ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΫΣΤΕΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗN
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
των
ΕΙΡΗΝΗ ΚΕΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΟΖΑΝΗ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

TIME-FREQUENCY ANALYSIS OF
ELECTROHYSTOGRAM FOR PRETERM LABOR
PROGNOSIS

DIPLOMA THESIS
by
EIRINI KELIDOU
ELENI BELOGIANNI

SUPERVISOR: MARKOS TSIPOURAS

KOZANI
JUNE 2019

Copyright© Ειρήνη Κελίδου, Ελένη Μπελογιάννη, 2019
Διπλωματούχες Μηχανικοί της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Κοζάνη
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν.
1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν
προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή
ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές
αναφορές και μόνον. Τα σημεία που έχω χρησιμοποιήσει κείμενο, ιδέες ή πηγές άλλων
συγγραφέων, αναφέρονται στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή. Η σχετική αναφορά
περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με αναλυτική περιγραφή.
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή
τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για
σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να
αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν
τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.
Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον
συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Ανάλυση χρόνου-συχνότητας ηλεκτροϋστερογραφημάτων με στόχο την πρόγνωση πρόωρου τοκετού
Ειρήνη Κελίδου , Ελένη Μπελογιάννη | Κοζάνη , 2019

1

Ανάλυση χρόνου-συχνότητας ηλεκτροϋστερογραφημάτων με στόχο την πρόγνωση πρόωρου τοκετού
Ειρήνη Κελίδου , Ελένη Μπελογιάννη | Κοζάνη , 2019

2

Ευχαριστίες
Πρωτίστως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον επιβλέποντα καθηγητή μας, Μάρκο Τσίπουρα,
για την καθοδήγησή του καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας και
για το χρόνο που αφιέρωσε για την επίβλεψή της.
Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις οικογένειες μας για την υποστήριξη, την υπομονή
και την κατανόηση που έδειξαν το διάστημα που διήρκησε η διπλωματική εργασία.
Ξεχωριστό «ευχαριστώ» αξίζει στον αγαπημένο μας φίλο Χάρη για την υποστήριξή του, τις
πολύτιμες συμβουλές του και τις χρήσιμες συζητήσεις που είχαμε.

Ανάλυση χρόνου-συχνότητας ηλεκτροϋστερογραφημάτων με στόχο την πρόγνωση πρόωρου τοκετού
Ειρήνη Κελίδου , Ελένη Μπελογιάννη | Κοζάνη , 2019

3

Ανάλυση χρόνου-συχνότητας ηλεκτροϋστερογραφημάτων με στόχο την πρόγνωση πρόωρου τοκετού
Ειρήνη Κελίδου , Ελένη Μπελογιάννη | Κοζάνη , 2019

4

Περίληψη
Η εγκυμοσύνη είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίοδος στη ζωή μιας γυναίκας. Τοκετός είναι η
διεργασία κατά την οποία τα προϊόντα της σύλληψης εκβάλλονται από τη μήτρα μετά την 28η
εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Φυσιολογικός τοκετός είναι ο τοκετός που επέρχεται μετά τις 36
εβδομάδες κύησης. Ως πρόωρος τοκετός χαρακτηρίζεται ο τοκετός, ο οποίος συμβαίνει πριν
από την 37η εβδομάδα της κύησης. Η ακριβής ανίχνευση του πρόωρου τοκετού είναι ζωτικής
σημασίας για την αύξηση της πιθανότητας επιβίωσης τόσο για τη μητέρα όσο και για το
βρέφος. Οι τρέχουσες μέθοδοι για την πρόγνωση των πρόωρων γεννήσεων σε πρώιμο στάδιο
είναι ανεπαρκείς, ωστόσο, υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι η ανάλυση των
ηλεκτρικών σημάτων της μήτρας από την κοιλιακή επιφάνεια θα μπορούσε να προσφέρει έναν
ανεξάρτητο και εύκολο τρόπο για την πρόβλεψη του πρόωρου τοκετού.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα της ανάλυσης
του ηλεκτροϋστερογραφήματος στην δυνατότητα πρόβλεψης του πρόωρου τοκετού. Μέσω
κατάλληλων τεχνικών επεξεργασίας σήματος αναπτύχθηκε μια μέθοδος για τον αυτόματο
εντοπισμό των περιπτώσεων πρόωρου τοκετού. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε ο
μετασχηματισμός Wavelet για την ανάλυση των ηλεκτροϋστερογραφικών σημάτων στις
συνιστώσες τους και έπειτα εξήχθησαν διαφορετικά χαρακτηριστικά του σήματος, τα οποία
στην συνέχεια τροφοδοτήθηκαν σε ταξινομητές, οι οποίοι κατέληξαν στην τελική απόφαση. Η
μέθοδος που υλοποιήθηκε στο περιβάλλον Matlab και στο Weka, εφαρμόζεται σε πραγματικά
ιατρικά δεδομένα.
Στα σχετικά πειράματα υπολογίζονται ποσοστά ευαισθησίας, ακρίβειας ταξινόμησης και
εξειδίκευσης με τρεις διαφορετικές μεθόδους αναδειγματοληψίας. Από τα πειραματικά
αποτελέσματα προέκυψε ότι η καλύτερη μέθοδος αναδειγματοληψίας ήταν με την χρήση της
επανατοποθέτησης με πιο αποδοτικό τον αλγόριθμο τυχαίων δασών.

Λέξεις Κλειδιά
τοκετός, πρόωρος τοκετός, ηλεκτρομυογράφημα μήτρας, ηλεκτροϋστερογράφημα, σήματα
ΗΜΓ, σήματα ΗΥΓ, TPEHG DB, Wavelet, αναδειγματοληψία
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Abstract
Pregnancy is a very special period in a woman's life. Childbirth is the process by which
products of conception are expelled from the uterus after the 28th week of pregnancy.
Physiologic birth is the birth which occurs after 36 weeks of gestation. Premature birth is the
birth, which occurs before the 37th week of pregnancy. An accurate detection of preterm labor
is crucial to increase the chance of survival rate for both mother and the infant. Current
methods for predicting preterm birth at an early stage are inadequate. Yet, there has been
increasing evidence that the analysis of uterine electrical signals, from the abdominal surface,
could provide an independent and easy way to predict preterm delivery.
In this diploma thesis we will examine the effectiveness of examining electrohysterographyEHG signals in predicting preterm labour. Appropriate treatments developed a method for
automatically identifying cases of premature birth. More specifically, Wavelet transformation
was used to analyze EHG signals, their components, and then different signal characteristics
were extracted, which are then fed to classifiers, which result in the final decision. The method
implemented in Matlab environment and Weka, applied to actual medical data.
In related experiments, sensitivity, overall classification accuracy and specificity are evaluated
using three different resampling techniques. It was clear from the experimental results that the
best method of resampling was reposition, with random forest being the most efficient
algorithm.

Keywords
Labor, premature birth, uterine electromyography, electrohysterography, EMG signals, EHG
signals, TPEHG DB, Wavelet, resampling
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή στο πρόβλημα
Σύμφωνα με το World Health Organization (https://www.who.int/) υπολογίζεται ότι 15
εκατομμύρια βρέφη γεννιούνται πρόωρα κάθε χρόνο. Αυτό το πλήθος ισούται με λίγο
περισσότερο από 1 στις 10 γεννήσεις συνολικά [1]. Περίπου 1 εκατομμύριο παιδιά πεθαίνουν
κάθε χρόνο λόγω επιπλοκών πρόωρου τοκετού. Πολλά από αυτά που επιζούν αντιμετωπίζουν
κάποιο είδος αναπηρίας σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων
μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων όρασης και ακοής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η
πρόωρη γέννηση είναι η κύρια αιτία θανάτου σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών. Σε όλες
σχεδόν τις χώρες με αξιόπιστα δεδομένα, τα ποσοστά πρόωρων γεννήσεων αυξάνονται.
Τοκετός είναι η διεργασία κατά την οποία τα προϊόντα της σύλληψης εκβάλλονται από τη
μήτρα μετά την 28η εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Φυσιολογικός τοκετός είναι ο τοκετός που
επέρχεται μετά τις 36 εβδομάδες κύησης μέσα σε 24 ώρες (16 ώρες στην πολυτόκο) από την
έναρξη των ρυθμικών αυτόματων συστολών. Ως πρόωρος τοκετός ορίζεται η κατάσταση κατά
την οποία συμβαίνουν αλλαγές στον τράχηλο και συστολές της μήτρας μεταξύ της 20ης και
της 37ης εβδομάδας κύησης. Πρόωρη είναι η γέννηση πριν την συμπλήρωση της 37ης
εβδομάδας κύησης.
Οι ανισότητες στα ποσοστά επιβίωσης σε όλο τον κόσμο είναι έντονες. Στις χαμηλές
εισοδηματικές τάξεις, τo 50% των βρεφών που γεννιούναι στις 32 ή λιγότερες εβδομάδες
πεθαίνουν λόγω της έλλειψης εφικτής, οικονομικά αποδοτικής φροντίδας, όπως η ζεστασιά, η
υποστήριξη του θηλασμού και η βασική φροντίδα για λοιμώξεις και αναπνευστικές δυσκολίες
[2]. Στις χώρες υψηλού εισοδήματος, σχεδόν όλα αυτά τα μωρά επιβιώνουν. Η μη βέλτιστη
χρήση της τεχνολογίας στις μεσαίες εισοδηματικές τάξεις προκαλεί αυξημένο κίνδυνο
αναπηρίας στα πρόωρα βρέφη που επιβιώνουν στη νεογνική περίοδο. Στην Εικόνα 1
παρουσιάζεται ένα γράφημα στο οποίο φαίνεται μία παγκόσμια κατανομή των πρόωρων
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γεννήσεων. Όπως φαίνεται σε ηπείρους όπως η Ασία τα ποσοστά είναι υπερβολικά αυξημένα
λόγω χαμηλότερου κοινωνικό μορφωτικού επιπέδου. Aντίστοιχα στην Αφρική ενώ τα
ποσοστά παραμένουν σαφώς υψηλά, ίσως να μην ανταποκρίνονται πλήρως στην ακόμη
χειρότερη πραγματικότητα, λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων που οφείλεται στην μη ύπαρξη
νοσοκομειακής φροντίδας.

Εικόνα 1. Διάγραμμα με την παγκόσμια κατανομή πρόωρων γεννήσεων το 2014.

Στις ΗΠΑ το 2003, το συνολικό νοσοκομειακό κόστος που σχετιζόταν με τον πρόωρο τοκετό
υπερέβη τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια [3]. Έρευνα για τα αίτια του και τα διάφορα
καθεστώτα θεραπείας έχει επιδιωχθεί εδώ και δεκαετίες. Η πρόληψη των θανάτων και των
επιπλοκών από την πρόωρη γέννηση ξεκινά με μια υγιή εγκυμοσύνη. Η ποιοτική φροντίδα
πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι δυνατόν να διασφαλίσει ότι όλες οι
γυναίκες θα έχουν μια θετική εμπειρία εγκυμοσύνης.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εξεταστεί η αποτελεσματικότητα της εξέτασης του
ηλεκτροϋστερογραφήματος στην δυνατότητα πρόβλεψης του πρόωρου τοκετού. Πιο
συγκεκριμένα στο επόμενο κεφάλαιο θα συζητηθεί η ανατομία του γυναικείου
αναπαραγωγικού συστήματος καθώς και τι ορίζεται σαν πρόωρος τοκετός σε συνάρτηση με
τους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτόν. Στην συνέχεια, στο τρίτο
κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται έρευνες που έχουν γίνει πάνω στην ίδια
βάση δεδομένων TPEHG του πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνας. Έπειτα, στο τέταρτο
κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι μαθηματικές επεξεργασίες και το πως εξήχθησαν τα απαραίτητα
χαρακτηριστικά του σήματος τα οποία τροφοδοτήθηκαν σε ταξινομητές για την εκπαίδευση
μοντέλου μηχανικής εκμάθησης μέσω του περιβάλλοντος Weka, τα οποία παρουσιάζονται
αναλυτικά στο πέμπτο κεφάλαιο. Στο έκτο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας γίνεται εκτενής
σχολιασμός πάνω στις μεθόδους αναδειγματοληψίας (resampling) που χρησιμοποιήθηκαν για
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να λυθεί το πρόβλημα της ανισσοροπίας μεταξύ των δεδομένων πρόωρων και φυσιολογικών
καταγραφών που συναντήθηκε στη βάση δεδομένων. Τέλος στο κεφάλαιο επτά
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης όπως είναι τα ποσοστά ευαισθησίας, ακρίβειας
ταξινόμησης και εξειδίκευσης με τις τρεις διαφορετικές μεθόδους αναδειγματοληψίας. Επίσης
γίνεται συγκριτική μελέτη με τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν πάνω στην ίδια βάση
δεδομένων αλλά και αναφέρονται πιθανές μελλοντικές εργασίες που μπορεί να
πραγματοποιηθούν.
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Κεφάλαιο 2
Ιατρική περιγραφή του προβλήματος

2.1. Το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα
Το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα αποτελείται από τα έξω και τα έσω γεννητικά όργανα.
Τα έξω γεννητικά όργανα περιλαμβάνουν όλες τις δομές που είναι ορατές εξωτερικά από το
εφηβαίο μέχρι το περίνεο και καλείται αιδοίο. Περιλαμβάνουν το όρος της Αφροδίτης, τα
μεγάλα χείλη, τα μικρά χείλη, την κλειτορίδα, τους αδένες του προδρόμου, τον πρόδρομο του
κόλπου , την είσοδο του κόλπου, το στόμιο της ουρήθρας και το περινέο. Τα έσω γεννητικά
όργανα βρίσκονται μέσα στην ελάσσονα πύελο και αποτελούνται από τις δύο ωοθήκες, τους
δύο ωαγωγούς ή σάλπιγγες, την μήτρα και τον κολεό ή κόλπο.
Η μήτρα χρησιμεύει για την ανάπτυξη του γονιμοποιηθέντος ωαρίου σε έμβρυο. Ο βλενογόνος
της μήτρας διατρέφει και αναπτύσσει το έμβρυο. Oι μύες της μήτρας προσαρμόζονται στην
αύξηση του μεγέθους του εμβρύου και τελικά δίνουν την κινητήρια δύναμη για την προώθηση
του κυήματος κατά τον τοκετό.
Η μήτρα έχει σχήμα αχλαδιού αποπλατυσμένου. Το παχύτερο τμήμα της που είναι πλατύτερο
κατά την εγκάρσια διάμετρο στρέφεται προς τα άνω και εμπρός, ενώ το λεπτότερο κάτω τμήμα
της στρέφεται προς τα κάτω.
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Εικόνα 2. Ανατομία της μήτρας.

Στην μήτρα διακρίνονται τρία μέρη, από πάνω προς τα κάτω: ο πυθμένας, το σώμα και ο
τράχηλος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Το σώμα της μήτρας εμφανίζει πρόσθια και οπίσθια
επιφάνεια και δύο πλάγια χείλη. Ο πυθμένας της μήτρας βρίσκεται πάνω από τη νοητή γραμμή
που ενώνει την εκβολή των δύο ωαγωγών. Όριο μεταξύ σώματος και τραχήλου είναι μια στενή
μοίρα μήκους 16cm, ο ισθμός. Ο τράχηλος της μήτρας εμφανίζει υπερκολεϊκή μοίρα που
βρίσκεται πάνω από τον κολεό και ενδοκολεϊκή μοίρα που εισέχει μέσα στο άνω τμήμα του
κολεού. Η κοιλότητα της μήτρας αντιστοιχεί στον πυθμένα και το σώμα. Το τοίχωμα της
μήτρας αποτελείται από τρείς χιτώνες ήτοι από μέσα προς τα έξω: το ενδομήτριο
(βλενογόνος), το μυομήτριο (μυϊκός χιτώνας), το περιμήτριο (μυϊκός χιτώνας).
Στο μυομήτριο οι μυϊκές δεσμίδες, τα αγγεία και ο συνδετικός ιστός βρίσκονται σε στενή
σχέση και διαπλοκή. Το σώμα της μήτρας αποτελείται κατά 28% από μυϊκές ίνες ο αριθμός
των οποίων ελαττώνεται στον ισθμό και τον τράχηλο. Το μυομήτριο αποτελείται από
στρώματα λείων μυϊκών ινών που εκτείνονται σε τρείς διαφορετικές κατευθύνσεις (κατά
μήκος, εγκάρσια, πλάγια). Οι επιμήκεις ίνες του εξωμυομητρικού τοιχώματος εντοπίζονται
κυρίως στον πυθμένα και αυτή η διάταξη βοηθά στην εξώθηση του εμβρύου κατά την διάρκεια
του τοκετού.
Το μεσαίο στρώμα περιέχει ίνες που εκτείνονται προς όλες τις παραπάνω κατευθύνσεις και οι
οποίες έχουν έναν οκτοειδή σχηματισμό περικυκλώνοντας τα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία. Αυτή
η διάταξη βοηθά στην σύσφιξη των αιμοφόρων αγγείων μετά τον τοκετό και στον έλεγχο της
απώλειας του αίματος.
Αυτές οι μυϊκές ίνες βοηθούν ώστε να παραμένει κλειστός ο τράχηλος κατά την διάρκεια της
κύησης και εμποδίζουν την παλινδρόμηση του αίματος της εμμήνου ρύσεως προς τις
σάλπιγγες κατά τη διάρκεια της εμμηνορρυσίας.
Σε όλη την διάρκεια της κύησης η μήτρα παρουσιάζει αύξηση του βάρους της που από τα
αρχικά 50gr φτάνει τα 1100gr. Υπερπλασία του μυϊκού τοιχώματος επέρχεται μέχρι τις 20
εβδομάδες ενώ μετά η μήτρα απλώς διατείνεται. Το μυομήτριο στην εγκυμοσύνη εμφανίζει
μεγαλύτερη ανεκτικότητα στην διάταση. Συσταλτικότητα της μήτρας παρατηρείται σε όλη την
διάρκεια της εγκυμοσύνης και είναι δυνατόν να μετρηθεί από την 7η εβδομάδα οπότε οι
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συστολές μπορεί να επέρχονται κάθε 20-30 min. Στο τρίτο τρίμηνο μπορεί να επέρχονται κάθε
10-15 min ενώ με την έναρξη του τοκετού οι συσπάσεις επέρχονται κάθε 2-3min.

2.2. Φυσιολογικός τοκετός
Η κύηση διαρκεί περίπου 9 ημερολογιακούς μήνες (40 εβδομάδες). Η ηλικία της κύησης
υπολογίζεται από την πρώτη ημέρα της τελευταίας έμμηνης ρύσης (TEP) μέχρι την ημέρα του
τοκετού (ΠΗΤ). Ωστόσο η σύλληψη συμβαίνει περίπου 2 εβδομάδες μετά την πρώτη ημέρα
της τελευταίας έμμηνης ρύσης, επομένως η μετά τη σύλληψη ηλικία του εμβρύου είναι 2
εβδομάδες μικρότερη, συνολικά 266 ημέρες ή 38 εβδομάδες.

Εικόνα 3. Ανάπτυξη εμβρύου από τις 8 έως τις 40 εβδομάδες της κύησης.

Τοκετός είναι η διεργασία κατά την οποία τα προϊόντα της σύλληψης εκβάλλονται από τη
μήτρα μετά την 28η εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Φυσιολογικός τοκετός είναι ο τοκετός που
επέρχεται μετά τις 36 εβδομάδες κύησης μέσα σε 24 ώρες (16 ώρες στην πολυτόκο) από την
έναρξη των ρυθμικών αυτόματων συστολών. Στην παραπάνω εικόνα (Εικόνα 3) φαίνεται η
ανάπτυξη του εμβρίου ανάλογα με την ηλικία της κύησης.

2.3 Πρόωρος τοκετός
Ως πρόωρος τοκετός ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία συμβαίνουν αλλαγές στον τράχηλο
και συστολές της μήτρας μεταξύ της 20ης και της 37ης εβδομάδας κύησης. Πρόωρη είναι η
γέννηση πριν την συμπλήρωση της 37ης εβδομάδας κύησης [4]. Ο πρόωρος τοκετός είναι η
σοβαρότερη επιπλοκή της κύησης και ευθύνεται για το 90% περίπου των νεογνικών θανάτων
με το 75% και πλέον των θανάτων αυτών να συμβαίνουν σε νεογνά που γεννήθηκαν πριν την
32η εβδομάδα κύησης.
Οι παράγοντες κινδύνου για τον πρόωρο τοκετό είναι πολυποίκιλοι και μπορούν να αφορούν
από τον τρόπο ζωής και το κοινωνικομορφωτικό επίπεδο της εγκύου εως γενετικούς και
κληρονομικούς παράγοντες υγείας. Πιο αναλυτικά:
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•

Δημογραφικοί παράγοντες
o Ηλικία <17 ή >35
o Χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο
o Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης

•

Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου
o Κακή θρέψη
o Κάπνισμα
o Χρήση ουσιών, κατανάλωση αλκοόλ
o Ανεπαρκής προγεννητική φροντίδα
o Υπερβολικά στρεσογόνοι παράγοντες του τρόπου ζωής [5]

Εκτός από τους παθολογικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχουν και οι
γυναικολογικοί παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες ένας τοκετός να χαρακτηριστεί
πρόωρος. Τέτοιες λοιπόν είναι:
•

Ανωμαλίες στη θέση ή αποκολλήσεις του πλακούντα. Κατά τη σύλληψη και την
εγκυμοσύνη, δεν υπάρχουν τρόποι για να προληφθεί ή να αντιμετωπιστεί. O
γυναικολόγος είναι πιθανό να συστήσει στην έγκυο ακινησία, για να περιοριστούν έτσι
οι πιθανότητες αρχικά μίας αποβολής, αλλά και ενός πρόωρου τοκετού στη συνέχεια.

•

Ανεπάρκεια του πλακούντα. Στην περίπτωση αυτή το έμβρυο δεν τρέφεται επαρκώς
από τον πλακούντα. Οι γιατροί συστήνουν ξεκούραση και κατάκλιση στην έγκυο, ώστε
να πηγαίνει στον πλακούντα η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα αίματος, για να τρέφεται
καλύτερα το έμβρυο και να μη «χάνεται» πολύ αίμα στα άλλα συστήματα του
οργανισμού.

•

Φλεγμονές του αμνιακού υγρού. Αυτές γίνονται συνήθως αντιληπτές γιατί η έγκυος
έχει συσπάσεις, καθώς το έμβρυο προσπαθεί να βγει εκτός του μολυσμένου
περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται. Μια λύση είναι η χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής,
αν και σήμερα αμφισβητείται αν θα μπορούσε αυτή να βοηθήσει στην αντιμετώπιση
μίας ήδη «εγκατεστημένης» φλεγμονής. Αυτό που συνηθίζουν να κάνουν οι
γυναικολόγοι προληπτικά είναι η καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος στη μέλλουσα
μητέρα, ώστε αν υπάρχουν εγκατεστημένα μικρόβια, να αντιμετωπιστούν για να μη
δημιουργήσουν πρόβλημα στην εγκυμοσύνη.

•

Ανοσολογικές αιτίες. Μπορεί να πρόκειται για αντισώματα κατά του παιδιού ή για
θρομβοφιλία. Αυτές οι περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή.
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•

Ανεπάρκεια του τραχήλου. Αυτό σημαίνει πως ο τράχηλος της εγκύου είναι χαλαρός
και από κάποια φάση και μετά δεν μπορεί πλέον να κρατήσει το παιδί. Το πρόβλημα
αυτό είναι σύνθετο και μπορεί να οφείλεται σε παλαιότερες εκτρώσεις, επεμβάσεις
κλπ. Στο παρελθόν γινόταν συχνά η διαδικασία της περίδεσης ακόμα και προληπτικά,
σήμερα όμως γίνεται μόνο όταν υπάρχει απόλυτη ένδειξη.

2.3. Εξετάσεις κατά τη διάρκεια του τοκετού
Οι γυναίκες στον τοκετό παρακολουθούνται παραδοσιακά με το καρδιοτοκογράφημα, το οποίο
βασίζεται στη δύναμη πίεσης που παράγεται κατά τη διάρκεια των συστολών της μήτρας. Η
έγκυος ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι ή σε μια ανακλινόμενη πολυθρόνο και ο ιατρός ακουμπά στην
κοιλιά της τις δύο «κεφαλές» του καρδιοτοκογράφου όπως φαίνεται στην Εικόνα 4 οι οποίες
στερεώνονται στη θέση τους με ελαστικές ζώνες. Η μια κεφαλή καταγράφει τον καρδιακό
παλμό του εμβρύου, ενώ η άλλη τις συσπάσεις της μήτρας. Στην έγκυο δίνεται επίσης ένα
πλαστικό κουμπί και της ζητείται να το πατάει, όποτε αισθάνεται κινήσεις του μωρού. Το
καρδιοτοκογράφημα διαρκεί συνήθως 15 με 20 λεπτά, αλλά μπορεί κατά περίπτωση να
ζητηθεί παράταση της εξέτασης. Με την εξέταση αυτή εν πρώτοις ελέγχεται αν η κυκλοφορία
του αίματος μεταξύ εμβρύου και μητέρας είναι επαρκής. Ένα άλλο στοιχείο που καταγράφει ο
καρδιοτοκογράφος είναι οι συσπάσεις της μήτρας. Η καταγραφή συσπάσεων πριν από τη
συμπλήρωση των 37 εβδομάδων κύησης συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα για πρόωρο
τοκετό. Η συσκευή αποδείχθηκε σχετικά ανακριβής σε σχέση με τη δυνατότητα πρόβλεψης
πρόωρου τοκετού καθώς οι μετρήσεις της είναι υποκειμενικές και εξαρτώνται από το πόσο
σφιχτά εφαρμόστηκε η ζώνη. Η εξέταση του καρδιοτοκογραφήματος παρουσιάζεται στην
παρακάτω Εικόνα 4.

Εικόνα 4. Η εξέταση του καρδιοτοκογραφήματος.
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Ο καθετήρας ενδομήτριας πίεσης (Intra Uterine Pressure Catheter - IUPC), που συχνά
θεωρείται ως πρότυπο αναφοράς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από αμνιοτομή (ρήξη
μεμβρανών).O IUPC είναι μια συσκευή που τοποθετείται μέσα στην μήτρα της εγκύου
γυναίκας για να παρακολουθεί τις συστολές της μήτρας κατά τη διάρκεια του τοκετού. Κατά
τη διάρκεια του τοκετού, η μήτρα μιας γυναίκας συστέλλεται για να να ανοίξει τον τράχηλο
και να ωθήσει το έμβρυο στο κανάλι γέννησης. Ο καθετήρας όπως φαίνεται στην Εικόνα 5
μετρά την πίεση μέσα στον αμνιακό χώρο κατά τη διάρκεια των συσπάσεων και επιτρέπει
στους γιατρούς να αξιολογήσουν την ισχύ, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συστολών.
Αυτές οι μετρήσεις επιτρέπουν στους γιατρούς να αξιολογήσουν την εξέλιξη του τοκετού και
να παρέμβουν όταν οι συσπάσεις είναι πολύ αδύναμες για να διευρύνουν σωστά τον τράχηλο
της γυναίκας. Παρόλο που οι IUPC δεν χρησιμοποιούνται συνήθως, είναι σημαντικοί σε
περιπτώσεις όπου η εξωτερική εμβρυϊκή παρακολούθηση δεν επαρκεί για την παρακολούθηση
ενός δύσκολου τοκετού. Οι IUPC δίνουν στους γιατρούς μια εξαιρετικά ακριβή μέτρηση της
ενδομήτριας πίεσης, καθιστώντας δυνατό τον προσδιορισμό του κατά πόσο απαιτείται
παρέμβαση για την πρόοδο του τοκετού. Έχει αναφερθεί ότι έως και 30% μπορούν να
οδηγήσουν στον αυξημένο κίνδυνο διάτρησης του πλακούντα, αποκοπής και ρήξης της
μήτρας.

Εικόνα 5. Η παρακολούθηση του εμβρύου με τον καθετήρα ενδομήτριας πίεσης

Ένας άλλος λόγος που οι γιατροί παρακολουθούν την ενδομήτρια πίεση είναι επειδή η πίεση
που δημιουργείται από τις συστολές επηρεάζει τον καρδιακό ρυθμό του εμβρύου. Ο καρδιακός
ρυθμός του εμβρύου κατά τη διάρκεια του τοκετού είναι ένας σημαντικός δείκτης της υγείας
του εμβρύου. Οι συστολές της μήτρας επηρεάζουν τον καρδιακό ρυθμό ενός εμβρύου
προκαλώντας επιβράδυνση ή πτώση του καρδιακού του ρυθμού. Όλες οι επιβραδύνσεις δεν
είναι επιβλαβείς, αλλά οι γιατροί παρακολουθούν την πίεση της μήτρας με το IUPC, καθώς και
τον καρδιακό ρυθμό του εμβρύου, για να καθορίσουν εάν είναι αναγκαίες παρεμβάσεις, όπως
η χειρουργική επέμβαση.
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Επομένως καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως αν και η χρησιμότητα του IUPC είναι μεγάλη
για την παρακολούθηση της εξέλιξης ενός δύσκολου τοκετού και για την υγεία του εμβρύου
δεν έχει ουσιαστική αξία στην δυνατότητα πρόβλεψης του πρόωρου τοκετού.
Η συστολή των λείων μυϊκών ιστών είναι μια ηλεκτροχημική διαδικασία. Η ΗΜΓ της μήτρας
μετρά τα δυναμικά δράσης των λείων μυών της μήτρας με τη μορφή ηλεκτρικών ριπών
(αιχμές) με τη βοήθεια επιφανειακών ηλεκτροδίων. Η συνάρτηση του σήματος βασίζεται στο
γεγονός ότι η ηλεκτρική δραστηριότητα του μυομητρίου είναι υπεύθυνη για τη συστολή και τη
χαλάρωση των λείων μυών της μήτρας, παρόμοια με το ηλεκτροκαρδιογράφημα, που μετρά
την ηλεκτρική αποπόλωση του καρδιακού λείου μυός και τη διέλευσή του στην καρδιά. Μια
σειρά από αιχμές μαζί δημιουργούν συστολή. Το ΗΜΓ της μήτρας έχει μελετηθεί σε
διαφορετικές ηλικίες κύησης με αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα να παρατηρείται τόσο σε
πρόωρο όσο και σε φυσιολογικό τοκετό. Δεδομένου ότι το ΗΜΓ της μήτρας έχει αποδειχθεί
ότι παρουσιάζει ελπιδοφόρα αποτελέσματα σχετικά με τη δραστηριότητα της μήτρας και την
εξέλιξη του τοκετού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μη επεμβατική εναλλακτική λύση έναντι
του καρδιοτοκογραφήματος και του IUPC.
Σύμφωνα με έρευνα [6] η εξέταση του καρδιοτοκογραφήματος ήταν αναξιόπιστη στην
παρατήρηση της συσταλτικότητας της μήτρας σε παχύσαρκες γυναίκες. Το πρότυπο συστολής
που προέρχεται από το ΗΥΓ σε αυτή τη μελέτη συσχετίζεται καλύτερα με το πρότυπο
αναφοράς του IUPC από το καρδιοτοκογράφημα.

2.4. Το ηλεκτροϋστερογράφημα
Η διαδικασία του τοκετού, τόσο του φυσιολογικού όσο και του πρόωρου, περιλαμβάνει την
ενεργοποίηση του μυομητρίου. Αρκετά γεγονότα στο μυομήτριο προηγούνται του τοκετού. Η
ευερεθιστότητα των κυττάρων αυξάνεται λόγω αλλαγών στους μηχανισμούς μεταγωγής και
της σύνθεσης διαφόρων πρωτεϊνών. Ταυτόχρονα, τα συστήματα που αναστέλλουν τη
μυομητρική δράση, όπως το σύστημα νιτρικού οξειδίου, ρυθμίζονται προς τα κάτω, οδηγώντας
στην απόσυρση της χαλάρωσης της μήτρας. Επίσης αυξάνεται η ηλεκτρική σύζευξη μεταξύ
μυομητρικών κυττάρων και σχηματίζεται ένα ηλεκτρικό συγκύτιο που επιτρέπει τη διάδοση
των δυναμικών δράσης από κύτταρο σε κύτταρο. Αυτές οι αλλαγές απαιτούνται για την
δημιουργία συστολών που έχουν ως αποτέλεσμα την παράδοση του εμβρύου.
Προηγούμενες μελέτες έχουν καταδείξει ότι η ηλεκτρική δραστηριότητα του μυομητρίου είναι
υπεύθυνη για μυομητρικές συσπάσεις. Έχουν γίνει εκτεταμένες μελέτες για την
παρακολούθηση της συσταλτικότητας της μήτρας με τη χρήση ηλεκτρικής δραστηριότητας
μετρημένης από ηλεκτρόδια τοποθετημένα απευθείας στη μήτρα. Πιο πρόσφατες μελέτες που
δημοσιεύθηκαν από την ομάδα των ερευνητών [7] και από άλλους δείχνουν ότι το ΗΜΓ της
μήτρας μπορεί να παρακολουθηθεί από την κοιλιακή επιφάνεια όπως παρουσιάζεται στην
Εικόνα 6.
Το σήμα ΗΥΓ αποκτάται μη επεμβατικά με τη χρήση επιφανειακών ηλεκτροδίων που
συνδέονται με την κοιλιά της εγκύου γυναίκας. Το ΗΥΓ αναπαριστά την ηλεκτρική
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δραστηριότητα της συσταλτικότητας του μυομητρίου και έχει αποδειχθεί ότι είναι
αντιπροσωπευτικό της ηλεκτρικής δραστηριότητας της μήτρας που καταγράφεται εσωτερικά.
Έχει αναφερθεί ότι το ΗΥΓ μπορεί να μετρηθεί ήδη από την 19η εβδομάδα κύησης [8].

Εικόνα 6. Τοποθέτηση ηλεκτροδίων στην κοιλιακή επιφάνεια για την λήψη ΗΜΓ.

Η μέτρηση της δραστικότητας της ΗΜΓ της μήτρας έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα με
την απλή ανίχνευση συσπάσεων της μήτρας στην τοκοδυναμομετρία και ακόμη και σε
σύγκριση με έναν καθετήρα ενδομητρικής πίεσης. Επιπλέον, το ΗΜΓ μπορεί να εντοπίσει τη
μετάβαση από την φυσιολογική κατάσταση του μυομητρίου με αυτήν της έναρξης του
τοκετού. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι διαφορετικές παράμετροι της ΗΜΓ της μήτρας
μπορεί να υποδεικνύουν μυομετρικές ιδιότητες που διακρίνουν τις φυσιολογικές συσπάσεις
από αυτές του πραγματικού και του πρόωρου τοκετό, πράγμα που δεν μπορούν να κάνουν οι
άλλοι μηχανισμοί παρακολούθησης συστολών. Συνεπώς, τα σήματα ΗΥΓ μπορούν να
παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη δυναμική της μήτρας και τη παρακολούθηση των
εγκύων γυναικών.

2.5. Σύγκριση τεχνικών για τον διαχωρισμό φυσιολογικού και
πρόωρου τοκετού
Σε αυτή την ενότητα θα γίνει μία περιγραφή της εξέτασης του ΗΥΓ και πως αυτό μπορεί να
αξιοποιηθεί στη δυνατότητα πρόβλεψης του πρόωρου τοκετού.
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Η ερευνητική ομάδα των Fele-Zorz, Kavsek, Novak Antolic, F.Jager του Πανεπιστημίου της
Λιουμπλιάνας [9] εφάρμοσε διάφορες γραμμικές και μη-γραμμικές τεχνικές επεξεργασίας
σήματος, σε καταγραφές ΗΜΓ μήτρας με τρία κανάλια καταγραφής με στόχο τον διαχωρισμό
των πρόωρων από τους φυσιολογικούς τοκετούς. Οι τεχνικές γραμμικής επεξεργασίας που
επιλέχθηκαν είναι: η ρίζα της ενδιάμεσης τετραγωνικής τιμής του σήματος (root mean square),
ο υπολογισμός της κορυφής (peak) και των διαμέσων συχνοτήτων του φάσματος ισχύος του
σήματος (median frequency of the signal power spectrum) και ο προσδιορισμός της
αυτοσυσχέτισης μηδενικής διέλευσης (autocorrelation zero crossing). Οι επιλεγμένες μηγραμμικές τεχνικές είναι η εκτίμηση του μεγίστου εκθέτη Lyapunov, η διάσταση συσχέτισης
και ο υπολογισμός της εντροπίας δείγματος. Συνολικά ομαδοποιήθηκαν 300 αρχεία σε
τέσσερις ομάδες ανάλογα με το χρόνο της καταγραφής (πριν ή μετά την 26η εβδομάδα της
κύησης) και σύμφωνα με τη συνολική διάρκεια της κύησης (έγγραφες έγκαιρης γέννας με
διάρκεια της κύησης ≥37 εβδομάδων και καταγραφές πρόωρου τοκετού για διάρκεια
εγκυμοσύνης < 37 εβδομάδων). Η ομάδα προεπεξεργασίας των Band-pass Butterworth
φίλτρων που ελέγχθηκαν είναι: 0.08-4 Hz, 0.3-4 Hz και 0.3-3 Hz. Με το φίλτρο 0.3-3 Hz, η
μέση συχνότητα έδειξε μια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των εν λόγω έγκαιρων και
πρόωρων αρχείων τοκετού που καταγράφηκαν πριν από την 26η εβδομάδα (p = 0.03), και
μεταξύ όλων των έγκαιρων και όλων των πρόωρων καταγραφών τοκετού (p = 0.012). Επίσης
και οι δύο τεχνικές έδειξαν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των αρχείων κανονικού τοκετού
που καταγράφονται πριν και μετά την 26η εβδομάδα κύησης (p ≤ 0.001). Με το ίδιο φίλτρο, η
εντροπία δείγματος υποδεικνύεται σε στατιστικές διαφορές μεταξύ των εν λόγω έγκαιρων και
πρόωρων καταγραφών τοκετών,που καταγράφονται πριν από την 26η εβδομάδα (p = 0.035),
καθώς και μεταξύ όλων των έγκαιρων και όλων των πρόωρων καταγραφών τοκετού (p =
0.011).
Η έγκαιρη πρόβλεψη του πρόωρου τοκετού είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Αυτό
οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη γνώσεων σχετικά με την ακριβή φυσιολογία της μήτρας και
του τοκετού. Η έγκαιρη πρόβλεψη του πρόωρου τοκετού μέχρι σήμερα βασίστηκε κυρίως στον
υπολογισμό των παραγόντων κινδύνου. Η ανάλυση της μήτρας, που ονομάζεται ΗΥΓ, είναι
μια πολλά υποσχόμενη τεχνική. Οι ΗΥΓ καταγραφές, αντιστοιχούν στη δραστηριότητα των
μυών της μήτρας και θα μπορούσαν συνεπώς να χρησιμοποιηθούν για να προβλεφθεί η
πρόωρη έναρξη του τοκετού. Η απόκτηση σήματος (acquisition) είναι μη επεμβατική και
σχετικά απλή. Επομένως είναι εύκολο να εισαχθεί σε κάποια πρακτική εντός νοσοκομείου.
Χρησιμοποιώντας την ανάλυση με ΗΥΓ, είναι δυνατόν να ανιχνευθεί η δραστικότητα της
μήτρας που σχετίζεται με συστολές, τόσο κατά τη διάρκεια της κύησης όσο και των ενεργών
ωδινών. Το ΗΥΓ θα μπορούσε να συμπληρώσει τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα
για την παρακολούθηση της κύησης.
Οι περισσότερες από τις τεχνικές επεξεργασίας σήματος που χρησιμοποιήθηκαν ήταν
γραμμικές τεχνικές που βασίζονται στις αλλαγές στο φάσμα ισχύος της συχνότητας της
δραστηριότητας της μήτρας καθώς πλησιάζει ο χρόνος παράδοσης. Είναι γνωστό ότι οι
υποκείμενοι φυσιολογικοί μηχανισμοί των βιολογικών συστημάτων είναι μη γραμμικές
διεργασίες. Καθώς η μήτρα αποτελείται από δισεκατομμύρια περίπλοκα διασυνδεδεμένα
κύτταρα των οποίων οι αποκρίσεις είναι μη γραμμικές, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα περίπλοκο,
μη γραμμικό δυναμικό σύστημα. Για την ανάλυση των εξόδων ενός τέτοιου συστήματος
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ισχύουν μη γραμμικές τεχνικές επεξεργασίας σημάτων. Επομένως, μπορεί κανείς να υποθέσει
ότι οι μη γραμμικές τεχνικές επεξεργασίας σήματος μπορούν να αποδώσουν καλύτερα
αποτελέσματα στην ανάλυση του ΗΥΓ από τα γραμμικά.
Τα αρχεία ΗΥΓ που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την έρευνα συλλέχθηκαν από το 1997 έως το
2006 στο Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας, στο Ιατρικό Κέντρο της Λιουμπλιάνα. Τα
αρχεία είναι διάρκειας 30 λεπτών και αποτελούνται από τρία κανάλια. Η συχνότητα
δειγματοληψίας, fs, είναι 20 Ηz. Τα αρχεία συλλέχθηκαν από την κοιλιακή επιφάνεια της
εγκύου χρησιμοποιώντας τέσσερα ηλεκτρόδια AgCl2 .

Εικόνα 7. Η θέση των ηλεκτροδίων διχλωριούχου αργύρου.

Τα ηλεκτρόδια τοποθετήθηκαν σε δύο οριζόντιες σειρές, συμμετρικά κάτω από και πάνω από
τον ομφαλό, σε απόσταση 7 cm μεταξύ τους, όπως φαίνεται στην Εικόνα 7. Ένα ειδικό
πρωτόκολλο χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προσάρτησης των ηλεκτροδίων
προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των μετρήσεων. Σύμφωνα με αυτό, η αντίσταση μεταξύ
των ηλεκτροδίων θα έπρεπε να είναι χαμηλότερη από 100kΩ. Το πρώτο σήμα μετρήθηκε
μεταξύ των κορυφαίων ηλεκτροδίων (Ε2-Ε1), το δεύτερο σήμα αριστερότερα μεταξύ των
ηλεκτροδίων (Ε2-Ε3) και το τρίτο σήμα μεταξύ των κάτω ηλεκτροδίων (Ε4-Ε3).
Πριν από τη δειγματοληψία τα σήματα φλιταρίστηκαν χρησιμοποιώντας ένα αναλογικό
τριπολικό φίλτρο Butterworth, με εύρος ζώνης από 0 έως 5Hz. Η ανάλυση του συστήματος
σάρωσης ήταν 16bits με σειρά πλάτους ±2.5Mv. Λόγω σφαλμάτων που προέκυψαν εν τέλει
επιλέχθηκαν 300 από τις καταγραφές, οι οποίες παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα όπου
και διαχωρίζονται βάσει του χρόνου καταγραφής και της διάρκειας της κύησης. Οι σκιασμένοι
κύκλοι που βρίσκονται κάτω και αριστερά αναπαριστούν τις κυήσεις που κατέληξαν σε
πρόωρους τοκετούς και κατεγράφησαν νωρίς (πριν την 26η εβδομάδα κύησης), ενώ εκείνοι
που βρίσκονται κάτω δεξιά αφορούν σε καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 26η
εβδομάδα κύησης. Αντίστοιχα οι ανοιχτοί κύκλοι αναπαριστούν καταγραφές που κατέληξαν
σε έγκαιρο τοκετό. Πάνω αριστερά βρίσκονται καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν πριν την
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26η εβδομάδα κύησης και πάνω δεξιά καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 26 η
εβδομάδα κύησης.

Εικόνα 8. Συνολική διάρκεια κύησης σε σχέση με τον χρόνο καταγραφής.

Καταρτίστηκαν οι ακόλουθες ομάδες εγγραφών EHG:
•

•

262 καταγραφές από εγκυμοσύνες που κατέληξαν σε φυσιολογικό τοκετό, εκ των
οποίων οι 143 πραγματοποιήθηκαν νωρίς (πριν την 26η εβδομάδα κύησης) και 119
καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν αργότερα (μετά την 26η εβδομάδα κύησης).
38 εγγραφές από εγκυμοσύνες που οδηγήθηκαν σε πρόωρο τοκετό εκ των οποίων οι 19
πραγματοποιήθηκαν νωρίς και 19 αργότερα.

Ο Πίνακας 1 περιγράφει τα χαρακτηριστικά των σχηματιζόμενων ομάδων ΗΥΓ καταγραφών.
Το Ν αντιστοιχεί στο πλήθος των αντικειμένων που ανήκει στην εκάστοτε ομάδα. Η
καταγραφή περιγράφει τον μέσο χρόνο διάρκειας της εξέτασης του ΗΥΓ, ο τοκετός
περιγράφει τον μέσο χρόνο διάρκειας της κύησης, οι προηγούμενες κυήσεις στον μέσο αριθμό
προηγούμενων κυήσεων και τέλος η ηλικία, στον μέσο όρο ηλικίας της αντίστοιχης ομάδας
καταγραφών.
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Ομάδα

Ν

Καταγραφή

Τοκετός

Προηγούμενες
κυήσεις

Ηλικία

≥37 εβδομάδες,
νωρίς

143

22.7

39.7

0.49

29.7

≥37 εβδομάδες, αργά

119

30.8

39.6

0.52

30.7

19

23

34.2

0.39

29.6

19

30.2

34.7

0.64

29.2

<37 εβδομάδων,
νωρίς
<37 εβδομάδων,
αργά

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των ομάδων ΗΥΓ καταγραφών

Η επιλογή των ψηφιακών φίλτρων που έγινε για την απομάκρυνση του θορύβου από τα
σήματα, πριν από την επεξεργασία, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα. Για τον
λόγο αυτό, είναι απαραίτητο ένα φίλτρο διέλευσης ζώνης (band-pass). Χρησιμοποιήθηκαν
διάφορες ζώνες συχνοτήτων, όπως 0.08-4Hz, με ένα ψηφιακό φίλτρο Butterworth, 0.05-4Hz,
0.2-4Hz, μαζί με μεθόδους wavelet φιλτραρίσματος. Αναγνωρίστηκε ότι η περιεκτικότητα του
ΗΜΓ περιεχόμενου, κυμαίνεται από 0 έως <5Hz. Τα επιλεγμένα τετράπολα φίλτρα
Butterworth εφαρμόστηκαν αμφίδρομα σε κάθε σήμα.
Η πρώτη ζώνη (0.08-4Hz) επιλέχθηκε έτσι ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματα σε αυτή τη
μελέτη με τα αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας. Ωστόσο, λόγω κάποιων παραγόντων
όπως, θορύβου στις χαμηλότερες συχνότητες, τεντώματος δέρματος και δυσκολία καταγραφής
λόγω αναπνοής, δοκιμάστηκαν τα φίλτρα με πιο χαμηλή συχνότητα αποκοπής. Έτσι, η
δεύτερη ζώνη συχνοτήτων που χρησιμοποιήθηκε ήταν 0.3-4Hz. Το τρίτο φίλτρο διέλευσης
ζώνης που χρησιμοποιείται (0.3-3Hz) επιλέχθηκε για να ελεγχθεί η ευαισθησία των μεθόδων
που δοκιμάστηκαν για περιεχόμενο συχνότητας σε υψηλότερες συχνότητες. Η επιλογή των
πολλαπλών φίλτρων διέλευσης ζώνης, επέτρεψε να δοκιμαστεί εάν τα αποτελέσματα που
προκύπτουν από τις δοκιμασμένες μεθόδους εξαρτώνται από την επιλογή του εύρους ζώνης
φιλτραρίσματος.
Η Εικόνα 9 δείχνει δύο παραδείγματα ΗΥΓ σημάτων από δυο διαφορετικές καταγραφές. Και
οι δύο καταγραφές καταγράφηκαν στην 31η εβδομάδα της κύησης. Το άνω σήμα είναι ένα
ΗΥΓ σήμα, πρόωρου τοκετού (καταγεγραμμένο στην 31 η εβδομάδα, στην 35η εβδομάδα της
κύησης), ενώ το κάτω σήμα είναι ένα ΗΥΓ σήμα, φυσιολογικού τοκετού (καταγεγραμμένο
στην 31η εβδομάδα, στην 40η εβδομάδα της κύησης). Τα σήματα φλιταριστήκαν
χρησιμοποιώντας ψηφιακό φίλτρο με εύρος ζώνης από 0.3-3 Hz. Κοιτάζοντας τα σήματα των
μυϊκών δραστηριοτήτων της μήτρας των δύο σημάτων, μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι
εμπλέκονται διαφορετικοί φυσιολογικοί μηχανισμοί.
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Εικόνα 9. Ηλεκροϋστερογραφικά σήματα.

Στο σήμα του φυσιολογικού τοκετού, οι πολλαπλοί μηχανισμοί με φυσιολογικούς ή μη
γραμμικούς μηχανισμούς και οι μυϊκές δραστηριότητες, είναι λιγότερο προβλέψιμες. Αντίθετα
στο σήμα του πρόωρου τοκετού, φαίνεται ότι μόνο ένας φυσιολογικός μηχανισμός εμπλέκεται
και οι μυϊκές δραστηριότητες της μήτρας είναι πιο προβλέψιμες. Σύμφωνα με μια τέτοια
παρατήρηση, αναμένεται ότι οι μη-γραμμικές τεχνικές επεξεργασίας σήματος, μπορεί να
διαχωρίσουν τις ΗΥΓ καταγραφές σε γυναίκες με φυσιολογικό και πρόωρο τοκετό.
Το τετράγωνο του μέσου όρου σήματος, η κορυφή και η μέση συχνότητα του φάσματος ισχύος
του σήματος επιλέχθηκαν για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. Το φάσμα ισχύος αποκαλύπτει
τις περιοδικές συνιστώσες ενός σήματος και θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σε ανάλυση
με τις χρονοσειρές, ανεξάρτητα αν η πρωταρχική ανάλυση είναι στατιστική ή δυναμική. Η
μέση συχνότητα και οι κορυφές των σημάτων, αποτελούν κατάλληλες εκτιμήσεις για τον
υπολογισμό του φάσματος ισχύος του σήματος. Ορισμένες προηγούμενες έρευνες
υποδεικνύουν μια αλλαγή στη συχνότητα κορυφής του φάσματος ισχύος του σήματος ως τη
στιγμή του τοκετού. Παρατηρώντας το φάσμα ισχύος του σήματος της μήτρας ΗΜΓ, οι
ερευνητές έχουν διαπιστώσει την ύπαρξη δύο κορυφών, μια στην κάτω ζώνη και μία στις
υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων. Δυστυχώς, οι συνιστώσες χαμηλότερης συχνότητας πάντοτε
συγκαλύπτονται από τον θόρυβο. Στις υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων εμφανίζονται
περισσότερες από μία κορυφές. Δεδομένου ότι οι μικρές κορυφές σε υψηλότερες συχνότητες
κάποιες φορές μπορεί να αγνοούνται, παρόλο που είναι πιθανό να περιέχουν χρήσιμες
πληροφορίες, επιλέχθηκε η διάμεση συχνότητα του φάσματος ισχύος ως μια προσπάθεια να
συλλάβουν τουλάχιστον μερικώς τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις μικρότερες
κορυφές.
Επίσης η αυτοσυσχέτιση παρέχει ένα διαγνωστικό εργαλείο για τη διάκριση μεταξύ
περιοδικής και στοχαστικής συμπεριφοράς. Μεταξύ των τεχνικών επεξεργασίας σήματος, ο μη
γραμμικός μέγιστος εκθέτης Lyapunov και η διάσταση συσχέτισης είναι οι πρώτοι υποψήφιοι
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για τη δυναμική ανάλυση βιολογικών σημάτων. Ο μέγιστος εκθέτης Lyapunov και η διάσταση
συσχέτισης είναι και οι δύο ιδιότητες των μη-γραμμικών συστημάτων. Ο υπολογισμός τους
βασίζεται σε ένα χώρο φάσεων, ένα κατασκεύασμα το οποίο καταδεικνύει τις αλλαγές των
δυναμικών μεταβλητών του συστήματος. Το δείγμα της εντροπίας, μια άλλη τεχνική για την
δυναμική ανάλυση βιολογικών σημάτων, είναι ένα μέτρο της κανονικότητας του
πεπερασμένου χρόνου και εκτιμά το βαθμό στον οποίο δεν προέκυψαν τα δεδομένα από μια
τυχαία διαδικασία. Αυτές οι μη-γραμμικές τεχνικές φαίνονται με κατάλληλα ποσοτικά
εργαλεία για τη μέτρηση της μεταβλητότητας των υποκείμενων φυσιολογικών μηχανισμών και
μπορούν να διαφοροποιήσουν τα ΗΥΓ σήματα του φυσιολογικού και του πρόωρου τοκετού.
Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η δυνατότητα ταξινόμησης των
καταγραφών του φυσιολογικού και του πρόωρου τοκετού. Ο κύριος λόγος για να αναλυθούν
τα αρχεία στο σύνολό τους, ήταν να δημιουργηθεί μια μη επεμβατική και αξιόπιστη
διαδικασία, στην οποία λαμβάνεται ένα δείγμα μήκους σήματος περίπου μισής ώρας το οποίο
αποτελεί δείγμα εξαιρετικά μικρό σε διάρκεια, σε σχέση με τη συνολική διάρκεια της κύησης.
Ένας άλλος σημαντικός λόγος για τον οποίο επεξεργάζονται τα σήματα ως σύνολο είναι το
γεγονός ότι ορισμένες μη-γραμμικές τεχνικές, απαιτούν πολύ μεγαλύτερο όγκο δεδομένων.
Εκτός αυτού, μπορεί να είναι δύσκολο να αναλυθούν τα ΗΥΓ σήματα στο πεδίο της μη
γραμμικής διαδικασίας, χρησιμοποιώντας σήματα απλών συστολών. Λόγω των αποκρίσεων
στην αρχή και στο τέλος των φιλτραρισμένων σημάτων που προκαλούνται από τη ζώνη
χαμηλής συχνότητας του φίλτρου και λόγω του αμφίδρομου συστήματος φιλτραρίσματος, ένα
μικρό τμήμα από τα σήματα, στην αρχή και στο τέλος των καταγραφών δεν εξετάστηκε. Έτσι,
οι τεχνικές επεξεργασίας σήματος εφαρμόζονται στα 27 λεπτά της κάθε καταγραφής. Ακόμα
κι αν υπάρχουν σχετικά λίγα και αποτελεσματικά συσταλτικά γεγονότα νωρίς στην
εγκυμοσύνη, η ηλεκτρική δραστηριότητα της μήτρας εξακολουθεί να είναι ανιχνεύσιμη. Οι
ενδείξεις της διεγερσιμότητας της μήτρας δεν περιορίζονται στα αποδοτικά συσταλτικά
γεγονότα και έτσι, δεν απορρίφθηκαν όλες οι εκρήξεις (bursts) της μητρικής δραστηριότητας.
Δηλαδή, αναλύθηκαν όχι μόνο τα συσταλτικά γεγονότα αλλά και το σύνολο της ηλεκτρικής
δραστηριότητας της μήτρας. Ο θόρυβος απορρίφθηκε από τις καταγραφές, χρησιμοποιώντας
αναλογικό βαθυπερατό Butterworth φίλτρο και ένα ψηφιακό ζωνοπερατό Butterworth φίλτρο.
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Κεφάλαιο 3
Βάση δεδομένων
3.1. Σχετικά με τo PhysioNet
Ο ιστότοπος PhysioNet είναι μια δημόσια υπηρεσία του PhysioNet Research Resource για
σύνθετα φυσιολογικά σήματα, που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Γενικών
Ιατρικών Επιστημών (National Institute of General Medical Sciences -NIGMS) και από το
Εθνικό Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Βιοϊατρικής (National Institute of Biomedical
Imaging and Bioengineering -NIBIB).
Το Physionet δημιουργήθηκε το 1999 και είναι μια ελεύθερη διαδικτυακή βιβλιοθήκη
(https://www.physionet.org) η οποία προσφέρει δωρεάν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε
μεγάλες συλλογές εγγεγραμμένων φυσιολογικών σημάτων και σχετικού λογισμικού ανοιχτού
κώδικα. Αποσκοπεί στην υποστήριξη της τρέχουσας έρευνας, την τόνωση νέων ερευνών και
τη μελέτη των πολύπλοκων βιοϊατρικών και φυσιολογικών σημάτων.
Το Physionet έχει τρία στενά αλληλένδετα στοιχεία:
•

•

Το Physiobank είναι μια μεγάλη και συνεχώς αναπτυσσόμενη τράπεζα ψηφιακών
καταγραφών φυσιολογικών σημάτων και σχετικών δεδομένων, διαθέσιμων προς χρήση
από την βιοϊατρική ερευνητική κοινότητα (https://www.physionet.org/physiobank/).
Το PhysioToolkit είναι μια μεγάλη και συνεχώς αναπτυσσόμενη βιβλιοθήκη
λογισμικού για την επεξεργασία και την ανάλυση φυσιολογικών σημάτων, την
ανίχνευση σημαντικών γεγονότων χρησιμοποιώντας κλασσικές τεχνικές και νέες
μεθόδους που βασίζονται στη στατιστική φυσική και τη μη γραμμική δυναμική, τη
διαδραστική απεικόνιση και τον χαρακτηρισμό σημάτων, τη δημιουργία νέων βάσεων
δεδομένων, τη ποσοτική αξιολόγηση και σύγκριση μεθόδων ανάλυσης και την
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•

ανάλυση
ανισορροπιών
και
μη
στάσιμων
διαδικασιών
(https://www.physionet.org/physiotools/).
Το PhysioNetWorks είναι ένα εικονικό εργαστήριο όπου μπορεί να υπάρξει
συνεργασία με συναδέλφους οπουδήποτε στον κόσμο με σκοπό την αξιολόγηση, την
βελτίωση , την τεκμηρίωση και την προετοιμασία νέων δεδομένων και λογισμικών
"έργων" για δημοσίευση στο PhysioNet. Σε αντίθεση με όλα τα άλλα μέρη του
ιστότοπου PhysioNet, η πρόσβαση στο PhysioNetWorks προστατεύεται με κωδικό
πρόσβασης.

Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία παρέχεται από τo
Physiobank
και
ονομάζεται
βάση
δεδομένων
πρόωρου
και
φυσιολογικού
ηλεκτροϋστερογραφήματος
(ΗΥΓ),
Term-Preterm
EHG
Database
(TPEHGDB)
(https://physionet.org/physiobank/database/tpehgdb/).

3.2. Preterm EHG Database
Τα αρχεία καταγραφής ΗΜΓ της μήτρας που συμπεριλήφθηκαν στη βάση δεδομένων
(TPEHGDB) ελήφθησαν από το 1997 έως το 2005 στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο της
Λιουμπλιάνα, Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας.
Τα αρχεία καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια τακτικών ελέγχων είτε κατά την 22η εβδομάδα
κύησης είτε κατά την 32η εβδομάδα της κύησης. Οι γυναίκες που συμμετείχαν στη μελέτη
αντιπροσώπευαν δείγμα του γενικού πληθυσμού.
Το TPEHGDB περιέχει 300 εγγραφές ΗΥΓ μήτρας από 300 εγκυμοσύνες (ένα αρχείο ανά
κύηση) επιλεγμένα προσεκτικά από την αρχική βάση δεδομένων από τα οποία:
1. 262 καταγραφές από εγκυμοσύνες όπου οι τοκετοί ήταν φυσιολογικοί (διάρκεια
εγκυμοσύνης ≥37 εβδομάδων) από τις οποίες:
•
•

143 καταγραφές καταγράφηκαν νωρίς, πριν από της 26η εβδομάδα κύησης.
119 καταγραφές καταγράφηκαν αργά, κατά τη διάρκεια ή μετά την 26η εβδομάδα
κύησης.

2. 38 καταγραφές από εγκυμοσύνες οι οποίες έληξαν πρόωρα (διάρκεια εγκυμοσύνης <37
εβδομάδες) από τις οποίες:
•
•

19 καταγραφές καταγράφηκαν νωρίς, πριν από την 26η εβδομάδα κύησης.
19 καταγραφές καταγράφηκαν αργά, κατά τη διάρκεια ή μετά την 26η εβδομάδα
κύησης.
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Εικόνα 10. Ομάδες καταγραφών ανάλογα με το χρόνο καταγραφής και τη διάρκεια κύησης.

300 καταγραφές ΗΥΓ
13%

87%

πρόωρος

φυσιολογικός

Εικόνα 11. Διαχωρισμός (%) εγγραφών πρόωρων και φυσιολογικών τοκετών.

Κάθε καταγραφή αποτελείται από τρία κανάλια, που καταγράφονται από 4 ηλεκτρόδια:
•
•
•
•

το πρώτο ηλεκτρόδιο (Ε1) τοποθετήθηκε 3,5 εκ. αριστερά και 3,5 εκ. πάνω από τον
ομφαλό.
το δεύτερο ηλεκτρόδιο (Ε2) τοποθετήθηκε 3,5 εκ. δεξιά και 3,5 εκ. πάνω από τον
ομφαλό.
το τρίτο ηλεκτρόδιο (Ε3) τοποθετήθηκε 3,5 εκ. δεξιά και 3,5 εκ. κάτω από τον ομφαλό.
το τέταρτο ηλεκτρόδιο (Ε4) τοποθετήθηκε 3,5 εκ. αριστερά και 3,5 εκ. κάτω από τον
ομφαλό.
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Οι διαφορές στα ηλεκτρικά δυναμικά των ηλεκτροδίων καταγράφηκαν, παράγοντας τρία
κανάλια:
•
•
•

S1 = Ε2-Ε1 (πρώτο κανάλι)
S2 = Ε2-Ε3 (δεύτερο κανάλι)
S3 = Ε4-E3 (τρίτο κανάλι)

Οι μεμονωμένες καταγραφές είναι 30 λεπτά σε διάρκεια. Κάθε σήμα έχει ψηφιοποιηθεί σε 20
δείγματα ανά δευτερόλεπτο, ανά κανάλι με ανάλυση 16-bit σε ένα εύρος ± 2,5 millivolts. Κάθε
σήμα φιλτράρεται ψηφιακά με χρήση τριών διαφορετικών 4-πόλων, με ψηφιακά Butterworth
φίλτρα με ένα σύστημα φιλτραρίσματος με διπλό πέρασμα. Οι συχνότητες αποκοπής
διέλευσης ζώνης ήταν:
•
•
•

από 0.08Hz έως 4Ηz
από 0.3Ηz έως 3Hz
από 0.3Ηz έως 4Ηz

Τα αρχεία στη βάση δεδομένων περιέχουν τόσο τα αρχικά όσο και τα φιλτραρισμένα σήματα.
Τα αρχεία είναι σε μορφή WFDB. Κάθε εγγραφή αποτελείται από δύο αρχεία, ένα αρχείο
header (.hea) που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και το αρχείο δεδομένων
(.dat) που περιέχει δεδομένα σήματος.
Το τμήμα σχολίων στα αρχεία (.hea) περιλαμβάνει κλινικές πληροφορίες, όπως:
• αριθμό καταγραφής
• διάρκεια εγκυμοσύνης
• διάρκεια της κύησης κατά τη στιγμή της καταγραφής
• ηλικία της μητέρας
• τον αριθμό των προηγούμενων τοκετών (ισοτιμία)
• προηγούμενες εκτρώσεις
• το βάρος κατά τη στιγμή της καταγραφής
• υπέρταση
• διαβήτης
• θέση πλακούντα
• αιμορραγία στο πρώτο τρίμηνο
• αιμορραγία στο δεύτερο τρίμηνο
• παροχέτευση
• καπνιστής
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Εικόνα 12. Κατανομή των προηγούμενων αποβολών και κυήσεων στο πλήθος των καταγραφών.

Τα δεδομένα σήματος στα αρχεία δεδομένων (.dat) είναι με την ακόλουθη σειρά:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

πρώτο κανάλι, μη φιλτραρισμένο (S1).
πρώτο κανάλι, (S1) φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα 4-πόλο band-pass
φίλτρο από 0.08Hz έως 4Ηz.
πρώτο κανάλι, (S1) φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα 4-πόλο band-pass
φίλτρο από 0.3Ηz έως 3Hz.
πρώτο κανάλι, (S1) φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα 4-πόλο band-pass
φίλτρο από 0.3Ηz έως 4Ηz.
δεύτερο κανάλι, μη φιλτραρισμένο (S2):
δεύτερο κανάλι, (S2) φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα 4-πόλο band-pass
φίλτρο από 0.08Hz έως 4Ηz.
δεύτερο κανάλι, (S2) φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα 4-πόλo band-pass
φίλτρο από 0.3Ηz έως 3Hz.
δεύτερο κανάλι, (S2) φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα 4-πόλο band-pass
φίλτρο από 0.3Ηz να 4Ηz.
τρίτο κανάλι, μη φιλτραρισμένο (S3).
τρίτο κανάλι, (S3) φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα 4-πολο band-pass
φίλτρο από 0.08Hz έως 4Ηz.
τρίτο κανάλι, (S3) φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα 4-πόλo band-pass
φίλτρο από 0.3Ηz έως 3Hz.
τρίτο κανάλι, (S3) φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα 4-πόλο band-pass
φίλτρο από 0.3Ηz έως 4Ηz.

Butterworth
Butterworth
Butterworth

Butterworth
Butterworth
Butterworth

Butterworth
Butterworth
Butterworth
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Εικόνα 13. Τα δώδεκα κανάλια όπως διαμορφώνονται από τα φιλτραρίσματα τους για όλη τη διάρκεια της
καταγραφής.

Όταν χρησιμοποιούνται φιλτραρισμένα κανάλια, τα πρώτα και τελευταία 180 δευτερόλεπτα
των σημάτων πρέπει να αγνοηθούν, καθώς αυτά τα διαστήματα περιέχουν παροδικές
επιδράσεις των φίλτρων.
Ένα συνοδευτικό αρχείο (tpehgdb.smr) συνοψίζει τις κλινικές πληροφορίες του κάθε αρχείου,
περιγράφοντας αν η αντίστοιχη εγκυμοσύνη έληξε φυσιολογικά (> 37 εβδομάδες) ή πρόωρα (≤
37 εβδομάδες), αν ελήφθη πριν από την 26η εβδομάδα της κύησης ή κατά τη διάρκεια, ή μετά
την 26η εβδομάδα της κύησης. Οι στήλες στο αρχείο tpehgdb.smr αντιπροσωπεύουν:
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•
•
•
•

•
•

Record - Το όνομα της καταγραφής.
Gestation - Τη διάρκεια της κύησης (σε εβδομάδες).
Rec. Time - Τη διάρκεια της κύησης κατά το χρόνο της καταγραφής (σε εβδομάδες).
Group - Την ομάδα καταγραφής ανάλογα με τη διάρκεια της κύησης κατά τη στιγμή
της καταγραφής (<26 εβδομάδες, >= 26 εβδομάδες) και τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
(PRE: πρόωρα, TERM: φυσιολογικά).
Premature - Τιμές true (t), εάν η κύηση ήταν πρόωρη (πριν από τις 37 εβδομάδες
κύησης) και false (f), εάν η κύηση δεν ήταν πρόωρη.
Early - Τιμές true (t), αν ελήφθη η καταγραφή πριν από την 26η εβδομάδα της κύησης
και false (f), εάν η καταγραφή δεν ελήφθη πριν από τη 26η εβδομάδα της κύησης.

Η TPEHGDB είναι η βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια μελέτης του
διαχωρισμού των αρχείων της μήτρας ΗΜΓ, του φυσιολογικού και πρόωρου τοκετού σε
ομάδες, με τη χρήση διαφόρων γραμμικών και μη γραμμικών τεχνικών επεξεργασίας σήματος
[9]. Κατά τη διάρκεια μιας μελέτης για τη σύγκριση των διαφόρων γραμμικών και μη
γραμμικών τεχνικών επεξεργασίας σήματος, για τον διαχωρισμό των ΗΜΓ καταγραφών και
για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών είχαν χρησιμοποιηθεί:
•
•
•
•

Η μέση τετραγωνική ρίζα για κάθε φιλτραρισμένο σήμα.
Η μέση συχνότητα για το φάσμα ισχύος του κάθε φιλτραρισμένου σήματος.
Η συχνότητα αιχμής για το φάσμα ισχύος του κάθε φιλτραρισμένου σήματος.
Το δείγμα εντροπίας για κάθε σήμα.

Οι τιμές των χαρακτηριστικών για όλα τα φιλτραρισμένα σήματα, περιλαμβάνονται στα αρχεία
τιμών (.fvl) της βάσης δεδομένων.
Τα .fvl αρχεία οργανώνονται σύμφωνα με το φίλτρο που χρησιμοποιείται:
•
•
•

tpehgdb_features__filter_0.08_Hz-4.0_Hz.fvl
Τα
χαρακτηριστικά,
όπως
υπολογίζονται με τη χρήση του φίλτρου από 0.08Hz έως 4Ηz.
tpehgdb_features__filter_0.3_Hz-3.0_Hz.fvl - Τα χαρακτηριστικά, όπως υπολογίζονται
με τη χρήση του φίλτρου από 0.3Ηz έως 3Hz.
tpehgdb_features__filter_0.3_Hz-4.0_Hz.fvl - Τα χαρακτηριστικά, όπως υπολογίζονται
με τη χρήση του φίλτρου από 0.3Ηz έως 4Ηz.

Οι στήλες στα .fvl αρχεία αντιπροσωπεύουν:
•
•
•
•
•

Record - Το όνομα της καταγραφής.
Channel - Τον αριθμό καναλιού (1, 2 ή 3).
Gestation - Τη διάρκεια της κύησης (σε εβδομάδες).
Rec. Time - Τη διάρκεια της κύησης κατά το χρόνο της καταγραφής (σε εβδομάδες).
Group - Την ομάδα καταγραφής ανάλογα με τη διάρκεια της κύησης κατά τη στιγμή
της καταγραφής (<26 εβδομάδες, >= 26 εβδομάδες) και τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
(PRE: πρόωρα, TERM: φυσιολογικά).
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•
•
•
•
•
•

RMS - Η μέση τετραγωνική ρίζα του σήματος.
Fmed - Η διάμεση συχνότητα του φάσματος ισχύος.
Fpeak - Η συχνότητα κορυφής του φάσματος ισχύος.
Samp. en. - Η εντροπία δείγματος του σήματος, υπολογίζεται σε m = 3 και r = 0.15.
Premature - Τιμές true(t), εάν ο τοκετός ήταν πρόωρος πριν την 37η εβδομάδα κύησης
και false (f), στην αντίθετη περίπτωση.
Early - Τιμές true(t), αν ελήφθη η καταγραφή πριν από την 26η εβδομάδα της κύησης
και false(f), με άλλο τρόπο.
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Εικόνα 14. Κλινικά δεδομένα για την βάση TPEHGDB.

3.3. Μελέτες στην ίδια βάση δεδομένων
Σε αυτή την ενότητα ακολουθεί μία περιληπτική περιγραφή άλλων ερευνών που έχουν
πραγματοποιηθεί πάνω στην ίδια βάση δεδομένων.
Οι συγγραφείς στο [9] παρουσίασαν μια σύγκριση διαφόρων γραμμικών και μη γραμμικών
τεχνικών που εξήχθησαν σε καταγραφές ΗΜΓ μήτρας σε τρία κανάλια καταγραφής με στόχο
τον διαχωρισμό των πρόωρων από τους φυσιολογικούς τοκετούς. Η ανάλυσή τους
περιλάμβανε το φιλτράρισμα των σημάτων σε διάφορες ζώνες συχνοτήτων, όπως 0,08-4 Hz,
0,3-4 Hz και 0,3-3 Hz. Οι τεχνικές γραμμικής επεξεργασίας που επιλέχθηκαν είναι: η ρίζα της
ενδιάμεσης τετραγωνικής τιμής του σήματος (root mean square), ο υπολογισμός της κορυφής
(peak), οι διάμεσες συχνότητες του φάσματος ισχύος σήματος (median frequency of the signal
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power spectrum) και ο προσδιορισμός της αυτοσυσχέτισης μηδενικής διέλευσης
(autocorrelation zero crossing). Οι επιλεγμένες μη-γραμμικές τεχνικές είναι η εκτίμηση του
μεγίστου εκθέτη Lyapunov, η διάσταση συσχέτισης και ο υπολογισμός της εντροπίας
δείγματος. Προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητα των ερευνηθεισών τεχνικών να
διαχωρίσουν ομάδες αρχείων ανάλογα με το χρόνο παράδοσης (πρόωρος-φυσιολογικός
τοκετός) και σύμφωνα με τον χρόνο καταγραφής (πριν ή μετά την 26η εβδομάδα της κύησης),
χρησιμοποιήθηκε το Student’s t-test με τις μετρήσεις που καταγράφηκαν από κάθε τεχνική
επεξεργασίας σήματος.
Στην έρευνα [10] οι συγγραφείς απασχολήθηκαν με το ίδιο πρόβλημα χρησιμοποιώντας 6
νευρωνικά δίκτυα (NNs) για την ανίχνευση πρόωρων και μη καταγραφών. Σε αυτή την έρευνα
τα σήματα διηθήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα αναλογικό τριπλό φίλτρο Butterworth σε φίλτρο
ζώνης 0,34-1 Hz η οποία περιέχει τις περισσότερες πληροφορίες ΗΥΓ. Μετά το φιλτράρισμα,
εξήχθησαν τόσο γραμμικές όσο και μη γραμμικές επεξεργασίες για την παραγωγή του
συνόλου χαρακτηριστικών. Αυτά περιλαμβάνουν τη ρίζα ενδιάμεσης τετραγωνικής τιμής (root
mean square), τη διάμεση συχνότητα του φάσματος ισχύος (median frequency), την συχνότητα
κορυφής του φάσματος ισχύος (peak frequency) και την εντροπία δείγματος (sample entropy).
Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική υπέρμετρης δειγματοληψίας (SMOTE). Το SMOTE
χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία 262 πρόωρων σημάτων, χρησιμοποιώντας τα 38 που ήταν
ήδη διαθέσιμα.
Η ταξινόμηση εκτελέστηκε χρησιμοποιώντας έξι διαφορετικούς ταξινομητές ΝΝ. Σε αυτούς
περιλαμβάνονται οι backpropagation trained feed-forward ΝΝ ταξινομητής (BPXNC),
levenberg-marquardt trained feed-forward ΝΝ ταξινομητής (LMNC), automatic ΝΝ
ταξινομητής (NEURC), radial basis function ΝΝ ταξινομητής (RBNC), random ΝΝ
ταξινομητής (RNNC), ο perceptron γραμμικός ταξινομητής (PERLC).
Οι συγγραφείς στο [11] θεώρησαν ότι ένα φίλτρο ζώνης 0,34-1 Hz απομάκρυνε τον
περισσότερο ανεπιθύμητο θόρυβο. Επομένως, στη συγκεκριμένη έρευνα, επικεντρώθηκαν στο
πρωτογενές σήμα του 3ου καναλιού με φίλτρο 0,34-1 Hz. Οι συγγραφείς πρότειναν το
συνδυασμό της εντροπίας δείγματος (sample entropy) με άλλα χρονικά και φασματικά
χαρακτηριστικά: ρίζα μέσης τετραγωνικής τιμής (root mean square), συχνότητα κορυφής του
φάσματος ισχύος (peak frequency) και διάμεση συχνότητα του φάσματος ισχύος (median
frequency) για την πρόβλεψη πρόωρων και μη καταγραφών. Οι 38 πρόωρες εγγραφές
υποβάλλονται εκ νέου σε δειγματοληψία χρησιμοποιώντας την τεχνική SMOTE. Ο
αλγόριθμος SMOTE επιτρέπει τη δημιουργία μιας νέας δέσμης δεδομένων που περιέχει μια
ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ των πρόωρων και μη εγγραφών (262 το καθένα) που έχουν
υποστεί εκ νέου επεξεργασία χρησιμοποιώντας τις αρχικές πρότυπες εγγραφές.
Οι 9 ταξινομητές που εξετάζονται σε αυτή τη μελέτη περιλαμβάνουν τον linear discriminant
ταξινομητή (LDC), τον quadratic discriminant ταξινομητή (QDC), τον uncorrelated normal
density based ταξινομητή (UDC), τον polynomial ταξινομητή (POLYC), τον logistic
ταξινομητή (LOGLC), τον 3-NN (KNNC) τον ταξινομητή δένδρων απόφασης (TREEC), τον
parzen ταξινομητή (PARZENC) και τον support vector ταξινομητή (SVC).
Στην παρούσα εργασία [12] προτάθηκε ένας καινοτόμος αλγόριθμος ο οποίος συνδυάζει την
τεχνική EMD (Empirical Mode Decomposition) σε συνδυασμό με WPD (Wavelet Packet
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Decomposition). Η επαναλαμβανόμενη πόλωση και εκπόλωση των λείων μυϊκών κυττάρων
έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση συσπάσεων του μυομητρίου.
Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος που έχει ως σκοπό την πρόβλεψη του πρόωρου τοκετού κάνει
χρήση μη γραμμικών τεχνικών ανάλυσης του ΗΥΓ σήματος. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε
είναι η εξής: τα σήματα υποβλήθηκαν σε 11 στάδια EMD για να αποκτηθούν οι εγγενείς
συναρτήσεις λειτουργίας (IMFs intrinsic mode fuctions). Στις IMFs που αποκτήθηκαν
πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός με κυματίδια Wavelet έξι επιπέδων και εξήχθησαν τα
χαρακτηριστικά:
μορφοκλασματική
διάσταση,
fuzzy
entropy,
υπολογισμός
διατεταρτημοριακού διαστήματος, μέση απόλυτη απόκλιση, μέση ενέργεια σήματος, μέση
ενέργεια Teager-Kaiser, εντροπία δείγματος, μέση τυπική απόκλιση.
Όταν τελείωσε η αποσύνθεση του σήματος σε IMFs το σήμα προσομοίωνε ανά περίοδο
ημιτόνου ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο. Το mother wavelet που επιλέχθηκε γιατί εμφάνισε τα
καλύτερα αποτελέσματα είναι το Daubechies με ισχύ db 8 δίνοντας 12 συντελεστές για το
κάθε σήμα. Το πλήθος των χαρακτηριστικών που εξήχθησαν ήταν πολύ μεγάλο 39.600*8 από
τις συνολικά 300 καταγραφές. Ένα πρόβλημα που προέκυψε ήταν η ανισορροπία μεταξύ των
καταγραφών για γυναίκες που οδηγήθηκαν σε πρόωρο τοκετό σε σχέση με αυτές του
φυσιολογικού τοκετού καθώς στην βάση 262 καταγραφές αφορούν σε γυναίκες που δεν
γέννησαν πρόωρα έναντι μόνο 38 καταγραφών που οδηγήθηκαν σε πρόωρο τοκετό. Για να
προκύψει η επιθυμούμενη ισορροπία μεταξύ των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος
ADASYN (adaptive synthetic sampling approach) αυξάνοντας τα 38 δείγματα σε 244 και
εμφανίστηκε να είναι πιο αποδοτικός σε σχέση με τον αλγόριθμο SMOTE που θα σχολιαστεί
παρακάτω. Για την επιλογή χαρακτηριστικών έγινε χρήση του αλγορίθμου PSO (particle
swarm optimization) και στην συνέχεια ταξινόμηση τους με τη μέθοδο Bhattacharyya. Τέλος
η κατηγοριοποίηση τους σε πρόωρους και μη έγινε με τον ταξινομητή SVM.
Στην έρευνα [13] λόγω παρατηρήσεων που αφορούν στο ότι η ηλεκτρική δραστηριότητα της
μήτρας έχει συχνότητες μικρότερες του 1Hz και πως ο παλμός της καρδιάς της μητέρας έχει
συχνότητες μεγαλύτερες του 1Hz, τα σήματα περάστηκαν από φίλτρο Butterworth εστιάζοντας
στις συχνότητες 0,34-1Hz. Η έρευνα πραγματοποιείται μόνο στο 3ο κανάλι των ΗΥΓ
καταγραφών της βάσης και τα στοιχεία που επιλέχθηκαν είναι στοιχεία που έχουν εξετασθεί
σε προηγούμενες έρευνες και συμπεριλαμβάνουν τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ενσωμάτωση ΗΜΓ
μέση απόλυτη τιμή
ολοκλήρωση τετραγωνικής τιμής
μήκος κυματιδίου
log detector
ρίζα ενδιάμεσης τετραγωνικής τιμής
διακύμανση
απόλυτη διαφορά της μέσης τυπικής απόκλισης
υπολογισμός μεγίστου μορφοκλασματικής διάστασης
μέση αλλαγή πλάτους
υπολογισμός κορυφής και διάμεσης συχνότητας του φάσματος ισχύος
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Για να αξιολογηθεί η δυνατότητα που έχουν τα παραπάνω στοιχεία να βοηθήσουν στην
κατηγοριοποίηση σημάτων που προέκυψαν συγκεκριμένα από ΗΜΓ μήτρας
πραγματοποιήθηκαν οι εξής στατιστικές αναλύσεις:
Στατιστική σημαντικότητα, LDAi (Linear discriminant analysis using independent search),
LDAf (Linear discriminant analysis using forward search), LDAb (Linear discriminant analysis
using backward search) και GS analysis (Gramschmidt).
Έπειτα από αυτές τις επεξεργασίες επιλέχθηκαν τα 4 κορυφαία χαρακτηριστικά που απέδωσαν
τα καλύτερα αποτελέσματα και τα οποία είναι το μήκος κυματιδίου, εντροπία δείγματος, log
detector και διακύμανση χρησιμοποιώντας για την κατηγοριοποίηση των σημάτων το RBNC
και την στατιστική ανάλυση LDAf. Το πρόβλημα με την ανισορροπία των καταγραφών της
βάσης προέκυψε και σε αυτή την έρευνα όπου και προτάθηκε ο αλγόριθμος SMOTE και έτσι
οι καταγραφές που κατέληξαν σε πρόωρο τοκετό αυξήθηκαν από 38 σε 262. Τέλος έγινε
αξιολόγηση των διαφόρων κατηγοριοποιητών οι οποίοι είναι νευρωνικά δίκτυα που
εκπαιδεύτηκαν αναλόγως και είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•

BPXNC (back propagation trained feed-forward neural network classifier)
LMNC (Levenberg-Marquardt trained feed-forward neural network classifier)
PERLC (perception linear classifier)
RBNC (Radial basis function neural network classifier)
RNNC (random neural network classifier)
VPC( Voted Perceptron classifier)
DRBMC (Discriminative Restricted Boltzman Machine classifier)

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν εκ νέου καθώς κλινικά αρχεία για την κάθε γυναίκα όπως
κάπνισμα, διαβήτης, θέση πλακούντα κ.α. δεν είχαν δημοσιευθεί αρχικά και νέα αποτελέσματα
προέκυψαν.
Στην συγκεκριμένη έρευνα [14] έγινε πείραμα γύρω από την λειτουργία και την
αποτελεσματικότητα των νευρωνικών δικτύων που ανήκουν στην κατηγορία των RNNs
(Recurrent Neural Networks). Η λειτουργία αυτών των δικτύων περιστρέφεται γύρω από την
αναγνώριση επαναλαμβανόμενων μοτίβων μέσα στο ΗΜΓ. Το εύρος συχνοτήτων στο οποίο
εξετάσθηκαν τα σήματα από την δημοσιευμένη βάση δεδομένων TPEHG είναι τα 0,3-4 Hz
όπως προτάθηκε από το [9] και δεν εξετάστηκαν όλα τα σήματα αλλά 76 από αυτά. Οι τύποι
των RNNs που εξετάστηκαν είναι οι : Elman, Jordan και Layrecnet σε αφιλτράριστο και
φιλτραρισμένο (0,3-4Ηz) σήμα. Οι προαναφερθέντες κατηγοριοποιητές εξετάστηκαν ως προς
τη μέση σφαλματική απόκλιση, τον συντελεστή συσχέτισης, το SNR (αναλογία σήματος θορύβου).
Οι συγγραφείς στην [15] παρουσίασαν μια μεθοδολογία για την ταξινόμηση των αρχείων ΗΥΓ
με χρήση διάμεσων συχνοτήτων φάσματος ισχύος και εντροπία δείγματος. Στη μελέτη τους,
εξετάστηκε το φιλτράρισμα του σήματος χρησιμοποιώντας διάφορες υποζώνες συχνότητας
(0.08-4 Hz, 0.3-4 Hz, 0.3-3 Hz, 0.34-1 Hz). Η διάμεση συχνότητα του μέσου φάσματος
ισχύος ορίζεται ως η συχνότητα για την οποία τα ποσά της ισχύος πάνω και κάτω από τη
συχνότητα είναι τα ίδια. Για τον υπολογισμό της χρησιμοποιήθηκε η προσαρμοστική μέθοδος
αυτόματης αντιστροφής (AAR) για την εκτίμηση των φασματοσκοπίων σήματος ΗΥΓ με τον
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αλγόριθμο RLS (recursive least squares). Για να εκτιμηθεί η κανονικότητα ή η
προβλεψιμότητα των σημάτων EHG υπολογίστηκε και η εντροπία δείγματος για κάθε σήμα.
Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν διαθέσιμες κλινικές πληροφορίες για τα αρχεία ΗΥΓ (ηλικία,
αμβλώσεις, βάρος, υπέρταση, διαβήτης, θέση του πλακούντα, αιμορραγία στο πρώτο και στο
δεύτερο τρίμηνο και κάπνισμα.). Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική υπέρμετρης δειγματοληψίας
(SMOTE) για τη δημιουργία συνθετικών δεδομένων. Η τεχνική SMOTE απέδωσε 93 πρόωρα
και 93 έγκαιρα αρχεία που καταγράφηκαν νωρίς και 57 πρόωρα και 57 έγκαιρα αρχεία που
καταγράφηκαν αργότερα. Για να ταξινομηθούν τα αρχεία χρησιμοποιήθηκαν ο πλησιέστερος
γείτονας (kNN), η γραμμική και η τετραγωνική ανάλυση διακρίσεων (LDA και QDA,
αντίστοιχα), η μηχανή φορέα υποστήριξης (SVM) και οι ταξινομητές δέντρων αποφάσεων
(DT). Κατά την ταξινόμηση χρησιμοποιώντας τις πρόσθετες κλινικές πληροφορίες,
χρησιμοποιήθηκαν τα επιπλέον 11 χαρακτηριστικά και οι τρεις μετρήσεις σήματος ως
χαρακτηριστικά ταξινόμησης, αποδίδοντας 14 χαρακτηριστικά ταξινόμησης για κάθε εγγραφή.
Ο συγγραφέας στη μελέτη [16] εξέτασε το σύνολο και των 300 καταγραφών της βάσης
δεδομένων φιλτράροντας όλα τα κανάλια συμπεριλαμβανομένων και των καναλιών τα οποία
ήταν αφιλτράριστα, σε μικρότερες ζώνες συχνοτήτων. Ήδη από προγενέστερες έρευνες είχε
παρατηρηθεί ότι στις ΗΥΓ καταγραφές η περισσότερη πληροφορία συγκεντρώνεται σε εύρος
συχνότητας από 0.33 έως 4 Hz αλλά δεν είχε εξεταστεί ξανά το εύρος αυτό σε ακόμα
μικρότερες υπό-ζώνες. Στην παρούσα έρευνα τα κανάλια των καταγραφών φιλτραρίστηκαν
στις εξής μικρότερες ζώνες: 0.33-0.65 Hz , 0.65-1Hz , 1-2Hz, 2-3Hz και 3-4Ηz και έπειτα
εξήχθησαν τα χαρακτηριστικά fractional Energy, Spectral Entropy, Approximate Entropy
καθώς και δημιουργήθηκε ένας πίνακας χαρακτηριστικών ο οποίος περιλάμβανε για κάθε ένα
κανάλι 5 fractional Energies χαρακτηριστικά, Spectral Entropy, 5 Approximate Entropies και η
δυαδική κατανομή χωρίστηκε σε 0 για καταγραφές που κατεγράφησαν νωρίς πριν την 26η
εβδομάδα κύησης και 1 για καταγραφές μετά την 26η εβδομάδα κύησης.
Το πρόβλημα της ανισορροπίας των δεδομένων μεταξύ καταγραφών που οδηγήθηκαν σε
πρόωρο τοκετό (38 καταγραφές) και των καταγραφών που οδηγήθηκαν σε έγκαιρο τοκετό
(262 καταγραφές) συναντήθηκε για ακόμα μία φορά και στην παρούσα έρευνα. Προς επίλυση
του προβλήματος χρησιμοποιήθηκε αναδειγματοληψία με τη μέθοδο της επανατοποθέτησης. Η
συγκεκριμένη τεχνική έχει το πλεονέκτημα ότι δεν δημιουργεί μη πραγματικά δεδομένα αλλά
απλώς επαναχρησιμοποιεί τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα πρόωρων καταγραφών ακόμα μια
φορά, αυξάνοντάς τα από 38 σε 76.
Ο ταξινομητής που εκπαιδεύτηκε είναι αυτός του Random Forest διότι έχει αποδειχθεί ο πλέον
κατάλληλος για χρήση σε προβλήματα με ανισορροπία μεταξύ των κατανομών και ιδιαίτερη
προσοχή λήφθηκε έτσι ώστε δεδομένα που χρησιμοποιούνται στο σετ εκπαίδευσης να μην
χρησιμοποιούνται στο σετ τεσταρίσματος. Εξετάστηκαν επίσης και ταξινομητές όπως kNN,
SVM, NNs , deep NNs παρέχοντας ωστόσο λιγότερο ικανοποιητικά αποτελέσματα σε σχέση
με το Random Forest.
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Αναφ
ορά

Κανάλι/
Συχνότη
τα

Χαρακτηριστικά

Ταξινόμηση

[9]

Όλα /
0.084Hz,
0.3-4Hz,
0.3-3 Hz

Ρίζα ενδιάμεσης τετραγωνικής τιμής,
υπολογισμός διάμεσης συχνότητας του
φάσματος ισχύος, προσδιορισμός
αυτοσυσχέτισης μηδενικής διέλευσης,
μέγιστος εκθέτης Lyapunov, διάσταση
συσχέτισης και εντροπία δείγματος

Student’s t-test

[10]

Κανάλι 3
/
0.34-1Hz

Ρίζα ενδιάμεσης τετραγωνικής τιμής,
υπολογισμός κορυφής και διάμεσης
συχνότητας του φάσματος ισχύος ,
εντροπία δείγματος

backpropagation feedforward
NN, Levenberg-Μarquardt
feed-forward NN, automatic
NN, radial basis function NN,
random NN, perceptron
γραμμικός ταξινομητής

SMOTE
(σύνθεση 262
πρόωρων
εγγραφών)

[11]

Κανάλι 3
/
0.34-1Hz

Ρίζα ενδιάμεσης τετραγωνικής τιμής,
υπολογισμός κορυφής και διάμεσης
συχνότητας του φάσματος ισχύος ,
εντροπία δείγματος

LDA, QDA, uncorrelated
normal density, polynomial,
logistic, εύρεση κοντινότερων
γειτόνων, DT, Parzen, SVM

SMOTE
(σύνθεση 262
πρόωρων
εγγραφών)

LDA, QDA, δένδρα
αποφάσεων, εύρεση
κοντινότερων γειτόνων, radial
basis functions, SVM

ADASYN
(αύξηση πρόωρων
εγγραφών από
38 σε 244)

[12]

Κανάλι 3
/
0.3-1Hz

Μορφοκλασματική διάσταση, fuzzy
entropy,υπολογισμός
διατεταρτημοριακού διαστήματος,
μέση απόλυτη απόκλιση, μέση ενέργεια
σήματος, μέση ενέργεια Teager-Kaiser,
εντροπία δείγματος, μέση τυπική
απόκλιση
Μέση απόλυτη τιμή, ολοκλήρωση
τετραγωνικής τιμής, μήκος κυματιδίου,
log detector, ρίζα ενδιάμεσης
τετραγωνικής τιμής, διακύμανση,
απόλυτη διαφορά της μέσης τυπικής
απόκλισης, υπολογισμός μεγίστου
μορφοκλασματικής διάστασης, μέση
αλλαγή πλάτους, υπολογισμός κορυφής
και διάμεσης συχνότητας του φάσματος
ισχύος

Εξισορρόπηση
Δεδομένων

7 ταξινομητές Νευρωνικών
Δικτύων / back-propagation
feedforward NN, Levenberg–
Marquardt feed-forward NN,
perceptron γραμμικός
ταξινομητής, radial basis
function NN, random NN,
voted perceptron,
discriminative restricted
Boltzmann machine

SMOTE
(σύνθεση 262
πρόωρων
εγγραφών)

[13]

Κανάλι 3
/
0.34-1Hz

[14]

Κανάλι 3
/
0.3-4 Hz

Μέση σφαλματική απόκλιση,
συντελεστής συσχέτισης, SNR
(αναλογία σήματος - θορύβου)

Elman, Jordan, Layrecnet

Εξετάστηκαν οι 38
φυσιολογικές
καταγραφές από
τις 142

[15]

Όλα /
0.34-1Hz
0.3-4Hz

Μέση συχνότητα φάσματος ισχύος,
εντροπία δείγματος

Εύρεση κοντινότερων
γειτόνων, LDA, QDA, SVM
και DT

SMOTE
(σύνθεση 262
πρόωρων
εγγραφών)

Ταξινομητής τυχαίων δασών

Επανατοποθέτηση
(διπλασιασμός των
πρόωρων
εγγραφών από 38
σε 76)

[16]

Όλα/
0.33-5Hz

Μορφοκλασματική ενέργεια, εντροπία
φάσματος, προσεγγιστική εντροπία

Πίνακας 2. Συγκριτική μελέτη των μεθόδων που παρουσιάστηκαν, χρησιμοποιώντας το TPEHG-DB
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Κεφάλαιο 4
Μεθοδολογία ανάλυσης
4.1 Μετασχηματισμός Fourier και Short-time Μετασχηματισμός
Fourier (STFT)
Το μαθηματικό υπόβαθρο των wavelet βασίζεται στον μετασχηματισμό Fourier, που αποτελεί
τη βάση για την επεξεργασία σήματος και μεταφέρει το σήμα στο πεδίο της συχνότητας
σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση:
+∞

𝑋(𝑓) = ∫−∞ 𝑥(𝑡)𝑒 −𝑗2𝜋𝑓𝑡 𝑑𝑡

(4.1)

Ο μετασχηματισμός Fourier χρησιμοποιείται για ανάλυση χρονικών σημάτων στο πεδίο
συχνοτήτων, περιγράφοντας τη φασματική συμπεριφορά του σήματος. Δεδομένου ότι η
φασματική πληροφορία δίνεται στα πλαίσια της συχνότητας, το πεδίο ορισμού του
μετασχηματισμού Fourier καλείται χώρος συχνοτήτων.
Γίνεται αντιληπτό ότι ο μετασχηματισμός Fourier εφαρμόζεται όταν το σήμα είναι στάσιμο,
δηλαδή όταν δε μας ενδιαφέρει σε ποια χρονική στιγμή εμφανίζεται η κάθε συχνότητα ή όταν
το σήμα αποτελείται από συνιστώσες σταθερής συχνότητας που δεν αλλάζουν στην πάροδο
του χρόνου.
Στην περίπτωση που το σήμα μεταβάλλεται ο μετασχηματισμός Fourier δεν επαρκεί. Σε μη
στατικά σήματα είναι αναγκαία η αναπαράσταση σε επίπεδο χρόνου – συχνότητας, ώστε να
γίνεται αντιληπτή η συχνότητα που επικρατεί κατά την εμφάνιση μιας αλλαγής ή ενός
Ανάλυση χρόνου-συχνότητας ηλεκτροϋστερογραφημάτων με στόχο την πρόγνωση πρόωρου τοκετού
Ειρήνη Κελίδου , Ελένη Μπελογιάννη | Κοζάνη , 2019

46

φαινομένου και ταυτόχρονα η χρονική στιγμή της εμφάνισης. Το πρόβλημα που προέκυψε από
την ανεπάρκεια του μετασχηματισμού Fourier το εντόπισε ο D. Gabor το 1946 ο οποίος
εισήγαγε την έννοια του «παραθύρου» .
Το παράθυρο μετατοπίζεται σε όλο το χρονικό πεδίο, επιτυγχάνοντας έτσι την εξαγωγή της
τοπικής πληροφορίας του μετασχηματισμού Fourier του σήματος. Η βάση του
μετασχηματισμού Gabor βρίσκεται σε έναν γενικότερο μετασχηματισμό Fourier, που είναι
γνωστός ως βραχυχρόνιος μετασχηματισμός Fourier (Short-time Fourier Transform – STFT).
Ο στόχος του μετασχηματισμού STFT είναι να σπάσει το σήμα σε ενδεχομένως
επικαλυπτόμενα πλαίσια χρησιμοποιώντας μια τεχνική κυλιόμενου παραθύρου και να
υπολογίσει το διακριτό μετασχηματισμό Fourier σε κάθε ένα παράθυρο. Ως εκ τούτου, το
STFT εμπίπτει στην κατηγορία των τεχνικών βραχυπρόθεσμης επεξεργασίας. Το μήκος του
κινούμενου παραθύρου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο επειδή καθορίζει την ανάλυση
συχνότητας του φάσματος, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα δειγματοληψίας. Μεγαλύτερα
παράθυρα οδηγούν σε καλύτερη ανάλυση της συχνότητας σε βάρος της μείωσης της ποιότητας
της ανάλυσης χρόνου. Από την άλλη πλευρά, τα μικρότερα παράθυρα παρέχουν μια πιο
λεπτομερή αναπαράσταση στον τομέα του χρόνου, αλλά, γενικά, οδηγούν σε κακή ανάλυση
συχνότητας.
Με τον βραχυχρόνιο μετασχηματισμό Fourier μπορεί να γίνει ανάλυση του σήματος στο πεδίο
χρόνου και στο πεδίο της συχνότητας αντίστοιχα αλλά όχι στο πεδίο χρόνου -συχνότητας. Ένα
βασικό μειονέκτημα του μετασχηματισμού, είναι ότι η παραθυρική συνάρτηση παραμένει
σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του μετασχηματισμού, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο
καθορισμένη ανάλυση για όλη τη χρονική διάρκεια του σήματος. Ως αποτέλεσμα της ιδιότητας
αυτής έρχεται και η δυσκολία στην ανίχνευση σημάτων τόσο με υψηλές συχνότητες όσο και
με χαμηλές, που απαιτούν διαφορετικό μέγεθος παραθύρου.
Επιπλέον δεν ορίζεται αντίστροφος βραχυπρόθεσμος μετασχηματισμός Fourier πράγμα που
οδηγεί σε αδυναμία ανακατασκευής του σήματος στην αρχική του μορφή εφόσον έχει
πραγματοποιηθεί ο μετασχηματισμός.
Με βάση τα παραπάνω, δημιουργήθηκε η ανάγκη για ένα μετασχηματισμό που θα έχει
μεταβλητό μέγεθος παραθύρου ανάλογα με το σήμα που αναλύεται και το στιγμιότυπο αυτού.
Ο μετασχηματισμός Wavelet επιτρέπει τη χρήση μεγαλύτερων χρονικών περιόδων στις οποίες
επιθυμούμε πιο ακριβή πληροφορία χαμηλών συχνοτήτων και μικρότερων χρονικών περιόδων
για πιο ακριβή πληροφορία υψηλών συχνοτήτων.

4.2 Μετασχηματισμός Wavelet
Στην παρούσα διπλωματική εργασία έχει επιλεχθεί ο μετασχηματισμός Wavelet για την
ανάλυση των εξεταζόμενων σημάτων.
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Αυτό προέκυψε διότι οι ΗΥΓ καταγραφές αποτελούνται από απότομες αλλαγές και αιχμές
(spikes) όπως εξάλλου και τα περισσότερα βιοσήματα. Τέτοιου είδους σήματα αναλύονται
καλύτερα με ένα ακανόνιστο wavelet παρά με ένα ομαλό ημίτονο. Στην επόμενη παράγραφο
γίνεται επεξήγηση των ιδιοτήτων των κυματιδίων και στην ανάλυση ενός σήματος με τον
κυματιδιακό μετασχηματισμό.

4.2.1 Ιδιότητες και ανάλυση των wavelet
Στη μαθηματική βιβλιογραφία ως Wavelet ορίζεται «κάθε συνάρτηση η οποία είναι
τετραγωνικά ολοκληρώσιμη και η απλή ολοκλήρωσή της είναι μηδενική». Σύμφωνα με τους
Percival & Walden αν θεωρήσουμε μια συνάρτηση ψ, που ορίζεται στον πραγματικό άξονα (∞, +∞), τότε θα ισχύουν τα εξής:
➢ ο μέσος της είναι μηδέν
+∞

∫−∞ 𝜓(𝑢)𝑑𝑢 = 0

(4.2)

➢ το ολοκλήρωμα του τετραγώνου είναι ίσο με τη μονάδα
+∞

∫−∞ 𝜓2 (𝑢)𝑑𝑢 = 1

(4.3)

Επιπλέον, έστω ένας αριθμός ε, για τον οποίο ισχύει ότι 0<ε<1. Τότε μπορεί να οριστεί το
διάστημα [-Τ,Τ] τέτοιο ώστε
Τ

∫−Τ 𝜓2 (𝑢)𝑑𝑢 > 1 − 𝜀

(4.4)

Η σχέση (4.2) δηλώνει ότι η μέση τιμή της συνάρτησης είναι μηδέν και για να επιτευχθεί αυτό
πρέπει όλες οι θετικές αποκλίσεις από το μηδέν να ακυρώνονται από αντίστοιχες αρνητικές,
έτσι ώστε η συνάρτηση να είναι κύμα. Σύμφωνα με τη σχέση (4.3) υπάρχουν σημεία όπου η
συνάρτηση ψ είναι μη μηδενική και ορίζεται η τετραγωνική ολοκλήρωσή της. Τέλος η σχέση
(4.4) καταδεικνύει ότι για πολύ μικρές τιμές του ε, η συνάρτηση ψ περιορίζεται στο διάστημα
[-Τ,Τ], το οποίο είναι πολύ μικρό συγκριτικά με το αρχικό διάστημα (-∞, +∞). Συνεπώς οι
συνθήκες (4.2),(4.3) και (4.4) οδηγούν σε ένα πολύ μικρό κύμα και προσδιορίζουν μαθηματικά
μια συνάρτηση wavelet.
Ακόμη, από τη συνθήκη του μετασχηματισμού Fourier (4.1) πρέπει να ισχύει η ακόλουθη
συνθήκη:
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C  

+

0

|  ( f ) |2
df ,
f

με 0 < C < +∞

(4.5)

Η παραπάνω συνθήκη ονομάζεται admissibility condition και η μεταβλητή 𝐶𝛹 admissibility
constant και εξασφαλίζει τη δυνατότητα ανακατασκευής του σήματος στο αρχικό του χωρίς
απώλεια πληροφορίας. Η συνθήκη είναι πολύ βασική για να μπορεί να χαρακτηριστεί ένα
wavelet κατάλληλο για την ανάλυση χρονολογικών σειρών.
Εφόσον περιγράφηκαν οι βασικές ιδιότητες που πρέπει να έχει μια κυματομορφή για να
θεωρηθεί κατάλληλο wavelet για την ορθή ανάλυση ενός σήματος, στη συνέχεια θα
περιγραφεί ο τρόπος της ανάλυσης.
Σύμφωνα με την κυματιδιακή ανάλυση το σήμα αποσυντίθεται με στόχο τον εντοπισμό
συχνότητας – χρόνου. Αυτό επιτυγχάνεται συνελίσσοντας το υπό ανάλυση σήμα με τα
wavelet. Τα wavelet αποτελούν ουσιαστικά οικογένειες συναρτήσεων, οι οποίες παράγονται
από ένα wavelet βάσης ψ(t), το οποίο καλείται μητρικό κυματίδιο (mother wavelet). Το mother
wavelet κλιμακώνεται και μετατοπίζεται σύμφωνα με τη σχέση:

 a ,b (t ) =
Ο παράγοντας

1
√𝛼

1
t −b
(
),
a
a

a  0, b  R

(4.6)

χρησιμοποιείται για λόγους κανονικοποίησης, ώστε το μετασχηματισμένο

σήμα να έχει σταθερή ενέργεια σε κάθε κλίμακα. Tα α και b είναι χαρακτηριστικές παράμετροι
και είναι διαφορετικά για κάθε οικογένεια wavelet. Καλούνται συντελεστές φίλτρου και
συγκεκριμένα το α είναι η παράμετρος κλιμάκωσης (dilation) και το b η παράμετρος
μετατόπισης (translation).
Η παράμετρος κλιμάκωσης α διαστέλλει ή συστέλλει τη μητρική συνάρτηση. Μεγάλη τιμή της
παραμέτρου α σημαίνει μεγάλη κλίμακα και συνεπώς γενική περιγραφή της συνάρτησης
(εκτεταμένο wavelet). Όσο πιο εκτεταμένο είναι ένα wavelet, τόσο μεγαλύτερο είναι το τμήμα
του σήματος με το οποίο συγκρίνεται και, συνεπώς, τόσο πιο «αδρά» τα χαρακτηριστικά του
σήματος που μετρούνται από τους συντελεστές του wavelet. Αντίθετα μικρή τιμή της
παραμέτρου α αντιστοιχεί σε πιο λεπτομερή περιγραφή (συμπιεσμένο wavelet).
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Εικόνα 15. Η ανάλυση ενός σήματος σε διάφορες κλίμακες.

Αναφορικά με την παράμετρο μετατόπισης b, με κάθε αλλαγή της τιμής της η παραθυρική
συνάρτηση μετατοπίζεται στο χρόνο επιτυγχάνοντας τον χρονικό εντοπισμό, παρέχοντας έτσι
τη χρονική πληροφορία στο επίπεδο χρόνου-συχνότητας. Συνεπώς με τη χρήση των δύο αυτών
παραμέτρων, σχηματικά, συμβαίνει το εξής:

 (t ) →  (

t −b
)
a

Το μητρικό κυματίδιο ικανοποιεί τις σχέσεις (4.2) και (4.3). Συνεπώς για την ανάλυση του
σήματος είναι απαραίτητη μόνο η μητρική συνάρτηση, καθώς όλες οι υπόλοιπες συναρτήσεις
προκύπτουν από την αρχική με διαστολές (κλιμακώσεις) και μεταθέσεις (μετατοπίσεις).

4.3 Διακριτός Μετασχηματισμός Wavelet
Η επιλογή διακριτών τιμών για τις δύο παραμέτρους α και b κρίνεται αναγκαία. Για την
παράμετρο α επιλέγεται ένας ακέραιος που δίνεται ως δύναμη μιας καθορισμένης τιμής της
παραμέτρου κλίμακας. Η παράμετρος b εξαρτάται από την παράμετρο α. Πιο συγκεκριμένα
ισχύει:
𝑗

𝛼 = 𝛼0 ,
𝑏=

𝑗
𝑘𝛼0 𝑏0,

𝑎0 ≥ 1,

j=0, ±1, ±2, … , ±n

𝑏0 ≥ 0,

k=0, ±1, ±2, … , ±m
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Οι διαφορετικές τιμές του j αντιστοιχούν σε wavelet με διαφορετικά πλάτη. Επομένως γίνεται
𝑗

αντιληπτό ότι η παράμετρος b εξαρτάται από το j, και πιο συγκεκριμένα από το 𝛼0 , καθώς
wavelet υψηλής συχνότητας (συμπιεσμένα) μετατοπίζονται με μικρά βήματα ώστε να
καλυφθεί όλος ο άξονας του χρόνου και αντίστοιχα wavelet χαμηλής συχνότητας (απλωμένα)
μετατοπίζονται με μεγαλύτερα βήματα. Συνεπώς οι αντίστοιχη συνάρτηση wavelet (από τη
σχέση (4.6)) για διακριτές τιμές των παραμέτρων γίνεται:

 j ,k (t ) =

1
a0j

(

t − ka0j b0
)
a0j

(4.8)

και αντίστοιχα ο μετασχηματισμός ορίζεται από το εσωτερικό γινόμενο της συνάρτησης x με
τις συναρτήσεις wavelet:
W (a, b) = x, j ,k = a0− j /2 

+

−

f (t ) j ,k *(a0j t − kb0j )dt

(4.9)

Ωστόσο ο παραπάνω μετασχηματισμός δίνει πλεονάζουσα πληροφορία και ικανοποιεί μόνο τη
συνθήκη αποδοχής. Στην παραπάνω περίπτωση το σήμα δεν μπορεί να ανακατασκευαστεί
στην αρχική του μορφή, γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητη η χρήση ορθοκανονικών βάσεων.
Πρακτικά οι συνηθέστερες τιμές που χρησιμοποιούνται για τις παραμέτρους είναι 𝛼0 = 2 και
𝑏0 = 1 ,καθώς ένα ζεύγος τιμών κοντά στις τιμές 𝛼0 = 1 και 𝑏0 = 0 οδηγεί στον συνεχή
μετασχηματισμό wavelet. Η σχέση (4.8) και η συνάρτηση wavelet γίνεται:

 j ,k (t ) =

1
2j

(

t − k2j
)
2j

δηλαδή

 j ,k (t ) = 2− j / 2 (2− j t − k )

(4.10)

Η μητρική συνάρτηση κλιμακώνεται κατά δυνάμεις του δύο και μετατίθεται στο χρόνο με
ακέραιες τιμές. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν δύο συναρτήσεις που δημιουργούν τις
οικογένειες κυματιδίων ύστερα από διεύρυνση και μετατόπιση. Αυτές είναι η συνάρτηση
κλιμάκωσης 𝜓𝑗′,𝑘′ (scaling function) και η συνάρτηση κυματιδίου 𝜓𝑗,𝑘 (wavelet function). Η
συνάρτηση κλιμάκωσης σχετίζεται με την εξομάλυνση του σήματος και έχει την ίδια μορφή
όπως το κυματίδιο. Από την
 j ',k ' (t ) = 2− j '/ 2 (2− j ' t − k ) (scaling function)

(4.11)

 j ,k (t ) = 2− j / 2 (2− j t − k ) (wavelet function)

(4.12)

Στη διακριτή ανάλυση σήματος, η συνάρτηση κλιμάκωσης θεωρείται ότι λειτουργεί ως
βαθυπερατό φίλτρο, ενώ η κυματιδιακή συνάρτηση ως υψιπερατό. Οι παραπάνω συναρτήσεις
είναι ορθογώνιες μεταξύ τους και έχουν κανονικοποιηθεί ώστε να φέρουν μοναδιαία ενέργεια.
Ισχύει δηλαδή η ιδιότητα:
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+

−

 j ,k (t ) j ',k ' (t )dt =

1 αν j=j’ και k=k’
0 αν j≠j’ και k≠k’

(4.13)

Η ιδιότητα αυτή δηλώνει πως επιτρέπεται η ανακατασκευή του αρχικού σήματος χωρίς
πλεονάζουσα πληροφορία. Με βάση τα παραπάνω, η σχέση που δίνει το μετασχηματισμό
wavelet μιας συνάρτησης x(t) είναι:
+

W j ,k = x(t ), j ,k (t ) = 2− j /2  x(t ) (2 j t − k )dt
−

(4.14)

Η σχέση (4.14) αποτελεί και το Διακριτό Μετασχηματισμό Wavelet (Discrete Wavelet
Transform). Ο αντίστροφος Διακριτός Μετασχηματισμός Wavelet (IDWT) δίνεται από τη
σχέση:
x(t ) =  j =−  k =− W j ,k j ,k (t )
+

+

(4.15)

Όπως γίνεται αντιληπτό και από τις παραπάνω συναρτήσεις, η βασική ιδέα που διέπει τον
διακριτό μετασχηματισμό wavelet δε διαφέρει πολύ από αυτήν του συνεχούς
μετασχηματισμού. Στον συνεχή μετασχηματισμό το, κλιμακούμενο και μετατοπισμένο κατά το
χρόνο, wavelet συνελίσσεται με το υπό ανάλυση σήμα και ολοκληρώνεται στο χρόνο. Στο
διακριτό μετασχηματισμό το σήμα χωρίζεται σε συχνοτικές περιοχές, καθώς οι μητρικές
συναρτήσεις χρησιμοποιούνται ως φίλτρα με διαφορετικές συχνότητες αποκοπής. Το σήμα
περνά μέσα από βαθυπερατά και υψιπερατά φίλτρα και αναλύεται σε διαφορετικές κλίμακες.
Αναλυτικότερα για τη διαδικασία του μετασχηματισμού, το σήμα περνά μέσα από ένα ζεύγος
συμπληρωματικών φίλτρων(ένα υψιπερατό g[n] και ένα βαθυπερατό h[n]) και χωρίζεται
αρχικά σε δύο ζώνες συχνοτήτων. Στη μια περιοχή ανήκουν οι υψηλές συχνότητες και στην
άλλη οι χαμηλές. Στη συνέχεια η διαδικασία εφαρμόζεται μόνο στην περιοχή των χαμηλών
συχνοτήτων, απαλείφοντας έτσι την περιοχή των υψηλών. Με άλλα λόγια, στο σήμα
εφαρμόζεται υποδειγματοληψία κατά 2, σύμφωνα με τον κανόνα του Nyquist. Η όλη
διαδικασία επαναλαμβάνεται διαδοχικά έως ότου το σήμα αποσυντεθεί πλήρως.
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα δέντρο μετασχηματισμού, όπως εμφανίζεται στην
Εικόνα 17.
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Εικόνα 16. Το δέντρο του διακριτού μετασχηματισμού wavelet.

Κατά το διακριτό μετασχηματισμό το σήμα αναλύεται σε χαμηλές και υψηλές συχνότητες,
όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Οι συντελεστές ανάλυσης των χαμηλών συχνοτήτων
ονομάζονται συντελεστές προσέγγισης (Approximation coefficients – cA) και οι αντίστοιχοι
των υψηλών συχνοτήτων ονομάζονται συντελεστές λεπτομερειών (Detail coefficients – cD).
Οι συντελεστές ανάλυσης παίζουν καθοριστικό ρόλο για την ανακατασκευή του σήματος
σύμφωνα με τον αντίστροφο διακριτό μετασχηματισμό. Αν τα φίλτρα που δίνονται από τις
σχέσεις (4.11) και (4.12) είναι ιδανικά τότε επιτυγχάνεται ακριβής ανακατασκευή του
σήματος, χωρίς απώλεια πληροφορίας. Για την ανακατασκευή ακολουθείται η αντίστροφη
διαδικασία από αυτή που αναφέρθηκε παραπάνω. Τα σήματα σε κάθε επίπεδο
υπερδειγματοληπτούνται κατά δύο, περνούν μέσω των φίλτρων σύνθεσης g[n] και h[n]
(υψιπερατά και βαθυπερατά αντίστοιχα), και έπειτα προστίθενται. Για τη σύνθεση του
σήματος είναι απαραίτητοι οι συντελεστές λεπτομερειών όλων των επιπέδων και ο
συντελεστής προσέγγισης του τελευταίου επιπέδου.

Εικόνα 17. Το σήμα S αποσυντίθεται σε προσεγγίσεις και λεπτομέρειες.
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4.4 Οικογένειες κυματιδίων
Για να γίνει σωστή εξαγωγή της επιθυμητής πληροφορίας από το σήμα που πρόκειται να
αναλυθεί, καθοριστικό ρόλο παίζει η επιλογή του κατάλληλου μητρικού κυματιδίου.
Κατάλληλο θεωρείται το κυματίδιο εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στο υπό ανάλυση σήμα, η
μορφολογία του δηλαδή είναι πιο αντιπροσωπευτική για τις αιχμές και τις απότομες αλλαγές
του σήματος. Παρακάτω γίνεται αναφορά στην οικογένεια κυματιδίων Daubechies διότι από
αυτήν επελέγει το τελικό mother wavelet που χρησιμοποιήθηκε στις επεξεργασίες.

4.4.1 Daubechies
Η οικογένεια αυτών των κυματιδίων είναι μια οικογένεια διακριτών wavelet και ίσως
πρόκειται για την πιο γνωστή οικογένεια wavelet. Η I. Daubechies είναι μια από τις πιο
διάσημες ερευνήτριες στο χώρο της κυματικής ανάλυσης, καθώς ήταν η πρώτη που έκανε λόγο
για τα ορθοκανονικά κυματίδια, που αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία των επόμενων
γνωστών κυματιδίων. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται γραφικά τα επόμενα εννιά μέλη της
οικογένειας και όπως είναι εμφανές δεν είναι συμμετρικά.

Εικόνα 18. Η οικογένεια κυματιδίων Daubechies.

Τα κυματίδια Daubechies συμβολίζονται με dbm όπου το d υποδεικνύει την οικογένεια και το
bm το πλήθος των συντελεστών κλιμάκωσης. Όσο πιο πολλούς συντελεστές κλιμάκωσης έχει
το wavelet τόσο πιο μεγάλο γίνεται το μήκος. Το γεγονός αυτό κάνει το wavelet όλο και
λιγότερο εντοπισμένο στο χρόνο και λιγότερο ικανό να περιγράψει ιδιαιτερότητες του
σήματος. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε μετασχηματισμός με mother wavelet db8 με
4 επίπεδα αποσύνθεσης του σήματος.
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4.5 Εφαρμογή μετασχηματισμού wavelet
Ο διακριτός μετασχηματισμός wavelet εφαρμόστηκε σε κάθε σήμα από το σύνολο των 300
καταγραφών για κάθε ένα από τα κανάλια με εύρος συχνοτήτων από 0.33 έως 4 Hz. Μια
απεικόνιση του ΗΥΓ σήματος, που αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας της παρούσας
διπλωματικής, εμφανίζεται στην Εικόνα 20.

Εικόνα 19. Απεικόνιση ΗΥΓ σήματος.

Από την απεικόνιση του παραπάνω σήματος φαίνεται ότι η επιλογή ενός πιο συμπιεσμένου και
λιγότερο συμμετρικού wavelet είναι ιδανικότερη.
Με βάση τα παραπάνω είναι εύκολο να αποκλειστεί η οικογένεια διορθογώνιων κυματιδίων, η
οποία εμφανίζει συμμετρία και περισσότερη πολυπλοκότητα. Ακόμη, η οικογένεια κυματιδίων
symlet και coiflet εμφανίζει επίσης συμμετρικά κυματίδια, δεν είναι κατάλληλα για την
παρούσα ανάλυση. Συνεπώς η οικογένεια των ακανόνιστων κυματιδίων Daubechies μοιάζει να
είναι η ιδανικότερη επιλογή. Παρακάτω φαίνεται η ανάλυση του συγκεκριμένου σήματος με
το κυματίδιο db8 (Εικόνα 21).
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Εικόνα 20. Ανάλυση του ΗΥΓ σήματος με db8 για 4 επίπεδα.

4.6. Χαρακτηριστικά
Σε ένα πρώτο στάδιο μετά τον μετασχηματισμό wavelet 4 επιπέδων με το κυματίδιο db8
εξήχθησαν οι συντελεστές προσέγγισης και λεπτομερειών (cd1, cd2, cd3, cd4, ca4) καθώς και
μια μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται το μήκος του κάθε σήματος που προέκυψε από το
μετασχηματισμό (D1, D2, D3, D4, A4) και το συνολικό μήκος του αρχικού σήματος. Αυτές οι
δύο μεταβλητές χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των επιθυμητών χαρακτηριστικών.

4.6.1. Μέσος όρος
Μέσος όρος ή αλλιώς δειγματική μέση τιμή ενός συνόλου ν παρατηρήσεων αποτελεί το
σπουδαιότερο και χρησιμότερο μέτρο της στατιστικής και είναι ένα μέτρο θέσης, δηλαδή
δείχνει σχετικά τις θέσεις των αριθμών στους οποίους αναφέρεται. Η μέση τιμή συμμετέχει σε
αρκετούς τύπους της στατιστικής και εξετάζεται σε σχεδόν όλες τις στατιστικές κατανομές.
Γενικά, ορίζεται ως το άθροισμα των παρατηρήσεων δια του πλήθους αυτών. Είναι δηλαδή η
μαθηματική πράξη ανεύρεσης της «μέσης απόστασης» ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους
αριθμούς.
𝑛

1
1
𝑥̅ =
∑ 𝑡𝑖 = (𝑡1 + ⋯ + 𝑡𝑛 )
𝑛
𝑛
𝑖=1
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4.6.2. Διακύμανση
Στην στατιστική , η διακύμανση είναι η τετραγωνική απόκλιση μιας τυχαίας μεταβλητής από
το μέσο όρο της. Ανεπίσημα μετρά σε ποιο βαθμό μια σειρά τυχαίων μεταβλητών
«απλώνεται» σε σχέση με τη μέση τιμή τους. Δίνεται από τον μαθηματικό τύπο :

∑(𝑥 − 𝑥̅ )2
𝑠 =
𝑛−1
2

4.6.3. Τυπική απόκλιση
Η τυπική απόκλιση είναι ένα στατιστικό χαρακτηριστικό, το οποίο μετρά την διασπορά ενός
συνόλου δεδομένων σε σχέση με τη μέση τιμή τους. Υπολογίζεται με την τετραγωνική ρίζα
της διακύμανσης του σήματος με μαθηματικό τύπο:

i = (

1 N
( Dij −  i ) 2 )1/2

N − 1 j =1
με μέση τιμή

i =

1 N
 Dij με i=1,2,..l
N j =1

4.6.4. Απόλυτο σφάλμα της μέσης τιμής
Η μέση τιμή η οποία δίνεται από τον παρακάτω τύπο, αν και είναι το κυρίαρχο στατιστικό
χαρακτηριστικό δεν αντιστοιχεί πάντα με ακρίβεια στην πραγματικότητα των στοιχείων του
συνόλου, αφού πολλές φορές τα στοιχεία αποκλίνουν από αυτή.

𝑥̅ =

𝑥1 +𝑥2 +⋯+𝑥𝑘 +⋯+𝑥𝑁
𝑁

=

∑𝑁
𝑘=1 𝑥𝑘
𝑁

Κρίνεται λοιπόν χρήσιμο να υπολογισθεί το απόλυτο σφάλμα της μέσης τιμής για να φανεί το
διάστημα απόκλισης των τιμών, από τη μέση τιμή, βάσει του παρακάτω τύπου:

∑𝑘(𝑥𝑘 − 𝑥̅ )2
𝛿𝑥̅ = √
𝑁(𝑁 − 1)
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Κεφάλαιο 5
Μεθοδολογία ταξινόμησης

5.1. Το περιβάλλον Weka
Το περιβάλλον Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) είναι μία σουίτα
λογισμικού γραμμένη σε Java η οποία έχει αναπτυχθεί από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
του Πανεπιστημίου του Waikato της Νέας Ζηλανδίας. Διατίθεται ως ελεύθερο λογισμικό και
χρησιμοποιείται ευρέως για μηχανική μάθηση και εξόρυξη δεδομένων. Η μεγάλη ποικιλία
μεθόδων εξόρυξης δεδομένων που περιλαμβάνει, η συνεχής υποστήριξη και εξέλιξη του από
μια διεθνή ομάδα προγραμματιστών, η ελεύθερη διανομή του πηγαίου κώδικα και η
δυνατότητα εγκατάστασης του σε διαφορετικές πλατφόρμες υλικού και λογισμικού είναι
ορισμένοι από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ευρύτερη αποδοχή και στη μεγάλη
διάδοση του.
Πιο συγκεκριμένα, παρέχει μια ολοκληρωμένη συλλογή από υλοποιήσεις αλγορίθμων
μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις γνωστές
μεθόδους:
•
•
•
•
•
•
•

φιλτραρίσματος
επιλογής χαρακτηριστικών
ταξινόμησης (classification)
εύρεσης κανόνων συσχέτισης (association rules)
κατηγοριοποίησης (categorization)
παλινδρόμησης (regression),
συσταδοποίησης (clustering)
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•
•

προεπεξεργασίας δεδομένων (pre-processing)
επεξεργασίας αποτελεσμάτων (post-processing)

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις υλοποιήσεις των αλγορίθμων τόσο
από τη γραμμή εντολών όσο και από το γραφικό περιβάλλον του WEKA.

Εικόνα 21. Το κύριο περιβάλλον του WEKA.

5.2. Εισαγωγή δεδομένων στο Weka
Τα δεδομένα που μπορεί να χειρισθεί και να επεξεργαστεί το πρόγραμμα Weka είναι
αριθμητικά (numeric), ονομαστικά (nominal), αλφαριθμητικά (string) και ημερομηνίες (date)
σε συγκεκριμένη μορφή. Η μορφή των δεδομένων εισόδου και εξόδου μπορεί να είναι csv, bsi
ή arff.
Το διάνυσμα χαρακτηριστικών, που απαρτίζεται από 300 σήματα και 4 χαρακτηριστικά,
δόθηκε σαν είσοδος στο Weka. Για να γίνει αυτό ήταν απαραίτητη η δημιουργία ενός .arff
αρχείου. Τα arff αρχεία έχουν δύο ξεχωριστά τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι το Header, το
οποίο ακολουθείται από το τμήμα Data.
To τμήμα Header του αρχείου arff περιέχει μια λίστα μεταβλητών, και τους τύπους τους. Η
λίστα των μεταβλητών δηλώνεται με τη δεσμευμένη λέξη @attribute που ακολουθείται από το
όνομα της μεταβλητής και τον τύπο της. To τμήμα Data του αρχείου arff περιέχει μια απλή
γραμμή με τη χαρακτηριστική λέξη @data, που δηλώνει τα δεδομένα στο αρχείο. Ακολουθούν
οι τιμές των χαρακτηριστικών που υπολογίστηκαν μετά το μετασχηματισμό wavelet.
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Στην καρτέλα Preprocess εισάγεται το αρχείο arff και εμφανίζονται οι παράμετροι των
δεδομένων, καθώς και μια ενδεικτική ταξινόμηση. Στο τμήμα αυτό δίνεται η δυνατότητα στο
χρήστη να χρησιμοποιήσει ορισμένους αλγόριθμους φιλτραρίσματος, για να μετασχηματίσει ή
να διαγράψει δεδομένα και παραμέτρους. Στην Εικόνα 23 βλέπουμε το περιβάλλον του Weka.

Εικόνα 22. Το περιβάλλον του Weka

5.3. Κατηγοριοποίηση δεδομένων και Δεδομένα εκπαίδευσης και
ελέγχου στο Weka
Η κατηγοριοποίηση γίνεται από την καρτέλα Classify με την επιλογή ταξινομητών μέσα από
το περιβάλλον του WEKA. Η επιλογή έγινε ανάμεσα σε πληθώρα ταξινομητών (classifiers)
στους οποίους ανήκουν αρκετοί αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης.
Μετά την επιλογή του κατηγοριοποιητή σειρά έχει η επιλογή του τρόπου δοκιμής του
μοντέλου που πρόκειται να δημιουργηθεί. Για το σκοπό αυτό υπάρχει στην καρτέλα Classify
το πλαίσιο Test options στην οποία ο χρήστης επιλέγει, σύμφωνα με το σύνολο δεδομένων
(dataset) που διαθέτει, τον τρόπο με τον οποίο θέλει να γίνει η κατηγοριοποίηση και τελικά η
δοκιμή της ακρίβειας του μοντέλου.
Το WEKA προσφέρει τέσσερεις εναλλακτικές επιλογές (Εικόνα 24).
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Εικόνα 23. Test options του weka.

Σύμφωνα με την επιλογή Use Training Set, υπολογίζονται οι επιδόσεις του μοντέλου
χρησιμοποιώντας το σύνολο εκπαίδευσης.
Αν υπάρχουν δύο σύνολα δεδομένων, ένα σύνολο για την εκπαίδευση του μοντέλου (training
set) και ένα για τη δοκιμή (test set), τότε χρησιμοποιείται η επιλογή Supplied test set. Ο
αλγόριθμος εκπαιδεύεται κάνοντας χρήση των δεδομένων του training set και στην πορεία
δοκιμάζεται, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του test set.
Στην περίπτωση που υπάρχει ένα σύνολο δεδομένων, τότε πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός,
ώστε ορισμένα δεδομένα να χρησιμοποιηθούν ως training set και τα υπόλοιπα ως test set. Η
επιλογή Percentage split πραγματοποιεί αυτή τη διαδικασία. Η τιμή που έχει εξ ορισμού είναι
66% και αυτό σημαίνει ότι τα 2/3 των δεδομένων χρησιμοποιούνται για training set και το
υπόλοιπο 1/3 για test set. Η συγκεκριμένη επιλογή προτιμάται όταν ο αριθμός των δεδομένων
είναι μεγάλος, συνήθως μεγαλύτερος από 1000 δείγματα (instances) για ένα πρόβλημα
κατηγοριοποίησης 2 κλάσεων.
Για ένα πρόβλημα με λιγότερα δεδομένα χρησιμοποιείται επιλογή N-fold Cross-validation,
που από προεπιλογή έχει την τιμή 10. Σύμφωνα με αυτήν, το σύνολο των δεδομένων (dataset)
χωρίζεται σε 10 ίσα υποσύνολα (folds). Τα 9 χρησιμοποιούνται ως training set και το 1 ως test
set. Με την ίδια διαίρεση επιλέγονται 9 διαφορετικά κομμάτια που χρησιμοποιούνται για
εκπαίδευση και το 1 για δοκιμή. Στη συνέχεια κάθε ένα από αυτά χρησιμοποιείται διαδοχικά
σαν σύνολο ελέγχου, ενώ τα υπόλοιπα 9 υποσύνολα ενώνονται και χρησιμοποιούνται σαν
σύνολο εκπαίδευσης. Στο τέλος των 10 εκπαιδεύσεων, το Weka τρέχει τον κατηγοριοποιητή
και μια ενδέκατη φορά για όλο το σύνολο δεδομένων και προκύπτει ο τελικός
κατηγοριοποιητής ώστε να βγει ένας μέσος όρος ακρίβειας για το μοντέλο. Η επιλογή του 10fold Cross-validation κρίθηκε ιδανική για το σύνολο δεδομένων. Μια ενδεικτική απεικόνιση
της διαδικασίας φαίνεται στην Εικόνα 25.
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Εικόνα 24. Η διαδικασία του 10-fold Cross Validation. Με γαλάζιο χρώμα αναπαρίσταται το κομμάτι που χρησιμοποιεί
ως test κάθε φορά.
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5.4. Αλγόριθμοι ταξινόμησης
5.4.1. Δέντρα αποφάσεων
Τα δέντρα αποφάσεων (decision trees) αποτελούν μια από τις πιο χρησιμοποιημένες τεχνικές
στην κατηγοριοποίηση. Ο λόγος είναι η απλή προσέγγισή τους στην διαδικασία εξόρυξης
γνώσης αφού αναπαριστούν γραφικά τα στιγμιότυπα που φέρουν την ίδια τιμή σε κάποιο
χαρακτηριστικό. Ένα δέντρο απόφασης είναι ένας ταξινομητής που εκφράζεται ως αναδρομική
διχοτόμηση του χώρου γεγονότων. Το δέντρο αποφάσεων αποτελείται από κόμβους που
σχηματίζουν ένα δέντρο με ρίζα, το οποίο σημαίνει ότι είναι ένα δέντρο με κατεύθυνση και
ένα κόμβο που ονομάζεται «ρίζα», ο οποίος δεν έχει καμία εισερχόμενη άκρη. Όλοι οι άλλοι
κόμβοι έχουν ακριβώς μία εισερχόμενη ακμή [17].
Για την κατασκευή του δέντρου η διαδικασία είναι η εξής: Επιλέγεται σαν ρίζα το
χαρακτηριστικό που πετυχαίνει τον καλύτερο διαχωρισμό μεταξύ των κατηγοριών. Με βάση
τις τιμές του χαρακτηριστικού χωρίζονται τα δεδομένα σε υποσύνολα. Για κάθε υποσύνολο
γίνεται αναζήτηση του αντίστοιχου καλύτερου χαρακτηριστικού και επαναλαμβάνεται για τα
επόμενα υποσύνολα, έως ότου δεν υπάρχουν υποσύνολα με πάνω από μία κατηγορίες ή
χρησιμοποιηθούν όλα τα χαρακτηριστικά.
Η διαδικασία κατηγοριοποίησης ενός νέου στοιχείου είναι η εξής: Ξεκινώντας από την ρίζα
και κάνοντας τους ελέγχους, γίνεται η μετάβαση στους εσωτερικούς κόμβους έως ότου γίνει η
κατάληξη στα φύλλα από κάποιον εσωτερικό κόμβο. Έτσι θα γίνει η ταξινόμηση του νέου
στοιχείου. Το μονοπάτι από την ρίζα στα φύλλα είναι για κάθε νέο στοιχείο.
5.4.1.1. Ο ταξινομητής C4.5
Είναι ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για να παράγει ένα δέντρο απόφασης και αποτελεί
μια επέκταση του αλγορίθμου ID3. O C4.5 (ή αλλιώς J48) δημιουργεί δέντρα απόφασης από
ένα σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας την έννοια της εντροπίας πληροφοριών.
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.
Ο C4.5 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 C4.5 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 υπολίστες δεδομένων [18] .
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Εικόνα 25. Παράδειγμα δέντρου απόφασης.

5.4.1.2. Ο ταξινομητής Τυχαίων Δασών
Ο ταξινομητής Random Forest (RF), είναι ένας από τους πιο γνωστούς ομοιογενής,
συνδυαστικούς ταξινομητές, ο οποίος χρησιμοποιεί πολλά, ασυσχέτιστα μεταξύ τους δέντρα
αποφάσεων για να πραγματοποιήσει μία εκτίμηση [19]. Για την κατασκευή ενός δέντρου
απόφασης ανατίθεται αρχικά στη ρίζα του το σύνολο των δειγμάτων εκπαίδευσης. Κάθε
ενδιάμεσος κόμβος, περιέχει το υποσύνολο των δειγμάτων το οποίο μέσω της εφαρμογής ενός
κατάλληλου ελέγχου διαχωρίζεται σε δυο ή περισσότερα μικρότερα υποσύνολα (παιδιά) στο
επόμενο επίπεδο [20].

Εικόνα 26. Η διαδικασία κατασκευής Τυχαίων Δασών.
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Ο έλεγχος συνήθως αφορά ένα υποσύνολο των χαρακτηριστικών των δειγμάτων εκπαίδευσης.
Η επιλογή του καλύτερου διαχωρισμού γίνεται σύμφωνα με ένα κατάλληλο μέτρο. Κάθε
δένδρο αναπτύσσεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό χωρίς να πραγματοποιείται «κλάδεμα»
(no pruning). Η μέθοδος Bagging χρησιμοποιώντας για ταξινομητές δέντρα απόφασης
αποτελεί μια ειδική κατηγορία των τυχαίων δασών. Σ’ αυτή την περίπτωση η τυχαιότητα
ενσωματώνεται στο μοντέλο και μέσω της τυχαίας επιλογής N παραδειγμάτων εκπαίδευσης,
με επανατοποθέτηση, από το αρχικό σύνολο εκπαίδευσης. Η διαδικασία ταξινόμησης
«άγνωστων» παραδειγμάτων πραγματοποιείται μέσω της διάσχισης των δέντρων του δάσους
ξεκινώντας από τη ρίζα και καταλήγοντας σε ένα από τα φύλλα του δέντρου και στη συνέχεια
συνδυάζοντας τις προβλέψεις των ταξινομητών σύμφωνα με ένα πλειοψηφικό σύστημα
ψηφοφορίας (majority voting scheme). Κάθε παράδειγμα ανατίθεται στην κατηγορία με τη
μεγαλύτερη συχνότητα [21].

5.4.2 Νευρωνικά δίκτυα
Νευρωνικό δίκτυό (Neural Network) είναι ένα δίκτυο από συνδεδεμένα στοιχεία τα οποία
είναι εμπνευσμένα από μελέτες των βιολογικών νευρικών συστημάτων. Με άλλα λόγια τα
Νευρωνικά Συστήματα είναι μία προσπάθεια να δημιουργηθούν μηχανές που δουλεύουν με
παρόμοιο τρόπο με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τα στοιχεία αυτά έχουν παρόμοια συμπεριφορά
με τους βιολογικούς νευρώνες [22]. Τα Νευρωνικά δίκτυα αποτελούν μια πολύ γνωστή μέθοδο
προβλημάτων κατηγοριοποίησης για πολλές εξαρτημένες μεταβλητές. Χρησιμοποιούν ένα
σύνολο από κόμβους που συνδέονται μεταξύ τους. Ένα νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από:
• Νευρώνες εισόδου (input neurons) που λαμβάνουν τις προς επεξεργασία πληροφορίες.
•

Νευρώνες εξόδου (output neurons) από όπου εξάγονται τα αποτελέσματα.

•

Ενδιάμεσους νευρώνες (hidden neurons) που αποτελούν το κρυφό επίπεδο και
λαμβάνουν μέρος στην επεξεργασία των πληροφοριών.
Οι ακμές που ενώνουν τους κόμβους μεταξύ τους καλούνται βάρη. Για να εκπαιδευτεί ένα
νευρωνικό δίκτυο πρέπει να καθοριστεί το πλήθος των εξόδων που θα υπάρχουν, οι
πληροφορίες που θα εισαχθούν, το πλήθος των κρυφών επιπέδων και ο καθορισμός των
αρχικών βαρών [23].

5.4.2.1. Ο ταξινομητής Πολυεπίπεδο Perceptron
Ένα πολυεπίπεδο Perceptron (Multilayer Perceptron-MLP) αποτελείται από πολλαπλά
στρώματα απλών, σηματοδοτικών στοιχείων επεξεργασίας (κόμβων) ή νευρώνων που
αλληλεπιδρούν χρησιμοποιώντας σταθμισμένες συνδέσεις [24]. Αρχικά το διάνυσμα εισόδου
που ονομάζεται και Επίπεδο Εισόδου (Input Layer) τροφοδοτείται σε κάθε έναν από τους
νευρώνες του πρώτου κρυφού Επιπέδου (Hidden Layer). Kρυφά Eπίπεδα (Hidden Layers)
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ονομάζονται τα ενδιάμεσα επίπεδα νευρώνων του Δικτύου. Η έξοδος κάθε νευρώνα ενός
κρυφού επιπέδου τροφοδοτείται εν συνεχεία σε κάθε νευρώνα του επόμενου επιπέδου. Τέλος η
έξοδος κάθε νευρώνα του τελευταίου κρυφού επιπέδου τροφοδοτείται σε ένα ακόμα επίπεδο
νευρώνων, το επίπεδο εξόδου (Output Layer).
Αναγνωρίζουμε λοιπόν ως βασικές ιδιότητες των MLP δικτύων τις ακόλουθες:
• Η ροή της πληροφορίας είναι αποκλειστικά από τα αριστερά προς τα δεξιά
(Feedforward Network), δεν έχουμε δηλαδή ανάδραση μεταξύ των διαφορετικών
νευρώνων και επιπέδων.
• Υπάρχει πλήρης συνδεσιμότητα μεταξύ διαδοχικών επιπέδων (fully connected),
δηλαδή η έξοδος κάθε νευρώνα ενός επιπέδου τροφοδοτείται σε κάθε νευρώνα του
επόμενου επιπέδου. Το διάνυσμα που εισέρχεται σε ένα επίπεδο πολλαπλασιάζεται με τα βάρη
των συνδέσεων κάθε νευρώνα. Τα βάρη όλων των νευρώνων ενός επιπέδου μπορούν να
τοποθετηθούν σε ένα πίνακα βαρών W ο οποίος τελικά πολλαπλασιάζεται με το διάνυσμα
εισόδου του επιπέδου. Η έξοδος του παραπάνω πολλαπλασιασμού τροφοδοτείται στις
συναρτήσεις ενεργοποίησης των νευρώνων, οι οποίες για ένα επίπεδο είναι η ίδια συνάρτηση
για λόγους ομοιομορφίας και το αποτέλεσμα μας δίνει τις εξόδους του επιπέδου.
• Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ένα τουλάχιστον κρυφό επίπεδο με
μη γραμμική συνάρτηση ενεργοποίησης στους νευρώνες [25].

Εικόνα 27. Παράδειγμα MLP με δυο κρυφά επίπεδα και 2 εξόδους στο επίπεδο εξόδου.

5.4.3 Αλγόριθμος κοντινότερων γειτόνων
Ο αλγόριθµος ταξινόµησης µε βάση τους k κοντινότερους γείτονες (k-Nearest Neighbor
Algorithm – k-NN) ανήκει στην κατηγορία μάθησης βασισμένης σε στιγμιότυπα.. Οι μέθοδοι
αυτής της κατηγορίας δεν κατασκευάζουν ένα γενικό μοντέλο, απλώς αποθηκεύουν τα
δεδομένα και με την εμφάνιση ενός προς ταξινόμηση στοιχείου ανακαλεί ένα σύνολο
στιγμιότυπων σχετιζόμενο με αυτό και το ταξινομεί. Η κεντρική ιδέα είναι πως η τιµή της
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συνάρτησης-στόχου για ένα νέο στιγµιότυπο βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στις
αντίστοιχες τιµές των k πιο “κοντινών” του στιγμιότυπων εκπαίδευσης, τα οποία αποτελούν
τους “γείτονές” του. Με άλλα λόγια, κάθε απόφαση για ταξινόμηση ενός δείγματος x
παίρνεται αποκλειστικά µε βάση τις ετικέτες των k πλησιέστερων γειτόνων του. Η αναζήτηση
σύμφωνα µε τον κανόνα του k πλησιέστερου γείτονα ξεκινάει από το σημείο ελέγχου x και
µεγαλώνει µία σφαιρική περιοχή ώσπου να περιλαμβάνει k δείγματα εκπαίδευσης. Το σημείο
ελέγχου παίρνει την ετικέτα που έχει η πλειοψηφία αυτών των δειγμάτων. Αν k=1 τότε απλά
το αντικείμενο αντιστοιχείται στην κλάση του κοντινότερου γείτονα του. Τρία ζητήματα
πρέπει να αποφασιστούν προκειμένου να καθοριστεί πλήρως ο αλγόριθµος:
•

•
•

Ο ορισμός της απόστασης μεταξύ δύο στιγμιότυπων, δηλαδή µιας µετρικής
πάνω στο χώρο των στιγµιότυπων (instance space), που θα εκφράζει την
εγγύτητα, ή αλλιώς την “ομοιότητα” μεταξύ των στιγµιότυπων.
Ο τρόπος συνδυασμού των τιμών των k κοντινότερων γειτόνων.
Η τιµή του k [26].

5.4.3.1. Ο ταξινομητής IBk
Ο ταξινομητής IBk, είναι από τους πιο σημαντικούς αλγόριθμους της κατηγορίας αυτής.
Διαθέτει μια πλήρη μνήμη των στιγμιότυπων κατάρτισης και ταξινομεί τις νέες περιπτώσεις
χρησιμοποιώντας τις πιο παρόμοιες περιπτώσεις κατάρτισης. Η νέα περίπτωση ταξινομείται
μετά από την εύρεση της περίπτωσης με την μεγαλύτερη ομοιότητα όπου της προσαρτάται η
αντίστοιχη κλάση. Για να ταξινομήσει ένα αντικείμενο, ο ταξινομητής βρίσκει τα k
κοντινότερα αντικείμενα από το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης και στη συνέχεια αναθέτει
μια ετικέτα κατηγορίας με βάση τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν τα κοντινότερα
αντικείμενα. Η βασική ιδέα είναι ότι αν ένα αντικείμενο ταξινομηθεί σε μια «γειτονιά» στην
οποία κυριαρχεί μια συγκεκριμένη ετικέτα κατηγορίας, τότε αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα
πιθανότητα το αντικείμενο ανήκει σε αυτήν την συγκεκριμένη κατηγορία. Η μεγαλύτερη
πρόκληση για τον k-NN είναι η επιλογή της τιμής k, καθώς διαφορετικές τιμές μπορούν να
οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα κατηγοριοποίησης. Στη παρούσα εργασία το k είχε
τιμή 1.
Ο αλγόριθμος των κοντινότερων γειτόνων είναι από τις πιο εύκολες και πιο συνηθισμένες
προσεγγίσεις του συνεργατικού φιλτραρίσματος και έχει επικρατήσει ως μέθοδος στα
συστήματα προτάσεων. Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του ταξινομητή είναι το
πόσο σχετίζεται με την ιδέα του συνεργατικού φιλτραρίσματος, με την ιδέα δηλαδή του να
βρίσκεις όμοιους χρήστες ή προϊόντα για έναν συγκεκριμένο χρήστη-στόχο. Επιπλέον, ο k-NN
ταξινομητής δεν χρειάζεται να σχεδιάσει ή να μάθει κάποιο μοντέλο και έτσι μπορεί να
προσαρμόζεται εύκολα σε αλλαγές.
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Εικόνα 28. Παράδειγμα KNN.

5.4.4. Μηχανές ∆ιανυσµάτων Υποστήριξης
Οι Μηχανές ∆ιανυσµάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines - SVM) αποτελούν µία
από τις πιο ακριβείς προσεγγίσεις διακρινουσών συναρτήσεων για ταξινόμηση. O ταξινοµητής
SVM προσπαθεί να βρει ένα υπερεπίπεδο απόφασης το οποίο να διαχωρίζει το σύνολο των
παραδειγµάτων εκπαίδευσης µε τέτοιο τρόπο ώστε τα παραδείγματα που ανήκουν στην ίδια
κατηγορία να είναι στη ίδια πλευρά του υπερεπιπέδου. Μεταξύ όλων των πιθανών
υπερεπιπέδων αναζητά εκείνο για το οποίο η απόσταση από το κοντινότερο παράδειγμα είναι
µέγιστη, δηλ. αναζητά υπερεπίπεδο µέγιστου περιθωρίου (maximal margin hyperplane) [27]
[28].
Γενικά, ο ταξινοµητής SVM είναι µια µέθοδος βελτιστοποίησης πολλαπλών κριτηρίων:
•

•

Μεγιστοποιεί την απόσταση μεταξύ των διανυσμάτων υποστήριξης (support vectors)
και ενός υπερεπιπέδου απόφασης. Τα διανύσματα υποστήριξης είναι τα παραδείγματα
εκπαίδευσης που βρίσκονται πιο κοντά στο υπερεπίπεδο και καθορίζουν το περιθώριό
του (margin). Η μέθοδος µεγιστοποιεί το περιθώριο, το οποίο αποτελεί µέτρο της
γενικευτικής ικανότητας του ταξινοµητή, καθώς ταξινοµητές που παράγουν όρια
απόφασης µε µικρά περιθώρια είναι ευάλωτοι σε φαινόμενα υπερεκπαίδευσης (model
overfitting).
Στα περισσότερα προβλήματα ταξινόµησης τα παραδείγματα εκπαίδευσης δεν είναι
γραµµικά διαχωρίσιµα. Σ’ αυτή την περίπτωση, τα SVM απεικονίζουν το αρχικό
σύνολο χαρακτηριστικών σε ένα σύνολο µεγαλύτερης διάστασης χρησιμοποιώντας µια
συνάρτηση Φ(x).
||𝑤||2
min
2
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•

•

Επειδή το πρόβληµα της ταξινόµησης µπορεί να επιλυθεί χρησιμοποιώντας σύνθετες
διακρίνουσες συναρτήσεις, τα SVM επιδιώκουν να ελαχιστοποιούν το μέγεθος της
λύσης (το άθροισα των βαρών των χαρακτηριστικών).
Παρόλο που ο µετασχηµατισµός των χαρακτηριστικών είναι µη γραµµικός, κάποια
από τα παραδείγματα δεν ταξινομούνται σωστά. Τα SVM τείνουν να µειώνουν το
πλήθος των εσφαλμένων ταξινομήσεων. Σ’ αυτή την περίπτωση αναζητάνε ένα
υπερεπίπεδο «χαλαρού» περιθωρίου, δηλ. µια επιφάνεια απόφασης η οποία διαχωρίζει
τα δεδομένα εκπαίδευσης κάνοντας τα λιγότερα λάθη [29].

Από τους πιο διαδεδομένους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται στο Weka και εμφανίζουν
μεγάλα ποσοστά επιτυχημένης κατηγοριοποίησης, μεγαλύτερα από 80%, είναι ο C4.5 που
ανήκει στα δέντρα απόφασης καθώς επίσης και ο Random Forest που ανήκει στην ίδια
κατηγορία. Τα τυχαία δάση είναι ουσιαστικά μία συλλογή από δέντρα απόφασης τα οποία
όμως δεν αναπτύσσονται σύμφωνα με τον αλγόριθμο ID3 ή τον C4.5. Από την οικογένεια των
νευρωνικών δικτύων επιλέχθηκε ο αλγόριθμος Multilayer perceptron. Οι Μηχανές
∆ιανυσµάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines-SVM) αποτελούν µία σύγχρονη
αποτελεσματική προσέγγιση της επίλυσης ζητημάτων κατηγοριοποίησης. Για τον λόγο αυτό
επιλέχθηκε ο κατηγοριοποιητής LibSVM. Στον αλγόριθμο IBk βρίσκεται η χρήση της
μεθοδολογίας για εύρεση κοντινότερων γειτόνων. Η επιλογή του 10-fold Cross-validation
κρίθηκε ιδανική για το σύνολο των δεδομένων. Στην Εικόνα 30 φαίνεται η έξοδος του μοντέλου
που εκπαιδεύτηκε.

Είδος
Δέντρο απόφασης
Τυχαία Δάση
Νευρωνικά Δίκτυα

Όνομα
C 4.5
RandomForest
Multilayer Perceptron

Όνομα στο Weka
J48
RandomForest
MLPClassifier

Μηχανές ∆ιανυσµάτων Υποστήριξης

Support-vector Machine

LibSVM

Εύρεση κοντινότερων γειτόνων

Knn

IBk

Πίνακας 3. Οι αλγόριθμοι ταξινομητών που χρησιμοποιούνται στην εργασία.

Ανάλυση χρόνου-συχνότητας ηλεκτροϋστερογραφημάτων με στόχο την πρόγνωση πρόωρου τοκετού
Ειρήνη Κελίδου , Ελένη Μπελογιάννη | Κοζάνη , 2019

69

Εικόνα 29. Η έξοδος του κατηγοριοποιητή ύστερα από την εκπαίδευσή του.

5.5 Ανάλυση εξόδου κατηγοριοποιητή
Η έξοδος του κατηγοριοποιητή παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία
κατηγοριοποίησης. Συγκεκριμένα, διακρίνουμε τις παρακάτω ενότητες :

•

•
•
•
•

Run information: Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον αλγόριθμο που
χρησιμοποιήθηκε, το σύνολο των δεδομένων, το σύνολο και την ονομασία των
παραμέτρων καθώς και την επιλογή Test options που χρησιμοποιήθηκε.
Classifier model (full training set): Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον αλγόριθμο
που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του μοντέλου και για το μοντέλο το ίδιο.
Summary: Περιέχει στατιστικά στοιχεία όπως ποσοστά σφαλμάτων, πλήθος
επιτυχημένων κατηγοριοποιήσεων και άλλα που θα αναλυθούν στη συνέχεια.
Detailed Accuracy By Class: Περιέχει με περισσότερες λεπτομέρειες ορισμένες
μετρικές αξιολόγησης.
Confusion Matrix: Περιέχει πιο συγκεντρωτικά την κατηγοριοποίηση των δεδομένων
στις κλάσεις με τις σωστές και τις λάθος ταξινομήσεις.
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Από την έξοδο του μοντέλου ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πλαίσια Summary, Detailed
Accuracy By Class και Confusion Matrix. Η απόδοση του μοντέλου ταξινόμησης με
αναλυτικό τρόπο δίνεται στα πρώτα δύο πλαίσια ενώ πιο συγκεντρωτικά στον πίνακα
σύγχυσης ταξινόμησης (confusion matrix). Το πλαίσιο Summary το Correctly Classified
Instances, δίνει το ποσοστό των περιπτώσεων που έχουν κατηγοριοποιηθεί σωστά, ενώ το
Incorrectly Classified Instances δίνει το ποσοστό των περιπτώσεων που έχουν
κατηγοριοποιηθεί λάθος. Ακολουθεί το Kappa statistic που μετρά το ποσοστό συμφωνίας της
πρόβλεψης με το πραγματικό αποτέλεσμα. Τέλος το Τotal Number of Instances δίνει το
συνολικό αριθμό περιπτώσεων που έχουν εξαχθεί από τον αλγόριθμο.
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Κεφάλαιο 6
Το πρόβλημα της ανισορροπίας δεδομένων
Οι αλγόριθμοι μηχανικής εκμάθησης πολλές φορές παρουσιάζουν προβλήματα στην
εκπαίδευσή τους όταν η μια κατανομή είναι αρκετά πολυπληθής σε σχέση με την άλλη. Στην
παρούσα βάση δεδομένων TPEHG DB όπως έχει προαναφερθεί παρουσιάζεται σε έντονο
βαθμό το πρόβλημα της ανισορροπίας μεταξύ της κατανομής των φυσιολογικών τοκετών (262
καταγραφές) έναντι των πρόωρων τοκετών (38 καταγραφές). Ένας αλγόριθμος μηχανικής
εκμάθησης στην συγκεκριμένη βάση δεδομένων κατατάσσοντας τις καταγραφές σε είτε
πρόωρες είτε έγκαιρες, ταξινομώντας κάθε φορά μια εγγραφή σαν καταγραφή που κατέληξε
σε φυσιολογικό τοκετό θα είχε και πάλι 87,3 % ποσοστό επιτυχίας.
Υπάρχουν 4 βασικοί τρόποι κάποιος να απευθυνθεί σε αυτό το πρόβλημα :
•
•
•
•

Σύνθεση αντικειμένων που ανήκουν στην μειονοτική κατανομή
Υπερδειγμάτιση της μειονοτικής κατανομής
Υπόδειγματιση της υπερισχύουσας κατανομής
Τροποποίηση της συνάρτησης κόστους έτσι ώστε η λανθασμένη ταξινόμηση
μειονοτικών κατανομών να είναι μεγαλύτερης σημασίας από αυτήν
των
υπερπληθέστερων κατανομών.

Στη παρακάτω εικόνα (Εικόνα 31) φαίνεται η ανισορροπία μεταξύ έγκαιρων και πρόωρων
καταγραφών. Με ετικέτα 0 χαρακτηρίζονται οι καταγραφές φυσιολογικού τοκετού (262) και
με ετικέτα 1 οι καταγραφές πρόωρου τοκετού (38).
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Εικόνα 30. Το σύνολο των καταγραφών χωρισμένο σε πρόωρες και έγκαιρες καταγραφές.

Για τη λύση αυτού του προβλήματος, στην παρούσα εργασία η ανάλυση έγινε με
αναδειγματοληψία με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Αρχικά με χρήση του αλγόριθμου
SMOTE, στη συνέχεια με επανατοποθέτηση και τέλος με το resample του Weka.

6.1 Αναδειγματοληψία με τον αλγόριθμο SMOTE
Ο αλγόριθμος SMOTE (Synthetic Minority Over - sampling TEchnique) ο οποίος
χρησιμοποιήθηκε ως μια μέθοδος αναδειγματοληψίας στην παρούσα έρευνα, συνθέτει νέα
αντικείμενα που ανήκουν στη μειονοτική κατανομή παίρνοντας τιμές που κυμαίνονται
ανάμεσα στις τιμές που πράγματι ανήκουν στη μειονοτική κατανομή όπως φαίνεται και στην
Εικόνα 28.
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Εικόνα 31. Παράδειγμα του αλγόριθμου SMOTE.

Οι νέες τιμές που έχει συνθέσει ο αλγόριθμος θα βρίσκονται πάνω στις γραμμές που ενώνουν
όλες τις πραγματικές τιμές που ανήκουν στη μειονοτική κατανομή, που είναι στην
συγκεκριμένη περίπτωση αυτή των πρόωρων καταγραφών.
Στην παρούσα εργασία ο συγκεκριμένος αλγόριθμος χρησιμοποιήθηκε αυξάνοντας το πλήθος
των πρόωρων καταγραφών από 38 σε 262 και εξισώνοντας τες κατά αυτό τον τρόπο με τις
καταγραφές φυσιολογικού τοκετού, δημιουργώντας έτσι ισορροπία ανάμεσα στα δεδομένα
που εξετάζονται.
Συγκεκριμένα στο περιβάλλον του Weka εφόσον εισάγεται το αρχείο arff στη καρτέλα
Preprocess γίνονται οι παρακάτω επιλογές: choose από την επιλογή filter, filters, supervised,
instance και επιλογή του αλγόριθμου SMOTE με ποσοστό δημιουργίας στιγμιότυπων SMOTE
91.5% και εφαρμογή (apply) τρεις φορές, ώστε να δημιουργηθεί ισορροπία στα αποτελέσματα
με 262 πρόωρες και έγκαιρες καταγραφές όπως φαίνεται στην Εικόνα 33.

Εικόνα 32. Αναδειγματοληψία με τον αλγόριθμο SMOTE.
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6.2 Αναδειγματοληψία με τη μέθοδο της επανατοποθέτησης
Μία άλλη μέθοδος αναδειγματοληψίας που προτείνεται στην παρούσα έρευνα είναι η μέθοδος
της επανατοποθέτησης.
Στην συγκεκριμένη μέθοδο τα δεδομένα της μειονοτικής κατανομής επανατοποθετούνται
δηλαδή επαναλαμβάνονται μια φορά με σκοπό να επέλθει καλύτερη ισορροπία μεταξύ των
δεδομένων της βάσης. Ένα πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι δεν συνθέτει τεχνητά
δεδομένα (όπως γίνεται με τον αλγόριθμο SMOTE) αλλά χρησιμοποιεί πραγματικά δεδομένα
απλά διπλασιάζοντας τα και δίνοντας τους περισσότερο βάρος.
Στην παρούσα έρευνα έγινε επανατοποθέτηση των πρόωρων καταγραφών μια φορά
αυξάνοντάς τες από 38 σε 76 όπως φαίνεται στη Εικόνα 34.

Εικόνα 33. Αναδειγματοληψία με τη μέθοδο της επανατοποθέτησης.

6.3 Αναδειγματοληψία με το Resample του WEKA
Η αναδειγματοληψία από το περιβάλλον του Weka βρίσκεται στα filters, supervised, instance
και Resample στην καρτέλα Preprocess του explorer του Weka. Ο αλγόριθμος είναι γραμμένος
σε java και παράγει ένα τυχαίο υποσύνολο ενός συνόλου δεδομένων. Το αρχικό σύνολο
δεδομένων πρέπει να ταιριάζει εξ ολοκλήρου στη μνήμη. Ο αριθμός των στιγμιότυπων στο
παραγόμενο σύνολο δεδομένων μπορεί να καθοριστεί. Χρήση του φίλτρου μπορεί να γίνει για
να διατηρηθεί η κατανομή της κλάσης στο υποσύνολο ή για να προκαλέσει την κατανομή της
τάξης προς μια ομοιόμορφη κατανομή (bias to uniform class). Στην επιλογή bias to uniform
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class η οποία έχει προεπιλογή 0, μια τιμή 0 αφήνει την ταξική κατανομή όπως είναι, μια τιμή 1
εξασφαλίζει ότι η ταξινόμηση είναι ομοιόμορφη στα δεδομένα εξόδου. Στην συγκεκριμένη
έρευνα χρησιμοποιήθηκε biasToUniformClass ίσο με 0.2 και sampleSizePercent ίσο με 110%.
Sample size percent ονομάζεται το μέγεθος του υποδείγματος ως ποσοστό του αρχικού
συνόλου.

Εικόνα 34. Επιλογές αναδειγματοληψίας στο περιβάλλον Weka.

Με την εφαρμογή των παραπάνω επιλογών οι κατανομές διαμορφώθηκαν ως εξής: 263
καταγραφές φυσιολογικού τοκετού και 66 καταγραφές πρόωρου τοκετού όπως φαίνεται στην
Εικόνα 36.
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Εικόνα 35. Αναδειγματοληψία με το Resample του WEKA.
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Κεφάλαιο 7
7.1 Μετρικές Αποτελεσμάτων
Αφού συλλέχθηκαν τα αποτελέσματα από τους αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων
χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μετρικές, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Οι μετρήσεις
ή οι αναλύσεις που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των κατηγοριοποιήσεων των
αλγορίθμων παρουσιάζονται παρακάτω. Οι μετρικές που χρησιμοποιήθηκαν είναι:
•
•
•
•

True Positive - [TP]: Αληθή Θετικά. Περιπτώσεις με θετική διάγνωση από το σύστημα
και θετική διάγνωση ιατρού.
False Positive - [FP]: Ψευδώς Θετικά. Περιπτώσεις με θετική διάγνωση από το
σύστημα και αρνητική διάγνωση ιατρού.
False Negative - [FN]: Ψευδώς Αρνητικά. Περιπτώσεις με αρνητική διάγνωση από το
σύστημα και θετική διάγνωση ιατρού.
True Negative - [TN]: Αληθώς Αρνητικά. Περιπτώσεις με αρνητική διάγνωση
συστήματος και αρνητική διάγνωση ιατρού.

Στον παρακάτω πίνακα επεξηγείται τη σχέση μεταξύ των τεσσάρων πιθανών αποτελεσμάτων:
True Positive [TP], False Positive [FP], True Negative [TN], και False Negative [FN], όπου με
0 εννοείται φυσιολογικός τοκετός και με 1 πρόωρος τοκετός.

Ιατρική Διάγνωση
Διάγνωση
συστήματος

Πρόωρος τοκετός
Φυσιολογικός τοκετός

0
TP
FP

1
FN
TN

Πίνακας 4. Πίνακας σύγχυσης ταξινόμησης.

Ανάλυση χρόνου-συχνότητας ηλεκτροϋστερογραφημάτων με στόχο την πρόγνωση πρόωρου τοκετού
Ειρήνη Κελίδου , Ελένη Μπελογιάννη | Κοζάνη , 2019

78

Από τον προσδιορισμό του αριθμού των αποτελεσμάτων TP, FP, TN και FN, προκύπτουν
διάφορες μετρικές, Υπάρχουν πολλά μέτρα για την αξιολόγηση της απόδοσης των τεχνικών
που χρησιμοποιήθηκαν, από τα οποία, αυτά που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται παρακάτω :

•

Η ακρίβεια ταξινόμησης (accuracy). Το συγκεκριμένο μέτρο είναι ένα από τα πιο
συνηθισμένα για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων για έρευνες σχετικές με την εξόρυξη
δεδομένων. Ορίζεται ως το σύνολο των ορθά κατηγοριοποιημένων δεδομένων προς το
συνολικό αριθμό των δεδομένων και ο τύπος είναι ο παρακάτω και προκύπτει από το
confusion matrix:

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

•

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁

Η ευαισθησία (sensitivity). Ευαισθησία ορίζεται ως ο αριθμός των ορθών εγγραφών
που έχει κατορθώσει να βρει ο ταξινομητής και δίνεται από τον παρακάτω τύπο όπου
όμοια και αυτός προκύπτει από το confusion matrix.

Sensitivity =

•

𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑁

Η εξειδίκευση (specificity). To συγκεκριμένο μέτρο, ορίζεται ως το ποσοστό των
λανθασμένων εγγραφών οι οποίες έχουν κατηγοριοποιηθεί από το ταξινομητή ως ορθές
και δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

Specificity =

𝑇𝑁
𝑇𝑁+𝐹𝑃

7.2 Αποτελέσματα με τη χρήση του SMOTE
Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την ακρίβεια, την ευαισθησία και την
εξειδίκευση για τους πέντε ταξινομητές που χρησιμοποιήθηκαν για την αναδειγματοληψία με
τον αλγόριθμο SMOTE.

Ανάλυση χρόνου-συχνότητας ηλεκτροϋστερογραφημάτων με στόχο την πρόγνωση πρόωρου τοκετού
Ειρήνη Κελίδου , Ελένη Μπελογιάννη | Κοζάνη , 2019

79

IBK

Ακρίβεια
Ευαισθησία
Εξειδίκευση

Μέσος
Όρος

Τυπική
απόκλιση

Διακύμανση

82,6 %
67,9 %
97,3 %

86,4 %
76,3 %
96,6 %

83,9 %
74,4 %
93,5 %

Απόλυτο
σφάλμα της
μέσης τιμής
87 %
75,2 %
98,9 %

Όλα τα χαρακτηριστικά
81,1%
64,5 %
97,7 %

C4.5

Ακρίβεια
Ευαισθησία
Εξειδίκευση

Μέσος
Όρος

Τυπική
απόκλιση

Διακύμανση

77,8 %
72,5 %
83,2 %

79,5 %
74 %
58,1 %

77,8 %
73,3 %
82,4 %

Απόλυτο
σφάλμα της
μέσης τιμής
80,1 %
81,3 %
79 %

Όλα τα χαρακτηριστικά
83,7 %
79,4 %
88,2 %

MLP

Ακρίβεια
Ευαισθησία
Εξειδίκευση

Μέσος
Όρος

Τυπική
απόκλιση

Διακύμανση

71,1 %
63,4 %
79 %

73,4 %
63,4 %
83,6 %

61,1 %
35,9 %
86,3 %

Απόλυτο
σφάλμα της
μέσης τιμής
69,4 %
63,4 %
75,6 %

Όλα τα χαρακτηριστικά
74 %
69,1 %
79 %

Random Forest

Ακρίβεια
Ευαισθησία
Εξειδίκευση

Μέσος
Όρος

Τυπική
απόκλιση

Διακύμανση

88,3 %
83,6 %
93,1 %

89,3 %
85,5 %
93,1 %

89,1 %
86,6 %
91,6 %

Απόλυτο
σφάλμα της
μέσης τιμής
90,6 %
88,9 %
92,4 %

Όλα τα χαρακτηριστικά
90,6 %
86,6 %
94,7 %

SVM

Ακρίβεια
Ευαισθησία
Εξειδίκευση

Μέσος
Όρος

Τυπική
απόκλιση

Διακύμανση

86,8 %
95 %
78,6 %

53,1 %
100 %
6,1 %

49,6 %
49,6 %
49,6 %

Απόλυτο
σφάλμα της
μέσης τιμής
59,3 %
100 %
18,7 %

Όλα τα χαρακτηριστικά
49,6 %
49,6 %
49,6 %

Πίνακας 5. Αποτελέσματα για τους πέντε ταξινομητές με χρήση SMOTE.
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Στο παρακάτω συγκριτικό γράφημα παρουσιάζονται η ακρίβεια η ευαισθησία και η
εξειδίκευση για την αναδειγματοληψία με τον αλγόριθμο SMOTE για τους πέντε ταξινομητές
που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία για τα arff αρχεία όλων των
χαρακτηριστικών.

SMOTE

94,7

ΙΒΚ

J48

MLP

RANDOM
FOREST

49,6

49,6

49,6

79

69,1

74

86,6

Εξειδίκευση

90,6

Ευαισθησία

88,2

79,4

64,5

81,1

83,7

97,7

Ακρίβεια

SVM

Εικόνα 36. Αποτελέσματα (%) με χρήση του SMOTE για τους πέντε ταξινομητές

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, ο αλγόριθμος SMOTE έχει συγκεντρώσει ποσοστό
ακρίβειας 81,7 % για τον ταξινομητή IBK σημειώνοντας αρκετά χαμηλότερο ποσοστό για την
ευαισθησία (64,5%) ενώ έχει σημειώσει το υψηλότερο ποσοστό 97,7 % για την εξειδίκευση
σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους ταξινομητές. Για τον ταξινομητή του δέντρου αποφάσεων
C4.5 έχουν σημειωθεί τα ποσοστά 83,7% , 79,4% ,88,2% για την ακρίβεια την ευαισθησία και
την εξειδίκευση αντίστοιχα. Ο ταξινομητής του πολυεπίπεδου Perceptron σημείωσε ποσοστά
74 % , 69,1 % , 79% για την ακρίβεια την ευαισθησία και την εξειδίκευση αντίστοιχα. Στον
ταξινομητή των τυχαίων δασών έχουμε πολλά υποσχόμενα ποσοστά επιτυχίας πρόβλεψης
όπου και σημειώθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά με 90,6 % και 86,6 % για την ακρίβεια και την
ευαισθησία αντίστοιχα και ποσοστό 94,7 % για την εξειδίκευση. Τέλος τα ποσοστά για τον
ταξινομητή SVM είναι σημαντικά χαμηλότερα διατηρώντας ένα σταθερό ποσοστό 49,6 % για
την ακρίβεια, την ευαισθησία και την εξειδίκευση.

7.3 Αποτελέσματα με τη μέθοδο της επανατοποθέτησης
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την ακρίβεια, την ευαισθησία
και την εξειδίκευση για τους πέντε ταξινομητές που χρησιμοποιήθηκαν για την
αναδειγματοληψία με την μέθοδο της επανατοποθέτησης.
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IBK

Ακρίβεια
Ευαισθησία
Εξειδίκευση

Μέσος
Όρος

Τυπική
απόκλιση

Διακύμανση

87,2 %
85,1 %
94,7 %

88,7 %
86,3 %
97,4 %

86,3 %
84 %
94,7 %

Απόλυτο
σφάλμα της
μέσης τιμής
86,9 %
84,7 %
94,7 %

Όλα τα χαρακτηριστικά
82,8%
78,6 %
97,4 %

C4.5

Ακρίβεια
Ευαισθησία
Εξειδίκευση

Μέσος
Όρος

Τυπική
απόκλιση

Διακύμανση

80,7 %
86,6 %
60,5 %

76,9 %
95,4 %
13,2 %

76,9 %
95,4 %
13,2 %

Απόλυτο
σφάλμα της
μέσης τιμής
79,5 %
94,7 %
27,6 %

Όλα τα χαρακτηριστικά
81,6 %
85,1 %
69,7 %

MLP

Ακρίβεια
Ευαισθησία
Εξειδίκευση

Μέσος
Όρος

Τυπική
απόκλιση

Διακύμανση

75,1 %
85,5 %
39,5 %

74,5 %
90,5 %
19,7 %

76,2 %
96,9 %
7,9 %

Απόλυτο
σφάλμα της
μέσης τιμής
76,9 %
90,5 %
30,3 %

Όλα τα χαρακτηριστικά
79,5 %
83,6 %
65,8 %

Random Forest

Ακρίβεια
Ευαισθησία
Εξειδίκευση

Μέσος
Όρος

Τυπική
απόκλιση

Διακύμανση

98,2 %
99,2 %
94,7 %

97,9 %
98,9 %
94,7 %

98,2 %
99,2 %
94,7 %

Απόλυτο
σφάλμα της
μέσης τιμής
98,8 %
100 %
94,7 %

Όλα τα χαρακτηριστικά
98,8 %
100 %
94,7 %

SVM

Ακρίβεια
Ευαισθησία
Εξειδίκευση

Μέσος
Όρος

Τυπική
απόκλιση

Διακύμανση

94,3 %
98,9 %
78,9 %

98,8 %
100 %
94,7 %

98,8 %
100 %
94,7 %

Απόλυτο
σφάλμα της
μέσης τιμής
98,8 %
100 %
94,7 %

Πίνακας όλων των
χαρακτηριστικών
98,8 %
100 %
94,7 %

Πίνακας 6. Αποτελέσματα για τους πέντε ταξινομητές με χρήση επανατοποθέτησης.
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Στο παρακάτω συγκριτικό γράφημα παρουσιάζονται η ακρίβεια η ευαισθησία και η
εξειδίκευση για την αναδειγματοληψία με τη μέθοδο της επανατοποθέτησης για τους 5
ταξινομητές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία για τα arff αρχεία
όλων των χαρακτηριστικών.

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

J48

94,7

100

98,8

94,7

83,6
65,8

79,5

69,7

85,1

81,6

97,4
78,6

82,8

IBK

Εξειδίκευση

100

Ευαισθησία

98,8

Ακρίβεια

MLP

RANDOM
FOREST

SVM

Εικόνα 37. Αποτελέσματα (%) με χρήση επανατοποθέτησης για τους πέντε ταξινομητές

Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα (Εικόνα 38) το πείραμα με αναδειγματοληψία με την
μέθοδο της επανατοποθέτησης, έχει συγκεντρώσει ποσοστό ακρίβειας 82,8 % για τον
ταξινομητή IBK σημειώνοντας ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό για την ευαισθησία (78,6%)
ενώ έχει σημειώσει το υψηλότερο ποσοστό 97,4 % για την εξειδίκευση σε σχέση με όλους
τους υπόλοιπους ταξινομητές. Για τον ταξινομητή του δέντρου αποφάσεων J48 έχουν
σημειωθεί τα ποσοστά 81,6% , 85,1% ,69,7% για την ακρίβεια την ευαισθησία και την
εξειδίκευση αντίστοιχα. Ο ταξινομητής του πολυεπίπεδου Perceptron σημείωσε ποσοστά 79,6
% , 83,6 % , 65,8% για την ακρίβεια την ευαισθησία και την εξειδίκευση αντίστοιχα. Στον
ταξινομητή των τυχαίων δασών έχουμε πολλά υποσχόμενα ποσοστά επιτυχίας πρόβλεψης
όπου και σημειώθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά με 98,8 % και 100 % για την ακρίβεια και την
ευαισθησία αντίστοιχα και ποσοστό 94,7 % για την εξειδίκευση. Τέλος τα ποσοστά για τον
ταξινομητή SVM είναι επίσης τα υψηλότερα με 98,8 % και 100 % για την ακρίβεια και την
ευαισθησία αντίστοιχα και ποσοστό 94,7 % για την εξειδίκευση, όμοια με τον ταξινομητή των
τυχαίων δασών. Εντύπωση προκαλεί το πόσο υψηλότερα είναι τα ποσοστά του ταξινομητή
SVM στο συγκεκριμένο πείραμα που πραγματοποιήθηκε αναδειγματοληψία με τη μέθοδο της
επανατοποθέτησης έναντι των αποτελεσμάτων του για την αναδειγματοληψία με τον
αλγόριθμο SMOTE.

Ανάλυση χρόνου-συχνότητας ηλεκτροϋστερογραφημάτων με στόχο την πρόγνωση πρόωρου τοκετού
Ειρήνη Κελίδου , Ελένη Μπελογιάννη | Κοζάνη , 2019

83

7.4 Αποτελέσματα με αναδειγματοληψία του Weka
Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την ακρίβεια, την ευαισθησία και την
εξειδίκευση για τους πέντε ταξινομητές που χρησιμοποιήθηκαν για την αναδειγματοληψία με
εργαλείο το Resampling του Weka.
Στο παρακάτω συγκριτικό γράφημα παρουσιάζονται η ακρίβεια η ευαισθησία και η
εξειδίκευση για την αναδειγματοληψίας με τη μέθοδο resampling weka για τους 5 ταξινομητές
που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία για τα arff αρχεία όλων των
χαρακτηριστικών.

RESAMPLING WEKA

J48

66,7

84,8

100

84,8

96,9

99,6

94,7
72,7

IBK

Εξειδίκευση

96,6

Ευαισθησία

89

93,5

89,3

86,4

94,3

92,7

Ακρίβεια

MLP

RANDOM FOREST

SVM

Εικόνα 38. Αποτελέσματα (%) με χρήση του αναδειγματοληψίας του Weka για τους πέντε ταξινομητές

Στο πείραμα με την αναδειγματοληψία με το εργαλείο resampling του weka, παρατηρούμε
γενικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας με το χαμηλότερο να σημειώνεται για την εξειδίκευση στον
ταξινομητή MLP και το οποίο διαμορφώθηκε σε 66,7%. Τα υψηλότερα ποσοστά για την
ακρίβεια και την ευαισθησία διαμορφώνονται για τον ταξινομητή SVM στα 96, 9 % και 100%
αντίστοιχα. Επίσης και για το τρίτο πείραμα το υψηλότερο ποσοστό για την εξειδίκευση
συναντάται στον ταξινομητή IBK όπου και διαμορφώνεται στο 86,4 %. Τα ποσοστά για τον
ταξινομητή τυχαίων δασών παραμένουν υψηλά όπως και στα προηγούμενα δύο πειράματα
αναδειγματοληψίας με την ευαισθησία την ακρίβεια και την εξειδίκευση να έχουν ποσοστά
96,6% , 99,6% , 84,8 % αντίστοιχα, ελάχιστα χαμηλότερα από του ταξινομητή SVM.
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IBK

Ακρίβεια
Ευαισθησία
Εξειδίκευση

Μέσος
Όρος

Τυπική
απόκλιση

Διακύμανση

94,2 %
96,6 %
84,8 %

93,3 %
95,4 %
84,8 %

92,4 %
94,3 %
84,8 %

Απόλυτο
σφάλμα της
μέσης τιμής
92,7 %
94,3 %
86,4 %

Όλα τα χαρακτηριστικά
92,7 %
94,3 %
86,4 %

C4.5

Ακρίβεια
Ευαισθησία
Εξειδίκευση

Μέσος
Όρος

Τυπική
απόκλιση

Διακύμανση

88,7 %
92 %
75,8 %

90,2 %
93,5 %
77,3 %

89,9 %
93,5 %
75,8 %

Απόλυτο
σφάλμα της
μέσης τιμής
87,5 %
90,5 %
75,8 %

Όλα τα χαρακτηριστικά
89,3 %
93,5 %
72,7 %

MLP

Ακρίβεια
Ευαισθησία
Εξειδίκευση

Μέσος
Όρος

Τυπική
απόκλιση

Διακύμανση

84,8 %
92 %
56,1 %

82,1 %
91,6 %
43,9 %

81,1 %
97,7 %
15,2 %

Απόλυτο
σφάλμα της
μέσης τιμής
84,8 %
92,8 %
53 %

Όλα τα χαρακτηριστικά
89 %
94,7 %
66,7 %

Random Forest

Ακρίβεια
Ευαισθησία
Εξειδίκευση

Μέσος
Όρος

Τυπική
απόκλιση

Διακύμανση

96,9 %
100 %
84,8 %

96,1 %
98,9 %
84,8 %

96,3 %
98,9 %
86,4 %

Απόλυτο
σφάλμα της
μέσης τιμής
96,9 %
99,6 %
86,4 %

Όλα τα χαρακτηριστικά
96,6 %
99,6 %
84,8 %

SVM

Ακρίβεια
Ευαισθησία
Εξειδίκευση

Μέσος
Όρος

Τυπική
απόκλιση

Διακύμανση

96,1 %
99,6 %
81,8 %

96,9 %
100 %
84,8 %

96,9 %
100 %
84,8 %

Απόλυτο
σφάλμα της
μέσης τιμής
96,9 %
100 %
84,8 %

Όλα τα χαρακτηριστικά
96,9 %
100 %
84,8 %

Πίνακας 7. Αποτελέσματα για τους πέντε ταξινομητές με χρήση αναδειγματοληψίας του Weka.
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7.5
Σύγκριση
αποτελεσμάτων
αναδειγματοληψίας.

μεταξύ

των

τεχνικών

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται μια σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών πειραμάτων
αναδειγματοληψίας για όλους τους ταξινομητές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα
σε σχέση με το ποσοστό των εγκύων που η διαγνωστική δοκιμή ήταν σωστή, δηλαδή την
ακρίβεια της ταξινόμησης.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

98,8

96,9

90,6

96,6

RESAMPLING WEKA

49,6

74

79,5

89

89,3

83,7

81,6

92,7
81,1

82,8

SMOTE

98,8

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

IBK

J48

MLP

RANDOM FOREST

SVM

Εικόνα 39. Αποτελέσματα (%) της ακρίβειας ταξινόμησης, για όλους τους ταξινομητές με όλες τις τεχνικές
αναδειγματοληψίας.

Όπως φαίνεται στο γράφημα (Εικόνα 40) ως επί το πλείστον τα καλύτερα αποτελέσματα
επετεύχθησαν με την αναδειγματοληψίας με το εργαλείο resampling του weka έχοντας όμως
και μέγιστα για τους ταξινομητές τυχαίων δασών και SVM από την αναδειγματοληψία με τη
μέθοδο της επανατοποθέτησης. Η αναδειγματοληψία με τον αλγόριθμο SMOTE έδωσε τα
καλύτερα αποτελέσματα για τον ταξινομητή δέντρου αποφάσεων J48 με ποσοστό 89,3% . Τα
καλύτερα αποτελέσματα αναφορικά με την ακρίβεια ταξινόμησης, σε σχέση με όλες τις
μεθόδους αναδειγματοληψίας δόθηκαν από τον ταξινομητή των τυχαίων δασών με
αναδειγματοληψία επανατοποθέτησης και ποσοστό 98,8%.
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Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται μια σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών πειραμάτων
αναδειγματοληψίας για όλους τους ταξινομητές που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την
αναλογία των περιπτώσεων που κατηγοριοποιήθηκαν σωστά σε μια κλάση, προς τον συνολικό
αριθμό των περιπτώσεων που ανήκουν σε αυτή την κλάση, δηλαδή το ποσοστό ευαισθησίας
της ταξινόμησης.

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

100

100

99,6
86,6

100

94,7

RESAMPLING WEKA

69,1

83,6

79,4

85,1

49,6

64,5

78,6

SMOTE

93,5

94,3

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

IBK

J48

MLP

RANDOM FOREST

SVM

Εικόνα 40. Αποτελέσματα (%) της ευαισθησίας, για όλους τους ταξινομητές με όλες τις τεχνικές αναδειγματοληψίας.

Όπως φαίνεται στο γράφημα (Εικόνα 41) ως επί το πλείστων τα καλύτερα αποτελέσματα
επετεύχθησαν με την αναδειγματοληψία με το εργαλείο resampling του weka έχοντας όμως
και μέγιστα για τους ταξινομητές τυχαίων δασών και SVM από την αναδειγματοληψία με τη
μέθοδο της επανατοποθέτησης. Όμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και για το ποσοστό
ακρίβειας της ταξινόμησης. Τα καλύτερα αποτελέσματα αναφορικά με την ευαισθησία της
ταξινόμησης, σε σχέση με όλες τις μεθόδους αναδειγματοληψίας δόθηκαν από τον ταξινομητή
των τυχαίων δασών καθώς και αυτόν του SVM με αναδειγματοληψία επανατοποθέτησης και
ποσοστό 100%.
Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται μια σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών πειραμάτων
αναδειγματοληψίας για τους ταξινομητές IBK, δέντρο απόφασης J48, πολυεπίπεδο Perceptron,
ταξινομητή τυχαίων δασών και τέλος ταξινομητή SVM σε σχέση με το ποσοστό που δείχνει
κατά πόσο ο πρόωρος τοκετός δεν υπάρχει, δεδομένου ότι πραγματικά δεν υπάρχει, δηλαδή το
ποσοστό εξειδίκευσης της ταξινόμησης.
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

84,8

66,7

79

49,6

65,8

72,7

84,8

94,7

94,7

88,2
69,7

86,4

RESAMPLING WEKA

94,7

SMOTE

97,7

97,4

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

IBK

J48

MLP

RANDOM FOREST

SVM

Εικόνα 41. Αποτελέσματα (%) της εξειδίκευσης, για όλους τους ταξινομητές με όλες τις τεχνικές αναδειγματοληψίας.

Στο συγκριτικό γράφημα αναφορικά με τα ποσοστά εξειδίκευσης της ταξινόμησης
παρατηρούμε μια σαφή διαφοροποίηση ,έναντι των συγκριτικών γραφημάτων για την
ευαισθησία και την ακρίβεια, η οποία εστιάζεται στο ότι τα ποσοστά για την
αναδειγματοληψία με το εργαλείο resampling του weka δεν είναι τόσο υψηλά. Αντιθέτως
έχουν σημειωθεί πολύ καλύτερα αποτελέσματα για την αναδειγματοληψία με τον αλγόριθμο
SMOTE, κάτι τέτοιο όμως κατά πάσα πιθανότητα να μην ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα καθώς έχουν συντεθεί τεχνητά δεδομένα για τις πρόωρες καταγραφές
αυξάνοντας αυτές από 38 σε 262 όπως έχει προαναφερθεί και σε προηγούμενες παραγράφους.
Επομένως για μια ακόμα φορά το πείραμα με την μέθοδο της επανατοποθέτησης εμφανίζει τα
καλύτερα αποτελέσματα με ποσοστά 97,4 % και 94,7 % για τους ταξινομητές IBk και
τυχαίων δασών αντίστοιχα.
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7.6 Συγκριτική μελέτη.
Στο παρόν κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια σύγκριση μεταξύ των μεθόδων ανάλυσης των
σημάτων για την ίδια βάση δεδομένων. Αρχικά γίνεται σύγκριση των συχνοτήτων
επεξεργασίας. Στη συνέχεια των χαρακτηριστικών, της ταξινόμησης, της εξισορρόπησης
δεδομένων, της επικύρωσης αποτελεσμάτων και τέλος των αποτελεσμάτων. Στο τέλος ο
πίνακας (14) είναι ένας συγκριτικός πίνακας των ερευνών συμπεριλαμβανομένης και αυτής
της έρευνας για το σύνολο των δεδομένων.
Η μελέτη [9] περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα σήματα ΗΜΓ μήτρας μπορούν να
επεξεργαστούν μέσω διαφορετικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη συχνότητα. Η μελέτη
χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές γραμμικής και μη γραμμικής επεξεργασίας σήματος, μέσω
τριών διαφορετικών καναλιών , σε τρεις ζώνες συχνοτήτων, όπως 0,08-4 Hz, 0,3-4 Hz και 0,33 Hz, για τον διαχωρισμό των πρόωρων από τους φυσιολογικούς τοκετούς. Ωστόσο,
διαπιστώθηκε ότι η ηλεκτρική δραστηριότητα της μήτρας εμφανίζεται εντός του 1Hz και ότι ο
καρδιακός ρυθμός της μητέρας (ECG) είναι πάντα υψηλότερος από το 1Hz. Επιπλέον, το 95%
των ασθενών που μετρήθηκαν είχαν ρυθμούς αναπνοής 0,33 Ηz ή λιγότερο. Ως εκ τούτου, στις
έρευνες [10], [11], [13] θεωρήθηκε ότι ένα φίλτρο ζώνης 0,34-1 Hz απομάκρυνε τον
περισσότερο ανεπιθύμητο θόρυβο. Συγκεκριμένα στις έρευνες [10], [13] τα σήματα για το 3ο
κανάλι διηθήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα αναλογικό τριπλό φίλτρο Butterworth σε φίλτρο
ζώνης 0,34-1 Hz η οποία περιέχει τις περισσότερες πληροφορίες ΗΥΓ, όπως και στο [11] με
επικέντρωση στο πρωτογενές σήμα του 3ου καναλιού. Στην έρευνα [12] έγινε η ίδια επιλογή
σε εύρος συχνότητας 0.3-1Hz. Ήδη από προγενέστερες έρευνες είχε παρατηρηθεί ότι στις
ΗΥΓ καταγραφές η περισσότερη πληροφορία συγκεντρώνεται σε εύρος συχνότητας από 0.33
έως 4 Hz αλλά δεν είχε εξεταστεί ξανά το εύρος αυτό σε ακόμα μικρότερες υπό-ζώνες. Έτσι ,
στην έρευνα [16] όλα τα κανάλια των καταγραφών φιλτραρίστηκαν στις εξής μικρότερες
ζώνες: 0.33-0.65 Hz , 0.65-1Hz , 1-2Hz, 2-3Hz και 3-4Ηz , όπως επίσης στην [15]
εξετάστηκε το φιλτράρισμα του σήματος χρησιμοποιώντας διάφορες υποζώνες συχνότητας
(0.08-4 Hz, 0.3-4 Hz, 0.3-3 Hz, 0.34-1 Hz).
Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, σε αυτή την έρευνα εξετάστηκαν τα σήματα του τρίτου
καναλιού για εύρος συχνότητας 0,3-4 Hz.

Αναφορά
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[15]
[16]
Αυτή η έρευνα

Κανάλι/ Συχνότητα
Όλα/ 0.08-4Hz, 0.3-4Hz, 0.3-3 Hz
Κανάλι 3/ 0.34-1Hz
Κανάλι 3/ 0.34-1Hz
Κανάλι 3/ 0.3-1Hz
Κανάλι 3/ 0.34-1Hz
Όλα/ 0.34-1Hz, 0.3-4Hz
Όλα/ 0.33-5Hz
Κανάλι 3/ 0.3-4 Hz
Πίνακας 8. Σύγκριση των Καναλιών/Συχνοτήτων για όλες τις έρευνες.
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Σε μελέτες πάνω στην ίδια βάση δεδομένων, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάλυση των
σημάτων έγινε εξαγωγή διαφόρων γραμμικών και μη γραμμικών χαρακτηριστικών. Κάποιες
τεχνικές γραμμικής επεξεργασίας που επιλέχθηκαν είναι η ρίζα ενδιάμεσης τετραγωνικής
τιμής του σήματος στις έρευνες [9], [10], [11], [13] όπως επίσης ο υπολογισμός της διάμεσης
συχνότητας του φάσματος ισχύος στην πλειοψηφία των ερευνών [9], [10], [11], [13], [15].
Επιπλέον, ο υπολογισμός κορυφής είναι ένα γραμμικό χαρακτηριστικό το οποίο υπολογίστηκε
στις μελέτες [10], [11], [13]. Ένα μη γραμμικό χαρακτηριστικό με πολύ ικανοποιητικά
αποτελέσματα είναι η εντροπία δείγματος, η οποία υπολογίστηκε στις έρευνες [9], [10], [11],
[12], [15].
Επιπλέον, η τεχνική γραμμικής επεξεργασίας, προσδιορισμός της αυτοσυσχέτισης μηδενικής
διέλευσης επιλέχθηκε στην έρευνα [9], όπως και οι επιλεγμένες μη-γραμμικές τεχνικές, η
εκτίμηση του μεγίστου εκθέτη Lyapunov και η διάσταση συσχέτισης. Στην έρευνα [12]
προτάθηκε ένας καινοτόμος αλγόριθμος ο οποίος συνδυάζει την τεχνική EMD (Empirical
Mode Decomposition) σε συνδυασμό με WPD έξι επιπέδων. Τα χαρακτηριστικά που
εξήχθησαν είναι η μορφοκλασματική διάσταση, fuzzy entropy, υπολογισμός
διατεταρτημοριακού διαστήματος, μέση απόλυτη απόκλιση, μέση ενέργεια σήματος και μέση
ενέργεια Teager-Kaiser. Κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά που επιλέχθηκαν είναι η μέση
απόλυτη τιμή, ολοκλήρωση τετραγωνικής τιμής, μήκος κυματιδίου, log detector, η απόλυτη
διαφορά της μέσης τυπικής απόκλισης, ο υπολογισμός μεγίστου μορφοκλασματικής διάστασης
και η μέση αλλαγή πλάτους στην έρευνα [13] όπως έχει προαναφερθεί στο κεφάλαιο 3.3.
Τέλος, από την έρευνα [16] εξήχθησαν τα χαρακτηριστικά fractional Energy, Spectral Entropy,
Approximate Entropy.
Στην δική μας μελέτη εξετάστηκαν τα χαρακτηριστικά της τυπικής απόκλισης, της
διακύμανσης, του μέσου όρου και του απόλυτου σφάλματος της μέσης τιμής.

Αναφορά
[9]
[10]
[11]

[12]

[13]

Χαρακτηριστικά
Ρίζα ενδιάμεσης τετραγωνικής τιμής, υπολογισμός διάμεσης συχνότητας του
φάσματος ισχύος, προσδιορισμός αυτοσυσχέτισης μηδενικής διέλευσης,
Μέγιστος εκθέτης Lyapunov, διάσταση συσχέτισης και εντροπία δείγματος
Ρίζα ενδιάμεσης τετραγωνικής τιμής, υπολογισμός κορυφής και διάμεσης
συχνότητας του φάσματος ισχύος, εντροπία δείγματος
Ρίζα ενδιάμεσης τετραγωνικής τιμής, υπολογισμός κορυφής και διάμεσης
συχνότητας του φάσματος ισχύος, εντροπία δείγματος
Μορφοκλασματική διάσταση, fuzzy entropy, υπολογισμός
διατεταρτημοριακού διαστήματος, μέση απόλυτη απόκλιση, μέση ενέργεια
σήματος, μέση ενέργεια Teager-Kaiser, εντροπία δείγματος, μέση τυπική
απόκλιση
Μέση απόλυτη τιμή, ολοκλήρωση τετραγωνικής τιμής, μήκος κυματιδίου,
log detector, ρίζα ενδιάμεσης τετραγωνικής τιμής, διακύμανση,
απόλυτη διαφορά της μέσης τυπικής απόκλισης, υπολογισμός μεγίστου
μορφοκλασματικής διάστασης, μέση αλλαγή πλάτους,
υπολογισμός κορυφής και διάμεσης συχνότητας του φάσματος ισχύος
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[15]
[16]
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διάμεση συχνότητα φάσματος ισχύος, εντροπία δείγματος
Μορφοκλασματική ενέργεια, εντροπία φάσματος, προσεγγιστική εντροπία
Μέση τυπική απόκλιση, μέσος όρος, διακύμανση , απόλυτο σφάλμα της
μέσης τιμής
Πίνακας 9. Σύγκριση των χαρακτηριστικών για όλες τις έρευνες.

Στις διάφορες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν πάνω στη βάση δεδομένων οι εγγραφές
ταξινομήθηκαν με χρήση ταξινομητών, οι οποίοι ως επί το πλείστων ανήκουν είτε στην
κατηγορία των νευρωνικών δικτύων είτε στην κατηγορία των δέντρων αποφάσεων.
Στις μελέτες [11], [12], [15] έγινε αξιοποίηση των ταξινομητών LDA και QDA καθώς και
ταξινομητών εύρεσης κοντινότερων γειτόνων. Ο ταξινομητής LDA είναι ιδιαίτερα χρήσιμος
όταν οι δύο κατηγορίες δεν ακολουθούν κανονική κατανομή ενώ αντιθέτως ο ταξινομητής
QDA υποθέτει ότι οι κλάσεις κατανέμονται κανονικά με πίνακες μεταβλητής συνάφειας τάξης,
επιτρέποντας έτσι τη λήψη ενός συνόλου βέλτιστων λειτουργιών διάκρισης. Οι ταξινομητές
της εύρεσης κοντινότερων γειτόνων, και πιο συγκεκριμένα ο k-NN, είναι επίσης πολύ
διαδεδομένοι διότι δεν χρειάζεται να σχεδιάσουν ή να μάθουν κάποιο μοντέλο και έτσι
μπορούν να προσαρμόζονται εύκολα σε αλλαγές. Ο ταξινομητής k-NN χρησιμοποιήθηκε και
στην παρούσα μελέτη.
Ο ταξινομητής SVM που ανήκει στην κατηγορία των νευρωνικών δικτύων, προσπαθεί να βρει
ένα υπερεπίπεδο απόφασης το οποίο να διαχωρίζει το σύνολο των παραδειγµάτων
εκπαίδευσης µε τέτοιο τρόπο ώστε τα παραδείγματα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία να
είναι στη ίδια πλευρά του υπερεπιπέδου. Χρησιμοποιήθηκε στις μελέτες [11], [12], [15] καθώς
επίσης και στην παρούσα διπλωματική εργασία. Στην δική μας έρευνα και πιο συγκεκριμένα
για την αναδειγματοληψία με τον αλγόριθμο SMOTE δεν έδωσε τόσο ικανοποιητικά
αποτελέσματα.
Αναφορικά, κάποιοι ακόμα ταξινομητές νευρωνικών δικτύων που χρησιμοποιήθηκαν στις
έρευνες [10], [13] είναι οι back-propagation feedforward NN και Levenberg– Marquardt feedforward NN. Στον πρώτο, το δίκτυο εκπαιδεύεται για να χαρτογραφήσει ένα σύνολο
δεδομένων εισόδου με επαναληπτική προσαρμογή των βαρών. Οι πληροφορίες από τις
εισόδους τροφοδοτούνται μέσω του δικτύου για τη βελτιστοποίηση του βάρους μεταξύ των
νευρώνων. Επιπλέον, η βελτιστοποίηση των βαρών γίνεται με την οπίσθια διάδοση του
σφάλματος κατά τη διάρκεια του σταδίου κατάρτισης ή εκμάθησης. Στη συνέχεια, διαβάζει τις
τιμές εισόδου και εξόδου στο σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης και αλλάζει την τιμή των
ζυγισμένων συνδέσεων για να μειώσει τη διαφοροποίηση μεταξύ των προβλεπόμενων και των
παρατηρούμενων τιμών. Το σφάλμα στην πρόβλεψη μειώνεται κατά τη διάρκεια αρκετών
κύκλων εκπαίδευσης έως ότου το δίκτυο φθάσει στο καλύτερο επίπεδο ακρίβειας
ταξινόμησης, αποφεύγοντας την υπερφόρτωση. Παρόμοιο τρόπο λειτουργίας έχει και ο
ταξινομητής Levenberg– Marquardt feed-forward NN ο οποίος είναι πολύ πιο εντατικός στη
μνήμη. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του σταδίου κατάρτισης, η εκπαίδευση διακόπτεται όταν
επιτυγχάνεται η απόδοση σε ένα τεχνητά δημιουργημένο σύνολο συντονισμού 1000 δειγμάτων
ανά κλάση (βάσει παρεμβολής κοντινότερων γειτόνων) και στη συνέχεια δεν βελτιώνεται
πλέον.
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Στις έρευνες [12], [15], [16] χρησιμοποιήθηκαν και ταξινομητές που ανήκουν στα δέντρα
απόφασης. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα [16] όπως και στην παρούσα μελέτη
χρησιμοποιήθηκε ο ταξινομητής τυχαίων δασών που είναι μια μέθοδος που συνδυάζει πολλά
διαφορετικά δέντρα απόφασης και φέρει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα όπως θα αναφερθεί
παρακάτω. Στην έρευνα [12] χρησιμοποιήθηκε επίσης ένας αλγόριθμος ταξινόμησης που
χρησιμοποιεί δυαδικό διαχωρισμό και οι κλάσεις αποφασίζονται μέσω μιας σειράς κανόνων
απόφασης. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε επιπλέον ο αλγόριθμος απόφασης C4.5
που ανήκει επίσης στην κατηγορία των δέντρων αποφάσεων.

Αναφορά
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[15]
[16]
Αυτή η έρευνα

Ταξινόμηση
Student’s t-test
backpropagation feedforward NN, Levenberg-Marquardt feed-forward NN,
automatic NN, radial basis function NN, random NN, perceptron γραμμικός
ταξινομητής
LDA, QDA, uncorrelated normal density, polynomial, logistic, εύρεση
κοντινότερων γειτόνων, δέντρα απόφασης, Parzen, SVM
LDA, QDA, δένδρα αποφάσεων, εύρεση κοντινότερων γειτόνων, radial basis
functions, SVM
back-propagation feedforward NN, Levenberg– Marquardt feed-forward NN,
perceptron γραμμικός ταξινομητής, radial basis function NN, random NN,
voted perceptron, discriminative restricted Boltzmann machine
Εύρεση κοντινότερων γειτόνων, LDA, QDA, SVM και DT
Ταξινομητής τυχαίων δασών
Εύρεση κοντινότερων γειτόνων, δέντρα αποφάσεων, multilayer Perceptron,
ταξινομητής τυχαίων δασών, SVM
Πίνακας 10. Σύγκριση των ταξινομήσεων για όλες τις έρευνες.

Για το πρόβλημα μεταξύ της ανισορροπίας των δεδομένων πρόωρων και μη καταγραφών που
έχει συναντηθεί στη βάση δεδομένων από όλες τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν,
χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές αναδειγματοληψίας. Στις μελέτες [10], [11], [13], [15]
χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος αναδειγματοληψίας SMOTE παράγοντας συνθετικά δεδομένα
και δημιουργώντας 262 πρόωρες καταγραφές, από τις αρχικές 38, φέρνοντας τες σε ισορροπία
με τις 262 καταγραφές που κατέληξαν σε φυσιολογικό τοκετό. Στην παρούσα έρευνα μία, εκ
των τριών συνολικά, τεχνική αναδειγματοληψίας ήταν ο συγκεκριμένος αλγόριθμος
παράγοντας επίσης 262 συνθετικά δεδομένα πρόωρων καταγραφών. Στη μελέτη [16]
χρησιμοποιήθηκε η αναδειγματοληψία με τη μέθοδο της επανατοποθέτησης διπλασιάζοντας
τις 38 υπάρχουσες πρόωρες καταγραφές σε 76. Με τον ίδιο τρόπο έγινε χρήση της
συγκεκριμένης μεθόδου και στην παρούσα μελέτη. Στη μελέτη [12] χρησιμοποιήθηκε ο
αλγόριθμος ADASYN για την αύξηση των πρόωρων καταγραφών από 38 σε 244. Στην
παρούσα διπλωματική εργασία, πέρα από τις δύο προαναφερθείσες τεχνικές, έγινε επίσης
αναδειγματοληψία με το εργαλείο resampling της πλατφόρμας του Weka αυξάνοντας τις 38
πρόωρες καταγραφές σε 262.
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Αναφορά
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[15]
[16]
Αυτή η έρευνα

Εξισορρόπηση Δεδομένων
SMOTE (σύνθεση 262 πρόωρων εγγραφών)
SMOTE (σύνθεση 262 πρόωρων εγγραφών)
ADASYN (αύξηση πρόωρων εγγραφών από 38 σε 244)
SMOTE (σύνθεση 262 πρόωρων εγγραφών)
SMOTE (σύνθεση 262 πρόωρων εγγραφών)
Επανατοποθέτηση (διπλασιασμός των πρόωρων εγγραφών από 38 σε 76)
Επανατοποθέτηση (διπλασιασμός των πρόωρων εγγραφών από 38 σε 76),
SMOTE (σύνθεση 262 πρόωρων εγγραφών), resampling (σύνθεση 262
πρόωρων εγγραφών)
Πίνακας 11. Σύγκριση της εξισορρόπησης δεδομένων για όλες τις έρευνες.

Οι μέθοδοι επικύρωσης που χρησιμοποιούνται στις έρευνες [10], [11] και καθορίζουν τη
συνολική ακρίβεια καθενός από τους ταξινομητές που χρησιμοποιούνται είναι : Holdout
Cross-Validation, N-fold cross-validation με 5 ίσα υποσύνολα (folds), Receiver Operator
Curve (ROC) και Area Under the Curve (AUC) με 30 προσομοιώσεις και τυχαία επιλεγμένες
ομάδες εκπαίδευσης και δοκιμών για κάθε προσομοίωση στην έρευνα [10] και με 100
προσομοιώσεις και τυχαία επιλεγμένες ομάδες εκπαίδευσης και δοκιμών για κάθε
προσομοίωση στην έρευνα [11]. Στην έρευνα [12] χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι επικύρωσης 5fold cross-validation και 10-fold cross-validation. Στις έρευνες [13], [15] χρησιμοποιήθηκε η
μέθοδος 5-fold cross-validation, ενώ στην έρευνα [16] όπως και στη παρούσα μελέτη
χρησιμοποιήθηκε 10-fold cross-validation.

Αναφορά
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[15]
[16]
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Επικύρωση Αποτελεσμάτων
Holdout Cross-Validation, 5-fold cross-validation, Receiver Operator Curve
(ROC) και Area Under the Curve (AUC)
Holdout Cross-Validation, 5-fold cross-validation, Receiver Operator Curve
(ROC) και Area Under the Curve (AUC)
5-fold cross-validation και 10-fold cross-validation,
5-fold cross-validation
5-fold cross-validation
10-fold cross-validation
10-fold cross-validation
Πίνακας 12. Σύγκριση της επικύρωσης αποτελεσμάτων για όλες τις έρευνες.

Στον πίνακα 13 γίνεται μια σύγκριση των αποτελεσμάτων βάσει της ευαισθησίας, της
ακρίβειας και της εξειδίκευσης σε σχέση με άλλες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν πάνω στην
ίδια βάση δεδομένων, με κοινούς ταξινομητές και μέθοδο αναδειγματοληψίας SMOTE.
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Έρευνα

Ταξινομητής

Ευαισθησία

Ακρίβεια

Εξειδίκευση

[11]

kNN

86,5%

-

82,6%

[15]

kNN

81%

64%

48%
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kNN

81,1%

97,7%

64,5%

[11]

DT

90,3%

-

82,6%
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C4.5

83,7%

79,4%

88,2%

[11]

SVM

80,7%

-

76,9%

[12]

SVM

93,85%

93,08%

92,37%

[15]

SVM

96%

79%

87%
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SVM

49,6%

49,6%

49,6%

[16]

Random Forest 97,4%

97,9%

98,1%
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Random Forest 100%

98,8%

94,7%

Πίνακας 13: Συγκριτικός πίνακας αποτελεσμάτων για τις μελέτες με κοινούς ταξινομητές.

Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα από την παρούσα
μελέτη είναι αυτά με τον ταξινομητή Random Forest και στην συνέχεια με τον ταξινομητή
C4.5, τους δύο ταξινομητές που ανήκουν στην κατηγορία των δέντρων απόφασης. Με τη
χρήση του ταξινομητή kNN τα αποτελέσματα είναι αρκετά ικανοποιητικά σε αντίθεση με τον
ταξινομητή SVM ο οποίος εμφάνισε τα χαμηλότερα ποσοστά ευαισθησίας, ακρίβειας και
εξειδίκευσης. Η ταξινόμηση με τον αλγόριθμο Random Forest κρίθηκε πιο αποδοτική με
ποσοστά ευαισθησίας 100%, ακρίβειας 98,8% και εξειδίκευσης 94,7% με μέθοδο
αναδειγματοληψίας SMOTE. Η μελέτη μας δείχνει ότι η ανάλυση των σημάτων με την
παραπάνω προσέγγιση, αποτελεί μια πολύ ακριβή μέθοδο για την διάκριση του πρόωρου από
τον φυσιολογικό τοκετό.
Ο πίνακας 14 παρουσιάζει μια σφαιρική εικόνα όλων των ερευνών, συμπεριλαμβανομένης και
της παρούσας, με στοιχεία του το φάσμα συχνοτήτων στο οποίο πραγματοποιήθηκε η
εκάστοτε έρευνα, τα εξαχθέντα χαρακτηριστικά, τους επιλεχθέντες αλγορίθμους ταξινόμησης,
τις μεθόδους αναδειγματοληψίας, τις μεθόδους επικύρωσης των αποτελεσμάτων και τέλος των
καλύτερων αποτελεσμάτων ανεξαρτήτου ταξινομητή και μεθόδου αναδειγματοληψίας.

Ανάλυση χρόνου-συχνότητας ηλεκτροϋστερογραφημάτων με στόχο την πρόγνωση πρόωρου τοκετού
Ειρήνη Κελίδου , Ελένη Μπελογιάννη | Κοζάνη , 2019

94

Ανα
φορ
ά

Κανάλι/
Χαρακτηριστικά
Συχνότητα

Ταξινόμηση

Εξισορρόπησ
η Δεδομένων

[9]

Όλα /
0.08-4Hz,
0.3-4Hz,
0.3-3 Hz

Student’s t-test

-

[10]

Κανάλι 3 /
0.34-1Hz

[11]

Κανάλι 3 /
0.34-1Hz

Backpropagation
feedforward NN,
Levenberg-Μarquardt
feed-forward NN,
automatic NN, radial
basis function NN,
random NN, perceptron
γραμμικός ταξινομητής
LDA, QDA,
uncorrelated normal
density, polynomial,
logistic, εύρεση
κοντινότερων γειτόνων,
DT, Parzen, SVM

[12]

Κανάλι 3 /
0.3-1Hz

LDA, QDA, δένδρα
αποφάσεων, εύρεση
κοντινότερων γειτόνων,
radial basis functions,
SVM

ADASYN
(αύξηση
πρόωρων
εγγραφών
από 38 σε
244)

Ρίζα ενδιάμεσης
τετραγωνικής τιμής,
υπολογισμός
διάμεσης συχνότητας
του φάσματος ισχύος,
προσδιορισμός
αυτοσυσχέτισης
μηδενικής διέλευσης,
μέγιστος εκθέτης
Lyapunov, διάσταση
συσχέτισης και
εντροπία δείγματος
Ρίζα ενδιάμεσης
τετραγωνικής τιμής,
υπολογισμός
κορυφής και
διάμεσης συχνότητας
του φάσματος ισχύος
, εντροπία δείγματος
Ρίζα ενδιάμεσης
τετραγωνικής τιμής,
υπολογισμός
κορυφής και
διάμεσης συχνότητας
του φάσματος ισχύος
, εντροπία δείγματος
Μορφοκλασματική
διάσταση, fuzzy
entropy,
Υπολογισμός
διατεταρτημοριακού
διαστήματος, μέση
απόλυτη απόκλιση,
μέση ενέργεια
σήματος, μέση
ενέργεια TeagerKaiser, εντροπία
δείγματος, μέση
τυπική απόκλιση

Επικύρ
ωση
Αποτελε
σμάτων
-

Αποτελέ
σματα

SMOTE
(σύνθεση 262
πρόωρων
εγγραφών)

Holdout
CrossValidati
on,
ROC,
AUC, 5fold CV

Ευαισθη
σία:
96.1%
Εξειδίκευ
ση:
91.9%

SMOTE
(σύνθεση 262
πρόωρων
εγγραφών)

Holdout
CrossValidati
on,
ROC,
AUC, 5fold CV
5-fold
και 10fold CV

Ευαισθη
σία:
96.7%
Εξειδίκευ
ση:
90.0%
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Ευαισθη
σία:
95.1%
Εξειδίκευ
ση:
97.3%
Ακρίβεια
: 96.3%
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[13]

Κανάλι 3 /
0.34-1Hz

Μέση απόλυτη τιμή,
ολοκλήρωση
τετραγωνικής τιμής,
μήκος κυματιδίου,
log detector, ρίζα
ενδιάμεσης
τετραγωνικής τιμής,
διακύμανση, απόλυτη
διαφορά της μέσης
τυπικής απόκλισης,
υπολογισμός
μεγίστου
μορφοκλασματικής
διάστασης, μέση
αλλαγή πλάτους,
υπολογισμός
κορυφής και
διάμεσης συχνότητας
του φάσματος ισχύος
Διάμεση συχνότητα
φάσματος ισχύος,
εντροπία δείγματος,
κλινικά δεδομένα

back-propagation
feedforward NN,
Levenberg– Marquardt
feed-forward NN,
perceptron γραμμικός
ταξινομητής, radial
basis function NN,
random NN, voted
perceptron,
discriminative
restricted Boltzmann
machine

SMOTE
(σύνθεση 262
πρόωρων
εγγραφών)

5-fold
CV

Ευαισθη
σία:
91%,
Εξειδίκευ
ση: 84%

[15]

Όλα /
0.34-1Hz
0.3-4Hz

Εύρεση κοντινότερων
γειτόνων, LDA, QDA,
SVM και DT

SMOTE
(σύνθεση 262
πρόωρων
εγγραφών)

5-fold
CV

Όλα/
0.33-5Hz

Μορφοκλασματική
ενέργεια, εντροπία
φάσματος,
προσεγγιστική
εντροπία

Ταξινομητής τυχαίων
δασών

Επανατοποθέ
τηση
(διπλασιασμό
ς των
πρόωρων
εγγραφών
από 38 σε
76)

10-fold
CV

Ευαισθη
σία: 96%
Εξειδίκευ
ση: 79%
Ακρίβεια
: 87%
Ευαισθη
σία:
97.4%
Εξειδίκευ
ση:
98.1%
PPV:
93.7%
NPV:
99.2%
Ακρίβεια
: 97.9%

[16]

Αυτ
ήη
έρευ
να

Κανάλι 3/
0.3-4 Hz

Μέση τυπική
απόκλιση, μέσος
όρος, διακύμανση ,
απόλυτο σφάλμα της
μέσης τιμής

Εύρεση κοντινότερων
γειτόνων, δέντρα
αποφάσεων, multilayer
Perceptron,
ταξινομητής τυχαίων
δασών, SVM

Επανατοποθέ
τηση
(διπλασιασμό
ς των
πρόωρων
εγγραφών
από 38 σε
76), SMOTE
(σύνθεση 262
πρόωρων
εγγραφών),
resampling
(σύνθεση 262
πρόωρων
εγγραφών)

10-fold
CV

Πίνακας 14: Συγκριτικός πίνακας.
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7.7 Μελλοντικοί στόχοι
Η επιλογή των σωστών χαρακτηριστικών είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που
αφορούν τον σχεδιασμό ενός σωστού κατηγοριοποιητή. Στην παρούσα έρευνα έχουν επιλεχθεί
κυρίως γραμμικά χαρακτηριστικά όμως έχει διαπιστωθεί ότι τα βιολογικά συστήματα λόγω
αυξημένης πολυπλοκότητας δεν ανταποκρίνονται τόσο καλά στις γραμμικές ιδιότητες .
Παρόλα αυτά, η ποιότητα των αποτελεσμάτων δίνει τη δυνατότητα να συνεχισθεί η μελέτη, η
ανάλυση και φυσικά η επέκταση όλων των μεθόδων. Σε μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσαν
να εξεταστούν και να αναλυθούν επιπλέον χαρακτηριστικά, τα οποία να απεικονίζουν
διαφορετικές πτυχές του σήματος, όπως π.χ. μη-γραμμικές ιδιότητες.
Ένα επιπλέον πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ο χρόνος καταγραφής. Στην αρχική βάση
δεδομένων οι καταγραφές είναι 25-30 λεπτά και στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε
ανάλυση του συνόλου της καταγραφής. Σε μελλοντική εργασία θα μπορούσαν να επιλεχθούν
για ανάλυση τμήματα 5 λεπτών, με χρήση παραθυροποίησης του σήματος. Εναλλακτικές
τεχνικές ανάλυσης, όπως ανάλυση χρόνου-συχνότητας και μη γραμμική ανάλυση, θα
μπορούσαν επίσης να εξετασθούν σε σχέση με την απόδοση ως προς την ανίχνευση πρόωρου
τοκετού. Επίσης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί επαναληπτική μελέτη κάνοντας χρήση και
των κλινικών δεδομένων που έχουν καταγραφεί για τα αντικείμενα της βάσης.
Μια επιπρόσθετη πρόταση για μελλοντική εργασία θα μπορούσε να ήταν η εφαρμογή της
τρέχουσας τεχνικής σε κάποια άλλη βάση δεδομένων η οποία ιδανικά θα είχε περισσότερες
καταγραφές που κατέληξαν σε πρόωρο τοκετό και κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα προέκυπτε η
ανάγκη για σύνθεση τεχνητών δεδομένων. Έτσι, τα αποτελέσματα ως προς την ανάλυση θα
ήταν πιο έγκυρα και θα καθιστούσαν την τεχνική για την πρόγνωση ενός πρόωρου τοκετού,
πιο εύρωστη. Κλείνοντας να προστεθεί ότι η εφαρμογή μεθόδων εξόρυξης δεδομένων στην
Ιατρική και σε κλάδους σχετιζόμενους με αυτή, όπως για παράδειγμα στην Γυναικολογία και
Μαιευτική, έχουν αναπτυχθεί σχετικά πρόσφατα που σημαίνει ότι είναι ένας από τους πιο
εξελισσόμενους κλάδους αλλά και πολύ χρήσιμος για όλους τους ανθρώπους.
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