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1 Introdução

O Aprendizado de Máquina (Machine Learning) engloba técnicas computacionais desenvolvidas com

o objetivo de ensinar o computador a reconhecer padrões a partir de um certo conjunto de dados, de tal

modo que ele possa vir a identificá-los automaticamente em instâncias que nunca foram antes observadas.

Um exemplo disso seria treinar a máquina para reconhecer o rosto de uma certa pessoa em imagens,

utilizando, para tanto, uma série de fotografias contendo a face dela. Tais técnicas vem revolucionando

diversas áreas da Ciência, incluindo a análise de imagens Médicas e Biológicas para auxiliar na detecção

e/ou diagnóstico de doenças, por exemplo. Mesmo com o avanço recente das técnicas de aprendizado

de máquina, o sucesso depende de um bom conjunto de treinamento com instâncias anotadas indicando

a presença (ou não) do padrão que se pretende reconhecer posteriormente. De fato, métodos avançados

de aprendizado de máquina, como aqueles baseados em Aprendizado Profundo [1] (Deep Learning),

necessitam de uma grande quantidade de instâncias anotadas para realizar um treinamento apropriado,

visando modelar matematicamente os padrões a serem reconhecidos.

No contexto de análise de imagens Biológicas, esse é um grande desafio. O número de imagens

adquiridas é normalmente pequeno, devido à questões éticas (e.g. coletas de biópsias ou uso de animais

de experimentação) e de prepação (e.g. processamento histológico, tratamento de contraste de imagens de

raios-X, etc). Mais cŕıtico ainda é o processo de anotação dessas imagens, que requer pessoal especializado

no reconhecimento de determinados padrões, além de atenção meticulosa nas marcações. Neste cenário,

um dos principais objetivos da análise de imagens é quantificar estruturas biológicas, o que deve ser feito

a partir de segmentação. A segmentação é um processo de reconhecimento de padrões no qual a ideia

é particionar a imagem em regiões condizentes com os objetos semânticos/estruturas que a compõem

(e.g. delimitação de células em imagens de microscopia, Figura 1). Diversas técnicas de aprendizado
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de máquinas vem sendo propostas para segmentar imagens, mas o desafio de anotar interativamente um

conjunto inicial de treinamento ainda permanece em aberto. Isso limita a aplicabilidade desses métodos

em contextos como a análise de imagens 3D de grande porte geradas por microscopia por raios-X, como

aquelas adquiridas na linha de tomografia por luz śıncrotron (linha IMX) do Laboratório Nacional de

Luz Śıncrotron (LNLS), no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). Logo, a

segmentação dessas imagens acaba sendo restrita a técnicas arcaicas de processamento de imagens, como

a transformada de watershed [2, 3].

Figura 1: Segmentação de células do meristema apical da planta Arabidopsis thaliana [4].

Este projeto de pesquisa tem por intuito construir conjuntos de treinamento para o aprendizado de

máquina, contendo a segmentação de imagens biológicas, utilizando ferramentas de Aprendizado Ativo [5]

que estão sendo desenvolvidas no LNLS. O Aprendizado Ativo é uma metodologia dentro de Aprendi-

zado de Máquina que visa reduzir a quantidade de dados que precisa ser anotada pelo especialista para

se construir um conjunto de treinamento, prospectando de modo inteligente apenas as instâncias mais

cŕıticas/informativas para rotulação. Deste modo, esperamos viabilizar o treinamento de métodos de

Aprendizado Profundo [1] para segmentar automaticamente novas imagens que serão adquiridas na linha

de luz IMX.

2 Objetivos

O objetivo desta proposta é produzir conjuntos de treinamento contendo imagens 3D segmentadas de

amostras biológicas, utilizando ferramentas computacionais de Aprendizado Ativo. Em particular, o foco

do projeto está na aplicação e avaliação das ferramentas que vem sendo desenvolvidas para determinar

a facilidade e robustez de uso, com o intuito de: i) de prover feedback para melhorias das mesmas e
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ii) auxiliar no processo de segmentação e análise dos dados para projetos que envolvam, em especial,

amostras biológicas.

3 Metodologia

O Grupo de Computação Cient́ıfica do LNLS vem desenvolvendo algoritmos que utilizam Aprendizado

de Máquinas para segmentar de modo automático e semi-automático imagens tridimensionais de grande

porte produzidas por micro e nanotomografia, a serem adquiridas na linha de luz MOGNO do projeto Sirius

(sucessora da IMX no novo acelerador). Em ambos os modos de operação, a interação do especialista é

necessária para auxiliar no treinamento desses algoritmos através da segmentação interativa das imagens.

Para facilitar esse processo, uma das linhas de pesquisa do grupo foca no desenvolvimento de ferra-

mentas baseadas em Aprendizado Ativo para segmentar interativamente uma imagem. Utilizando uma

inferface gráfica amigável, a ferramenta i) parte de uma imagem não segmentada, ii) solicita ao espe-

cialista (ou usuário da linha) que segmente porções dela, iii) aprende com essa reduzida informação e

classifica automaticamente outras regiões da imagem, iv) exibe para o usuário da ferramenta locais que

possivelmente contém erros que deverão ser corrigidos e v) melhora o treinamento do algoritmo com a

nova informação corrigida visando concluir a segmentação de modo mais rápido. Em seguida, espera-se

que a segmentação dessas imagens possibilite o treinamento de algoritmos completamente automáticos

para segmentar novas amostras (imagens) de modo que a análise estat́ıstica dos dados quantitativos

obtidos seja viabilizada.

Neste projeto, a ferramenta desenvolvida será avaliada na segmentação de imagens de microtomografia

de amostras biológicas relevantes a projetos relacionados a estudos de doenças virais durante o desenvol-

vimento embrionário, ou ainda em plataformas de testes biológicos em ensaios celulares. As imagens serão

segmentadas utilizando a técnica proposta e a usabilidade dela será comparada com a da segmentação

interativa utilizando métodos tradicionais de processamento de imagens, implementados no software co-

mercial Avizo/Amira [6], regularmente utilizado pelos usuários e pesquisadores da IMX. O objetivo é medir

quantitativamente e qualitativamente a convergência da ferramenta, bem como avaliar a quantidade de

tempo que foi gasto para resolver o problema como forma de medir o esforço interativo empregado no

processo.

4 Resultados Esperados

Esperamos que a ferramenta desenvolvida seja aprimorada com os resultados de usabilidade obtidos

com este projeto. Ademais, esperamos que no fim do projeto um conjunto razoável de imagens tenha

sido segmentado para viabilizar o treinamento de métodos automáticos que consigam segmentar novas
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amostras automaticamente, com robustez e acurácia. Esses dados serão fundamentais para o sucesso da

pesquisa biológica aplicada. Isso porque um número amostral considerável de imagens é necessário para

a geração de dados estat́ısticos significantes.
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