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Περίληψη 
 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται μια μελέτη σχετικά με τη χρησιμότητα του 

ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ), ως βιομετρικό μέσο για την αίσθηση πόνου, για εφαρμογή 

κυρίως σε μη-επικοινωνιακούς ασθενείς. Αρκετές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει αυτή τη 

χρησιμότητα κάνοντας εξαγωγή χαρακτηριστικών και παρατηρώντας μεταβολές που σχετίζονται 

με τον πόνο, με στόχο την ανίχνευσή του και σε πολλές περιπτώσεις αξιολογώντας και τη 

ένταση του. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση των πιθανών διαφορών 

μεταξύ καταστάσεων ύπαρξης και απουσίας πόνου, καθώς και μια προσπάθεια αξιολόγησης της 

έντασής του, στις καταγραφές του πηγαίου σήματος ΗΕΓ (Raw EEG). Χρησιμοποιώντας το 

πρωτόκολλο της δοκιμής αντοχής ψύχους  (“Cold Pressor Test” - CPT), και αναλύοντας της 

ΗΕΓ καταγραφές, γίνετε μια προσπάθεια ανίχνευσης και αξιολόγησης του πόνου 

χρησιμοποιώντας τεχνικές ανάλυσης βιοσήματος, μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων.    
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Abstract 
 

In this diploma thesis, a study is made concerning the ability of EEG analysis to assess body 

pain, for application mainly to non-communicating patients. Several studies have confirmed this 

idea, analyzing EEG by extracting several features and identifying the alterations related to body 

pain severity. The purpose of this study is to evaluate the differences between existence and 

absence of pain as long as assessing its severity, using EEG source signal (Raw EEG) analysis. 

The Cold Pressor Test (CPT) protocol is used, and analyzing the obtained EEG recordings, an 

attempt is made to detect and evaluate body pain using biomedical signal processing, machine 

learning and data mining techniques. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 

1.1 Ορισμός Προβλήματος 
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση της στη καθημερινότητα 

σε τέτοιο βαθμό που αποτελεί κομμάτι της ανθρώπινης καθημερινότητας, έχει οδηγήσει στην 

απορρόφηση της από τη πλειοψηφία των επαγγελμάτων,  καθώς διευκολύνει και βελτιστοποιεί 

την καθημερινή εργασία τους. Σε αυτά τα πλαίσια, η τεχνολογία έχει εγκατασταθεί και στον 

ιατρικό κλάδο και την ιατρική επιστήμη γενικότερα, κατέχοντας πλέον έναν τόσο σημαντικό 

ρόλο στην ιατρική, όπου ακόμα και σύνθετες χειρουργικές επεμβάσεις να πραγματοποιούνται 

πλέον με μαθηματική ακρίβεια, ακόμα και μέσω απομακρυσμένης επικοινωνίας. Έτσι πολλές 

παθήσεις, μέθοδοι θεραπείας και τεχνικές διάγνωσης πλέον μελετώνται προσπαθώντας να 

αξιοποιηθεί η οποιαδήποτε εφαρμογή που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία, και 

επιστρατεύονται όλες οι νέες εξελίξεις για βέλτιστα αποτελέσματα. Η παρούσα διπλωματική 

εργασία αποσκοπεί στο να μελετήσει ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται στις περιπτώσεις μη-

επικοινωνιακών ασθενών, οι οποίοι δε μπορούν να επικοινωνήσουν τη κατάσταση πόνου που 

βρίσκονται, καθιστώντας δύσκολο ή και αδύνατο τον εντοπισμό του προβλήματος και 

περαιτέρω τη διάγνωση, θεραπεία και τη πιθανή ανάρρωση τους. Για να δοθεί λύση στο 

συγκεκριμένο πρόβλημα είναι κατανοητό ότι πρέπει να μελετηθεί ο πόνος ως προς το τι είναι, 

πως μεταδίδεται, πως καταγράφεται και πως μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη καταγραφή του.  

 

Σαν πόνο ορίζουμε τη δυσάρεστη αίσθηση που συνήθως προκύπτει από ένα πολύ έντονο ή 

καταστροφικό σωματικό ερέθισμα. Ο πόνος βιώνεται υποκειμενικά καθώς επηρεάζεται από την 

κατάσταση του εγκεφάλου στον οποίο σχηματίζεται η αίσθηση. Η συνήθεια, η ψυχική 

κατάσταση, το αν βρίσκεται κανείς σε ύπνωση, αν τελεί υπό ουσίες που επιδρούν στο κεντρικό 

νευρικό σύστημα και άλλες παράμετροι, κάνουν την αίσθηση του πόνου υποκειμενική. Ο πόνος 

μεταδίδεται στο νευρικό σύστημα σε μορφή σήματος με παραλήπτη τον εγκέφαλο και εν τέλει 

μπορεί να μελετηθεί μέσω της χρήσης διεπαφών υπολογιστή-ανθρώπου. Η ποσοτική μέτρηση 

του πόνου έχει προσελκύσει πρόσφατα μεγάλη προσοχή λόγω της δυνατότητας εφαρμογής του 

για ένα ευρύ φάσμα ασθενών που πάσχουν από πόνο. Είναι ζωτικής σημασίας να 

πραγματοποιηθεί ποσοτική αξιολόγηση του πόνο για μια τεράστια ομάδα νοσηλευόμενων 

ασθενών που δεν μπορούν να μιλήσουν, όπως οι διασωληνωμένοι ασθενείς, οι 

ημιαναισθητοποιημένοι ασθενείς μετά από μια χειρουργική επέμβαση και ειδικά οι ασθενείς με 

χαμηλή κλίμακα Glasgow comma scale, (GCS), που είναι ένα γνωστό μέτρο του επιπέδου 

συνείδησης. Μία επίσης από τις προκλήσεις των αναισθησιολόγων είναι η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος του πόνου κατά τη διάρκεια των χειρουργείων (π.χ. ορθοπεδική ή νευροχειρουργική 

επέμβαση) για αρκετές ώρες. Ασθενείς με αναισθησία, των οποίων οι δόσεις των αναλγητικών 

πόνου δεν είναι καλά ρυθμισμένες, μερικές φορές μπορούν να συστέλλουν τους μυς του 

προσώπου τους εξαιτίας του πόνου. Η κατάσταση επιδεινώνεται για τους ασθενείς που 

βρίσκονται σε κατάσταση κόμματος (χαμηλή GCS) και δεν μπορούν να αντιδράσουν με κανένα 
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αντανακλαστικό σε ερεθίσματα πόνου (π.χ. Θωρακικό άλγος). Μια άλλη πρόκληση της 

μέτρησης του πόνου είναι η υποκειμενικότητα του αισθήματος του πόνου. Οι τρέχοντες δείκτες 

μέτρησης του πόνου είναι οι οπτικές αναλογικές κλίμακες, οι κλίμακες βαθμολόγησης και οι 

αριθμητικές κλίμακες αξιολόγησης (NRSs) [2]. Λόγω της υποκειμενικότητας αυτών των 

δεικτών, η παρουσίαση ενός γενικού δείκτη πόνου που μετρά με ακρίβεια την αίσθηση του 

πόνου για όλους τους ανθρώπους είναι απαραίτητη. Είναι μια πληροφορία αρκετά περίπλοκη να 

μελετηθεί μιας και ο εγκέφαλος είναι ένα από τα πιο σύνθετα και περίπλοκα όργανα στο 

ανθρώπινο σώμα και το ηλεκτρικό σήμα που παράγεται από τους νευρώνες είναι πολύ μικρό σε 

πλάτος.  

 

Μια από τις μεθόδους μελέτης του εγκεφάλου είναι η χρήση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος 

(ΗΕΓ), όπου η λειτουργία του εγκεφάλου καταγράφεται σε μορφή ηλεκτρικών σημάτων. Το  

ΗΕΓ μπορεί να μελετηθεί για τον εντοπισμό και διάγνωση αρκετών παθήσεων όπως αυτή των 

επιληπτικών ασθενών, των ασθενών με Αλτσχάϊμερ κλπ. Ο πόνος είναι ένα σήμα που 

μεταδίδεται στο νευρικό σύστημα από τη περιοχή που πηγάζει μέχρι τον εγκέφαλο το οποίο 

προκαλεί αλλαγές στην μορφολογία του ΗΕΓ. Από τη στιγμή που ο πόνος μπορεί να γίνει 

αισθητός στον εγκέφαλο, οι ερεθισμένοι υποδοχής πόνου σε ένα ορισμένο τμήμα του φλοιού 

οδηγούν σε αλλαγή στους κανονικούς ρυθμούς του ΗΕΓ. Δεδομένου ότι η απόκτηση δεδομένων 

ΗΕΓ είναι απλή, δεν έχει παρενέργειες και έχει φυσιολογική βάση, η ποσοτική μέτρηση του 

πόνου με την ανάλυση των ΗΕΓ σημάτων, είναι μια θελκτική ιδέα [3]. Για τη μελέτη όμως του 

πόνου όπως και οποιασδήποτε άλλης κατάστασης πρέπει να ορισθούν οι συνθήκες μελέτης ώστε 

να επιτευχθεί μια ομαλή πειραματική διαδικασία για όλους τους εμπλεκόμενους, όπως η επιβολή 

πόνου την πρόκληση μη-αναστρέψιμου τραυματισμού, ο περιορισμός των ερεθισμάτων του 

περιβάλλοντος κλπ. Μια γνωστή τεχνική για τη μελέτη αξιολόγησης στρες και πόνου είναι αυτή 

της βύθισης χεριού σε παγωμένο νερό 0-3℃ για συνήθως 2-3 λεπτά (cold pressor test - CPT) 

μέχρι ο πόνος να είναι αφόρητος όπου είναι και η κορυφή της αίσθησης πόνου κάθε ανθρώπου, 

η οποία χρησιμοποιείται κυρίως σε συνδυασμό με την καταγραφή ΗΕΓ. Αρκετές έρευνες έχουν 

επιβεβαιώσει αυτή τη χρησιμότητα κάνοντας εξαγωγή χαρακτηριστικών από το ΗΕΓ και 

παρατηρώντας αλλαγές που σχετίζονται με τον πόνο και την έντασή του. Παρόλα αυτά, όλες οι 

προαναφερθείσες έρευνες κατά την επεξεργασία των σημάτων, κάνουν χρήση πολλαπλών 

φίλτρων και μεθόδων στη διαδικασία απόρριψης λαθών (artifact rejection) με αποτέλεσμα να 

καταργούνται πολλά τμήματα θορύβου που προκαλούνται από εσωτερικούς – σωματικούς 

παράγοντες (όπως κίνηση ματιών, μυϊκή δραστηριότητα κ.α.) οι οποίες δε μπορούν να 

αποφευχθούν σε ένα ΗΕΓ σε πραγματικό χρόνο. 

 

Με αφορμή την έλλειψη ερευνών στο πηγαίο σήμα σχετικά με καταστάσεις πόνου, και με οδηγό 

τις πιθανές εφαρμογές μιας τέτοιας μελέτης για αξιολόγηση του πόνου σε ασθενής υπό 

καταγραφή του ΗΕΓ σε πραγματικό χρόνο, τέθηκε ο βασικός στόχος της εργασίας, που είναι η 

αποτίμηση των πιθανών διαφορών μεταξύ καταστάσεων ύπαρξης και απουσίας πόνου, στις 

καταγραφές του σήματος ΗΕΓ. Έτσι, χρησιμοποιώντας το ΗΕΓ που καταγράφεται κατά τη 
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διάρκεια του πρωτοκόλλου (Cold Pressor Test - CPT) γίνεται μια προσπάθεια για αυτόματο 

εντοπισμό και αξιολόγηση του επιπέδου του πόνου, μέσω της χρήσης τεχνικών εξόρυξης 

δεδομένων και μηχανικής μάθησης.    

 

1.2 Δομή της διπλωματικής εργασίας 
Στόχος της εργασίας είναι η αυτόματη ανίχνευση και αξιολόγηση του επιπέδου του πόνου, 

χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο CPT για την συγκέντρωση των ΗΕΓ σημάτων, τεχνικές 

επεξεργασίας σήματος για την ανάλυση, και εξαγωγή χαρακτηριστικών, και αλγορίθμους 

μηχανικής μάθησης. Αρχικά στο Κεφάλαιο 2, παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες για τη 

κατανόηση αρχικά του εγκεφάλου ως προς την ηλεκτροφυσιολογία του. Γίνεται μια εκτενής 

αναφορά στο τι είναι ο πόνος και το νευρικό σύστημα ώστε να είναι κατανοητή η επίδραση του 

πόνου και η μετάδοση του στον εγκέφαλο. Επίσης γίνεται μια λεπτομερής αναφορά για τον 

ορισμό του βιολογικού σήματος ώστε να κατανοηθεί η μετάδοση των σημάτων μέσο του ΗΕΓ 

που αναλύεται στη τελευταία ενότητα. Στη συνέχεια στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζεται μια 

αναφορά σχετικά με την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία στη μελέτη του πόνου μέσω ανάλυσης 

του ΗΕΓ. Γίνεται παρουσίαση της συσκευής καταγραφής ΗΕΓ emotive epoch+, το λογισμικό 

matlab που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των σημάτων και το λογισμικό ανοιχτού κώδικα 

Weka για τη εξόρυξη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση. Αφού ολοκληρωθεί το θεωρητικό 

υπόβαθρο, στο Κεφάλαιο 4, πραγματοποιείται η ανάλυση της πειραματικής διαδικασίας και των 

πειραμάτων. Γίνεται πλήρη ανάλυση από τη καταγραφή σημάτων μέχρι και τη μηχανική 

μάθηση. Επίσης αναφέρονται οι βασικές λειτουργίες των ταξινομητών που χρησιμοποιήθηκαν. 

Τέλος στο Κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εργασίας και αναφέρονται οι 

περιορισμοί και οι δυσκολίες που εμφανίστηκαν κατά την εκπόνηση της και στο Κεφάλαιο 6, 

εξάγονται τα βασικά συμπεράσματα και συζητούνται οι μελλοντικές επεκτάσεις της 

διπλωματικής εργασίας. 
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Κεφάλαιο 2: Εγκέφαλος & 

Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 
 

Ο εγκέφαλος είναι το μεγαλύτερο και το πολυπλοκότερο τμήμα του νευρικού συστήματος. Το 

νευρικό σύστημα αποτελείται από τον εγκέφαλο, το νωτιαίο μυελό, και ένα αρκετά πολύπλοκο 

δίκτυο νευρώνων. Ο ρόλος του νευρικού συστήματος είναι να συλλέγει πληροφορίες για τις 

καταστάσεις του περιβάλλοντος, να αξιολογεί τη σημασία των πληροφοριών αυτών και να 

ανταποκρίνεται με τους ανάλογους τρόπους συμπεριφοράς. Αποτελεί το σύστημα εκείνο που 

ρυθμίζει και ελέγχει τη λειτουργία όλων των οργάνων στο ανθρώπινο σώμα, καθώς επίσης και 

τη μεταξύ τους αρμονική συνεργασία. Το να κατανοηθεί η δομή και η οργάνωση του νευρικού 

συστήματος είναι απαραίτητη, όχι μόνο για την κατανόηση της φυσιολογικής του λειτουργίας. 

Το νευρικό σύστημα διαιρείται σε κεντρικό, περιφερικό και το αυτόνομο νευρικό σύστημα [25]. 

Ο τρόπος με τον οποίο χωρίζεται το νευρικό σύστημα είναι κάπως αυθαίρετο. Όλα τα στοιχεία 

του νευρικού συστήματος συνεργάζονται στενά, με τρόπο που δεν είναι σαφώς καθορισμένος. 

Ωστόσο, υπάρχουν κλασικοί διαχωρισμοί που χρησιμεύει ως βάση για την εξέταση του 

εγκεφάλου και των συνδέσεών του, όπως π.χ. το Κεντρικό νευρικό Σύστημα όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 1 [49]. 

 
Το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. 

Συντονίζει όλες τις λειτουργίες του οργανισμού. Τα όργανα αυτά προστατεύονται μέσα στην 

κρανιακή κοιλότητα και το σπονδυλικό σωλήνα, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, τόσο ο εγκέφαλος 

όσο και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται από τρεις προστατευτικές μεμβράνες, τις μήνιγγες 

[25]. Ανάμεσα στις δύο εσωτερικές μήνιγγες (υπαραχνοειδής χώρος) κυκλοφορεί 

το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, το οποίο μειώνει τους κραδασμούς και συμβάλλει στη στήριξη και 

Εικόνα 1. α. Κεντρικό νευρικό σύστημα β. Νωτιαίος μυελός [25]. 
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θρέψη του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού [25]. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό κυκλοφορεί, 

επίσης, στον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού και στις κοιλίες του εγκεφάλου. 

Αυτές είναι τέσσερις κοιλότητες στο εσωτερικό του εγκεφάλου, στις οποίες παράγεται το 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό, και επικοινωνούν με τον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού. 

 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από νευρώνες, οι οποίοι δέχονται, επεξεργάζονται και 

μεταβιβάζουν ερεθίσματα. Εξειδικευμένες περιοχές του εγκεφάλου, τα κέντρα, είναι υπεύθυνες 

για τις αισθήσεις, την αντίληψη, τον έλεγχο και το συντονισμό των μυϊκών κινήσεων και τις 

ανώτερες πνευματικές λειτουργίες. Στον εγκέφαλο εντοπίζονται επίσης κέντρα και νευρικές 

οδοί, που σχετίζονται με τη ρύθμιση της δραστηριότητας των σπλάχνων. Χωρίζεται ανατομικά 

σε τρεις περιοχές, στα εγκεφαλικά ημισφαίρια, στο στέλεχος και στην παρεγκεφαλίδα όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 2 [49]. 

 

 
 

2.1 Ηλεκτροφυσιολογία του Εγκεφάλου 
Η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου προκαλείται από ρεύματα ιόντων που προέρχονται 

από µία σειρά βιοχημικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε κυτταρικό επίπεδο. Τα κύτταρα 

που ευθύνονται για αυτή τη δραστηριότητα ονομάζονται νευρώνες (Εικόνα 3) και αποτελούνται 

από το σώμα, τους δενδρίτες και το νευροάξονα. Ο νευρώνας μαζί µε τον άξονα και τους 

δενδρίτες καλύπτεται από μια κυτταρική μεμβράνη πάχους 8-10nm η οποία παρουσιάζει μια 

επιλεκτική διαπερατότητα ιόντων. Ο άξονας  είναι µια νηματοειδής προέκταση του νευρικού 

κυττάρου, οι οποίοι καταλήγουν στην προσυναπτική μεμβράνη που συμμετέχει στο σχηματισμό 

της σύναψης για να έρθει ο νευρώνας τελικά σε ηλεκτροχημική επαφή µε άλλους νευρώνες και 

να τους μεταδώσει τα σήματα. Οι δενδρίτες µέσω των συνάψεων µε τις απολήξεις αξόνων 

γειτονικών και µη νευρώνων και µέσω των μετασυναπτικών μεμβρανών συλλέγουν τα σήματα 

που εκπέμπονται από τις αξονικές απολήξεις. Στη σύναψη πραγματοποιείται η μεταβίβαση της 

Εικόνα 2. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος [25]. 
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δράσης από την προσυναπτική στη μετασυναπτική  μεμβράνη και από τις αξονικές απολήξεις 

μεταδίδουν τα σήματα στο κυτταρικό σώμα του νευρώνα που ανήκουν [25].  

 

 
 

Σε κατάσταση ηρεμίας κατά μήκος της μεμβράνης των κυττάρων η συγκέντρωση του 

ενδοκυττάριου χώρου σε ιόντα καλίου (Κ+) και νατρίου (Να+) είναι διαφορετική από αυτήν του 

εξωκυττάριου. Στην εξωτερική επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης ενός νευρώνα που 

βρίσκεται σε ηρεμία, δηλαδή που δε δέχεται ερεθίσματα, υπάρχει υψηλή συγκέντρωση ιόντων 

νατρίου (Na
+
), ενώ στην εσωτερική επιφάνεια υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ιόντων καλίου (Κ

+
) 

και αρνητικών ιόντων (όπως ΡΟ4
3-

 SΟ4
2-

 κ.ά.) [25] (Εικόνα 4). Η μεμβράνη διατηρεί την άνιση 

αυτή κατανομή των ιόντων με τη βοήθεια ενός μηχανισμού ενεργητικής μεταφοράς, της αντλίας 

Na
+
/K

+
, που βρίσκεται στη μεμβράνη του νευρικού κυττάρου. Η αντλία Na

+
/K

+
 για κάθε τρία 

Na
+
 που απομακρύνει από το εσωτερικό του κυττάρου μεταφέρει ταυτόχρονα στο εσωτερικό 

δύο Κ
+
. Τα αρνητικά ιόντα διαχέονται ελάχιστα. Η μεγάλη συγκέντρωση θετικών ιόντων στην 

εξωτερική επιφάνεια της μεμβράνης και αρνητικών ιόντων στην εσωτερική δημιουργούν 

διαφορά δυναμικού. Το δυναμικό αυτό ονομάζεται δυναμικό ηρεμίας (Εικόνα 5
α
) και είναι 

περίπου -70 mV (επειδή η εσωτερική επιφάνεια της μεμβράνης είναι αρνητικά φορτισμένη σε 

σχέση με την εξωτερική). Η μεμβράνη του νευρώνα διατηρεί το δυναμικό ηρεμίας για όσο 

Εικόνα 3. Αναπαράσταση των νευρώνων µε το σώµα, τους δενδρίτες, τις συνάψεις 

και τους άξονες [25]. 
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διάστημα δε δέχεται κάποιο ερέθισμα ή, όταν δέχεται ερεθίσματα, με ένταση μικρότερη από 

κάποια οριακή τιμή [25]. 

 

 

 
 

Οι μεταβολές του περιβάλλοντος αποτελούν ερεθίσματα, τα οποία επιδρούν στο δυναμικό 

ηρεμίας. Όταν ένας νευρώνας δεχτεί σε κάποιο σημείο της μεμβράνης του, ερέθισμα με ένταση 

μεγαλύτερη από μία συγκεκριμένη τιμή, που διαφέρει από νευρώνα σε νευρώνα, τότε αυξάνεται, 

για 1 msec, περίπου, η διαπερατότητα της μεμβράνης σε ιόντα νατρίου. Τα Na
+
 εισρέουν (λόγω 

διαφοράς στη συγκέντρωση) μαζικά στο κύτταρο, η εσωτερική επιφάνεια της μεμβράνης 

φορτίζεται θετικά σχέση με την εξωτερική και η διαφορά του δυναμικού φτάνει στη τιμή των 

+50mV περίπου [25] (Εικόνα 5β). Στη συνέχεια, αυξάνεται, για μικρό διάστημα, η 

διαπερατότητα στα ιόντα καλίου, αυτά εξέρχονται (λόγω διαφοράς στη συγκέντρωση) μαζικά 

από το κύτταρο και το δυναμικό της μεμβράνης φτάνει σε τιμές μικρότερες των -70 mV (Εικόνα 

5γ). Όταν η διαπερατότητα της μεμβράνης επανέλθει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από την 

επίδραση του ερεθίσματος, και με τη βοήθεια της αντλίας Na
+
/K

+
, η κατανομή των ιόντων 

επανέρχεται στα αρχικά επίπεδα και αποκαθίσταται το δυναμικό ηρεμίας στα -70 mV [25] 

(Εικόνα 5δ). Οι σύντομες μεταβολές στο δυναμικό της μεμβράνης (δυναμικό ενεργείας) 

αποτελούν το ερέθισμα για αντίστοιχες αλλαγές σε γειτονικές περιοχές της μεμβράνης.  

Με αυτό τον τρόπο το δυναμικό ενεργείας μεταδίδεται κατά μήκος του νευροάξονα και αποτελεί 

τη νευρική ώση (Εικόνα 6). Τα ερεθίσματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν δημιουργία 

νευρικής ώσης είναι χημικά, ηλεκτρικά, μηχανικά, θερμικά κ.ά. Ερεθίσματα με ένταση 

μικρότερη από μια οριακή τιμή δεν προκαλούν νευρική ώση. Ο νευρώνας μπορεί να απαντήσει 

σε ένα νέο ερέθισμα μόνο μετά την παρέλευση 0,5-2 msec από τη δημιουργία νευρικής ώσης. Το 

διάστημα αυτό ονομάζεται απόλυτη ανερέθιστη περίοδος [25].  

Εικόνα 4. Κατανομή ιόντων στη μεμβράνη του νευρώνα στο δυναμικό ηρεμίας [25]. 
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Όλες αυτές οι διαφορές δυναμικού και γενικά αυτή η παροδική πόλωση και εκπόλωση της 

μεμβράνης εκτός από τη νευρική ώση, επίσης δημιουργεί και ένα δυναμικό. Τα δυναμικά που 

μετρούνται μεταξύ δύο ηλεκτροδίων στην επιφάνεια του δέρματος της κεφαλής είναι 

αποτέλεσμα της διέλευσης των ιόντων διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης. Τα ρεύματα 

Εικόνα 5. α-δ. Δημιουργία δυναμικού ενέργειας στη μεμβράνη του νευροάξονα, ε. Μεταβολές 

στο δυναμικό, στ. Μεταβολές στη διαπερατότητα των Να
+
,Κ

+
 [25]. 

Εικόνα 6. Η νευρική ώση [25]. 
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διαχέονται από τα σημεία της δημιουργίας τους έως την εξωτερική δερματική επιφάνεια μιας και 

ο εγκεφαλικός ιστός ,το δέρμα, το κρανίο άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Η μετάδοση και 

επεξεργασία πληροφορίας σχετίζεται με δύο είδη διαμεμβρανικής ρευματικής ροής που 

προκαλούν τελικά τα παρακάτω δύο είδη δυναμικών:  

 το δυναμικό δράσης (action potential)  

 και το μετασυναπτικό δυναμικό (post synaptic potential), το οποίο χωρίζεται σε: 

 μετασυναπτικό δυναμικό διέγερσης (Excitatory post synaptic potentials EPSPs) 

 μετασυναπτικό δυναμικό καταστολής (Inhibitory post synaptic potentials IPSPs) 

 

Τα δυναμικά δράσης είναι μικρής διάρκειας, δεν παράγονται πάντα την ίδια χρονική  στιγμή από 

τους νευρώνες και εξαιτίας της μη γεωμετρικής κανονικότητας των αξόνων δεν κάνουν εύκολη 

τη χωρική και χρονική άθροιση αυτών ώστε να προκύψουν ικανά καταγραφικά αποτελέσματα 

από αυτά [50]. Το μετασυναπτικό δυναμικό εμφανίζεται στη μετασυναπτική μεμβράνη. Με την 

ενεργοποίηση του προσυναπτικού νευρώνα προκαλείται απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών, ο 

ερεθισμός μεταδίδεται μέσω του συναπτικού χάσματος στη μετασυναπτική μεμβράνη με 

αποτέλεσμα τη μεταβολή του διαμεμβρανικού δυναμικού στον υποδοχέα της διέγερσης η οποία 

ονομάζεται μετασυναπτικό δυναμικό. Υπάρχουν δύο είδη  μετασυναπτικών  δυναμικών, τα 

μετασυναπτικά δυναμικά διέγερσης (Excitatory post synaptic potentials EPSPs) που 

προκαλούνται από την αποπόλωση της μετασυναπτικής μεμβράνης και τα μετασυναπτικά 

δυναμικά καταστολής (Inhibitory post synaptic potentials IPSPs) που οδηγεί σε υπερπόλωση της 

μεμβράνης καθώς διαδίδεται προς το σώμα και αθροίζεται με άλλες συνεισφορές από 

διαφορετικές συνάψεις [50,60]. Ο φλοιός του εγκεφάλου αποτελείται από πάρα πολλές 

πτυχώσεις και αναδιπλώσεις και αποτελείται από διαφορετικά στρώματα καθένα από τα οποία 

έχει διαφορετικού σχήματος νευρώνες που συνδέονται και επικοινωνούν κατά μοναδικό τρόπο 

μεταξύ τους με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται και η λειτουργία της κάθε περιοχής. Οι 

κατηγορίες των νευρώνων που παρατηρούνται στο φλοιό είναι οι πυραμιδικοί και οι 

αστεροειδείς νευρώνες. Η διέγερση ενός μόνο νευρώνα δεν είναι ικανή να προκαλέσει αρκετά 

ισχυρό και μετρήσιμο σήμα από τα ηλεκτρόδια που καταγράφουν τα σήματα στην επιφάνεια του 

κεφαλιού. Τα ηλεκτρικά δυναμικά που φτάνουν στην εξωτερική επιφάνεια του δέρματος  και 

καταγράφονται τελικά από τη διάταξη μέτρησης της ηλεκτροεγκεφαλογραφικής δραστηριότητας 

προέρχονται κυρίως από τα μετασυναπτικά δυναμικά των κυρίως πυραμιδικών νευρικών 

κυττάρων [50,62] γεγονός που δεν  αναιρεί προφανώς τη δημιουργία και καταγραφή δυναμικών 

προερχόμενα από άλλες εγκεφαλικές περιοχές [50,60,62]. 

 

Η εγκεφαλική δραστηριότητα προέρχεται από την ενεργοποίηση συγκεντρωμένων πληθυσμών 

νευρωνικών κυττάρων που ενεργοποιούνται ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα και που 

εκτείνονται μέχρι και μερικά mm2. Στη συνέχεια, τα δυναμικά μέσω των υπερκείμενων ιστών 

εισέρχονται στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και καταλήγουν στο οστό του κρανίου όπου λόγω της 

αγωγιμότητάς τους υφίστανται μεγάλη εξασθένηση και τελικά φθάνουν στην εξωτερική 

επιφάνεια του δέρματος του κεφαλιού με μέγεθος μερικών μV. Το μέγεθος και η χρονική 
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διάρκεια των καταγραφών των δυναμικών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες μεταξύ των 

οποίων είναι το πλήθος των ταυτόχρονα ενεργοποιημένων νευρώνων, τον προσανατολισμό τους 

καθώς και τις ηλεκτρικές ιδιότητες του χώρου που παρεμβάλλεται μεταξύ των ηλεκτροδίων στο 

κεφάλι της επιφάνειας και των δυνατών γεννητόρων. Σε ότι αφορά την προσανατολισμό των 

νευρώνων, πρέπει να τονιστεί ότι λόγω της υπέρθεσης που ισχύει στην ηλεκτρομαγνητισμό, 

(δηλαδή της συνεισφοράς όλων των πηγών που προκαλούν ένα ηλεκτρικό πεδίο σε ένα σημείο 

της περιοχής), είναι πολύ σημαντική η διάταξη και η γεωμετρία των νευρώνων και ο 

προσανατολισμός που τελικά αποδίδει τιμές μετρήσιμες στην επιφάνεια του κεφαλιού είναι αυτή 

του ανοικτού πεδίου λόγω της αύξησης της ρευματικής πυκνότητας που προκαλεί [50,61]. Στην 

περίπτωση του ανοικτού πεδίου οι νευρώνες σχηματίζονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

ενισχυθούν οι παραγόμενες δυναμικές σε αντίθεση με τη διάταξη κλειστού πεδίου που οι 

νευρώνες σχηματίζουν μια σχεδόν σφαιρική μορφή με την διαστασιοποίησή τους στο χώρο, 

γεγονός που παρόλο που προκαλεί δυναμικά δεν είναι εφικτή η χωροχρονική άθροιση αυτών 

ώστε να προκύψουν μετρήσιμες τιμές στην επιφάνεια του κεφαλιού [50,60]. 

 

2.2 Η Αίσθηση του Πόνου  
Οι περιοχές του εγκεφάλου που πραγματοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες έχουν εντοπιστεί με 

διάφορες τεχνικές. O φλοιός των ημισφαιρίων χωρίζεται σε κινητικές, αισθητικές και 

συνειρμικές περιοχές [25].  

• Οι κινητικές περιοχές εντοπίζονται στο μετωπιαίο λοβό. Οι κινήσεις των σκελετικών μυών 

συγκεκριμένου τμήματος του σώματος ελέγχονται πάντα από καθορισμένη περιοχή στο 

οπίσθιο τμήμα του μετωπιαίου λοβού. 

• Αισθητικές είναι οι περιοχές του φλοιού στις οποίες καταλήγουν νευρικές ώσεις από τους 

αισθητικούς νευρώνες. Εκεί αναλύονται και ερμηνεύονται, με τελικό αποτέλεσμα τη 

δημιουργία των αισθήσεων και των συναισθημάτων.  

• Οι συνειρμικές περιοχές καταλαμβάνουν περισσότερο από το 50% της επιφάνειας του 

εγκεφαλικού φλοιού. Σχετίζονται με όλες τις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες όπως είναι 

η μνήμη, η αιτιολόγηση, η έκφραση μέσω του λόγου, η κρίση, τα συναισθήματα. 

• Οι σωματικές ή γενικές αισθήσεις (θερμοκρασία, αφή, πίεση και πόνος) γίνονται αντιληπτές 

στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού. Όπως συμβαίνει και με τις κινητικές 

περιοχές, καθορισμένες περιοχές του βρεγματικού λοβού είναι υπεύθυνες για την αντίληψη 

των ερεθισμάτων που προέρχονται από συγκεκριμένα τμήματα του σώματος. 

 

Ο πόνος ανήκει στις σωματικές ή γενικές αισθήσεις και ορίζετε ως η δυσάρεστη αίσθηση που 

συνήθως προκύπτει από ένα πολύ έντονο ή καταστροφικό σωματικό ερέθισμα. Ο πόνος βιώνεται 

υποκειμενικά καθώς επηρεάζεται από την κατάσταση του εγκεφάλου μέσα στον οποίο 

σχηματίζεται η αίσθηση και ο πόνος ως προέκτασή της. Παρά το γεγονός ότι ο πόνος είναι 

γενικά ένα αντικειμενικό αίσθημα, βιώνεται υποκειμενικά από τους ανθρώπους. Για το λόγο 

αυτό, καθώς επίσης και επειδή ο πόνος είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο με πολλές πτυχές και 

διαφορετικά είδη και εκφάνσεις, είναι και δύσκολος ο ακριβής ορισμός τους. Παρά ταύτα, ο 
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επικρατέστερος ορισμός του πόνου είναι αυτός που έχει αναπτύξει η Διεθνής Οργάνωση για τη 

Μελέτη του Πόνου (International Association for tπe Study of Pain, IASP) [48]. Σύμφωνα με 

τον ορισμό αυτό, ο πόνος είναι μια δυσάρεστη φυσική και συναισθηματική εμπειρία, η οποία 

οφείλεται σε μια πραγματική ή δυνητική βλάβη κάποιου μέρους του ανθρώπινου σώματος. Από 

τη σκοπιά της ιατρικής διάγνωσης, ο πόνος θεωρείται ως το σύμπτωμα κάποιας υποβόσκουσας 

κατάστασης. Είναι ένα βασικό ένστικτο που έχει συντελέσει σημαντικό ρόλο στην επιβίωση του 

ανθρώπινου είδους. Μια αναφορά κινδύνου του σώματος με αγγελιοφόρο το νευρικό σύστημα, 

που χάρις αυτήν μπορεί να εντοπιστεί μια τραυματισμένη περιοχή ώστε να εφαρμοστεί 

θεραπεία. Είναι μια δυσάρεστη αίσθηση που εξυπηρετεί την υγεία ενημερώνοντας για τυχόν 

βλάβες τραυματισμού και πρόβλημα πάσης φύσεως. 

 

Ο πόνος αποτελεί την πιο συχνή αιτία για την οποία οι άνθρωποι ζητούν τη βοήθεια ενός 

επαγγελματία υγείας στις ανεπτυγμένες χώρες, καθώς επίσης και το πιο συχνό ερέθισμα εξαιτίας 

του οποίου οι άνθρωποι νιώθουν πως έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Καθώς, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται και υπομένει τον πόνο με διαφορετικό τρόπο, 

η ψυχολογική κατάσταση του ατόμου, η συνήθεια στον πόνο, καθώς και ο γενικότερος τρόπος 

ζωής επηρεάζουν το πώς βιώνεται ο πόνος, δίνοντας έτσι στον πόνο τόσο ψυχολογική, όσο και 

κοινωνική διάσταση. Σε κάθε περίπτωση, ο πόνος είναι αυτό το σύμπτωμα που οδηγεί τους 

ανθρώπους να προστατεύουν τα μέρη εκείνα του σώματος όπου εντοπίζεται ο πόνος, καθώς και 

να αποφεύγει δραστηριότητες που έχει συνδέσει με την πρόκληση πόνου από προηγούμενες 

εμπειρίες [48]. 

 

2.3 Βιολογικό Σήμα 
Ως σήμα ορίζετε το σύνολο των τιμών που λαμβάνει μια φυσική ποσότητα όταν αυτή 

μεταβάλλεται με το χρόνο, το χώρο ή με κάποια άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή ή μεταβλητές. Το 

σήμα περιέχει πληροφορίες για την κατάσταση ή συμπεριφορά ενός συστήματος. Βιολογικά 

σήματα ή βιοσήματα είναι τα σήματα που χρησιμοποιούνται στον τομέα της βιοϊατρικής 

τεχνολογίας και προκύπτουν ως έξοδοι διεργασιών από βιολογικά συστήματα. Τα σήματα αυτά 

δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για την κατανόηση της λειτουργίας αλλά και των 

παθοφυσιολογικών μηχανισμών ενός φυσιολογικού συστήματος [44]. 

 

Ως προς την φύση τους, τα σήματα αυτά μπορούν να χωριστούν σε τρείς κατηγορίες: 

 Τα ηλεκτρικά βιοσήματα προκύπτουν όταν υπάρχει ηλεκτρική δραστηριότητα νευρικών 

ή μυϊκών κυττάρων όπως για παράδειγμα η εκπόλωση μίας νευρικής ή μυϊκής 

μεμβράνης. 

 Τα μηχανικά βιοσήματα προκύπτουν όταν υπάρχει μηχανική λειτουργία κυττάρων όπως 

είναι η πίεση του αίματος στο κυκλοφοριακό σύστημα. 

 Τα χημικά βιοσήματα προκύπτουν από χημικές διεργασίες όπως είναι οι πιέσεις των 

αερίων αίματος.  
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Επίσης τα βιοσήματα μπορούν να διαχωριστούν σε συνεχή και διακριτά συνάρτηση του χρόνου. 

Σε αιτιοκρατικά και στοχαστικά όταν η τιμή ενός σήματος σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

προκύπτει από κάποιο μαθηματικό τύπο ή η τιμή αυτή προκύπτει βάσει πιθανοτικών κριτηρίων. 

Συνήθως τα πραγματικά σήματα δεν είναι ποτέ αιτιοκρατικά. Τέλος τα βιοσήματα χωρίζονται σε 

περιοδικά και μη περιοδικά σήματα. Ένα περιοδικό σήμα είναι της μορφής 

                                  )()( nTtxtx       

όπου Τ η περίοδος του σήματος.  

Τα πιο συνήθη βιοσήματα που χρησιμοποιούνται ευρέως κλινικά είναι [47] : 

 Το Ηλεκτρονευρογράφημα (ENG) 

 Το Ηλεκτρομυογράφημα (EMG) 

 Το Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) 

 Το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EΕG) 

 Το Ηλεκτρογαστρογράφημα (EGG) 

 

Ποιο Συγκεκριμένα: 

Το Ηλεκτρονευρογράφημα (ENG) το οποίο αντιστοιχεί στα ηλεκτρικά σήματα που 

παρατηρούνται κατά την διάδοση του δυναμικού δράσης (action potential) κατά μήκος 

μίας νευρικής ίνας ως απόκριση σε κάποιο ερέθισμα. Χρησιμοποιείται κυρίως για την 

μέτρηση της ταχύτητας διάδοσης κατά μήκος της ίνας [45].  

Το Ηλεκτρομυογράφημα (EMG) το οποίο καταγράφει το ηλεκτρικό δυναμικό ενός 

μυός όταν διεγείρεται για συστολή [46]. Χρησιμοποιείται για την μελέτη της μυϊκής 

λειτουργίας και συναρμογής, για την εξακρίβωση του τρόπου εκτέλεσης κινήσεων των 

διαφόρων μερών του σώματος καθώς και για την μελέτη προκλητών παραμορφώσεων ή 

τη μεταβολή του όγκου μυών όπως το στομάχι. 

Το Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) το οποίο αποτελεί καταγραφή των ηλεκτρικών 

δυναμικών που παράγονται από την λειτουργία της καρδιάς. Το ΗΚΓ μπορεί να 

καταγραφεί με την βοήθεια επιφανειακών ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στο στήθος 

και στα άκρα. Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και την πρόληψη καρδιακών 

νοσημάτων όπως είναι η ισχαιμία, το έμφραγμα κλπ [46]. 

Το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EΕG) για το οποίο γίνεται εκτενή αναφορά στην 

συνέχεια του κεφαλαίου.  

Το Ηλεκτρογαστρογράφημα (EGG) το οποίο αντανακλά την ηλεκτρική δραστηριότητα 

του στομαχιού και περιέχει τα ρυθμικά κύματα αποπόλωσης και επαναπόλωσης των 

μυϊκών του κυττάρων. 
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2.4 Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα  
Η πρώτη καταγραφή του ηλεκτρικού πεδίου του ανθρώπινου εγκεφάλου έγινε από τον Γερμανό 

ψυχίατρο H. Berger το 1929 ο oποίος έδωσε στην καταγραφή αυτή το όνομα 

Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Το ΗΕΓ στηρίζεται στην καταγραφή των διαφορών δυναμικού, οι 

οποίες παρουσιάζονται σε σημεία της εξωτερικής δερματικής επιφάνειας του ανθρώπινου 

κεφαλιού. Τα δυναμικά αυτά αντιστοιχούν σε ηλεκτρικά δυναμικά στο εσωτερικό του 

εγκεφάλου κατά την διάρκεια της λειτουργίας του. Η μέτρηση των σημάτων αυτών χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια αφού τα μετρούμενα ηλεκτρικά σήματα είναι ασθενή και 

κυμαίνονται από περίπου 1μV ως 100μV. Ανακύπτει έτσι η απαίτηση ενίσχυσης των σημάτων 

αυτών (για καλύτερη απεικόνιση) καθώς και της πυκνότερης κάλυψης του κεφαλιού με 

ηλεκτρόδια (για μεγαλύτερη ακρίβεια και εποπτεία της εγκεφαλικής λειτουργίας) [56]. Η χρήση 

του ΗΕΓ στη Νευρολογία είναι ευρύτατη, καθώς αποτελεί μέθοδο φθηνή, ανώδυνη και απλή 

στην εφαρμογή της. Από τη μελέτη του ΗΕΓ μπορούν να εξαχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα 

συμπεράσματα για τη σωστή εξέλιξη του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος ενός ανθρώπου από 

τη γέννηση του έως την ενηλικίωση. Επίσης, το ΗΕΓ μπορεί να δώσει χρήσιμα στοιχεία στην 

περίπτωση εγκεφαλοπαθειών (π.χ. νόσος Alzheimer) [57,58] ή για την περίπτωση επιληψίας 

τόσο για τη βαρύτητα της νόσου όσο και για την υποβοήθηση της διάγνωσης και της 

πρόγνωσης. Το ΗΕΓ μελετάται ακόμη στις περιπτώσεις κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, 

κώματος  και αποτελεί βασικό εργαλείο για την μελέτη του ύπνου [63]. Σε αυτή την εργασία θα 

είναι το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της επίδρασης της αίσθησης πόνου. 

 

2.4.1 Τα Ηλεκτρόδια 

Το σύστημα λήψης και επεξεργασίας των σημάτων του ΗΕΓ ξεκινάει από τα ηλεκτρόδια τα 

οποία τοποθετούνται πάνω στο ανθρώπινο κεφάλι. Τα ηλεκτρόδια είναι ειδικοί αισθητήρες οι 

οποίοι μετατρέπουν το ρεύμα ιόντων στο εσωτερικό του κεφαλιού του εξεταζόμενου σε ρεύμα 

ηλεκτρονίων. Το λαμβανόμενο ρεύμα, που αποτελεί και το αρχικό ηλεκτρικό σήμα για το 

σύστημα, προωθείται προς τα επόμενα στάδια επεξεργασίας. Στα σημεία στα οποία θα 

τοποθετηθούν τα ηλεκτρόδια, χρησιμοποιείται ειδικό υγρό που έχει τον ρόλο ηλεκτρολύτη. Το 

ηλεκτρόδιο λοιπόν έρχεται σε απ' ευθείας επαφή με τον υποκείμενο ηλεκτρολύτη που 

χρησιμοποιείται. Έτσι είναι δυνατή η κίνηση ιόντων μέσω του «συνόρου» ηλεκτροδίου – 

ηλεκτρολύτη μέχρι να επέλθει ισορροπία. Η ισορροπία αυτή είναι συνάρτηση της ιοντικής 

συγκέντρωσης που υπάρχει στις δύο πλευρές του συνόρου [44]. 

 

 Δημιουργούνται τελικά δύο φορτισμένα στρώματα στις δύο πλευρές του συνόρου, ένα στη 

μεταλλική επιφάνεια και ένα πάνω στις υγρές ουσίες γύρω από το ηλεκτρόδιο, εμφανίζοντας 

έτσι μια διαφορά δυναμικού η οποία εμποδίζει τη συνέχιση της κίνησης των ιόντων, αλλά είναι 

ταυτοχρόνως ευαίσθητη στις μεταβολές των συγκεντρώσεων των ιόντων. Όταν μέσα στον 

εγκέφαλο υπάρξει σήμα, δηλαδή ροή ιόντων, αυτό θα προκαλέσει μεταβολή της ιοντικής 

συγκέντρωσης και αυτόματα μεταβολή της διαφοράς δυναμικού των στρωμάτων, άρα και ροή 

ηλεκτρονίων από την πλευρά του αγώγιμου ηλεκτροδίου. Είναι επιθυμητό η τάση στο «σύνορο» 
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να επηρεάζεται μόνο από ιοντικά ρεύματα του ανθρώπινου κεφαλιού και όχι από 

θερμοκρασιακές μεταβολές ή μηχανικές μετακινήσεις των ηλεκτροδίων [44]. Την απαίτηση 

αυτή ικανοποιούν ηλεκτρόδια αποτελούμενα από το συνδυασμό ενός μετάλλου με το αντίστοιχο 

άλας του. Ένα από τα συνήθως χρησιμοποιούμενα  ηλεκτρόδια είναι αυτό που κατασκευάζεται 

από άργυρο (Ag) και χλωριούχο άργυρο (AgCl) και χρησιμοποιείται με ηλεκτρολύτη που 

περιέχει κυρίως ανιόντα χλωρίου (Cl
-
) [59].  

 

2.4.2 Θέσεις Ηλεκτροδίων 

Για την επιλογή των θέσεων του κάθε ηλεκτροδίου πάνω στο κεφάλι έχουν δημιουργηθεί 

διάφορα πρότυπα αυτό όμως που επικράτησε είναι το Διεθνές Σύστημα 10-20 [52]. Η ονομασία 

του συστήματος οφείλεται στην επιλογή του 20% της αποστάσεως μεταξύ των δύο αυτιών ως 

την απόσταση ανάμεσα σε δύο οποιαδήποτε  ηλεκτρόδια και  στην επιλογή του 10% της 

αποστάσεως μεταξύ των δύο αυτιών ως την απόσταση από το αυτί στο κοντινότερο προς αυτό 

ηλεκτρόδιο του. Επιπρόσθετα, απαγωγές τοποθετούνται στους λοβούς των αυτιών καθώς και σε 

θέσεις κοντά στα μάτια [51]. Οι απαγωγές στους λοβούς των αυτιών χρησιμοποιούνται γιατί τα 

μετρούμενα Προκλητά Δυναμικά σε ένα σημείο της δερματικής επιφάνειας του κρανίου 

υπολογίζονται ως η διαφορά δυναμικού μεταξύ του σημείου αυτού και των λοβών, που εξ' αιτίας 

του γεγονότος ότι διαπερνούνται από μικρό αριθμό νεύρων και έχουν χαμηλή αιμάτωση, 

εμφανίζουν ιδιαίτερα σταθερό και χαμηλό δυναμικό. Η ευρεία χρησιμοποίηση του συστήματος 

αυτού οφείλεται στο γεγονός ότι προσαρμόζεται σε διάφορες διαστάσεις κεφαλιών (μικρά 

παιδιά, ενήλικες) [51]. Οι θέσεις των ηλεκτροδίων στο κεφάλι σύμφωνα με το σύστημα αυτό 

φαίνονται στην Εικόνα 7. Από τις παρεχόμενες απαγωγές, στην παρούσα εργασία θα 

χρησιμοποιηθούν οι  AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, και AF4. Στις 

ονομασίες αυτές το γράμμα φανερώνει την περιοχή του εγκεφάλου (πχ  F - Frontal lobe). Οι 

άρτιοι αριθμοί αντιστοιχούν σε ηλεκτρόδια που βρίσκονται στο δεξιό μέρος του κεφαλιού και οι 

περιττοί αριθμοί στο αριστερό μέρος του κεφαλιού [44]. 

 
Εικόνα 7. Κατανομή ηλεκτροδίων στην επιφάνεια του κεφαλιού σύμφωνα με το σύστημα 10-20. 
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Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί διάφορες επεκτάσεις του μοντέλου 10-20 οι οποίες είναι το 

μοντέλο 10-10 [53] και το μοντέλο 10-5 [54] στις οποίες παρεμβάλλονται ηλεκτρόδια ανάμεσα 

στις θέσεις του συστήματος 10-20. Οι προεκτάσεις αυτές γίνονται με σκοπό να αυξηθεί ο 

αριθμός των παρεχόμενων καναλιών. Το μοντέλο που έχει γίνει αποδεκτό και έχει τεκμηριωθεί 

από την Αμερικάνικη Ηλεκτροεγκεφαλική Κοινότητα (American Electroencephalographic 

Society) [55] είναι το 10-10 το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα. Το μοντέλο 10-5 αν και 

είναι υποσχόμενο βρίσκεται ακόμα σε πειραματικά στάδια.   

 

2.4.3 Μετρούμενο Σήμα 

Το κάθε σήμα που ενισχύεται στο ΗΕΓ είναι η διαφορά μεταξύ των δυναμικών που 

παρουσιάζουν δύο ηλεκτρόδια μεταξύ τους. Ηλεκτρόδια τα οποία βρίσκονται πάνω από 

εγκεφαλικές περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν δραστηριότητα λέγεται ότι αντιστοιχούν σε 

ενεργά σημεία. Αντίθετα, ηλεκτρόδια τοποθετημένα πάνω από περιοχές που θεωρείται ότι δεν 

έχουν σχέση με εγκεφαλική λειτουργία λέγεται ότι αντιστοιχούν σε ανενεργά σημεία. Όταν το 

μετρούμενο σήμα προκύπτει ως διαφορά δυναμικού δύο ηλεκτροδίων ενεργών περιοχών, τότε, 

σύμφωνα με την ορολογία του ΗΕΓ έχουμε διπολική μέτρηση. Διπολικές μετρήσεις για 15 ως 30 

ηλεκτρόδια είναι η κοινή μεθοδολογία σε κλινικές νευρολογικές εξετάσεις ΗΕΓ. Αυτή η 

μέθοδος προσφέρει το πλεονέκτημα ότι απορρίπτει τυχόν παράσιτα τα οποία είναι κοινά στα δύο 

ηλεκτρόδια. Στην περίπτωση της ψυχοφυσιολογικής έρευνας όμως το μετρούμενο σήμα 

προκύπτει ως διαφορά δυναμικού ενός ηλεκτροδίου ενεργής περιοχής και ενός ηλεκτροδίου 

ανενεργής περιοχής, οπότε έχουμε μονοπολική μέτρηση [51].  

 

Οι διαφορές δυναμικού που ανιχνεύονται, οδηγούνται στο τμήμα της ενισχυτικής διάταξης του 

ΗΕΓ, η οποία περιέχει και διατάξεις φιλτραρίσματος. Εκεί κάθε ανιχνευόμενο σήμα ενισχύεται 

ώστε να μπορεί να μετρηθεί με ευχέρεια. Συντελεστές ενίσχυσης της τάξης του 10
5
  είναι 

συνηθισμένοι. Η πρώτη βαθμίδα ενίσχυσης, η βαθμίδα προενίσχυσης, πρέπει να αποτελείται από 

ενισχυτές χαμηλού θορύβου. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται κυκλώματα με συνδυασμούς 

διαφορικών ενισχυτών, ώστε ο λόγος απόρριψης κοινού σήματος (common mode rejection ratio 

- CMRR) να είναι στο επίπεδο των 120 dΒ. Κατόπιν τα αναλογικά σήματα μέσω συσκευής 

πολυπλεξίας οδηγούνται στον μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D converter) όπου 

τα ψηφιακά πλέον σήματα καταμετρώνται σε ηλεκτρονικό βολτόμετρο. Στη συνέχεια, ένας 

ηλεκτρονικός υπολογιστής λαμβάνει τα ψηφιακά δεδομένα των μετρήσεων, οπότε υπάρχει η 

δυνατότητα για ψηφιακή επεξεργασία και απεικόνιση του σήματος, είτε κατά τη διάρκεια των 

μετρήσεων (online), είτε σε άλλη χρονική περίοδο, εφόσον αποθηκευτεί το σήμα στο δίσκο του 

υπολογιστή (offline). Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τις περισσότερες φορές έχει την δυνατότητα 

να ελέγχει και μια συσκευή χορήγησης ερεθισμών. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να 

υλοποιηθούν μετρήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν ελεγχόμενες δοκιμασίες προς τον εξεταζόμενο 

με χορήγηση π.χ. ερεθίσματος που προκαλεί πόνο κλπ. Αυτό βέβαια δε είναι αναγκαίο, απλά 

εξυπηρετεί εργονομικά τις πειραματικές διαδικασίες Έτσι επιτυγχάνεται  συγχρονισμός της 
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χορήγησης των ερεθισμών με την καταγραφή των δυναμικών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα 

του ερεθισμού. 

2.4.4 Ρυθμοί ΗΕΓ 

Μία πολύ συνήθης προσέγγιση της μελέτης του ΗΕΓ στηρίζεται στην ύπαρξη ή μη 

συγκεκριμένων κυματομορφών που ονομάζονται ρυθμοί και των οποίο το κύριο χαρακτηριστικό 

είναι οι συχνότητες των αρμονικών από τις οποίες αποτελούνται δηλαδή το φασματικό τους 

περιεχόμενο. Οι κυριότεροι ρυθμοί είναι οι alpha, beta, theta, gamma και delta, οι συχνότητες 

και τα πλάτη των οποίων φαίνονται στον Πίνακα 1. 

 

 

 Ο Ρυθμός alpha έχει συχνότητα 8-13 Ηz και καταγράφεται στις οπίσθιες κυρίως 

απαγωγές στους ενήλικες που είναι σε ήρεμη εγρήγορση µε τα µάτια κλειστά. Το ύψος 

του α ρυθμού είναι συνήθως 50 µV και παρουσιάζει συχνά διακυμάνσεις µε συχνότητα 

ενός περίπου δευτερολέπτου ή και περισσότερο. Η διάνοιξη των οφθαλμών προκαλεί 

ελάττωση του ύψους του α ρυθμού (αντίδραση αποκλεισμού). Ελάττωση του ύψους του 

α ρυθμού προκαλεί επίσης η διανοητική προσπάθεια. 

 Ο Ρυθμός beta. Αν και ρυθμοί µε συχνότητα >13 Ηz έως 35 Ηz αποτελούν συχνό 

εύρημα στην ΗΕΓ καταγραφή, στο 90% των περιπτώσεων έχουν ύψος περίπου 20 µV 

και για τον λόγο αυτό δύσκολα ανιχνεύονται. Συνήθως καταγράφονται στις πρόσθιες 

απαγωγές, γιατί στις οπίσθιες επικαλύπτονται από την alpha δραστηριότητα που έχει 

υψηλότερο δυναμικό. Για τον λόγο αυτό η beta δραστηριότητα καταγράφεται καλύτερα 

όταν ο εξεταζόμενος έχει τα µάτια ανοιχτά [41].  

 Ο Ρυθμός theta. Παρουσιάζει συχνότητα 4-8 Ηz. Φυσιολογικά στην εγρήγορση σε 

νεαρούς ενήλικες μαζί µε τη βασική alpha δραστηριότητα μπορεί να καταγράφεται και 

Πίνακας 1. Ρυθμοί ΗΕΓ. 
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theta δραστηριότητα µε συχνότητα 6-7 Ηz. Εκτός ύπνου η παρουσία theta 

δραστηριότητας θεωρείται παθολογική.  

 Ο Ρυθμός delta. έχει συσχετισθεί με μηχανισμούς καταστολής είτε στην είσοδο σε φάση 

χαλάρωσης είτε σε συνδυασμό με τον beta ρυθμό σε φάσεις αυξημένης προσοχής. Έχει 

συχνότητα <4Hz και εκτός του ύπνου όποτε καταγράφεται είναι παθολογικός. 

 Ο Ρυθμός gamma έχει συχνότητα 30-70 Hz. Συνδέεται συνήθως με ανώτερη 

Πνευματική Δραστηριότητα. Οι συχνότητες gamma σχετίζονται με τον σχηματισμό των 

ιδεών, γλώσσας και επεξεργασίας της μνήμης, και διάφορα είδη μαθήσεως. Η παρουσία 

ρυθμού gamma σχετίζονται με τη συνείδηση (consciousness) μια λειτουργία που ακόμη 

δεν είναι κατανοητή και η οποία κεντρίζει το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων από 

πολλούς επιστημονικούς κλάδους [41]. 

 

Όπως προκύπτει, το σήμα του ΗΕΓ συσχετίζεται επίσης πολύ με το επίπεδο εγρήγορσης του 

εξεταζόμενου. Όταν η ανθρώπινη δραστηριοποίηση αυξάνεται, τότε το ΗΕΓ έχει υψηλότερη 

επικρατούσα συχνότητα και μικρότερο πλάτος. Όταν τα μάτια είναι κλειστά, ο ρυθμός alpha 

είναι κυρίαρχος. Όταν ο εξεταζόμενος κοιμάται, η επικρατούσα συχνότητα του ΗΕΓ μειώνεται. 

Καμία εγκεφαλική δραστηριότητα δεν μπορεί να ανιχνευθεί από έναν ασθενή σε πλήρη 

εγκεφαλικό θάνατο. 

 

2.4.5 Απόρριψη λαθών  

Τα βιοσήματα περιλαμβάνουν και την καταγραφή «θορύβου», δηλαδή ηλεκτρικής 

δραστηριότητας που προέρχεται από άλλες πηγές, πέραν της επιθυμητής. Στα βιοσήματα μιας 

και στις περισσότερες περιπτώσεις δε μπορεί να εξαχθεί σήμα κατευθείαν από τη πηγή, αφού 

υπάρχει μεταξύ της πηγή και του ηλεκτροδίου τουλάχιστον το τρίχωμα και το δέρμα, τα οποία 

προκαλούν αλλοιώσεις στο σήμα που δε είναι επιθυμητές. Έτσι είναι κατανοητό ότι η απόρριψη 

λαθών (artifact rejection) έχει πολύ σημαντικό ρόλο σε πολλές διαδικασίες επεξεργασίας 

σήματος. Τα λάθη (artifacts) κατά την καταγραφή των σημάτων μπορούν να επιφέρουν 

μεταβολές, ακόμα και επισκίαση των κυμάτων του ΗΕΓ. Όταν συμβαίνει μια αναταραχή κατά 

τη διάρκεια καταγραφής σημάτων, δημιουργούνται κάποια μη επιθυμητά σήματα τα οποία 

μπορεί να υπερτεθούν στα προς ανάλυση σήματα και να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης. Οι αναταραχές αυτές προκαλούνται τόσο από εσωτερικούς – σωματικούς 

παράγοντες, όπως η κίνηση των ματιών, το άνοιγμα / κλείσιμο των ματιών, η κίνηση των 

ηλεκτροδίων, η μυϊκή και καρδιακή δραστηριότητα, οι κινήσεις του κεφαλιού, η εφίδρωση, η 

αναπνοή, όσο και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως ο θόρυβος από τις γραμμές μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Συνήθως τα λάθη είναι 

σήματα μεγαλύτερα συγκριτικά με το επιθυμητό σήμα, έτσι ακόμα και ένας μικρός αριθμός 

λαθών μπορεί να μειώσει σημαντικά το σηματοθορυβικό λόγο (SNR), ιδιαιτέρως αν δεν έχουν 

γίνει πολλές επαναλήψεις της πειραματικής διαδικασίας [36]. 
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Υπάρχει πληθώρα μελετών σχετικά με την απομάκρυνση των λαθών με δυο κυρίαρχες 

προσεγγίσεις μέχρι τώρα. Η πρώτη προσέγγιση, είναι αυτή των επαναλήψεων, και προτείνει την 

απομάκρυνση ολόκληρου του τμήματος δεδομένων που περιέχει λάθη, που σημαίνει ότι υπάρχει 

κίνδυνος απομάκρυνσης και χρήσιμης πληροφορίας εκτός από την απομάκρυνση των λαθών. Η 

δεύτερη προσέγγιση χρησιμοποιείται στην περίπτωση που δεν υπάρχει το περιθώριο να χαθεί 

χρήσιμη πληροφορία και προτείνει την απομόνωση των λαθών και την απομάκρυνσή τους. Για 

την επίλυση προβλημάτων ύπαρξης λαθών, χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως η ανάλυση 

ανεξαρτήτων συνιστωσών (ICA), ανάλυση πηγών με διπολική μοντελοποίηση για απομόνωση 

της οφθαλμικής δραστηριότητας, καταγραφή των αποκρίσεων λόγω λαθών και αφαίρεσή τους 

από τις κυματομορφές με χρήση κάποιου παράγοντα μεταφοράς (propagation factor) [36]. Μια 

πηγή λάθους είναι ανεξάρτητη από το υπόλοιπο σήμα, είτε είναι εξωτερική, είτε είναι 

εσωτερική, γιατί παρ’ όλο που ξεκινάει από μια περιοχή του εγκεφάλου η ροή του λάθους δεν 

περιέχει πληροφορία όσον αφορά αυτό. Βέβαια υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν κάποια 

συστηματοποιημένα λάθη, τα οποία εμφανίζονται σε κάποια συγκεκριμένη συνθήκη 

περισσότερο από τις υπόλοιπες, ή σε κάποια δεδομένα, σε όλη τη χρονική τους διάρκεια. 

Οποιαδήποτε συστηματοποίηση των λαθών μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα και είναι 

πολύ δύσκολο να διορθωθεί με κάποια από τις υπάρχουσες τεχνικές επίλυσης των λαθών, γι’ 

αυτό το λόγο πρέπει να αποφεύγεται η καταγραφή τους [36]. 

 

Η απόρριψη των λαθών μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα, είτε αυτόματα. Η χειροκίνητη 

απόρριψη, που γίνετε χρήση και στη παρούσα εργασία, των λαθών περιλαμβάνει την εξέταση 

«με το μάτι» των πειραματικών μετρήσεων από τον ερευνητή, ο οποίος διαχωρίζει τα δεδομένα 

που υπερβαίνουν ένα σχετικό κατώφλι και απορρίπτονται ως λάθη. Το πλεονέκτημα αυτής της 

μεθόδου είναι ότι το οπτικό σύστημα του ανθρώπου μπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να διαχωρίζει 

εύκολα και αξιόπιστα τα πραγματικά λάθη από οποιοδήποτε σήμα ΗΕΓ με θόρυβο. Στην 

αυτόματη απόρριψη (automatic rejection) χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των λαθών ένας 

υπολογιστικός αλγόριθμος, που μπορεί κρίνει αν εμφανίζεται κάποιο λάθος στα δεδομένα [36]. 

Τα πιο συχνά λάθη προέρχονται κυρίως από το άνοιγμα – κλείσιμο των ματιών, γενικά τις 

κινήσεις των ματιών και τη μυϊκή ή καρδιακή δραστηριότητα. Το άνοιγμα – κλείσιμο των 

ματιών προκαλεί κυρίως μονοφασικές αποκλίσεις της τάσης της τάξης των 50 – 100 mV με 

διάρκεια περίπου 200 – 400 msec, οι οποίες έχουν αντίθετη πολικότητα ανάλογα με τη θέση των 

ηλεκτροδίων καταγραφής, αν είναι τοποθετημένα πάνω ή κάτω από τα μάτια (Εικόνα 8). Η 

κίνηση των ματιών προκαλεί αλλαγές στην τάση ανάλογες της απόστασης τοποθέτησης των 

ηλεκτροδίων από τα μάτια. Επίσης μια διπολική καταγραφή του δυναμικού ανάμεσα σε 

ηλεκτρόδια τοποθετημένα σε θέσεις παρακείμενες των ματιών επιφέρει απόκλιση περίπου 16 

mV ανά μοίρα κίνησης του ματιού [36]. Το φασματικό περιεχόμενο των σημάτων που έχουν να 

κάνουν με τη μυϊκή δραστηριότητα περιέχει υψηλές συχνότητες (>50 Hz) και μπορεί να απλωθεί 

από χαμηλές συχνότητες σε υψηλές, γι’ αυτό μπορεί να επικαλύψει το φασματικό περιεχόμενο 

των εγκεφαλικών κυμάτων, που έχει έκταση από 0.5 έως και 35 Hz, και επίσης μπορεί να φτάσει 

και τα 50 Hz σε κάποιες περιπτώσεις [42,43]. 
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Εικόνα 8.  Ενδεικτικές καταγραφές ΗΕΓ που συμπεριλαμβάνουν artifacts από: (α) καρδιακός 

παλμός, (β) άνοιγμα – κλείσιμο ματιών [26]. 

 

Λόγο της φύσης της εργασίας, δηλαδή της μελέτης σχετικά με το αν μπορεί ο πόνος να μετρηθεί 

και να χωριστεί σε διακριτά επίπεδα, μετρώντας αποκλειστικά την ηλεκτρική ενέργεια 

εγκεφαλικής λειτουργίας με σκοπό τη χρήση της σε μη-επικοινωνιακούς ασθενής, λάθη όπως 

κίνηση ματιών κλπ δε απορρίφθηκαν και για αυτό το λόγο η απόρριψη όπως θα εξηγηθεί σε 

επόμενη ενότητα έγινε χειροκίνητα. 
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Κεφάλαιο 3: Σχετική Έρευνα & Τεχνολογίες 
 

Υπάρχει διαθέσιμο, ένα μεγάλο σύνολο δημοσιευμένων ερευνών για τη μέτρηση/ανίχνευση του 

πόνου με επεξεργασία ΗΕΓ, οι οποίες προσπαθούν να βρουν μια στατιστική συσχέτιση μεταξύ 

των χαρακτηριστικών ισχύος μπάντας στα κανάλια του κρανίου της κεφαλής [11-8] [21]. Αυτές 

οι προσεγγίσεις παρουσιάζουν κυρίως τα αποτελέσματά τους όσον αφορά την ανίχνευση πόνου 

με την ταξινόμηση των χαρακτηριστικών του ΗΕΓ σε κατηγορίες ύπαρξης και απουσίας πόνου. 

Μερικές μελέτες, όπως και η παρούσα, προχωρούν ένα βήμα πιο πέρα για να διακρίνουν 

διαφορετικά επίπεδα πόνου χρησιμοποιώντας κατάλληλους ταξινομητές [20][23]. 

 

Στη παρούσα εργασία θα γίνει ανάλυση των σημάτων ως προς το επίπεδο πόνου, εξάγοντας την 

τιμή σχετικής ενέργειας κάθε ρυθμού, χρησιμοποιώντας κατάλληλους ταξινομητές για την 

εξακρίβωση της υπόθεσης ύπαρξης σημαντικών διαφορών στις σχετικές ενέργειες, και κατ’ 

επέκταση στους ρυθμούς. 

 

3.1 Σχετική Έρευνα 
Μια κατηγορία ερευνών σε αυτόν τον τομέα μελετάει τα προκλητά δυναμικά (EPs) που 

δημιουργούνται σε απόκριση του ερεθίσματος του πόνου. Το αισθητικό EP (Sensual EP) είναι η 

αποκλειστική ηλεκτρική απόκριση του εγκεφάλου σε εξωτερικό αισθητικό ερέθισμα (π.χ. πόνο). 

Λόγω της στατιστικής ανεξαρτησίας των SEPs και του ΗΕΓ υποβάθρου, χρησιμοποιούνται πιο 

συχνά οι ακόλουθες τεχνικές αποσύνθεσης για την εξαγωγή μοτίβων SEP από το υπόβαθρο του 

ΗΕΓ:  

 φίλτρο Wiener [4],  

 αποσύνθεση εμπειρικής κατάστασης (EMD) [5], 

  διαχωρισμός τυφλών πηγών [BSS] [7] 

  και μετασχηματισμό wavelet [8-9].  

 

Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας χαρακτηριστικά SEP στους ταξινομητές, μπορεί να ανιχνευθεί το 

επίπεδο πόνου. Για παράδειγμα, οι λειτουργίες αυτοσυσχέτισης των EP και του ΗΕΓ υποβάθρου 

δεν είναι εύκολα προσβάσιμες και περιορίζουν τη χρηστικότητα του φίλτρου Weiner για αυτή 

την εφαρμογή [4].  Η απόδοση της EMD είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στους θορύβους πρόσθετων 

ουσιών. Αναφορικά με αυτό το γεγονός να τονιστεί ότι το ΗΕΓ υπόβαθρο είναι ένα θορυβώδες 

σήμα και έχει μεγαλύτερο εύρος σε σύγκριση με αυτό των ΕP. Επίσης η πρόκληση των ΕP μέσω 

ΕΜD δεν είναι ικανοποιητική [6], και λόγω της επικαλύψεως συχνότητας μεταξύ της 

συνιστώσας του EP και του ΗΕΓ υποβάθρου, ο BSS δεν μπορεί να αποσυνθέσει με ακρίβεια τα 

ΕΡ [7]. Όσον αφορά το μετασχηματισμό wavelet είναι μια βάση φίλτρων όπου το περιεχόμενο 

συχνότητας των EPs παρουσιάζει μεγάλη υπερπλήρωση στο ρυθμό Alpha και τα συστατικά EP 

δεν μπορεί να εξαχθούν καλά [9]. Παρά αυτές τις προσπάθειες, καμία από τις προαναφερθείσες 

μεθόδους δεν θα μπορούσε να προσφέρει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα, δεδομένου ότι 
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αυτές οι μέθοδοι δεν σχεδιάστηκαν αρχικά και αποκλειστικά για αυτήν την εφαρμογή. Σε μια 

προσπάθεια, τα σχετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα από τα ΕΡ καταγράφηκαν και 

εφαρμόστηκαν σε Naive Bayes ταξινομητές. Τα αποτελέσματα οδήγησαν στη διάκριση του 

υψηλού επιπέδου της ύπαρξης πόνου από την απουσία πόνου μέχρι την ακρίβεια 86,3 ± 8,4% 

[20]. 

 

Για την ακρίβεια αναπτύχθηκε μια καινοτόμος και πρακτικά προσανατολισμένη προσέγγιση για 

την πρόβλεψη της αντίληψης του πόνου από τα δυναμικά που προκαλούνται από λέιζερ μιας 

δοκιμή (LEP’s). Μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης μονής δοκιμής ανάλυσης που συνδυάζει το 

κοινό χωρικό πρότυπο και την πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση σε αυτόματα και αξιόπιστα 

χαρακτηριστικά LEP μιας δοκιμής [20]. Περαιτέρω, χρησιμοποιήθηκε ένας ταξινομητής Naïve 

Bayes για τη πρόβλεψη διακρίσεων στον χαμηλό και υψηλό πόνο και τον πολύπλευρο γραμμικό 

μοντέλο πρόβλεψης για να προβλέπεται συνεχώς η ένταση της αντίληψης του πόνου από τα 

χαρακτηριστικά LEP. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προτεινόμενη προσέγγιση παρείχε μια 

δυαδική πρόβλεψη του πόνου (ταξινόμηση του χαμηλού πόνου και του υψηλού πόνου) με 

ακρίβεια 86,3 ± 8,4% (Εικόνα 9) και συνεχή πρόβλεψη πόνου (παλινδρόμηση σε συνεχή 

κλίμακα από 0 έως 10) με μέσο όρο απόλυτου σφάλματος 1,031 ± 0,136 [20]. 

 

 

 
 

Έτσι, η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει στην αυτοματοποιημένη πρόβλεψη του 

πόνου, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να υιοθετηθεί σε διάφορες βασικές και κλινικές 

εφαρμογές. Πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη πόνου με διάφορα σενάρια (π.χ. δυαδική ταξινόμηση 

δύο επιπέδων και συνεχή γραμμική παλινδρόμηση, καθώς και πρόβλεψη πόνου σε επίπεδο ενός 

και μεταξύ διαφόρων επιπέδων) για την επίτευξη μιας συνολικής κατανόησης των πρακτικών 

ζητημάτων της πρόβλεψης του πόνου. Οι συγγραφείς επίσης σημειώνουν ότι θα πρέπει να 

ακολουθείται προσεκτικός σχεδιασμός πειραματικού πρωτοκόλλου για να ελαχιστοποιηθεί η 

ενδοατομική μεταβλητότητα (π.χ. μεταβλητότητα της προσοχής, αρνητικό συναίσθημα για το 

ίδιο άτομο) και πρέπει να υιοθετηθεί μια στρατηγική εξομάλυνσης για να ελαχιστοποιηθεί η δια-

μεμονωμένη μεταβλητότητα (δηλαδή μεμονωμένες ιδιαιτερότητες). Κλείνοντας η μελέτη 

υποστηρίζει πως όλες αυτές οι βελτιώσεις θα μπορούσαν έτσι να συμβάλουν στη 

βελτιστοποίηση της πρόληψης, της διάγνωσης, της παρακολούθησης και της θεραπείας του 

Εικόνα 9.  Ακρίβεια ταξινόμησης για δυαδική πρόβλεψη χαμηλού πόνου και υψηλού 

πόνου με τη χρήση όλων τους συντελεστές πολλαπλής γραμμική παλινδρόμηση [20]. 
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πόνου για τους μη-επικοινωνιακούς ασθενείς και τους ασθενείς με διαταραχές της συνείδησης 

[20]. 

 

Σε μια άλλη προσπάθεια που συντέλεσε πολύ στη πραγματοποίηση αυτής της εργασίας έγινε 

ανάλυση του πόνου σε επίπεδα. [23]. Αυτή η μελέτη μετρά τρία / πέντε επίπεδα πόνου 

προτείνοντας αποτελεσματικά βήματα επεξεργασίας ΗΕΓ σε συνδυασμό με μια νέα στρατηγική 

ταξινόμησης. Κατ 'αρχάς, τα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα αποσυντέθηκαν με ανεξάρτητη 

ανάλυση συστατικών και οι πηγές τεχνητού αντικειμένου απομακρύνθηκαν. Μεταξύ των 

παραμενουσών πηγών, πηγές που σχετίζονται με τον πόνο, επιλέχθηκαν σύμφωνα με ένα 

εγκριθέν κριτήριο πληροφόρησης. Ακολούθως, τα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα 

ανακατασκευάστηκαν με την προβολή των επιλεγμένων πηγών. Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν 

μεγάλοι μέσοι εγκεφαλικοί χάρτες για κάθε επίπεδο πόνου στις ζώνες Alpha (8-12Hz) και Delta 

(0.5-4Hz). Με τον εντοπισμό των αλλαγών των εγκεφαλικών χαρτών σε διαφορετικά επίπεδα 

πόνου, διαμορφώθηκε η δομή του προτεινόμενου δέντρου αποφάσεων. Για να εμπλουτιστεί το 

σετ χαρακτηριστικών, εξήχθηκαν και άλλα χαρακτηριστικά ΗΕΓ. Για κάθε κόμβο απόφασης, 

επιλέχθηκε συγκεκριμένο υποσύνολο χαρακτηριστικών με τη μέθοδο διαδοχικής επιλογής προς 

τα εμπρός. Λαμβάνοντας υπόψη τον πιο γειτονικό γείτονα (KNN) ως δείκτη λήψης αποφάσεων, 

η ακρίβεια ταξινόμησης για τα τρία και τα πέντε επίπεδα πόνου προσδιορίστηκε 80 ± 5% και 60 

± 5% αντίστοιχα, ενώ με την επιλογή μηχανής υποστήριξης φορέα (SVM) τα αποτελέσματα 

βελτιώθηκαν έως 83 ± 5% και 62 ± 6% (Εικόνα 10), αντίστοιχα. 

 

Περίπτωση μελέτης Ευστοχία (%) Ακρίβεια (%) Ευαισθησία (%) 

3 επίπεδα πόνου 83±5 91±4 93±5 

5 επίπεδα πόνου 62±6 78±3 87±4 

Εικόνα 10. Τα αποτελέσματα της μελέτης ως προς την ευστοχία, την ακρίβεια και την 

ευαισθησία.[23]. 

Αυτή η μελέτη προσφέρει ένα νέο αποκλειστικό πλαίσιο ταξινόμησης βασισμένο στο ΗΕΓ που 

όχι μόνο κατατάσσει τις καταστάσεις πόνου και μη πόνου αλλά επίσης μετρά διαφορετικά 

επίπεδα πόνου. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα έργα, αυτή η μελέτη προτείνει μερικά στάδια 

επεξεργασίας για να αναλυθεί η δραστηριότητα των πηγών του εγκεφάλου που σχετίζονται 

άμεσα με τις αλλαγές του αισθήματος του πόνου. Παρεμπιπτόντως, άλλα συμβατικά 

χαρακτηριστικά ΗΕΓ εξήχθησαν επίσης και στη συνέχεια επιλέχθηκε για κάθε κόμβο ένα 

βελτιστοποιημένο υποσύνολο χαρακτηριστικών. Λόγω της συμβατότητας των σταδίων του 

προτεινόμενου πλαισίου της φύση της εφαρμογής, η προτεινόμενη προσέγγιση ξεπέρασε τις 

αντίστοιχες state-of-theart ομόλογες της [23]. 

 

3.2 Το Πρωτόκολλο CPT 
Για τη μέτρηση της έντασης του πόνου, χρησιμοποιούνται ερεθίσματα διαφορετικού είδους, 

όπως μηχανικά [15], ηλεκτρικά [20,22] και θερμικά [10,11,12,13,14,18]. Μεταξύ αυτών των 
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μεθόδων, η εφαρμογή θερμικών ερεθισμάτων έχει γίνει η πιο δημοφιλής λόγω της χαμηλότερης 

παρενέργειας, αν και τα ερεθίσματα μηχανικού πόνου είναι πλησιέστερα στο σύνηθες είδος 

πόνου που βιώνει ο μέσος άνθρωπος. Το πιο γνωστό ερέθισμα πρόκλησης πόνου που βασίζεται 

στη θερμοκρασία ονομάζεται “cold pressor test” (CPT), το οποίο προτάθηκε από τον Backonja 

[10]. Η ανάλυση των ζωνών ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος μέσω αυτού του πειράματος δείχνει 

αύξηση τόσο στο ρυθμό Theta όσο και στον ρυθμό Beta [10]. Σε μια παρόμοια έρευνα [11], 

κατά τη διάρκεια του πρωτοκόλλου CPT, επισημάνθηκε αύξηση του ρυθμού Beta ταυτόχρονα 

με μείωση στο ρυθμό Alpha, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία αλλαγή στο ρυθμό Theta. Σε μια 

παρόμοια μελέτη μέσω του πρωτοκόλλου CPT, αναφέρθηκε αύξηση του ρυθμού Delta 

ταυτόχρονα με μείωση στο ρυθμό Alpha [14]. 

 

Ορισμένες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στο πώς τα δυναμικά που σχετίζονται με τον πόνο έχουν 

κατανεμηθεί σε διάφορα μέρη του τριχωτού της κεφαλής. Σε μια καταγραφή κατά τη διάρκεια 

του πρωτοκόλλου CPT, παρατηρήθηκε αύξηση των ρυθμών Alpha και των κεντρικών 

συχνοτήτων beta πάνω από το κεντρικό τμήμα του τριχωτού της κεφαλής [12]. Μια άλλη μελέτη 

που διεξήχθη από αυτή την ομάδα ήταν μια προσπάθεια απόδειξης της ύπαρξης συνοχής πάνω 

από τους κεντρικούς, βρεγματικούς και μετωπικούς λοβούς στο ρυθμό Delta [13]. Σε απόκριση 

εντατικού πόνου (tonic pain) [15,18], παρατηρήθηκε αύξηση των ρυθμών Delta, Beta και 

Gamma μαζί με μείωση των ρυθμών Theta και Alpha. Είναι προφανές ότι η γνωστική 

συμπεριφορά των υποκειμένων μειώνεται όταν οι υποδοχείς του πόνου τους είναι πολύ 

ενεργοποιημένοι [23][21]. 

 

3.3 Συσκευή Λήψης ΗΕΓ  
Για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν τα πειράματα της παρούσας εργασίας, 

χρησιμοποιήθηκε μια συσκευή λήψης και καταγραφής ΗΕΓ για τη λήψη των ΗΕΓ σημάτων. Η 

καταγραφή του ΗΕΓ έγινε μέσω της ασύρματης, φορητής συσκευής καταγραφής Emotiv EPOC 

(Emotiv Systems Inc., Σαν Φρανσίσκο, Η.Π.Α.) (Εικόνα 12). Η συσκευή διαθέτει 14 κανάλια 

καταγραφής (Εικόνα 11), ενώ τα ηλεκτρόδια βρίσκονται, σύμφωνα με το εκτεταμένο σύστημα 

10-20, στις θέσεις: AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, και AF4. Η συσκευή 

χρησιμοποιεί τον κόμβο γείωσης common mode sense/driven right leg (CMS/DRL) [41]. Η 

καταγραφή είναι μονοπολική και τα σήματα από κάθε ένα από τα 14 ηλεκτρόδια λαμβάνονται 

με αναφορά στο ηλεκτρόδιο CMS που τοποθετείται πάνω από το αριστερό μαστοειδές οστό 

(Εικόνα 11). Οι άκρες των 14 ηλεκτροδίων σήματος φέρουν μία σπογγοειδή επιφάνεια, η οποία 

ποτίζεται, τακτικά, με ειδικό υγρό για την αύξηση της αγωγιμότητας. Για τη λειτουργία στα 

σήματα του εγκεφαλογραφήματος η συσκευή έχει μέθοδο δειγματοληψίας διαδοχική 

δειγματοληψία και μονή ADC.Ανάλυση σήματος στα 14 bit με LSB=0.51μVκαι με εύρος ζώνης 

0.16-43Ηz.Δείκτης δειγματοληψίας: 2048 εσωτερικά και υποδειγματοληψία σε 128 SPS ή 256 

SPS ανάλογα με το τι επιθυμεί ο χρήστης. 
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Η EmotivEpoc+ της Emotivsystems αποτελεί μία συσκευή καταγραφής ΗΕΓ, που έχει 

ασύρματη επικοινωνία με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνο για τη διαδικασία 

της καταγραφής, της αποθήκευσης και την επεξεργασίας των ΗΕΓ σημάτων [40].  

 

 
 

 
Επιπρόσθετα για περαιτέρω γνώση της συσκευής της Emotivsystems παρατίθενται κάποια 

επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά. Η τροφοδοσία γίνεται με μια μπαταρία πολυμερούς λιθίου 

640 mAh που αποδίδει χρήση της συσκευής για 12 ώρες με δέκτη usb και έως 6 ώρες με χαμηλή 

ενέργεια bluetooth. Η συσκευή διαθέτει και αισθητήρες κίνησης οι οποίοι έχουν 

επιταχυνσιόμετρο: 3-αξονικό+/-8g,γυροσκόπιο: 3-άξονικό +/- 2000 dps, μαγνητόμετρο: 3-

άξονικό + / 112 gauss, ποσοστό δειγματοληψίας: 32/64/128 Πz (διαμορφωμένο από το χρήστη), 

η ανάλυση είναι στα 16 bits [41]. Η συσκευή της Emotivsystems παρουσιάζει συμβατότητα με 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα Windows ή MacOSX 

και ως προς τα κινητά τηλέφωνα, με συσκευές λειτουργικού συστήματος iOS ή ANDROID. Δεν 

είναι συμβατή με συσκευές που έχουν λειτουργικό σύστημα Linux. Η ζεύξη των συσκευών 

Εικόνα 11. Οι θέσεις όλων των καναλιών της συσκευής. CMS και DRL τα 

ηλεκτρόδια αναφοράς [41].  

 

Εικόνα 12. Η συσκευή EmotivEpoc+ καταγραφής ΗΕΓ της Emotivsystems [40]. 
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πραγματοποιείται με Bluetooth, για να μπορεί να ανιχνευθεί η συσκευή της Emotivesystems από 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνο, ο διακόπτης ON/OFF πρέπει να μείνει στο 

ON για μερικά δευτερόλεπτα και με αυτό τον τρόπο να γίνει ζεύξη της μίας συσκευής με την 

άλλη, όπου μετέπειτα τοποθετείται στο κρανίο για να ληφθούν τα σήματα [40]. 

 

3.4 Πλατφόρμα Ανάλυσης Σημάτων  
Το MATLAB είναι ένα πρόγραμμα, αριθμητικής υπολογιστικής. Είναι μια προγραμματιστική 

γλώσσα τέταρτης γενιάς, με διαδραστικό περιβάλλον και επιτρέπει στο χρήστη να κάνει 

τεχνικούς υπολογισμούς [38]. Δημιουργήθηκε από τον Moler στη δεκαετία του 1970, αρχικά 

σαν εργαλείο διαχείρισης των βιβλιοθηκών της γλώσσας προγραμματισμού FORTRAΝ: 

Linpack (γραμμική άλγεβρα) και Eispack (ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα) [39].  Χρησιμοποιείται 

κατά κύριο λόγο για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, ωστόσο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για προγραμματισμό, καθώς περιέχει εντολές, όπως τις while, for και if. 

Βασίζεται εξ ολοκλήρου στη χρήση πινάκων, στοιχεία των οποίων μπορεί να είναι πραγματικοί 

ή μιγαδικοί αριθμοί (ακόμα και ένας μεμονωμένος αριθμός, όπως για παράδειγμα το 3, 

θεωρείται ως πίνακας με ένα στοιχείο). Στη παρούσα εργασία για την ανάλυση των βιοσημάτων 

χρησιμοποιείται η έκδοση της Matlab R2017b (Εικόνα 13).   

 

 
 

 
 

Συνοπτικά η γλώσσα MATLAB έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

• Μαθηματικούς/αριθμητικούς υπολογισμούς 

• Ανάπτυξη αλγορίθμων 

• Μοντελοποίηση και αναπαράσταση 

Εικόνα 13. Το περιβάλλον του Matlab R2017b. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
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• Προσομοίωση 

• Ανάλυση και γραφική παρουσίαση δεδομένων 

• Ανάπτυξη εφαρμογών 

 

Είναι ένα διαδραστικό σύγχρονο εργαλείο του οποίου βασικό στοιχείο είναι η διάταξη (array). Η 

διάταξη (array) έχει τη δυνατότητα να δίνει λύση ιδιαίτερα σε προβλήματα που περιλαμβάνουν 

σχηματισμούς πινάκων και διανυσμάτων σε χρόνο μικρότερο απ’ ότι απαιτούν οι γλώσσες 

προγραμματισμού Fortran και C [39].  

Τα βασικότερα μέρη του περιβάλλοντος του MATLAB είναι: 

 Command window (παράθυρο εντολών) 

 Command history (ιστορικό εντολών) 

 Current directory (τρέχων κατάλογος)  

 Workspace (χώρος εργασίας)  

 

Η Matlab υπερτερεί απέναντι σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού, διότι παρέχει την ευκολία 

να μπορεί κανείς να προγραμματίσει. Επίσης λόγω, δε του ότι το MATLAB εφαρμόζεται σε 

πολλά επιστημονικά πεδία όπως, επεξεργασία σήματος, νευρωνικά δίκτυα, συστήματα ελέγχου 

κα, έχουν αναπτυχθεί για τη διευκόλυνση των χρηστών πρόσθετα πακέτα εργαλείων, που 

ονομάζονται toolboxes. Αυτά τα πακέτα εργαλείων ενσωματώνονται στη Matlab και 

προσφέρουν χρήσιμες εξειδικευμένες συναρτήσεις. Ένα τέτοιο toolbox είναι και το EEGLAB 

που χρησιμοποιείται στη παρούσα εργασία και θα αναλυθεί στην επόμενη υποενότητα. 

3.4.1 EEGLAB 

Το EEGLAB είναι μια διαδραστική εργαλειοθήκη Matlab για την επεξεργασία συνεχόμενων και 

event-related ΗΕΓ, ΗΜΓ και άλλων ηλεκτροφυσιολογικών δεδομένων που περιλαμβάνουν 

ανάλυση ανεξάρτητων συστατικών (independent component analysis – ICA), ανάλυση χρόνου / 

συχνότητας (time / frequency analysis – TFA), απόρριψη τεχνητού αντικειμένου, στατιστικά 

στοιχεία event-related και διάφορες χρήσιμες μορφές απεικόνισης και δεδομένα μιας δοκιμής. 

Το EEGLAB εκτελείται με Linux, Unix, Windows και Mac OS X. Παρέχει μια διαδραστική 

γραφική διεπαφή χρήστη (GUI, Εικόνα 14) που επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργάζονται με 

ευελιξία και άλλα δυναμικά δεδομένα του εγκεφάλου χρησιμοποιώντας ανεξάρτητη ανάλυση 

στοιχείων (ICA) ή / και ανάλυση χρόνου / συχνότητας (TFA) μεθόδων. Το EEGLAB 

ενσωματώνει επίσης εκτεταμένα παράθυρα βοήθειας και εισαγωγικά μαθήματα καθώς και 

λειτουργία ιστορικού εντολών που διευκολύνει τους χρήστες. Το EEGLAB προσφέρει πληθώρα 

μεθόδων για την απεικόνιση και τη μοντελοποίηση της δυναμικής του εγκεφάλου που σχετίζεται 

με event-related γεγονότα, τόσο στο επίπεδο των επιμέρους συνόλων δεδομένων του EEGLAB 

όσο και σε μια συλλογή συνόλων δεδομένων που συγκεντρώνονται σε ένα ‘εργαστήριο’ 

EEGLAB [35]. 

Κάθε επιμέρους στοιχείο του EEGLAB καλεί μια συνάρτηση του Matlab η οποία μπορεί επίσης 

να κληθεί από τη γραμμή εντολών του Matlab. Αυτές οι συναρτήσεις, καλούνται συναρτήσεις 
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“pop”, μπορούν να κληθούν είτε χωρίς (ή με λίγα σε μερικές περιπτώσεις) ορίσματα, και απλά 

καλούν απευθείας την αντίστοιχη συνάρτηση επεξεργασίας δεδομένων. Όταν μια συνάρτηση 

καλείται από το χρήστη απευθείας από το μενού του EEGLAB, τότε καλείται χωρίς ορίσματα. 

Όταν μια συνάρτηση επεξεργασίας καλείται μέσω του EEGLAB, η κλίση της συνάρτησης 

προστίθεται ως εντολή στον τομέα αποθήκευσης χρησιμοποιούμενων εντολών του EEGLAB. 

Αντιγράφοντας εντολές από τη μνήμη του EEGLAB στη γραμμή εντολών του Matlab ο χρήστης 

μπορεί εύκολα να εξοικειωθεί τόσο με το EEGLAB όσο και με το Matlab και να μπορεί όχι 

μόνο να χρησιμοποιεί τις εντολές αλλά και να τις τροποποιεί κατά τον τρόπο που αυτός επιθυμεί 

και τον βοηθάει στην επεξεργασία των δεδομένων του [36]. 

 

 

 
 

Για έμπειρους χρήστες Matlab, το EEGLAB προσφέρει ένα δομημένο περιβάλλον 

προγραμματισμού για την αποθήκευση, την πρόσβαση, τη μέτρηση, τον χειρισμό και την 

απεικόνιση των δεδομένων ΗΕΓ που σχετίζονται με συμβάντα. Για τους προγραμματιστές και 

τους δημιουργούς μεθόδων δημιουργικής έρευνας, το EEGLAB προσφέρει μια πλατφόρμα 

ανοιχτού κώδικα μέσω της οποίας μπορούν να μοιράζονται νέες μεθόδους με την παγκόσμια 

ερευνητική κοινότητα, δημοσιεύοντας τις λειτουργίες plug-in του EEGLAB που εμφανίζονται 

αυτόματα στο μενού EEGLAB των χρηστών που τα κατεβάζουν . Για παράδειγμα, τα νέα plug-

ins του EEGLAB μπορούν να κατασκευαστούν και να κυκλοφορήσουν για να επιλέξουν 

κορυφές σε ERP ή αποτελέσματα χρόνου / συχνότητας ή για εξειδικευμένη εισαγωγή / εξαγωγή, 

οπτικοποίηση δεδομένων ή αντίστροφη μοντελοποίηση πηγών ΗΕΓ [35]. Ένα από αυτά που 

χρησιμοποιείται και στη παρούσα εργασία και ονομάζεται Darbeliai. 

Εικόνα 14. Το GUI του EEGLAB. 
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3.4.2 Plug-in Darbeliai 

Στη παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το plugin Darbeliai το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό 

να διευκολύνει την επεξεργασία παρτίδων επιλεγμένων αρχείων δεδομένων ΗΕΓ σε γραφικό 

περιβάλλον χρήστη (GUI). Το Darbeliai χρησιμοποιεί αρχεία δεδομένων ΗΕΓ σε διάφορες 

μορφές (* .set, * .edf, * .cnt και άλλα) ως άμεση είσοδο και εξάγει επεξεργασμένα δεδομένα 

απευθείας σε αρχεία σε μορφή δεδομένων EEGLAB (* .set), σε αντίθεση με το EEGLAB όπου ο 

χρήστης πρέπει να εργάζεται με σύνολα δεδομένων ΗΕΓ. Στη Λιθουανία όπου δημιουργήθηκε 

το plugin Darbeliai και είναι ίσως η πιο αρχαϊκή ζωντανή ινδοευρωπαϊκή γλώσσα - "darbeliai" 

σημαίνει "τα μικρά έργα" [35]. 

Κάποιες από τις επιλογές του plugin Darbeliai είναιι [35]: 

 Μετονομασία των αρχείων δεδομένων ΗΕΓ σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους (όπως 

το θέμα, η ομάδα, η κατάσταση του πειράματος ή η περίοδος σύνδεσης) 

 Εκτέλεση ακολουθίας επιλεγμένων εργασιών επεξεργασίας ΗΕΓ. Τα αποτελέσματα κάθε 

χωριστής εργασίας μπορούν να αποθηκευτούν με διαφορετικό επίθημα αρχείου ή / και σε 

διαφορετικό υποφάκελο. 

 Απλό και υπό όρους epoching (π.χ. με ιδιαίτερο ερέθισμα εάν υπάρχει ιδιαίτερη 

ανταπόκριση). 

 Οπτικοποίηση των ERP και εξαγωγή χαρακτηριστικών, εξάγοντας τα όχι μόνο για 

μεμονωμένα αρχεία, αλλά και για μέσους όρους θεμάτων, ομάδων κα. 

 Οπτικοποίηση φάσματος ΗΕΓ και ανάλυση φασματικής ισχύος τόσο για την απόλυτη 

όσο και για τη σχετική ισχύ σε ξεχωριστές προσαρμοσμένες ζώνες ισχύος, αν και οι 

delta, η theta, η alpha, η beta είναι προκαθορισμένες. 

 Προσαρμοσμένη εκτέλεση εντολών για τη λίστα των αρχείων δεδομένων. 

 

3.5 Εργαλείο Μηχανικής Μάθησης  
Το WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) είναι ένα λογισμικό ανοιχτού 

κώδικα που αναπτύχθηκε στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Waikato 

της Νέας Ζηλανδίας και εκδίδεται βάσει της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU. Πρόκειται για 

πακέτο λογισμικού ανοιχτού κώδικα υλοποιημένο σε Java, και χρησιμοποιείται για εφαρμογές 

στον τομέα της εξόρυξης δεδομένων [34]. Επίσης περιλαμβάνει μεγάλη συλλογή αλγορίθμων 

μηχανικής μάθησης για εργασίες εξόρυξης δεδομένων, όπως και εργαλεία για: 

 προ-επεξεργασία δεδομένων (preprocessing),  

 την ομαδοποίηση (clustering),  

 την ταξινόμηση (classify),  

 εύρεσης κανόνων συσχέτισης (association),  

 την επιλογή σχετικότητας στοιχείων (select attributes),  

 και την απεικόνιση (visualize).  

 Επίσης δίνεται η δυνατότητα Δημιουργίας και αξιολόγησης μοντέλων χρονοσειρών για 

διαδικασίες πρόβλεψης (Forecast), 
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 και μηχανισμούς για μετέπειτα επεξεργασία αποτελεσμάτων.  

Το WEKA έχει γραφικό περιβάλλον (GUI Interface) (Εικόνα 15) και οι ρουτίνες του είναι 

υλοποιημένες σαν κλάσεις και ταξινομημένες σε πακέτα. 

 

 

 
 

Επίσης δίνεται η επιλογή για προγραμματιστές να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις 

υλοποιήσεις του WEKA από τα δικά τους προγράμματα. Έτσι, το WEKA μπορεί κάλλιστα να 

αποτελέσει μια βιβλιοθήκη υλοποιήσεων αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων, οι κλάσεις της 

οποίας μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων. Όσον αφορά στη 

μορφή των δεδομένων, το WEKA χρησιμοποιεί flat text files για την περιγραφή των δεδομένων. 

Η είσοδος στο WEKA δίνεται ως σύνολο δεδομένων (data set), μέσω διαφόρων μορφών 

αρχείων με περισσότερο προτιμητέα και εξυπηρετική τη μορφή ARFF (*.arff) η οποία 

παράγεται μάλιστα από το ίδιο το WEKA. Δίνεται η επιλογή, γραφικής απεικόνισης των 

δεδομένων για καθένα από τα γνωρίσματα (attributes) ξεχωριστά καθώς και στατιστικές 

πληροφορίες για αυτά, κάτι που ειδικά για ιατρικά σήματα είναι πολύ χρήσιμο, ειδικά στην 

ανάλυση ιατρικής εικόνας. Το WEKA διαθέτει μια μεγάλη γκάμα με αλγορίθμους ταξινόμησης. 

Περιέχει tree based αλγορίθμους όπως Random Forest, J48 και LMT, αλλά και ταξινόμηση με 

χρήση νευρωνικών δικτύων όπως Multilayer Perceptron, Logistic και SMO. Οι αλγόριθμοι 

ταξινόμησης που υλοποιήθηκαν στον κώδικα του WEKA είναι οι:  

 Random Forest 

 Multilayer Perceptron 

 J48 

Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης εμφανίζονται σε μορφή πίνακα σύγχυσης ανά κλάση όπως 

και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια, ενώ επίσης παρέχεται η δυνατότητα 

αστικοποίησης (visualize) του αποτελέσματος, με εμφάνιση της γραφικής παράστασης των 

Εικόνα 15. Το γραφικό περιβάλλον του WEKA 3.8.3 
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δεδομένων με βάση τις ομάδες που προέκυψαν από την ταξινόμηση [34]. Η διαδικασία που 

ακολουθεί κάθε αλγόριθμος αναλύεται στην ενότητα 4.8 του επομένου κεφαλαίου, πριν όμως 

από την έναρξη της σημειώνεται ότι πρέπει το σύνολο των αρχείων κειμένου να μετατραπεί σε 

είσοδο που να μπορεί να διαβαστεί από το WEKA. Έτσι, τοποθετώντας τη συλλογή των 

εγγράφων μέσα σε κάποιο κατάλογο, και με τη χρήση μιας απλής εφαρμογής, είτε ενός script σε 

matlab, δύναται να τοποθετηθούν όλες οι τιμές των χαρακτηριστικών μέσα σε ένα αρχείο arff, 

δημιουργώντας έτσι ένα σύνολο από δεδομένα προσπελάσιμο από το WEKA. Στη συνέχεια 

μπορούν να εφαρμοστούν αλγόριθμοι ταξινόμησης και να γίνει μετέπειτα επεξεργασία και 

τελικά να εξαχθούν τα αποτελέσματα της ταξινόμησης. 
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Κεφάλαιο 4: Πειραματική Διαδικασία 
 

4.1 Δείγμα Ατόμων 
Στο πείραμα έλαβαν μέρος 22 υγιείς δεξιόχειρες εθελοντές (δεκαεφτά άντρες και πέντε 

γυναίκες) ηλικίας μεταξύ 23 και 27 (κατά μέσο όρο 25). Τα άτομα που συμπεριλήφθηκαν είναι 

φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και του τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών, και είχαν πλήρως ενημερωθεί για την διαδικασία του πειράματος. 

Επιπλέον, δεν είχαν ιστορικό κάποιας σοβαρής ιατρικής ή ψυχολογικής ασθένειας. Δεν 

παρατηρήθηκαν σημάδια πόνου, τραυματισμού ή άλλων δερματικών προβλημάτων στα χέρια 

τους. Η συμμετοχή τους στην πειραματική διαδικασία ήταν εθελοντική και διατηρούσαν το 

δικαίωμα να αποχωρήσουν από αυτή σε οποιαδήποτε στιγμή.  

 

4.2 Εξοπλισμός 
Η καταγραφή των δεδομένων έγινε με το σύστημα Emotiv EPOC, χρησιμοποιώντας όλα τα 

διαθέσιμα κανάλια (14) σε προκαθορισμένες θέσεις βάσει του διεθνούς συστήματος 10-20-20 

(American Electroencephalographic Society, 1994) και με συχνότητα δειγματοληψίας στα 128 

Hz και η καταγραφή των ηλεκτροεγκεφαλογραφικών (ΗΕΓ) δεδομένων εκτελέστηκε από 

υπολογιστή που έτρεχε το πρόγραμμα emotivPRO, ένα πρόγραμμα που προσφέρεται από τους 

κατασκευαστές της συσκευής. Επίσης υπήρχε στο χώρο διαθέσιμο και ένα δοχείο με 

απιονισμένο νερό για το βρέξιμο των αισθητήρων το οποίο είναι του εμπορίου και 

χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των φακών επαφής. Ο πόνος προσομοιώθηκε 

χρησιμοποιώντας ένα δοχείο, στο οποίο ο εθελοντής θα βύθιζε το χέρι του, διαστάσεων 22cm 

μήκος, 13cm πλάτος και 13cm ύψος, που είχε κολλημένο στα τοιχώματα δίχτυ για να συγκρατεί 

το πάγο σε αυτά ώστε να μη υπάρχει περίπτωση επαφής του πάγου με το χέρι. Επίσης υπήρχε 

στο χώρο αερόθερμο και έξτρα απορροφητικές πετσέτες για το στέγνωμα και επαναφορά του 

χεριού σε κανονική θερμοκρασία.  

 

4.3 Πείραμα 
Στο πείραμα έγιναν συνολικά 50 καταγραφές, με δύο καταγραφές για κάθε εθελοντή συν 3 

επαναληπτικές από 3 εθελοντές που τους άρεσε η διαδικασία αρκετά ώστε να την επαναλάβουν. 

Η πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε εντός του κτηρίου του τμήματος Μηχανικών 

Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών σε γραφείο που παραχωρήθηκε από το τμήμα για την 

πραγματοποίηση των πειραμάτων. Κάθε ένας από τους εθελοντές με την είσοδο του στο χώρο 

πειραμάτων ενημερωνόταν σε σχέση με την πειραματική διαδικασία ώστε να εκφράσει 

οποιαδήποτε απορία. 

 

Οι συμμετέχοντες, κάθισαν σε μια πολυθρόνα σε ύπτια θέση σε όλη τη διάρκεια του πειράματος, 

σε ένα ήσυχο ημιφωτισμένο δωμάτιο (θερμοκρασία στους 20-21 ° C) κοιτώντας ένα λευκό 
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τοίχο. Οι εθελοντές γνώριζαν την κλίμακα βαθμολόγησης πόνου και δόθηκαν οδηγίες για τις 

διαδικασίες του πειράματος. Κάθε συμμετέχων υποβλήθηκε σε δύο πειράματα με ενδιάμεσο 

διάστημα ανάκαμψης 30 λεπτών. Αφού επιβεβαιωνόταν η ορθή τοποθέτηση της συσκευής 

emotiv τους ζητήθηκε να περιορίσουν κάθε κίνηση μυών, οποιαδήποτε βλεφάρισμα ή κίνηση 

ματιών και να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους προς τον τοίχο. Επίσης τους ζητήθηκε με το 

αριστερό χέρι να κάνουν σινιάλο για κάθε επίπεδο πόνου χτυπώντας τα δάχτυλά τους. 

Ανατέθηκε σε κάθε δάχτυλο ένα επίπεδο πόνου. Για τον λίγο πόνο ο αντίχειρας, για τον μέτριο ο 

δείκτης, για το πολύ το μεσαίο δάχτυλο και για το επίπεδο αφόρητου πόνου απομάκρυνε το χέρι 

από το παγωμένο νερό (Εικόνα 16). 

 

 

 
 

Αφού υπήρχε επιβεβαίωση του εθελοντή ως προς την ετοιμότητά του, ξεκινούσε η καταγραφή. 

Πριν την εκκίνηση της καταγραφής αφού τοποθετούνταν τα στοιχεία και πληροφορίες του 

εκάστοτε πειράματος επιλεγόταν η καταγραφή του baseline που είναι μια επιλογή που δίνει το 

λογισμικό emotivPRO κατά την οποία γίνεται καταγραφή για 15000 ms με τα μάτια ανοιχτά και 

15000 ms με τα μάτια κλειστά. Αφού ολοκληρωνόταν η baseline καταγραφή τότε σημειωνόταν 

ο πρώτος χρονικός δείκτης που δήλωνε το πρώτο επίπεδο «χωρίς πόνο». Στη συνέχεια τους 

ζητούταν όποτε νιώσουν έτοιμοι να βυθίσουν το χέρι τους στο δοχείο με παγωμένο νερό που 

βρισκόταν δεξιά τους μέχρι το καρπό και με το χέρι ανοιχτό για αποφυγή συγκράτησης 

Εικόνα 16. Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης 

που χρησιμοποιήθηκε. 
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θερμότητας στη παλάμη. Στη συνέχεια ανάλογα με το επίπεδο πόνου χτυπούσαν το ανάλογο 

δάχτυλο και σημειωνόταν οι χρονικές στιγμές για κάθε επίπεδο μέχρι και την εκούσια αφαίρεση 

του χεριού από το παγωμένο νερό (Εικόνα 17). 

 

 
 

 
Στη συνέχεια τους δινόταν 30 λεπτά για να επαναφερθεί το χέρι σε κανονική θερμοκρασία και 

τους ζητήθηκε να μη μετακινηθούν από τη θέση τους, και να προσπαθούν να περιορίσουν τις 

κινήσεις με το κεφάλι ώστε να μη αποσυνδεθεί κάποιο ηλεκτρόδιο. Μετά το πέρας των 30 

λεπτών γινόταν έλεγχος της θερμοκρασίας του χεριού και είτε ακολουθούσε η πειραματική 

διαδικασία από την αρχή είτε δινόταν περισσότερος χρόνος για ανάκαμψη θερμοκρασίας χεριού. 

Λόγω των διαφορών των εθελοντών ως προς την ανοχή του πόνου, τα χρονικά διαστήματα 

μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων του πόνου δεν ήταν ίσα. Τα τέσσερα επίπεδα πόνου 

ονομάζονται λίγος, μεσαίος, πολύς και αφόρητος πόνος. Από τώρα και στο εξής, το επίπεδο 

"χωρίς πόνο" μαζί με τα άλλα τέσσερα ορίζει τα πέντε επίπεδα πόνου (Εικόνα 18).  

 
 

 
Επίσης όσον αφορά μερικούς από τους συμμετέχοντες που ήταν πιο συνεργάσιμοι, 

πραγματοποίησαν το CPT δύο φορές σε διαφορετικές μέρες.  

Εικόνα 17. Διάγραμμα καταστάσεων. 

Εικόνα 18. Τα πέντε επίπεδα πόνου πειράματος. 
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4.4 Βάση Δεδομένων Σημάτων 
Υπήρχαν περιπτώσεις οπού κατά τη διάρκεια των πειραματικών διαδικασιών, παρουσιάζονταν 

στα σήματα θόρυβος, ο οποίος θα μπορούσε να προκύψει είτε από λανθασμένη τοποθέτηση 

συσκευής είτε από κάποιο ηλεκτρόδιο το οποίο στέγνωσε και η αγωγιμότητα της κεφαλής στο 

συγκεκριμένο ηλεκτρόδιο μειώθηκε σημαντικά είτε από απότομη μυϊκή κίνηση του εθελοντή. 

Αφού λόγοι όπως ελαττωματικό προϊόν και μη συνεργάσιμος εθελοντής απορρίφτηκαν και η 

συσκευή επανατοποθετούνταν ενώ τα σφουγγαράκια στα ηλεκτρόδια υγραίνονταν συστηματικά 

υπήρχαν περιπτώσεις οπού ο θόρυβος εξακολουθούσε να παρουσιάζεται στο πηγαίο σήμα (Raw 

EEG). Σε όλα τα πειράματα που παρουσιαζόταν θόρυβος πραγματοποιούνταν προσπάθειες 

απαλοιφής του θορύβου με επανατοποθετήσεις της συσκευής, μέχρις ότου το ΗΕΓ σήμα, οπτικά 

να μην εμφανίζει σημαντικά λάθη, για να μπορέσει να ξεκινήσει το πείραμα και να θεωρηθεί, 

τουλάχιστον στη φάση των πειραμάτων, έγκυρο.  

4.4.2 Προ-επεξεργασία μετρήσεων 

Με την ολοκλήρωση της πειραματικής διαδικασίας και την καταγραφή των σημάτων 

φορτώθηκαν τα σήματα στο EEGLAB με σκοπό την δημιουργία της βάσης δεδομένων των 

σημάτων στα οποία θα ακολουθήσει η ανάλυση τους. Η διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν 

ίδιες για κάθε σήμα και είναι οι εξής: 

 Εισαγωγή των Δεδομένων στο EEGLAB 

 Καθορισμός θέσεων ηλεκτροδίων 

 Αφαίρεση της μέσης γραμμής αναφοράς (baseline) 

 Χειροκίνητη Απόρριψη Λαθών (artifact rejection) 

 Εισαγωγή στη βάση δεδομένων σημάτων 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν στην προ-επεξεργασία των 

δεδομένων μέσω EEGLAB. 

4.4.2.1 Εισαγωγή των δεδομένων 

Το πρόγραμμα καταγραφής EmotivPRO αποθηκεύει τα δεδομένα στον υπολογιστή σε μορφή 

.edf. Τα δεδομένα εισάγονται στο EEGLAB μέσω του GUI, το οποίο καλεί τη συνάρτηση 

pop_biosig() για να γίνει η επιλογή του αρχείου. Μέσω της pop_biosig() ζητείται να καθοριστεί 

η λίστα με τα κανάλια που περιέχουν πληροφορία ΗΕΓ.  Στα edf αρχεία κάθε κανάλι αντιστοιχεί 

σε μια στήλη στο αρχείο. Οι δύο πρώτες στήλες περιέχουν τίτλους και η καταγραφή των 

καναλιών του ΗΕΓ ξεκινάει από τη Τρίτη στήλη και μετά. Τα κανάλια του emotive είναι όπως 

προαναφέραμε 14 οπότε χρησιμοποιήθηκαν οι στήλες 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 και 

επίσης η στήλη 20 στη οποία υπήρχε η πληροφορία για το σινιάλο των εθελοντών σχετικά με το 

επίπεδο πόνου που βρίσκονταν (Εικόνα 19). Αφού οριστούν τα κανάλια και ονομαστεί το νέο 

σύνολο δεδομένων, παρουσιάζονται συνοπτικέ πληροφορίες για το νέο σύνολο δεδομένων που 

βοηθάν στην ανάλυση όπως φαίνεται στην Εικόνα 20. 
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Εικόνα 19. Καθορισμός καναλιών για εξαγωγή πληροφορίας στο EEGLAB. 

 
 

Εικόνα 20. Παράθυρο συνοπτικών πληροφοριών για το σύνολο δεδομένων. 

Αφού δημιουργηθεί το σύνολο δεδομένων, προχωράμε στην επεξεργασία του, και το καθορισμό 

θέσεων ηλεκτροδίων. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα ονομάστηκαν βάση της τυχαίας σειράς που 

καταφτάνανε οι εθελοντές, δηλαδή τα δεδομένα από τον πρώτο εθελοντή ονομάστηκαν 0.1, του 

δεύτερου 0.2 κοκ μέχρι και τον εικοστό δεύτερο που ονομάστηκαν 2.2. Επίσης κάθε εθελοντής 

επανέλαβε το πείραμα τουλάχιστον μια φορά οπότε η ολοκληρωμένη ονομασία κάθε πειράματος 

ήταν της μορφής: για τον πρώτο 0.1.1 και 0.1.2, για τον δεύτερο 0.2.1 και 0.2.2,  κοκ και 2.2.1 

και 2.2.2 για τον τελευταίο.   

  



ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΝΟΥ 

 

 52        Μπονώτης Παναγιώτης, Κοζάνη 2019 
 

 

4.4.2.2 Καθορισμός θέσεων ηλεκτροδίων 

Τα ηλεκτρόδια τοποθετήθηκαν σύμφωνα με το σύστημα 10 – 20. Ο καθορισμός των θέσεων των 

ηλεκτροδίων μέσω του EEGLAB γίνεται από την κλήση της συνάρτησης pop_chanedit() 

(Εικόνα 21) 

 

 
Εικόνα 21. Καθορισμός θέσεων ηλεκτροδίων. 

Ο καθορισμός μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα με τρισδιάστατες συντεταγμένες είτε 

διαβάζοντας ένα αρχείο (Read locations όπως φαίνεται στην Εικόνα 21) έχοντας τις θέσεις 

προκαθορισμένες σε ένα αρχείο μορφής .ced  και οι θέσεις φαίνονται ακριβώς στην Εικόνα 22. 
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Εικόνα 22. Θέσεις ηλεκτροδίων. 

4.4.2.3 Αφαίρεση Μέσης Τιμής Γραμμής Αναφοράς  

Στη συνέχεια πραγματοποιούνταν η αφαίρεση της μέσης γραμμής αναφοράς (baseline) από κάθε 

κανάλι σε κάθε μέτρηση ώστε να αφαιρεθούν όποιες έντονες διαφορές ως προς το εκάστοτε 

κανάλι μεταξύ των διαφόρων εποχών. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να έχουμε παραποίηση της 

ανάλυσης των δεδομένων μας. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την μετακίνηση της μέσης 

γραμμής του σήματος κάθε καναλιού από τα 14 στο μηδέν του άξονα Y. Για να γίνει αυτό 

αφαιρείται η μέση τιμή όλων των δειγμάτων του κάθε καναλιού από κάθε ένα δείγμα ξεχωριστά. 

Με αυτόν τον τρόπο αποκλείονται οι πολύ χαμηλές συχνότητες από το σήμα. Η επιλογή αυτή 

προσφέρετε αυτοματοποιημένα στο EEGLAB με τη κλήση της συνάρτησης pop_rmbase 

 

4.4.2.4 Απόρριψη λαθών 

Λόγο του αντικειμένου μελέτης της εργασίας που αφορά μη-επικοινωνιακούς ασθενής, 

αποφεύχθηκε η αυτοματοποιημένη προεπεξεργασία των μετρήσεων και η απόρριψη λαθών έγινε 

χειροκίνητα. Αυτή η δυνατότητα δίνεται στο EEGLAB, με τη κλήση της συνάρτησης eegplot() 

στην οποία δίνεται η δυνατότητα βλέποντας τη κυματομορφή των μετρήσεων να επιλεχθούν τα 

σημεία που παρουσιάζουν θόρυβο και να αφαιρεθούν. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 23, δίνεται η 

επιλογή απόρριψης από το ΗΕΓ των γραφικών περιοχών που περιέχουν θόρυβο. Τα σήματα που 

απορρίφθηκαν, παρουσίαζαν θόρυβο σε ολόκληρο το σήμα σε κάθε κανάλι. Σε περιπτώσεις που 

μόνο ένα κανάλι είχε σοβαρά λάθη, αφαιρέθηκε το συγκεκριμένο προβληματικό κανάλι όπως 

και έγινε για δύο σήματα στη Βάση δεδομένων σημάτων της παρούσας εργασίας. Σήματα που 

παρουσιάζουν ανά διαστήματα πολλά λάθη σε βαθμό που να χαρακτηρίζονται κακής ποιότητας 

αλλά περιέχουν και ομαλά τμήματα, θεωρούνται έγκυρα, αρκεί να έχει αφαιρεθεί το θορυβώδες 

τμήμα. 
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Εικόνα 23. Παράδειγμα χειροκίνητης απόρριψης λαθών.  

4.4.3 Τελική Βάση Προεπεξεργασίας Δεδομένων Σημάτων   

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών προ-επεξεργασίας δεδομένων που αναλύθηκε, 

διαγράφηκαν τα επιπλέον event που δημιουργήθηκαν από την απόρριψη λαθών (δηλώνουν τα 

σημεία που κόπηκε το σήμα) και ακολουθούσε ένας τελευταίος έλεγχος του σήματος. Έτσι 

κρινόταν αν το σήμα θα εγκριθεί για το επόμενο βήμα που είναι αυτό της ανάλυσης των 

σημάτων ή θα απορριφθεί από τη Βάση Δεδομένων Σημάτων. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται 

αναλυτικά η Βάση δεδομένων των σημάτων ΗΕΓ   

 

Α/Α 
Εθελοντής (φύλο, 

ηλικία) 

Κωδικός 

data 
Φάκελος Κατάσταση Σχόλια 

1 Άντρας, 24 
0.1.1 .CPT.data Απορρίπτετε Πολύς θόρυβος 

0.1.2 .CPT.data Απορρίπτετε Πολύς θόρυβος 

2 Άντρας, 25 
0.2.1 .CPT.data Έγκυρο  

0.2.2 .CPT.data Έγκυρο  

3 Άντρας, 26 
0.3.1 .CPT.data Έγκυρο  

0.3.2 .CPT.data Έγκυρο  
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4 Άντρας, 24 

0.4.1 .CPT.data Έγκυρο  

0.4.2 .CPT.data Έγκυρο  

0.4.3 .CPT.data Έγκυρο  

5 Άντρας, 24 

0.5.1 .CPT.data Απορρίπτετε Πολύς θόρυβος 

0.5.2 .CPT.data Έγκυρο  

0.5.3 .CPT.data Έγκυρο  

0.5.4 .CPT.data Έγκυρο  

6 Γυναίκα, 23 

0.6.1 .CPT.data Έγκυρο  

0.6.2 .CPT.data Έγκυρο  

0.6.3 .CPT.data Έγκυρο  

0.6.4 .CPT.data Έγκυρο  

7 Γυναίκα, 22 

0.7.1 .CPT.data Έγκυρο  

0.7.2 .CPT.data Απορρίπτετε Κακή σύνδεση 

0.7.3 .CPT.data Απορρίπτετε Πολύς θόρυβος 

8 Άντρας, 23 
0.8.1 .CPT.data Έγκυρο  

0.8.2 .CPT.data Έγκυρο  

9 Άντρας, 23 
0.9.1 .CPT.data Έγκυρο  

0.9.2 .CPT.data Έγκυρο  

10 Γυναίκα, 23 
1.0.1 .CPT.data Έγκυρο 

Αφαίρεση 

καναλιού AF4 

1.0.2 .CPT.data Έγκυρο  

11 Γυναίκα, 23 
1.1.1 .CPT.data Έγκυρο  

1.1.2 .CPT.data Έγκυρο  

12 Άντρας, 23 

1.2.1 .CPT.data Έγκυρο  

1.2.2 .CPT.data Έγκυρο  

1.2.3 .CPT.data Έγκυρο  

13 Άντρας, 24 
1.3.1 .CPT.data Έγκυρο 

Αφαίρεση 

καναλιού Τ7 

1.3.2 .CPT.data Έγκυρο  

14 Άντρας, 23 
1.4.1 .CPT.data Έγκυρο  

1.4.2 .CPT.data Έγκυρο  

15 Άντρας, 23 
1.5.1 .CPT.data Έγκυρο  

1.5.2 .CPT.data Απορρίπτετε Πολύ θόρυβος 

16 Γυναίκα, 23 
1.6.1 .CPT.data Έγκυρο  

1.6.2 .CPT.data Έγκυρο  

17 Άντρας, 25 
1.7.1 .CPT.data Έγκυρο  

1.7.2 .CPT.data Έγκυρο  
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18 Άντρας, 25 
1.8.1 .CPT.data Έγκυρο  

1.8.2 .CPT.data Έγκυρο  

19 Άντρας, 24 
1.9.1 .CPT.data Έγκυρο  

1.9.2 .CPT.data Έγκυρο  

20 Άντρας, 23 
2.0.1 .CPT.data Έγκυρο  

2.0.2 .CPT.data Έγκυρο  

21 Άντρας, 24 
2.1.1 .CPT.data Έγκυρο  

2.1.2 .CPT.data Έγκυρο  

22 Άντρας, 27 
2.2.1 .CPT.data Απορρίπτετε Κακή σύνδεση 

2.2.2 .CPT.data Απορρίπτετε Κακή σύνδεση 

Πίνακας 2. Πίνακας βάσης δεδομένων σημάτων. 

 

Συνολικά έγιναν 51 καταγραφές ΗΕΓ για το πρωτόκολλο CPT  από τις οποίες οι 43 είναι 

έγκυρες και οι 8 απορρίφθηκαν. 

 

4.5 Ανάλυση Σήματος 
Με την ολοκλήρωση της Βάσης δεδομένων σημάτων, σαράντα τρία σήματα ήταν έγκυρα για το 

επόμενο βήμα της ανάλυσης. Παρόλο που 43 έγκυρα σήματα και 8 άκυρα είναι ένας 

ικανοποιητικός αριθμός σημάτων, παρατηρήθηκε εκτεταμένα κατά τη διάρκεια της απόρριψης 

λαθών το φαινόμενο απόρριψης μεγάλων τμημάτων σήματος λόγο θορύβου. Κάθε σήμα μετά 

την προεπεξεργασία διέφερε ως προς το χρόνο διότι κάθε εθελοντής είχε διαφορετική ανοχή στο 

πόνο, άρα και η διάρκεια του κάθε εθελοντή στα επίπεδα πόνου διέφερε. Η μικρότερη διάρκεια 

πειράματος ήταν τρία λεπτά και η μεγαλύτερη λίγο πάνω από δέκα λεπτά. Η μελέτη των 

μετρήσεων γίνετε για εξαγωγή χαρακτηριστικών ώστε να προσδιοριστεί αν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές ώστε να μπορεί ο πόνος να διακριθεί σε πέντε επίπεδα (lvl 1 χωρίς πόνο, 

lvl2 λίγος πόνος, lvl3 μέτριος πόνος, lvl4 πολύς πόνος, lvl5 αφόρητος πόνος). Κατά τη διάρκεια 

της ανάλυσης των σημάτων έγινε επίσης μελέτη του πρωτοκόλλου ως προς 3 επίπεδα πόνου 

(lvl1 χωρίς πόνο, lvl2 λίγος-μέτριος πόνος, lvl3 πολύς-αφόρητος πόνος) τα οποία προκύπτουν 

από τη συγχώνευση των τμημάτων λίγου πόνου και μέτριου της ανάλυσης με πέντε επίπεδα 

πόνου, για τη δημιουργία του επίπεδο δύο: λίγος-μέτριο πόνος. Και τη συγχώνευση των 

επιπέδων πολύς πόνος και αφόρητος πόνος για τη δημιουργία του επιπέδου τρία πολύς-

αφόρητος πόνος για την ανάλυση με 3 επίπεδα πόνου.  Κάθε σήμα λοιπόν από τη βάση 

δεδομένων σημάτων επεξεργάστηκε και με οδηγό τη καταγραφή των events που σημειώνονταν 

μετά από σινιάλο του εθελοντή όπως εξηγήθηκε στην ενότητα 4.3 χωρίστηκε σε 5 διακριτά 

σημεία για τη ανάλυση ως προς 5 επίπεδα πόνου και σε 3 διακριτά σημεία ως προς 3 επίπεδα 

πόνου. 

 

Όλα τα σήματα επεξεργάστηκαν στο λογισμικό EEGLAB σαν σύνολα δεδομένων που ήταν 

αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων σημάτων. Κάθε dataset χωρίστηκε σε 5 διακριτά τμήματα 
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τα οποία αποθηκεύτηκαν σε νέα βάση δεδομένων η οποία περιείχε τους χρόνους και των 5 

επιπέδων από κάθε ένα από τα 43 σήματα. Ώστε να επιλεχθεί το κατάλληλο χρονικό παράθυρο 

μελέτης κάθε επιπέδου πόνου για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών των σημάτων. Στους 

Πίνακες 3 & 4, φαίνεται η νέα βάση δεδομένων σημάτων που αποτελείται από τους χρόνους 

κάθε επιπέδου κάθε σήματος σε sec. Επίσης η ίδια διαδικασία ακολουθείται για πόνο με τρία 

επίπεδα (lvl1 χωρίς πόνο, lvl2 λίγος-μέτριος πόνος, lvl 3 πολύς-αφόρητος πόνος), που φαίνεται 

στο Πίνακα 4. Σημειώνεται ότι απουσιάζουν μόνο τμήματα που είτε χρονικά, ήταν μικρότερα 

του ενός δευτερολέπτου, είτε τους έγινε απόρριψη λόγο πολλών λαθών (θόρυβος). 

 

Δεδομένα / 

Επίπεδα 

πόνου 

lvl 1 

Χωρίς 

πόνο 

lvl 2  

Λίγος 

πόνος  

lvl 3  

Μέτριος 

Πόνος 

lvl 4 

Πολύς 

πόνος 

lvl 5  

Αφόρητος 

Πόνος  

 0.2.1.CPT.data 25,222     8,438   

 0.2.2.CPT.data 11,822   10,219 14,055   

 0.3.1.CPT.data 21,571   5,000 5,100 1,500 

 0.3.2.CPT.data 25,760 2,876 2,837 1,398   

 0.4.1.CPT.data 9,947 7,633 41,492 20,641 3,671 

 0.4.2.CPT.data 29,602 10,586 15,852 22,899 8,781 

 0.4.3.CPT.data 29,444 6,907 14,681 12,884 2,000 

 0.5.2.CPT.data 17,618 13,650 8,205 40,392 22,525 

 0.5.3.CPT.data 21,977 5,807 21,681 14,712   

 0.5.4.CPT.data 26,750 14,799 16,024 33,704 6,172 

 0.6.1.CPT.data 24,188 10,352 26,056   130,094 31,360 

 0.6.2.CPT.data 17,539 96,024 30,000     

 0.6.3.CPT.data 16,649 47,988 11,971 8,267   

 0.6.4.CPT.data 8,118 27,743 40,000     

 0.7.1.CPT.data 15,055 6,894 11,939 18,657   

 0.8.1.CPT.data 16,072   21,954 21,970   

 0.8.2.CPT.data 17,055 10,025 21,774 56,832   

 0.9.1.CPT.data 37,055 14,362 171,907 59,282 23,999 

 0.9.2.CPT.data 32,946 18,889 58,985 28,516 10,501 

 1.0.1.CPT.data 31,728         

 1.0.2.CPT.data 29,230   10,377 10,493 10,173 

 1.1.1.CPT.data 35,117 12,877 18,313 10,462   

 1.1.2.CPT.data 24,094 13,494 11,049 12,646 10,532 

 1.2.1.CPT.data 47,602 10,033 10,635     

 1.2.2.CPT.data 27,789 10,017 10,016 10,344   

 1.2.3.CPT.data 38,375 10,595 10,204 10,665   

 1.3.1.CPT.data 28,844   12,018 13,970 10,430 
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1.3.2.CPT.data 45,008 10,025 10,322 12,930   

 1.4.1.CPT.data 19,641 12,541 92,376 55,931 26,587 

 1.4.2.CPT.data 18,244 10,517 18,205 20,603 10,235 

 1.5.1.CPT.data 16,938         

 1.6.1.CPT.data 21,543     11,602   

 1.6.2.CPT.data 11,989     93,555 16,855 

 1.7.1.CPT.data 28,102   10,298 14,837   

 1.7.2.CPT.data 17,956   10,189 12,978   

 1.8.1.CPT.data 32,675 10,969 10,438     

 1.8.2.CPT.data 22,432 20,181 10,875     

 1.9.1.CPT.data 31,297 16,782 18,516 10,907 10,688 

 1.9.2.CPT.data 33,361 10,111 18,205 22,321 10,260 

 2.0.1.CPT.data 24,595 10,040 10,016 10,283 10,071 

 2.0.2.CPT.data 31,424 10,236 10,000 10,990   

 2.1.1.CPT.data 22,252   10,135     

 2.1.2.CPT.data 23,970         

ΣΥΝΟΛΟ 43 29 37 34 18 161 

Πίνακας 3. Πίνακας χρονικής διάρκειας σε δευτερόλεπτα κάθε εθελοντή σε πέντε επίπεδα 

πόνου. 

Παρατηρείται στο Πίνακα 3 ότι το επίπεδο 5 (lvl 5 αφόρητος πόνος) είναι αυτό με τα 

περισσότερα λάθη άρα και λιγότερα σήματα στη βάση δεδομένων, το οποίο είναι λογικό διότι η 

κατάσταση αφόρητου πόνου δημιουργεί επιπλοκές στη καταγραφή λόγο των ακούσιων μυϊκών 

σπασμών για την αντιμετώπιση του πόνου του κάθε εθελοντή ή διότι η ανοχή του στο 

συγκεκριμένο επίπεδο είναι αισθητά μικρότερη. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις εθελοντών που η 

ολιγόχρονη παραμονή τους στη τελευταία κατάσταση πόνου ήταν απαραίτητη για την αποφυγή 

τραυματισμού. 

 

Δεδομένα / 

Επίπεδο 

πόνου 

lvl 1 

Χωρίς 

Πόνο 

lvl  

Λίγος-Μέτριος 

Πόνος 

lvl 2 

 Πολύς-Αφόρητος 

Πόνος 

 0.2.1.CPT.data 25,222   9,313 

 0.2.2.CPT.data 11,822 11,250 15,633 

 0.3.1.CPT.data 21,571 5,180 6,283 

 0.3.2.CPT.data 25,760 5,738 3,618 

 0.4.1.CPT.data 9,947 49,019 21,009 

 0.4.2.CPT.data 29,602 24,407 28,134 

 0.4.3.CPT.data 29,444 20,955 15,157 

 0.5.2.CPT.data 17,618 19,354 58,105 
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0.5.3.CPT.data 21,977 26,696 16,461 

 0.5.4.CPT.data 26,750 30,657 34,969 

 0.6.1.CPT.data 24,188 34,649 167,477 

 0.6.2.CPT.data 17,539 109,618   

 0.6.3.CPT.data 16,649 56,448 10,094 

 0.6.4.CPT.data 8,118 62,821 77,649 

 0.7.1.CPT.data 15,055 16,580 17,712 

 0.8.1.CPT.data 16,072 29,829 15,000 

 0.8.2.CPT.data 17,055 32,555 57,277 

 0.9.1.CPT.data 37,055 186,789 60,399 

 0.9.2.CPT.data 32,946 77,086 30,977 

 1.0.1.CPT.data 31,728     

 1.0.2.CPT.data 29,230   11,393 

 1.1.1.CPT.data 35,117 30,922 10,359 

 1.1.2.CPT.data 24,094 24,555 17,071 

 1.2.1.CPT.data 47,602 15,009   

 1.2.2.CPT.data 27,789 15,149   

 1.2.3.CPT.data 38,375 19,805 10,634 

 1.3.1.CPT.data 28,844 27,338 11,664 

 1.3.2.CPT.data 45,008 19,220 15,211 

 1.4.1.CPT.data 19,641 73,042 75,931 

 1.4.2.CPT.data 18,244 21,425 21,698 

 1.5.1.CPT.data 16,938     

 1.6.1.CPT.data 21,543   11,618 

 1.6.2.CPT.data 11,989 10,986 120,214 

 1.7.1.CPT.data 28,102 12,126 15,790 

 1.7.2.CPT.data 17,956 13,424 14,322 

 1.8.1.CPT.data 32,675 18,907   

 1.8.2.CPT.data 22,432 30,000   

 1.9.1.CPT.data 31,297 35,438 18,399 

 1.9.2.CPT.data 33,361 31,813 34,258 

 2.0.1.CPT.data 24,595 14,346 12,563 

 2.0.2.CPT.data 31,424 15,580 10,227 

 2.1.1.CPT.data 22,252 12,869   

 2.1.2.CPT.data 23,970 10,025   

ΣΥΝΟΛΟ 43 38 34 115 

Πίνακας 4. Πίνακας χρονικής διάρκειας σε δευτερόλεπτα κάθε εθελοντή σε τρία επίπεδα πόνου. 
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Παρατηρείται και στο πίνακα με τα 3 επίπεδα πόνου, μικρότερη ποσότητα πληροφορίας στην 

τελευταία κατηγορία πόνου που επίσης είναι αναμενόμενο διότι η βάση με τα τρία επίπεδα 

πόνου προέκυψε από επεξεργασία της βάσης με 5 επίπεδα πόνου. Τα  δεδομένα ονομάστηκαν 

βάση των ονομάτων των σημάτων από τα οποία προέκυψαν. Παράδειγμα η πρώτη μέτρηση του 

πρώτου εθελοντή ονομάστηκαν 0.1.1.noPain, 0.1.1.lvl1Pain, 0.1.1.lvl2Pain, 0.1.1.lvl3Pain, 

0.1.1.lvl4Pain αντίστοιχα για κάθε επίπεδο πόνου που υπάρχει έγκυρη καταγραφή. Του 

δεύτερου 0.2.1.noPain, 0.2.1.lvl1Pain… κοκ. Κάθε εθελοντής έχοντας διαφορετική ανοχή στο 

πόνο και εξαιτίας λαθών θορύβου υπάρχει έλλειψη σημάτων κυρίως στο επίπεδο αφόρητου 

πόνου στην ανάλυση για 5 επίπεδα πόνου.   

 

Για την ομαλή εξαγωγή χαρακτηριστικών έπρεπε να οριστεί το χρονικό περιθώριο που θα 

χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών. Μετά από εκτεταμένη παρατήρηση 

δεδομένων και βάση προηγουμένων μελετών αποφασίστηκε ότι δέκα δευτερόλεπτα είναι αρκετά 

για να έχουμε βέλτιστη χρήση των δεδομένων. Χρησιμοποιώντας 10 δευτερόλεπτα από κάθε 

επίπεδο πόνου αξιοποιείται όσο τον δυνατόν περισσότερα σήματα διατηρώντας ένα καλό 

χρονικό όριο ώστε να μειωθεί σημαντικά η πιθανότητα ύπαρξης πληροφορίας άλλης 

κατάστασης σε αυτή που μελετάται. Παρατηρήθηκε βάση των χρόνων μεταξύ κάθε κατάστασης 

ότι πλην της κατάστασης αφόρητου πόνου κάθε επίπεδο πόνου είχε διάρκεια για τους 

περισσότερους εθελοντές τουλάχιστον 20-30 δευτερόλεπτα, που μετά από τη απόρριψη λαθών ο 

χρόνος μειωνόταν κατά μέσο όρο επιπλέον 5-8 δευτερόλεπτα. Η βάση δεδομένων σημάτων 

χρησιμοποιώντας τα events (σινιάλο εθελοντή επιπέδου πόνου) χωρίστηκε σε 8 (5 επίπεδα + 3 

επίπεδα) συνολικά τμήματα για δύο διαφορετικές αναλύσεις, αυτή των πέντε επιπέδων πόνου 

και των τριών, με την κατάσταση «χωρίς πόνο» κοινή και για τους δύο αναλύσεις. 

Παρατηρήθηκε ότι χρονικά, τα επίπεδα πόνου είχαν σήματα τα οποία ήταν αρκετά μεγαλύτερα 

των 10 δευτερολέπτων, και αρκετά πολύ μεγαλύτερα των 20 δευτερολέπτων, που σημαίνει ότι 

επεμβαίνοντας στα σήματα μεγαλύτερα των 20 δευτερολέπτων και διχοτομώντας τα προέκυπταν 

δύο σήματα διαφορετικά μεταξύ τους με την ίδια πληροφορία σχετικά με το επίπεδο πόνου. 

Στην Πίνακα 5 φαίνεται η κατάσταση των σημάτων των βάσεων 5 και 3 επιπέδων πόνου.  

 

Επίσης σημειώνεται ότι για την ανάλυση ως προς τρία επίπεδα έγινε μια προσπάθεια ανάλυσης 

για παράθυρο δεκαπέντε δευτερολέπτων που απορρίφτηκε σχετικά γρήγορα διότι παρατηρήθηκε 

ότι πολύ λίγα σήματα είχαν ελάχιστη χρονική διάρκεια 15 δευτερόλεπτα. Με αυτό τον τρόπο 

κάθε σήμα που περιέχει μεγαλύτερη πληροφορία των είκοσι δευτερολέπτων μπορούσε να 

αξιοποιηθεί για την αύξηση των δεδομένων και την εξαγωγή καλύτερων αποτελεσμάτων από 

τους ταξινομητές μηχανικής μάθησης που θα χρησιμοποιηθούν.  
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Έχοντας σαν γνώμονα τους χρόνους των δεδομένων και τους πίνακες έγιναν δύο διαφορετικές 

βασικές αναλύσεις λοιπόν για κάθε επίπεδο πόνου σε κάθε σήμα. Άρα για κάθε σήμα που είναι 

έγκυρο γίνεται:  

 

 Επιλογή τμήματος διάρκειας 10 δευτερολέπτων στη μέση του κάθε σήματος για τα 5 

επίπεδα πόνου  

 Επιλογή τμημάτων που προκύπτουν από διαίρεση ανά 10 δευτερόλεπτα κάθε σήματος 

για τα 5 επίπεδα πόνου 

 

Έτσι δημιουργήθηκαν δύο νέες βάσεις δεδομένων (Dataset1 και Dataset2). Η Βάση Dataset1 

περιείχε τμήματα διάρκειας 10 δευτερολέπτων στη μέση του κάθε σήματος. Άρα κάθε έγκυρο 

σήμα στη βάση επίπεδου πόνου 5 επιπέδων επεξεργάστηκε ώστε να επιλεχθούν ακριβώς δέκα 

δευτερόλεπτα στη μέση του σήματος. Για κάθε σήμα οριζόταν ο αρχικός και ο τελικός χρόνος 

του επιθυμητού σήματος και οτιδήποτε εκτός των χρονικών ορίων αφαιρούνταν. Αυτό 

επιτεύχθηκε με βάση τον τύπο: 
𝑇

2
− 5 για τον αρχικό χρόνο και  

𝑇

2
+ 5 για τον τελικό χρόνο, 

όπου T ο χρόνος διάρκειας του σήματος 

    

Η βάση Dataset2 περιείχε όλα τα τμήματα διάρκειας 10 δευτερολέπτων που περιείχε και η βάση 

Dataset1 μόνο αν τo σήμα είναι έγκυρο (T>=10sec) και η χρονική του διάρκεια είναι μικρότερη 

των είκοσι δευτερολέπτων. Στις περιπτώσεις που το σήμα ήταν μεγαλύτερο ή ίσο των 20 

δευτερολέπτων υπολογιζόταν τον αριθμό των σήματα που θα προέκυπταν από το αρχικό βάση 

του τύπου:  𝑇 𝑑𝑖𝑣 10 = 𝑙𝑜𝑜𝑝𝑠, όπου loops είναι ο αριθμός σημάτων που θα προκύψουν. 

 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε το P που είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης του χρόνου του αρχικού 

σήματος T με τον αριθμό loops για να βρεθούν τα κεντρικά σημεία του σήματος: 
𝑇

𝑙𝑜𝑜𝑝𝑠
= 𝑃 

Γνωρίζοντας πόσα σήματα θα προκύψουν από το αρχικό μπορούμε να ορίσουμε τους αρχικούς 

και τελικούς χρόνους για κάθε σήμα που θα διαιρεθεί χρησιμοποιώντας τον παρακάτω 

ψευδοκώδικα 

 

ΑΚΥΡΑ <10 secs 19 ΑΚΥΡΑ <10 secs 7 

Έγκυρα >=10 sec & <20 sec 82 Έγκυρα >=10 sec & <20 sec 45 

Έγκυρα >=20 sec (για κόψιμο ανά 

10 sec) 
60 

Έγκυρα >=20 sec (για κόψιμο 

ανά 10 sec) 
63 

Σύνολο 161 Σύνολο 115 

Πίνακας 5. Πίνακας με την ανάλυση ως προς το χρόνο παράθυρου ανάλυσης. Αριστερά 5 

επίπεδα πόνου, δεξιά 3 επίπεδα πόνου 
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𝛤𝜄𝛼 𝑖 𝛼𝜋ό 0 𝜀ώ𝜍 𝑙𝑜𝑜𝑝𝑠 𝜀𝜋𝛼𝜈έ𝜆𝛼𝛽𝜀 
𝑃

2
+ 𝑖 ∗ 𝑃 − 5  για τον αρχικό χρόνο 

𝑃

2
+ 𝑖 ∗ 𝑃 + 5   για τον τελικό χρόνο 

 

Έτσι εξασφαλίζεται ότι κάθε νέο σήμα που προκύπτει δε θα μοιράζεται ούτε μια κοινή τιμή με 

άλλα που προέκυψαν από το ίδιο αρχικό. Στο Πίνακα 6 φαίνονται τα νέα σύνολα των βάσεων 

σημάτων και πόσα νέα σήματα προέκυψαν από αυτά  

 

Επίπεδα 

πόνου 

lvl 1 

Χωρίς 

πόνο 

lvl 2 

Λίγος 

πόνος 

lvl 3 

Μέτριος 

Πόνος 

lvl 4  

Πολύς 

πόνος 

lvl 5  

Αφόρητος 

Πόνος 

ΣΥΝΟΛΟ 43 29 37 34 18 161 

Έγκυρα >10sec 

(dataset1) 
41 24 34 30 13 142 

ΣΥΜΑΤΑ που 

δημιουργούνται 

από σήματα  >20 

sec 

71 17 50 56 9 203 

Νέο σύνολο 

(dataset2) 
83 37 74 73 18 285 

Πίνακας 6. Συγκεντρωτικός πίνακας με τα σύνολα σημάτων για εξαγωγή χαρακτηριστικών για 

πέντε επίπεδα πόνου. 

Τα  δεδομένα ονομάστηκαν και αυτά με τη σειρά τους βάση των ονομάτων των σημάτων από τα 

οποία προέκυψαν, με μια προσθήκη στην κατάληξη της ονομασίας τους για να δηλώνεται το 

dataset στο οποίο ανήκουν. Για το πρώτο η κατάληξη .d1και για το δεύτερο .d2. Στα σήματα 

μεγαλύτερα των 20 δευτερολέπτων οι καταλήξεις είναι της μορφής .d2.1, .d2.2, .d2.3 κοκ 

ανάλογα με το πόσα σήματα προκύπτουν.  Παράδειγμα η πρώτη μέτρηση του πρώτου εθελοντή 

για το πρώτο dataset ονομάστηκαν 0.1.1.noPain.d1, 0.1.1.lvl1Pain.d1, κοκ. Για το δεύτερο 

dataset 0.1.1.lvl2Pain..d2,0.1.1.lvl3Pain.d2 κοκ. Και για περίπτωση που ένα σήμα χωρίζεται σε 

δύο μέρη 0.1.1.lvl4Pain.d2.1 και 0.1.1.lvl4Pai.d2.2 αντίστοιχα. Στο Πίνακα 6 φαίνονται τα νέα 

σύνολα των βάσεων σημάτων και πόσα νέα σήματα προέκυψαν από αυτά  

 

Πραγματοποιήθηκε η ίδια ακριβώς διαδικασία για την ανάλυση σε 3 επίπεδα πόνου. Μετά την 

συγχώνευση των σημάτων όπως αναφέρθηκε στην αρχή της ενότητας χρησιμοποιώντας ακριβώς 

τους ίδιους τύπους προέκυψαν τα dataset3 και dataset4, με μόνη διαφορά στη κατάληξη των 

ονομάτων για το dataset3 δινόταν η κατάληξη .d3 και .d4 (ή d4.1,d4.2 κοκ) αντίστοιχα. Άρα για 

κάθε σήμα που είναι έγκυρο γίνεται: 

 

 DateSet3: Επιλογή τμήματος διάρκειας 10 δευτερολέπτων στη μέση του κάθε σήματος 

για τα 3 επίπεδα πόνου 
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 DataSet4 : Επιλογή τμημάτων που προκύπτουν από διαίρεση ανά 10 δευτερόλεπτα κάθε 

σήματος για τα 3 επίπεδα πόνου 

 

Στο Πίνακα 7 φαίνονται τα νέα σύνολα των βάσεων σημάτων και πόσα νέα σήματα προέκυψαν 

από αυτά  

 

Επίπεδα 

πόνου 

lvl 1 

Χωρίς 

πόνο 

lvl 2 

 Λίγος-Μέτριος 

Πόνος 

lvl 3  

Πολύς-Αφόρητος 

Πόνος 

ΣΥΝΟΛΟ 43 38 34 115 

Έγκυρα >10sec 

(dataset3) 
41 36 31 108 

ΣΥΜΑΤΑ που 

δημιουργούνται 

από σήματα 

>20 sec  

71 92 73 236 

Νέο σύνολο 

(dataset4) 
83 107 91 281 

 

Πίνακας 7. Συγκεντρωτικός πίνακας με τα σύνολα σημάτων για εξαγωγή χαρακτηριστικών για 3 

επίπεδα πόνου. 
 

Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης σημάτων και έχοντας φτάσει στις τελικές βάσεις δεδομένων 

σημάτων (Dataset1, Dataset2, Dataset3, Dataset4) επόμενο βήμα είναι η εξαγωγή των 

χαρακτηριστικών. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, από τις αρχικές μετρήσεις των πειραμάτων έγινε η προεπεξεργασία των 

δεδομένων και μετά από την είσοδο τους και την απόρριψη λαθών, όσα κρίθηκαν έγκυρα 

αποθηκεύτηκαν στη βάση δεδομένων σημάτων. Στη συνέχεια επεξεργάστηκε κάθε σήμα ώστε 

να υποδιαιρεθεί σε 5 κατηγορίες, κάθε μια για κάθε επίπεδο πόνου που καταγράφηκε μετά από 

σινιάλο του έκαστου εθελοντή, όπως και σε 3 κατηγορίες η οποία προέκυπτε κρατώντας την 

κατηγορία «χωρίς πόνο» ίδια και με τη συγχώνευση των τμημάτων λίγου πόνου και μέτριου της 

ανάλυσης με πέντε επίπεδα πόνου, για τη δημιουργία του επίπεδο δύο: λίγος-μέτριο πόνος. Και 

τη συγχώνευση των επιπέδων πολύς πόνος και αφόρητος πόνος για τη δημιουργία του επιπέδου 

τρία πολύς-αφόρητος πόνος για την ανάλυση με 3 επίπεδα πόνου. Έτσι δημιουργήθηκαν οι 

Βάσεις δεδομένων επιπέδων πόνου για 5 και 3 επίπεδα αντίστοιχα. Και τέλος ορίστηκε το 

χρονικό περιθώριο (παράθυρο) δέκα δευτερολέπτων για την εξαγωγή χαρακτηριστικών και τη 

τελική διαμόρφωση των Βάσεων δεδομένων. Από όπου προέκυψαν και οι τελικές Βάσεις 

Δεδομένων Dataset 1,2,3 και 4 όπως φαίνεται στην Εικόνα 24.  
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Εικόνα 24. Σχηματική αναπαράσταση της δημιουργίας των συνόλων δεδομένων. 

 

 

4.6 Εξαγωγή Χαρακτηριστικών 
Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης σημάτων και έχοντας φτάσει στις τελικές βάσεις δεδομένων 

σημάτων (Dataset1, Dataset2, Dataset3, Dataset4) επόμενο βήμα είναι η εξαγωγή των 

χαρακτηριστικών που προκύπτουν από την ανάλυση φασματικής ισχύος και είναι αυτά τις 

σχετικής ισχύς. Το φάσμα ισχύος μιας χρονοσειράς (time-series) 𝑥(𝑡) περιγράφει τη κατανομή 

της ισχύος σε συνιστώσες συχνότητας που συνθέτουν το σήμα. Άλλωστε η κατανόηση της 

κατανομής της ισχύος του σήματος είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό οποιουδήποτε φίλτρου. 

Σύμφωνα με την ανάλυση Fourier κάθε φυσικό σήμα μπορεί να διαχωριστεί σε ένα φάσμα από 

συχνότητες. Το στατιστικό μέσο του σήματος όπως αναλύεται σχετικά με το συχνοτικό 

περιεχόμενό του, ονομάζεται φάσμα (spectrum) του σήματος. Όταν η ενέργεια (energy) του 

σήματος συγκεντρώνεται γύρω από ένα διάστημα πεπερασμένου χρόνου, τότε είναι δυνατός ο 

υπολογισμός της φασματικής πυκνότητας ενέργειας (Energy spectral density). Η ενέργεια του 

σήματος είναι: 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΝΟΥ 

 

Μπονώτης Παναγιώτης, Κοζάνη 2019   65 
 

 

𝐸 =  ∫ |𝑥(𝑡)|2 𝑑𝑥
+∞

−∞

=  ∫ |𝑋(𝑓)|2 𝑑𝑓
+∞

−∞

 

όπου 𝑋(𝑓) είναι ο Μ/Σ Fourier του σήματος 𝑥(𝑡) και 𝑆𝑥𝑥 = |𝑋(𝑓)|2 η φασματική πυκνότητα 

ενέργειας, που είναι πάντα πραγματική και μη αρνητική, για πραγματικά σήματα. Συχνότερα, 

χρησιμοποιείται η φασματική πυκνότητα ισχύος ή αλλιώς Power spectral density που σχετίζεται 

με συνεχή σήματα κατά μήκος ολόκληρου του χρόνου. Περιγράφει τον τρόπο που η ισχύς του 

σήματος ή της χρονοσειράς κατανέμεται σχετικά με τη συχνότητα. Η μέση ισχύς ενός σήματος 

𝑥(𝑡) δίνεται ως 

 

𝑃 = lim
𝑇→∞

1

2𝑇
∫ |𝑥(𝑡)|2

𝑇

−𝑇

 𝑑𝑡 

Και 

 

𝑆𝑥𝑥(𝑓) = lim
𝑇→∞

𝐸[|𝑋𝑇(𝑓)|2] 

 

όπου Ε είναι η αναμενόμενη τιμή (expected value) μιας ποσότητας. Η φασματική πυκνότητα 

ισχύος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να αναγνωριστούν εύρη συχνοτήτων που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον για να γίνει κατάλληλο φιλτράρισμα. 

 

Η σχετική ισχύς που πρέπει να εξαχθεί προκύπτει από την ανάλυση φασματικής ισχύος κάθε 

καναλιού από τα 14 για κάθε προσαρμοσμένο ρυθμό ισχύος. Το EEGLAB όπως εξηγήθηκε και 

στην ενότητα 3.3.1 παρέχει ένα σύνολο από toolkits για τη εύκολη προσπέλαση και επεξεργασία 

των δεδομένων (Datasets). Με τη βοήθεια του plugin Derbaliai που εξηγήθηκε στην ενότητα 

3.3.2 έγινε η ανάλυση φασματικής ισχύος για τη σχετική ισχύ σε ξεχωριστές προσαρμοσμένες 

ζώνες ισχύος ή ρυθμούς συχνοτήτων. Για κάθε σήμα και για κάθε κανάλι εξάχθηκε η σχετική 

φασματική ισχύς για κάθε ένα από τους προκαθορισμένους ρυθμούς: 0.5-4Hz (Delta), 4-8Hz 

(Theta), 8-13Hz (Alpha), 13-30Hz (Beta) και 30-70Hz (Gamma). 

 

 

4.7 Βάση Δεδομένων Χαρακτηριστικών 
Όλες οι τιμές σχετικής ισχύς για τα σήματα δέκα δευτερολέπτων συγκεντρώθηκαν σε νέες 

βάσεις δεδομένων χαρακτηριστικών. Συνολικά δημιουργήθηκαν 4 τέτοιες βάσεις, μια για κάθε 

Dataset και η μορφή τους απεικονίζεται στους επόμενους πίνακες (Πίνακας 8-11). Στις γραμμές 

απεικονίζονται τα ονόματα των σημάτων και στις στήλες κάθε ρυθμός για κάθε κανάλι από τα 

14. 
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Όνομα αρχείου 
AF3-

delta/all 

AF3-

theta/all 

AF3-

alfa/all 

AF3-

gamma/all 

AF3-

beta/all 

AF4-

delta/all 

AF4-

theta/all 
…. 

0.2.1.noPain.d1.set 0.6338.. 0.1141… 0.1205… 0.0419… 0.0899.. 0.623… 0.1141… … 

0.2.2.lvl2Pain.d1.set 0.555… 0.138… 0.0836… 0.0748… 0.1480.. 0.544… 0.138… … 

0.2.2.lvl3Pain.d1.set 0.5268… 0.115… 0.085… 0.081… 0.191… 0.66… 0.115… … 

0.2.2.noPain.d1.set 0.6326… 0.101…. 0.0909… 0.042… 0.132.. 0.54… 0.101…. ... 

…. …. …. …. ….. …. …. …. … 

Πίνακας 8. Πίνακας δείγμα βάση δεδομένων χαρακτηριστικών Dataset 1. 

 

Όνομα αρχείου 
AF3-

delta/all 

AF3-

theta/all 

AF3-

alfa/all 

AF3-

beta/all 

AF3-

gamma/all 

AF4-

delta/all 

AF4-

theta/all 

…

. 

0.2.1.noPain.d2.1.set 0.59.. 0.168.. 0.057.. 0.130.. 0.051.. 0.604.. 0.164… … 

0.2.1.noPain.d2.2.set 0.59.. 0.077.. 0.191.. 0.096… 0.035.. 0.535.. 0.098.. … 

0.2.2.lvl2Pain.d2.set 0.55.. 0.138.. 0.083.. 0.148.. 0.0748.. 0.544.. 0.144.. … 

0.2.2.lvl3Pain.d2.set 0.52.. 0.115.. 0.085.. 0.191.. 0.0810.. 0.6620.. 0.0977.. ... 

0.2.2.noPain.d2.set 0.63.. 0.101.. 0.090.. 0.132.. 0.04205.. 0.5414.. 0.1002.. … 

0.3.1.noPain.d2.1.set 0.64.. 0.112.. 0.127.. 0.089.. 0.02572.. 0.4708.. 0.167… … 

0.3.1.noPain.d2.2.set 0.72.. 0.069.. 0.106.. 0.071.. 0.02723.. 0.6993.. 0.0961.. … 

0.3.2.noPain.d2.1.set 0.62.. 0.111.. 0.091.. 0.122.. 0.045.. 0.668.. 0.083.. … 

…. …. …. …. ….. …. …. …. … 

Πίνακας 9. Πίνακας δείγμα βάση δεδομένων χαρακτηριστικών Dataset 2. 

 

Όνομα αρχείου 
AF3-

delta/all 

AF3-

theta/all 

AF3-

alfa/all 

AF3-

beta/all 

AF3-

gamma/all 

AF4-

delta/all 

AF4-

theta/all 
…. 

0.2.1.noPain.d3.set 0.6338.. 0.114.. 0.1200.. 0.0899.. 0.0419735.. 0.62348.. 0.12379.. … 

0.2.2.lvl1Pain.d3.set 0.5557.. 0.111.. 0.0935.. 0.1563.. 0.082663.. 0.61077.. 0.09101.. … 

0.2.2.lvl2Pain.d3.set 0.5273.. 0.115.. 0.0848.. 0.1918.. 0.0807720.. 0.66300.. 0.09748.. … 

0.2.2.noPain.d3.set 0.6326.. 0.101.. 0.0909.. 0.1324.. 0.0420512.. 0.54145.. 0.10022.. ... 

0.3.1.noPain.d3.set 0.6476.. 0.111.. 0.1350.. 0.0827.. 0.0230661.. 0.52071.. 0.14986. … 

0.3.2.noPain.d3.set 0.5201.. 0.121.. 0.2033.. 0.1196.. 0.0351486.. 0.52480.. 0.09996.. … 

0.4.1.lvl1Pain.d3.set 0.8061.. 0.058.. 0.0347.. 0.0603.. 0.0399041.. 0.80571.. 0.06906.. … 

…. …. …. …. ….. …. …. …. … 

Πίνακας 10. Πίνακας δείγμα βάση δεδομένων χαρακτηριστικών Dataset 3. 
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Όνομα αρχείου 
AF3-

delta/all 

AF3-

theta/all 

AF3-

alfa/all 

AF3-

beta/all 

AF3-

gamma/all 

AF4-

delta/all 

AF4-

theta/all 

…

. 

0.2.1.noPain.d4.1.set 0.5924.. 0.168.. 0.0577.. 0.1302.. 0.0514006.. 0.60440.. 0.16477.. … 

0.2.1.noPain.d4.2.set 0.5994.. 0.077.. 0.1917.. 0.0966.. 0.0350671.. 0.53541.. 0.09824.. … 

0.2.2.lvl1Pain.d4.set 0.5557.. 0.111.. 0.0935.. 0.1563.. 0.0826630.. 0.61077.. 0.09101.. … 

0.2.2.lvl2Pain.d4.set 0.5273.. 0.115.. 0.0848.. 0.1918.. 0.0807720.. 0.66300.. 0.09748.. ... 

0.2.2.noPain.d4.set 0.6326.. 0.101.. 0.0909.. 0.1324.. 0.0420512.. 0.54145.. 0.10022.. … 

0.3.1.noPain.d4.1.set 0.6447.. 0.112.. 0.1276.. 0.0898.. 0.0257286.. 0.47088. 0.16779.. … 

0.3.1.noPain.d4.2.set 0.7259.. 0.069.. 0.1062.. 0.0710.. 0.0272382.. 0.69935.. 0.09618.. … 

0.3.2.noPain.d4.1.set 0.6284.. 0.111.. 0.0914.. 0.1225.. 0.0459360.. 0.66811.. 0.08309.. … 

0.3.2.noPain.d4.2.set 0.4557.. 0.095.. 0.3357.. 0.0742.. 0.0385660.. 0.49917.. 0.08994.. … 

0.4.1.lvl1Pain.d4.1.set 0.7122.. 0.063.. 0.0678.. 0.0996. 0.0564137.. 0.70252.. 0.08054.. … 

…. …. …. …. ….. …. …. …. … 

Πίνακας 11. Πίνακας δείγμα βάση δεδομένων χαρακτηριστικών Dataset 4. 

 

Κάθε Βάση είχε πλήθος γραμμών ίσο με το πλήθος σημάτων που περιείχε, και πλήθος στηλών 

70, μιας και κάθε σήμα στις βάσεις αποτελούνταν από 14 κανάλια που το καθένα αναλύθηκε ως 

προς και τους πέντε ρυθμούς συχνότητας. 

Για την έναρξη της διαδικασίας εξαγωγής αποτελεσμάτων μετατράπηκαν και οι τέσσερεις 

βάσεις σε αρχεία τύπου .arff (Εικόνα 25) όπως εξηγήθηκε στην ενότητα 3.4.  

 

 
Εικόνα 25. Παράδειγμα αρχείου τύπου arff. Στα δεξιά φαίνεται και η αρίθμηση των κλάσεων. 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΝΟΥ 

 

 68        Μπονώτης Παναγιώτης, Κοζάνη 2019 
 

 

Δημιουργήθηκε μια ακόμα στήλη για τα δεδομένα τύπου .arff όπου αναγραφόταν για κάθε σήμα 

σε μορφή class, για το weka, όπου κάθε γραμμή αντιστοιχιζόταν με έναν αριθμό από ένα έως 

πέντε ανάλογα με το επίπεδο πόνου. Για τα πέντε επίπεδα πόνου τα σήματα που περιείχαν στο 

τίτλο τους την ονομασία noPain αντικαταστήθηκαν με τον αριθμό ένα, την ονομασία lvl1Pain με 

2, την ονομασία lvl2Pain με 3, την ονομασία lvl3Pain με 4 και την ονομασία lvl4Pain με 5. 

Αντίστοιχα για τρία επίπεδα πόνου τα σήματα που περιείχαν στο τίτλο τους την ονομασία 

noPain αντικαταστήθηκαν με τον αριθμό ένα, την ονομασία lvl1Pain με 2, την ονομασία 

lvl2Pain με 3 Η τελική μορφή ενός τέτοιου αρχείου φαίνεται στην Εικόνα 25.  

 

4.8 Βάση Δεδομένων με Επανατοποθετημένα δεδομένα 
Κατά την εισαγωγή των δεδομένων στο WEKA παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει ισορροπία στα 

δεδομένα. Κάποια επίπεδα πόνου έχουν πολλές μετρήσεις και κάποια άλλα έχουν ελάχιστες. 

Παρατηρώντας το μικρό πλήθος δεδομένων και έχοντας ως σκοπό την καλύτερη εκπαίδευση 

των αλγορίθμων, δημιουργήθηκε μια δεύτερη ομάδα από αρχεία .arff ίδια σε αριθμό με τα 

αρχικά σύνολα δεδομένων στα οποία κάποια δεδομένα επανατοποθετήθηκαν για να πετύχουμε 

ομαλότητα στα σύνολα δεδομένων ως προς το πλήθος δεδομένων σε κάθε σύνολο δεδομένων. Η 

επανατοποθέτηση δεδομένων έρχεται να λύσει το θέμα της μη ύπαρξης ισορροπίας δεδομένων. 

Έτσι δημιουργήθηκαν, η Normdataset 1 που είναι η καινούργια βάση που προέκυψε από την 

αντιγραφή της Dataset 1, η Normdataset 2 που προέκυψε από την Dataset 2, η Normdataset 3 

που προέκυψε από την Dataset 3 και η Normdataset 4 που προέκυψε από την Dataset 4. Στη 

συνέχεια χρησιμοποιήθηκε, για κάθε σύνολο δεδομένων, σαν γνώμονας το επίπεδο πόνου με τα 

περισσότερα δεδομένα. Συγκρινόταν αυτός ο αριθμός με τα υπόλοιπα επίπεδα πόνου. Αν σε 

κάποιο επίπεδο πόνου υπήρχαν λιγότερα δεδομένα από όσα είχε αυτό με τα περισσότερα, τότε 

επιλέγονταν από το συγκεκριμένο επίπεδο πόνου τυχαία τόσα δεδομένα όσα χρειαζόντουσαν 

ώστε στην άθροιση τους με τα αρχικά να είναι ίσα με αυτά του επιπέδου πόνου με τα 

περισσότερα δεδομένα (Πίνακας 12 & 13). 

 

Σημειώνεται ότι η επιθυμητή βαρύτητα κάθε δεδομένου στην διαδικασία επανατοποθέτησης των 

δεδομένων έχει ανώτερο όριο το δύο, παρόλα αυτά για τα νέα Datasets 1 & 2 στο επίπεδο 

αφόρητου πόνου υπήρξε βαρύτητα της τάξης 2,15 και 3,6 αντίστοιχα για την επίτευξη της 

επανατοποθέτησης των δεδομένων. Έχοντας στο νου την επιτρεπόμενη βαρύτητα για τα 

δεδομένα και την προσπάθεια επανατοποθέτησης των βάσεων κατασκευάστηκαν και δύο βάσεις 

στις οποίες ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία που εξηγείται στη παρούσα ενότητα με επιτρεπτή 

βαρύτητα δεδομένου έως 2. Δηλαδή σε περίπτωση που τα δεδομένα που πρέπει να προστεθούν 

ξεπερνάνε σε αριθμό το πλήθος των δεδομένων στο συγκεκριμένο επίπεδο πόνου, τότε 

επιτρέπεται η αντιγραφή των δεδομένων μόνο μια φορά. Έτσι δημιουργήθηκαν 2 νέες βάσεις, η 

Normdataset 1.2 και Normdataset 2.2, που περιείχαν επανατοποθετημένα τα δεδομένα με 

μέγιστη βαρύτητα δεδομένων 2.0, των βάσεων Dataset 2 & 2. Σύνολο λοιπόν τα δεδομένα 

αποτελούνται από πλέον δέκα βάσεις όπως φαίνεται στους Πίνακες 12 & 13.  
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Επίπεδο 

πόνου 

Σύνολο 

δεδομένων 

Πλήθος 

Δεδομένων 

lvl 1 

χωρίς 

πόνο 

lvl2 

λίγος 

πόνος 

lvl3 

μέτριος 

πόνος 

lvl4 

πολύς 

πόνος 

lvl5 

αφόρητος 

πόνος 
5
 ε

π
ίπ

εδ
α

 

π
ό
νο

υ
 

Dataset1 142 41 24 34 30 13 

Normdataset1 205 41 41 41 41 41 

Normdataset1.2 190 41 41 41 41 26 

Dataset2 285 83 37 74 73 18 

Normdataset2 415 83 83 83 83 83 

Normdataset2.2 359 83 74 83 83 36 

Πίνακας 12. Πλήθος δεδομένων, αρχικών και με επανατοποθέτηση, συνόλων δεδομένων, με 

πέντε επίπεδα πόνου. 

 

Επίπεδο 

πόνου 

Σύνολο 

δεδομένων 

Πλήθος 

Δεδομένων 
lvl 1 

χωρίς πόνο 

lvl2 

λίγος-μέτριος 

πόνος 

lvl3 

μέτριος-πολύς 

πόνος 

3
 ε

π
ίπ

εδ
α

 

π
ό

νο
υ

 

Dataset3 108 41 36 31 

Normdataset3 123 41 41 41 

Dataset4 281 107 83 91 

Normdataset4 321 107 107 107 

Πίνακας 13. Πλήθος δεδομένων, αρχικών και με επανατοποθέτηση, συνόλων δεδομένων, με 

τρία επίπεδα πόνου. 

Συνοπτικά 

 Βάσεις δεδομένων χωρίς επανατοποθέτηση δεδομένων 

Dataset 1: Σχετική ισχύς για παράθυρα διάρκειας 10 δευτερολέπτων στη μέση του κάθε 

σήματος για τα 5 επίπεδα πόνου  

Dataset 2: Σχετική ισχύς για παράθυρα διάρκειας 10 δευτερολέπτων που προκύπτουν από 

διαίρεση ανά 10 δευτερόλεπτα κάθε σήματος μεγαλύτερο των 20 δευτερολέπτων για τα 5 

επίπεδα πόνου 

Dataset 3: Σχετική ισχύς για παράθυρα διάρκειας 10 δευτερολέπτων στη μέση του κάθε 

σήματος για τα 3 επίπεδα πόνου 

Dataset 4: Σχετική ισχύς για παράθυρα διάρκειας 10 δευτερολέπτων που προκύπτουν από 

διαίρεση ανά 10 δευτερόλεπτα κάθε σήματος μεγαλύτερο των 20 δευτερολέπτων για τα 3 

επίπεδα πόνου 

 

 Βάσεις δεδομένων με επανατοποθέτηση δεδομένων 

Normdataset 1: Σχετική ισχύς για παράθυρα διάρκειας 10 δευτερολέπτων στη μέση του 

κάθε σήματος για τα 5 επίπεδα πόνου με επανατοποθέτηση δεδομένων της βάσης Dataset 

1 με μέγιστη βαρύτητα δεδομένων 2.15 
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Normdataset 2: Σχετική ισχύς για παράθυρα διάρκειας 10 δευτερολέπτων που 

προκύπτουν από διαίρεση ανά 10 δευτερόλεπτα κάθε σήματος μεγαλύτερο των 20 

δευτερολέπτων για τα 5 επίπεδα πόνου με επανατοποθέτηση δεδομένων της βάσης 

Dataset 2 με μέγιστη βαρύτητα δεδομένων 3.61 

Normdataset 3: Σχετική ισχύς για παράθυρα διάρκειας 10 δευτερολέπτων στη μέση του 

κάθε σήματος για τα 3 επίπεδα πόνου με επανατοποθέτηση δεδομένων της βάσης Dataset 

3 με μέγιστη βαρύτητα δεδομένων 1.0 

Normdataset 4: Σχετική ισχύς για παράθυρα διάρκειας 10 δευτερολέπτων που 

προκύπτουν από διαίρεση ανά 10 δευτερόλεπτα κάθε σήματος μεγαλύτερο των 20 

δευτερολέπτων για τα 3 επίπεδα πόνου με επανατοποθέτηση δεδομένων της βάσης 

Dataset 4 με μέγιστη βαρύτητα δεδομένων 1.0 

Normdataset 1.2: Σχετική ισχύς για παράθυρα διάρκειας 10 δευτερολέπτων στη μέση του 

κάθε σήματος για τα 5 επίπεδα πόνου με επανατοποθέτηση δεδομένων της βάσης Dataset 

1 με μέγιστη βαρύτητα δεδομένων 2.00 

Normdataset 2.2: Σχετική ισχύς για παράθυρα διάρκειας 10 δευτερολέπτων που 

προκύπτουν από διαίρεση ανά 10 δευτερόλεπτα κάθε σήματος μεγαλύτερο των 20 

δευτερολέπτων για τα 5 επίπεδα πόνου με επανατοποθέτηση δεδομένων της βάσης 

Dataset 2 με μέγιστη βαρύτητα δεδομένων 2.00 

 

4.9 Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων 
Ακολουθεί το βήμα της εισόδου των χαρακτηριστικών αυτών καθώς και των επιθυμητών εξόδων 

τους στους ταξινομητές που χρησιμοποιήθηκαν έτσι ώστε να ληφθούν τα αποτελέσματα της 

πειραματικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής. Οι 

ταξινομητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

 Random Forest Classifier 

 Stochastic Forest Classifier 

 J48 Classifier 

 Multilayer Perceptron 

 

Κάθε ένας από τους ταξινομητές που χρησιμοποιήθηκε έκανε χρήση της τεχνικής 

διασταυρούμενης επικύρωσης (k-Fold Cross-Validation). Είναι μια διαδικασία 

επαναδειγματοληψίας που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση μοντέλων μηχανικής μάθησης σε 

ένα περιορισμένο δείγμα δεδομένων. Η διαδικασία έχει μια μόνο παράμετρο που ονομάζεται k 

που αναφέρεται στον αριθμό των ομάδων στις οποίες πρόκειται να χωριστεί ένα δεδομένο 

δείγμα δεδομένων. Ως εκ τούτου, η διαδικασία συχνά ονομάζεται k-fold cross-validation. Όταν 

επιλέγεται μια συγκεκριμένη τιμή για το k, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση του k στην 

αναφορά στο μοντέλο, όπως το k = 10 να γίνει 10-πλάσιο cross-validation. Η διασταυρούμενη 

επικύρωση χρησιμοποιείται κυρίως στην εφαρμοσμένη μηχανική μάθηση για την εκτίμηση της 

δεξιότητας ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης σε αόρατα δεδομένα. Δηλαδή, να 

χρησιμοποιήσουμε ένα περιορισμένο δείγμα για να εκτιμήσουμε τον τρόπο με τον οποίο το 
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μοντέλο αναμένεται να εκτελέσει γενικά όταν χρησιμοποιείται για να κάνει προβλέψεις για 

δεδομένα που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπαίδευση του μοντέλου. Είναι μια δημοφιλής 

μέθοδος επειδή είναι απλή στην κατανόησή της και επειδή γενικά έχει ως αποτέλεσμα μια 

λιγότερο μεροληπτική ή λιγότερο αισιόδοξη εκτίμηση της ικανότητας του μοντέλου από άλλες 

μεθόδους. 

Η γενική διαδικασία έχει ως εξής: 

1. Ανακάτεψε το σύνολο δεδομένων τυχαία. 

2. Διαχώρισε το σύνολο δεδομένων σε ομάδες k 

3. Για κάθε μοναδική ομάδα: 

3.1. Χρησιμοποίησε την ομάδα ως hold out ή δοκιμαστικό σύνολο δεδομένων 

3.2. Χρησιμοποίησε τις υπόλοιπες ομάδες ως σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης 

3.3. Τοποθέτησε ένα μοντέλο στο σετ εκπαίδευσης και αξιολόγησε το, στο σετ δοκιμών 

3.4. Διατήρησε το σκορ αξιολόγησης και απόρριψε το μοντέλο 

4. Συγκέντρωσε την ικανότητα του μοντέλου χρησιμοποιώντας το δείγμα βαθμολογίας 

αξιολόγησης μοντέλου 

 

Είναι σημαντικό ότι κάθε παρατήρηση στο δείγμα δεδομένων ανατίθεται σε μια μεμονωμένη 

ομάδα και παραμένει σε αυτήν την ομάδα για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει 

ότι σε κάθε δείγμα δίνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί στο σύνολο hold out μία φορά και να 

χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση του μοντέλου k μία φορά. Τα αποτελέσματα μιας εκτέλεσης 

k-fold cross-validation συνοψίζονται συχνά με το μέσο όρο των βαθμολογιών μοντέλου 

δεξιοτήτων. Είναι επίσης καλή πρακτική να συμπεριληφθεί ένα μέτρο της διακύμανσης των 

βαθμολογιών δεξιοτήτων, όπως η τυπική απόκλιση ή το τυπικό σφάλμα. 

4.9.1 Random Forest  

Ο αλγόριθμος αποτελεί μια γενίκευση του bagging, καθώς μεταφέρει κατά μια έννοια την 

μεθοδολογία του bootstrap, εκτός από τα instances και στα attributes των δεδομένων, 

αναπτύχθηκε από τους Leo Breiman και Adele Cutler το 2001. Είναι από τους δημοφιλέστερους 

αλγόριθμους για την ταχύτητα, που είναι πολύ καλή ακόμα και σε πολύ μεγάλα σύνολα 

δεδομένων εκπαίδευσης, αλλά και την ακρίβεια που προσφέρει, η οποία είναι η καλύτερη 

ακρίβεια μεταξύ των υπαρχόντων αλγορίθμων. Χειρίζεται αποτελεσματικά μεγάλο αριθμό 

χαρακτηριστικών και δίνει μια εκτίμηση για το ποια χαρακτηριστικά είναι τα πιο σημαντικά 

στην ταξινόμηση. Δεν χρειάζεται την χρήση του cross-validation, καθώς η εκτίμηση του λάθους 

γενίκευσης γίνεται από τον ίδιο τον αλγόριθμο κατά την εκτέλεσή του. Μπορεί να χειριστεί 

αποδοτικά ελλιπή δεδομένα και τέλος δεν παρουσιάζει φαινόμενα υπερεκπαίδευσης. Για τη 

καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του αλγορίθμου έστω ένα σύνολο δεδομένων με N 

στοιχεία 
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[

𝑥11
𝑥12 … 𝑥1𝑑 𝑡1

𝑥12…
𝑥𝑛1

𝑥21 …
…

𝑥𝑛2

…
…

𝑥2𝑑…
𝑥𝑛𝑑

𝑡2…
𝑡𝑛

] 

 

Κάθε διάνυσμα εισόδου έχει διάσταση d, άρα 

𝑥�̅� = (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑑) 

 

Αρχικά πραγματοποιείται η δημιουργία πολλών νέων συνόλων εκπαίδευσης, με την μέθοδο 

bootstrap. Θεωρώντας ότι ο αριθμός αυτών των νέων συνόλων είναι Τα, τότε με βάση κάθε 

σύνολο Ti, από τα Τ, γίνεται η κατασκευή ενός δέντρου απόφασης χρησιμοποιώντας ένα 

ταξινομητή βάσης (base classifier) [29]. Η λειτουργία είναι παρόμοια με αυτή της τεχνική της 

εμφωλίασης (bagging), που χρησιμοποιεί δειγματοληψία με επανατοποθέτηση, δημιουργώντας 

νέα σύνολα εκπαίδευσης, ίδιου μεγέθους, για την κατασκευή κάθε ξεχωριστού ταξινομητή [24], 

με βασική διαφορά κατά την κατασκευή του δέντρου από κάθε Ti, όταν πρόκειται να προστεθεί 

ένας κόμβος, δεν λαμβάνει υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν διαθέσιμα, αλλά ένα 

υποσύνολο αυτών. Έστω d τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά και m το υποσύνολο αυτών, ο αριθμός 

m είναι σταθερός κατά την εκτέλεση του αλγόριθμου και επιλέγεται έτσι ώστε να είναι m ≪ d 

[29]. Από το σύνολο των δέντρων απόφασης που παράγονται, επιλέγεται με τη μέθοδο ψήφων 

τον καλύτερο ταξινομητή. Η επιλογή της παραμέτρου m παίζει βασικό ρόλο και για αυτό έχουν 

προταθεί διάφορες τιμές, μεταξύ των οποίων και οι 
1

2
√𝑚, √𝑚, 2√𝑚 [29]. 

Επίσης η λειτουργία του αλγόριθμου με χρήση ψευδοκώδικα 

 
Τα τυχαία δάση αντιμετωπίζουν κατά την κατασκευή τους αρκετά προβλήματα, εξ’ αυτών ένα 

είναι αυτό του καθορισμού του πλήθους m των χαρακτηριστικών που θα επιλεγούν για κάθε 

κόμβο. Αυτό γιατί και η συσχέτιση μεταξύ των τυχαίων δέντρων, αλλά και η δύναμη τους, 

εξαρτάται από το μέγεθος του m. Αν το m είναι σχετικά μικρό, τότε τα δέντρα τείνουν να είναι 

λιγότερο συσχετιζόμενα, ενώ η δύναμη ενός δέντρου βελτιώνεται με μεγαλύτερο πλήθος 

χαρακτηριστικών.  Σχηματικά η λειτουργία του Random Forest μπορεί να αναπαρασταθεί με την 

Εικόνα 26.  
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Τα τυχαία δάση αντιμετωπίζουν κατά την κατασκευή τους αρκετά προβλήματα, εξ’ αυτών ένα 

είναι αυτό του καθορισμού του πλήθους m των χαρακτηριστικών που θα επιλεγούν για κάθε 

κόμβο. Αυτό γιατί και η συσχέτιση μεταξύ των τυχαίων δέντρων, αλλά και η δύναμη τους, 

εξαρτάται από το μέγεθος του m. Αν το m είναι σχετικά μικρό, τότε τα δέντρα τείνουν να είναι 

λιγότερο συσχετιζόμενα, ενώ η δύναμη ενός δέντρου βελτιώνεται με μεγαλύτερο πλήθος 

χαρακτηριστικών [24].  

 

Για την επιλογή του πλήθους m των επιλεγμένων χαρακτηριστικών για κάθε δέντρο , από ένα 

πλήθος d χαρακτηριστικών του συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης, έχει επικρατήσει να 

χρησιμοποιείται ο τύπος: 

 

𝑚 =  𝑙𝑜𝑔2 𝑑 +  1 

 

4.9.2 Ο αλγόριθμος J48  

Ο αλγόριθμος J48 είναι η αλγοριθμική έκδοση σε java του αλγορίθμου C4.5  και αυτός είναι 

ένας βασισμένος σε δέντρα απόφασης χρησιμοποιώντας την έννοια της εντροπίας πληροφοριών. 

Θα μπορούσε κάποιος να πει πως πρόκειται και ουσιαστικά για την εξέλιξη του ID3 (Iterative 

Εικόνα 26. Σχηματικά η λειτουργία του Random Forest [24]. 
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Dichotomiser 3). Αναπτύχθηκε από τον Quinlan Ross το 1993 και αποτελεί τον πιο κλασσικό 

αλγόριθμο στην κατηγορία του και διαχειρίζεται κατηγορηματικές και συνεχείς τιμές. Ο J48 

είναι γνωστός και σαν «άπληστος» αλγόριθμος καθώς αναζητά τοπικά βέλτιστες επιλογές για να 

μπορέσει να εντοπίσει το ολικό βέλτιστο. Εφαρμόζεται από πάνω προς τα κάτω με 

επαναληπτική διαδικασία υλοποίησης της μεθόδου "διαίρει και βασίλευε" [30]. 

 

Τα δεδομένα εκπαίδευσης είναι ένα σύνολο S = s1, s2, … από ήδη ταξινομημένα δείγματα. 

Κάθε δείγμα Si = x1, x2, … είναι ένα διάνυσμα όπου τα x1, x2, …αντιπροσωπεύουν τις 

ιδιότητες ή τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του δείγματος. Επίσης, στα δεδομένα εκπαίδευσης 

αντιστοιχεί ένα διάνυσμα C = c1, c2, … όπου c1, c2, … αντιπροσωπεύει την κατηγορία στην 

οποία ανήκει κάθε δείγμα [31]. Ο J48 χρησιμοποιεί το γεγονός ότι κάθε χαρακτηριστικό των 

δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λάβει μια απόφαση, η οποία χωρίζει τα δεδομένα 

σε μικρότερα υποσύνολα. Ο J48 εξετάζει το ομαλοποιημένο κέρδος πληροφοριών (information 

gain - διαφορά στην εντροπία) που προκύπτει από την επιλογή ενός χαρακτηριστικού για το 

διαχωρισμό των δεδομένων. Το χαρακτηριστικό με το υψηλότερο ομαλοποιημένο κέρδος 

πληροφοριών είναι αυτό που χρησιμοποιείται για να ληφθεί μια απόφαση. Ο αλγόριθμος 

επαναλαμβάνεται για μικρότερες ομάδες δεδομένων. Παρακάτω, παρουσιάζεται ο 

ψευδοκώδικας του αλγόριθμου J48. Ο ψευδοκώδικας του αλγόριθμου C4.5 (J48) [31]: 

 Για κάθε χαρακτηριστικό x  

 Βρίσκουμε το ομαλοποιημένο κέρδος πληροφοριών από το διαχωρισμό στο x  

 Έστω ότι x_best είναι το χαρακτηριστικό με το υψηλότερο ομαλοποιημένο κέρδος 

πληροφοριών  

 Δημιούργησε έναν κόμβο απόφασης Node που χωρίζεται στο x_best  

 Επανερχόμαστε στις υπολίστες που λαμβάνονται με το διαχωρισμό στο x_best και 

προσθέτουμε αυτούς τους κόμβους ως παιδιά του Node. 

4.9.3 Multilayer Perceptron 

Αυτή η κατηγορία ταξινομητών ανήκει στα νευρωνικά δίκτυα. Στην απλούστερη μορφή ενός 

νευρωνικού δικτύου έχουμε ένα στρώμα νευρώνων, το οποίο ονομάζεται και στρώμα εξόδου 

(output layer), που τροφοδοτείται από ένα στρώμα κόμβων εισόδου. Αυτή η κατηγορία λέγεται 

τροφοδοτούμενα προς τα εμπρός δίκτυα απλού στρώματος. Στη κατηγορία των τροφοδοτούμενα 

προς τα εμπρός, πολλαπλού στρώματος δικτύων (MLP) περιλαμβάνει περισσότερα από ένα 

κρυφά στρώματα (hidden layers) υπολογιστικών νευρώνων, οι οποίοι ονομάζονται και κρυφοί 

νευρώνες (hidden neurons). Κρυφά στρώματα είναι εκείνα τα οποία βρίσκονται μεταξύ του 

επιπέδου των κόμβων εισόδου καθώς και του στρώματος εξόδου.  Με την προσθήκη επιπλέον 

στρωμάτων νευρώνων το δίκτυο μπορεί να οδηγηθεί στην πραγματοποίηση πιο σύνθετων 

υπολογισμών και άρα στην εξαγωγή υψηλότερης τάξης αποτελεσμάτων. Η ικανότητα αυτή των 

δικτύων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν οι κόμβοι στο επίπεδο εισόδου είναι πολλοί. Tα MLP 

εκπαιδεύονται συνήθως με τον αλγόριθμο της αντίστροφης διάδοσης (Backpropagation), ο 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΝΟΥ 

 

Μπονώτης Παναγιώτης, Κοζάνη 2019   75 
 

 

οποίος βασίζεται στη διόρθωση του μέσου τετραγωνικού σφάλματος και αποτελεί εξέλιξη του 

αλγορίθμου ελαχίστων μέσων τετραγώνων (LMS, Least Mean Square) [32]. 

Tα βασικά χαρακτηριστικά των MLP είναι [32]: 

 Οι συναρτήσεις των νευρώνων τους είναι μη γραμμικές και κυρίως συνεχείς και 

παραγωγίσιμες, σε αντίθεση με το αρχικά προτεινόμενο Perceptron. Συνήθως 

χρησιμοποιούνται σιγμοειδείς συναρτήσεις όπως η λογιστική και η συνάρτηση tanh(x). 

Από αυτές τις δύο, η λογιστική προσομοιώνει καλύτερα τη λειτουργία των φυσικών 

νευρώνων. 

 Το δίκτυο αποτελείται από ένα ή περισσότερα κρυμμένα στρώματα, τα οποία του 

προσδίδουν χαρακτηριστική ευελιξία καθώς έχουν την ικανότητα να αποσπούν 

σταδιακά, σημαντικές πληροφορίες για τις ιδιότητες της εισόδου. 

 Παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό συνεκτικότητας εξαιτίας των συνάψεων. 

 Χαρακτηρίζονται από αιτιατές και χωρίς ανάδραση εξισώσεις. Η έξοδός τους δηλαδή, 

είναι συνάρτηση αποκλειστικά και μόνο της παρούσας εισόδου. 

 

Αναφέροντας τις ιδιαίτερες ικανότητες των MLP, ας σημειωθεί ότι ένα τέτοιο δίκτυο δύο 

στρωμάτων μπορεί να εκτελεί όλες τις λογικές συναρτήσεις, ενώ αν προστεθεί ανάδραση, το 

σύστημα αποτελεί μία αξιόπιστη προσομοίωση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης σημειώνεται, 

τα δίκτυα με κατώφλι δείχνουν γενικά να αποδίδουν καλύτερα. Από την άλλη από τα κυριότερα 

μειονεκτήματα των MLP είναι, η δύσκολη θεωρητική τους ανάλυση, εξαιτίας της μη 

γραμμικότητας, της υψηλής συνεκτικότητας και του έντονου παραλληλισμού που παρουσιάζουν 

και η απουσία μιας άμεσης και ολοκληρωμένης εικόνας της διαδικασίας εκμάθησης, που 

οφείλεται στην παρουσία κρυμμένων στρωμάτων [32]. 

 

Η λειτουργία ενός δικτύου πολλαπλών στρωμάτων έχει ως εξής. Αρχικά το επίπεδο με τους 

κόμβους εισόδου τροφοδοτεί το πρώτο κρυφό στρώμα με το διάνυσμα εισόδου, ενεργοποιώντας 

το. Έπειτα πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί στους νευρώνες του πρώτου κρυφού στρώματος 

και παράγονται σήματα εξόδου. Αυτά τα σήματα εξόδου χρησιμοποιούνται ως είσοδοι στο 

δεύτερο κρυφό στρώμα νευρώνων που με τη σειρά του θα τροφοδοτήσει το επόμενο στρώμα. Η 

διαδικασία συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο μέχρι το σήμα να φτάσει στο στρώμα εξόδου, από το 

οποίο εξάγεται η απόκριση του δικτύου στο σήμα εισόδου που του δόθηκε μέσω των κόμβων 

στο επίπεδο εισόδου [33]. Αυτά τα δίκτυα λέγονται MLP και για τέτοια δίκτυα με διαφορετικές 

συναρτήσεις ενεργοποίησης έχει ανακαλυφθεί η μέθοδος της οπίσθιας διάδοσης του σφάλματος 

(error backpropagation) που χρησιμοποιείται στη διαδικασία εκπαίδευσης του δικτύου. Ένα 

τέτοιο δίκτυο πολλαπλών στρωμάτων καλείται πλήρως συνδεδεμένο (fully connected) όταν κάθε 

νευρώνας ενός κρυφού στρώματος είναι συνδεδεμένος με όλους τους νευρώνες του επόμενου 

στρώματος. 

 

 Στη Εικόνα 27 φαίνεται η δομή ενός δικτύου τριών στρωμάτων (δύο κρυφά και ένα εξόδου). Το 

δίκτυο αυτό έχει R εισόδους και είναι πλήρως συνδεδεμένο καθώς κάθε νευρώνας των κρυφών 
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στρωμάτων είναι συνδεδεμένος με όλους τους νευρώνες του επόμενου στρώματος. Όσον αφορά 

τώρα την επεξήγηση των δεικτών που χρησιμοποιούνται στα iw, lw που είναι οι πίνακες των 

βαρών που συνδέουν το επίπεδο εισόδου με το πρώτο κρυφό στρώμα και τα κρυφά στρώματα 

μεταξύ τους αντίστοιχα. Από τους δύο κάτω δείκτες ο πρώτος δηλώνει το νευρώνα προορισμού 

και ο δεύτερος το νευρώνα (ή τον κόμβο) εισόδου προέλευσης. Αντίστοιχα από τους δύο πάνω 

δείκτες ο πρώτος δηλώνει το στρώμα προορισμού και ο δεύτερος το στρώμα προέλευσης (για το 

επίπεδο των κόμβων εισόδου χρησιμοποιείται ο δείκτης i) [33]. 

 
Εικόνα 27. Τροφοδοτούμενο προς τα εμπρός δίκτυο πολλαπλών στρωμάτων [33]. 

Γενικά, για ένα πλήρως συνδεδεμένο (full-connected) MLP δύο κρυμμένα στρώματα είναι 

αρκετά, ενώ ο συνολικός αριθμός των νευρώνων που τα αποτελούν είναι συνήθως ανάλογος του 

μεγέθους του συνόλου εκπαίδευσης, χωρίς όμως να ξεπερνά τον αριθμό των διανυσμάτων 

εκπαίδευσης Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα την σίγουρη απομνημόνευση των δεδομένων 

εκπαίδευσης από το δίκτυο [32]. 

4.9.4 Stochastic Forest 

Ο Stochastic Forest είναι ένας αλγόριθμος ταξινόμησης με την μέθοδο των ομάδων. Είναι ένας 

αλγόριθμος που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο Τμήμα Μηχανικών 

και Πληροφορικής στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας (Tsouros et al. [24]). Ακολουθεί την 

λογική των τυχαίων δασών λειτουργεί με δέντρα απόφασης, κατασκευάζοντας έναν πλήθος από 

Ν δέντρα με βάση το σύνολο εκπαίδευσης, έτσι ώστε τα δέντρα να είναι διαφορετικά και να 

περιορίζεται το σφάλμα γενίκευσης. Στον Stochastic Forest, όλα τα δέντρα παράγονται από 

ολόκληρο το σύνολο εκπαίδευσης, χωρίς να χρησιμοποιείται κάποια τεχνική εμφωλίασης ή 

ενίσχυσης στο σύνολο δεδομένων. Ακολουθεί τη λογική του Random Forest επί το πλείστον στη 

κατασκευή δέντρων με κάποιες διαφορές ως προς τη δημιουργία των δασών. Η ταξινόμηση των 

μελλοντικών δειγμάτων γίνεται ξεχωριστά από το κάθε δέντρο και στο τέλος η κατηγορία η 

οποία έχει λάβει τις περισσότερες “ψήφους” από το σύνολο των δέντρων απόφασης, είναι και η 

τελική προβλεπόμενη κατηγορία του δείγματος. Η διαφορά με τον Random Forest, βρίσκεται 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΝΟΥ 

 

Μπονώτης Παναγιώτης, Κοζάνη 2019   77 
 

 

στον τρόπο παραγωγής των Ν διαφορετικών δέντρων. Στον αλγόριθμο Stochastic Forest γίνεται 

με στοχαστικό τρόπο. Ο αλγόριθμος ουσιαστικά χρησιμοποιεί την διαχείριση του αλγορίθμου 

εκπαίδευσης και όχι του συνόλου εκπαίδευσης [24]. Ό αλγόριθμος λειτουργεί παρόμοια με τα 

τυχαία δάση. Δεν περιέχει το βήμα της κατασκευής πολλών διαφορετικών συνόλων 

εκπαίδευσης, καθώς κατασκευάζονται τα ξεχωριστά δέντρα απόφασης με διαχείριση των 

γνωρισμάτων εισόδου. Αρχικά τα δέντρα κατασκευάζονται με το ίδιο σύνολο εκπαίδευσης, και 

στην συνέχεια ταξινομούν τα “άγνωστα δεδομένα” με την μέθοδο των “ψήφων”. Αυτή η 

διαδικασία φαίνεται στην Εικόνα 28 [24]. 

 
Στο συγκεκριμένο αλγόριθμο κατά την ανάπτυξη του λήφθηκε υπόψη πως τα δέντρα απόφασης 

προσφέρουν την δυνατότητα να αναπτύξουν διαφορετικά μοντέλα με εισαγωγή τυχαιότητας ή 

στοχαστικότητας. Συνεπώς, χρησιμοποιείται ολόκληρο το σύνολο εκπαίδευσης για να 

αξιοποιείται όλη η πληροφορία στον μέγιστο βαθμό. Επίσης, αξιοποιούνται όλα τα γνωρίσματα. 

Έτσι ο αλγόριθμος εκμεταλλεύεται ολόκληρη την υπάρχουσα γνώση σε μεγάλο βαθμό και 

στηρίζεται στα θετικά στοιχεία των δέντρων απόφασης. Αντίστοιχα υπάρχει και η δυνατότητα 

μέσω κάποιων πιθανοτήτων, ανάλογα με το κέρδος πληροφορίας (information gain) και την 

αναλογία κέρδους (gain ratio) του κάθε χαρακτηριστικού, να καταλήξει στην κατασκευή 

κάποιων δέντρων, αξιοποιώντας χαρακτηριστικά με καλό κέρδος πληροφορίας αλλά όχι 

αναγκαστικά την καλύτερη αναλογία κέρδους. Επιπλέον, επιτυγχάνεται να δημιουργηθούν 

δέντρα με αρκετούς, διαφορετικούς, “καλούς” τρόπους , ώστε να ψηφίζουν για την ταξινόμηση 

μόνο δέντρα με ικανοποιητική “δύναμη”. Ένα μειονέκτημα του αλγόριθμου Stochastic Forest 

βέβαια, είναι αυτό του υψηλού χρόνου εκπαίδευσης του μεγάλου πλήθους των δέντρων. Το 

Εικόνα 28. Κατασκευή δέντρων, ταξινόμηση “αγνώστων δεδομένων” με την μέθοδο 

των “ψήφων” [24]. 
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οποίο συμβαίνει γιατί κάθε φορά χρειάζεται να κάνει τους υπολογισμούς που απαιτούνται 

παίρνοντας υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά του συνόλου δεδομένων [24].  

 

Σε σύνολα δεδομένων με πολύ μεγάλο πλήθος χαρακτηριστικών, το μειονέκτημα αυτό είναι 

σημαντικό. Αντιθέτως όμως, σε σύνολα δεδομένων με σχετικά λίγα χαρακτηριστικά, κάτω από 

8, το μειονέκτημα του χρόνου εκπαίδευσης, σε σύγκριση με αυτόν των τυχαίων δασών, δεν είναι 

σημαντικό. Η δύναμη όμως των δέντρων που δημιουργούνται είναι σημαντικά ανώτερη, αφού 

θα εκπαιδευτούν και με όλα τα χαρακτηριστικά και όχι με 1 – 2 που πολύ πιθανό να μην 

μπορούν να οδηγήσουν σε σωστές αποφάσεις [24]. Χρησιμοποιείται ο C4.5 ως βάση για την 

κατασκευή των δέντρων, με κάποιες απαραίτητες διαφοροποιήσεις για την εισαγωγή της 

στοχαστικότητας. Όπως και στον βασικό αλγόριθμο των τυχαίων δασών, δεν πραγματοποιείται 

κάποιο είδος κλαδέματος στο δέντρο που κατασκευάζεται, αντιθέτως αναπτύσσεται στο 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με βάση τα κριτήρια τερματισμού του αλγορίθμου C4.5 [24]. Η 

διαδικασία κατασκευής κάθε δέντρου απόφασης για τον αλγόριθμο ταξινόμησης είναι 

αναδρομική και αφορά την επιλογή αν θα γίνει διαχωρισμός σε αυτόν τον κόμβο ή αν τελικά ο 

κόμβος θα μετατραπεί σε φύλλο του δέντρου. Ο τερματισμός είναι η μετατροπή του κόμβου σε 

φύλλο και στη συνέχεια ακολουθεί η εύρεση της κατηγορίας στην οποία οδηγεί ο κόμβος – 

φύλλο. Χρησιμοποιώντας τον SF σα ταξινομητή, η διαδικασία γίνεται με την μέθοδο των 

“ψήφων”, ακριβώς όπως και στα τυχαία δάση. Αυτό σημαίνει πως η τελική κατηγορία που 

επιλέγει ο ταξινομητής ομάδας είναι αυτή με της περισσότερες ψήφους. Δηλαδή, κάθε νέα 

εγγραφή χρειάζεται να διασχίσει όλα τα δέντρα του ταξινομητή και στην συνέχεια να παρθεί η 

απόφαση. Η διαδικασία αυτή αποτυπώνεται στην Εικόνα 29 [24]. 

 
Εικόνα 29 Ταξινόμηση με την μέθοδο των “ψήφων”, όπως και στα τυχαία δάση [24]. 
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Κεφάλαιο 5: Αποτελέσματα 
 

Αρχικά παρουσιάζονται τα μέτρα αξιολόγησης και στην συνέχεια τα αποτελέσματα, 

ομαδοποιημένα ανά διαφορετικό ταξινομητή.  

 

5.1 Μέτρα Αξιολόγησης 
Για να εκτιμήσουμε τις ανά κλάση επιδόσεις ενός ταξινομητή, πρέπει να εισάγουμε την 

αναγκαία ορολογία. Πρέπει να ορίσουμε τα μέτρα με τα οποία θα αξιολογήσουμε τις επιδόσεις 

των ταξινομητών, είναι σημαντική η εκτίμηση της ικανότητας πρόβλεψης του ταξινομητή για 

την κάθε κλάση [27], με βάση τα ακόλουθα:  

 Αληθινές Θετικές Προβλέψεις (TP) είναι το πλήθος των επιτυχών προβλέψεων για 

θετικές παρατηρήσεις  

 Αληθινές Αρνητικές Προβλέψεις (TN) είναι το πλήθος των επιτυχημένων προβλέψεων 

για αρνητικές παρατηρήσεις  

 Ψευδείς Θετικές Προβλέψεις (FP) είναι το πλήθος των αποτυχημένων προβλέψεων για 

αρνητικές παρατηρήσεις  

 Ψευδείς Αρνητικές Προβλέψεις (FN) είναι το πλήθος των αποτυχημένων προβλέψεων 

για θετικές παρατηρήσεις  

Ένας τρόπος παρουσίασης των επιδόσεων ανά κλάση ενός ταξινομητή είναι με τη χρήση του 

πίνακα σύγχυσης (confusion matrix) [27]. Πρόκειται για έναν MxM πίνακα, όπου το (i,j) 

στοιχείο του ισούται με το πλήθος των σημείων που, ενώ προέρχονται από την κλάση i, 

καταχωρούνται στην κλάση j και N το πλήθος των στοιχείων του. Ορισμένα πρόσθετα μέτρα 

που χρησιμοποιούνται για τις επιδόσεις ενός ταξινομητή είναι τα ακόλουθα:  

 Ακρίβεια (Precision): Το ποσοστό των διανυσμάτων που ταξινομούνται στην κλάση i και 

πράγματι ανήκουν στην κλάση αυτή, και σχετίζεται με το ερώτημα: «Δοθέντος ενός 

δείγματος που ταξινομήθηκε στη κλάση i, πόσο πιθανή είναι η ταξινόμηση αυτή να είναι 

σωστή;» [28]. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝐴(𝑖,𝑖)

∑ 𝛢(𝑗,𝑖)𝑁
𝑗=1

             

 

 Ανάκληση (Recall): Το ποσοστό των διανυσμάτων που προέρχονται από την κλάση i και 

ταξινομούνται (σωστά) στην κλάση αυτή, και σχετίζεται με το ερώτημα: «Δοθέντος ενός 

δείγματος που προέρχεται από τη κλάση i, θα ταξινομηθεί σωστά από το ταξινομητή;» 

[28]. 

 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝐴(𝑖,𝑖)

∑ 𝛢(𝑖,𝑗)𝑁
𝑗=1
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 Ευστοχία (Accuracy): Είναι το άθροισμα των διαγωνίων στοιχείων του πίνακα σύγχυσης 

προς το πλήθος των σημείων του συνόλου δεδομένων, N. [28]. 

 

𝐴𝐶𝐶 =  
∑ 𝛢(𝑖,𝑖)𝛭

𝑖=1

𝑁
             

 
 

Με βάση τα μέτρα αξιολόγησης έγινε η εξαγωγή των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των 

αλγορίθμων που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 4.8 στα οχτώ Σύνολα δεδομένων που έχουν 

κατασκευαστεί.  

 

5.2 Αποτελέσματα Πειραματικής Διαδικασίας 
Η εργασία βασίζεται στα αποτελέσματα κυρίως από τους ταξινομητές που κάνουν χρήση 

δέντρα, έτσι πρώτα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των RandomForest, J48 και 

StochasticForest και μετά του Multilayer Perceptron. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των 

Συνόλων δεδομένων με χρήση των tree based αλγορίθμων, Random Forest, Stochastic Forest, 

J48 και τέλος τα αποτελέσματα του ταξινομητή με χρήση νευρικών δικτύων, Multilayer 

Perceptron. 

 

Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την ευστοχία (accuracy) πρόβλεψης, 

δηλαδή με το ποσοστό σωστά ταξινομημένων δεδομένων σε σύγκριση με το σύνολο δεδομένων. 

Στη συνέχεια δίνονται επίσης σε ποσοστιαία μορφή οι τιμές των χαρακτηριστικών ακρίβειας 

(Percision) και ανάκλησης (Recall / TP Rate) για κάθε επίπεδο πόνου, πρώτα με αναφορά τα 

πέντε επίπεδα πόνου. Για κάθε αλγόριθμο ταξινόμησης παρουσιάζονται με τη σειρά τα Dataset 

1, Dataset 2, Normdataset 1, Normdataset 2, και όπου υπήρχε επιπλέον κατασκευή με τη 

διαδικασία επανατοποθέτησης δεδομένων βάσεων, Normdataset 1.2, Normdataset 2.2 

παρουσιάζονται στο τέλος. Τέλος θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα με αναφορά τα τρία 

επίπεδα πόνου. Για κάθε αλγόριθμο ταξινόμησης παρουσιάζονται με τη σειρά τα Dataset 3, 

Dataset 4, Normdataset 3, Normdataset 4. 

 

5.2.1 Αποτελέσματα για 5 επίπεδα πόνου 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα βάση των κριτηρίων αξιολόγησης για 

την ανάλυση με 5 επίπεδα πόνου. Θα παρουσιαστούν όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες 

(Πίνακας 14-18) πρώτα ανά αλγόριθμο οι πίνακες σύγχυσης και τα ποσοστά ανάκλησης και 

ακρίβειας και στη συνέχεια τα ποσοστά ευστοχίας για κάθε σύνολο δεδομένων για κάθε 

αλγόριθμο. 
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Αποτελέσματα RandomForest 

Σύνολο 

Δεδομένων 

Lvl 1 

χωρίς 

πόνο 

Lvl 2 

λίγος 

πόνος 

Lvl 3 

μέτριος 

πόνος 

Lvl 4 

πολύς 

πόνος 

Lvl 5 

αφόρητος 

πόνος 

ταξινομήθηκε ως Ανάκληση Ακρίβεια 

D
a
ta

se
t 

1
 

27 1 8 4 1 lvl 1 χωρίς πόνο 65,9% 37,5% 

10 1 8 5 0 Lvl 2 λίγος πόνος 4,2% 9,1% 

17 6 8 3 0 Lvl 3 μέτριος πόνος 23,5% 21,1% 

13 2 11 2 2 Lvl 4 πολύς πόνος 6,7% 11,1% 

5 1 3 4 0 Lvl 5 αφόρητος πόνος 0,0% 0,0% 

D
a
ta

se
t 

2
 

63 3 12 5 0 lvl 1 χωρίς πόνο 75,9% 53,5% 

15 7 11 4 0 Lvl 2 λίγος πόνος 18,9% 38,9% 

17 7 37 13 0 Lvl 3 μέτριος πόνος 50,0% 44,0% 

22 1 20 29 1 Lvl 4 πολύς πόνος 39,7% 46,8% 

3 0 5 11 0 Lvl 5 αφόρητος πόνος 0,0% 0,0% 

N
o
rm

d
a
ta

se
t 

1
 19 4 13 4 1 lvl 1 χωρίς πόνο 46,3% 46,3% 

4 31 5 1 0 Lvl 2 λίγος πόνος 75,6% 75,6% 

8 9 15 6 3 Lvl 3 μέτριος πόνος 36,6% 36,6% 

6 4 3 26 2 Lvl 4 πολύς πόνος 63,4% 63,4% 

0 0 0 0 41 Lvl 5 αφόρητος πόνος 100,0% 100,0% 

N
o
rm

d
a
ta

se
t 

2
 56 6 10 9 2 lvl 1 χωρίς πόνο 67,5% 65,1% 

2 77 2 2 0 Lvl 2 λίγος πόνος 92,8% 81,1% 

14 10 47 12 0 Lvl 3 μέτριος πόνος 56,6% 62,7% 

14 2 16 47 4 Lvl 4 πολύς πόνος 56,6% 66,2% 

0 0 0 1 82 Lvl 5 αφόρητος πόνος 98,8% 93,2% 

N
o

rm
d

a
ta

se
t 

1
.2

 22 6 6 6 1 lvl 1 χωρίς πόνο 53,7% 53,7% 

0 32 5 3 1 Lvl 2 λίγος πόνος 78,0% 66,7% 

10 8 16 6 1 Lvl 3 μέτριος πόνος 39,0% 47,1% 

7 2 5 24 3 Lvl 4 πολύς πόνος 58,5% 61,5% 

2 0 2 0 22 Lvl 5 αφόρητος πόνος 84,6% 78,6% 

N
o

rm
d

a
ta

se
t 

2
.2

 60 5 12 5 1 lvl 1 χωρίς πόνο 72,3% 61,2% 

2 70 2 0 0 Lvl 2 λίγος πόνος 94,6% 78,7% 

18 11 42 11 1 Lvl 3 μέτριος πόνος 50,6% 56,0% 

18 3 17 45 0 Lvl 4 πολύς πόνος 54,2% 71,4% 

0 0 2 2 32 Lvl 5 αφόρητος πόνος 88,9% 94,1% 

Πίνακας 14. Πίνακας σύγχυσης και τιμές ανάκλησης και ακρίβειας ανά επίπεδο πόνου για τον 

αλγόριθμο RF. 
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Αλγόριθμος ταξινόμησης StochasticForest 

Σύνολο 

Δεδομένων 

lvl 1 

χωρίς 

πόνο 

Lvl 2 

λίγος 

πόνος 

Lvl 3 

μέτριος 

πόνος 

Lvl 4 

πολύς 

πόνος 

Lvl 5 

αφόρητος 

πόνος 

ταξινομήθηκε ως Ανάκληση Ακρίβεια 

D
a
ta

se
t 

1
 

24 2 10 5 0 lvl 1 χωρίς πόνο 58,5% 33,3% 

9 1 11 3 0 Lvl 2 λίγος πόνος 4,1% 7,6% 

20 6 4 4 0 Lvl 3 μέτριος πόνος 11,7% 10,0% 

15 2 11 1 1 Lvl 4 πολύς πόνος 3,3% 6,2% 

4 2 4 3 0 Lvl 5 αφόρητος πόνος 0,0% 0,0% 

D
a
ta

se
t 

2
 

60 2 12 9 0 lvl 1 χωρίς πόνο 72,2% 48,7% 

15 6 11 5 0 Lvl 2 λίγος πόνος 16,2% 37,5% 

18 6 38 12 0 Lvl 3 μέτριος πόνος 51,3% 45,7% 

26 1 17 29 0 Lvl 4 πολύς πόνος 39,7% 46,0% 

4 1 5 8 0 Lvl 5 αφόρητος πόνος 0,0% 0,0% 

N
o
rm

d
a
ta

se
t 

1
 23 4 7 4 3 lvl 1 χωρίς πόνο 56,0% 47,9% 

6 26 5 4 0 Lvl 2 λίγος πόνος 63,4% 66,6% 

13 4 13 8 3 Lvl 3 μέτριος πόνος 31,7% 44,8% 

6 5 4 23 3 Lvl 4 πολύς πόνος 56,0% 58,9% 

0 0 0 0 41 Lvl 5 αφόρητος πόνος 100,0% 82,0% 

N
o
rm

d
a
ta

se
t 

2
 56 6 10 9 2 lvl 1 χωρίς πόνο 65,0% 65,0% 

2 77 2 2 0 Lvl 2 λίγος πόνος 100,0% 79,8% 

14 10 47 12 0 Lvl 3 μέτριος πόνος 60,2% 66,6% 

14 2 16 47 4 Lvl 4 πολύς πόνος 59,0% 75,3% 

0 0 0 1 82 Lvl 5 αφόρητος πόνος 98,7% 93,1% 

N
o

rm
d

a
ta

se
t 

1
.2

 17 5 11 7 1 lvl 1 χωρίς πόνο 41,5% 50,0% 

1 34 4 2 0 Lvl 2 λίγος πόνος 82,9% 68,0% 

11 8 15 7 0 Lvl 3 μέτριος πόνος 36,6% 39,5% 

5 3 8 24 1 Lvl 4 πολύς πόνος 58,5% 60,0% 

0 0 0 0 26 Lvl 5 αφόρητος πόνος 100,0% 92,9% 

N
o

rm
d

a
ta

se
t 

2
.2

 56 6 15 6 0 lvl 1 χωρίς πόνο 67,5% 62,2% 

0 74 0 0 0 Lvl 2 λίγος πόνος 100,0% 77,1% 

16 14 45 8 0 Lvl 3 μέτριος πόνος 54,2% 62,5% 

18 2 12 50 1 Lvl 4 πολύς πόνος 60,2% 78,1% 

0 0 0 0 36 Lvl 5 αφόρητος πόνος 100,0% 97,3% 

Πίνακας 15. Πίνακας σύγχυσης και τιμές ανάκλησης και ακρίβειας ανά επίπεδο πόνου για τον 

αλγόριθμο SF. 
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Αλγόριθμος ταξινόμησης J48 

Σύνολα 

Δεδομένων 

lvl 1 

χωρίς 

πόνο 

Lvl 2 

λίγος 

πόνος 

Lvl 3 

μέτριος 

πόνος 

Lvl 4 

πολύς 

πόνος 

Lvl 5 

αφόρητος 

πόνος 

ταξινομήθηκε ως Ανάκληση Ακρίβεια 

D
a
ta

se
t 

1
 

11 8 11 10 1 lvl 1 χωρίς πόνο 26,8% 32,4% 

6 3 9 3 3 Lvl 2 λίγος πόνος 12,5% 10,0% 

9 12 1 8 4 Lvl 3 μέτριος πόνος 2,9% 2,7% 

3 5 12 6 4 Lvl 4 πολύς πόνος 20,0% 20,7% 

5 2 4 2 0 Lvl 5 αφόρητος πόνος 0,0% 0,0% 

D
a
ta

se
t 

2
 

46 8 14 13 2 lvl 1 χωρίς πόνο 55,4% 47,4% 

7 4 15 9 2 Lvl 2 λίγος πόνος 10,8% 10,3% 

19 15 25 14 1 Lvl 3 μέτριος πόνος 33,8% 37,9% 

20 8 12 24 9 Lvl 4 πολύς πόνος 32,9% 34,8% 

5 4 0 9 0 Lvl 5 αφόρητος πόνος 0,0% 0,0% 

N
o
rm

d
a
ta

se
t 

1
 9 11 11 6 4 lvl 1 χωρίς πόνο 22,0% 25,0% 

5 25 6 3 2 Lvl 2 λίγος πόνος 61,0% 56,8% 

11 5 13 10 2 Lvl 3 μέτριος πόνος 31,7% 35,1% 

9 3 7 18 4 Lvl 4 πολύς πόνος 43,9% 48,6% 

2 0 0 0 39 Lvl 5 αφόρητος πόνος 95,1% 76,5% 

N
o
rm

d
a
ta

se
t 

2
 31 10 21 12 9 lvl 1 χωρίς πόνο 37,3% 49,2% 

4 70 3 2 4 Lvl 2 λίγος πόνος 84,8% 71,4% 

14 9 38 17 5 Lvl 3 μέτριος πόνος 45,8% 45,8% 

13 9 21 32 8 Lvl 4 πολύς πόνος 38,6% 50,8% 

1 0 0 0 82 Lvl 5 αφόρητος πόνος 98,8% 75,9% 

N
o

rm
d

a
ta

se
t 

1
.2

 12 5 9 8 7 lvl 1 χωρίς πόνο 29,3% 42,9% 

1 28 5 6 1 Lvl 2 λίγος πόνος 68,3% 66,7% 

9 6 14 7 5 Lvl 3 μέτριος πόνος 34,1% 38,9% 

3 1 7 23 7 Lvl 4 πολύς πόνος 56,1% 44,2% 

3 2 1 8 12 Lvl 5 αφόρητος πόνος 46,2% 37,5% 

N
o

rm
d

a
ta

se
t 

2
.2

 30 7 13 26 7 lvl 1 χωρίς πόνο 36,1% 55,6% 

2 54 8 9 1 Lvl 2 λίγος πόνος 73,0% 64,3% 

13 10 37 20 3 Lvl 3 μέτριος πόνος 44,6% 45,1% 

8 10 18 38 9 Lvl 4 πολύς πόνος 45,8% 40,0% 

1 3 6 2 24 Lvl 5 αφόρητος πόνος 66,7% 54,5% 

Πίνακας 16. Πίνακας σύγχυσης και τιμές ανάκλησης και ακρίβειας ανά επίπεδο πόνου για τον 

αλγόριθμο J48. 
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Αλγόριθμος ταξινόμησης Multilayer Perceptor 

Σύνολα 

Δεδομένων 

lvl 1 

χωρίς 

πόνο 

Lvl 2 

λίγος 

πόνος 

Lvl 3 

μέτριος 

πόνος 

Lvl 4 

πολύς 

πόνος 

Lvl 5 

αφόρητος 

πόνος 

ταξινομήθηκε ως Ανάκληση Ακρίβεια 

D
a
ta

se
t 

1
 

15 4 11 9 2 lvl 1 χωρίς πόνο 36,6% 36,6% 

7 4 9 3 1 Lvl 2 λίγος πόνος 16,7% 17,4% 

9 8 2 12 3 Lvl 3 μέτριος πόνος 5,9% 6,1% 

8 4 8 7 3 Lvl 4 πολύς πόνος 23,3% 19,4% 

2 3 3 5 0 Lvl 5 αφόρητος πόνος 0,0% 0,0% 

D
a
ta

se
t 

2
 

37 17 7 20 2 lvl 1 χωρίς πόνο 44,6% 49,3% 

11 8 12 4 2 Lvl 2 λίγος πόνος 21,6% 18,2% 

14 8 29 23 0 Lvl 3 μέτριος πόνος 39,2% 39,2% 

11 6 21 32 3 Lvl 4 πολύς πόνος 43,8% 37,6% 

2 5 5 6 0 Lvl 5 αφόρητος πόνος 0,0% 0,0% 

N
o
rm

d
a
ta

se
t 

1
 16 6 5 9 5 lvl 1 χωρίς πόνο 39,0% 55,2% 

3 29 5 4 0 Lvl 2 λίγος πόνος 70,7% 59,2% 

5 11 15 8 2 Lvl 3 μέτριος πόνος 36,6% 45,5% 

5 3 8 20 5 Lvl 4 πολύς πόνος 48,8% 45,5% 

0 0 0 3 38 Lvl 5 αφόρητος πόνος 92,7% 76,0% 

N
o
rm

d
a
ta

se
t 

2
 41 16 8 15 3 lvl 1 χωρίς πόνο 49,4% 8,1% 

5 73 4 1 0 Lvl 2 λίγος πόνος 88,0% 67,0% 

9 12 42 16 4 Lvl 3 μέτριος πόνος 50,6% 59,2% 

13 8 16 37 9 Lvl 4 πολύς πόνος 44,6% 52,9% 

0 0 1 1 81 Lvl 5 αφόρητος πόνος 97,6% 83,5% 

N
o

rm
d

a
ta

se
t 

1
.2

 12 6 14 6 3 lvl 1 χωρίς πόνο 29,3% 44,4% 

1 31 6 3 0 Lvl 2 λίγος πόνος 75,6% 66,0% 

10 6 13 9 3 Lvl 3 μέτριος πόνος 31,7% 31,0% 

4 2 9 23 3 Lvl 4 πολύς πόνος 56,1% 51,1% 

0 2 0 4 20 Lvl 5 αφόρητος πόνος 76,9% 69,0% 

N
o

rm
d

a
ta

se
t 

2
.2

 43 12 12 15 1 lvl 1 χωρίς πόνο 51,8% 61,4% 

2 69 2 1 0 Lvl 2 λίγος πόνος 93,2% 71,1% 

11 12 39 17 4 Lvl 3 μέτριος πόνος 47,0% 53,4% 

13 3 19 45 3 Lvl 4 πολύς πόνος 54,2% 54,2% 

1 1 1 5 28 Lvl 5 αφόρητος πόνος 77,8% 77,8% 

Πίνακας 17. Πίνακας σύγχυσης και τιμές ανάκλησης και ακρίβειας ανά επίπεδο πόνου για τον 

αλγόριθμο MLP. 
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Σύνολο  

δεδομένων 

Πλήθος 

Δεδομένων 
RF SF J48 MLP 

Dataset1 142 26,8 % 21,1 % 14,8 % 19,7 % 

Normdataset1 205 64,4 % 61,5 % 50,7 % 57,6 % 

Normdataset1.2 190 61,1 % 61,1 % 46,8 % 52,1 % 

Dataset2 285 47,7 % 46,7 % 34,7 % 37,2 % 

Normdataset2 415 74,5 % 76,6 % 61,0 % 66,0 % 

Normdataset2.2 359 69,4 % 72,7 % 51,0 % 62,4 % 

Πίνακας 18. Συγκεντρωτικός πίνακας ευστοχίας πέντε επιπέδων πόνου (%) (ACC). 

 

5.2.2 Αποτελέσματα για 3 επίπεδα πόνου 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα βάση των κριτηρίων αξιολόγησης για 

την ανάλυση με 3 επίπεδα πόνου. Θα παρουσιαστούν όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες 

(Πίνακας 19-23) πρώτα ανά αλγόριθμο οι πίνακες σύγχυσης και τα ποσοστά ανάκλησης και 

ακρίβειας και στη συνέχεια τα ποσοστά ευστοχίας για κάθε σύνολο δεδομένων για κάθε 

αλγόριθμο. 

 

Αλγόριθμος ταξινόμησης RandomForest 

Σύνολο 

Δεδομένων 

lvl 1 

χωρίς πόνο 

Lvl 2 

 λίγος-μέτριος 

πόνος 

Lvl 3 

Πολύς-

αφόρητος πόνος 

ταξινομήθηκε ως Ανάκληση Ακρίβεια 

Dataset 3 

22 16 2 lvl 1 χωρίς πόνο 53,7% 48,9% 

13 9 14 Lvl 2 λίγος-μέτριος πόνος 25,0% 20,0% 

10 20 1 Lvl 3 πολύς-αφόρητος πόνος 3,2% 5,6% 

Dataset 4 

47 29 7 lvl 1 χωρίς πόνο 56,6% 55,3% 

25 62 20 Lvl 2 λίγος-μέτριος πόνος 57,9% 50,4% 

13 32 46 Lvl 3 πολύς-αφόρητος πόνος 50,5% 63,0% 

Normdataset 3 

23 13 5 lvl 1 χωρίς πόνο 56,1% 59,0% 

11 17 13 Lvl 2 λίγος-μέτριος πόνος 41,5% 38,6% 

5 14 22 Lvl 3 πολύς-αφόρητος πόνος 53,7% 55,0% 

Normdataset 4 

89 12 6 lvl 1 χωρίς πόνο 83,2% 67,4% 

30 48 29 Lvl 2 λίγος-μέτριος πόνος 44,9% 58,5% 

13 22 72 Lvl 3 πολύς-αφόρητος πόνος 67,3% 67,3% 

Πίνακας 19. Πίνακας σύγχυσης και τιμές ανάκλησης και ακρίβειας ανά επίπεδο πόνου για τον 

αλγόριθμο RF. 
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Αλγόριθμος ταξινόμησης StochasticForest 

Σύνολο 

Δεδομένων 

lvl 1 χωρίς 

πόνο 

Lvl 2 λίγος-

μέτριος πόνος 

Lvl 3 πολύς-

αφόρητος 

πόνος 

ταξινομήθηκε ως Ανάκληση Ακρίβεια 

Dataset 3 

23 17 1 lvl 1 χωρίς πόνο 56,1% 42,6% 

20 7 9 Lvl 2 λίγος-μέτριος πόνος 19,4% 18,4% 

11 14 6 Lvl 3 πολύς-αφόρητος πόνος 19,4% 37,5% 

Dataset 4 

50 22 11 lvl 1 χωρίς πόνο 60,2% 58,8% 

23 63 21 Lvl 2 λίγος-μέτριος πόνος 58,9% 52,5% 

12 35 44 Lvl 3 πολύς-αφόρητος πόνος 48,4% 57,9% 

Normdataset 3 

22 12 7 lvl 1 χωρίς πόνο 53,7% 61,1% 

7 18 16 Lvl 2 λίγος-μέτριος πόνος 43,9% 45,0% 

7 10 24 Lvl 3 πολύς-αφόρητος πόνος 58,5% 51,1% 

Normdataset 4 

87 13 7 lvl 1 χωρίς πόνο 81,3% 68,5% 

27 60 20 Lvl 2 λίγος-μέτριος πόνος 56,1% 62,5% 

13 23 71 Lvl 3 πολύς-αφόρητος πόνος 66,4% 72,4% 

Πίνακας 20. Πίνακας σύγχυσης και τιμές ανάκλησης και ακρίβειας ανά επίπεδο πόνου για τον 

αλγόριθμο SF. 

Αλγόριθμος ταξινόμησης J48 

Σύνολο 

Δεδομένων 

lvl 1 χωρίς 

πόνο 

Lvl 2 λίγος-

μέτριος πόνος 

Lvl 3 πολύς-

αφόρητος 

πόνος 

ταξινομήθηκε ως Ανάκληση Ακρίβεια 

Dataset 3 

15 14 12 lvl 1 χωρίς πόνο 36,6% 40,5% 

11 12 13 Lvl 2 λίγος-μέτριος πόνος 33,3% 32,4% 

11 11 9 Lvl 3 πολύς-αφόρητος πόνος 29,0% 26,5% 

Dataset 4 

34 27 22 lvl 1 χωρίς πόνο 41,0% 45,3% 

26 50 31 Lvl 2 λίγος-μέτριος πόνος 46,7% 41,7% 

15 43 33 Lvl 3 πολύς-αφόρητος πόνος 36,3% 38,4% 

Normdataset 3 

16 15 10 lvl 1 χωρίς πόνο 39,0% 45,7% 

9 20 12 Lvl 2 λίγος-μέτριος πόνος 48,8% 44,4% 

10 10 21 Lvl 3 πολύς-αφόρητος πόνος 51,2% 48,8% 

Normdataset 4 

66 28 13 lvl 1 χωρίς πόνο 61,7% 58,4% 

31 53 23 Lvl 2 λίγος-μέτριος πόνος 49,5% 46,9% 

16 32 59 Lvl 3 πολύς-αφόρητος πόνος 55,1% 62,1% 

Πίνακας 21. Πίνακας σύγχυσης και τιμές ανάκλησης και ακρίβειας ανά επίπεδο πόνου για τον 

αλγόριθμο J48. 
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Αλγόριθμος ταξινόμησης Multilayer Perceptor 

Σύνολο 

Δεδομένων 

lvl 1 χωρίς 

πόνο 

Lvl 2 λίγος-

μέτριος πόνος 

Lvl 3 πολύς-

αφόρητος 

πόνος 

ταξινομήθηκε ως Ανάκληση Ακρίβεια 

Dataset 3 

24 9 8 lvl 1 χωρίς πόνο 58,5% 54,5% 

10 10 16 Lvl 2 λίγος-μέτριος πόνος 27,8% 30,3% 

10 14 7 Lvl 3 πολύς-αφόρητος πόνος 22,6% 22,6% 

Dataset 4 

45 26 12 lvl 1 χωρίς πόνο 54,2% 59,2% 

23 52 32 Lvl 2 λίγος-μέτριος πόνος 48,6% 45,2% 

8 37 46 Lvl 3 πολύς-αφόρητος πόνος 50,5% 51,1% 

Normdataset 3 

19 14 8 lvl 1 χωρίς πόνο 46,3% 55,9% 

8 19 14 Lvl 2 λίγος-μέτριος πόνος 46,3% 43,2% 

7 11 23 Lvl 3 πολύς-αφόρητος πόνος 56,1% 51,1% 

Normdataset 4 

84 17 6 lvl 1 χωρίς πόνο 78,5% 70,0% 

24 56 27 Lvl 2 λίγος-μέτριος πόνος 52,3% 53,8% 

12 31 64 Lvl 3 πολύς-αφόρητος πόνος 59,8% 66,0% 

Πίνακας 22. Πίνακας σύγχυσης και τιμές ανάκλησης και ακρίβειας ανά επίπεδο πόνου για τον 

αλγόριθμο MLP. 

 

 

Σύνολο  

δεδομένων 

Πλήθος 

Δεδομένων 
RF SF J48 MLP 

Dataset3 108 29,6 % 33,3 % 33,3 % 38,0 % 

Normdataset3 123 50,4 % 52,0 % 46,3 % 49,6 % 

Dataset4 281 55,2 % 55,9 % 41,6 % 50,9 % 

Normdataset4 321 65,1 % 67,9 % 55,5 % 63,6 % 

 

Πίνακας 23. Συγκεντρωτικός πίνακας ευστοχίας τριών επιπέδων πόνου (%) (ACC). 
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα 
 

6.1 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση του πόνου σε κατηγορίες με ανάλυση 

του ΗΕΓ. Στο πρώτο σενάριο οι κατηγορίες που εξετάστηκαν ήταν 5 ενώ για το δεύτερο σενάριο 

εξετάστηκαν 3 κατηγορίες. Στον Πίνακα 24 παρακάτω φαίνονται συγκεντρωμένες όλες οι τιμές 

της ευστοχίας για κάθε σενάριο για κάθε αλγόριθμο.  

 

Επίπεδο 

πόνου 

Σύνολο  

δεδομένων 

Πλήθος 

Δεδομένων 
RF SF J48 MLP 

5
 ε

π
ίπ

εδ
α

 

 π
ό

νο
υ

 

Dataset1 142 26,8 % 21,1 % 14,8 % 19,7 % 

Normdataset1 205 64,4 % 61,5 % 50,7 % 57,6 % 

Normdataset1.2 190 61,1 % 61,1 % 46,8 % 52,1 % 

Dataset2 285 47,7 % 46,7 % 34,7 % 37,2 % 

Normdataset2 415 74,5 % 76,6 % 61,0 % 66,0 % 

Normdataset2.2 359 69,4 % 72,7 % 51,0 % 62,4 % 

3
 ε

π
ίπ

εδ
α

 

π
ό

νο
υ

 Dataset3 108 29,6 % 33,3 % 33,3 % 38,0 % 

Normdataset3 123 50,4 % 52,0 % 46,3 % 49,6 % 

Dataset4 281 55,2 % 55,9 % 41,6 % 50,9 % 

Normdataset4 321 65,1 % 67,9 % 55,5 % 63,6 % 

Πίνακας 24. Συγκεντρωτικός πίνακας ευστοχίας εργασίας. 

 

Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα για τα 3 επίπεδα συντέθηκαν από τα ίδια σήματα αυτών με τα 5 

επίπεδα. Άρα θεωρητικά τα ποσοστά ακριβείας των αλγορίθμων για το σενάριο με 3 κατηγορίες 

αναμένονται να είναι υψηλότερα από αυτό με 5 επειδή έχουν 33.3% πιθανότητα να βρουν το 

σωστό, ενώ στο πρόβλημα των 5 κατηγοριών η πιθανότητα είναι 20%. Παρατηρείται ότι για τα 

αρχικά σύνολα δεδομένων της εργασίας (Dataset 1 & 3 και Dataset 2 & 4) ισχύει αυτή η 

πρόβλεψη για κάθε αλγόριθμο ταξινόμησης, όπως φαίνεται στο Πίνακα 25. Επίσης αξίζει να 

παρατηρηθεί ότι παρόλο που ισχύει η πρόβλεψη, τα Dataset 3 & 4 έχουν μικρότερο όγκο 

δεδομένων. Λόγο της εν τέλει απόρριψης αρκετών σημάτων, τα χαμηλά ποσοστά ως προς την 

ακρίβεια ήταν αναμενόμενα, ειδικά στα Dataset 1 & 3 μιας και έχουν το μικρότερο όγκο 

δεδομένων. Όσο περισσότερα δεδομένα υπάρχουν σε ένα Dataset τόσο περισσότερη 

πληροφορία δίνεται στον αλγόριθμο για να βελτιστοποιήσει τις προβλέψεις του. Παρόλα αυτά 

αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρείται στα σύνολα δεδομένων με επανατοποθέτηση να μην ισχύει 

το ίδιο, μιας και όλοι οι ταξινομητές για τα τρία επίπεδα έχουν χειρότερα ποσοστά από ότι για τα 

5 επίπεδα. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ότι τα δεδομένα για τα 3 επίπεδα συντέθηκαν από τα 

σήματα αυτών με τα 5 επίπεδα, και το πειραματικό πρωτόκολλο δημιουργήθηκε με βάση τα 5 

επίπεδα. Όπως επίσης και στο γεγονός ότι οι ταξινομητές στα σύνολα δεδομένων με 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΝΟΥ 

 

 90        Μπονώτης Παναγιώτης, Κοζάνη 2019 
 

 

επανατοποθέτηση στα πέντε επίπεδα είχαν περισσότερα δεδομένα από αυτά σε σύγκριση με των 

τριών επιπέδων. Προστέθηκαν λιγότερα συγκριτικά με το αρχικό σύνολο στα σύνολο με 

επανατοποθέτηση σε σύγκριση με αυτά των πέντε επιπέδων. 

 

Επίπεδο 

πόνου 

Σύνολο 

δεδομένων 

Πλήθος 

Δεδομένων 
RF SF J48 MLP 

5 επίπεδα 

πόνου 

Dataset1 142 26,8 % 21,1 % 14,8 % 19,7 % 

Dataset2 285 47,7 % 46,7 % 34,7 % 37,2 % 

3 επίπεδα 

πόνου 

Dataset3 108 29,6 % 33,3 % 33,3 % 38,0 % 

Dataset4 281 55,2 % 55,9 % 41,6 % 50,9 % 

Πίνακας 25. Πίνακας ευστοχίας (ACC), Dataset 1 & 3, Dataset 2 & 4. 

 

Στη διαδικασία επανατοποθέτησης δεδομένων τα αποτελέσματα για την ευστοχία ήταν 

σημαντικά καλύτερα, καθώς μεγαλύτερο πλήθος δεδομένων οδηγεί σε καλύτερη εκπαίδευση του 

αλγορίθμου. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας φαίνονται στο Πίνακα 26, με το σύνολο 

δεδομένων Normdataset 2.2 για τα πέντε επίπεδα πόνου, να παρουσιάζει το μεγαλύτερο πλήθος 

δεδομένων, με επανατοποθέτηση δεδομένων, για τη επίτευξη ισορροπίας του συνόλου 

δεδομένων, με μέγιστο βάρος δεδομένων 2. Αντίστοιχα το σύνολο δεδομένων Normdataset 4 για 

τα τρία επίπεδα πόνου είναι αυτό το οποίο παρουσιάζει το μεγαλύτερο πλήθος δεδομένων με 

επανατοποθέτηση δεδομένων για τη επίτευξη ισορροπίας του συνόλου δεδομένων 

 

Στα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας ο πιο αξιόπιστος αλγόριθμος φαίνεται να είναι ο 

Stochastic Forest που παρατηρώντας τον συγκεντρωτικό Πίνακα 24, παρατηρείται ότι έχει τα 

περισσότερα ποσοστά ακριβείας σε όλα τα σενάρια. Αμέσως επόμενος είναι ο Random Forest 

που έχει επίσης ικανοποιητικά ποσοστά αλλά όχι όσο καλά ο SF. Οι ταξινομητές MLP και J48 

είχαν τα χειρότερα αποτελέσματα με τον J48 να έχει τα χειρότερα από όλους. 

 

Επίπεδο 

πόνου 

Σύνολο  

δεδομένων 

Πλήθος 

Δεδομένων 
RF SF J48 MLP 

5 

επίπεδα 
Normdataset 2.2 359 69,4 % 72,7 % 51,0 % 62,4 % 

3 

επίπεδα 
Normdataset4 321 65,1 % 67,9 % 55,5 % 63,6 % 

Πίνακας 26. Ευστοχία ταξινομητών για 5 επίπεδα και 3 επίπεδα πόνου. 
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6.2 Περιορισμοί & Δυσκολίες 
Κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, αξιοσημείωτες δυσκολίες παρουσιάστηκαν 

μόνο κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας, μιας και οποιαδήποτε δυσκολία στο 

κομμάτι της ανάλυσης ήταν είτε προγραμματιστικής φύσης είτε διαχείρισης όγκου δεδομένων. 

Αναφέρονται με απώτερο σκοπό την αποφυγή τους από μελλοντικές προσπάθειες συναδέλφων 

εκτέλεσης πειράματος με χρήση συσκευής λήψης ΗΕΓ. Κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης του 

πειράματος παρουσιάστηκαν τα περισσότερα προβλήματα μιας και η θερμοκρασία του δοχείου 

ήταν δύσκολο να διατηρηθεί στην επιθυμητή θερμοκρασία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το 

οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα μιας και η θερμοκρασία του νερού ήταν η πιο 

σημαντική προϋπόθεση του πειράματος. Έτσι στα επόμενα πειράματα δοκιμάστηκε να 

χρησιμοποιείται το δοχείο πραγματοποίησης του πειράματος ως παγοκίστη. Γέμιζε με νερό 

περίπου 3-4 cm από τον πάτο του δοχείου και τοποθετούνταν στη κατάψυξη ώστε να παγώνει το 

νερό κάτι που αποδείχτηκε σημαντικό.  

 

Ένα επιπλέον σύνηθες πρόβλημα και αιτία απόρριψης πολλών σημάτων, ήταν η μη ορθή 

τοποθέτηση της συσκευής. Η παρουσία απροσδόκητων κορυφώσεων στο πηγαίο σήμα του ΗΕΓ 

ή η παρουσία έντονου επίμονου θορύβου άγνωστης προελεύσεως ήταν συχνό φαινόμενο και η 

αντιμετώπιση αυτού ήταν η επανεκκίνηση όλης της διαδικασίας τοποθέτησης της συσκευής σε 

κάθε εθελοντή. Προτείνεται η εξολοκλήρου αφαίρεση της συσκευής και επανατοποθέτηση της 

διότι αιτίας όπως η μη καλή επαφή ενός ηλεκτροδίου ή η ύπαρξη τρίχας εγκλωβισμένης σε 

ηλεκτρόδιο που επηρεάζει το σήμα ή τα στεγνά σφουγγαράκια στα ηλεκτρόδια, είναι 

προβλήματα που δύσκολα εντοπίζονται και λύνονται μεμονωμένα. Και η διαδικασία εύρεσής 

τους είναι χρονοβόρα.  

 

Τέλος, μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί και στους ίδιους τους εθελοντές διότι είναι μια 

διαδικασία που αντιδράσεις που στη ζωή συμβαίνουν ασυνείδητα εδώ χρειάζεται να της 

ελέγξουν, όπως μορφασμοί προσώπου, ένταση ανάσας, κίνηση ματιών και βλεφάρων. Πρέπει να 

εξηγηθεί καλά ότι η προσοχή πρέπει να είναι σταθερή σε ένα σημείο για τη ελάττωση θορύβου 

στο σήμα. Επίσης αν δίνεται η δυνατότητα να γίνουν δοκιμαστικές εγγραφές απλού ΗΕΓ για να 

εξηγηθεί έμπρακτα γιατί πρέπει να επικεντρωθεί ο εθελοντής στον έλεγχο αυτών των 

αντιδράσεων. Τείνουν να είναι πιο συνεργάσιμοι και επικοινωνιακοί όταν έχουν κατανοήσει και 

οπτικά τις αλλαγές που προκαλούνται στο σήμα. 

 

6.3 Συγκριτική Μελέτη 
Έχοντας βασιστεί σε προηγούμενες μελέτες για την επιλογή του συστήματος μέτρησης πόνου 

και του πρωτοκόλλου, στον Πίνακα 27 φαίνεται η απεικόνιση σε μορφή πίνακα της σύγκρισης 

αυτής της εργασίας με προηγούμενες ως προς την ευστοχία ταξινόμησης των αλγορίθμων. 

Φαίνεται για κάθε μελέτη το θέμα μελέτης κάθε εργασίας, το έτος συγγραφής, τι αλλαγές 

παρατηρήθηκαν στα χαρακτηριστικά ΗΕΓ όταν ο πόνος αυξάνετε, το πρωτόκολλο που 
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χρησιμοποιήθηκε, τους αλγόριθμους ταξινόμησης που χρησιμοποιήθηκαν και τέλος την, τις 

εκατό ευστοχία κάθε αλγορίθμου. 

 

Σε όλες τις πρώτες μελέτες που σχετίζονται με ταξινομήσεις δυαδικού χαρακτήρα, ύπαρξης και 

απουσίας πόνου ανεξαρτήτως πρωτοκόλλου και με βάση της χρήσης καθαρά χαρακτηριστικών 

ενέργειας ρυθμών τα αποτελέσματα ευστοχίας και για τα δυο σενάρια της παρούσας εργασίας, 

πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα ταξινόμησης και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη διαφορών σε 

καταστάσεις ύπαρξης και απουσίας πόνου κυρίως σε χαρακτηριστικά που βασίζονται στην 

ενέργεια ρυθμών. Επίσης η μελέτη μέτρησης διαφορών στο ΗΕΓ σε καταστάσεις λίγου εναντίον 

πολύ πόνου [20], δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην διαφορετικότητα της έντασης 

του πόνου κάτι που επιβεβαιώνει περεταίρω τα αποτελέσματα της ταξινόμησης 5 επιπέδων 

πόνου. Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι η σχετική ενέργεια δίνει παρόμοια αν όχι 

καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τις αλλαγές στην ενέργεια σε περιοχές των ρυθμών που 

παρατηρούνται αλλαγές κατά την αύξηση του πόνου. Επίσης η επιλογή παραθύρου μελέτης για 

κάθε σήμα ανεξαρτήτως επιπέδου πόνου που είχε οριστεί στα 10 δευτερόλεπτα ήταν αρκετά 

χρήσιμο για την εξαγωγή αποτελεσμάτων για τα 5 επίπεδα πόνου μιας και η ευστοχία της 

παρούσας εργασίας ξεπερνάει κάθε άλλη με δυαδική μελέτη πόνου, όπως και τη μελέτη που 

μελετάει αντίστοιχα την ένταση του πόνου σε επίσης 5 επίπεδα..  

 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι παρόλο που το σενάριο της παρούσας εργασίας με τρία επίπεδα 

πόνου πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με οποιαδήποτε δυαδική μελέτη στη μελέτη 

που επίσης μετράει 3 επίπεδα πόνου τα αποτελέσματα είναι εμφανή χειρότερα. Αυτό μπορεί να 

αποδοθεί στο γεγονός ότι όλο το πείραμα σχεδιάστηκε για τα 5 επίπεδα πόνου όπου έγινε μια 

αναδιαμόρφωση στα σήματα και όχι εκ νέου αντιστοίχιση νέων σινιάλων των δειγμάτων 

εθελοντών στη πειραματική διαδικασία. Παρόλα αυτά παρατηρούμε υψηλά και ικανοποιητικά 

ποσοστά στη μελέτη για 5 επίπεδα πόνου μιας και από την Εικόνα είναι εμφανές ότι ο 

ταξινομητής MLP που κάνει χρήση νευρωνικού δικτύου που παρουσιάζει το χειρότερο 

αποτέλεσμα στη μελέτη της παρούσας εργασίας πετυχαίνει ίσα αποτελέσματα σε σύγκριση με 

την αντίστοιχη μελέτη [23]. Η μέθοδος που προτείνεται παρουσιάζει σε ευστοχία ταξινόμησης 

στα 5 επίπεδα πόνου αύξηση ευστοχίας αποτελεσμάτων κατά 11 % με χρήση του αλγορίθμου 

Stochastic Forest, και 7 % με τη χρήση του Random Forest.    

 

 

Μελέτη Έτος 
Θέμα 

μελέτης 

Χαρακτηριστικά που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Πρωτόκολλο 

Αλγόριθμος 

Ταξινόμησης 

Ευστοχία 

(accuracy) 

Veerasarn et al. 

[15] 
1992 

Ύπαρξη vs 

απουσία 

πόνου 

Αύξηση ενέργεια στους 

ρυθμού Alpha και Beta και 

Gamma & μείωση ενέργειας 

στους ρυθμούς Delta και 

Theta 

υπερτονικό 

& ισοτονικό 

αλατούχο 

διάλυμα 

SVM 61 % 

Chen et al. 

[11] 
1994 

Ύπαρξη vs 

απουσία 

πόνου 

Μείωση ενέργειας στο ρυθμό 

Alpha 

Παγάκι στο 

χέρι 
SVM 65 % 
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Cleeland et al. 

[10] 
1996 

Ύπαρξη vs 

απουσία 

πόνου 

Αύξηση στην ενέργεια των 

ρυθμών Alpha και Beta 
CPT SVM 65 % 

Chen et al. 

[12] 
1998 

Ύπαρξη vs 

απουσία 

πόνου 

Αύξηση ενέργεια στις 

κεντρικές συχνότητες του 

ρυθμού Alpha και Beta 
CPT SVM 59 % 

Huang et al. 

[20] 
2013 

Λίγος vs 

Πολύς 

πόνος 

Εξαγωγή χαρακτηριστικών 

single-trial & Συντελεστές 

MLR 

Laser-evoked Naïve Bayes 86 % 

Gramm et al. 

[18] 
2015 

Ύπαρξη vs 

απουσία 

πόνου 

Αύξηση ενέργεια στους 

ρυθμού Alpha και Beta και 

Gamma & μείωση ενέργειας 

στους ρυθμούς Delta και 

Theta 

CPT SVM 61 % 

Nezam et al. 

[23] 

 

2018 

 

Τρία 

επίπεδα 

πόνου 

Ρυθμοί Alpha, Delta, Beta και 

Gamma, εντροπία Shannon, 

διαστάσεις fractal και 

συντελεστές AR 

CPT 
SVM 83 % 

KNN 80 % 

Πέντε 

επίπεδα 

πόνου 

Ρυθμοί Alpha, Delta, Beta και 

Gamma, εντροπία Shannon, 

διαστάσεις fractal και 

συντελεστές AR 

CPT 
SVM 62 % 

KNN 60 % 

Παρούσα 

εργασία 
2019 

Τρία 

επίπεδα 

πόνου 

Σχετική ενέργεια όλων των  

ρυθμών συχνοτήτων 
CPT 

SF 68 % 

RF 65 % 

MLP 63 % 

Πέντε 

επίπεδα 

πόνου 

Σχετική ενέργεια όλων των  

ρυθμών συχνοτήτων 
CPT 

SF 73 % 

RF 69 % 

MLP 62 % 

Πίνακας 27. Σύγκριση των επιδόσεων της παρούσας μελέτης και άλλων παρόμοιων μελετών 

[23]. 

 

6.4 Συμπεράσματα & Μελλοντική Εργασία 
Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της ανάλυσης ΗΕΓ, που καταγράφεται με 

το πρωτόκολλο CPT, για ανίχνευση πόνου και αξιολόγηση των διαφορετικών επιπέδων πόνου 

με αρκετά υψηλή ακρίβεια [23]. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται μόνο η σχετική ενέργεια 

κάθε ρυθμού του εγκεφάλου. Η μεθοδολογία ενός πειράματος σαν αυτό που πραγματεύεται η 

παρούσα εργασία, αντιμετωπίζει λίγους περιορισμούς στην πράξη, πράγμα που σημαίνει ότι η 

εφαρμογή της σε πραγματικές συνθήκες είναι εφικτή. Παρόλα αυτά, άτομα με χρόνιο πόνο 

πρέπει να μελετηθούν ξεχωριστά, δεδομένου ότι η εγγραφή με ΗΕΓ στην κατάσταση απουσίας 

πόνου δεν είναι προσπελάσιμη [23].  
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Σε πραγματικές συνθήκες, οι πηγές του πόνου των ασθενών εντοπίζονται στο εσωτερικό του 

σώματος και οι επιδράσεις του στα ηλεκτροεγκεφαλογράφημα μπορεί μερικές φορές να είναι 

διαφορετικές από τον ερεθισμό εξωτερικού πόνου [20]. Επιπλέον, οι πηγές πόνου ενδέχεται να 

διαφέρουν από τον έναν ασθενή στον άλλο. Ωστόσο, σε όλες τις ερευνητικές εργασίες, ο πόνος 

εφαρμόστηκε εξωτερικά σε όλα τα εγγεγραμμένα άτομα στην ίδια κατάσταση. Μεταξύ των 

ερεθισμάτων μηχανικού, θερμικού και ηλεκτρικού πόνου, η επίδραση των μηχανικών 

ερεθισμάτων (π.χ. πίεση) στα ΗΕΓ είναι πιθανότερο παρόμοια με τον ορθοπεδικό πόνο στα 

χέρια / τα πόδια. Από την άλλη πλευρά, τα μηχανικά ερεθίσματα είναι πραγματικά οδυνηρά και 

έχουν κάποια παρενέργεια μετά το πείραμα.  

 

Από μια άλλη οπτική γωνία, υπάρχουν ορισμένοι εκτεταμένοι και ανυπόφοροι πόνοι, όπως η 

νεφρική πέτρα, που είναι πιο οδυνηρή από τον μυϊκό σκελετικό πόνο (π.χ. τραυματίες στο 

ποδόσφαιρο), αλλά η επίδρασή τους στο ΗΕΓ ίσως να μην δείχνει αυτή τη διαφορά. 

Συμπερασματικά, η μέτρηση του πόνου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τύπος του 

πόνου, η θέση προέλευσης του πόνου, η διάρκεια του πόνου και η ικανότητα του υποκειμένου 

να συνηθίσει τον πόνο, καθώς αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ΗΕΓ. Η 

μέτρηση της ικανότητας αντιμετώπισης ενός ασθενούς σε σύγκρουση με χρόνιους πόνους 

ενδιαφέρει στον τομέα αυτό. Επίσης η κατασκευή ενός προϊόντος το οποίο με κάποιο ελάχιστο 

calibration να μπορεί να δώσει σε πραγματικό χρόνο σε τι επίπεδο πόνου βρίσκεται ο 

υποτιθέμενος ασθενής. 

 

Η πιο σημαντική ίσως μελέτη που θα ήταν καλό να γίνει στο τομέα είναι η εξακρίβωση 

χαρακτηριστικών που σχετίζονται άμεσα με τον πόνο από τα ΗΕΓ, διότι παρά τις διάφορες 

προσπάθειες στον τομέα αυτό, καμία απόπειρα δεν προσφέρει ένα πειστικό αποτέλεσμα για τους 

ειδικούς. Η κύρια έλλειψή τους επανέρχεται σε αυτό το σημείο ότι οι χρησιμοποιούμενες 

μέθοδοι για την ανάλυση του ΗΕΓ κατά τη διάρκεια του πόνου υιοθετήθηκαν σχεδόν από άλλες 

εφαρμογές επεξεργασίας ΗΕΓ και κανένας από αυτούς δεν σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την 

εξαγωγή χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τον πόνο από τα ΗΕΓ. 
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