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Med vanliga MR-bilder kan det vara sv̊art att följa behandlingen av cancer.
Ofta kan det se ut som att tumörer växer när man egentligen har behandlat
en tumör med framg̊ang. Det kan behövas mer avancerade MR-tekniker som
skapar en sammansatt bild av flera bilder. Med det kan man skapa bilder som
visar hur blod flödar, vilket kan identifiera cancertumörer med större framg̊ang.

För att skapa en sammansatt bild av flera bilder krävs det att man kan
matchade olika bilderna med varandra. Det är inte helt enkelt d̊a den som
skannas av MR-kameran andas under tiden d̊a bilderna tas. Andningen gör att
viktiga flyttar p̊a sig och inte är p̊a samma plats i tv̊a olika bilder. Innan man
kan göra en sammansatt bild behöver förändringen som andningen har skapat
tas höjd för.

Detta görs genom att matcha delar av de olika bilderna för att se hur de
ändrats, detta kallas för bildregistrering. Det finns metoder för att göra detta,
men de kräver ofta väldigt mycket datorkraft och tar därför väldigt l̊ang tid att
använda. Det är inte ovanligt att de kan ta en hel dag att registrera en serie
MR-skanningar till en sammansatt bild.

Under de senaste åren har det gjorts stora framsteg med djup-inlärning i
flera fält. Djup-inlärning g̊ar ut p̊a att ett neuralt nätvärk tränas p̊a stora
mängder data för att hitta samband som kan användas för att utföra n̊agot
p̊a generaliserad data som liknar den man använt för att träna. Till exempel
skulle man kunna träna ett nätverk p̊a stora mängder MR-skanningar för lära
nätverket hur bilderna ska registrerar. Det är vad jag har gjort i mitt projekt.
En av de stora fördelarna med djup-inlärning är att de är väldigt snabba, efter
att de har tränats.

En modell tränades med hjälp av djup-inlärning. Flera varianter av modellen
med olika krav p̊a registreringen undersöktes. De bästa varianterna gjorde en
godtarbar registrering, men den var inte lika bra som de traditionella l̊angsamma
metoderna. Däremot gick dom väldigt snabbt att köra efter träning. Metoden
med djup-inlärning blir ocks̊a bättre ju mer data som används, s̊a med mer data
är det inte omöjligt att de skulle passera de traditionella metoderna.
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