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Utvecklingen av artificiell intelligens har
tagit massiva kliv det senaste årtiondet
och tekniken har stor potential att ut-
veckla m̊anga omr̊aden i samhället. Ett
av dessa omr̊aden är behandling av can-
cer i sjukv̊arden. Detta examensarbete
introducerar en ny metod för att träna
AI-algoritmer att automatiskt dela upp
och klassificera olika omr̊aden i en bild.
Denna metod testas sedan för att marke-
ra ut tumörer i magnetröntgenbilder av
hjärnor.

Att dela upp en bild i olika segment och ka-
tegorisera dessa kallas semantisk segmentering.
För forskningen om att f̊a datorer att “först̊a”
bilder är denna uppgift välkänd och återfinns
inom m̊anga tekniska omr̊aden. N̊agra av des-
sa är självkörande bilar, detektering i flygfoton
och satellitbilder och analysering av medicinska
bilder.

Att försöka lösa segmeteringsproblemet med
AI och maskininlärning är n̊agot som det
forskats mycket p̊a de senaste åren och sto-
ra framsteg har gjorts. Precis som alla ma-
skininlärningsalgoritmer behöver de algoritmer
som tagits fram för segmentering “tränas” in-
nan de kan användas. Träningen best̊ar i att,
med hjälp av exempel, lära algoritmen hur en
bra segmentering görs. Träningen är med andra
ord en avgörande del i hur bra en algoritm kom-
mer att fungera och det är p̊a just träningen mitt
arbete fokuserar.

Standardmetoden för att träna AI-algoritmer för
segmentering är i nuläget att använda en stor
mängd data där varje dataexempel best̊ar av
en bild och en “sann” segmenteringmask av bil-
den. Denna typ av maskininlärning, där det för
varje träningsexempel finns tillg̊ang till ett fa-
cit, kallas för väglett lärande. Även om detta
är ett väldigt effektivt sätt att träna algorit-
mer p̊a finns det ett stort problem i att facit-
datan m̊aste konstrueras manuellt. Detta kräver
i de flesta fall mycket tid och mänskligt arbe-
te.

Datan i detta arbete kommer ifr̊an cancerv̊arden
s̊a l̊at oss ta det som exempel. En av de van-
ligaste behandlingsmetoderna för tumörer är
str̊albehandling och detta kräver en segmenterad
röntgenbild av det cancerdrabbade omr̊adet för
att inte skada frisk vävnad under behandlingen.
För att göra segmenteringen manuellt krävs fler-
talet arbetstimmar av en specialutbildad läkare,
vilket gör det till en b̊ade dyr och tidskrävande
process. En AI-algoritm som hjälper till att
automatisera segmenteringen skulle naturligtvis
underlätta, men i dagsläget kräver en s̊adan fort-
farande ett stort antal segmenterade bilder för
träning. Faktumet att medicinsk data ofta är
känslig ur ett sekretessperspektiv kan även in-
nebära att delning av segmenterade bilder mel-
lan sjukhus och länder kan försv̊aras.

För att delvis r̊ada bot p̊a detta introducerar
mitt arbete en träningsmetod för segmentering
som använder sig av semi-väglätt lärande. Som
namnet antyder innebär semi-väglätt lärande
att medan man utnyttjar dataexempel med fa-
cit precis som i väglett lärande utnyttjar man
ocks̊a dataexempel utan n̊agot facit. I v̊art
fall betyder det att en segmenteringsalgoritm
tränas med röntgenbilder b̊ade med och ut-
an tillhörande segmenteringsmask. Experiment
gjorda i arbetet visar att utnyttjandet av bil-
der utan segmenteringsmask i träningen ger ett
prestandalyft för den tränade algoritmen. Vad
som är än mer intressant är ytterligare experi-
ment tyder p̊a att detta även gäller d̊a samma
röntgenbilder används med och utan segmente-
ringsmask.

Sammanfattningsvis öppnar denna nya
träningsmetod upp möjligheter för att träna AI-
baserade segmenteringsalgoritmer med färre seg-
menterade bilder. Utöver det verkar den ocks̊a
kunna höja algoritmens prestanda genom att
träna med och utan segmenteringsmask. Även
om medicinska bilder var i fokus i det här arbetet
kan metoden appliceras p̊a segmenteringsalgo-
ritmer var de än används.


