veľkosť každej dimenzie. Vytvorené skripty
pracujú so štvordimenzionálnymi tensormi, kde prvý rozmer predstavuje veľkosť batchu,
ďalšie dva rozmery veľkosť matice a posledný rozmer udáva počet kanálov.

Grafy
Grafy slúžia na popis celkového výpočtu. Skladajú sa z uzlov a hrán. Uzly reprezentujú
operácie, ktoré sa vykonajú. Hrany reprezentujú dáta, ktoré postupujú grafom a sú mod-
ifikované jednotlivými operáciami. Na vypočítanie grafu sa používa trieda tf.Session.
Príklad grafu je znázornený na obrázku 4.1

Vstup dát do modelu
Tensorflow poskytuje rôzne možnosti ako nahrať dáta do modelu. Jednou z nich je použi-
tie tf.data 2 API. Ďalší spôsob je použitie tzv. QueueRunner. V skriptoch bola použitá
druhá možnosť. Tensorflow podporuje dáta v rôznych formátoch a zavádza špeciálny for-

1https://www.tensorflow.org/
2https://www.tensorflow.org/programmers_guide/datasets#randomly_shuffling_input_data
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Obr. 4.1: Ukážka časti grafu, ktorý vygeneroval tensorboard pre navrhnutú VGG sieť.

mát súborov tfrecords. Na prečítanie dát zo súborov tohto typu sa najskôr vytvorí tzv.
filename queue pomocou funkcie tf.train.string_input_producer() a dáta sa následne
čítajú pomocou tf.TFRecordReader(). Následne sa dáta môžu zoskupovať do batchov po-
mocou funkcií tf.train.batch() alebo tf.train.shuffle_batch(). Prvá z týchto funkcií
vytvorí batch z tensorov, druhá funkcia vytvorí batch a tensory náhodne zamieša.

4.2 Popis skriptov
Vytvorené skripty sa dajú rozedliť do týchto kategórií - skripty implementujúce neurónovú
sieť, skripty na trénovanie a testovanie sietí, skript na spracovanie datasetu a skript na
generovanie röntgenových snímok z CT skenov.

Skripty implementujúce neurónovú sieť
Patria tu skripty VGG_base.py, VGG_changeX.py, kde X je číslo od 1 do 7. V týchto
skriptoch je implementovaná VGG sieť s rôznymi obmenami parametrov, s ktorými boli
vykonávané experimenty. Ďalej tu patria skripty UNet.py, ResNet.py a SEResNet.py.
Každý z týchto programov obsahuje základnú funkciu CNN(), kde je popísaný Tensor-
flow graf, ktorý implementuje model neurónovej siete. Ďalej môžu programy obsahovať po-
mocné funkcie na implementáciu určitých vrstiev siete napríklad batch normalizácie (funk-
cia batch_norm()). V prípade implementácie ResNet siete a SEResNet obsahujú skripty
funkciu building_block() prípadne SE_building_block(), kde je implementovaný jeden
blok siete a hlavná funkcia obsahuje iba spojenie týchto blokov.
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Skripty na trénovanie a testovanie
Patria tu skripty CNN_multilabel.py a CNN.py. Prvý z nich slúži na trénovanie a vyhod-
notenie sietí na datasete, ktorý zaraďuje jeden obrázok do viacerých kategórií, druhý skript
sa použije na datasetoch, ktoré zaraďujú obrázok do jednej kategórie. Nachádzajú sa tu dve
hlavné funkcie na trénovanie sietí (train()) a testovanie (eval()).

Spracovanie datasetu
Na spracovanie datasetu a riadenie vsupu obrázkov do siete slúži skript tfrecords_processing.py.
Najvýznamnejšie funkcie, ktoré skript obsahuje sú:

1. to_tfrecords, ktorá prevedie obrázky vo formáte png na súbory typu tfrecords.

2. read_and_decode, ktorá číta tfrecords súbory a vytvára z nich minibatche, ktoré sú
následne vstupom do siete

3. create_equal_class_batch, ktorá slúži na usporiadanie súborov v datasete tak, aby
sa z nich mohli vytvoriť minibatche, ktoré budú obsahovať približne rovnaký počet
obrázkov z každej treidy

Ďalšie pomocné funkcie slúžia prevažne na manipuláciu s anotáciami pre úlohu klasifiká-
cie chorôb na snímke hrudníka. Anotácie majú tvar zoznamu s 15 číslami, pričom každé z
nich označuje jednu kategóriu. Čísla môžu nadobúdať iba hodnoty 0, čo znamená, že sa na
obrázku choroba nenachádza, alebo 1, čo znamená, že sa tam choroba nachádza.

Generovanie röntgenových snímkov
Na tento účel bol vytvorený skript XRayGenerator.py. Skript využíva na zobrazenie CT
dát knižnicu VTK(Visualization Toolkit)3. Skript sa skladá z troch častí - samotného zo-
brazenia, ovládania transformácií modelu pomocou kláves a implementácie transformácií
rotácie a posunu. Ovládanie modelu je implementované vo funkcii keyPressed(), posun
vo funkcii Pan() a rotácia vo funkcii Rotation(). Aplikácia sa ovláda pomocou klávesnice.
Šípky posúvajú a otáčajú model. Počiatočnou funkcionalitou je posúvanie. Zmena módu sa
vykonáva pomocou klávesy s. Na priblíženie sa používa klávesa z, na oddialenie o. Nastavo-
vanie jasu sa vykonáva pomocou kláves 1, ktorá znižuje jas a 2, ktorá zvyšuje jas. Kontrast
sa znižuje klávesou 3 a zvyšuje klávesou 4. Na vytvorenie snímky hlavy sa použije klávesa
h, na vytvorenie snímky panvy klávesa t a na snímku dolných a horných končatín klávesa
l. Program sa spúšťa s tromi argumentami: cesta k priečinku kde sa nachádzajú CT skeny,
cesta k priečinku, kde sa majú uložiť súbory a poradové číslo, od ktorého sa budú uložené
obrázky číslovať. Posledný parameter je voliteľný a v prípade, že sa nezadá, je východzia
hodnota počítadla 0. Na obrázku 4.2 sa nachádza ukážka aplikácie, kde je zobrazený 3D
model tela.

3https://www.vtk.org/
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Obr. 4.2: Ukážka aplikácie zobrazujúca model tela.
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Kapitola 5

Experimenty a výsledky

V tejto kapitole sú popísané experimenty, ktoré boli vykonané s navrhnutými sieťami.

5.1 Klasifikácia bočného a predozadného snímku hrudníka
Na tejto úlohe bolo vykonaných niekoľko experimentov s rôznymi parametrami sietí a to
hlavne počet konvolučných jadier a ich veľkosť. Experimenty ukázali, že stačí používať kon-
volučné jadrá o veľkosti 3x3, pričom sa použije väčší počet jadier. Architektúry ResNet a
SEResNet dosiahli lepšie výsledky vďaka väčšiemu počtu vrstiev. Ako metrika sa na vy-
hodnotenie použila presnosť, ktorá sa počítala ako pomer počtu správne určených obrázkov
ku počtu všetkých obrázkov.

Sieť Presnosť
VGG 98,25%
UNet 98,08%

ResNet 99,26%
SEResNet 99,49%

Tabuľka 5.1: Výsledky experimentov na prvej úlohe.

Podľa tabuľky 5.1 sa dá posúdiť, že siete nemali žiadny problém s touto klasifikačnou
úlohou. Všetky kalsifikovali testovacie obrázky s presnosťou vyššou ako 98%. Najlepšie
výsledky dosiahla SEResNet 3.2.4, až 99,49%. Sieť sa celkovo skladala z 18 reziduálnych
blokov, kde v prvej časti siete sa reziduálny blok skladá z dvoch konvolúcií a ReLU aktivácie
a na konci sú tieto bloky nahradené squeeze a excitation blokmi. Počet jadier v konvolučných
vrstvách sa navyšoval od 16 až po 128.

Snímky bočného a predného hrudníka sú ľahko odlíšiteľné a preto bol podobný výsledok
očakávaný. Pri trénovaní bolo vykonaných 40 iterácií. Loss funkcia sa v prvých pár iteráciách
znižuje veľmi rýchlo a potom už len kolísa okolo jednej hodnoty.

5.2 Klasifikácia do viacerých kategórií
Cieľom tejto úlohy bolo klasifikovať röntgenové snímky do piatich kategórií - hlava, pre-
dozadná snímka hrudníka, bočná snímka hrudníka, panva, horné a dolné končatiny. Boli
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použité dva datasety, základný a rozšírený, popísané v 3.3. Ako metrika pre vyhodnotenie
úspešnosti sietí sa použila presnosť, tak ako v predchádzajúcej úlohe.

Sieť Základný dataset Rozšírený dataset
VGG 90,89% 91,58%
UNet 91,69% 93,89%

ResNet 93,94% 94,97%
SEResNet 93,15% 94,19%

Tabuľka 5.2: Výsledky experimentov pri klasifikácii snímok do piatich kategórií.

Tabuľka 5.2 zobrazuje výsledky experimentov s jednotlivými architektúrami neurónových
sietí. Presnosť sietí sa oproti predchádzajúcej úlohe zmenšila o pár percent. Najlepšie
výsledky dosiahla ResNet 3.2.3 a to 93,94% pre základný dataset a 94,97% pre rozšírený
dataset. Najhoršie výsledky dosiahla VGG sieť a to pravdepodobne z dôvodu, že je naj-
menšia a obsahuje najmenej konvolučných vrstiev. Taktiež sa ukázalo, že umelé rozšírenie
datasetu pomohlo k zlepšeniu úspešnosti klasifikácie. Prispelo k tomu aj to, že sa počet
obrázkov v jednotlivých kategóriách viac vyvážil. Siete chybovali hlavne na obrázkoch,
ktoré boli z kategórií hlava, panva a horné a dolné končatiny. To bolo v dôsledku toho,
že siete mali málo trénovacích obrázkov z týchto kategórií v prípade základného datasetu.
Ďalším dôvodom, prečo siete chybovali hlavne v týchto kategóriách je, že zatiaľ čo snímky
predozadného a bočného hrudníka majú dobrú kvalitu a dajú sa na nich rozoznať všetky
detaily, niektoré snímky v ostatných kategóriách sú tak nekvalitné, že sa na nich nedá tak-
mer nič rozoznať. Príklady snímok, na ktorých siete chybovali sú znázornené na obrázku
5.1. Je tu vidno, že snímky 1, 5, 7, 11 sú prepálené, väčšina pixelov je takmer biela a nedajú
sa na nich rozpoznať detaily. Siete by mohli rozoznať maximálne základné tvary, pomocou
ktorých by sa tieto obrázky dali klasifikovať. Snímka 4 je rozmazaná tak, že na nej nie je
takmer nič vidno. Na snímkach 9 a 12 sa zasa nachádzajú viaceré kategórie, čo mohlo siete
pomýliť.

Na základe skúseností z tretej klasifikačnej úlohy, by sa výsledky dali vylepšiť tým, že sa
použije váhovaná loss funkcia, ktorá jednotlivým kategóriám priradí váhu na základe toho
koľko obrázkov sa v danej kategórii zachádza. Ďalej by sa dalo vylepšiť to, že ako vstup
siete bude batch, kde budú všetky kategórie rovnako zastúpené. Tieto experimenty neboli
vykonané z dôvodu práce na tretej úlohe.

5.3 Klasifikácia chorôb hrudníka
Táto úloha pozostávala z klasifikovania predozadnej snímky hrudníka do pätnástich kategórií
podľa toho aká choroba sa na obrázku nachádzala. Dataset obsahoval snímky so 14 chorobami
a snímky, ktoré neobsahovali žiadnu chorobu. Na jednom obrázku sa mohlo nachádzať
aj viac chorôb, teda sa použili siete upravené tak, aby klasifikovali obrázok do viacerých
kategórií. Úprava spočívala v zmene poslednej aktivačnej funkcie zo softmax na sigmoid.
Pri trénovaní sa taktiež použila iná loss funkcia a to váhovaná sigmoid cross entropy.
Keďže reprezentácia anotácie bola v podobe vektoru, kde číslo 0 predstavovalo neprítom-
nosť choroby a číslo 1 prítomnosť choroby, vektory mali oveľa väčší pomer núl k jednotkám.
Preto sa váha použila tak, že v prípade, že vo vektore bolo číslo 1, priradila sa mu 10-
krát vyššia váha ako nulám. V tomto datasete boli jednotlivé kategórie nevyvážené. Tento
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Obr. 5.1: Ukážka obrázkov, na ktorých siete chybovali.

problém bol riešený tým, že sa vytvárali batche, ktoré mali približne rovnaké zastúpenie
kategórií.
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(a) Infiltrácia. (b) Pneumónia.

Obr. 5.2: Porovnanie infiltrácie a pneumónie.

Choroby a ich prejavy na snímkach hrudníka
Choroby, ktoré siete klasifikujú sa častokrát na snímkach prejavujú rovnakým alebo veľmi
podobným spôsobom. Niekedy je aj pre skúseného rádiológa problém správne určiť diagnózu
len na základe obrazu a musí preto zobrať do úvahy predchádzajúci a súčasný stav pacienta.
Napríklad snímka pľúc pacienta, ktorý sa lieči z pneumónie môže vyzerať akoby mal na
pľúcach masu. Ďalším príkladom sú choroby infiltrácia a pneumónia. Na snímkach sa môže
zdať, že pacient má infiltráciu a pritom sa to neskôr môže vyvinúť až do pneumónie. Na
nasledujúcich obrázkoch sú znázornené niektoré z chorôb, ktoré si neurónová sieť môže
ľahko zmýliť. Popis všetkých chorôb sa nachádza v prílohe A.

Na obrázkoch 5.2a a 5.2b sú znázornené dve choroby, ktoré sa veľmi ťažko rozlišujú
aj pre skúsených rádiológov. Infiltrácia sa prejavuje artefaktmi na pľúcach, ktoré nemajú
žiadny konkrétny tvar. Čo sa týka pneumónie, častokrát sa len z obrázku nedá určiť, že sa
jedná o túto chorobu a to z toho dôvodu, že pneumónia sa môže prejavovať rôzne v priebehu
vývoja choroby a jej liečenia. Na začiatku sa môže prejavovať ako infiltrácia, počas liečenia
sa môže sformovať do konsolidácie, prípadne až masy, dokonca sa môže v určitých štádiách
javiť ako fibróza.

Ďalšími dvoma chorobami, ktoré si môže sieť ľahko pomýliť sú atelektáza a fibróza.
Atelektáza má kužeľovitý tvar, ale pri predozadnej projekcii sa javí ako tenký pruh, ktorý
smeruje z vonkajšieho okraja pľúc dovnútra. Fibróza sa na snímkach hrudníka tiež zobrazí
ako tenký pruh, ktorý však nesmeruje od okraja pľúc do stredu, ale najčastejšie k pľúcnym
hrotom. Tieto dve chorby sú zobrazené na obrázkoch 5.3a a 5.3b.

Výsledky experimentov na celom datasete
V tabuľke 5.3 sú popísané experimenty s datasetom kedy boli upravované batche tak, aby v
nich mala každá trieda zhruba rovnaké zastúpenie. Experimenty neboli vykonané na UNet
architektúre z dôvodu časovej a pamäťovej náročnosti trénovania tejto architektúry.. Na-
jlepší výsledko dosiahla architektúra SEResNet a to 26,82% pri metrike F1 measure. Z
pohľadu presnosti bola ResNet o zhruba 1% lepšia, dosiahla 83,47%. Dôvodom, prečo dosi-
ahla ResNet lepšie výsledky pri presnosti, ale horšie pri F1 measure môže byť to, že pri
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(a) Atelektáza. (b) Fibróza.

Obr. 5.3: Porovnanie atelektázy a fibrózy.

výpočte presnosti sa pozerá na to, či je správne určená prítomnosť aj neprítomnosť choroby
na snímke, zatiaľ čo F1 measure sa zameriava len na prípady, kedy sa choroba na snímke
nachádzala a bola správne určená, nie aj na to, kedy sa choroba na snímke nenachádzala a
bola určená, že sa tam nenachádza.

Sieť Presná zhoda Presnosť Precision Recall F1 measure
ResNet 2,60% 83,47% 18,51% 27,46% 22,11%

SEResNet 2,57% 82,53% 20,60% 36,55% 26,82%
VGG 2,41% 77,56% 16,23% 39,09% 22,94%

Tabuľka 5.3: Výsledky experimentov tretej úlohy na celom datasete.

Ďalšou skúmanou metrikou bola úspešnosť jednotlivých tried. To je znázornené v tabuľke
5.4. Natrénované siete mali najväčší problém klasifikovať snímky, na kotrých sa nenachádzala
žiadna choroba. Ale to môže byť dané aj rozložením jednotlivých tried v testovacom datasete,
lebo z 12200 testovacích snímkov nemalo žiadnu chorobu až 6170. Ako bolo predpokladané,
siete neurčili celkom presne chorobu atelektáza možno aj z dôvodov popísaných vyššie, ale
na druhej strane fibrózu určili celkom presne. To taktiež môže byť dané počtom snímok
fibrózy v testovacom datasete, bolo ich iba 74. Podobne to platí aj pri chorobách hernia,
kde bolo v datasete iba 24 snímok, edém sa nachádzal na 198 snímkach a pneumónia na
134 snímkach.
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Choroba ResNet SEResNet VGG
Atelektáza 78,13% 68,75% 75%

Kardiomegália 100% 90,63% 87,5%
Hernia 100% 100% 90,63%
Edém 100% 100% 90,63%

Emfyzém 93,75% 100% 90,63%
Efúzia 71,87% 71,87% 62,5%

Pneumotorax 93,75% 84,37% 93,75%
Pneumónia 96,88% 90,63% 100%
Infiltrácia 56,25% 62,5% 34,38%

Pleurálne zhrubnutie 90,63% 87,5% 78,13%
Konsolidácia 90,63% 81,25% 81,25%

Fibróza 100% 93,75% 100%
Žiadna choroba 59,37% 56,25% 53,13%

Nodul 81,25% 78,13% 71,86%
Masa 81,25% 78,13% 65,63%

Tabuľka 5.4: Úspešnosť jednotlivých tried.

Ako už bolo spomínané, ďalšie experimenty boli vykonané na podmnožine tohto datasetu,
pričom snímky boli anotované rádiológom. Výsledky v tabuľke 5.5 ukazujú, že došlo k
malému zlepšeniu oproti predchádzajúcim experimentom, aj napriek tomu, že bolo použitých
oveľa menej trénovacích obrázkov. Najlepší výsledok dosiahla opäť architektúra SEResNet
a to 31,53%. Porovnanie s predchádzajúcim experimentom ukazuje, že pri architektúrach
ResNet a SEResNet došlo k zhoršeniu výsledkov pri presnej zhode o pár stotín percenta,
avšak v prípade ostatných metrík sa výsledky zlepšili o jednotky percent. Pri VGG ar-
chitektúre sa zvýšili výsledky presnej zhody, presnosti ale znížilo sa F1 measure. Čo sa týka
vyhodnotenia jednotlivých chorôb, z tabuľky 5.6 sa dá vidieť, že v prípade atelektázy sa
výsledky pri ResNet a VGG zhoršili, podobne sa tak stalo aj pri fibróze. Ako bolo spomí-
nané, toto môže byť kvôli tomu, že sa prejavy týchto dvoch chorôb vizuálne podobajú.
Rovnako sa znížila úspešnosť aj pri pneumónii. Naopak výrazne sa zvýšila presnosť určo-
vania efúzie, masy, nodulu a konsolidácie. Celkovo by sa teda dalo zhodnotiť, že ak by bol
celý dataset anotovaný konzistentne, siete by dosahovali lepšie výsledky.

Sieť Presná zhoda Presnosť Precision Recall F1 measure
ResNet 2,54% 84,8% 24,68% 31,65% 27,73%

SEResNet 2,55% 85,11% 27,33% 37,23% 31,53%
VGG 2,43% 81,27% 17,07% 27,02% 20.92%

Tabuľka 5.5: Výsledky experimentov pre dataset anotovaný rádiológom.
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Choroba ResNet SEResNet VGG
Atelektáza 68,75% 84,37% 59,37%

Kardiomegália 62,5% 71,87% 87,5%
Hernia 100% 100% 100%
Edém 96,87% 96,87% 100%

Emfyzém 100% 96,87% 96,87%
Efúzia 87,5% 81,25% 78,12%

Pneumotorax 100% 100% 100%
Pneumónia 75% 65,62% 78,12%
Infiltrácia 78,12% 59,37% 59,37%

Pleurálne zhrubnutie 96,87% 100% 100%
Konsolidácia 93,75% 100% 96,87%

Fibróza 75% 87,5% 62,5%
Žiadna choroba 56,25% 62,5% 50%

Nodul 87,5% 84,37% 81,25%
Masa 100% 84,37% 81,25%

Tabuľka 5.6: Úspešnosť jednotlivých tried pre dataset anotovaný rádiológom.

Porovnanie s existujúcimi riešeniami
Vzhľadom na to, že existujúce riešenia používali na vyhodnotenie úspešnosti odhadu jed-
notlivých chorôb metriku AUC-ROC, boli natrénované siete vyhodnotené aj pomocou tohto
kritéria. Významné výsledky pri trénovaní sietí na tomto datasete dosiahli [11, 17, 12]. Ar-
chitektúry navrhnuté v tejto práci nedosiahli také dobré výsledky, čo môže byť z dôvodu, že
boli navrhnuté tak, aby fungovali aj na datasete s menším počtom trénovacích dát. Tabuľka
5.7 zobrazuje porovnanie s inými existujúcimi riešeniami. Model [12] predstavuje oveľa
hlbšiu sieť, ako sú tie navrhnuté v tejto práci, tvorilo ju 121 vrstiev. Počiatočné hodnoty
v sieti boli v tomto modele inicializované pomocou modelu natrénovaného na ImageNet1

obrázkoch. Model [11] bol navrhnutý na súčasnú klasifikáciu aj lokalizácu chorôb. Tvorí
ho konvolučná sieť, za ktorou nasleduje tzv. patch slicing, ktorý zmení veľkosť výsledku z
konvolučnej siete. Zmenený výsledok sa potom použije ako vstup do siete na rozpoznanie
choroby. Tretí model [17] používa encoder-decoder architektúru, kde ako encoder je zvolená
DenseNet a ako decoder je použitá rekurentná neurónová sieť.

1http://www.image-net.org/
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Choroba Model[12] Model[11] Model [17] VGG ResNet SEResNet
Atelektáza 0.8094 0.80 0.772 0.593 0.514 0.528

Kardiomegália 0.9248 0.87 0.904 0.579 0.648 0.657
Efúzia 0.8638 0.87 0.859 0.629 0.543 0.545

Infiltrácia 0.7345 0.70 0.695 0.554 0.531 0.536
Masa 0.8676 0.83 0.792 0.539 0.487 0.506
Nodul 0.7802 0.75 0.717 0.509 0.494 0.506

Pneumónia 0.7680 0.67 0.713 0.499 0.5082 0.586
Pneumotorax 0.8887 0.87 0.841 0.505 0.500 0.516
Konsolidácia 0.7901 0.80 0.788 0.544 0.518 0.516

Edém 0.8878 0.88 0.882 0.541 0.559 0.575
Emfyzém 0.9371 0.91 0.829 0.514 0.502 0.493
Fibróza 0.8047 0.78 0.767 0.552 0.548 0.527

Pl. zhrubnutie 0.8062 0.79 0.765 0.524 0.502 0.507
Hernia 0.9164 0.77 0.914 0.513 0.501 0.538

Žiadna choroba - - 0.762 0.570 0.587 0.600

Tabuľka 5.7: Porovnanie s inými modelmi pomocou metriky AUC-ROC.
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Kapitola 6

Záver

Cieľom práce bolo navrhnúť konvolučné neurónové siete na klasifikáciu röntgenových snímok.
Siete boli trénované na troch klasifikačných úlohách - klasifikácia predozadnej a bočnej
snímky hrudníka, klasifikácia do piatich kategórií (snímka hlavy, panvy, horných a dol-
ných končatín, snímka bočného hrudníka a snímka predozadného hrudníka) a klasifikácia
chorôb na snímke hrudníka. V prípade prvej úlohy, bol použitý jeden dataset, ktorý obsa-
hoval dokopy približne 12500 obrázkov. Na druhú úlohu boli použité dva datasety. Jeden
základný, ktorý obsahoval iba snímky získané priamo z röntgenov a druhý rozšírený, ktorý
obsahoval aj umelo generované snímky. Na generovanie bol napísaný program, ktorý zobrazil
CT skeny ako 3D model. Ten sa následne dal nastaviť tak, aby sa vygenerovala snímka iba
pre požadovanú časť tela. V poslednej úlohe boli opäť použité dva datasety. Jeden z nich
vytvoril National Institute of Health(NIH). Obsahoval 112120 snímkov hrudníka. Anotá-
cie k nemu boli získané pomocou automatického spracovania rádiologických popisov. Avšak
ukázalo sa, že tieto anotácie sú častokrát nepresné a nekonzistentné. Preto sa vytvoril menší
dataset, ktorý obsahoval 15000 snímok, ktoré boli ručne popísané rádiológom.

Vytvorené boli štyri architektúry - VGG, Half UNet, ResNet a SEResNet. .V prípade
prvej úlohy dosiahla najlepšie výsledky SEResNet a to 99,49%. V druhej úlohe mala na-
jlepšie výsledky ResNet na oboch datasetoch. V prípade prvého datasetu dosiahla výsledok
93,94% a na rozšírenom datasete sa zlepšila na 94,97%. Posledná úloha sa od pred-
chádzajúcich odlišovala v tom, že na jednej snímke sa mohlo nachádzať viac chorôb. Preto
bola zvolená aj iné metrika ako v predchádzajúcich prípadoch a to F1 measure. Siete na
tejto úlohe nedosahovali veľmi dobré výsledky. Najviac dosiahla SEResNet a to 31,53%
na datasete anotovanom rádiológom. Na pôvodnom datasete to bolo ešte menej, 26,82%.
Experimenty taktiež ukázali to, že dataset, ktorý bol vytvorený v NIH nie je vhodný na
trénovanie neurónových sietí, aj napriek tomu, že podobné výskumy, ktoré sa konali na
tomto datasete dosiahli veľmi dobré výsledky pri klasifikácii jednotlivých chorôb.

Výsledky, hlavne pri tretej úlohe by sa dali zlepšiť tým, že sa použijú hlbšie neurónové
siete, lebo tie vytvorené v tejto práci boli prispôsobené na datasety, ktoré obsahovali malý
počet trénovacích obrázkov. Ďalším dôvodom, prečo siete nefungovali dobre môže byť to,
že obrázky boli zmenšené na rozlíšenie 256x256 pixelov. Pri tom sa mohli stratiť niektoré
malé artefakty na pľúcach, ktoré by tam pri väčšom rozlíšení boli viditeľné. Výsledky by
sa taktiež mohli vylepšiť zmenou loss funkcie, prípadne k tejto úlohe pristupovať ako k
trénovaniu pätnástich rôznych binárnych klasifikátorov.
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Príloha A

Popis chorôb na snímkach pľúc

Infiltrácia sa prejavuje ako beztvarý artefakt, prípadne viac artefaktov na pľúcach. Pneumó-
nia sa prejavuje veľmi podobne a častokrát sa tieto dve choroby nedajú rozlíšiť len na základe
snímky.

Obr. A.1: Infiltrácia (napravo) a pneumónia (naľavo).

Atelektáza sa na predozadných snímkach pľúc prejavuje ako tenký biely pás, ktorý
smeruje od okraja pľúc do stredu. Fibróza sa tiež zobrazí ako tenký biely pás, ktorý väčšinou
smeruje smerom k pľúcnym hrotom.

Masa sa rozpozná podľa toho, že má presne definovaný tvar gule. Nodul má taktiež
kruhový tvar, ale je oveľa menší.

Za konsolidáciu sa dá považovať artefakt, ktorý ešte nemá úplne sformovaný tvar, tak
ako je to v prípade masy, ale takiež nie je úplne beztvará, ako v prípade infiltrácie. Edém
predstavujú artefakty, ktoré sa nachádzajú symetricky na oboch stranách pľúc.

Efúzia znamená voda v pľúcach, dá sa nájsť v spodnej časti pľúc, keď nie je bránica dobre
viditeľná. Emfyzém sa taktiež pozoruje v dolnej časti pľúc, kedy vonkajší okraj bránice
smeruje prudko dole.

Pneumotorax sa prejavuje ako tmavá časť v pľúcach, najčastejšie na vonkajších okrajoch
a v pľúcnych hrotoch. Pleurálne zhrubnutie sa prejaví ako artefakty na vonkajšej strane pľúc.
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Obr. A.2: Atelektáza (napravo) a fibróza (naľavo).

Obr. A.3: Masa (napravo) a nodul (naľavo).

Kardiomegália sa prejavuje zväčšeným srdcom. Za zväčšené srdce sa považuje také, ktoré
je väčšie ako polovica pľúc. Hernia sa prejavuje ako vzduchová bublina v oblasti, kde by sa
malo nachádzať srdce.
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Obr. A.4: Konsolidácia (napravo) a edém (naľavo).

Obr. A.5: Efúzia (napravo) a emfyzém (naľavo).
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Obr. A.6: Pneumotorax (napravo) a pleurálne zrhubnutie (naľavo).

Obr. A.7: Pneumotorax (napravo) a pleurálne zrhubnutie (naľavo).
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Príloha B

Obsah pamäťového média

∙ Adresár Scripts obsahuje všetky skripty na manipuláciu s datasetom, definíciu neurónových
sietí, trénovanie a testovanie sietí a skript na generovanie dát pomocou CT skenov

∙ Adresár Latex_src obsahuje zdrojové kódy na vygenerovanie textu práce

∙ Adresár lungs_correct obsahuje trénovacie dáta vo formáte .tfrecords na klasifikáciu
chorôb hrudníka. Patria do datasetu, ktorý anotoval rádiológ.

∙ Adresár lungs_eval_correct obsahuje testovacie dáta ku klasifikácii chorôb hrud-
níka. Opäť sú to snímky, ktoré boli anotované rádiológom.

∙ Adresár train_extended obsahuje .tfrecords súbory s trénovacími dátami na klasi-
fikáciu röntgenových snímok do piatich kategórií. V dátach sú zahrnuté aj tie, ktoré
boli umelo vygenerované z CT skenov

∙ Adresár eval obsahuje testovacie dáta ku klasifikácii röntgenových snímok do piatich
kategórií.

∙ Technicka_sprava.pdf obsahuje text technickej spávy.

∙ poster.pdf obsahuje plagát vytvorený vrámci tejto práce.

∙ labeled.csv je súbor potrebný na načítanie datasetu pri klasifikácii chorôb hrudníka

Ďalšie datasety použité v experimentoch nie sú zverejnené na tomto médiu. Dataset na klasi-
fikáciu bočnej a predozadnej snímky hrudníka obsahuje snímky z týchto dvoch kategórií,
ktoré sa nachádzajú v rozšírenom datasete. Základný dataset na klasifikáciu röntgenových
snímok do piatich kategórií je len podmnoužinou rozšíreného datasetu. A celý dataset so
snímkami chorôb hrudníka je prístupný na adrese uvedenej v kapitole 3.3.
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