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Úvod 
Možnosti spracovania veľkoobjemových medicínskych dát sa stali v posledných rokoch 

dôležitým predmetom výskumu. Neustále sa hľadajú rýchlejšie a presnejšie metódy akvizície, 

segmentácie a analýzy obrazov. 

Základným krokom v analýze obrazu je segmentácia obrazu, ktorá je predmetom 

výskumu mnohých inštitúcii, nakoľko väčšina segmentačných techník je formulovaná ad hoc 

a je založená na heuristických princípoch. Tento prístup sa javí ako nedostatočný pre širokú 

škálu segmentačných problémov. Hlavným dôvodom je, že segmentácia obrazu 

je manifestáciou nepresnosti a nejasnosti. Najmä na zašumených obrazoch sa nedajú presne 

určiť správne segmenty. Doteraz neexistuje jednotný spôsob dosiahnutia najlepšej 

segmentácie a nie je ani definované, ako by mala vyzerať optimálna segmentácia. Preto sa 

v posledných rokoch začala segmentácia obrazu spájať s metaheuristickými algoritmami. 

 Metaheuritické algoritmy sa objavili v 80 rokoch minulého storočia. Princíp ich 

fungovania je často krát inšpirovaný prírodou napr. správaním svetlušiek, kolóniami pavúkov 

atď. ktorých účelom je nájdenie optimálneho riešenia riadením interakcie medzi lokálnym 

zlepšením a vyšším levelom stratégií.  Výsledkom je vytvorenie procesu schopného uniknúť 

lokálnemu optimu a vykonať robustné pátranie v priestore riešení. Vo všeobecnosti sú 

metaheuristické algoritmy vetva algoritmov, ktoré môžu byť s malou úpravou parametrov 

aplikované na široké spektrum kombinatorických problémov. Podmienkou je, že daný 

problém musí byť formulovaný ako monoobjektívny alebo multiobjektívny optimalizačný 

problém. Dlhú dobu ani tieto algoritmy neboli schopné priniesť robustné riešenie 

pri probléme so segmentáciou obrazu. Zmena začala až s rozvojom hybridných 

metaheuristických algoritmov, ktoré v sebe spájali 2 a viac klasických metaheuristických 

algoritmov, prípadne ich efektívnejšie varianty. 

 V mojej práci sa venujem segmentácii obrazu pomocou hybridnej verzie 

metaheuristckých algoritmov, konkrétne Firefly Algorithm a Social Spider Optimization. 

Segmentáciu obrazu som formulovala ako monoobjektívny optimalizačný problém, v ktorom 

hľadám najvyššiu hodnotu entropie v obraze. Obrazy som navyše segmentovala 3 spôsobmi. 

Prvý spôsob bola segmentácia obrazu rez po reze, opakovaná 2D segmentácia pre každý rez 

obrazu mozgu, kedy som využívala len jednu váhovaciu sekvenciu a to konkrétne T1C na 

segmentáciu 6 tkanív. Druhý spôsob bola 3D segmentácia obrazu upravených dát. Dáta boli 

upravené pomocou dostupných expertne označených dát a tretí spôsob bola 3D segmentácia 

pomocou kombinovanej informácie, kedy som využila všetky dostupné váhovacie sekvencie 

na segmentovanie obrazu 

 V prvej kapitole sa v krátkosti venujem anatómii orgánov ktorých snímky 

segmentujem a špecifikám zobrazovacích metód ktorými boli získané. V druhej kapitole 

sa veľmi stručne venujem metódam segmentácie obrazu, kde je už zahrnuté aj segmentovanie 
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obrazu ako optimalizačný problém. V tretej kapitole sa venujem použitým metaheuristickým 

algoritmom a ich hybridnej verzii. V štvrtej kapitole rozprávam o samotnom prevedení 

segmentácie, teda implementácií algoritmov na hľadanie prahov v obraze a špecifikám tejto 

metódy a použitých spôsoboch segmentácie. V poslednej kapitole sa nachádza už porovnanie 

dosiahnutých výsledkov. 
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1. Anatómia mozgu  
Mozog je časť centrálneho nervového systému, ktorá sa nachádza v hlave. Pozostáva 

z mäkkého špongiovitého tkaniva a je chránený lebkou a tromi tenkými membránami 

nazývanými meningy [6]. 

Mozgomiešny mok je tekutina tvoriaca vnútornú výplň mozgových dutín – komorový 

systém, ktorá sa dostáva do subarachnoidálneho priestoru, kde je spätne reabsorbovaná 

v arachnoidálnych klkoch, odkiaľ putuje do žilného systému a lymfatických ciev účinkom 

tlakového gradientu [6].  

Biela hmota mozgová neobsahuje žiadne neuróny len ich axóny a neurogliové bunky, 

ktoré tvoria štruktúru a zaisťujú výživu a regeneráciu mozgového tkaniva. Príčinou jej svetlej 

farby je myelin tvoriaci lipoproteinový obal výbežkov nervových buniek. Intenzita 

myelinizácie sa mení v priebehu života. Proces myelinizácie sa končí v priebehu tretej dekády 

života a demyelinizácia môže nastať v dôsledku niektorých chorôb, prípadne vyšším vekom 

[9]. Každé nervové vlákno má niekoľko výbežkov, ktorých funkciou je prenos informácii vo 

vnútri mozgových hemisfér. [6] 

Šedá hmota mozgová je väčšinou tvorená telami neurónových buniek s nízkym 

obsahom lipidov – neuróny. Štruktúry šedej hmoty sú tmavšieho sfarbenia a navzájom sa líšia 

obsahom myelinu, najmenej ho obsahuje  mozgová kôre a viac ho obsahuje thalamus 

a bazálne ganglie [6]. 

 
Obrázok 1.1 Zobrazenie rozloženia šedej hmoty (Gray matter) a bielej hmoty (White matter) 

v mozgu. Prevzaté z [20]. 

1.1 Sekvencie používané pri vyšetrovaní mozgu pomocou MRI 

V tejto práci používam obrazy z MRI váhované pomocou 4 rôznych zobrazovacích sekvencií. 

Nakoľko je zobrazovanie magnetickou rezonanciou veľmi náročná a rozsiahla téma a rozsah 

tejto práce je obmedzený, budem sa veľmi stručne venovať 4 zobrazovacím sekvenciám a ich 

praktickým dôsledkom na výsledné zobrazenie. Zároveň budem predpokladať, že čitateľ už 

pozná základy zobrazovania pomocou MRI. [7] 
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Pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou sa využíva hodnota relaxačných časov T1 a T2 

v rôznych tkanivách. V absolútnom meradle sú relaxačné časy T1 asi 2 až 10 krát dlhšie 

ako T2. V biologických tkanivách sa hodnoty T1 pohybujú v rozmedzí 300 až 2000 ms 

a hodnoty T2 v rozpätí 30 až 150 ms. [7] 

Obecne platí, že tkanivá s vysokým percentom tekutín (mozgomiešny mok a šedá hmota) 

majú dlhé časy T1 aj T2, zatiaľ čo tkanivá s vysokým obsahom tuku (biela hmota) majú 

krátke časy T1 aj T2. Molekuly tuku sú totiž omnoho väčšie ako molekuly vody preto sa vo 

svojom prostredí pohybujú výrazne pomalšie a pre protóny je jednoduchšie predať im svoju 

prebytočnú energiu [7]. Navyše môžu molekuly tuku relatívne dlhú dobu vytvárať 

nehomogenity v magnetickom poli tkaniva a tak výraznejšie narušovať pôvodne synchrónnu 

precesiu protónov.[7] 

 T1 váhovaný obraz – vzniká aplikovaním dvoch 90 stupňových rádiofrekvenčných 

(RF) impulzov v krátkom čase po sebe, takže vektor pozdĺžnej magnetizácie sa nemá 

čas plne zrelaxovať. Intenzita jasu tkanív teda bude daná veľkosťou tohto vektoru 

v čase vyslania druhého impulzu. Najvyššia bude v tkanivách, kde prebieha relaxácia 

protónov rýchlejšie a čas T1 je krátky.[7]  

 

 T2 váhovaný obraz – vzniká aplikovaním spin - echo sekvencie a nastavením časov 

RF impulzov tak, aby sa vektor zmeny pozdĺžnej magnetizácie nestihol prejaviť 

a sledovali sme len zmeny v priečnej magnetizácii. Najvyššia intenzita jasu teda bude 

v tkanivách, ktoré majú najkratší čas T2. [7] 

 

 T1C váhovaný obraz – je T1 váhovaný obraz po aplikácii kontrastnej látky, napr 

gadolinia. Účelom kontrastných látok pre magnetickú rezonanciu je skrátenie času 

relaxácie protónov a preto sa opakuje T1 sekvencia. Umožňuje nám zobraziť tie 

štruktúry, ktoré by nebolo možné pri bežnom vyšetrení odlíšiť. Využíva sa faktu, 

že kontrastná látka neprechádza hemoencefalickou membránou, takže sú viditeľné jej 

porušenia. Rovnako sa kontrastná látka vychytáva vo vaskularizovaných častiach 

nádoru, čo nám od seba umožňuje odlíšiť edém a nádor, čo je pri T1 váhovaní bez 

kontrastu nemožné.[7] 

 

 FLAIR(Fluid Attenuated Inversion Recovery) – toto označenie je možné preložiť 

ako obrátená sekvencia obnovy pozdĺžnej magnetizácie. Používa sa obrátené poradie 

pulzov ako je u spin echo sekvencie a slúži na potlačenie signálu mozgomiešneho 

moku. Praktické využitie nachádza pri vyšetrovaní sklerózy alebo poranení mozgu. [7] 

1.2 Rozlíšiteľnosť mozgových tkanív na MRI  

Nádor mozgu je abnormálny rast tkaniva v mozgu. Jeho segmentácia je veľmi náročná, 

nakoľko nádor môže byť rôznej veľkosti a tvaru. Jeho intenzita jasu na MRI sa môže 
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prekrývať s intenzitou jasu iných tkanív v mozgu. Môže sa nachádzať v ktorejkoľvek časti 

mozgu a navyše jeho nárast môže deformovať okolité zdravé tkanivá [8]. 

Obrázok 1.2 zobrazuje 4 vyššie zmienené váhovacie sekvencie. Z Obrázkov  je zrejmé, že 

iba na váhovanom obraze T1C sú viditeľné všetky tkanivá. Tieto tkanivá sú šedá hmota, biela 

hmota, lebka edém, tumor a cievy. Lebka na obraze síce nie je veľmi viditeľná, pretože ako 

kosť má na T1C váhovanom obraze veľmi slabú intenzitu, ale je možné ju intenzitne oddeliť 

od ďalších tkanív a okolia. Prítomnosť týchto tkanív ale stále nezaručuje jednoduché určenie 

charakteru tkaniva iba na základe intenzity jasu. Cievy sú svojou intenzitou jasu veľmi blízke 

aktívnej časti tumoru a edém je veľmi ťažko rozlíšiteľný, pretože jeho intenzita splýva 

s okolitou bielou hmotou. Patologické tkanivá sú viditeľnejšie na zvyšných váhovacích 

sekvenciách, ale ani na jednej už nie je jednoduché určiť ďalšie tkanivá. Pri T1C splýva 

intenzita nádoru, lebky a ciev, na FLAIR je veľmi zle rozlíšiteľná už aj šedá a biela hmota 

a na T2 nie sú viditeľné cievy a lebka a cievy sa pohybujú v podobných intenzitných 

spektrách.  

 

Z týchto dôvodov je nutné na segmentáciu týchto tkanív vybrať vhodne váhovaciu 

sekvenciu, prípadne využiť kombináciu viacerých váhovacích sekvencií.  

  

FLAIR T2 váhovaný obraz T1C váhovaný obraz T1 váhovaný obraz 

Obrázok 1.2 Vplyv vybranej sekvencie na 100 rez z mozgu HG00015. Prevzaté z [21] 
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2 Metódy segmentácie obrazu  
Segmentácia obrazu je jedným zo základných krokov v analýze obrazu. Jej účelom 

je ohraničiť oblasti v obraze ktoré reprezentujú rôzne objekty. Požaduje sa, aby segmenty, 

na ktoré je obraz rozdelený boli disjunktné a aby ich zjednotenie pokrývalo celý obraz. 

Výsledok segmentácie je potom indexovaný obraz, kde je každému segmentu v obraze 

priradené nejaké číslo, index, a jednotlivé segmenty majú nejakú konkrétnu vizuálnu 

charakteristiku, napríklad farbu. 

Poznáme niekoľko základných typov segmentácie, ako je parametrická segmentácia, 

regiónovo založená segmentácia alebo segmentácia založená na detekcii hrán. Existujú aj 

ďalšie, menej známe typy segmentácie medzi ktoré patrí aj segmentáciu obrazu formulovaná 

ako optimalizačný problém, ktorý je možné riešiť metaheuristickými algoritmami.  

2.1 Parametricky založená segmentácia obrazu  

Sú založené na intuitívnom princípe homogenity oblastí. Segment obrazu by mal byť 

homogénny s ohľadom na parameter, ktorý ho charakterizuje. V najjednoduchšom prípade 

je to intenzita jasu v obraze. Tento spôsob segmentácie má svoje obmedzenia, pri rozdielnom 

osvietení, nehomogenite poľa senzora alebo variabilite v rámci zobrazovanej textúry nebude 

správne fungovať [1].  

Segmentácia založená na intenzite spočíva v nastavení horného a dolného prahu 

intenzity oblastí (tresholdov), ktoré chceme segmentovať do tried. Je to veľmi výhodné, 

pokiaľ jedna hodnota jasu patrí jednému objektu. Najväčším problémom tejto segmentačnej 

metódy je ale nájdenie správnych prahov pre vymedzenie oblastí [1]. Pokiaľ je histogram 

segmentovaného obrazu podobný ako je zobrazený na Obrázok 2.1(a) je určenie prahov 

jednoduché. Pokiaľ je ale podobný ako je na Obrázok 2.1(b) je veľmi problematické určiť 

správny prahy. 

 Najznámejšími metódami, ktoré sa snažia vypočítať túto hodnotu sú: 

 metóda Otsu, založená na výpočte vnútorného rozptylu a medzi-rozptylu 

oblastí [29] 

 metóda Kapur, založená na výpočte štandardnej entropie  [29] 

 metóda založená na výpočte Tsallisovej entropie, ktorá je generalizovanou 

verziou štandardnej entropie. [29] 

 

Všetky tieto metódy môžu tvoriť objektívne funkcie pre optimalizačné prístupy, ktoré 

sa hľadaním ich maxima snažia docieliť nájdenie optimálneho prahu.[4] 
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Obrázok 2.1 Histogramy dvoch šedotónových obrazov. Prevzaté z [1] 

2.2 Regiónovo založená segmentácia 

Segmentácia založená na predstave regiónov – oblastí obrazu s určitou spoločnou vlastnosťou 

– tiež využíva koncept homogenity, ale ten môže byť aplikovaný lokálnejšie, takže poskytuje 

vyššiu flexibilitu vlastností v definovanom segmente. Všetky variácie tejto metódy môžu byť 

vysvetlené na základe konceptu parametrického obrazu. Mali by sme aplikovať tento prístup, 

aj keď hodnoty parametrického obrazu nemusia byť nutne predvypočítané. Často sa počítajú 

až počas segmentačného procesu.  

 Metóda narastania oblastí je konceptuálne najjednoduchšia z regiónovo založených 

metód. Pozostáva z vybratia inicializačných pixlov (semienok) v každom potenciálnom 

regióne, ktoré majú vlastnosti typické pre ten región. Tieto vlastnosti sú charakterizované 

parametrom p a jedná sa o intenzitu jasu, lokálny priemer a lokálnu odchýlku. Výber 

inicializačných semienok je samostatná úloha, väčšinou sa vyberajú interaktívne alebo 

na základe predchádzajúcej analýzy obrazu. Následne algoritmus kontroluje pixle okolo 

semienka a tie sú pridané do oblasti, pokiaľ spĺňajú podmienku homogenity. Je možné 

nastaviť algoritmus tak aby mierne menil parameter p s postupom algoritmu a spojil tak 

regióny, ktoré môžu byť napr. rôzne osvetlené, ale vytvárajú ten istý segment. Veľká 

nevýhoda tejto metódy je závislosť segmentácie nielen od výberu inicializačných semienok, 

ale aj od smeru rozdeľovania pixlov do oblastí.[1] 

Metódu delenia a zlučovania oblastí je možné z konceptuálneho hľadiska rozdeliť do 

dvoch krokov: 

1.  Oblasti, ktoré nie sú homogénne z hľadiska daného parametru p rekurzívne 

delia na menšie a menšie dokým nie je v daných oblastiach dosiahnutá 

homogenita.  

2. Oblasti ktoré predtým vznikli delením sú opätovne spájané, pokiaľ ich hodnoty 

parametrov nie sú príliš rozdielne.  

Nevýhodou tejto metódy je sklon k pravouhlosti segmentovaných oblastí.[2]  
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2.3 Hranovo orientovaná segmentácia 

Segmentácia založená na detekcii hrán v obraze. Pokiaľ sú hranice detekované správne, 

hranicu tvorí uzavretá krivka a vo vnútri je jeden segment obrazu. Tento prístup je tiež 

založený na homogenite regiónov, ale požiadavky na homogenitu sú omnoho nižšie. Vo 

všeobecnosti je hranica detekovaná na mieste výraznej zmeny vlastností obrazu. [2] 

Detekované hranice v obraze by mali byť spojité, uzavreté, vierohodné a mali by presne 

opisovať obvod regiónu. Bohužiaľ, primárna reprezentácia hrán v obraze je obvykle veľmi 

vzdialená týmto požiadavkám. Výsledné hrany sú nespojité, rôznej hrúbky, často ani 

neohraničujú žiadnu konkrétnu oblasť. Existuje ale niekoľko metód, ktoré sa zaoberajú 

dosiahnutím primeranej hranice z primárnej hranovej reprezentácie.[2] Tieto metódy sú: 

 

Cannyho detektor patrí medzi pokročilejšie prístupy detekcie hrán. Nejedná sa o jeden 

konkrétny operátor ako sú masky Sobel alebo Prewitt, ale o postupnosť niekoľko po sebe 

idúcich krokov. Hrany sa detekujú niektorým kompasovým detektorom hneď vo všetkých 

smeroch a počíta sa absolútna hodnota gradientu v obraze. Potom sa vypočíta smer gradientu 

θ podľa nasledujúceho vzťahu: 
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Kde kix f ,  odpovedá obrazu aproximujúcemu gradient v smere osy x a kiy f , v smere osy 

y. Ďalej sa určí smer hrany v každom bode a normalizuje sa do jedného zo štyroch smerov 

(horizontálny, vertikálny, jedna a druhá diagonála. Sledovaním hrany (postup po hrane v jej 

smere) sa potlačia všetky pixle, ktoré nie sú hranové. Prahovanie zároveň prebieha 

s hysteréziou. [2] 

 

Houghova transformácia sa využíva k čiastočnej segmentácii, kedy sú v obraze hľadané 

objekty známych tvarov, ktoré je možné popísať rovnicou. Jedná sa teda o hľadanie vektoru 

parametrov p hľadanej krivky s rovnicou f(p)=0 tak, aby krivka prechádzala dostupnými 

úsekmi hrán vo vstupnom obraze. Tým obvykle býva hrubá hranová reprezentácia. Každý 

pixel náležiaci hrane môže byť potenciálne súčasťou hľadanej krivky. V parametrickom 

priestore, ktorý je možné získať práve Houghovou transformáciou, existuje pre každý hranový 

pixel množina bodov p vyhovujúcich danej rovnici krivky. Priesečník kriviek 

v parametrickom priestore potom reprezentuje vektor parametrov p krivky, ktorá optimálne 

reprezentuje hľadaný objekt reálnych dát. Vplyvom šumu sa nejedná o presný priesečník, ale 

o zhluk, ktorý má svoje maximum. Je nutné použitie ďalších metód pre spracovanie dát 

v priestore parametrov. [2] 

 

Level-set patrí k neparametrickým metódam detekcie hrán. Hrany nie sú definované na 

základe parametru ale pomocou difrenciálnych rovníc, kedy objekty vo vnútri krivky majú 
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výsledok diferenciálnej rovnice vyšší ako nula, samotná hrana má hodnotu diferenciálnej 

rovnice rovnú 0 a hranice mimo objektu majú hodnotu nižšiu ako nula. Vývoj samotnej 

„level-set” funkcie je popísaný pomocou rovnice: 

𝜕𝜑

𝜕𝑡
+  𝐹 | ∇𝜑 | 

kde 𝜑 značí level-set funkciu, t značí čas a F značí tzv. rýchlostnú funkciu, ktorá ovplyvňuje 

rýchlosť pohybu krivky. Táto rýchlosť je lokálne závislá na obrazových dátach – je to dôvod 

pohybu krivky k hraniciam objektu. Na hranici by sa mala evolúcia krivky zastaviť, najmä 

pokiaľ sa v lokálnej oblasti nachádza veľký gradient. To však pri slabých alebo nejasných 

hranách nie je jednoznačné a pokiaľ funkcia prekročí túto hranicu, už je evolúciu krivky 

nemožné zastaviť.[25]  

2.4 Segmentácia pomocou flexibilných kontúr 

V prípade, že sú obrázky textúrované, zašumené alebo zobrazovacia metóda poskytuje 

nepodstatné detaily, tak oblasť získaná segmentáciou pomocou vyššie zmienených metód by 

bola príliš štruktúrovaná alebo príliš hrubá, dokonca až nemožná, keďže by výsledkom 

segmentácie boli malé segmenty patriace textúre alebo šumu namiesto významných oblastí. 

Toto je situácia typická najmä pre ultrasonografiu a gamagrafiu. Moderný prístup k týmto 

metódam je založený na flexibilných alebo deformovateľných kontúrach – koncept založený 

na vhodne definovaných krivkách, ktoré môžu byť deformované aby čo najpresnejšie sedeli 

kontúram v skutočnom obraze. Ich definícia zabraňuje detailnému sledovaniu malých detailov 

alebo šumu. Vznik takejto krivky musí brať do úvahy vlastnosti obrazu, vybraný level 

flexibility a tiež možné interaktívne zásahy od užívateľa.  Medzi pod kategórie metódy 

flexibilných kontúr patria parametrické flexibilné kontúry, geometrické flexibilné kontúry 

a aktívne ktorým bude venovaný nasledovný odstavec.[1]  

 

Aktívne kontúry je metóda ktorá špecifikuje tvar krivky pre niektorý typ 

zobrazovaného objektu (niektorá anatomická štruktúra alebo orgán) primárne na základe série 

meraní, takže využíva základné anatomické poznatky a implementuje ich v segmentačnom 

procese. Prvým krokom v metóde je vybratie záchytných bodov charakteristických pre každý 

obraz tej istej scény (napr. vetvenie ciev)[1] 

2.5 Metódy strojového učenia 

Strojové učenie je podoblasťou umelej inteligencie, ktoré sa zaoberá algoritmami 

a technikami umožňujúce počítačovému systému “učiť sa“. Učením v danom kontexte 

rozumieme takú zmenu vnútorného stavu systému, ktorá zefektívni prispôsobenie sa zmenám 

okolitého prostredia. Algoritmy je na základe spôsobu učenia možné rozdeliť do dvoch 

kategórií: 

 Učenie s učiteľom – pre vstupné dáta je určený správny výstup 
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 Učenie bez učiteľa ku vstupným dátam nie je známy výstup 

Základné druhy úloh pre strojové učenie je  

 Klasifikácia – rozdeľuje dáta do tried 

 Regresia – odhaduje číselnú hodnotu výstupu podľa vstupu 

 Zhlukovanie – zaraďuje objekty do skupín s podobnými vlastnosťami. Typické učenie 

bez učiteľa.  

Neurónové siete - je výpočtový model inšpirovaný biologickými neurónovými sieťami 

a podobne, ako tieto siete, sa skladajú z jednotlivých umelých neurónov a využívajú paralelné 

spracovanie informácií. Umelá neurónová sieť sa charakterizuje podľa použitého modelu 

neurónu, podľa topológie neurónovej siete, podľa spôsobu akým sa neurónová sieť trénuje a 

podľa spôsobu aktivovania. Jednou z najstarších typov neuronových sietí je perceptrón. 

Perceptrón obsahuje modifikovateľné váhy, ktoré pri procese učenia menia svoje hodnoty. Pri 

učení perceptrónu sa najskôr zaznamená jeho odpoveď na podnet. Ak je odpoveď správna, 

váhy sa nemodifikujú. Ak je odpoveď nesprávna, váhy perceptrónu sa modifikujú dvomi 

spôsobmi: [32] 

 Ak má byť perceptrón aktívny a nie je, váhy sa zväčšujú. 

 Ak nemá byť perceptrón aktívny a je, váhy sa zmenšujú.  

Dlhú dobu boli perceptróny nevýhodné, pretože nedokázali riešiť lineárne 

neseparovateľné problémy. To sa podarilo vyriešiť až zavedením algoritmu spätného šírenia 

chyby pri učení perceptrónu a algoritmus sa v tejto podobe používa dodnes.[32] 

 

Random forest – je metóda učenia s učiteľom pre klasifikáciu alebo regresiu, založená na 

vytvorení viacerých  dekorelovaných rozhodovacích stromov pri učení a následnom vydaní 

modusu triedy vydanej jednotlivými stromami. Princíp algoritmu je založený na vytvorení 

jednej veľkej množiny trénovacích vzorov a ich vlastností. Z tejto množiny sú náhodne 

vybrané aj trénovacie vzory aj ich vlastnosti a vytvorí sa veľké množstvo podmnožín 

obsahujúcich tieto náhodne vybrané dáta. Z týchto podmnožín sa vytvoria rozhodovacie 

stromy, z ktorých každý po privedení nové objektu ku klasifikácií alebo regresií predpovie, do 

ktorej triedy bude objekt patriť. Princíp metódy je založený na dvoch predpokladoch a to že: 

 Väčšina stromov dokáže určiť korektne triedu ku väčšine dát. 

 Chyby v rozhodovacích stromoch sú na rozdielnych miestach. 

Pre aplikáciu algoritmu do oblasti segmentácie obrazu je teda potrebné mať trénovanie dáta 

na vytvorenie rozhodovacích stromov a následne tieto rozhodovacie stromy uplatniť na 

nových dátach. Algoritmus nedokáže segmentovať správne vzor, ktorý nemá naučený. [27] 
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Support vector machines je metóda učenia s učiteľom a patrí k metódam klasifikácie 

objektov. Prvým krokom je oddelenie dvoch tried objektov hyperovinou s ktorá je optimálna 

vtedy, keď minimálna vzdialenosť dvoch objektov patriacich do rozdielnych tried je čo 

najväčšia. Tým okolo nadroviny vznikne prázdny priestor ktorý sa nazýva margin. Pokiaľ 

objekty nie je možné jednoznačne oddeliť v 2D priestore, využíva sa kernelova transformácia 

(tzv. jadrová transformácia) ktorá prevedie vlastností objektov do ďalšej dimenzie. 

Výsledkom metódy môžu byť dáta reprezentované až v desiatkach dimenzií.  

Na popis nadroviny stačia body ležiace čo najbližšie k prázdnemu priestoru. Označujú sa ako 

support vectors , odkiaľ pochádza aj názov metódy.[25] 

 
Obrázok 2.2 Znázornenie metódy support vector machines. Obrázok prevzatý z [26] 

2.6 Segmentácia obrazu ako optimalizačný problém 

Keď máme obraz o veľkosti M∙N pixlov a chceli by sme z neho dostať ten najlepšie 

segmentovaný binárny obraz, počet možných riešení by bol 2 M∙N. Obvykle je výsledné číslo 

veľmi veľké, a preto je nemožné vyhodnotiť všetky riešenia segmentácie a nájsť to najlepšie. 

Navyše by toto číslo ešte rástlo v prípade, že by sme chceli robiť segmentáciu pre viac 

segmentov alebo sekvenciu obrazov.  

Segmentácia obrazu môže byť redukovaná na optimalizačný problém, obvykle NP – hard 

(Non-deterministic polynomial hardness) [4]. NP - hard problémy sú optimalizačné problémy 

neriešiteľné v polynomiálnom čase na deterministickom Turingovom stroji [30]. Radia sa 

tu kombinatorické problémy ktoré majú príliš mnoho možných riešení na to, aby sme ich 

všetky vyskúšali. Preto je potrebný metaheuristický algoritmus. Segmentácia obrazu 

I využívajúca homogénnu vlastnosť A (napríklad jas alebo textúra) je väčšinou definovaná 

ako vytvorenie segmentovaného obrazu P tvoreného regiónmi R1,R2...Rn z obrazu I, kde platia 

nasledovné podmienky: 

  1,iI U R i n   (2.1) 

 n] [1,  i  pre convexné je Ri   (2.2) 

  nRA i ,1,Pravda)(   (2.3) 
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   jii RRniRA ,regiónyspojenévšetkypre,1Nepravda)( ´   (2.4) 

Je viditeľné, že jedinečnosť segmentácie nie je garantovaná týmito 4 podmienkami. 

K predchádzajúcim podmienkam je teda pridaná ďalšia podmienka, ktorá zmenšuje problém 

nejedinečnosti segmentácie pridaním optimalizačnej tlakovej funkcie F. Výsledok 

segmentácie teda nezáleží len na informácii obsiahnutej v obraze, ale tiež na spôsobe 

spracovania tejto informácie.[4] 

 )(*)( ´ PFMinPF   (2.5) 

kde F je klesajúca funkcie a PA(I ) je súbor všetkých segmentov obrazu I segmentovaného 

na základe homogénnej vlastnosti A . [4] 

Je stále zrejmé, že ani 5 podmienka nerieši úplne problém jedinečnosti segmentácie. Sú 

stále prípady, kedy môžu mať rôzne segmentácie rovnakú hodnotu. Problém je už 

formulovaný ako optimalizačný, kedy sa hľadá minimálna hodnota nejakej objektívnej 

funkcie, ktorá nahrádza neznámu tlakovú funkciu [4]. 

Metaheuristické algoritmy sa používajú najčastejšie v kombinácii s obyčajným 

prahovaním, ale sú vytvorené aj ich kombinácie s hranovou detekciu a regiónovo založenými 

technikami a ďalšími metódami [4][5]. 

2.7 Firefly Algorithm (FA) 

FA je jeden z novších metaheuristických algoritmov navrhnutý matematikom Xin-She Yang 

v roku 2008. Algoritmus je inšpirovaný blikaním svetlušiek za účelom prilákania partnera. 

Jeho princíp je podobný inému, veľmi známemu algoritmu, Particle Swarm Optimization 

(PSO). Od tohto algoritmu sa ale líši najmä omnoho kratším priemerným výpočtovým 

časom, menšou citlivosťou voči šumu, prirodzenejším a efektívnejším optimalizovaním 

problému [12]. So správne nastavenými parametrami je vhodnejší pre problémy s množstvom 

lokálnych optím [15]. Veľkou nevýhodou FA je problém s nájdením globálneho optima. 
FA idealizuje niektoré vlastnosti svetlušiek a formuluje ich do 2 základných pravidiel, 

ktoré riadia chod algoritmu: 

 Svetlušky sa priťahujú nezávisle od pohlavia, pretože všetky majú rovnaké 

pohlavie.  

 Atraktivita je úmerná intenzite jasu svetlušky. Menej jasná svetluška sa teda bude 

pohybovať smerom k jasnejšej svetluške. Pokiaľ v okolí nebude jasnejšia 

svetluška, bude sa pohybovať náhodne.  

Jas svetlušky je určený hodnotou jej objektívnej funkcie. Pri maximalizačnom probléme 

je jas priamo úmerný hodnote objektívnej funkcie [5]. 

Na základe týchto pravidiel môžu byť základné kroky FA algoritmu zosumarizované 

v pseudokóde viz. Obrázok 2.3 
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Objektívna funkcia f(x),  x=(x1,..,xd)
T 

Vygenerovanie počiatočnej populácie svetlušiek xi (i=1,2,....,n) 
Intenzita svetla Ii je determinovaná f(xi) 
Definovanie koeficientu absorpcie svetla 𝛄 
while (t<počet iterácii/populácie svetlušiek) 
for i= 1:n všetky n svetlušky 

for j=i :n všetky n svetlušky 
if (Ii<Ij) pohnutie svetluškou i ku svetluške j v d rozmeroch  
end if  

Atraktivita sa mení v závislosti na vzdialenosti r cez exp[-.r] 
Ohodnotenie nového riešenie a aktualizovanie hodnoty intenzity svetla 
end for j 
end for i  
Usporiadanie svetlušiek podľa hodnoty intenzity svetla a nájdenie najlepšej 

end while  

  Obrázok 2.3 Pseudokód algoritmu FA. Obrázok prevzatý z [5] 

2.7.1 Parametre 

FA algoritmus má 2 základné parametre. Tými sú Brightness (Intenzita svetla) 

a Attractiveness 𝛽 (Atraktivita) V prípade jednoduchého maximalizačného problému by 

hodnota brigtness mohla byť konštantnou pre každú svetlušku. Nakoľko je ale atraktivita 

vecou relatívnou, jej hodnota je závislá na vzdialenosti medzi 2 svetluškami a hodnote 

absorpčného koeficientu podľa vzťahu (2.6).  

 0   (2.6) 

Koeficient γ je absorpcia svetla prostredím. Pokiaľ je jeho hodnota rovná nulová, 

svetlušky na seba dovidia v celom priestore riešení, pokiaľ je moc vysoká, svetlušky na seba 

nevidia vôbec a pohybujú sa len na základe náhodného pohybu. Teoreticky je horná hranica 

intervalu nastavená na nekonečno, ale v praxi je obmedzená veľkosťou priestoru možných 

riešení. Je to najdôležitejší parameter v algoritme. 

Vzdialenosť medzi 2 svetluškami i a j je karteziánska vzdialenosť (2.7) 

 
2

 , ,

1

  ||   ||  ( )
d

ij i j i k j k

k

r x x x x


     (2.7) 

Kde xi,k je súradnica i tej svetluške v k tom komponente, d je počet dimenzii v ktorých 

hľadáme riešenie. Pre 3 prahy sa jedná o 3D priestor a hodnota d bude rovná 3.  

Pohyb menej atraktívnej svetlušky ku atraktívnejšej svetluške je daný vzťahom: 

 2
ij(- r  )

0
1

        
2

i j iix x e (x  - x ) α (rand - ) 
      (2.8) 
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Prvý člen rovnice je pôvodná pozícia svetlušky i. Druhý člen rovnice je zmena pozície 

ovplyvnená atraktivitou a tretí člen určuje náhodný pohyb. Pokiaľ je teda hodnota atraktivity 

nízka alebo nulová, bude prevládať náhodný pohyb. Konštanta α môže naberať hodnoty od 0 

po 1 a určuje, ako veľmi bude pohyb svetlušiek náhodný. Pri nulovej α sa svetlušky hýbu len 

na základe atraktivity.  

V priebehu iterácii algoritmu sa hodnota α zvykne spravidla znižovať vynásobením 

konštantou δ, ktorej hodnota by mala byť blízka 1. Je to odôvodnené faktom, že čím väčší 

počet iterácii máme, tým je pravdepodobnejšie, že sú svetlušky blízko správneho riešenia. 

Náhodný pohyb by zhoršil proces nájdenia presného riešenia.  

Vo všeobecnosti platí, že zvýšením počtu svetlušiek sa dosiahne len zvýšenie počtu 

potrebných interakcií k premiestneniu všetkých svetlušiek na rovnaké miesto, ale nedosiahne 

sa lepšieho výsledku. Dôvodom je, že už veľmi malý počet svetlušiek dokáže korektne 

vyriešiť optimalizačný problém [14].  

2.7.2 Optimalizačný postup 

Každá svetluška reprezentuje jedno možné riešenie problému. a na začiatku algoritmu sú 

náhodne rozmiestnené v priestore, v ktorom hľadáme riešenie problému. Čím má svetluška 

väčšiu hodnotu atraktivity, tým lepšie je jej riešenie a ostatné svetlušky sa k nej budú 

približovať. Z dôvodu rozšírenia oblasti hľadania je do formuly na zmenu pozície svetlušky 

zahrnutá aj tzv. formula chaosu (α *(rand-0,5)) ktorá zamedzuje vpádu do lokálneho optima.  

2.8 Social Spider Optimization 

SSO je jeden z novších optimalizačných prístupov navrhnutý pánom Erikom Cuevasom 

v roku 2013. Simuluje kooperatívne chovanie pavúkov v pavúčom spoločenstve, ktoré medzi 

sebou interagujú na základe biologických zákonitostí. Má veľkú dynamiku pri riešení 

problémov, pretože nemá uniformnú populáciu, ako je to pri väčšine ostatných 

metaheuristických algoritmoch, ale je rozdelená na samičky a samce. Samce sa ďalej delia 

na dominantných a submisívnych a samičky sa pohybujú na základe viacerých náhodne 

vygenerovaných parametrov. V závislosti na pohlaví sa pavúky riadia súborom pravidiel pre 

nich vyhradených. Takéto rozdelenie zabraňuje predčasnej konvergencii a nerovnováhe medzi 

skúmaním a vykorisťovaním, ktoré sú problémom algoritmov PSO a ABC(Artificial Bee 

Colony) [16]. 

2.8.1 Parametre 

Počet samičiek Nf je náhodne vygenerované číslo v rozsahu od 65% po 90% celej populácie N 

Počet pavúkov samcov Nm je rozdiel medzi celkovou populáciou N a počtom samičiek Nf 

(2.9) 

    - m fN N N  (2.9) 

V prírode väčšinou váha pavúka súvisí s jeho schopnosťou lepšie vykonávať pridelené 

úlohy. V algoritme je váha wi pavúkovi pridelená na základe hodnoty objektívnej funkcie 
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(entropie), ktorá patrí pavúkovi i nezáležiac na jeho pohlaví. Pre výpočet váhy sa používa 

vzťah (2.10) kde J(si) je hodnota objektívnej funkcie pavúka i na pozícii s. Najnižšia hodnota 

objektívnej funkcie z populácie pavúkov je worsts a najlepšia hodnota objektívnej funkcie 

z populácie pavúkov je bests. V našom prípade je objektívna funkcia entropia a jedná sa teda 

o hodnotu entropie  

 ( ) - 
  

-

i s
i

s s

J s worst
w

best worst
  (2.10) 

Pavučina sa používa na prenos informácie medzi členmi kolónie. Táto informácia 

je kódovaná v malých vibráciách, ktoré záležia na váhe a vzdialenosti pavúka, ktorý ich 

vytvoril. Pavúk, ktorý je ťažší, vytvorí silnejšie vibrácie . Ostatný členovia populácie budú 

silu týchto vibrácii vnímať na základe vzdialenosti medzi nimi a pavúkom vyvolávajúcim 

vibrácie. V snahe reprodukovať tento proces sa používa vzťah (2.11) kde vibrácie Vib prijaté 

pavúkom i sú výsledkom informácie prenesenej pavúkom j. Pričom dij je euklidovská 

vzdialenosť medzi pavúkom i a j. 

 2
,-

,   i jd
i j jVib w e   

(2.11) 

 

Aj keď je možné spočítať prijaté vibrácie medzi akýmkoľvek párom pavúkov v SSO 

sa používajú najmä 3 špeciálne vzťahy a to: 

1. Vibrácie Vibci prijaté pavúkom i (si) od pavúka c (sc) ktorý je najbližšie ku pavúkovi i 

a má vyššiu váhu ako i (wc < wi).  

 2
,- i cd

i cVibc w e   (2.12) 

2. Vibrácie Vibbi prijaté pavúkom i (si) od pavúka b (sb) ktorý má najvyššiu hodnotu 

objektívnej funkcie z celej populácie N.  

 2
,- i bd

i bVibb w e   (2.13) 

3. Vibrácie Vibfi prijaté pavúkom i (si) od pavúka f (sf) ktorý je najbližšia samička 

pri pavúkovi i.  

 2
,- i fd

i fV ib f w e   (2.14) 

V rámci svojej kolónie pavúky majú medzi sebou rôzne interakcie. Charakter 

interakcii závisí od pohlavia pavúkov. Samičky pavúkov prezentujú nezáujem alebo záujem 

o ostatných pavúkov nezáležiac od ich pohlavia a na základe toho menia svoju pozíciu 

v priebehu algoritmu. Finálne rozhodnutie o novej pozícii samičky záleží na niekoľkých 

faktoroch a to sú vibrácie Vibci, Vibbi a náhodný pohyb. Selekcia záujmu alebo nezáujmu 

je definovaná ako stochatiské rozhodnutie. Je vygenerované náhodné číslo rm v rozsahu [0 1]. 

Ak je rm menšie ako na počiatku definovaný prah PF, samička má záujem o ostatných 
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pavúkov. Pokiaľ je číslo rm väčšie, samička prejavuje nezáujem voči zvyšku kolónie. Tento 

jav môže byť znázornený podľa rovnice (2.15) kde k je číslo iterácie, pavúk sc je najbližší 

pavúk k samičke, pavúk sb je pavúk s najvyššou hodnotou entropie v kolónii a δ α a 𝛽 sú 

náhodne vygenerované čísla v rozsahu [0 1]. 
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 (2.15) 

Samčia časť populácie je rozdelená na dominantnú a submisívnu časť na základe 

mediánu váhy populácie samcov. Samce s váhou vyššou ako je medián sú považované za 

dominantných. Tento jav si môžeme priblížiť rovnicou (2.16). Dominantné samce 

sa pohybujú smerom k samičkám za účelom párenia. Submisívne samce sa hromadia 

na mieste váženého priemeru.  
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 (2.16) 

Párenie prebieha medzi samičkami a dominantnými samcami. Keď dominantný samec 

mg lokalizuje súbor samičiek Eg v špecifickej oblasti r (oblasť párenia), začne sa 

páriť  a vytvorí potomstvo snew ktoré je vygenerované zobratím do úvahy všetky elementy setu 

Tg, ktorý je vygenerovaný spojením Eg a mg. Pokiaľ je set Eg prázdny, tak sa párenie nekoná. 

Veľkosť polomeru rozsahu r záleží na veľkosti priestoru hľadania riešenia a je vypočítaný 

použitím vzťahu (2.17) 
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(2.17) 

V procese párenia, váha každého pavúka v sete Tg definuje pravdepodobnosť vplyvu 

na každého potomka. Ťažšie pavúky majú väčší vplyv na potomstvo ako ľahšie pavúky. 

Pravdepodobnosť vplyvu sa vypočíta na základe vzťahu (2.18). Tento spôsob generovania 

potomstva sa nazýva aj ruletové pravidlo ”roulette wheel selection” a využíva sa aj 

v genetickom algoritme. [24] 
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(2.18) 

Keď je vytvorený nový potomok porovná sa s najhorším pavúkom z predchádzajúcej 

kolónie. Pokiaľ je váha nového pavúka vyššia ako váha najhoršieho pavúka, nahradí nový 

pavúk toho najhoršieho, prevezme jeho pohlavie a index v populácii. Takto si kolónia 

zachováva stály počet samcov a samičiek.  

2.8.2  Optimalizačný postup 

Správanie samičiek v algoritme na základe rovnice (2.15) zabraňuje rýchlej koncentrácii 

pavúkov v jednom mieste. Namiesto toho ich povzbudzuje aby ďalej prehľadávali svoje 

okolie v blízkosti lokálneho kandidáta, pavúka sc, ako by mali interagovať s pravdepodobne 

vzdialeným pavúkom sb. Tento postup zabraňuje predčasnej konvergencii. 

 Správanie samcov v algoritme slúži ako filter, aby veľmi dobré samce alebo extrémne 

zlé, veľmi neovplyvňovali proces hľadania riešenia. 
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3 Navrhnuté algoritmy 
Výsledok klasických segmentačných metód je veľmi závislý od nastavených parametrov, 

ktoré platia len pre jeden segmentovaný obraz, prípadne typ obrazu. Úspešnosť segmentácie 

teda často nezávisí od samotnej použitej metódy ale od skúsenosti osoby, ktorá nastavovala 

segmentačné parametre, prípadne výsledku optimalizácie, ktorou sa nájdu najvhodnejšie 

parametre pre daný problém [19] . 

Napriek nevýhodám a jednoduchosti riešenia segmentácie medicínskeho obrazu 

obyčajným prahovaním, sa stále jedná o pomerne vhodnú metódu segmentácie, nakoľko 

vychádza z podstaty samotného zobrazovania tkaniva pomocou MRI alebo CT. To znamená, 

že na základe zloženia tkaniva je tkanivu priradený odtieň šedi. Navyše sa jedná o výpočtovo 

najjednoduchšiu metódu [1]. Kombináciou prahovania a metaheuristických algoritmov 

sa segmentoval mozog už v niekoľkých štúdiách [18][17]. Segmentácia hmoty v mozgu 

nebola možná cez klasické prahovanie, pretože hodnota intenzity jasu je síce pre dané tkanivá 

v jednom reze konštantná ale v každom ďalšom reze sú tieto hodnoty iné. Ďalším 

nepriaznivým faktorom je, že intenzita jasu jednotlivých mozgových štruktúr môže závisieť 

nielen od šírky rezu ale aj od veľkosti magnetickej indukcie MRI [20].  

Pre optimalizačné algoritmy je tiež potrebné nastaviť 1 alebo viac parametrov, ale tieto 

hodnoty sa nemusia nutne meniť pre každý nový problém a preto sú algoritmy schopné 

prekonať väčšie rozdiely medzi jednotlivými obrazmi. Správne nastavený optimalizačný 

algoritmus dokáže určiť rozdielne prahy pre každý rez v mozgu a to stále vo veľmi krátkom 

výpočtovom čase. 

Vo viacerých štúdiách ktoré sa pokúšali o segmentáciu obrazu pomocou klasických 

metaheuristických algoritmov, dosahovala najlepšie výsledky segmentácia obrazu pomocou 

PSO [8]. Správnu segmentáciu sťažovala dlhá doba výpočtu, zasekávanie sa v lokálnom 

optime a neschopnosť nájsť globálne maximum. Rovnako aj nesprávny balans medzi ”exploit-

expolore” rovnováhou, teda rovnováhou medzi prehľadávaním okolia jedného možného 

riešenia, v snahe nájsť presnejšie riešenie, a prehľadávaním celého priestoru možných riešení 

v snahe vyhnúť sa lokálnemu optimu. Tieto problémy sa snaží riešiť novšia generácia 

algoritmov a hlavne ich hybridné verzie. Nakoľko sa jedná o veľmi nové algoritmy, nie 

je s nimi spravených toľko štúdii ako s predchádzajúcimi, ale z porovnaní FA a PSO 

algoritmu vychádzalo FA vždy lepšie.[11][15][12] Nakoľko sa jedná o veľmi podobné 

algoritmy, dokonca FA sa dá správnou kombináciou parametrov nastaviť na PSO, rozhodla 

som sa nahradiť klasické PSO algoritmom FA [12]. 

Aj inovatívny FA algoritmus ale trpí veľkým nedostatkom a to je neschopnosť 

dosiahnutia globálneho maxima. Tento jeho nedostatok sa preto obvykle rieši kombináciou 

s inými algoritmami, či už metaheuristickými[11][5] alebo rôznymi zhlukovacími 

a štatistickými metódami[13][17][18]. V tejto práci sa zaoberám kombináciou FA s ďalším 
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metaheuristickým algoritmom-Social Spider Optimization z ktorej vznikne hybridná verzia – 

FASSO. [5] 

V závislosti na zmienených faktoch je zrejmé, že FA zlepšuje schopnosť algoritmu 

prekonávať lokálne optimum a SSO je lepšie v nájdení globálneho riešenia. Preto bola 

navrhnutá hybridná verzia týchto 2 algoritmov nazvaná FASSO ktorá do seba integruje 

globálnu optimalizáciu SSO a rýchlu konvergenciu FA. Pseudokód FASSO je zobrazený 

na  viz. Obrázok  3.1  

 

  

Algoritmus FASSO 

Inicializácia populácie 
Nastavenie parametrov pre SSO a FA algoritmus 
while i<počet iterácii/populácii 
Spustenie FA algoritmu 
Vyhodnotenie Intenzity svetla každej svetlušky 
Nájdenie aktuálneho najlepšieho riešenia pomocou algoritmu FA 
Posunutie najlepšieho riešenia SSO algoritmu 
Nájdenie najlepšieho riešenia pomocou SSO 
end 

Obrázok  3.1 Pseudokód Algoritmu FASSO 
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4 Navrhnutá metodika 
Princíp segmentácie spočíva v prahovaní obrazu hodnotami vypočítanými vyššie zmienenými 

algoritmami. Tie hľadajú hodnotu maximálnej entropie obrazu. Poskytnutý 3D obraz bol 

segmentovaný 3 spôsobmi. Prvý spôsob bol segmentácia T1C váhovaného obrazu rez po reze, 

čo je opakovaná 2D segmentácia pre každý rez obrazu,  druhý spôsob bol 3D segmentácia tiež 

T1C váhovaného obrazu ale s upravenými hodnotami jasu a tretí spôsob bol 3D segmentácia 

využitím kombinovanej informácie zo 4 váhovacích sekvencii.  

Pri každej segmentácií bol obraz filtrovaný mediánovým filtrom, vypočítal sa jeho 

histogram a spustil sa vybraný algoritmus na vypočítanie prahov. Pre každý spôsob 

segmentácie boli testované všetky tri algoritmy.  Použité optimalizačné algoritmy boli 

implementované do programového prostredia MATLAB.  

4.1 Použité dáta 

Obrazové dáta použité v tejto práci pochádzajú z NCI-MICCAI 2013 výzvy z oblasti 

segmentovania nádorov mozgu (http://martinos.org/qtim/miccai2013/index.html) 

organizovanou K. Farahani, M. Reyes,B. Menze, E. Gerstner, J. Kirby a J. Kalpathy-Cramer. 

Táto výzva obsahuje anonymné dáta z inštitúcií: ETH Zurich, University of Bern, University 

z Debrecen, a University of Utah. V tejto práci boli použité iba simulované dáta kde bolo 35 

vysokoagresívnych a 30 nízkoagresívnych gliomov, ktoré preukazovali podobný kontrast 

tkanív a segmentačnú výzvu ako klinické dáta. Boli simulované rovnaké obrazové vlastnosti 

ako pre reálne dáta s rozlíšením 1mm. Obrazy boli generované použitím TumorSim software 

ktorý dokáže modelovať infiltrovanie edému v blízkych častiach pri tumore, lokálne 

znehodnotenie zdravého tkaniva a syntetizuje textúru podobnú skutočným MRI obrazom. 

Ďalej boli obrazy znehodnotené rozličnými typmi šumu a nehomogenitnými intenzitami.[28] 

Tieto dáta sú delené na 6 oblastí a to: 

 0-Okolie 

 1-Biela hmota 

 2-Šedá hmota 

 3-Kosť 

 4-Opuch (Edém) 

 5-Nádor 

 6-Cievy 

4.2 Predspracovanie dát  

Poskytnuté obrazy boli degradované impulzným šumom a preto ich bolo potrebné filtrovať  

mediánovým filtrom. Pri segmentácii rez po reze bol použitý mediánový filter so štvorcovým 

oknom o veľkosti 2 a pri 3D segmentácii bol použitý 3D mediánový filter s kockovým oknom 

o veľkosti 2. 
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  V rámci predspracovania dát je možné ešte využiť znalosti o približnej intenzite jasu 

segmentovaných tkanív  na určenie rozsahu, v ktorom majú svetlušky pátrať po prahu 

prislúchajúcemu k danému tkanivu. Tento prístup ale nebol nakoniec využitý z dôvodu 

testovania plných schopností algoritmu. 

4.3 Extrakcia histogramu obrazu 

Tvar histogramu má zásadný vplyv na výsledok riešenia problému. Ako už bolo spomínané, 

algoritmy nepracujú s obrazom ako takým ale len s histogramom, ktorý je z neho vypočítaný. 

Je to najväčšou výhodou tohto prístupu, pretože rozdiel vo výpočtovom čase medzi 2D a 3D 

segmentáciou je veľmi malý, ovplyvnený len vypočítaním histogramu z väčšieho objemu dát 

a filtrovaním obrazu mediánovým filtrom. 

Pre výpočet prahov pomocou optimalizačných algoritmov je najvhodnejší histogram, 

ktorý je roztiahnutý cez celú škálu stupňov šedi. To je možné docieliť vhodnou expozíciou pri 

tvorbe obrazu alebo lineárnou transformáciou histogramu po vytvorení obrazu. V tom prípade 

sa nemusí ošetrovať nulový počet pixlov pre určitý stupeň šedi dosadením vymyslenej malej 

hodnoty a výsledok je teda presnejší a relevantnejší. Spôsobené je to tým, že pokiaľ sa 

v histograme nachádza príliš veľké pásmo takto ošetrených hodnôt, tak výsledná suma pri 

počítaní entropie môže skresliť hodnoty prahov malých objektov.   

Histogramy z poskytnutých obrazov mozgov MRI boli výrazne odlišné od ideálu. 

Obvykle boli hodnoty sústredené v prvej polovici histogramu, s tým, že na konci druhej 

polovice histogramu  sa nachádzal tumor a cievy. Lineárna transformácia histogramu teda 

nebola vhodná a histogram obrazu bol ponechaný vo svojom pôvodnom stave s ošetrenými 

nulovými početnosťami pixlov pre niektoré stupne šedi. 

Obrázok 4.1 zobrazuje histogram dát z rezu 100 mozgu 15. Na tomto histograme nie 

sú viditeľné zrejmé píky, ktoré by zodpovedali jednotlivým oblastiam, ale pre algoritmus bol 

tento optimalizačný problém podstatne jednoduchší ako pre histogram z Obrázok 4.4. 

Algoritmus dokázal približne určiť oblasti ktoré patrili jednotlivým tkanivám. Pri vizuálnej 

kontrole má ale človek problém určiť, kde by sa tieto hodnoty mali v skutočnosti nachádzať. 

Obrázok 4.2 zobrazuje histogram z pôvodných 3D dát. Histogram sa až tak nelíši od 

histogramu z jedného rezu, aj keď aj tu môžeme vidieť jeden prah zaradený úplne nesprávne. 

Problém ale bol v celkových datách, kedy sa intenzity tkanív veľmi prekrývali, čo na 

histograme nie je až tak vidno.  

Obrázok 4.3 zobrazuje histogram vytvorený z MRI obrazu upraveného pomocou 

expertne označených dát. Tento histogram slúžil na nájdenie prahov v 3D segmentácií. Snaha 

bola vytvoriť histogram tak, aby píky označujúce tkanivá boli dostatočne široké a aby bolo čo 

najmenej stupňov šedi s nulovou početnosťou voxlov. Červené čiary na obrázku znázorňujú 

prahy nájdené algoritmom. Pri vizuálnej kontrole je možné povedať, že sa nachádzajú 

približne na miestach, kde by ich určil aj človek. 
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Obrázok 4.4 zobrazuje nevhodný histogram pre segmentovanie pomocou 

optimalizačných algoritmov. Obsahuje totiž veľmi úzke a vysoké píky a aj veľké oblasti, kde 

je nulová četnosť voxlov s danou jasovou hodnotou. Takéto rozloženie dát má algoritmus 

veľký problém prekonať, pretože hodnota entropie je v takmer celkom priestore riešní 

konštantná až na pár veľmi úzkych úsekov, ktoré svetlušky pri náhodnom pohybe ľahko 

prejdú. Červené čiary označujú nájdené prahy. Je viditeľné, že aj keď vizuálne by bolo 

určenie prahov jasnejšie, algoritmus ich určil úplne inak.  

  

Obrázok 4.1 Histogram rezu 100 z pôvodných 

dát  

Obrázok 4.2 Histogram pôvodných 3D dát 
  

  
Obrázok 4.3 Histogram z vhodne upravených 

dát 

Obrázok 4.4 Histogram z nevhodne upravených 

dát 

 

4.4 Nastavenie parametrov 

Pri FA algoritme je najdôležitejší parameter absorpcia svetla prostredím γ. Ako už bolo 

zmienené, určuje na akú vzdialenosť na seba svetlušky dovidia. Pokiaľ je jeho hodnota 
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nulová, svetlušky na seba dovidia v celkom priestore riešení, pokiaľ je moc vysoká, svetlušky 

na seba nevidia vôbec a pohybujú sa len na základe náhodného pohybu.  

 Jedným z cieľov algoritmov je nezaseknutie sa v lokálnom optime, ktoré môže byť 

vyvolané príliš rýchlou konvergenciou. V FA aj FASSO algoritme túto konvergenciu popisuje 

parameter γ, ktorého bližší popis je v kapitole 2.7.1 Rovnica (4.1) udáva vzťah medzi 

hodnotou atraktivity β, parametrom γ a kvadrátom vzdialenosťami r medzi svetluškami. 

 (4.1)  

Obrázok 4.5 zobrazuje v ľavej časti hodnoty atraktivity pre γ=35. Táto hodnota bola 

experimentálne nastavená a použitá pri výpočte 3D segmentácie upravených dát. Z grafu je 

viditeľné, že pokiaľ sú od seba svetlušky moc vzdialené, tak sa vôbec neovplyvňujú a len 

prehľadávajú okolie náhodným pohybom. Čím sú ale k sebe bližšie, tým je pravdepodobnejšie 

že konvergujú ku správnemu riešeniu a navzájom sa ovplyvňujú tak, aby dôkladne prehľadali 

okolie tohto riešenia.  

Obrázok 4.5 Parametre použité v optimalizačných algoritmoch 

 

Pri algoritme SSO je najdôležitejší a parameter vektor hodnôt PF. Táto hodnota určuje, 

či sa k sebe samičky budú približovať, alebo naopak vzďaľovať a preskúmavať ďalšie možné 

riešenia. Tento vektor by mal mať svoju dĺžku nastavenú na rovnaké číslo ako je počet iterácii 

algoritmu. Počas iterácií algoritmu by sa hodnota PF mala zmenšovať, buď lineárne alebo 

exponenciálne záleží na voľbe užívateľa. Obrázok 4.5 zobrazuje priebeh hodnôt parametru PF 

počas iterácií algoritmu. Vidíme, že zo začiatku sú samičky viac usmerňované 

k prehľadávaniu okolia a vzďaľujú sa navzájom od seba. Je to dané tým, že hodnoty PF sú 

vyššie ako 0,5. Pomerne rýchlo sa však tento stav zmení a pavúky sa k sebe začnú približovať 

za účelom párenia sa s najlepším samcom a generovaním potomstva slúžiaceho na 

dôkladnejšie prehľadávanie okolia riešenia.  

2- re  
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Tabuľka 4.1 zobrazuje hodnoty parametrov použitých pri segmentovaní obrazu. Tieto 

hodnoty boli nastavené experimentálne. Rozdielna hodnota α a δ pre FASSO a FA je 

zapríčinená tým, že FASSO je kombinované s SSO, takže miera náhodného pohybu počas 

jednej iterácie by bola až príliš vysoká, pokiaľ by sa použili rovnaké hodnoty ako pre 

algoritmus FA Prednastavený počet iterácií je vždy 100, ale proces hľadania maximálnej 

hodnoty entropie je nastavený na ukončenie v prípade, že všetci členovia populácie svetlušiek 

alebo pavúkov sa nachádzajú na jednom mieste, čo obvykle nastáva pri nižšej hodnote 

iterácie. 

 

 Tabuľka 4.1 Hodnoty parametrov optimalizačných algoritmov 

 
Veľkosť 

populácie 

Počet 

iterácii 
γ α δ 

FA 35 100 120 0,7 0,97 

SSO 35 100 - - - 

FASSO 35 100 120 0,43 0,96 

3D FA 30 100 50 0.43 0.99 

3D_SSO 30 100 - - - 

3D 

FASSO 
30 100 35 0.99 0.90 

 

4.5 Výpočet skóre hodnotenia segmentácie 

Výsledkom segmentácie obrazu bol indexovaný obraz, kde jednotlivé indexy zodpovedali 

určeným tkanivám. Pre dôkladné porovnanie jednotlivých výsledkov segmentácie ale 

nestačila len možnosť ich vizuálne porovnať. Bolo potrebné aj objektívnejšie hodnotenie 

segmentácie, ktorého mierou bola vybraná hodnota JACCARD.  

JACCARD je štatistická metóda slúžiaca k porovnaniu podobnosti a rozdielu 

konečného súboru vzorkov. Podobnosť medzi výsledným indexom lebky A a správnym 

indexom lebky B sa počíta ako prienik týchto dvoch vzorkov vydelený ich zjednotením. 

Nadobudnuté hodnoty môžu byť v rozsahu od 0 po 1, pričom hodnota 1 znamená úplne 

presnú segmentáciu. [31] 

 

𝐽(𝐴, 𝐵) =  
|𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴 ∪ 𝐵|
 

(4.2) 

 

 

Ďalej bolo v práci použité aj vyhodnotenie segmentácie hodnotou DICE. Toto 

ohodnotenie je použité pri porovnaní dosiahnutých výsledkoch segmentácie s výsledkami 
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dosiahnutými pomocou iných algoritmov na tých istých obrazoch.  DICE sa počíta 

z JACCARDU pomocou vzťahu (4.3) [31] 

𝐷(𝐴, 𝐵) =
2 ∙ 𝐽(𝐴, 𝐵)

1 + 𝐽(𝐴, 𝐵)
 

(4.3) 
 

DICE skóre normalizuje počet pravdivo pozitívnych klasifikácií k priemernej veľkosti dvoch 

segmentovaných oblastí. [28] 

4.6 Objektívna funkcia 

V tejto práci bola ako objektívna funkcia vybraná Kapurova entropia a hľadala sa jej 

maximálna hodnota v obraze. Je to v praxi zatiaľ najpoužívanejšia objektívna funkcia 

pri segmentácii obrazu [3]. Pokiaľ chceme D prahov [t1,t2,..,tD] musíme maximalizovať 

objektívnu funkciu Φ . Tento vzťah opisuje rovnica (4.4). 

 1 2 1 2[ ... ] ...D Dt t t H H H      

(4.4) 
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Hj je hodnota kapurovej entropie pre prah tj v histograme h, N je celkový počet pixlov 

v obraze a index j určuje, ktorý prah sa počíta a naberá hodnoty v rozsahu [1, D] . 

Vhodnosť vybratia správnej objektívnej funkcie je z teoretického hľadiska jednoduché 

overiť, pretože by malo platiť, že čím vyššia je nájdená hodnota maximálnej entropie tým 

vyššie by mala byť hodnota JACCARD, prípadne DICE. Z praktického hľadiska sa ale pri 

segmentácií obrazu hľadaním entropie môže stať, že výsledná segmentácia je kvalitnejšia pre 

nižšie hodnoty entropie. Tabuľka 4.2 zobrazuje práve takýto stav, kedy vidíme, že hodnota 

entropia rovnej 32,039 je vyššia ako hodnota entropie 31,882, ale výsledná segmentácie je pre 

takmer všetky tkanivá nižšia. Môže to byť spôsobené veľkým šumom v obraze, ale aj 

skutočnosťou, že matematická funkcia ktorá by opisovala konkrétne najkvalitnejšiu 

segmentáciu obrazu ešte nebola formulovaná. 

 

Tabuľka 4.2 Porovnanie úspešnosti segmentácie a dosiahnutej hodnoty entropie. Tučne 
zvýraznené sú najlepšie hodnoty 

 Šedá 

hmota 

Biela 

hmota 
Lebka Edém Nádor Cievy Entropia 

JACCARD 
0,726 0,680 0,296 0,150 0,209 0,053 32,039 

0,733 0,697 0,342 0,148 0,213 0,038 31,882 
 

Na nasledujúci obrázkoch sa nachádzajú krivky hľadania hodnoty maximálnej 

entropie pre jednotlivé algoritmy. Obrázok 4.6 zobrazuje krivku hľadania maximálnej 
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entropie algoritmu FA. Môžeme vidieť, že algoritmus nemá osobitne vedenú globálnu pamäť 

pretože túto úlohu zastáva svetluška s najvyššou hodnotou entropie, ktorej poloha sa nemení, 

dokým nepríde ďalšia svetluška, ktorá má vyššiu hodnotu entropie. Hodnota entropie narastá 

približne v ráde desatinných miest, ale výsledok segmentácie sa môže veľmi líšiť. 

 

Obrázok 4.6 Priebeh objektívnej funkcie algoritmu FA 

Obrázok 4.7 zobrazuje priebeh objektívnej funkcie algoritmu FASSO. Od FA sa líši 

skutočnosťou že obsahuje globálnu pamäť ktorá je znázornená na obrázku červenou farbou. 

Jej nutnosť je podložená tým, že v algoritme SSO sa pohybujú všetky pavúky a je nutné 

zapamätať si hodnotu maximálnej entropie najlepšieho a porovnávať ju s nasledujúcimi 

hodnotami. Hodnota maximálnej entropie (aktuálna hodnota) po každej iterácii algoritmu je 

na obrázku znázornená modrou farbou. Pokiaľ je hodnota aktuálnej entropie vyššia ako 

hodnota entropie uložená v globálnej pamäti, tak sa táto aktuálna hodnota uloží do globálnej 

pamäte ako nová hodnota, ktorú je nutné prekonať. Algoritmus je ukončený v prípade, že 

všetky pavúky sú na jednom mieste.  

 

Obrázok 4.7 Priebeh objektívnej funkcie algoritmu FASSO 
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Obrázok 4.8 zobrazuje priebeh objektívnej funkcie algoritmu SSO ktorý je podobný 

priebehu objektívnej funkcie algoritmu FASSO. Využíva sa globálna pamäť a algoritmus je 

ukončený po presunutí všetkých pavúkov na jedno miesto.  

 

Obrázok 4.8 Priebeh objektívnej funkcie algoritmu SSO 

4.7 Segmentácia rez po reze  

Segmentácia rez po reze znamená opakovanú 2D segmentáciu pre každý rez obrazu mozgu. 

Blokové schéma tohto typu segmentácie je možné nájsť v prílohe A. Segmentovaný obraz bol 

T1C váhovaný, takže na ňom boli prítomné všetky tkanivá, ale nie všetky bolo od seba možné 

jednoznačne oddeliť hodnotami intenzity. Viz. kapitola 1.2. Z každého rezu obrazu je 

vypočítaný histogram z ktorého sa počítajú prahy. Nevýhodou metódy je pevné nastavenie 

algoritmu na hľadanie 6 prahov. Pokiaľ sa v reze nenachádzalo všetkých 6 hľadaných tkanív, 

segmentácia nedávala vhodné výsledky. Označovala zdravé tkanivo za patologické a zase 

naopak. Výhoda metódy bola naopak v tom, že sa dokázala vysporiadať s neštandardizovanou 

hodnotou intenzity medzi jednotlivými rezmi.  

4.8 3D segmentácia upravených dát  

3D Segmentácia upravených dát znamená 3D segmentáciu T1C váhovaného obrazu 

a upraveného pomocou dostupných expertne označených dát. Blokové schéma tohto typu 

segmentácie je možné nájsť v prílohe B. T1C sekvencia bola degradovaná 

neštandardizovanými hodnotami intenzít a silným biasom čo znemožňovalo jej použitie na 

celkovú 3D segmentáciu. Preto v snahe ilustrovať chovanie algoritmu na dobre kvalitne 

predspracovaných 3D dátach bolo zvolené upraviť pôvodné T1C váhované dáta pomocou 

expertne označených dát . 

Keďže expertne označené dáta sa nedelili na nádor aktívny a nekrotizovaný, celý 

tumor bol upravený do podobnej intenzitnej hodnoty. Obrázok 4.9 rozdiel medzi pôvodnými 

obrazmi a obrazmi ktoré boli použité pri segmentácii.  



28 
 

Výsledný obraz bol segmentovaný za tých istých podmienok ako pôvodný a bolo 

možné sledovať ako sa bude algoritmus chovať v prípade veľkého nepomeru pixlov 

prislúchajúcim k jednotlivým tkanivám. To znamená, či nebude robiť problém, že nádor má 

veľmi malý počet voxlov oproti bielej hmote a tá ma stále nízky počet voxlov oproti okoliu.  

Pôvodné dáta Upravené dáta 

Obrázok 4.9 Zobrazenie výslednej úpravy dát pomocou expertne označených dát  

4.9 Segmentácia obrazu využitím kombinovanej informácie 

Predchádzajúce segmentácie vychádzali vždy len z jednej váhovacej sekvencie a to T1C. 

Dôvod bol, že vďaka použitej kontrastnej látke boli viditeľné všetky tkanivá. Na typ 

segmentácie prahovaním ale bola nevýhodná, pretože jednotlivé intenzity jasu tkanív sa 

prekrývali, edém mal podobnú intenzitu ako biela hmota, aktívna časť nádoru ako cievy 

a samotný nádor mal svoje intenzity na opačných koncoch histogramu, kde nekrotizovaná 

časť bola skoro bez signálu, teda čierna, a aktívna časť zo silným signálom, teda biela.  

Tieto problémy sa dali riešiť využitím informácie zo všetkých 4 váhovacích sekvencíí 

MRI. Na FLAIR, T1a T2 mal nádor s edémom, patologické tkanivá, viditeľne odlišné 

hodnoty intenzít ako malo fyziologické tkanivo. Na T1 malo patologické tkanivo nízku 

intenzitu, na T2 a FLAIR naopak intenzitu veľmi vysokú. Nebolo ale možné presne určiť, 

ktorá je aktívna a nektrotizovaná časť nádoru a presne odlíšiť edém.   

Segmentovanie teda prebiehalo tak, že sa najprv na T2, T1 aj FLAIR nezávisle 

vysegmentovali patologické tkanivá. Potom bol hľadaný prienik patologických tkanív medzi 

FLAIR a T1 a medzi FLAIR a T2. Výsledné prieniky boli zjednotené. Obrázok 4.10 

zobrazuje segmentáciu pre všetky váhovacie sekvencie. Používanie prienikov a zjednotenia 

bolo nutné, pretože ako je viditeľné na zmienenom obrázku, tak ani v jednom prípade nebolo 

patologické tkanivo definované úplne jednoznačne. T1 a T2 mali rovnaké tkanivá 
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v podobných intenzitných hodnotách. FLAIR mal tieto tkanivá určené inak, takže prienikom 

sa vyčlenilo patologické tkanivo a zjednotením sa riešenie spresnilo. Zároveň takýto postup 

slúži ako poistka, pokiaľ sa jedna zo segmentácií zasekne v lokálnom optime. Ďalej je nutné 

použiť operácie morfologického otvorenia, uzavretia a filtrovania malých oblastí aby sa 

docielilo čo najpresnejšieho tvaru nádoru bez falošných detekcií. 

Takýto postup bol nutný, aby označenie patologických tkanív bolo čo najpresnejšie, 

pretože od tejto segmentácie sa odvíjal aj úspech nasledujúcich segmentácií fyziologických 

tkanív a rozdelenie patologických tkanív. Po tomto procese boli voxle označené ako 

patologické posunuté do T1C segmentácie. Z obrazu T1C bolo teda segmentované len 

označené patologické tkanivo. T1C segmentácia teda rozdelila patologické tkanivo na edém, 

nádor aktívny a neaktívny.   

Patologické tkanivo FLAIR Patologické tkanivo T1 Patologické tkanivo T2 

Obrázok 4.10 Segmentácia patologického tkaniva 

Ďalej bolo nutné ešte vysegmentovať fyziologické tkanivá, ako je lebka, biela hmota, 

šedá hmota a cievy. Na FLAIR a na T2 obraze ich nebolo možné dobre rozlíšiť preto na túto 

segmentáciu boli nevhodné. T1C obraz bol veľmi skreslený neštandardizovanými hodnotami 

a biasom. Zostal len T1 váhovaný obraz na ktorom nie sú viditeľné cievy. Preto sa T1C 

váhovaný obraz ešte vyžil na segmentáciu ciev. Prah nebol nastavený metaheuristickým 

algoritmom ale bol nastavený ako počet voxlov, ktorých percento objemu v obraze je menší 

ako 0,998 %. Po odstránení voxlov označených ako patologické z T1C obrazu sa táto hodnota 

pohybovala okolo stupňa šedi 110.  

Z T1 obrazu sa odstránili hodnoty voxlov označených ako patologické tkanivo 

a následne sa spustila segmentácia na odstránenie lebky. Potom sa odstránili aj voxle lebky 

a segmentácia rozdelila hmotu na šedú a bielu. Obrázok 4.11 zobrazuje výsledky týchto 

segmentácií. Na segmentáciu šedej a bielej hmoty sa použil T1 váhovaný obraz, pretože bol 

menej degradovaný neštandardizovanými hodnotami intenzity a biasom. Blokové schéma 

tohto typu segmentácie je možné nájsť v prílohe C. 
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Segmentovanie lebky Segmentovanie hmoty 

  
Obrázok 4.11 Segmentácia fyziologického tkaniva 

4.10 Postprocessing dat 

Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku segmentácie je nutné výsledný obraz ešte upraviť. Na 

jednotlivé tkanivá boli použité morfologické operácie erózie a dilatácie. Obe operácie pre 

svoje správne fungovanie potrebujú mať definovanú masku, nazývanú aj štruktúrny element, 

ktorá môže byť 2D alebo 3D objekt a mala by mať tvar upravovaného objektu v obraze. 

V tejto práci bola používaná maska gule o rozličných priemeroch. [23] 

 Erózia je morfologická operácia, ktorá objekt v binárnom obraze zmenší odstránením 

určitej vrstvy pixlov alebo voxlov z oblasti hrán štruktúry.  

 Dilatácia je morfologická operácia, ktorá objekt v binárnom obraze zväčší pridaním 

určitej vrstvy pixlov alebo voxlov k oblasti hrán štruktúry 

Použitie samotnej erózie alebo dilatácie výrazne skreslí dobre určené oblasti 

segmentovaných tkanív a preto sa používajú spolu v operácií známej ako morfologické 

otvorenie alebo morfologické uzavretie. [23] 

 Morfologické uzavretie je operácia kedy sa objekt v binárnom obraze najprv dilatuje 

a následne eroduje podľa určitej masky, nazývanej aj štruktúrny element. Výsledkom 

operácie je odstránenie drobných nezrovnalostí v obraze a odstránenie tkz. dier ktoré 

sú menšie ako štruktúrny element. 

  
Obrázok 4.12 Tumor pred a po morfologickom uzavretí 

 Morfologické otvorenie je operácia kedy sa objekt v binárnom obraze najprv eroduje 

a následne dilatuje podľa určitej masky, nazývanej aj štruktúrny element. Výsledkom 
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operácie je odstránenie objektov menších ako štruktúrny element a hrany zvyšných 

objektov sú vyhladené. [23]  

  
Obrázok 4.13 Tumor pred a po morfologickom otvorení 
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5 Výsledky a diskusia  
Na základe teoretických predpokladov mal najlepšie výsledky dosiahnuť algoritmus FASSO. 

Na potvrdenie tohto predpokladu je vo vyhodnotení vždy uvedená nájdená hodnota 

maximálnej entropie a úspešnosť segmentácie, ktoré by v ideálnom prípade mali spolu 

korelovať. Tento vzťah ale nebol vo všetkých spôsoboch segmentácie úplne potvrdený a preto 

sa úspešnosť jednotlivých optimalizačných algoritmov líši pre rozdielne spôsoby 

segmentácie.  

Súčasťou kapitoly je najmä hodnotenie rôznych spôsobov segmentácie. Vyhodnotenie 

vždy obsahuje vizuálne porovnanie konkrétneho spôsobu segmentácie, kvantitatívne 

ohodnotenie pomocou JACCARD, zhrnutie pozitív a negatív ktoré boli pre danú metódu 

špecifické. Vyhodnotenie JACCARD je ale najmä pre segmentáciu rez po reze a 3D 

segmentáciou upravených dát veľmi ovplyvnené častým zasekávaním sa algoritmov 

v lokálnom optime.  

Komplikované bolo segmentovanie všetkých tkanív aj keď v každom sa nachádzali 

rozličné problémy. Chyby pri segmentovaní šedej a bielej hmoty sa nachádzali najmä na 

prechodoch medzi týmito dvomi tkanivami, kde nebolo presne jasné, kde sa jedno tkanivo 

končí a kde druhé začína. Chyby pri segmentácií lebky sú spôsobené faktom, že lebka na T1C 

je veľmi nízkointenzitné tkanivo a takmer splýva s čiernym pozadím, preto je zložité ju 

segmentovať presne. Naopak cievy ako vysoko intenzitná záležitosť svojou intenzitou 

ovplyvňujú aj okolité tkanivá a signál z ciev sa nachádza aj v oblastiach, kde už nemusia byť. 

Cievy pravdepodobne musia byť segmentované s nejakou apriórnou informáciou o ich 

veľkosti aby bola možná presná segmentácia. Z týchto dôvodov je hodnota segmentácie ciev 

vždy nízka. 

 Samotné patologické tkanivo má svoje vlastné špecifiká. Pokiaľ sa človek pozrie na 

rôzne váhovacie sekvencie toho istého mozgu, všimne si, že na každej váhovacej sekvencii 

majú patologické tkanivá iný tvar. Je to spôsobené prekrývaním vysokointenzitných 

a nízkointenzitných signálov ale aj špecifikami váhovacej sekvencie. Nádor totiž nie je len 

nekrotizovaný a len aktívny, ale sú v ňom oblasti, ktoré pomalý nekrotizujú, alebo ktoré sú 

aktívnejšie a to sa prejaví rôzne na rozdielnych váhovacích sekvenciách. 

Z dôvodu slabých výsledkov je vyhodnotenie pre segmentáciu rez po reze len pre 

jeden mozog, ktorý stačí na ukázanie výsledkov metódy. 3D segmentácie zase bola najmä 

ilustračná, takže vyhodnotenie rovnako pozostáva len z jedného mozgu. Až pre kombinovanú 

3D segmentáciu bolo použité väčšie množstvo mozgov a porovnanie obsahuje aj dáta z nich.  

Táto segmentácia bola využitá aj na porovnanie výsledkov s inými algoritmami, ktoré boli 

použité vo výzve z ktorej pochádzajú použité obrazy. Toto vyhodnotenie je vypočítané 

pomocou DICE, nakoľko to bolo vyhodnotenie použité v článku zhrňujúcom účinnosť týchto 

metód. [28] 
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5.1 Segmentácia rez po reze  
Vyhodnotenie pre segmentáciu rez po reze je vytvorené len pre jeden mozog, konkrétne 

mozog HG0015. Jedná sa o mozog s dvomi vysokoagresívnymi nádormi ktoré sú 

v rozdielnych častiach mozgu.  

 Obrázok 5.1 zobrazuje 104 rez mozgu HG0015. V ľavej časti obrázku je rez 

segmentovaný pomocou algoritmu FASSO a vpravo je korektne indexovaný rez. Tento rez 

bol vybraný z  dôvodu, že pri výpočte sa algoritmy  nezvykli zasekávať v  lokálnom optime 

a sú v ňom viditeľné všetky segmentované tkanivá.  

Pri vizuálnom porovnaní je viditeľné, že šedá a biela hmota bola indexovaná v tomto 

reze  korektne. Naopak oblasti edému, nádoru a ciev sú segmentované nesprávne. 

  
 Obrázok 5.1 Mozog HG0015 – 104 rez- počet prahov 5 

Tabuľka 5.1 zobrazuje kvantitatívne vyhodnotenie segmentácie. Najlepšie výsledky 

algoritmov sú zvýraznené hrubým písmom. Vyhodnotenie je vytvorené pre všetky 3 

algoritmy a zobrazuje priemernú hodnotu JACCARD pre rezy mozgu 80 až 119 a hodnotenie 

JACCARD len rezu 104. Rezy 80 až 119 boli vybrané z dôvodu zobrazovania postupného 

objavovania a miznutia jedného z nádorov v mozgu. Môžeme vidieť, že rez 104 obecne 

dosahuje lepšie výsledky segmentácie ako je priemerná hodnota týchto rezov. Je to spôsobené 

častým zasekávaním sa algoritmov v lokálnom optime a tiež zlým označovaním tkanív 

v neprítomnosti jedného z tkanív, ako je napríklad tumor, ktorý na krajných rezoch zaberal 

len veľmi malú oblasť.  
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Tabuľka 5.1 Kvantitatívne vyhodnotenie segmentácie rez po reze pre mozog HG0015. 
Najlepšie výsledky sú označené hrubým písmom 

Kosť Krv
Šedá Biela Lebka Edém Tumor Cievy

priemer 0,343 0,511 0,348 0,103 0,255 0,033 32,038
rez 104 0,726 0,680 0,296 0,150 0,209 0,053 32,039
priemer 0,387 0,521 0,374 0,107 0,257 0,033 31,862
rez 104 0,733 0,697 0,342 0,148 0,213 0,038 31,882
priemer 0,232 0,460 0,336 0,081 0,223 0,028 31,999
rez 104 0,495 0,546 0,294 0,152 0,205 0,044 32,033

Entropia

FASSO

FA

SSO

Hmota Patologické tkanivá
Tkanivá

 

  Tabuľka 5.1 ukazuje, že najvyššiu hodnotu entropie našiel algoritmus FASSO, lenže 

výsledky segmentácie tomu nezodpovedajú. Najlepšie výsledky v segmentovaní dosiahol 

algoritmus FA ktorý mal výsledné skóre najlepšie pre 4 tkanivá z 6 pri reze 104 a pre 5 tkanív 

pri priemernom hodnotení. Je to spôsobené tým, že oproti SSO sa omnoho menej zasekával 

a zároveň aj tým, že pri tejto segmentácií hodnota maximálnej entropie dostatočne 

neodpovedala hodnote najlepšej segmentácie.  

 Výsledky segmentácie nie sú uspokojivé ani pre jedno tkanivo. Najlepšie 

segmentované boli tkanivá šedej a bielej hmoty a najhoršie ciev. Príčiny boli spomínané 

vyššie v tejto kapitole a podkapitole 4.9. 
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5.2 3D segmentácia upravených dát 
Obrázok 5.2 predstavuje 8 podobrázkov zobrazujúcich rez 75 a rez 100 mozgu postihnutého 

vysokoagresívnym nádorom. Na pôvodných obrazoch sú viditeľné neštandardizované 

hodnoty intenzity jasu medzi rezmi, ktoré znemožňovali použitie 3D segmentácie na pôvodné 

dáta. V upravených obrazoch sú zobrazené dáta, ktoré boli použité na segmentáciu. Obrazy 

z 3D segmentácie sú výsledkom segmentácie algoritmom FASSO. 

Pôvodný obraz Upravený obraz 3D segmentácia 
Správne indexované 

tkanivá 

 

Obrázok 5.2 Zobrazenie dát z mozgu HG00015, rez 75 (hore) a rez 100 (dole).  

Tabuľka 5.2 zobrazuje vyhodnotenie segmentácie pre celoobjemové upravené dáta 

mozgu. Najlepšie dosiahnuté hodnoty sú zvýraznené. Je viditeľné, že najvyššiu hodnotu 

entropie znova nachádzal algoritmus FASSO, ktorá už odpovedá aj výsledkom segmentácie, 

keďže FASSO dával najlepšie výsledky pre 4 zo 6 tkanív. Ďalej je viditeľné, že táto 

segmentácia dosahovala lepšie výsledky pre všetky tkanivá okrem edému, kde sú dosiahnuté 

výsledky podobné so segmentáciou rez po reze. Lebka stále dosahuje nízke hodnoty, medzi 

0,5 až 0,6. Cievy sú stále veľmi slabo vysegmentované, hodnoty JACCARD okolo 0,20, 

najmä kvôli prekrývaniu sa s tumorom.  
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Tabuľka 5.2 Výsledky 3D segmentácie upravených dát 

Kosť Krv
Šedá Biela Lebka Edém Tumor Cievy

FASSO 0,889 0,828 0,505 0,000 0,850 0,252 30,483

FA 0,872 0,826 0,523 0,001 0,469 0,132 30,129
SSO 0,512 0,813 0,590 0,001 0,748 0,169 29,801

Hmota Patologické tkanivá
EntropiaTkanivá

 
 

Rozdielne hodnoty JACCARD medzi segmentáciou rez po reze a 3D segmentáciou 

pomocou FASSO sú spôsobené odstránením nesprávneho indexovania tkaniva pri absencií 

tumoru alebo edému v 3D segmentácií. Ďalej sa jasnejšie zvýraznil rozdiel medzi týmito 

dvomi tkanivami, ktorý na pôvodných T1C obrazoch niekedy splýval. Tým vystúpila hodnota 

JACCARD pre šedú hmotu skoro na 0,9 a pre bielu na 0,8. Obe tkanivá ale bývajú často 

nesprávne označované za edém, najmä biela hmota, kde je rozdiel pri prechode medzi 

edémom a bielou hmotou takmer nepatrný, najmä na pôvodných dátach. Zlepšenej 

segmentácií tumoru bolo dosiahnuté zjednotením intenzít aktívnej a pasívnej časti tumoru. 

Rovnako ako šedá alebo biela hmota býva tumor často zamieňaný za edém.  

5.3 3D Segmentácia pomocou kombinovanej informácie 
Vyhodnotenie pre 3D kombinovanú segmentáciu je vytvorené pre všetky dostupné mozgy 

z poskytnutej databázy. Z dôvodu použitia viacerých segmentácií za sebou na rôzne obrazy 

nie je vo vyhodnotení uvádzaná hodnota entropie, pretože tá by mohla byť zavádzajúca, 

nakoľko každý obraz a každá váhovacia sekvencia má svoju vlastnú hodnotu maximálnej 

entropie.   

Obrázok 5.3 zobrazuje pôvodné dáta, výsledok segmentácie a expertne anotované dáta 

pre rez 42 a rez 99 mozgu HG0015.  V reze 42 je možné vidieť počiatok jedného z dvoch 

nádorov prítomných v mozgu. Patologické tkanivo nie je dobre segmentované, Vidíme 3 

nezávislé patologické oblasti, ale z porovnania s expertne anotovanými dátami vieme, že len 

jeden z nich označuje skutočný edém. V reze 99 môžeme vidieť edém aj nádor označený 

relatívne presne, celé skutočne patologické tkanivo je označené za patologické. Za 

patologické tkanivo je ale označené fyziologické tkanivo okolo. Je to pravdepodobne 

spôsobené tým, že FLAIR aj T2 zobrazovali patologické tkanivo vysokými intenzitami 

a ovplyvnila tak intenzitu aj zdravých, nízkointenzitných tkanív. V obidvoch rezoch vidíme, 

že k zamieňaniu šedej a bielej hmoty dochádzalo najmä na prechodoch týchto dvoch tkanív, 

kde nie je presne určené, kde sa jedna hmota končí a kde začína.   
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Pôvodné dáta Výsledok segmentácie Expertne anotované dáta 

   

   
Obrázok 5.3 Vysokoagresívne nádory. Mozog HG0015 rez 42 (hore) a rez 99 (dole) 

 

Tabuľka 5.3 ukazuje, že rozdielne optimalizačné algoritmy dávali veľmi podobné 

výsledky. Je to spôsobené tým, že v každom obraze sa segmentoval menší počet tkanív a len 

tie ktoré boli dobre viditeľné. Z pohľadu optimalizačných algoritmov teda došlo ku 

zjednodušeniu problému. Ďalším javom, ktorý môžeme sledovať je nedostatočne presné 

hľadanie riešenia algoritmom FA, kedy v predchádzajúcich spôsoboch segmentácie nebol tak 

viditeľný, keďže sa najmenej zasekával, ale pri tomto probléme je rozdiel jasnejší a najlepšie 

výsledky dáva FASSO a SSO, tak ako by to malo byť aj podľa teoretických predpokladov. 
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Tabuľka 5.3 Výsledky segmentácie pre náhodne vybrané mozgy s vysokoagresívnymi 
nádormi 

Kosť Krv
Šedá Biela Lebka Edém Tumor Cievy

FASSO 0,762 0,763 0,611 0,167 0,383 0,394

FA 0,805 0,810 0,621 0,685 0,472 0,511
SSO 0,813 0,822 0,625 0,687 0,444 0,511

FASSO 0,721 0,721 0,635 0,641 0,436 0,555
FA 0,771 0,771 0,625 0,562 0,374 0,515

SSO 0,712 0,709 0,634 0,577 0,410 0,535

FASSO 0,711 0,710 0,637 0,615 0,511 0,636
FA 0,649 0,629 0,451 0,687 0,308 0,510

SSO 0,629 0,637 0,451 0,683 0,300 0,510

FASSO 0,693 0,717 0,584 0,660 0,656 0,510
FA 0,696 0,717 0,583 0,552 0,651 0,499

SSO 0,693 0,717 0,584 0,660 0,657 0,509

HG0020

Hmota Patologické tkanivá

HG0009

HG0014

HG0015

Tkanivá

 

Všetky segmentované obrazy sú pôvodné a boli filtrované len mediánovým filtrom. 

Oproti segmentácii rez po reze je zrejmé zlepšenie, najmä čo sa týka segmentácie edému 

a ciev, ktoré boli v predchádzajúcich segmentáciách nižšie ako 0,1 a teraz sa hodnoty 

JACCARDU pohybujú v rozmedzí 0,5 až 0,7. Úspešnosť segmentácie šedej a bielej hmoty je 

tiež vyššia ako pri segmentácii rez po reze. Zároveň ešte stále dochádza k zamieňaniu bielej 

hmoty a edému. Hodnota JACCARD pre tumor je pre každý mozog veľmi rozdielna. Je to 

spôsobené tým, že pri segmentovaní tumoru bolo použitých najviac morfologických úprav na 

dosiahnutie korektného tvaru, a zároveň nekrotizujúce tkanivo zvyklo mať v každej váhovacej 

sekvencii iný tvar. Celkovo bola segmentácia patologických tkanív a ciev negatívne 

ovplyvnená neštandardizovanými hodnotami intenzít medzi rezmi v T1C váhovacej 

sekvencií.  

Veľmi zaujímavým z pohľadu hodnôt JACCARD sa javí mozog HG0020 kde vidíme, 

že všetky algoritmy segmentovali mozog prakticky rovnako úspešne. Je viditeľné, že 

optimalizačné algoritmy aj napriek svojím rozdielnym výhodám a nevýhodám sú schopné 

skončiť na rovnakom výsledku. Takáto situácia je ale daná skôr náhodou.  

Obrázok 5.4 zobrazuje 2 mozgy postihnuté nízkoagresívnymi nádormi, konkrétne 

mozog LG0003 rez 82 a mozog LG0018 rez 76. Tieto nádory sú špecifické tým, že postrádajú 

aktívnu časť tumoru. Na pôvodných obrazoch sa to prejaví chýbajúcou vysokointenzitnou 

zložkou nádoru v T1C váhovanej sekvencií. Na obrázkoch vidíme, že šedá a biela hmota, 

rovnako ako cievy je vysegmentovaná s podobnými výsledkami ako pri vysokoagresívnych 

nádoroch. Chyby nastávajú najmä na prechodoch tkanív. Patologické tkanivo je 

vysegmentované tiež pomerne presne, ale výrazne sa zhoršila schopnosť algoritmu rozlišovať 

medzi edémom a tumorom, nakoľko chýba aktívna časť nádoru, ktorá je hľadaná 
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v segmentácii patologického tkaniva. Znova teda dochádzalo k nesprávnemu označovaniu 

tkanív, s ktorým sme sa  stretli už pri segmentácií rez pre reze. Ďalej sú na výsledku 

segmentácie šedej hmoty prítomné biele bodky v bielej hmote. Tieto biele bodky sú 

indexované ako cievy. Tento problém bol špecifický pre nízkoagresívne nádory, nakoľko prah 

pri segmentovaní ciev v T1C sekvencii bol nastavený s ohľadom na možnosť, že aj 

vysokointenzitné patologické tkanivá môžu ostať zaradené ako fyziologické a tým veľmi 

zvýšiť hľadaný prah. Pri LG nádoroch ale takéto intenzity vôbec nie sú prítomné a preto sa 

môže stať, že prah ciev sa posunie naopak príliš nízko a zaradia sa k nemu aj voxle bielej 

hmoty. Tento problém ale nie je prítomný na všetkých LG nádoroch, je viditeľné, že na 

mozgu LG0003 už sa takéto bodky nevyskytujú. 

Pôvodné dáta Výsledok segmentácie Expertne anotované dáta 

   

   
Obrázok 5.4 Nízkoagresívne nádory. Mozog LG0018 rez 76 (hore) a mozog LG0003 rez 82 

(dole) 
Zobrazuje výsledky pre 4 náhodne vybrané nízkoagresívne mozgy. Aj z tohto vyhodnotenia 

vychádzajú najlepšie algoritmy FASSO a SSO. Ďalej môžeme vidieť, že šedá hmota, biela 

hmota a kosť sú vysegmentované s približne rovnakou úspešnosťou ako pri 

vysokoagresívnych nádoroch. Patologické tkanivá dosahujú podstatne nižších hodnôt, najmä 

kvôli spomínanému nekorektnému indexovaniu. Segmentácia ciev dosahuje tiež nižšie 

hodnoty, dôvod je indexovanie vysokointenzitných pixlov v T1C obraze ako cievy. Objavenie 

týchto impulzných pixlov je spôsobené tým, že z T1C sekvencie mediánovým filtrom prešli 

iba tkanivá označené v predchádzajúcich segmentáciách ako patologické. Vzhľadom na malý 

objem ciev a dlhú výpočtovú dobu mediánovej filtrácie 3D obrazu sa filtrovanie celého T1C 

obrazu zdalo ako kontraproduktívne.  Zaujímavými sa ešte môžu zdať z hľadiska hodnotenia 

mozgy LG0003, kde je oproti ostatným mozgom vysoká hodnota JACCARD pre edém 
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a mozog LG0018 kde je vysoká hodnota JACCARD pre tumor. Tieto výsledky sú spôsobené 

tým, že kvôli nekorektnému označovaniu tkanív bolo takmer celé patologické tkanivo 

označované ako edém pre mozog LG0003 a naopak tumor pre mozog LG0018. Pri mozgu 

LG0025 pravdepodobne došlo k zámene medzi týmito dvomi tkanivami.  

 S výsledkov segmentácie je teda možné povedať, že algoritmus bol vhodnejší na 

segmentovanie vysokoagresívnych nádorov pretože tie obsahovali aktívnu časť tumoru, ktorej 

prítomnosť bola potrebné na úspešnú segmentáciu. 

Tabuľka 5.4 Výsledky segmentácie pomocou kombinovanej informácie pre náhodne vybrané 
nízkooagresívne nádory. Výpočet cez JACCARD 

Kosť Krv
Šedá Biela Lebka Edém Tumor Cievy

FASSO 0,724 0,749 0,603 0,476 0,069 0,209
FA 0,666 0,690 0,603 0,475 0,071 0,209
SSO 0,768 0,815 0,608 0,470 0,064 0,209
FASSO 0,685 0,704 0,609 0,382 0,014 0,148
FA 0,768 0,782 0,605 0,391 0,001 0,148
SSO 0,724 0,744 0,609 0,379 0,014 0,148
FASSO 0,731 0,706 0,593 0,001 0,571 0,388
FA 0,701 0,645 0,577 0,001 0,601 0,388
SSO 0,726 0,693 0,589 0,002 0,571 0,388
FASSO 0,631 0,617 0,614 0,022 0,020 0,274
FA 0,632 0,607 0,607 0,001 0,420 0,274
SSO 0,689 0,688 0,603 0,055 0,016 0,274

LG0018

LG025

Hmota Patologické tkanivá

LG005

LG003

Tkanivá

 

5.4 Porovnanie úspešnosti  3D segmentácie pomocou kombinovanej 
informácie s inými algoritmami 

Ako už bolo v texte spomínané, segmentácia nádoru mozgu je veľmi náročná úloha. 

Kvantitatívne ohodnotenia ukázali veľkú nezhodu medzi ľudskými expertmi v segmentovaní 

rozličných častí nádoru, ktorá sa preukázala hodnotou DICE v rozsahu 74% - 85% 

a ilustrovala náročnosť úlohy.  

Porovnanie úspešnosti segmentácie medzi rozdielnymi algoritmami použitými 

v MICCAI challenge 2013 je možné len pre celkové patologické tkanivá, označované 

v zmienenom článku ako whole a tumor, označovaný v článku ako core. Tabuľka 5.5 

zobrazuje úspešnosť 8 algoritmov ktoré boli použité na segmentovanie poskytnutých 

syntetických dát. Posledný algoritmus vyznačený zelenou je algoritmus vytvorený v tejto 

práci. Na toto porovnanie bol na základe výsledkov vybraný spôsob segmentácie kombinujúci 

všetky váhovacie sekvencie a algoritmus FASSO. Na vytvorenie vyhodnotenia bola použitá 

priemerná hodnota výsledkov segmentácie všetkých poskytnutých mozgov. 

Z výsledkov v tabuľke môžeme vidieť, že ani jeden použitý algoritmus vo výzve 

nesegmentoval patologické tkanivá ani nádor úplne presne, Cez hranicu 90% sa dostal len  

jeden algoritmus, Zikic, a tú dosiahol pri segmentovaní HG tumorov. Tento algoritmus je 
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založený na princípe random forest. Dobrý výsledok tejto segmentácie je ale spôsobený 

použitím celých simulovaných dát na vytvorenie stromov. Vo všeobecnosti môžeme vidieť, 

že úspešnosť segmentácie patologického tkaniva sa pohybovala okolo 83%. Celé patologické 

tkanivo bolo teda segmentované presnejšie ako konkrétny nádor. Zároveň vidíme, že rozdiely 

medzi segmentáciou patologického tkaniva pre LG a HG nádory nie sú veľmi výrazné, 

najväčší je rozdiel 11% pre algoritmus Hamamci. 3D kombinovaná segmentácia dosahovala 

najslabšie výsledky z použitých algoritmov, nerátajúc výsledky algoritmu Shin a Zhao, ale 

výrazne za nimi nezaostala, nakoľko priemerná  hodnota bola 75% a rozdiel medzi 

segmentáciou LG a HG bol len 4%.  Navyše rozdiel medzi týmto algoritmom a algoritmom 

Hamamci v segmentácií patologického tkaniva pre LG nádor bol len 1%.   

Tabuľka 5.5 Porovnanie kvantitatívneho vyhodnotenia segmentácie rôznych algoritmov 
výpočtom DICE. 

LG/HG LG/HG
Bauer 87 87/88 81 86/78 8 (CPU)

Geremia 83 83/82 62 54/66 10 (Cluster)
Hamamci 82 74/85 69 46/80 20 (CPU)

Shin 8 4/10 3 2/4 8 (CPU)
Subbanna 81 81/81 41 42/40 70 (CPU)

Zhao NA na/na na na/na 15 (CPU)
Zikic 91 88/93 86 84/87 2 (CPU)

3D kombinovaná informácia 75 73/77 40 13/66 1 (CPU)

Whole Core
Algoritmus

Výpočtový 
čas

 

Výsledky segmentácie tumoru, v tabuľke vedeného ako Core, sú nižšie a hodnota je 

závislá od použitého algoritmu a typu nádoru. Segmentácia bola úspešnejšia pre HG nádory, 

ktoré obsahovali výraznú aktívnu časť ktorá pravdepodobne uľahčovala segmentáciu. Je 

viditeľné, že v segmentácií HG nádorov prekonala 3D kombinovaná informácia segmentáciu 

pomocou algoritmu Subbanna a vyrovnala sa algoritmu Geremia hodnotou 66%. Veľmi nízko 

skórovala v segmentácií tumoru pre LG tumory. Ako už je v texte spomínané, je to spôsobené 

tým, že segmentácia v T1C bola nastavená na vyhľadávanie aktívnej časti tumoru, a pokiaľ 

toto tkanivo chýbalo, segmentácia nesprávne označovala tkanivá. Takže patologické tkanivo 

ako také bolo segmentované správne, ale nekorektné indexovanie medzi edémom a tumorom 

viedlo k nízkemu výsledku.   

Výpočtový čas mala 3D kombinovaná segmentácia najnižší, segmentovanie jedného 

mozgu prebehlo pod jednu minútu na bežnom počítači. Algoritmus Zikic mal výpočtový čas 

o minútu dlhší a zvyšným algoritmom trvala segmentácia výrazne dlhšie. Najdlhší výpočtový 

čas mal algoritmus Subanna, pomocou ktorého trvala segmentácia jedného mozgu až 70 

minút.  
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Záver 
Cieľom tejto práce bolo naštudovanie problematiky existujúcich segmentačných metód 

a vytvorenie ich literárnej rešerše, ktorou sa zaoberá druhá kapitola tejto práce. Ako metódu 

vhodnú na segmentovanie poskytnutých dát mozgových tkanív z MRI sa vybralo intenzitné 

prahovanie a na výpočet prahov sa využili optimalizačné algoritmy. Algoritmy boli 

implementované v programovom prostredí MATLAB. 

Obrazy boli segmentované pomocou 3 metaheuristických algoritmov a to FA, SSO 

a ich hybridnej verzie FASSO, ktorá mala byť podľa teoretických predpokladov 

najúspešnejšia a v práci sa to aj dokázalo, keďže systematicky nachádzala najvyššiu hodnotu 

entropie v obraze. Obrazy boli segmentované 3 spôsobmi a pre každý spôsob sa testovali 3 

vyššie zmienené metaheuristické algoritmy. 

Prvý spôsob bola segmentácia obrazu rez po reze, opakovaná 2D segmentácia pre 

každý rez obrazu mozgu, kedy bola využitá len jedna váhovacia sekvencia a to konkrétne T1C 

na segmentáciu 6 tkanív. Segmentácia nedávala dobré výsledky z dôvodu prekrývania sa 

intenzít jasu rozličných tkanív, nedostatočného intenzitného rozlíšenia medzi šedou a bielou 

hmotou a z dôvodu, že použité algoritmy sa pri výpočte entropie často zasekávali v lokálnom 

optime. Navyše hodnota entropie pri týchto dátach neodpovedala výslednej segmentácií. 

Ďalej sa v každom reze hľadalo všetkých 6 tkanív a pokiaľ neboli v reze prítomné, 

označovanie tkanív prebiehalo nekorektne.  

Druhý spôsob bola 3D segmentácia obrazu upravených dát. Dáta boli upravené 

pomocou dostupných expertne označených dát, pretože pôvodné dáta boli degradované 

neštandardizovanými hodnotami intenzity medzi rezmi a preto bolo nemožné ich použiť na 

celoobjemovú prahovaciu segmentáciu. Segmentovaný obraz bol tiež T1C váhovaný 

a výsledná segmentácia dávala lepšie výsledky, stále však neboli dostatočné a naďalej 

pretrvával problém s prekrývajúcimi sa intenzitami jasu tkanív. Pozitívum bolo, že výsledok 

segmentácie bol presnejší pri vyššej hodnote entropie.  

Tretí spôsob bola 3D segmentácia pomocou kombinovanej informácie a vytvorila sa 

po overení faktu, že segmentovať mozgy len na základe intenzity jasu z jednej váhovacej 

sekvencie je nedostatočné. Na segmentáciou sa využilo viac váhovacích sekvencií 

vytvorených pre jeden mozog, konkrétne FLAIR, TI, T1C a T2. Na týchto tkanivách boli 

viditeľné rozdielne tkanivá a v rozdielnych intenzitách. Zároveň všetky sekvencie okrem T1C 

boli menej postihnuté neštandardizovanými hodnotami intenzít, takže sa dali použiť na 3D 

segmentovanie v pôvodnej forme. Táto segmentácia vychádzala najlepšie a výsledky 

segmentácie boli stabilnejšie, pretože došlo k zjednodušeniu optimalizačného problému pre 

použité optimalizačné algoritmy. Zároveň sa ale pri segmentovaní LG nádorov znova objavil 

problém nastavovania počtu hľadaných prahov na pevné číslo. HG nádory totiž obsahujú 

aktívnu časť tumoru, ktorá v LG nádoroch nie je prítomná a segmentácia bola nastavená toto 

tkanivo hľadať. Pri segmentácií LG nádorov teda opätovne dochádzalo k nekorektnému 
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označovaniu tkanív a to sa podpísalo k výraznej zámene edému za tumor, aj keď celkové 

patologické tkanivo bolo v rámci možností segmentované korektne. 

V rámci čo najobjektívnejšieho hodnotenia účinnosti algoritmu bola 3D segmentácia 

pomocou kombinovanej informácie porovnaná s ďalšími algoritmami ktoré boli použité 

v MICCAI challenge 2013. Z tohto porovnania metóda nevychádzala víťazne, ale výsledky 

neboli výrazne horšie ako pri ostatných použitých algoritmoch, kedy účinnosť segmentácie 

patologického tkaniva pre HG a LG nádory bola 75% a účinnosť ostatných algoritmov sa 

pohybovala v rozsahu 81% až 87%. Účinnosť segmentácie pre HG tumor bola 66% a táto 

hodnota presiahla úspešnosť niektorých iných algoritmov. Segmentácia LG tumorov dopadla 

najhoršie, kvôli zmieňovanému nekorektnému označovaniu tkanív a úspešnosť bola len 13%. 

Najväčšou výhodou tohto prístupu segmentácie je veľká výpočtová rýchlosť. Vďaka 

tomu, že výpočtová doba 3D segmentácie sa pohybovala okolo 15 sekúnd, bolo možné týchto 

segmentácií spraviť viac, využiť viac obrazov a vzniknutú informáciu medzi nimi 

porovnávať. Tak sa docielilo aj lepšieho výsledku. Výsledná doba behu algoritmu na 3D 

segmentáciu je okolo jednej minúty, v závislosti na výkonnosti počítača. 

Zlepšenie výsledkov segmentácie by bolo možné dosiahnúť využitím informácie z 

ďalších váhovacích sekvencií, prípadne apriórnej informácie o cievnej sústave pri 

segmentovaní ciev. Ďalej je potrebné kvalitnejšie predspracovať dáta, odstrániť bias 

a neštandardizované hodnoty intenzít, ktoré negatívne ovplyvňovali výslednú segmentáciu pri 

všetkých spôsoboch. Ďalej by bolo možné zlepšiť výsledky použitím sofistikovanejšej metódy 

segmentovania obrazu, napríklad s využitím lokálnych vlastností obrazových dát.  
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Zoznam symbolov, veličín a skratiek 
ABC – Artificial Bee Colony 

CT – Computed Tomography 

CPU – Central processing unit 

FA – Firefly Algorithm 

FASSO – hybridný algoritmus FA a SSO 

HG – High glioma 

LG – Low glioma 

MRI – Magnetic Resonance Imaging 

NP-hard – Non-determinist Polynomial Hardness 

PSO – Particle Swarm Optimization (Optimalizace hejnem částic) 

RF – Radiofrekvenčné vlny 

SSO – Social Spider Optimization 
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