
 

Transformation av cellbilder med djupa neuronnät 

 
Blodanalys är en viktig del av dagens sjukvård och idag används ofta digitala mikroskop vilket 

innebär att man tittar på digitala bilder av blodceller som såklart måste var av hög kvalitet. 

CellaVision har två generationer av mikroskopsystem som har olika bra optik. I det här arbetet 

försöker vi göra en transformation av bilderna som är tagna med sämre optik så att det ser ut som 

att dom är tagna med den bättre optiken. 

 
Blodanalys används bland annat för a� ställa diagnoser och hi�a olika parasiter i blodet, �ll exempel 
malaria. CellaVision �llverkar digitala mikroskopsystem och �llhörande analysprogram vilket snabbar 
upp arbetsflödet väsentligt då tradi�onell mikroskopi är den del som tar mest �d inom hematologi 
idag. Hematologi är den del av sjukvården som handlar om blodet, t.ex. blodsjukdomar. Det är vik�gt 
a� bilder av blodceller ser likadana ut i e� digitalt mikroskop som i e� tradi�onellt, och även a� 
bilderna har hög kvalitet. Därför u�örs en hel del bildbehandling på de digitala bilderna. CellaVision 
har olika system med olika op�k vilket gör a� de digitala bilderna i råformat från olika system ser 
olika ut. Systemen från CellaVisions andra genera�on har bä�re op�k än systemen från den tredje 
och nuvarande genera�onen. Problemet vi har försökt lösa i de�a exjobb är a� ta fram en 
transforma�on från den tredje genera�onens system �ll den andra genera�onens system. Vårt mål är 
a� på så sä� få en högre kvalitet på bilderna från den tredje genera�onen. 
 
Vi har använt oss av så kallade neurala nätverk för a� göra denna transforma�on. Man kan se våra 
neurala nätverk som svarta lådor där man stoppar in en bild från e� tredje genera�onens system och 
ut hoppas vi få en bild som ser ut som den kommer från den andra genera�onen. Våra resultat 
bygger på en rela�vt ny idé där man låter neurala nätverk tävla mot varandra. Idén är simpel. Tänk er 
e� scenario där en person försöker förfalska pengar och en polis försöker avgöra om pengarna är 
äkta eller falska. Förfalskaren och polisen är �ll en början helt ovetande om hur de äkta pengarna ser 
ut. Därför börjar förfalskaren med a� �llverka något helt slumpmässigt. Däre�er får polisen se de 
förfalskade “pengarna” och äkta pengar för a� lära sig skillnaden. Polisen är en aning korrupt och 
berä�ar för förfalskaren hur bra förfalskningen är och vad som behöver förbä�ras. Nu kan 
förfalskaren använda informa�onen från polisen för a� �llverka bä�re pengar. De�a blir e� spel 
mellan de två personerna där båda två hela �den förbä�ras, förfalskaren blir bä�re på a� göra 
verklighetstrogna pengar och polisen blir bä�re på a� skilja förfalskade pengar från äkta pengar.  
 
Hur kopplar man då de�a �ll a� transformera bilder? Idén är a� låta e� neuralt nätverk vara 
förfalskaren och låta e� annat neuralt nätverk vara polisen. Istället för pengar ska förfalskaren 
omvandla bilder från genera�on tre �ll genera�on två och polisen försöker avgöra om bilderna är 
från genera�on två. Förhoppningen är a� förfalskaren ska bli så bra på a� omvandla bilderna a� 
polisen inte längre kan se någon skillnad. Med hjälp av dessa metoder har vi få� väldigt lovande 
resultat och vi hoppas a� det i fram�den kan implementeras i rik�ga system. 
 
 
 
 
 
 


