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:סמינר תכנות תחרותי עם למידה חישובית בהנחיית

.כהןשראלר "ד

.מאת אור לוי ועפר פריץ



הבעיה שבאנו לפתור 

הן גורם מוביל למוות  , כגון מחלות ניווניות כמו אלצהיימר וגידולי מוח, הפרעות נוירולוגיות•

קשה לכמת עד כמה ההפרעות הקטלניות הללו מגיבות  , עם זאת. ולנכות ברחבי העולם

שהיא גם  , אחת השיטות המקובלות היא סקירת תאים עצביים באמצעות מיקרוסקופ. לטיפול

פילוח תאים עצביים בודדים בתמונות מיקרוסקופיות  , למרבה הצער. נגישה וגם לא פולשנית

יכול  -בעזרת ראייה ממוחשבת -של תאים אלה מדוייקפילוח . יכול להיות מאתגר ועתיר זמן

.להוביל לגילויי תרופות חדשות ויעילות לטיפול במיליוני אנשים עם הפרעות אלו

אנו מנסים לשפר את ביצועי הרשתות הקיימות להצבת  , בו אנו משתתפיםOCRבמחקר ה•

state of the art וכמו כן ליצור רשת  , ועיבוד תמונה מקדיםאוגמנטציותבאמצעות , חדש

...(אותיות שמשתקפות מהדף האחורי, אותיות מחוקות, דיו מרוח)חזקה ועמידה לרעשים 



?אז אל מי פונה העבודה שלנו

חברה בינלאומית למחקר –SARTORIUSתאי המוח פונה אל חברת סגמנטציית, ראשית•

ניסינו לתרום  KAGGLEבתחרות דרך אתר בהשתתפותינו. מדעי החיים ותעשיית הביו

.והשיגנו נשלחו אל החברה להמשך מחקר, לחקר תאי המוח

עבודת המחקר שלנו ברשתות זיהוי אופטיות פונה אל קהל המחקר במדעי המחשב  •

נשאף לפרסם מאמר –באם נשפר את הביצועים הקיימים כיום . ולמידה עמוקה בפרט

.הפונה אל הקהילה המדעית



?מה עשינו בעצם
SARTORIUS

מאגר המידע . על מנת לחזות תאים חולניים במוחDetectron2אימנו את הרשת •

אותם , סוגים5-שלנו היה תצלומי מוח שבחלקם מופיעות הפרעות נוירולוגיות מ

.התבקשנו לאבחן

כאשר בסיס הלמידה   transfer learningאימון הרשת התבצע באמצעות •

הרשת בעזרת  " קצה"ולאחר מכן אימנו את COCOהתבצע על מאגר המידע 

למיקסום  finetuningעשינו , לאחר אימון ראשוני. הדאתה הניתן בתחרות

.התוצאות שלנו



?מה עשינו בעצם
OCR RESEARCH

ויצירת  , לינאריות ולא לינאריותאוגמנטציותידי -התפקיד שלנו הוא להרחיב את מאגר המידע על•

.מילון נרחב מהקיים

לינאריות ביצענו בשינויים קוסמטיים של התמונות מהמאגר הקייםאוגמנטציות•

.               עשינו הקרנות ושינוי זוויות, מתחנו וכיווצנו, שינינו צבעים, החלפנו רקעים. 1•

זאת אומרת שהקמנו מאגר אותיות לכל  , לכל כותב במאגר עשינו מיצוי של סגנון הכתיבה שלו. 2•

.וכך יצרנו מאגר כתב חדש מונחה אותיות לעומת מילים, כותב תוך התחשבות באינדקס האות

להפקת כתבי יד ממוחשבים על ScrableGanביצענו שימוש ברשת –לא לינאריות אוגמנטציות•

האחד זהה למאגר : מאגרי תמונות חדשים2בתהליך זה הפקנו . בסיס סגנון הכתיבה הקיים במאגר

.בויקיפדיהוהשני גדול בהרבה ומורכב מלל הקיים , מבחינת מללהקייים



:תוצאות

Class loss – 0.4195

Box loss – 0.5469

Mask loss – 0.3357

RPN class – 0.1692

RPN loc – 0.2344

Metadata:

LR – 2.5^-6

Epochs – 2000

Treshold for detection – 0.5

2 GPU’s

2 images per batch







פתרונות קיימים

לא הגענו אל המקום  –בה השתתפנו ןלתחרותבכל הנוגע לזיהוי תאים במוח •

אך גם הם עדיין לא  , הראשון ועל כן קיימים אלגוריתמים איכותיים יותר לפתרון

...  מגיעים לרמה מספקת של ביצועים

ביותרהטובהלרשתנחשבתGoogleוHPי"עפותחהאשרTESSERACTהרשת •

open)באינטרנטהנגישה source )  אך עדיין קיימות ברשת זו מגבלות כאשר

עובד עם   tesseract. )מתעסקים בתמונה סרוקה ובכתבי יד עם פונט לא מוגד

(.Wordעבור פונטים של 90%ביצועים מעל 



...לסיכום

הכרנו את השוק  , במהלך הפרויקטים העמקנו את הידע ברשתות למידה עמוקות•

.הקיים וחלק מן הבעיות הקיימות היום בתחום הראייה הממוחשבת

imageחשובכמההבנו• preprocessingעבור שיפור יכולות הזיהוי של רשתות.

.בכתיבת קוד תחרותיתהתנסינו•

.זיהוי כתבי הידבתחוםחידשלתתמנתעלפועליםעודנו•


