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Özetçe —Bu çalışmada Q-yönlendirme yönteminin difüzyon
MR fiber traktografi problemine uygulanması önerilmiştir. Bu
sayede yerel akış çizgisi yöntemlerinin avantajlarından fay-
dalanırken, her noktada yerel doku yönelimleri yerine yolun
toplam maliyetini göz önüne alarak global yöntemlerin sağlam-
lığını elde etmek hedeflenmektedir. Önerilen Q-yönlendirmeye
dayalı traktografi yöntemi, insan beyninin ana ak madde bağlan-
tılarını taklit eden gerçekçi bir difüzyon fantomu olan FiberCup
fantomu üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, önerilen
yöntemin difüzyon MR fiber traktografi problemindeki potan-
siyelini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler—pekiştirmeli öğrenme, difüzyon MR, trak-
tografi, fantom, Q-yönlendirme, Q-öğrenme.

Abstract—In this study, the application of Q-routing method
to the diffusion MR fiber tractography problem is proposed.
In this way, while benefiting from the advantages of the local
streamline methods, to obtain the robustness of global methods by
considering the total cost of the path instead of local orientations
is aimed. The proposed Q-routing based method, is evaluated on
the FiberCup phantom, which is a diffusion phantom mimicing
the fiber connections of the human cerebral white matter. The
results reveal the potential of the proposed method on the
diffusion MR fiber tractography problem.

Keywords—reinforcement learning, diffusion MR, tractography,
phantom, Q-routing, Q-learning.

I. GİRİŞ

Difüzyon MR fiber traktografi (DMR-FT),
kortikal/subkortikal bölgeler arasındaki sinirsel bağlantıyı
araştırmak ve hastalıklar veya cerrahi operasyonlar nedeniyle
sinir liflerinde meydana gelen bozulmaları değerlendirmek
için uygulanan popüler bir beyin görüntüleme tekniğidir.
Difüzyon traktografi tekniğinde amaç, doku mikro yapısına
bağlı olarak suyun öz-difüzyon ölçümlerindeki değişiklikleri
değerlendirerek, uzak beyin bölgeleri arasındaki ak madde
yolaklarını belirlemektir. Bu amaçla kullanılan yöntemler
yerel ve global olarak iki ana grupta değerlendirilebilir.

Deterministik veya olasılıksal akış çizgisi gibi yerel yön-
temlerde; belirlenen bir çekirdek noktadan başlanır ve yerel

doku yönelimleri takip edilerek olası yolaklar belirlenir [1],
[2]. Bu yöntemler kolay anlaşılmaları ve yerel ön bilgi-
lerin kolayca aktarılabilmesi nedeniyle yaygın olarak kullanıl-
maktadır. Ancak bu yöntemler yerel doku yönelimlerindeki
gürültüye karşı hassastırlar ve başarıları bağlantı uzunluğuyla
düşmektedir [3]. Global traktografi yöntemi olan Jeodezik trak-
tografi yöntemleri ise, yerel difüzyon ölçümleri kullanılarak
oluşturulan, yönlendirilmemiş graflar üzerinde en kısa yol
hesaplamasına dayanır [4], [5]. En kısa yol yöntemlerinde
yolaklar değil, bölgeler arası bağlılıklar elde edilir. Yerel
önbilginin aktarılması güçtür [6]. Uzak bağlantıları çıkarmada
başarı gösterseler de, bağlantıları abartarak hatalı pozitifler
verebilmektedirler [5].

Pekiştirmeli öğrenme, gözetimli ve gözetimsiz öğrenmeden
farklı olarak çalışan bir makine öğrenmesi metodudur. Bu
öğrenme çeşidi, ajan, çevre, ödül, durum ve eylem terim-
lerinden oluşur ve ajan ile çevrenin etkileşimi temelinde çalışır.
Ajan, her adımda kendisine bir eylem seçerek yeni bir duruma
geçer ve her eylemde aldığı ödül geri bildirimleriyle çevreyi
tanır ve hareketlerini ona göre seçer. Pekiştirmeli öğrenmenin
en çok kullanılan algoritması Q-öğrenme’dir. Q-öğrenme’de
ajan, her adımda edindiği tecrübeleri Q tablosunda tutar ve
yapacağı eylemlerde bu tablodan yararlanarak ödülünü en
yüksek değere taşımaya çalışır [7].

Q-yönlendirme (Q-routing), bir iletişim ağındaki paket
yönlendirmesi problemine Q-öğrenme’nin doğrudan uygu-
landığı bir yöntemdir [8]. Q-öğrenme’den farklı olarak ajanın
aldığı herhangi bir eylem için ödül yerine bir maliyet tanım-
lanmaktadır ve ajan en düşük maliyetle ilerlemeye çalışır. Q-
yönlendirme yönteminin özellikle yüksek ağ yükünde en kısa
yollar yöntemine göre ağ üzerinde daha hızlı yönlendirme
sağladığı raporlanmıştır [8].

Bu çalışmada Q-yönlendirme yönteminin Difüzyon MR
fiber traktografi problemine uygulanması önerilmiştir. Bu
sayede yerel akış çizgisi yöntemlerinin avantajlarından fay-
dalanırken, her noktada yerel doku yönelimleri yerine yolun
toplam maliyetini göz önüne alarak global yöntemlerin sağlam-
lığını elde etmek hedeflenmektedir.978-1-7281-8073-1/20/ $31.00 c©2020 IEEE
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II. YÖNTEM

A. Q-yönlendirme

Bu bölümde Q-yönlendirme yönteminin bir çizge üzerinde
yolların hesaplanması için kullanılması anlatılmaktadır. G =
(V,E) , V düğüm kümesi ve E ∈ V ×V kenar kümesinin oluş-
turduğu yönsüz ve ağırlıklı bir çizge olsun. Kenar kümesindeki
her bir kenara, e ∈ E, maliyeti temsil eden bir değer w(e) ∈ R
atanmış olsun. Örnek bir çizge Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1: Örnek bir çizge.

Q-yönlendirme ajan, çevre, durum, eylem ve maliyet, ter-
imlerinden oluşur ve ajan ile çevrenin etkileşimi temelinde
çalışır. Bu çalışmada durum kümesi (D), eylem kümesi (A)
ve maliyet işlevi (M) şu şekilde tanımlanmıştır:

D = V (1)

A = {←,↖, ↑,↗,→,↘, ↓,↙} (2)

M : D ×A → R (3)

Durum değiştirme işlevi δ : D × A → D, herhangi bir
d ∈ D durumundaki ajanın eylem kümesinden bir a ∈ A
eylemiyle d′ = δ(d, a) durumuna geçişini belirtir. Bu durum
değişikliğinin maliyeti (M(d, a)) eyleme karşılık gelen kenarın
ağırlığı ile belirlenir.

Pekiştirmeli öğrenmede amaç ajanın herhangi bir durumda
alacağı eylemin uzun vadeli maliyetini öğrenmektir. Her durum
için olası eylemlerin uzun vadeli maliyetlerini belirten bir
Q : D × A → R fonksiyonu tanımlanır. Q fonksiyonuna
ilk değer olarak Q0(d, a) = 0 atanarak, ajanın eğitimi, yani
Q fonksiyonun belirlenmesi şu şekilde yapılır: Her bir eğitim
adımında ajan için rastgele bir durum (d ∈ D) ve eylem
(a ∈ A) seçilerek t adımında Qt(v, a) değeri şu şekilde
güncellenir:

Qt+1(d, a) = (1− η)Qt(d, a) + η
[
M(d, a) +M ′] (4)

Burada η öğrenme oranıdır. M ′ terimi ise şu şekilde hesa-
planır:

M ′ = min
a′

{Qt(d′, a′) : d′ = δ(d, a), a′ ∈ A} (5)

Şekil 1’de verilen çizge için 50000 döngü sonucunda oluş-
turulmuş Q değerleri Şekil 2’deki diyagramda sunulmuştur.
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Şekil 2: Örnek çizge için hesaplanan Q değerleri.

Q işlevi hesaplandıktan sonra d durumundaki bir ajan için
tercih edilen eylem, a∗, şu şekilde belirlenir:

a∗ = argmin
a

{Q(d, a) : a ∈ A} (6)

Buna göre, d0 durumundan başlayan ajan için yol, şu
yinelemeyle belirlenir:

dt+1 = δ(dt, a∗) (7)

Şekil 3’deki diyagramlarda farklı ilk durumlardan
başlatılan ajanlar için belirlenen yollar verilmiştir.

B. Q-yönlendirmeye Dayalı Traktografi Yönteminin Difüzyon
Fantomu Üzerinde Uygulanması

Bu bölümde, insan beyninin ana ak madde bağlantılarını
taklit eden gerçekçi bir difüzyon fantomu olan FiberCup
fantomu üzerinde, önerilen Q-yönlendirmeye dayalı traktografi
yöntemi uygulanmıştır. Fiber dağılımı bilinen FiberCup fan-
tomunun difüzyon ağırlıklı MR görüntülerinden oluşan Trac-
tometer yarışması veri kümesi1 kullanılmıştır [9]. Fantomun
b = 1500 değeriyle alınmış ortalama verisinin 64 × 64 piksel
boyutundaki orta kesiti kullanılmıştır. Fantom üzerinde gerçek
bağlantı yolları ve her iki uçta yer alan çekirdek bölgeler [9]’e
uygun olarak tanımlanmış ve Şekil 4’de sunulmuştur.

Fantom için fiber yönelim dağılımı alanı (fODF) kısıtlı
küresel dekonvolusyon yöntemiyle hesaplanmıştır [10]. Çizge
kenarlarının ağırlıkları (w(e)) fODF’lerden elde edilen yerel
bağlılıklara negatif logaritma uygulanmasıyla, en-kısa yollar
yöntemlerinde kullanılan ve [5] çalışmasında verildiği şekilde
hesaplanmıştır. Sınırlarda, veri hacminin dışına doğru olan
eylemler, maliyet işlevinde yüksek değerler atanarak kısıtlan-
mıştır. Q işlevi, (4)’de verilen yineleme 5x106 kere tekrar
edilerek ve 0.7 öğrenme oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

1http://www.tractometer.org internet sayfasından erişilebilir.



217

19-20 Kasım 2020
ONLINE

2

4

4 3 8

1

3 7 1

8

5

8 9

7 6 3

4 4 4

4 1

14

6 2 1

2 7 5

2

4

4 3 8

1

3 7 1

8

5

8 9

7 6 3

4 4 4

4

14

6 2 1

2 7 5

1

Şekil 3: Örnek çizge üstünde iki farklı ilk durumdan başlatılan
ajanlar ile elde edilen yollar.

Şekil 4: Fantom üzerinde gerçek bağlantı yolları ve her iki uçta
yer alan çekirdek bölgeler.

Fantom üzerinde yolakların belirlemesinde ajanların ilk
durumları çekirdek bölgeler olarak atanmıştır. Ajan için ter-
cih edilen yolun belirlenmesinde (7)’de verilen yineleme 30
kere tekrar edilerek uygulanmıştır. Ajanın pozitif döngüye
girmemesi için her adımda, duruma dönüş yapan eylemlere
Q işlevinde yüksek değer eklenmiştir. Böylece elde edilen

yolun kendisiyle kesişmemesi sağlanmıştır. Benzer şekilde,
ajanın yolundaki kıvrımları kısıtlamak için her adımda, belli
bir açıdan fazla kıvrımlı eylemlere Q işlevinde yüksek değer
eklenmiştir. Böylelikle ajanın hareketindeki sert dönüşler en-
gellenmiştir. Burada en fazla kıvrılma 45o ve 90o olmak üzere
iki farklı limit kullanılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Karşılaştırma amacıyla, aynı fiber yönelim dağılımı
fonksiyonu (fODF) ve çekirdekler için deterministik akış
çizgisi traktografisi Dipy paketinde uyarlandığı şekilde gerçek-
leştirilmiştir [11].

III. SONUÇLAR

Sistemin eğitiminin yakınsamasını ölçmek için, (4)’de ver-
ilen yinelemenin her adımında toplam Q değeri hesaplanarak
Şekil 5’deki grafik üzerinde gösterilmiştir.

Şekil 5: Eğitim süresince toplam Q değerlerinin değişimi.

FiberCup difüzyon fantomu üzerinde Q-yönlendirmeye
dayalı traktografi yöntemiyle, her bir çekirdek için farklı
kıvrılma kısıtlamalarıyla elde edilen sonuçlar Şekil 6-8’de
fantomun b0 MR görüntüsü üzerinde çizilerek gösterilmiştir.

Şekil 6: Kıvrılma kısıtlaması olmadan elde edilen sonuçlar.
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Şekil 7: 90o den büyük kıvrılmaların kısıtlanmasıyla elde
edilen sonuçlar.

Şekil 8: 45o den büyük kıvrılmaların kısıtlanmasıyla elde
edilen sonuçlar.

IV. TARTIŞMA

Bu çalışmada difüzyon fantomu üzerindeki fiber yolak-
ları belirlemek için Q-yönlendirme yönteminin kullanılması
önerilmiştir. 3 farklı miktarda kıvrılma kısıtlması ugulanarak
elde edilen sonuçlar aynı koşullarda uyugulanan deterministik
akış çizgisi traktografi yöntemi sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.
Deterministik traktografi yolakları daha fazla takip etme eğil-
mindedir. Buna en yakın sonuç 45o’den büyük kıvrılmaların
kısıtlandığı durumda elde edilmiştir. Ancak Q-yönlendirme’de
durma kriteri olarak adım sayısı kullanıldığı için ajanlar hedefi
geçtikten sonra da eyleme devam etmektedirler. 45o’den büyük
kıvrılmaların kısıtlaması ve deterministik akış çizgisi yön-
temleri 3/7 yolakta her iki uçtan da başlandığında doğru
hedef noktasına ulaşabilmişlerdir. Ancak kısıtlamanın olmadığı
ve 90o olduğu durumlarda bu 3 yolaktan birinde sadece bir
uçtan doğru sonuç elde edilebilmiştir. Fiber kesişimleri değer-
lendirildiğinde her 3 yöntem de kesişim noktalarında başarı
gösterememişlerdir. Pekiştirmeli öğrenme yöntemini rastgele-
likle desteklemek (ε-greedy) daha global bir en iyi çözüm
bularak, kesişim noktalarındaki başarıyı arttırabilir.

Şekil 9: Deterministik akış çizgisi traktografi yöntemiyle elde
edilen sonuçlar.

Önerilen Q-yönlendirmeye dayalı yöntem, hem en kısa
yollar yönteminin global özelliklerini barındırmakta, hem de
akış çizgisi yöntemlerine benzer bir uygulama sağlamaktadır.
Elde edilen bulgular, önerilen yöntemin difüzyon MR fiber
traktografi problemindeki potansiyelini ortaya koymaktadır.
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