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Περίληψη 

Η εγκυμοσύνη είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίοδος στη ζωή μιας γυναίκας, από την πρώτη στιγμή 

που μένει έγκυος μέχρι την τελευταία. Οι αλλαγές που συντελούνται τόσο σε σωματικό όσο και 

σε ψυχικό επίπεδο, καθώς και στο συναισθηματικό κόσμο της μέλλουσας μητέρας, είναι 

τεράστιες. Υπάρχουν πιθανότητες λόγω κάποιων αιτιών, μια εγκυμοσύνη να είναι πρόωρη. Ως 

πρόωρος τοκετός χαρακτηρίζεται ο τοκετός, ο οποίος συμβαίνει πριν από την 37η εβδομάδα της 

κύησης και αποτελεί την κύρια αιτία εμφάνισης αναπτυξιακής αναπηρίας στα παιδιά, όπως η 

εγκεφαλική παράλυση και η πνευματική καθυστέρηση. Άλλα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί 

στο νεογέννητο είναι η εγκεφαλική αιμορραγία, το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας (ΣΑΔ), 

χρόνια πνευμονικά προβλήματα, η τύφλωση, η νεκρωτική εντεροκολίτιδα, η νεφροπάθεια και η 

σηψαιμία. Πέρα όμως από τα παραπάνω, συνδέεται και με αυξημένη νεογνική θνησιμότητα, 

καθώς τα πρόωρα νεογνά χρειάζεται να νοσηλευθούν σε ειδικές μονάδες εντατικής 

παρακολούθησης, ενώ οι επιπτώσεις στην σωματική και στην νοητική εξέλιξη τους εξαρτώνται 

από τον βαθμό της προωρότητας και από τις τυχόν επιπλοκές που θα παρουσιασθούν κατά την 

νοσηλεία στις ειδικές μονάδες. Τα ποσοστά θνησιμότητας και νοσηρότητας των πρόωρων 

νεογνών θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά, αν το πρόβλημα θα μπορούσε να προβλεφθεί 

ώρες ή ακόμη και μέρες πριν. Στην πλειονότητας τους, οι τεχνικές αυτόματης ανίχνευσης 

πρόωρου τοκετού ακολουθούν μια συγκεκριμένη προσέγγιση. Αρχικά τα σήματα που αναλύονται, 

συλλέγονται μέσω Ηλεκτροϋστερογραφήματος-ΗΥΓ. Έπειτα αναλύονται με τεχνικές ανάλυσης 

χρόνου, συχνότητας, χρόνου-συχνότητας και στη συνέχεια από τα σήματα λαμβάνονται ορισμένα 

χαρακτηριστικά τα οποία εκπαιδεύουν ορισμένα μοντέλα κατηγοριοποίησης. Σκοπός της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι αρχικά η μελέτη των τεχνικών που ανιχνεύουν τις 

μητρικές συσπάσεις και στη συνέχεια η ανάπτυξη μιας μεθόδου για τον αυτόματο εντοπισμό 

περιπτώσεων πρόωρου τοκετού. Η μέθοδος που υλοποιήθηκε στο περιβάλλον Matlab και στο 

Weka, εφαρμόζεται σε πραγματικά ιατρικά δεδομένα. Αρχικά υπολογίζονται τιμές ορισμένων 

χαρακτηριστικών, τα οποία στην συνέχεια τροφοδοτούνται σε ταξινομητές, οι οποίοι καταλήγουν 

στην τελική απόφαση. Στα σχετικά πειράματα υπολογίζονται ποσοστά ευαισθησίας, ακρίβειας 

θετικής πρόβλεψης και συνολικής ακρίβειας ταξινόμησης. Από τα πειραματικά αποτελέσματα 

προέκυψε ότι η καλύτερη μέθοδος ήταν ο συνδυασμός ανάλυσης στο πεδίο του χρόνου και στο 

πεδίο των συχνοτήτων, με πιο αποδοτικό τον αλγόριθμο τυχαίων δασών. 
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Abstract 

Pregnancy is a very special period in a woman's life, from the first moment she is pregnant until 

the last. The changes taking place both physically and mentally, and the emotional world of the 

expectant mother, are immense. There is however, likelihood due to some causes that a delivery is 

premature. Premature birth is the birth, which occurs before the 37th week of pregnancy and is the 

leading cause of developmental disability in children, such as cerebral palsy and mental 

retardation. Other serious problems, affecting neonates are cerebral hemorrhage, respiratory 

distress syndrome (RDS), chronic lung problems, blindness, necrotizing enterocolitis, kidney 

disease and septicemia. Apart from the above, it is associated with increased neonatal mortality, as 

preterm infants need to be hospitalized to special intensive care units. The effects on their physical 

and mental development depend on the degree of prematurity as well as any complications that 

may develop during hospitalization in specialized units. Mortality and morbidity rates of 

prematurity could be reduced significantly, if the problem could be predicted hours or even days 

before. The majority of automatic prematurity detection techniques follow a specific approach. 

Firstly, are analyzed the signals collected through electrohysterography-EHG. Then, they are 

analyzed by means of time analysis techniques, frequency analysis and time-frequency analysis. 

Finally, through the signals certain characteristics are obtained which in turn, train some 

classification models. The aim of this thesis is primarily the study of the techniques that detect a 

woman's contractions and then the development of a method for the automatic detection of 

preterm labor cases. The method implemented in Matlab environment and Weka, applied to actual 

medical data. First the values of certain characteristics are estimated and then they are fed into 

classifiers which come to the final decision. In related experiments, sensitivity and specificity, 

positive predictive value and overall classification accuracy are evaluated. It was clear from the 

experimental results that the best method of analysis was the combination of the time domain and 

the frequency domain, the most efficient algorithm is random forests. 

 

Keywords 

Labor, premature birth, uterine electromyography, electrohysterography, EMG signals, EHG 

signals, prediction of preterm delivery, signal separation, detection of preterm labor, extraction of 

features, database, classifiers, TPEHG DB  
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  Κεφάλαιο 1
 Ηλεκτρομυογράφημα και Εγκυμοσύνη 

 

1.1. Το Ηλεκτρομυογράφημα 

Το ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ, Electromyogram - EMG) είναι μια σύγχρονη νευροφυσιολογική, 

λειτουργική, διαγνωστική και κλινική μελέτη ενός ασθενή ή και ενός υγιούς ατόμου με την οποία 

μπορεί να υπάρξει διάγνωση κάποιας κατάστασης ή πάθησης ειδίκευση μίας θεραπείας 

(συντηρητική - χειρουργική), ο εντοπισμός και η παρακολούθηση πολλών μυϊκών παθήσεων και 

παθήσεων του νευρικού συστήματος και έμμεσα του σκελετικού συστήματος (οστά, αρθρώσεις 

κλπ.) και γενικά του κινητικού συστήματος. Επίσης, χρησιμεύει και για τροποποίηση και 

παρακολούθηση ειδικών θεραπειών: αυτοάνοσες και παρανεοπλασματικές καταστάσεις με 

νευρολογικές εκδηλώσεις, μυοπάθειες, μυοσίτιδες, μυασθένειες, νευροπάθειες, τραυματισμούς, 

πιέσεις νεύρων από όγκους, νόσους νωτιαίου μυελού, σκλήρυνση κατά πλάκας, αγγειακά 

εγκεφαλικά επεισόδια, όγκους με εντοπισμένες νευρικές επιπλοκές, εκφυλιστικές κληρονομικές 

παθήσεις, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, και τέλος στην εγκυμοσύνη [1,5]. Άλλες από αυτές τις 

καταστάσεις και παθήσεις είναι αθώες διαταραχές, ενώ άλλες είναι σοβαρές ασθένειες. Με το 

ΗΜΓ μπορεί με σημαντική ακρίβεια, να ερμηνευτεί η αιτία ενός/μιας:  

 Χρόνιου πόνου (μέσης, αυχένα, ώμου, κορμού κλπ). 

 Μουδιάσματος, καψίματος, παγώματος (σε χέρια, πόδια η αλλού). 

 Αστάθειας στο βάδισμα. 

 Αδεξιότητας στην κίνηση των χεριών και ποδιών. 

 Αλλαγής στον τρόπο γραφής. 

 Τρεμούλας, δυσκινησίας (σε χέρια, πόδια και αλλού). 

 Αδυναμίας (χεριού, ποδιού, προσώπου και αλλού). 

 Ατροφίας, ασυμμετρίας (χεριού, ποδιού, κορμού, προσώπου). 

 Παράλυσης 

 Αλλαγής στη βάδιση και στις κινήσεις. 

 Οποιασδήποτε κινητικής μεταβολής μετά από τραυματισμό, κάταγμα, χτύπημα. 

Η διαδικασία εξέτασης που ακολουθείται διαφέρει από άτομο σε άτομο και περιλαμβάνει τη λήψη 

και απεικόνιση διαγραμμάτων διαφοράς δυναμικού σε σχέση με το χρόνο. Τα στοιχεία 

λαμβάνονται σε τρεις φάσεις:  

 Κατά την εκούσια μυϊκή σύσπαση και με την πρόκληση ειδικών φαινομένων. 

 Κατά την προκλητή μυϊκή σύσπαση. 

 Κατά την ηρεμία ενός μυός ή ομάδας μυών. 
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Το διαγνωστικό συμπέρασμα συνάγεται με το συνδυασμό και τη συνεκτίμηση του ιστορικού του 

ασθενούς, της κλινικής του εξέτασης, όλων των μαθηματικών παραμέτρων και μετρήσεων και της 

ειδικής ιατρικής εκτίμησης. Εκτελείται αποκλειστικά από τον ειδικευμένο στην 

ηλεκτρομυογραφία ιατρό και είναι διαφορετικό σε κάθε ασθενή, κρατάει διαφορετικό χρόνο 

ανάλογα με τα ευρήματα στην πορεία της εξέτασης, από ένα τέταρτο της ώρας μέχρι και 

περισσότερες από δύο ώρες [9].  

 

1.2. Πρόωρος τοκετός  

Ως πρόωρος τοκετός, ορίζεται ο τοκετός, ανεξάρτητα από το βάρος γέννησης του νεογνού, που 

επέρχεται πριν την συμπλήρωση της 37ης εβδομάδας, από την πρώτη ημέρα της τελευταίας 

εμμήνου ρύσεως. Αντίθετα το κατώτερο όριο ηλικίας κυήσεως, που χρησιμοποιείται με τον όρο 

πρόωρος τοκετός, δεν έχει ορισθεί με σαφήνεια. Κυήσεις μικρότερες των 24 εβδομάδων 

χαρακτηρίζονται ως αποβολές. Συνεπώς είναι λογικό να χαρακτηρισθεί ως πρόωρος τοκετός κάθε 

τοκετός που επέρχεται μεταξύ της 24ης και 37ης συμπληρωμένης εβδομάδας κυήσης (Εικόνα 1-1) 

[4,10,8]. 

 

Εικόνα 1-1 Ανάπτυξη εμβρύου από τις 8 έως τις 40 εβδομάδες της κύησης. 

 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, περίπου το 10% των κυήσεων καταλήγουν σε πρόωρο τοκετό, πράγμα 

που σημαίνει πως 1 στα 10 παιδία, γεννιέται πριν η μέλλουσα μητέρα προλάβει να συμπληρώσει 

τους εννιά μήνες της εγκυμοσύνης της. Για τον πρόωρο τοκετό μπορεί να ευθύνονται διάφοροι 

παράγοντες που σχετίζονται με τις συνθήκες τις εγκυμοσύνης, με ανωμαλίες του εμβρύου, με την 

κληρονομικότητα, με ανατομικά ζητήματα ή με προβλήματα υγείας της εγκύου, ή και με κάποιες 

«κακές» της συνήθειες που δεν μπορεί να κόψει. Ένα παιδί που γεννιέται πρόωρα (Εικόνα 1-2) 

είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, τα οποία χρήζουν ειδικής φροντίδας, και 

γι’ αυτό οι γυναικολόγοι κάνουν πάντα τα αδύνατα δυνατά για να μειώσουν τις πιθανότητες ενός 

πρόωρου τοκετού. 
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Εικόνα 1-2 Πρόωρος τοκετός βρέφους 27 εβδομάδων. 

 

 

1.2.1. Κριτήρια πρόωρου τοκετού 

Μια έγκυος αναμένεται ότι θα γεννήσει περίπου σε 40 εβδομάδες μετά την τελευταία περίοδό της, 

ή αλλιώς σε 38 εβδομάδες μετά τη σύλληψη (Εικόνα 1-3). Παρ’ όλα αυτά, ο πρώτος τρόπος είναι 

αυτός ο οποίος θεωρείται ο πιο ασφαλής και βάσει του οποίου προτιμούν να υπολογίζουν οι 

γυναικολόγοι. Κάθε τοκετός που προκύπτει νωρίτερα από την 37η εβδομάδα θεωρείται πρόωρος. 

Παλαιότερα υπήρχε και η αντίληψη πως όποιο παιδί γεννιόταν με σωματικό βάρος μικρότερο των 

2.500 γραμμαρίων ήταν πρόωρο. Σήμερα όμως οι γιατροί δεν κάνουν πια αυτήν τη διάκριση και 

κρίνουν αν ένα παιδί είναι πρόωρο ή όχι, μόνο αν γεννιέται νωρίτερα από την καθορισμένη 

ημερομηνία τοκετού. Κάθε περίπτωση όμως είναι τελείως διαφορετική. Ένα παιδί που γεννιέται 

την 36η εβδομάδα της κύησης και ζυγίζει 2.300 γραμμάρια και ένα άλλο που γεννιέται την 26η 

εβδομάδα και ζυγίζει 800 γραμμάρια [4,10]. Τα πρόωρα βρέφη εμφανίζουν συνήθως 

αναπνευστικά προβλήματα καθώς και προβλήματα λοιμώξεων. Επίσης, ανάλογα με το πόσο 

νωρίτερα γεννιούνται, μπορεί να εκδηλώσουν και νευρολογικά προβλήματα. Όπως είναι εύλογο, 

όσο περισσότερο χρόνο μείνει στη μήτρα ένα βρέφος, τόσο καλύτερη αναμένεται να είναι η 

κατάστασή του όταν γεννηθεί, αφού θα έχει μεγαλύτερο σωματικό βάρος και θα έχουν αναπτυχθεί 

καλύτερα τα διάφορα συστήματα του οργανισμού του. 
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Εικόνα 1-3 Tο ύψος του πυθμένα της μήτρας κατά τη διάρκεια της κύησης. 

 

Παρόλα αυτά τα πρόωρα παιδιά, αν αντιμετωπιστούν σωστά και καταφέρουν να ξεπεράσουν τα 

προβλήματα, μπορούν αργότερα να είναι απολύτως υγιή. Τα πρόωρα παιδιά γενικά εισάγονται, 

ανάλογα με τα προβλήματα που τυχόν έχουν, είτε σε ένα απλό νεογνικό τμήμα είτε σε μία μονάδα 

αυξημένης φροντίδας είτε ακόμα και σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με στατιστικές 

πάντως, τα πρόωρα κορίτσια φαίνεται να έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης από ότι τα 

αντίστοιχα αγόρια. Τα ακριβή αίτια που προκαλούν τον πρόωρο τοκετό τις περισσότερες φορές 

δεν είναι γνωστά. Υπάρχουν όμως και ποικίλοι παράγοντες στην έμβρυο-πλακούντιο-μητρική 

μονάδα, η παρουσία των οποίων σε μια κύηση προδιαθέτει στην εμφάνιση πρόωρου τοκετού. 

 

1.2.2. Αίτια πρόωρου τοκετού 

Στατιστικές μελέτες έχουν παρουσιάσει αυξημένες πιθανότητες για πρόωρο τοκετό σε γυναίκες 

που στη διάρκεια της εγκυμοσύνης:  

 Καπνίζουν πολύ 

 Καταναλώνουν πολύ αλκοόλ. 

 Υποσιτίζονται 

 Κάνουν χρήση ναρκωτικών. 

 Κουράζονται υπερβολικά 

 Αγχώνονται 

Η εγκυμοσύνη δεν είναι πάθηση, συνεπώς η έγκυος μπορεί να λειτουργεί φυσιολογικά, να 

εργάζεται, να ταξιδεύει, να κάνει μπάνιο στη θάλασσα κλπ, αποφεύγοντας τις υπερβολές. Όσον 
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αφορά το στρες, που είναι ένας παράγοντας στον οποίον πολλές φορές αποδίδονται οι πρόωροι 

τοκετοί, υπάρχουν υπόνοιες αλλά όχι μελέτες που να αποδεικνύουν μετά βεβαιότητας ότι μπορεί 

να οδηγήσει σε πρόωρο τοκετό [7]. 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. Πρόκειται ουσιαστικά για μία «κακή 

σύμπτωση» κατά τη σύλληψη και την εγκυμοσύνη, και 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
1
. 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
2
. 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
3
 ή για 

θρομβοφιλία
4
. Αυτές οι περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή. 

 

 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
5
 ακόμα και προληπτικά, σήμερα όμως γίνεται μόνο 

όταν υπάρχει απόλυτη ένδειξη (Εικόνα 1-4). 

 

                                                 
1
 Ανεπάρκεια πλακούντα: αποκόλληση πλακούντα, αιμορραγία προδρομικού πλακούντα, ανωμαλίες πλακούντα κ.α. 

2
 Φλεγμονές του αμνιακού υγρού: ολιγάμνιο, πρόωρη ρήξη εμβρυικών υμένων και χοριοαμνιονίτιδα. 

3
 εξαιτίας του οργανισμού της μητέρας ή του συνδυασμού των αντισωμάτων των δύο γονιών. 

4
 Θρομβοφιλία: ανωμαλία στην πήξη του αίματος. 

5
 περίδεσης: ράμμα στον τράχηλο. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CE%BC%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BC%CE%B1
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 Ανωμαλίες της μήτρας
6
. Μπορεί να πρόκειται για ένα ινομύωμα ή για ανωμαλίες της 

κοιλότητας της μήτρας, όπως είναι μία δίκερος
7
 μήτρα ή μια διθάλαμος

8
 μήτρα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις η λύση βρίσκεται στη χειρουργική επέμβαση για τη διόρθωση των ανωμαλιών 

αυτών, πριν όμως από την έναρξη της εγκυμοσύνης. 

 

 Ύπαρξη μεγάλης ποσότητας αμνιακού υγρού. Σχετικά με την αντιμετώπιση αυτού του 

προβλήματος, οι απόψεις διίστανται. Κάποιοι γιατροί κάνουν παρακέντηση για να βγάλουν το 

επιπλέον υγρό και άλλοι αρκούνται στο να παρακολουθούν στενά την έγκυο. 

 

 Παθήσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όπως είναι η υπερτασική νόσος
9
 ή και ο 

διαβήτης της εγκυμοσύνης, που δεν είναι όμως τόσο συχνή αιτία για πρόωρο τοκετό. Αυτές οι 

καταστάσεις αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή και ειδική δίαιτα.  

 

 

 

Εικόνα 1-4 Ανατομία μήτρας 

 

 Ανωμαλίες του εμβρύου. Σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε ουσιαστικά για «αποβολή», αφού 

κατά κάποιο τρόπο η φύση προνοεί για να μη γεννηθεί ένα μη υγιές παιδί. 

 

                                                 
6
 ανωμαλίες της μήτρας: μεγάλα ινομυώματα, ανεπάρκεια τραχήλου. 

7
 δίκερος μήτρα: H μήτρα που έχει διαφορετικό σχήμα από το κανονικό. 

8
 διθάλαμος μήτρα: Η μήτρα που είναι χωρισμένη στη μέση. 

9
 υπερτασική νόσος : Η νόσος που παλαιότερα, σε ακραίες καταστάσεις, λεγόταν εκλαμψία, προεκλαμψία ή 

τοξιναιμία. 
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 Κληρονομικότητα. Εδώ πρόκειται για περιπτώσεις όπου η γιαγιά, η μητέρα και η κόρη έχουν 

πρόωρους τοκετούς και οι γιατροί θεωρούν πως υπάρχει έτσι μία σχετική κληρονομική 

προδιάθεση προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 

 Σοβαροί τραυματισμοί. Εάν μια έγκυος υποστεί ένα σοβαρό τραυματισμό, μπορεί να έχει έναν 

πρόωρο τοκετό [7]. 

 

1.2.3. Πρόληψη πρόωρου τοκετού  

Η καλύτερη θεραπεία για την αντιμετώπιση του πρόωρου τοκετού είναι η πρόληψη. Αυτό είναι το 

όφελος των μηνιαίων επισκέψεων στον γυναικολόγο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αν ο 

γιατρός υποπτεύεται κίνδυνο πρόωρου τοκετού τότε θα συσταθεί στην εγκυμονούσα να αποφύγει 

τα βίαια αθλήματα, να μειώσει την κόπωση στην εργασίας της κι αν είναι απαραίτητο, θα πρέπει 

να σταματήσει να εργάζεται και να αναπαύεται περισσότερο. Επίσης να βελτιώσει και προσέχει 

τις καθημερινές της συνήθειες, αν δηλαδή δεν καπνίζει, δεν πίνει και δεν κουράζεται υπερβολικά, 

να τρώει σωστά και ισορροπημένα κλπ. Επιπρόσθετα θα πρέπει να λάβει υπόψη, μαζί με τη 

βοήθεια του γυναικολόγου της, την κατάσταση της υγείας της. Για παράδειγμα, μία γυναίκα που 

υποφέρει από σακχαρώδη διαβήτη, θρομβοφιλία, υπέρταση κ.ά. θα πρέπει να είναι περισσότερο 

προσεκτική από το κανονικό, να ακολουθήσει τις συμβουλές του γιατρού της και να πάρει, αν 

χρειάζεται, την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Παράλληλα να πάρει τοκολυτικά φάρμακα 

(ειδικά φάρμακα που αναστέλλουν τον τοκετό). Πρόκειται για φάρμακα τα οποία οι γυναικολόγοι 

χρησιμοποιούσαν πολύ στο παρελθόν. Πλέον όμως αμφισβητείται η αξία τους, ειδικά όταν η αιτία 

του πρόωρου τοκετού είναι μία φλεγμονή του αμνιακού υγρού, περίπτωση κατά την οποία το 

μωρό δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει για πολύ στη μήτρα ούτως ή άλλως. Σήμερα οι γιατροί 

τα χρησιμοποιούν για πολύ μικρό διάστημα, μέχρι να προλάβουν να δώσουν στην έγκυο την 

κορτιζόνη που χρειάζονται οι πνεύμονες του εμβρύου για να ενδυναμωθούν. Ενδέχεται η 

παρακολούθηση να γίνεται σε συντομότερα χρονικά διαστήματα [34,10].  

 

1.2.4. Αντιμετώπιση πρόωρου τοκετού 

Εφ' όσον έχει τεθεί η διάγνωση του προώρου τοκετού, η απόφαση για τον τρόπο αντιμετώπισης 

του εξαρτάται από την εκτίμηση των ωδίνων και των ευρημάτων από την γυναικολογική εξέταση 

(εξάλειψη τραχήλου, διαστολή) καθώς και από την παρουσία ή όχι αντενδείξεων αναστολής του 

τοκετού. Αντενδείξεις προσπάθειας αναστολής του προώρου τοκετού είναι η βαριά υπερτασική 

νόσος της κύησης, η αθρόα αιμορραγία από τον κόλπο, η χοριοαμνιονίτιδα, η ερυθροβλάστωση 

του εμβρύου, το νεκρό έμβρυο, οι συγγενείς ανωμαλίες του εμβρύου που είναι ασύμβατες με την 

ζωή. Τέλος, συμπεριλαμβάνεται στα παραπάνω και η διαστολή τραχήλου >4 cm και εξάλειψη 

>75%. Υπολογίζεται ότι τελικά στο 25% των περιπτώσεων επιχειρείται προσπάθεια αναστολής 
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του τοκετού. Στο υπόλοιπο 75% δεν επιχειρείται, διότι υπάρχει κάποια αντένδειξη. Στις 

περιπτώσεις εκείνες που αποφασίζεται αναστολή του προώρου τοκετού, περίπου το 50% των 

εγκύων ανταποκρίνεται καλά με κατάκλιση. Στις περισσότερες από αυτές τις γυναίκες η κύηση 

παρατείνεται τουλάχιστον κατά δύο εβδομάδες. Η αντιμετώπιση του προώρου τοκετού συνίσταται 

σε προσπάθεια αναστολής των συσπάσεων της μήτρας και συγχρόνως σε προσπάθεια ωρίμανσης 

των πνευμόνων του εμβρύου προς αποφυγή εμφάνισης του συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας 

στο νεογνό. Η αναστολή των συσπάσεων επιτυγχάνεται με την χορήγηση διαφόρων 

φαρμακευτικών τοκολυτικών σκευασμάτων [8].  
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  Κεφάλαιο 2
Έκθεση ανασκόπησης 

 

2.1. Σύγκριση τεχνικών για τον διαχωρισμό φυσιολογικού και πρόωρου 

τοκετού 

Η ερευνητική ομάδα των Fele-Zorz, Kavsek, Novak Antolic, F.Jager του Πανεπιστημίου της 

Λιουμπλιάνας [13] εφάρμοσαν 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), οι διάμεσες συχνότητες του φάσματος ισχύος σήματος (median 

frequency of the signal 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 του της εντροπίας. 

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 26
η
 εβδομάδα κύησης (p ≤ 0.001). Με το ίδιο φίλτρο, η 

εντροπία του δείγματος υποδεικνύεται σε στατιστικές διαφορές μεταξύ των εν λόγω έγκαιρων και 

πρόωρων καταγραφών τοκετών, 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 

πρόωρη πρόβλεψη των ωδινών είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην 

έλλειψη γνώσης όσον αφορά την ακριβή φυσιολογία της μήτρας και του τοκετού. H πρόωρη 

πρόβλεψη τοκετού μέχρι στιγμής βασίζεται ως επί το πλείστον, στον υπολογισμό των παραγόντων 

κινδύνου. Πολλοί παράγοντες κινδύνου αναγνωρίστηκαν όπως διαβήτης, εξαίρεση ιστικού κώνου 

(conization), υπέρταση, κάπνισμα, ανωμαλίες της μήτρας, του τραχήλου της μήτρας, ενός θετικού 

τεστ σε ινονεκτίνη και άλλων, όμως η πρόβλεψη ενός πρόωρου τοκετού είναι ιδιαίτερα αβέβαιη 

[22,23,24]. Κάθε πολλά υποσχόμενη τεχνική που θα μπορούσε να βελτιώσει τις πιθανότητες της 

πρόβλεψης είναι ευπρόσδεκτη. Η ανάλυση ΗΜΓ μήτρας, το οποίο αποκαλείται 

Ηλεκτροϋστερογράφημα (ΗΥΓ, ElectroHysteroGram-EHG), μαζί με την ανάλυση των 
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καταγραφών αποτελεί μια σημαντική 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 τόσο μη-

επεμβατική και σχετικά απλή και είναι συνεπώς εύκολη ώστε να εισαχθεί σε κάποια πρακτική 

εντός νοσοκομείου. Χρησιμοποιώντας τη 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. Μελέτες έδειξαν ότι πρέπει να είναι δυνατή η 

διαφοροποίηση του ΗΥΓ κατά τη διάρκεια του πρόωρου τοκετού και κατά τη διάρκεια των 

ωδινών, καθώς επίσης και του ΗΥΓ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης που κατέληξαν σε 

πρόωρους τοκετούς [5]. Οι περισσότερες από τις τεχνικές επεξεργασίας σήματος που 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη ήταν γραμμικές, οι οποίες βασίζονται στις αλλαγές 

συχνοτήτων του φάσματος ισχύος της δραστηριότητας της μήτρας, ως προς τον χρόνο 

προσεγγίσεων των τοκετών. Οι τεχνικές που μελετήθηκαν θεωρούν τις συσπάσεις της μήτρας 

μεμονωμένες και περιλαμβάνουν τα εξής [28,29]: Ο υπολογισμός των επιπέδων ενέργειας, η 

χρήση της συχνότητας κορυφής, η διάρκεια και ο αριθμός των ριπών, οι μέσες τιμές και οι 

αποκλίσεις του φάσματος συχνοτήτων, σε συνδυασμό με νευρωνικά δίκτυα και οι προσεγγίσεις 

της ανάλυσης συστολών. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούν άλλες πιο πολλαπλές όπως, τη διάμεση 

συχνότητα, τη συχνότητα κορυφής και τον συντελεστή κύρτωσης και ασυμμετρίας, σε συνδυασμό 

με ανάλυση κύριων συνιστωσών. Άλλες προσεγγίσεις που περιλαμβάνονται είναι, ο υπολογισμός 

της ενδιάμεσης τετραγωνικής ρίζας των σημάτων και της ενδιάμεσης τιμής της συχνότητας του 

φάσματος ισχύος των σημάτων. Όλα αυτά που αναφέρθηκαν εφαρμόζονται σε αρχεία μητρικής 

ηλεκτρικής δραστηριότητας συνολικής διάρκειας 30 λεπτών. Είναι γνωστό ότι οι υποκείμενοι 

φυσιολογικοί μηχανισμοί των βιολογικών συστημάτων είναι μη γραμμικές μέθοδοι [25,26]. 

Καθώς η μήτρα αποτελείται από δισεκατομμύρια περίπλοκα διασυνδεδεμένα κύτταρα των οποίων 

οι αποκρίσεις είναι μη γραμμικές, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνθετο, μη γραμμικό δυναμικό 

σύστημα. Για να αναλυθεί η έξοδος ενός τέτοιου συστήματος, ισχύουν οι μη γραμμικές τεχνικές 

επεξεργασίας σήματος. Επομένως, μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι οι μη γραμμικές τεχνικές 

επεξεργασίας σήματος ενδέχεται να δώσουν καλύτερα αποτελέσματα στην ανάλυση του ΗΥΓ, 

αντίθετα με τις γραμμικές. Παρόλα αυτά, μια άλλη έρευνα σε αυτή τη κατεύθυνση με την 

εκτίμηση της κατάτμησης διάστασης (fractal dimension) των ριπών της ηλεκτρικής 

δραστηριότητας της μήτρας που έχουν ήδη παραχθεί, μας προσφέρει ελπιδοφόρα αποτελέσματα 

[32,33]. Τα ΗΥΓ αρχεία που χρησιμοποιούνται σε αυτή την εργασία συλλέχθηκαν από το 1997 

έως το 2006 στο Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας, του ιατρικού κέντρου της Λιουμπλιάνας, 

στη Σλοβενία [18][19]. Οι καταγραφές συλλέχθηκαν από τον γενικό πληθυσμό, καθώς και από τις 

εγκύους που εισάχθηκαν σε νοσοκομείο με τη διάγνωση του πρόωρου τοκετού. Γίνεται 

καταγραφή για μία μόνο εγκυμοσύνη ανά γυναίκα. Οι γυναίκες που συμμετείχαν στη μελέτη 

αντιπροσωπεύουν ένα δείγμα του γενικού πληθυσμού. Τα αρχεία ελήφθησαν κατά τη διάρκεια 

των ελέγχων (check-up), γύρω από την 22η εβδομάδα της κύησης ή γύρω από την 32η εβδομάδα 

της κύησης, διάρκειας 30 λεπτών και αποτελούνται από τρία κανάλια. Η συχνότητα 

δειγματοληψίας fs, είναι 20Hz. Οι καταγραφές συλλέχθηκαν από την κοιλιακή επιφάνεια της 
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εγκυμονούσας, χρησιμοποιώντας τέσσερα AgCl2 ηλεκτρόδια (silver dichloride electrodes) (Εικόνα 

2-1). Ένα ηλεκτρόδιο διχλωριούχου αργύρου είναι ένα είδος ηλεκτροδίου, που χρησιμοποιείται 

συνήθως σε ηλεκτροχημικές μετρήσεις 

 

 

Εικόνα 2-1 Η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων στην κοιλιά, πάνω από την επιφάνεια της μήτρας. 

Σήμα 1: Ε2-Ε1, σήμα 2: Ε2-Ε3, σήμα 3: Ε4-E3. 

 

Τα ηλεκτρόδια τοποθετήθηκαν σε δύο οριζόντιες σειρές, συμμετρικά κάτω από και πάνω από τον 

ομφαλό, σε απόσταση 7 cm μεταξύ τους. Χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικό πρωτόκολλο κατά τη 

διάρκεια της προσάρτησης των ηλεκτροδίων, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των 

μετρήσεων [30]. Σύμφωνα με αυτό, η αντίσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων θα έπρεπε να είναι 

χαμηλότερη από 100 kΩ. Το πρώτο επίκτητο σήμα που 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 της μεγάλης σκοπιάς της εργασίας, ορισμένα σφάλματα καταγραφής ήταν αναπόφευκτα. 

Για παράδειγμα, να λείπουν τα συνοδευτικά δεδομένα, να υπάρχει απώλεια στο σήμα, να υπάρχει 

κακή σύνδεση μεταξύ του δέρματος και των ηλεκτροδίων ή να μην εμφανίζεται καμία ηλεκτρική 

δραστηριότητα. Οι ανοικτοί κύκλοι αναπαριστάνουν τους φυσιολογικούς τοκετούς, οι μαύροι 

κύκλοι αναπαριστούν τους πρόωρους τοκετούς, η διακεκομμένη οριζόντια γραμμή υποδεικνύει το 

όριο (37
η
 εβδομάδα της κύησης) μεταξύ φυσιολογικών και πρόωρων τοκετών. Η πάνω αριστερά 

ομάδα αναπαριστά καταγραφές πρόωρου τοκετού που καταγράφηκαν νωρίς (πριν από την 26
η
 

εβδομάδα της κύησης), η άνω δεξιά ομάδα αναπαριστά τον χρόνων των καταγραφών πρόωρου 



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΫΣΤΕΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ 

 

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | 2016                                       

Διπλωματική Εργασία | Τσακιρίδης Παναγιώτης 

27 

 

τοκετού που καταγράφηκαν αργότερα (κατά τη διάρκεια ή μετά την 26
η
 εβδομάδα της κύησης), η 

κάτω αριστερά ομάδα καταγραφών τους πρόωρους τοκετούς που καταγράφηκαν νωρίς και τέλος 

η κάτω δεξιά ομάδα καταγραφών τους πρόωρους τοκετούς, που καταγράφτηκαν αργότερα. Μετά 

από προσεκτική οπτική επιθεώρηση απορρίφθηκαν αρκετές καταγραφές. Συγκεκριμένα 

απορρίφθηκαν οι καταγραφές που δεν περιέχουν ηλεκτρική δραστηριότητα, εκείνες που περιέχουν 

υπερβολικό θόρυβο, εκείνες που κατέληξαν σε καισαρική τομή και εκείνες που έληξαν λόγων 

τεχνητής πρόκλησης. Έτσι, επιλέχθηκαν 300 καταγραφές ΗΥΓ. Οι χρόνοι των τοκετών σε σχέση 

με τους χρόνους καταγραφής για τις 300 καταγραφές ΗΥΓ φαίνονται στην παρακάτω εικόνα 

(Εικόνα 2-2). 

 

 

Εικόνα 2-2 Οι χρόνοι των τοκετών σε σχέση με τους χρόνους καταγραφής για 300 καταγραφές ΗΥΓ.  

 

Οι ακόλουθες τελικές ομάδες ΗΥΓ καταγραφών που διαμορφώθηκαν είναι: 

1.  262 καταγραφές από εγκυμοσύνες όπου οι τοκετοί ήταν φυσιολογικοί (διάρκεια 

εγκυμοσύνης ≥37 εβδομάδων) από τις οποίες: 

 

a. 143 καταγραφές καταγράφηκαν νωρίς, πριν από της 26
η
 εβδομάδα κύησης. 

b. 119 καταγραφές καταγράφηκαν αργά, κατά τη διάρκεια ή μετά την 26
η
 εβδομάδα 

κύησης. 
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2.  38 καταγραφές από εγκυμοσύνες οι οποίες έληξαν πρόωρα (διάρκεια εγκυμοσύνης <37 

εβδομάδες) από τις οποίες: 

 

a. 19 καταγραφές καταγράφηκαν νωρίς, πριν από την 26
η
 εβδομάδα κύησης. 

b. 19 καταγραφές καταγράφηκαν αργά, κατά τη διάρκεια ή μετά την 26
η
 εβδομάδα 

κύησης. 

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις καταγραφές που καταγράφονται νωρίς. Η συχνότητα των 

πρόωρων συσπάσεων στην εγκυμοσύνη, είναι σχετικά χαμηλή. Ως εκ τούτου, η επιλογή έγινε 

μόνο για τις καταγραφές που δείχνουν οπτικά, κάποια ηλεκτρική δραστηριότητα, διαφορετική 

φυσικά από αυτές με θόρυβο. Ο Πίνακας 1 περιγράφει τα χαρακτηριστικά των ομάδων που 

σχηματίζονται στις ΗΥΓ καταγραφές. Οι μέσοι χρόνοι καταγραφής, οι περίοδοι της κύησης, η 

ισοτιμία και οι ηλικίες των μητέρων, παρουσιάζονται για τις καταγραφές τεσσάρων ομάδων [35]. 

Όπου Ν είναι ο αριθμός των καταγραφών, όπου καταγραφή ο μέσος όρος της καταγραφής 

(εβδομάδες), όπου τοκετός ο μέσος όρος των τοκετών (εβδομάδες), όπου ισοτιμία ο μέσος αριθμός 

των προηγούμενων κυήσεων και όπου ηλικία η μέση ηλικία (έτη). 

 

Ομάδα N Καταγραφή Τοκετός Ισοτιμία Ηλικία 

≥37 εβδομάδες, νωρίς 143 22.7 39.7 0.49 29.7 

≥37 εβδομάδες, αργά 119 30.8 39.6 0.52 30.1 

<37 εβδομάδες, νωρίς 19 23.0 34.2 0.39 29.6 

<37 εβδομάδες, αργά 19 30.2 34.7 0.64 29.2 

Πίνακας 1 Χαρακτηριστικά των ομάδων από τις ΗΥΓ καταγραφές. 

 

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 [31,26,29]. Αναγνωρίστηκε ότι η περιεκτικότητα του ΗΜΓ 

περιεχόμενου, κυμαίνεται από 0 έως <5Hz. Επιλέχτηκαν ψηφιακά φίλτρα Butterworth που έχουν 

μια ομαλή απόκριση συχνότητας και είναι υπολογιστικά μη-εντατικά. Τα επιλεγμένα τετράπολα 

φίλτρα Butterworth, εφαρμόστηκαν αμφίδρομα σε κάθε σήμα. Χρησιμοποιήθηκαν τρία φίλτρα 

διέλευσης ζώνης: 

(1) 0.08-4Hz. 

(2) 0.3-4Hz. 

(3) 0.3-3Hz. 
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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 [30,36].  

Η Εικόνα 2-3 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 35

η
 εβδομάδα της κύησης), 

ενώ το κάτω σήμα είναι ένα ΗΥΓ σήμα, φυσιολογικού τοκετού (καταγεγραμμένο στην 31
η
 

εβδομάδα, στην 40
η
 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. 

 

Εικόνα 2-3 Παραδείγματα ΗΥΓ σημάτων. 

 

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, 
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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. Κάτι τέτοιο είναι 

παρατηρήσιμο στις υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων, όπου εμφανίζονται περισσότερες από μία 

κορυφές. 

Δεδομένου ότι αυτές οι μικρές κορυφές, σε υψηλότερες συχνότητες είναι πιθανό να περιέχουν 

χρήσιμες πληροφορίες, αγνοώντας εντελώς πως κάτι τέτοιο μπορεί να μην είναι και η καλύτερη 

λύση. Συνεπώς, η διάμεση συχνότητα του φάσματος ισχύος επιλέχθηκε 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 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. Εφαρμόσθηκαν τεχνικές για τα ΗΥΓ σήματα στο σύνολό τους και δεν 

επεξεργάστηκαν διαστήματα ΗΜΓ μήτρας. Ο κύριος λόγος για να αναλύσει τα αρχεία στο σύνολό 

της ήταν να δημιουργήσει μια μη επεμβατική και αξιόπιστη διαδικασία, η οποία λαμβάνει ένα 

δείγμα μήκους σήματος περίπου μισής ώρας. Ένα 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 

μεγαλύτερα ποσά 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 
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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 [13]. 

 

2.2. Διάγνωση φυσιολογικού και πρόωρου τοκετού με ΗΜΓ  

Οι ερευνητές του τμήματος Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Νοσοκομείου του Phoenix 

(Η.Π.Α.), του τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λουμπλιάνας (Σλοβενία) και του 

Πανεπιστημίου του Heidelberg (Γερμανία), παρουσιάζουν μια μελέτη [14] σχετικά την διάγνωση 

του φυσιολογικού και του πρόωρου τοκετού μέσω ΗΜΓ. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στις 

τρέχουσες μεθοδολογίες για την αξιολόγηση της διαδικασίας ωδινών στην οποία μεταβαίνει η 

εγκυμονούσα, όπως η τοκοδυναμομετρία, η ενδομήτρια πίεση μέσω καθετήρων, τεστ για 

εμβρυϊκή ινονηκτίνη, η μέτρηση του μήκους του τραχήλου της μήτρας και η ψηφιακή εξέταση 

του τραχήλου, έχουν αρκετά σημαντικά μειονεκτήματα. Αυτό συμβαίνει γιατί μετρούν μόνο την 

έναρξη του τοκετού έμμεσα και δεν ανιχνεύονται κυτταρικές αλλαγές. Κατά συνέπεια, η 

προγνωστική αξία για το φυσιολογικό ή πρόωρο τοκετό είναι ιδιαίτερα φτωχή. 

Οι συσπάσεις της μήτρας είναι αποτέλεσμα της ηλεκτρικής δραστηριότητας εντός του 

μυομητρίου. Η μέτρηση της μήτρας, μέσω του ΗΜΓ εντοπίζει τις συσπάσεις πιο έγκαιρα, σε 

σχέση με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους. Η χρήση του ηλεκτρομυογραφήματος της μήτρας το 

οποίο καλείται και ηλεκτροϋστερογράφημα, μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των εγκύων σε 

πραγματικό τοκετό καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που σήμερα απασχολείται στην 

κλινική. Οι συστολές της μήτρας, σε φυσιολογικό ή πρόωρο τοκετό, είναι ένας από τους πιο 

συνηθισμένους λόγους για επισκέψεις στο μαιευτήριο. Ο καθορισμός των εγκύων με συσπάσεις 

γίνεται στις πραγματικές ωδίνες, που κάποιες φορές είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Τα στοιχεία 

δείχνουν ότι γίνονται συχνά εσφαλμένες κρίσεις: έως 50% των γυναικών παραδέχτηκε τη 

διάγνωση φυσιολογικού ή πρόωρου τοκετού που στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι δεν είναι σε 

πραγματική ωδίνη. Από την άλλη πλευρά, το 20% των συμπτωματικών εγκυμονούσων γυναικών, 

που έχουν διαγνωστεί με μη πρόωρο τοκετό, θα γεννήσουν πρόωρα. Αυτό έχει σημαντικές 

κλινικές συνέπειες. Οι γυναίκες με φυσιολογικό τοκετό, έχουν εισαχθεί στη λανθάνουσα φάση ή 

σε φάση που δεν έχουν εμφανιστεί οι αρχικές ωδίνες, Έτσι, γυναίκες σε φυσιολογική κατάσταση 

είναι πιο πιθανό να λάβουν ιατρική παρέμβαση (μέσω ηλεκτρονικής παρακολούθησης, με 
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επισκληρίδιο αναλγησία, οξυτοκίνη και καισαρική τομή) από ότι εκείνων που έχουν εισαχθεί με 

ενεργές ωδίνες. Αυτές οι παρεμβάσεις κατά την διάρκεια της κύησης, έχουν συσχετιστεί με 

αυξημένα επίπεδα νοσηρότητας και θνησιμότητας για τις μητέρες και τα βρέφη. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, η αδυναμία να διαγνώσουν με ακρίβεια τον πρόωρο τοκετό οδηγεί σε χαμένες 

ευκαιρίες για τη βελτίωση της έκβασης των πρόωρων νεογνών. Επίσης οδηγεί και σε περιττές 

δαπάνες αλλά και σε παρενέργειες που προκαλούν οι ίδιες οι θεραπείες. Υπάρχει, συνεπώς, 

μεγάλη ανάγκη για μια μεθοδολογία που θα προσδιορίσει με ακρίβεια τις έγκυες γυναίκες, που 

βρίσκονται σε πραγματική φάση τοκετού. Μια τέτοια μέθοδος θα ήταν επίσης εξαιρετικά 

πολύτιμη ώστε να αποκλείονται εγκυμονούσες με ψευδείς ωδίνες. 

 

2.3. Ηλεκτρική δραστηριότητα στις συστολές της μήτρας 

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Τέξας σε συνεργασία με τμήμα Μαιευτικής και 

Γυναικολογίας, παρουσίασαν μία μελέτη [15] σχετικά με την ηλεκτρική δραστηριότητα της 

μήτρας. Η μήτρα είναι ένας μεγάλος μυς στο γυναικείο σώμα. Η πηγή των ηλεκτρικών δυναμικών 

στο ανθρώπινο σώμα είναι η κυτταρική μεμβράνη. Η κυτταρική μεμβράνη είναι ηλεκτρικά 

πολωμένη και φέρει αρνητικό φορτίο στο εσωτερικό της και θετικό φορτίο στο εξωτερικό της. Η 

διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο πλευρών της μεμβράνης, ονομάζεται δυναμικό ηρεμίας. Όταν 

το κύτταρο διεγερθεί συμβαίνει μια μεγάλη στιγμιαία αλλαγή στο δυναμικό ηρεμίας, το οποίο 

προοδευτικά ελαττώνεται, μηδενίζεται και αναστρέφεται (εκπόλωση). Η αλλαγή αυτή του 

δυναμικού λέγεται δυναμικό δράσης. Κάθε φορά που ένα δυναμικό δράσης διατρέχει μια μυϊκή 

ίνα, ένα μικρό μέρος του ηλεκτρικού ρεύματος μεταδίδεται από το μυ μέχρι το δέρμα. Αν 

συστέλλονται ταυτόχρονα πολλές μυϊκές ίνες, τα ηλεκτρικά δυναμικά αθροίζονται στο δέρμα 

δίνοντας υψηλές τιμές. Αυτή η λειτουργία βοηθάει σήμερα τους επιστήμονες, ώστε να 

αντιμετωπίσουν τους πρόωρους τοκετούς [5]. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει αποτελεσματική 

θεραπεία για τον πρόωρο τοκετό. Ο πιο προφανής λόγος για αυτή την ανωμαλία είναι ότι δεν 

υπάρχει αντικειμενικός τρόπος για να αξιολογηθεί η πρόοδος της εγκυμοσύνης, μέσω φάσεων που 

οδηγούν στον τοκετό, είτε φυσιολογικά είτε πρόωρα. Αρκετές τεχνικές έχουν υιοθετηθεί για την 

παρακολούθηση της εργασίας, ή για τη διάγνωση της ωδίνης, αλλά είναι υποκειμενικές ή έμμεσες, 

και δεν παρέχουν μια ακριβή χρονικά πρόβλεψη για το πότε θα συμβεί ο τοκετός. Χωρίς μεθόδους 

για τον προσδιορισμό του πρόωρου τοκετού, η θεραπεία θα μπορούσε να βελτιωθεί. Οι μέθοδοι 

του ηλεκτρομυογραφήματος μπορούν να παρέχουν μια τέτοια αναγκαία διάγνωση. Σε όλη την 

εγκυμοσύνη, η μήτρα μιας γυναίκας είναι ουσιαστικά ήρεμη, ενώ ο τράχηλος είναι άκαμπτος και 

κλειστός. Κανονικά στον φυσιολογικό τοκετό, όταν το έμβρυο έχει αναπτυχθεί πλήρως, ο 

τράχηλος μαλακώνει και διαστέλλεται και οι συσπάσεις της μήτρας εμφανίζονται, με σκοπό την 

εξώθηση του εμβρύου. Ωστόσο, σε περίπου 10% των κυήσεων, αυτές οι αλλαγές στη μήτρα και 

τον τράχηλο εμφανίζονται νωρίτερα στον πρόωρο τοκετό. Ο πρόωρος τοκετός είναι από τα 

μεγαλύτερα προβλήματα υγείας στον κόσμο σήμερα και συμβάλλουν σε περίπου 85% του 

συνόλου των προγεννητικών θανάτων. Τα νεογνά που γεννούνται πρόωρα, με βάρος γέννησης 
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μικρότερο από 2500 γραμμάρια αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του συνολικού αριθμού των 

βρεφών που γεννιούνται κάθε χρόνο. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία για 

τον πρόωρο τοκετό. Το κλειδί για την θεραπεία και την πρόληψη του πρόωρου τοκετού είναι η 

έγκαιρη διάγνωση. Οι συσπάσεις της μήτρας είναι μια άμεση συνέπεια της υποκείμενης 

ηλεκτρικής δραστηριότητας στα μυομήτρια κύτταρα. Οι αυθόρμητες ηλεκτρικές δραστηριότητες 

στους μύες παράγονται από τη μήτρα, που αποτελείται από εκρήξεις (bursts) δυναμικής ενέργειας. 

Ο όγκος της μήτρας και των ωοθηκικών ορμονών (οιστρογόνα) συμβάλλουν στην αλλαγή του 

δυναμικού σχήματος της μεμβράνης. Οι δυνατότητες δράσης των μυών της μήτρας εξαρτώνται 

από τις δυναμικές και τις χρονικές αλλαγές στη μεμβράνη με ιοντική διαπερατότητας. Στους 

διαμήκης και κυκλικούς μύες της μήτρας, η αποπόλωση φάσης οφείλεται στο προς το έσω ρεύμα, 

το οποίο μεταφέρεται από τα ιόντα Ca
2+

 και ιόντα Na
+
 και από την μείωση της εξερχόμενης τάσης 

ρεύματος. Η αύξηση των Ca
2+

 παράγει την Ca-καλμοδουλίνη και ενεργοποιεί την ελαφριά 

αλυσίδα της μυοσίνης. Αυτό με την σειρά του φωσφορυλιώνει την μυοσίνη και εμφανίζεται μια 

συστολή. Ο εναλλάκτης Na-Ca μαζί με την μεμβράνη του πλάσματος Ca-ATPάσης, αφαιρούν το 

Ca
2+

 με αποτελεσματικότητα 30% και 70% αντίστοιχα. Το προς τα έξω ρεύμα που προκαλεί την 

εκ νέου πόλωση, πραγματοποιείται από τα ιόντα Κ
+
 και αποτελείται από ένα ταχείας και βραδείας 

συστατικό. Υπάρχει ισχυρισμός ότι το σαρκοπλασματικό δίκτυο Ca
2+

 στοχεύει τα κανάλια Κ
+
 της 

επιφανειακής μεμβράνης της μήτρας, αναστέλλει την διεργισιμότητα της και συμβάλει στην 

χαλάρωση της. Μερικές πρωτεΐνες μπορούν επίσης να ελέγξουν τις ηλεκτρικές ιδιότητες του 

μυομητρίου. Μεμονωμένες μελέτες για το ιστό του μυομητρίου, με χρήση μικροηλεκτροδίων ή 

εξωκυτταρικών ηλεκτροδίων, έχουν αποδείξει τη σχέση μεταξύ ηλεκτρικών και συστολικών 

εκδηλώσεων. Η συχνότητα, η ένταση και η διάρκεια των συστολών προσδιορίζονται κυρίως από 

την συχνότητα εμφάνισης των ηλεκτρικών εκκενώσεων της μήτρας, το συνολικό αριθμό των 

κυττάρων που είναι ενεργά κατά τη διάρκεια των εκρήξεων και η διάρκεια των ηλεκτρικών 

εκκενώσεων της μήτρας. Κάθε ριπή σταματά πριν η μήτρα χαλαρώσει τελείως. Οι παράγοντες 

που διεγείρουν άμεσα ή αναστέλλουν τις συσπάσεις της μήτρας, αλλάζουν τις ηλεκτρικές 

ιδιότητες και την αγωγιμότητα των κυττάρων του μυομητρίου. 

 

2.4. Κατηγοριοποίηση σημάτων ΗΜΓ με μεθόδους ταξινόμησης 

Η ερευνητική ομάδα των Mohamad O. Diab, Amira El-Merhie, Nour El-Halabi και Layal Khoder, 

του Πανεπιστημίου του Καναδά (Λίβανο), παρουσίασαν τη σχετική μελέτη [16]. Ο κύριος σκοπός 

της μελέτης είναι η ανίχνευση των κινδύνων του πρόωρου τοκετού, στο πρώιμο στάδιο κύησης με 

τη χρήση ηλεκτρομυογραφήματος μήτρας. Η ανίχνευση τέτοιων σημάτων μπορεί να αποφέρει μια 

πολλά υποσχόμενη προσέγγιση, για τον καθορισμό και την ανάληψη δράσεων για την αποτροπή 

αυτών των κινδύνων. Η καλύτερη θέση για την ανίχνευση των διαφορετικών σημάτων μήτρας, 

είναι ο ενδιάμεσος κάθετος άξονας της κοιλιακής περιοχής. Αυτά τα σήματα διαφέρουν μεταξύ 

τους ως προς το περιεχόμενό της συχνότητάς τους. Αρχικά σε αυτή τη μελέτη, η προσομοίωση 

γίνεται για την πραγματική ανίχνευση ΗΜΓ σημάτων, πρόωρου τοκετού και φυσιολογικού 

τοκετού. Αυτό πραγματοποιείται με την εφαρμογή αυτοπαλινδρόμησης με μοντέλο AR, 
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προκειμένου να εκτιμηθούν οι συντελεστές AR των πραγματικών ΗΜΓ σημάτων. Με την χρήση 

του λευκού θορύβου Γκάους (ΛΘΓ, White Gaussian Noise-WGN) παράγονται δύο τύποι σημάτων 

μητρικής δραστηριότητας. Η εξαγωγή των παραμέτρων συχνότητας και ταξινόμησης 

εφαρμόζονται για πρώτη φορά στην προσομοίωση σημάτων για να δοκιμαστούν τα όρια και οι 

επιδόσεις των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν. Το τελευταίο βήμα που απομένει είναι η 

κατάταξη των συστολών με τη χρήση εποπτευόμενων με τη μέθοδο ταξινόμησης. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι οι συσπάσεις της μήτρας μπορεί να ταξινομούνται χρησιμοποιώντας 

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ, Artificial Neural Network-ANN). Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται 

σε σήματα με επιβλεπόμενη ταξινόμηση σε ανεξάρτητες ομάδες, τους πρόωρους τοκετούς (ΠΤ, 

Preterm Deliveries-PD) και τους φυσιολογικούς τοκετούς (ΦΤ, Term Deliveries-TD), σύμφωνα με 

το περιεχόμενο της συχνότητάς τους. Μια πιο επείγουσα πρόκληση στον τομέα της υγείας σήμερα 

είναι το φαινόμενο του πρόωρου τοκετού, ή ωδινών, πριν από τις 37 συμπληρωμένες εβδομάδες 

κύησης. Αν και η πλειονότητα των παραγόντων κινδύνου για πρόωρο τοκετό έχουν ταυτοποιηθεί, 

τα μοντέλα πρόβλεψης εμφανίζουν μια σχετικά χαμηλή απόδοση. Από την άλλη πλευρά, η 

αποτελεσματικότητα των τοκολυτικών παραγόντων εξαρτάται από πρώιμη εισαγωγή της 

θεραπείας, ως εκ τούτου, η έγκαιρη αναγνώριση της διαδικασίας, που οδηγεί στην ενεργό εργασία 

είναι πρωταρχικής σημασίας. Ο πρόωρος τοκετός είναι γνωστός ως η κύρια αιτία της νεογνικής 

νοσηρότητας και θνησιμότητας, και παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα στην μαιευτική 

πρακτική. Η συχνότητα του πρόωρου τοκετού κυμαίνεται μεταξύ 5% και 11%. Στον ανεπτυγμένο 

κόσμο, το ποσοστό σε γενικές γραμμές έχει αρχίσει να αυξάνεται σιγά-σιγά κατά τα τελευταία 10 

με 20 χρόνια. Στη Νέα Ζηλανδία, το μονήρεις ποσοστό πρόωρου τοκετού αυξήθηκε από 4,3% το 

1980 σε 5,9% το 1999, αύξηση της τάξης του 37%. Είναι ενδιαφέρον καθώς το ποσοστό αυξήθηκε 

κατά 72% σε υψηλές κοινωνικοοικονομικές ομάδες, αλλά μόνο κατά 3,5% στις πιο 

υποβαθμισμένες ομάδες. Αυτό οφείλεται στις συνέπειες της καθυστερημένης τεκνοποιίας σε 

εύπορες σταδιοδρομίες των γυναικών, καθώς και στην αύξηση της υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής σε αυτή την ομάδα. Ο πρόωρος τοκετός αφήνει επίσης σοβαρές επιπτώσεις στην 

οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της. Εκτός αυτού, επηρεάζει την ανάπτυξη και την υγεία 

των νεογέννητων, καθώς και την υγεία της ίδιας της γυναίκας. Οι επιπλοκές του πρόωρου τοκετού 

περιλαμβάνουν σημαντικές νευρολογικές, νοητικές συμπεριφορές με πνευμονολογικά 

προβλήματα στη ζωή του παιδιού. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στη φροντίδα των πρόωρων 

βρεφών, αλλά όχι στη μείωση του επιπολασμού του πρόωρου τοκετού. Η αιτία του πρόωρου 

τοκετού είναι σε πολλές περιπτώσεις φευγαλέα και άγνωστη. Η ανάπτυξη αποτελεσματικών 

μεθόδων για την πρόληψη ή μείωση της συχνότητας εμφάνισης του πρόωρου τοκετού εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από την εξεύρεση δεικτών για το πρόβλημα. Το ηλεκτρομυογράφημα μήτρας 

υπόσχεται πολλά, για την παρακολούθηση των εγκύων κατά τη διάρκεια της κύησης. Για αυτό 

είναι μεγάλου ενδιαφέροντος, ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση κάποιας ανωμαλίας σε επίπεδο 

τοκετού και εγκυμοσύνης. Η επίδραση της θέσης του ηλεκτροδίου καταγραφής στο φασματικό 

περιεχόμενο του σήματος, έχει διερευνηθεί με τη χρήση ενός μαθηματικού μοντέλου το οποίο 

εφαρμόζεται στην κοιλιά των γυναικών. Στη συνέχεια, τα προσομοιωμένα αποτελέσματα θα 

συγκριθούν με τις πραγματικές καταγραφές. Στα σήματα μειωμένου θορύβου, τα κύρια στοιχεία 

της συχνότητας του φάσματος σήματος έχουν χαρακτηριστεί με έναν ειδικό αλγόριθμο, ώστε να 
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υπολογισθούν οι ενδεικτικοί παράμετροι διαφορετικών καταστάσεων. Η καλύτερη θέση για την 

ανίχνευση των διαφορετικών σημάτων της μήτρας είναι ο ενδιάμεσος κάθετος άξονας της κοιλιάς. 

Το περιεχόμενο συχνότητας των συσπάσεων της μήτρας, αλλάζει από μία γυναίκα στην άλλη και 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τα λαμβανόμενα σήματα μπορούν να ταξινομηθούν σε 

διαφορετικές ομάδες ανάλογα με τη συχνότητα τους, επειδή οι κύριοι παράμετροι που 

αναλύθηκαν, εξάγονται από το περιεχόμενο συχνότητας των σημάτων. Η διαφορά στις 

συχνότητες είναι το κλειδί για τον προσδιορισμό και την ανίχνευση του τύπου του τοκετού. Η 

έγκαιρη ανίχνευση του πρόωρου τοκετού θα συμβάλει στη μείωση του κόστους της περίθαλψης 

και θα επιτρέψει τη λήψη όλων των κατάλληλων προφυλάξεων όπως, η χρήση των τοκολυτικών 

θεραπειών για την παράταση της κυοφορίας. Για τους σκοπούς της ανίχνευσης απαιτούνται δύο 

βήματα: Το πρώτο βήμα έχει ως στόχο να ανιχνεύσει όλα τα γεγονότα σε αυτό το μήνυμα και να 

προσδιορίσει αυτά τα γεγονότα με την κατανομή τους σε φυσιολογικές κατηγορίες. Τις 

συσπάσεις, τις κινήσεις του εμβρύου και τα Alvarez ή LDBF κύματα. Το δεύτερο στάδιο 

αποτελείται από τον προσδιορισμό των συσπάσεων μεταξύ κανονικών συσπάσεων και συστολών 

πρόωρου τοκετού. 

 

2.5. Σύγκριση ενεργού φάσης με λανθάνουσας φάσης ωδινών σε 

φυσιολογικό τοκετό 

Σε αυτή τη μελέτη [17] των τμημάτων Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Νοσοκομείου του 

Phoenix (Η.Π.Α.) και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λουμπλιάνας (Σλοβενία), γίνεται 

σύγκριση των ηλεκτρομυογραφικών σημάτων φυσιολογικού τοκετού. Συγκεκριμένα σε 

τριτοβάθμιο πανεπιστημιακό νοσοκομείο γίνεται προσπάθεια να καθοριστεί, αν το 

ηλεκτρομυογράφημα της μήτρας μπορεί να διαφοροποιηθεί μεταξύ ενεργού και λανθάνουσας 

φάσης μεταξύ των ωδινών. Τριάντα γυναίκες παρουσιάζονται μετά την 37
η
 εβδομάδα κύησης, με 

τακτικές συστολές της μήτρας και με Bishop σκορ <6. Το ηλεκτρομυογράφημα κατέγραψε από 

την κοιλιακή επιφάνεια των γυναικών για 30 λεπτά. Η λανθάνουσα φάση ορίστηκε μέσα σε 

τουλάχιστον 4 ώρες. Η διαγνωστική ακρίβεια του ηλεκτρομυογραφήματος, προσδιορίστηκε από 

τα χαρακτηριστικά του χειριστή του δέκτη, μέσω της ανάλυσης ROC. Το 57% των γυναικών 

βρέθηκαν να είναι στην ενεργό φάση των ωδινών και ένα ποσοστό του 43% ήταν στην 

λανθάνουσα φάση. Το ΗΜΓ PDS ολοκλήρωμα ήταν σημαντικά υψηλότερο ( p = 0.02 ) στη 

δραστική κατάσταση (μέσος όρος 3.40 ± 0.82 μV), συγκρινόμενο με τη λανθάνουσα κατάσταση. 

Το ολοκλήρωμα του φάσματος πυκνότητας ισχύος (ΦΠΙ, Power Density Spectrum) είχε μια 

περιοχή κάτω από την ROC καμπύλη με τιμή 0.80 για τη διάκριση μεταξύ των ενεργών και 

λανθανουσών φάσεων της εργασίας, σε σύγκριση με τον αριθμό των συσπάσεων 

τοκοδυναμομετρίας (AUC = 0.79) και του Bishop σκορ (AUC = 0.78). Ο συνδυασμός (άθροισμα) 

των PDS ολοκληρώματος, τοκοδυναμομετρίας και Bishop σκορ προβλέπει την ενεργό φάση των 

ωδινών με έναν συντελεστή AUC 0.90. Προσθέτοντας τις μετρήσεις μήτρας ΗΜΓ με τις μεθόδους 

που χρησιμοποιούνται σήμερα στις κλινικές, θα μπορούσε να βελτιώσει την ακρίβεια διάγνωσης 
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των ενεργών ωδινών. Οι έναρξη των ωδινών σηματοδοτεί την έναρξη των συσπάσεων με 

αποτέλεσμα την ταυτόχρονη διάταση της μήτρας. Η πρόωρη ή λανθάνουσα φάση της εργασίας, 

χαρακτηρίζεται από αργό τον ρυθμό της αυχενικής αλλαγής και των συσπάσεων που έχουν 

ακανόνιστη ένταση και συχνότητα. Ακολουθείται από ένα καθιερωμένο πρώτο στάδιο ωδίνης. 

Ένα ποσοστό των γυναικών παραδέχονται ότι στη λανθάνουσα φάση, είναι πιθανόν να λαμβάνουν 

ιατρική παρέμβαση (ηλεκτρονική παρακολούθηση, επισκληρίδιο αναλγησία, οξυτοκίνη, και 

καισαρική τομή), σε σχέση με εκείνες που βρίσκονται στην ενεργό φάση. Πολλές από αυτές τις 

παρεμβάσεις έχουν συσχετιστεί με αυξημένα επίπεδα νοσηρότητας και θνησιμότητας για τις 

μητέρες και τα μωρά. Η διάγνωση της ενεργού φάσης, βασίζεται σήμερα κυρίως στην παρουσία 

των συστολών που αξιολογούνται από την τοκοδυναμομετρία (TOCO), ενώ του τραχήλου της 

μήτρας αξιολογούνται από την ψηφιακή εξέταση του τραχήλου. Ωστόσο, οι συσπάσεις που 

συμβαίνουν συνήθως σε φυσιολογική εγκυμοσύνη και η ανίχνευση τους μέσω 

τοκοδυναμομετρίας, δεν σημαίνει ότι η γυναίκα είναι πραγματικά σε ενεργή φάση ωδινών. 

Επιπλέον, η ψηφιακή εξέταση του τραχήλου χαρακτηρίζεται από μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ 

των εξεταστών. Έτσι, τα στοιχεία δείχνουν ότι γίνονται εσφαλμένες κρίσεις σχετικά με το εάν οι 

γυναίκες είναι σε ενεργές ωδίνες ή όχι, ειδικά στα πρώτα στάδια της διαστολής του τραχήλου της 

μήτρας. Το ΗΜΓ μήτρας θα μπορούσε, ως εκ τούτου, να επιτρέψει στους γιατρούς να διακρίνουν 

τη λανθάνουσα φάση από την ενεργό φάση της ωδίνης, με μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με τις 

μεθόδους που είναι διαθέσιμες σήμερα. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν, να καθοριστεί εάν το 

ΗΜΓ διαφέρει μεταξύ των εγκύων που βρίσκονται στην ενεργό φάση, σε σχέση με αυτών που 

βρίσκονται στη λανθάνουσα φάση και εάν αυτή η μεθοδολογία θα μπορούσε να βελτιώσει την 

ακρίβεια της διάγνωσης ενεργών ωδινών. Η συλλογή των μετρήσεων του ΗΜΓ, έγινε από 

τέσσερις διαφορετικούς ερευνητές. Χρησιμοποιείται ένα πρότυπο τεσσάρων ηλεκτροδίων: Με μια 

συμμετρία γύρω από τον ομφαλό, με κάθετους και οριζόντιους άξονες και με αποστάσεις μεταξύ 

παρακείμενων ηλεκτροδίων σε περίπου 5.0-5.5 cm (Εικόνα 2-4). Οι μετρήσεις είναι 30 λεπτών 

από κάθε εγκυμονούσα, με τη χρήση ενός στενού συστήματος παρακολούθησης. Οι έγκυες 

κλήθηκαν να παραμείνουν σε ύπτια και ήρεμη θέση, για να μη διαταραχθεί η ποιότητα των 

καταγραφών. Για να αποκλειστούν καρδιακά, αναπνευστικά και κινητικά σήματα, τα σήματα 

ΗΜΓ φλιταρίστηκαν ψηφιακά με ένα band- pass φίλτρο 0.3-1.0 Hz.  
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Εικόνα 2-4 Τοποθέτηση των ηλεκτροδίων στη κοιλιακή επιφάνεια της εγκύου, για τη καταγραφή ΗΜΓ 

μήτρας και για τη διάγνωση του πρόωρου και φυσιολογικού τοκετού. 

 

Οι εκρήξεις (bursts) της δραστηριότητας του ΗΜΓ ταυτοποιήθηκαν με οπτικό έλεγχο των 

σημάτων (Εικόνα 2-5). Για να συμπεριληφθεί περισσότερη πληροφορία ηλεκτρικής 

δραστηριότητας, μόνο οι ομάδες κορυφών ενδιάμεσης τάσης χωρίζονται σε χρόνο τουλάχιστον 

ενός λεπτού και αναλύονται ταυτόχρονα με τις συστολές της μήτρας. Η δειγματοληψία γίνεται 

στα 100 Hz. Το φάσμα πυκνότητας ισχύος-PDS για συχνότητες 0.3-1Hz, λαμβάνεται μέσω του 

γρήγορου μετασχηματισμού Φουριέ (Fast Fourier Transform). Στον υπολογισμό του φάσματος 

ισχύος εφαρμόστηκε το παράθυρο τόξου συνημίτονου. Το ΗΜΓ μήτρας καταγράφηκε σε 30 

γυναίκες, 17 βρέθηκαν να είναι σε ενεργό φάση και 13 βρίσκονταν σε λανθάνουσα φάση. Οι 

κλινικές μεταβλητές συνοψίζονται στον Πίνακα 2. Το ολοκλήρωμα του ΦΠΙ είναι υψηλότερο (p = 

0.02) στην ενεργό φάση των ωδινών (μέση τιμή 3.40 ±0.82 μV), συγκριτικά με την λανθάνουσα 

φάση (μέση τιμή 1.17 ± 0.82 μV) (Εικόνα 2-6). 

 

Εικόνα 2-5 Η ηλεκτρική δραστηριότητα των συσπάσεων της μήτρας σε ηλεκτρομυογράφημα και σε 

τοκοδυναμομετρία. 
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Μεταβλητή Ενεργός Φάση (n=17) Λανθάνουσα φάση (n=13) Τιμή p 

Ηλικία μητέρας (χρόνια) 30 (±5) 30 (±4) 0.78 

Δ.Μ.Σ.
10

 (kg/m
2
) 29 (±4) 29 (±3) 0.47 

Ηλικία κατά την μέτρηση 

(Εβδομάδες) 

39.6 (±1.6) 39.8 (±1.4) 0.75 

Αριθμός TOCO συσπάσεων 

κατά τη διάρκεια καταγραφής 

των 30 λεπτών 

8 (±4) 4 (±3) 0.04 

Bishop score 5 (±1) 3 (±2) 0.08 

    
Πίνακας 2 Κλινικές μεταβλητές ενεργού φάσης σε σύγκριση με λανθάνουσας φάσης. 

 

 

Εικόνα 2-6 Σύγκριση του φάσματος πυκνότητας ισχύος (ΦΠΙ-PDS) για εγκυμονούσες που βρίσκονται στην 

ενεργό φάση, σε σχέση με αυτές που βρίσκονται στην λανθάνουσα φάση. 

 

                                                 
10

 Δ.Μ.Σ : δείκτης μάζας σώματος. 
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Το ΦΠΙ του ΗΜΓ είναι υψηλότερο στην ενεργό φάση, συγκριτικά με την λανθάνουσα φάση. Στην 

μελέτη συμπεριλαμβάνονται μόνο οι εγκυμονούσες με προηγούμενα στάδια διαστολής τραχήλου 

της μήτρας, εστιάζοντας σε γυναίκες που παρουσιάζουν συσπάσεις. Αυτό αντιπροσωπεύει 

πραγματικά μια διαγνωστική πρόκληση για τους ιατρούς στην κλινική μαιευτική διαλογή 

δεδομένων. 

  



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΫΣΤΕΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ 

 

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | 2016                                       

Διπλωματική Εργασία | Τσακιρίδης Παναγιώτης 

40 

 

  Κεφάλαιο 3
Βάση δεδομένων 

 

3.1. Βάση δεδομένων καταγραφών 

 

3.1.1. Σχετικά με τη PhysioNet 

Η PhysioNet είναι μια ελεύθερη διαδικτυακή βιβλιοθήκη που ιδρύθηκε το 1999 και προσφέρει 

δωρεάν πρόσβαση σε μεγάλες συλλογές φυσιολογικών σημάτων, οι οποίες σχετίζονται με το 

λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η ιστοσελίδα της PhysioNet (www.physionet.org) είναι μια δημόσια 

υπηρεσία έρευνας πόρων για σύνολα φυσιολογικών σημάτων, χρηματοδοτούμενη από το Εθνικό 

Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Βιομηχανικής (ΕΙΒΑΒ, National Institute of Biomedical 

Imaging and Bioengineering-NIBIB) και του Εθνικού Ινστιτούτου Γενικών Ιατρικών Επιστημών 

ΕΙΓΙΕ (National Institute of General Medical Sciences -NIGMS). Προορίζεται για την υποστήριξη 

της τρέχουσας έρευνας, την τόνωση νέων ερευνών και για τη μελέτη των πολύπλοκων 

βιοϊατρικών και φυσιολογικών σημάτων. 

Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία ονομάζεται βάση δεδομένων 

πρόωρου και φυσιολογικού ηλεκτροϋστερογραφήματος-TPEHGDB (Term-Preterm EHG 

Database) και παρέχεται από τη Physiobank (https://www.physionet.org/physiobank/database) η 

οποία είναι μια εκ των τριών συνιστωσών της Physionet. Τα υπόλοιπα είναι τα PhysioToolkit και 

PhysioNetWorks. Πιο συγκεκριμένα, η Physiobank αποτελεί μια μεγάλη και αυξανόμενη 

ηλεκτρονική αρχειοθέτηση από ψηφιακές καταγραφές φυσιολογικών σημάτων και σχετικών 

δεδομένων. Το υλικό της χρησιμοποιείται κυρίως από την βιοϊατρική ερευνητική κοινότητα. 

Επίσης, περιλαμβάνει σήμερα πάνω από 75 συλλογές καρδιοπνευμονικών, νευρικών, και άλλων 

βιοϊατρικών καταστάσεων συμπεριλαμβανομένου της ανακοπής, της καρδιακής ανεπάρκειας, της 

επιληψίας, των ορθοπεδικών διαταραχών, της αϋπνίας κτλ. Αυτές οι συλλογές περιλαμβάνουν 

στοιχεία από ένα ευρύ φάσμα μελετών, όπως αναπτύχθηκαν και συντελέστηκαν από τα μέλη της 

ερευνητικής κοινότητας. Κατά την επιλογή των καταγραφών απορρίφθηκαν όλες οι καταγραφές 

από εγκυμοσύνες, στις οποίες προκλήθηκε ωδίνη σκόπιμα από τον ιατρό, καθώς και όλες οι 

καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας καισαρική τομή. 
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3.2. Περιεχόμενα καταγραφών 

 
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. 

 

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 

 

Οι καταγραφές στη βάση δεδομένων περιέχουν τόσο τα πρωτότυπα όσο και τα φιλτραρισμένα 

σήματα. Τα αρχεία είναι σε μορφή WFDB. Κάθε καταγραφή αποτελείται από δύο αρχεία, ένα 

αρχείο header (.hea) που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το αρχείο και το αρχείο δεδομένων 

(.dat) που περιέχει τα δεδομένα του σήματος. Το τμήμα σχολίων στα αρχεία κεφαλίδας (.hea) 

περιλαμβάνει κλινικές πληροφορίες, όπως: 

 

 αριθμό καταγραφής 

 διάρκεια εγκυμοσύνης 

 διάρκεια της κύησης κατά τη στιγμή της καταγραφής. 

 ηλικία της μητέρας. 

 τον αριθμό των προηγούμενων παραδόσεων (ισοτιμία). 

 προηγούμενες εκτρώσεις. 

 το βάρος κατά τη στιγμή της καταγραφής. 

 υπέρταση
*
 



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΫΣΤΕΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ 

 

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | 2016                                       

Διπλωματική Εργασία | Τσακιρίδης Παναγιώτης 

42 

 

 διαβήτης
*
 

 θέση πλακούντα
*
 

 αιμορραγία στο πρώτο τρίμηνο
*
 

 αιμορραγία στο δεύτερο τρίμηνο
*
 

 παροχέτευση
*
 

 καπνιστής
*11

 

 

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

 

 πρώτο κανάλι, αφιλτράριστο (S1). 

 πρώτο κανάλι, (S1) φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα 4-πόλο band-pass Butterworth 

φίλτρο από 0.08Hz έως 4Ηz. 

 πρώτο κανάλι, (S1) φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα 4-πόλο band-pass Butterworth 

φίλτρο από 0.3Ηz έως 3Hz. 

 πρώτο κανάλι, (S1) φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα 4-πόλο band-pass Butterworth 

φίλτρο από 0.3Ηz έως 4Ηz. 

 δεύτερο κανάλι, αφιλτράριστο (S2): 

 δεύτερο κανάλι, (S2) φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα 4-πόλο band-pass Butterworth 

φίλτρο από 0.08Hz έως 4Ηz. 

 δεύτερο κανάλι, (S2) φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα 4-πόλo band-pass Butterworth 

φίλτρο από 0.3Ηz έως 3Hz. 

 δεύτερο κανάλι, (S2) φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα 4-πόλο band-pass Butterworth 

φίλτρο από 0.3Ηz να 4Ηz. 

 τρίτο κανάλι, αφιλτράριστο (S3). 

 τρίτο κανάλι, (S3) φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα 4-πολο band-pass Butterworth 

φίλτρο από 0.08Hz έως 4Ηz. 

 τρίτο κανάλι, (S3) φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα 4-πόλo band-pass Butterworth 

φίλτρο από 0.3Ηz έως 3Hz. 

 τρίτο κανάλι, (S3) φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα 4-πόλο band-pass Butterworth 

φίλτρο από 0.3Ηz έως 4Ηz. 

 

Η Εικόνα 3-1 δείχνει αναλυτικά πως προκύπτει ο συνολικός αριθμός καναλιών μετά τα 

φιλτραρίσματα τους.  

 

                                                 
11

 Αυτά τα οκτώ στοιχεία των κλινικών πληροφοριών προστέθηκαν στα αρχεία κεφαλίδας, τον Αύγουστο του 2012. 

Δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές. 
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Εικόνα 3-1 Τα δώδεκα κανάλια όπως διαμορφώνονται από τα φιλτραρίσματα τους. 
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Κατά τη χρήση των φιλτραρισμένων καναλιών τα πρώτα και τα τελευταία 180 δευτερόλεπτα των 

σημάτων θα πρέπει να αγνοηθούν, δεδομένου ότι αυτά τα χρονικά διαστήματα περιέχουν 

παροδικές επιδράσεις των φίλτρων. Ένα συνοδευτικό αρχείο (tpehgdb.smr) συνοψίζει τις κλινικές 

πληροφορίες του κάθε ρεκόρ, περιγράφοντας αν η αντίστοιχη εγκυμοσύνη έληξε φυσιολογικά (> 

37 εβδομάδων) ή πρόωρα (≤ 37 εβδομάδες), αν ελήφθη το ρεκόρ 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: 

 

 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 26
η
 εβδομάδα της κύησης και 

false (f), εάν η καταγραφή δεν ελήφθη πριν από τη 26
η
 εβδομάδα της κύησης. 

 

Η TPEHG DB 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 [18]. 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. 
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 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). 

 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 του δείγματος του σήματος, υπολογίζεται σε m = 3 και r = 0.15. 

 Premature - Τιμές true(t), εάν ο τοκετός ήταν πρόωρος πριν την 37
η
 εβδομάδα κύησης και 

false (f), στην αντίθετη περίπτωση. 

 Early - Τιμές true(t), αν ελήφθη η καταγραφή πριν από την 26
η
 εβδομάδα της κύησης και 

false(f), με άλλο τρόπο. 

 

 

3.3. Μελέτες στην ίδια βάση δεδομένων 
 

Η βάση δεδομένων TPEHG DB, χρησιμοποιήθηκε και σε μελέτη της ερευνητικής ομάδας των 

Peng Ren, Shuxia Yao, Jingxuan Li, Pedro A. Valdes-Sosa, Keith M. Kendric σχετικά με την 

βελτιωμένη πρόβλεψη του πρόωρου τοκετού, χρησιμοποιώντας εμπειρικούς τρόπους ανάλυσης 

και αποσύνθεσης των σημάτων ηλεκτρομυογραφήματος. Ομοίως, η ανάλυση περιλαμβάνει 300 

καταγραφές (300 εγκυμοσύνες με μια καταγραφή ανά εγκυμοσύνη). Κάθε καταγραφή κρατάει 

γύρω στα 30 λεπτά και τα δεδομένα που περιέχει προέρχονται από 3 κανάλια. Συγκεκριμένα 

τέσσερα ηλεκτρόδια προσκολλήθηκαν στην κοιλιακή επιφάνεια των εγκύων γυναικών ανά δύο 

ζεύγη συμμετρικά κάτω και πάνω από τον ομφαλό, σε απόσταση 7 εκατοστών μεταξύ τους. Οι 

καταγραφές του πρώτου, δεύτερου και τρίτου καναλιού, μετρήθηκαν ανάμεσα στα δύο πάνω, στα 

δύο αριστερά και στα δύο κάτω ηλεκτρόδια αντίστοιχα [43]. Σε αυτές τις 300 καταγραφές 

δεδομένων ΗΜΓ, τα 262 αρχεία είναι από εγκυμοσύνες, όπου οι τοκετοί ήταν φυσιολογικοί με 

διάρκεια κύησης μεγαλύτερη ή ίση των 37 εβδομάδων, ενώ οι 38 καταγραφές είναι από 

εγκυμοσύνες πρόωρου τοκετού με διάρκεια κύησης μικρότερη των 37 εβδομάδων. Ο μέσος 

χρόνος καταγραφής δεδομένων μεταξύ των 300 γυναικών ήταν 26.68 εβδομάδες κύησης. Η 
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συχνότητα δειγματοληψίας στο σύνολο δεδομένων του TPEHG είναι 20Hz. Χρησιμοποιήθηκαν 

τρία φίλτρα διέλευσης ζώνης: 0.08-4 Hz, 0.3-4 Hz και 0.3-3 Hz. 

Οι κατανομές των συχνοτήτων 0.3-3Hz περιέχουν τις πιο χρήσιμες πληροφορίες και αποκλείουν 

τον περισσότερο θόρυβο που οφείλεται λόγω κίνησης, αναπνοής και καρδιακών σημάτων. 

Αρχικά, στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν καταγεγραμμένα δεδομένα από το τρίτο κανάλι με 

κατανομή συχνότητας 0.3-3Hz. Στη συνέχεια έγινε μια σύγκριση μεταξύ αυτών των καταγραφών 

από το τρίτο κανάλι και εκείνων από τα άλλα δυο κανάλια, με διαφορετικές θέσεις στην κοιλιακή 

επιφάνεια. Η εμπειρική αποσύνθεση λειτουργίας (ΕΑΛ, Empirical Mode Decomposition-EMD), 

είναι μια διαδικασία για την διάσπαση ενός σήματος σε μια πεπερασμένη συνάρτηση λειτουργίας 

(ΠΣΛ, Intrinsic Mode Functions-IMFs). Η μέθοδος ΕΑΛ είναι αυτό-προσαρμοζόμενη και με βάση 

την χρονική κλίμακα των δεδομένων. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την 

επεξεργασία των μη γραμμικών, μη-σταθερών και χρονικά μεταβαλλόμενων δεδομένων. Τα ΠΣΛ 

είναι μια σειρά δεδομένων ακολουθιών με διαφορετικές ιδιοτιμές. Κάθε ΠΣΛ έχει τον ίδιο αριθμό 

ακρότατων ορίων με μηδενικές διελεύσεις ημιτονικού σήματος. Η επεξεργασία για την εξαγωγή 

μιας εσωτερικής συνάρτησης, γνωστή και ως «κοσκίνισμα» και ολόκληρη η διαδικασία είναι ως 

εξής: Αρχικά γίνεται η ταυτοποίηση του τοπικού ακρότατου x(t) (Συνθήκη 1). Έπειτα 

εφαρμόζεται η παρεμβολή του συνόλου των σημείων μεγίστου και ελαχίστου περιβλήματος 

(envelope) xu(t) και του κατώτατου περιβλήματος xl(t) αντίστοιχα και της ενδιάμεσης τιμής m(t) = 

[xu(t)+xl(t)]/2 (Συνθήκη 2). Στη συνέχεια γίνεται αφαίρεση του μέσου όρου από το αρχικό 

(Συνθήκη 3), ώστε να παραχθεί το d(t) = x(t)-m(t) μέχρι η d(t) να ικανοποιεί τις συνθήκες 1 και 2. 

Αφού παραχθεί μια ΠΣΛ, το υπολειμματικό σήμα r(t) = x(t)-IMF1(t) θεωρείται ως το αρχικό 

σήμα. Επαναλαμβάνονται οι συνθήκες 1 έως 4, ώστε να παραχθεί η δεύτερη ΠΣΛ, κ.ο.κ. Η 

διαδικασία ολοκληρώνεται όταν το πλάτος του υπολείμματος πέσει κάτω από μια 

προκαθορισμένη μικρή τιμή. Αυτά τα χαρακτηριστικά εγγυώνται τον υπολογισμό ενός 

πεπερασμένου αριθμού ΠΣΛ, εντός πεπερασμένου αριθμού επαναλήψεων. Το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας για τη δημιουργία ΕΑΛ, είναι ακόλουθο της διάσπασης του αρχικού σήματος: 

 

𝑥(𝑡) = ∑ 𝐼𝑀𝐹𝑖(𝑡) + 𝑟(𝑡)
𝑛

𝑖=1
        (1)  

  

όπου IMFi(t) είναι η i-στη ΠΣΛ, n είναι το σύνολο των ΠΣΛ και r(t) είναι το τελικό υπόλοιπο που 

τείνει κοντά στο μηδέν. Η μελέτη αυτή, υλοποιήθηκε με την εργαλειοθήκη G-Rilling EMD για 

την επίτευξη ΠΣΛ. Οι πρώτες δέκα συνιστώσες επιλέχθηκαν για περαιτέρω ανάλυση. Η Εικόνα 3-

2 δείχνει τις τρεις πρώτες ΠΣΛ της καταγραφής πρόωρου τοκετού, που εμφανίζεται στην Εικόνα 

3-3. 
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Εικόνα 3-2 Εμπειρική διάσπαση σήματος πρόωρου τοκετού. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3-3 Ακατέργαστο σήμα ΗΜΓ πρόωρου και φυσιολογικού τοκετού. 
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Κάθε μια από τις συνιστώσες μπορεί να εκφράζεται με τη βοήθεια ενός μετασχηματισμού Hilbert, 

προκειμένου να υπολογιστεί το στιγμιαίο πλάτος και η στιγμιαία συχνότητα της εν 

λόγω συνιστώσας. Ο τύπος για τον μετασχηματισμό Hilbert δίνεται παρακάτω: 

 

𝑦(𝑥) =
1

𝜋
𝑃 ∫

𝐼𝑀𝐹(𝜏)

𝑡 − 𝜏

∞

−∞

𝑑𝜏        (2) 

 

όπου P είναι η τιμή Cauchy. Το αναλυτικό σήμα z(t) μπορεί να εκφραστεί σαν σύνθεση των 

IMF(t) και y(t): 

 

𝑧(𝑡) = 𝐼𝑀𝐹(𝑡) + 𝑖𝑦(𝑡)       (3) 

 

Το πλάτος a(t) και η φάση θ(t) μπορούν να οριστούν ως εξής: 

 

𝑎(𝑡) = √𝐼𝑀𝐹2 + 𝑦2(𝑡)          (4) 

𝜃(𝑡) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑦(𝑡)

𝐼𝑀𝐹(𝑡)
)       (5) 

 

Η στιγμιαία συχνότητα προέρχεται από τη σχέση (5) και η εξίσωση δίνεται παρακάτω: 

 

𝜔(𝑡) =
𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
       (6) 

 

 

Το στιγμιαίο πλάτος και η στιγμιαία συχνότητα από τις τρεις πρώτες ΑΕΛ, φαίνονται στην Εικόνα 

3-4 και Εικόνα 3-5. 
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Εικόνα 3-4 Το στιγμιαίο πλάτος των τριών πρώτων συστατικών που λαμβάνονται από την ΕΑΛ. 

 

 

Εικόνα 3-5 Η στιγμιαία συχνότητα των τριών πρώτων συστατικών που λαμβάνονται από την ΕΑΛ. 
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Η εντροπία είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιημένα μέτρα πολυπλοκότητας στην ανάλυση 

βιοϊατρικών σημάτων. Η εντροπία Shannon χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του μέσου όρου 

του στιγμιαίου πλάτους και της στιγμιαίας συχνότητας, των πρώτων δέκα συνιστωσών του ΠΣΛ 

από ΗΜΓ σήματα. Με τον τρόπο αυτό είκοσι τιμές εντροπίας μπορούν να προέρχονται από κάθε 

καταγραφή ΗΜΓ. Οι αναλογίες εντροπίας του στιγμιαίου πλάτους και της στιγμιαίας συχνότητας 

κάθε δύο ΠΣΛ των σημάτων ΗΜΓ, υπολογίστηκαν για το σκοπό της εξερεύνησης των εγγενών 

σχέσεων μεταξύ ΠΣΛ, οι οποίες δίνονται από τις εξισώσεις (7) και (8) : 

 

𝑅𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒(𝑖, 𝑗) =
𝐸𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒(𝑖)

𝐸𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒(𝑗)
 (𝑖, 𝑗 = 1, … ,10)       (7) 

 

𝑅𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦(𝑖, 𝑗) =
𝐸𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦(𝑖)

𝐸𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦(𝑗)
 (𝑖, 𝑗 = 1, … ,10)       (8) 

 

Στις 300 καταγραφές δεδομένων της TPEHG DB τα 262 αρχεία είναι από εγκυμοσύνες, όπου οι 

τοκετοί ήταν φυσιολογικοί με διάρκεια κύησης μεγαλύτερη ή ίση των 37 εβδομάδων, ενώ οι 38 

καταγραφές είναι από εγκυμοσύνες πρόωρου τοκετού με διάρκεια κύησης μικρότερη των 37 

εβδομάδων. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ενός μη 

ισορροπημένου συνόλου δεδομένων. Με την υπερδειγματοληψία και την υποδειγματοληψία. Αν 

χρησιμοποιείται η μέθοδος βάσει της υποδειγματοληψίας, θα πρέπει να αφαιρεθούν τα 224 αρχεία 

της εγκυμοσύνης, ώστε να ισορροπιστεί ο αριθμός των καταγραφών της πλειοψηφίας και της 

μειοψηφίας. Εναλλακτικά, με την προσέγγιση της υπερδειγματοληψίας, δημιουργούνται πρόσθετα 

δεδομένα στην κατηγορία της μειοψηφίας, προκειμένου τα δύο σύνολα δεδομένων να γίνουν πιο 

ισορροπημένα. Γενικά, η προσέγγιση της υπερδειγματοληψίας αποφεύγει τα προβλήματα της 

απώλειας δεδομένων και παρέχει πιο ακριβή αποτελέσματα από τις μεθόδους υποδειγματοληψίας. 

Επιπρόσθετα στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 10-fold cross validation. Είναι μια 

ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική για την αξιολόγηση της ικανότητας γενίκευσης ενός 

ταξινομητή, όπου μόνο ένα δείγμα συνόλου δεδομένων είναι διαθέσιμο. Αρχικά το σύνολο 

δεδομένων διαιρείται σε δέκα ίσα υποσύνολα και στη συνέχεια ένα υποσύνολο ελέγχεται με τη 

χρήση του ταξινομητή (εκπαιδευμένο για τα υπόλοιπα εννέα υποσύνολα). Αυτή η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται μέχρις ότου κάθε υποσύνολο να χρησιμοποιηθεί μία φορά για τη δοκιμή. Η 

συνολική ακρίβεια του ταξινομητή βασίζεται στο μέσο όρο της απόδοσης κατά τη διάρκεια των 

δέκα εκτελέσεων ταξινόμησης. Ο Πίνακας 3 δείχνει τις επιδόσεις ταξινόμησης των εξαχθέντων 

χαρακτηριστικών από το κανάλι 3 με βάση τόσο την ΕΑΛ, όσο και τη μη-ΕΑΛ μέθοδο. Ο 

Πίνακας 4 εμφανίζει την ANOVA των AUC τιμών που φαίνονται στον Πίνακα 1, για ανάλυση 

παραγόντων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι τιμές AUC υπολογίζονται βάσει της μεθόδου 

ΕΑΛ, η οποία είναι συγκριτικά ισχυρότερη από την μη-ΕΑΛ (p = 0.0318). Τέλος, η Εικόνα 3-6 
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δείχνει τις τιμές AUC για τα κανάλια 1, 2 και 3 από το σύνολο δεδομένων TPEHG, με βάση την 

μέθοδο ΕΑΛ και χρησιμοποιώντας τους ίδιους έξι ταξινομητές (SVM, RF, MLP, ΑΒ, ΒΝ και 

SLR). Οι τιμές AUC για το κανάλι 3 είναι οι υψηλότερες μεταξύ όλων των διαφορετικών 

ταξινομητών. 

 

Ταξινομητές ΕΑΛ Μη-ΕΑΛ 

Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης - Support Vector Machine (SVM) 0.847 0.540 

Τυχαία Δάση - Random Forests (RF) 0.957 0.914 

Πολυεπίπεδο Perceptron (MLP) 0.764 0.627 

AdaBoost (AB) 0.986 0.913 

Μπεϋζιανό Δίκτυο - Bayesian Network (BN) 0.912 0.842 

Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση - Simple Logistic Regression (SLR) 0.874 0.503 

   
Πίνακας 3 Οι τιμές AUC της ανάλυσης ΕΑΛ και μη-ΕΑΛ, με βάση τα χαρακτηριστικά για την πρόβλεψη 

πρόωρου τοκετού με 10 fold cross validation. 

 

 

Πηγή SS df MS F p value 

ΕΑΛ / Μη-ΕΑΛ 0.0835 1 0.0835 8.72 0.0318 

Ταξινομητές 0.16215 5 0.03245 3.39 0.1033 

Σφάλμα 0.04787 5 0.00957   

Σύνολο 0.2937 11    

      
Πίνακας 4 Η ANOVA των τιμών AUC για την ανάλυση παραγόντων. 

 

 

Εικόνα 3-6 Οι AUC τιμές της ΕΑΛ με βάση τα χαρακτηριστικά που προέρχονται από όλα τα κανάλια για τους 

έξι ταξινομητές. 
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Στην Εικόνα 3-6 παρουσιάζονται οι τιμές AUC ανά ταξινομητή για όλα τα κανάλια. Η μπλε 

μπάρα παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά που εξάγονται από το κανάλι 1 για όλους τους 

ταξινομητές. Η πράσινη μπάρα δηλώνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που εξάγονται από το 

κανάλι 2 για όλους τους ταξινομητές και η κόκκινη μπάρα, δηλώνει τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα που εξάγονται από το κανάλι 3 για όλους τους ταξινομητές. Σε αυτή την εργασία, 

απέδειξαν ότι είναι δυνατόν να βελτιωθεί η ανάλυση των ΗΜΓ καταγραφών, ώστε να διακριθεί αν 

οι έγκυες γυναίκες διατρέχουν τον κίνδυνο ενός πρόωρου τοκετού. Οι καταγραφές ταξινομήθηκαν 

με βάση τις αναλογίες της εντροπίας, της στιγμιαίας έντασης και της στιγμιαίας συχνότητας κάθε 

δύο εσωτερικών συναρτήσεων λειτουργίας ΗΜΓ σημάτων, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση 

ΠΣΛ. Έπειτα υλοποιήθηκαν έξι διαφορετικοί ταξινομητές, οι οποίοι έδωσαν μια μέση AUC τιμή 

0.89 και μια μέγιστη τιμή 0.986. Μια πιο λεπτομερής ανάλυση των ΗΜΓ καταγραφών αποκάλυψε 

ότι, η θέση με τη μεγαλύτερη ακρίβεια ήταν κάτω από τον ομφαλό. Συνολικά, η μελέτη μας 

δείχνει ότι η ανάλυση σημάτων ΗΜΓ χρησιμοποιώντας την παραπάνω προσέγγιση, είναι μια πιο 

ακριβή μέθοδος. 
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  Κεφάλαιο 4
Μεθοδολογία ανάλυσης 

4.1. Εισαγωγικά 

Για την ανάλυση της βάσης δεδομένων αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία ανάλυσης. Η μεθοδολογία 

περιλαμβάνει διακριτά βήματα για τον διαχωρισμό του σήματος, την εξαγωγή χαρακτηριστικών 

από αυτό και την ταξινόμησή του ως φυσιολογικό ή πρόωρο (Εικόνα 4.1). 

 

Εικόνα 4-1 Διάγραμμα ροής μεθοδολογίας. 
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4.2. Σήμα ΗΥΓ  

Το κάθε σήμα που θα αναλυθεί προέρχεται από την βάση δεδομένων TPEHG DB, η οποία 

περιέχει 300 καταγραφές ΗΥΓ από 300 εγκυμοσύνες (μία καταγραφή ανά κύηση), επιλεγμένες 

από μια αρχική μεγαλύτερη βάση δεδομένων. Αρχικά το κάθε σήμα χωρίζεται με σε παράθυρα 

ανάλυσης, διάρκειας πέντε λεπτών. Επιπλέον, στην TPEHG DB, υπάρχουν τρία αρχεία με 

χαρακτηριστικά σύμφωνα με το φιλτράρισμα σε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, τα .fvl αρχεία οργανώνονται σύμφωνα με το φίλτρο που χρησιμοποιείται. Τα αρχεία 

περιέχουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, από τα οποία επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν τα 

Record, Premature και Early (Εικόνα 4-2): 

 

 Record - Το όνομα της καταγραφής. 

 Premature - Τιμές true(t), εάν ο τοκετός ήταν πρόωρος πριν την 37
η
 εβδομάδα κύησης και 

false(f), στην αντίθετη περίπτωση. 

 Early - Τιμές true(t), εάν η καταγραφή πραγματοποιήθηκε πριν την 26
η
 εβδομάδα κύησης 

και false(f), στην αντίθετη περίπτωση. 
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Εικόνα 4-2 Λεπτομέρειες για κάθε σήμα. 
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4.3. Διαχωρισμός σήματος και εξαγωγή χαρακτηριστικών από 

παράθυρα ανάλυσης  

Κάθε σήμα διάρκειας 30 λεπτών διαχωρίστηκε σε πέντε ακέραια παράθυρα ανάλυσης, διάρκειας 

πέντε λεπτών, καθώς τέτοιας διάρκειας καταγραφές είναι περισσότερο ρεαλιστικές. Από τις 300 

καταγραφές, οι 289 καταγραφές έχουν μήκος μικρότερο των 25 λεπτών, οπότε χωρίστηκαν σε 

τέσσερα παράθυρα ανάλυσης και οι έντεκα καταγραφές έχουν μήκος μεγαλύτερο των 25 λεπτών, 

επομένως χωρίστηκαν σε πέντε παράθυρα ανάλυσης. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία για όλα τα 

δεδομένα, αυτά συλλέγονται και είναι έτοιμα να επεξεργαστούν και να κατηγοριοποιηθούν. Αυτό θα 

γίνει με την διεξαγωγή τριών πειραμάτων. Στο πρώτο πείραμα τα δεδομένα θα μελετηθούν και θα 

κατηγοριοποιηθούν στο πεδίο του χρόνου, στο δεύτερο πείραμα στο πεδίο των συχνοτήτων και στο 

τρίτο πείραμα στο πεδίο χρόνου και συχνοτήτων. 

 

4.3.1. Εξαγωγή χαρακτηριστικών στο πεδίο του χρόνου 

Για το πρώτο πείραμα, στην ανάλυση των σημάτων στο πεδίο του χρόνου εξάγεται ένα διάνυσμα 

χαρακτηριστικών, με τις δώδεκα τιμές ενδιάμεσης τιμής και τις δώδεκα τιμές της τυπικής 

απόκλισης (Πίνακας 5). Η ενδιάμεση τιμή και η τυπική απόκλιση, ως χαρακτηριστικά δίνουν με 

αποτελεσματικό τρόπο τη μεταβλητότητα των ηλεκτροϋστερογραφικών καταγραφών. 

  

 

4.3.2. Εξαγωγή χαρακτηριστικών στο πεδίο συχνοτήτων 

Για το δεύτερο πείραμα στο πεδίο των συχνοτήτων υπολογίζεται η ενέργεια των σημάτων, με 

παθολογικά και μη παθολογικά αίτια. Το διάνυσμα χαρακτηριστικών αποτελείται από την 

ενέργεια. Η ενέργεια του σήματος αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την εξαγωγή πληροφοριών 

από το ηλεκτροϋστερογράφημα. Εκφράζει τη δύναμη του σήματος σε ένα συγκεκριμένο 

συχνοτικό διάστημα.  
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Πίνακας 5 Διαχωρισμός σήματος σε παράθυρα με τα χαρακτηριστικά κάθε παραθύρου ανάλυσης. 
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FIR Φίλτρα 

Γενικά τα γραμμικά ψηφιακά φίλτρα παρουσιάζουν πεπερασμένης χρονικής διάρκειας απόκριση 

σε είσοδο μοναδιαίας κρούσης. Από αυτά, τα FIR προτιμούνται και είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, 

λόγω της ευστάθειας στη λειτουργία τους, της γραμμικής φάσης που παρουσιάζουν και του 

πεπερασμένου μήκους τους. Η κρουστική απόκρουση (impulse response) που διαθέτουν είναι 

πεπερασμένη (finite) διότι δεν υφίσταται ανάδραση στο φίλτρο, δηλαδή τα φίλτρα FIR δεν 

περιέχουν κάποιο βρόγχο [39,40]. 

Τα πλεονεκτήματα των φίλτρων FIR συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 Σχεδιάζονται εύκολα ώστε να έχουν γραμμική απόκριση φάσης, δηλαδή, να αναπαρίστανται 

από µια ευθεία γραμμή, µε εξαίρεση κάποιες αναδιπλώσεις (ασυνέχειες) μεγέθους 2π, λόγω 

αλλαγής προσήμου της συνάρτησης φάσης φ(ω). Επομένως, το φίλτρο δεν προκαλεί 

παραμόρφωση στο σήμα. 

 Η υλοποίησή τους είναι ιδιαίτερα απλή και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται στους 

περισσότερους επεξεργαστές ψηφιακού σήματος.  

 Είναι ιδανικά για πολυσταδιακές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα τη διαδικασία του 

αποδεκατισμού (μείωση του ρυθμού δειγματοληψίας) και της παρεμβολής (αύξηση του ρυθμού 

δειγματοληψίας). Σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις, τα φίλτρα FIR επιτρέπουν την 

παράκαμψη κάποιων υπολογιστών, προσφέροντας μεγάλο υπολογιστικό κέρδος.  

 Παρουσιάζουν ιδιαίτερα επιθυμητικά αριθμητικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, τα περισσότερα 

φίλτρα ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων πρέπει να υλοποιούνται χρησιμοποιώντας 

αριθμητικές αναπαραστάσεις πεπερασμένης ακρίβειας, µε άλλα λόγια, χρησιμοποιώντας 

λιγότερα δυαδικά ψηφία. Τα φίλτρα FIR είναι ιδανικά όταν παρουσιάζονται τέτοιες απαιτήσεις. 

 Σε συνδυασμό µε τη γραμμική φάση και το πεπερασμένο μήκος που είναι εγγενή 

χαρακτηριστικά τους, τα φίλτρα FIR προσφέρουν εξασφαλισμένη ευστάθεια κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες πεπερασμένης ακρίβειας. 

 Μπορούν να σχεδιαστούν µε βέλτιστο τρόπο, δηλαδή ο προσδιορισμός των συντελεστών τους 

να προκύπτει μέσα από καλά ορισμένα μαθηματικά κριτήρια. 

 Παρουσιάζουν την ιδιότητα Φραγμένης Εισόδου-Φραγμένης Εξόδου (ΦΕΦΕ) και επομένως 

είναι σταθερά, αφού η έξοδος του φίλτρου είναι το άθροισα ενός πεπερασμένου αριθμού 

πεπερασμένων πολλαπλασίων των τιμών εισόδου, άρα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη τη 

μέγιστη τιμή που εμφανίζεται στην είσοδο.  

 

Το κυριότερο μειονέκτημα των φίλτρων FIR είναι ότι χρησιμοποιούν περισσότερη μνήμη από 

τα φίλτρα IIR και χρειάζονται αρκετούς υπολογισμούς, έτσι ώστε να επιτευχθεί µια δεδομένη 

χαρακτηριστική απόκριση. Επιπλέον, κάποιες αποκρίσεις είναι πρακτικώς ασύμφορες να 

υλοποιηθούν µε ένα φίλτρο FIR [41,42]. Στη συνέχεια προστέθηκαν δύο band-pass φίλτρα. 

Κάθε FIR φίλτρο χρησιμοποιεί τις εξής αποκρίσεις συχνοτήτων: Fstop1 : 0.4, Fpass1 : 0.6, 

Fpass2 : 2.4, Fstop2 : 2.6 για το πρώτο φιλτράρισμα (Εικόνα 4-3) και Fstop1 : 2.4, Fpass1 : 2.6, 
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Fpass2 : 4.9 και Fstop2 : 5.0 αντίστοιχα για το δεύτερο φιλτράρισμα (Εικόνα 4-4). Επιλέχθηκαν 

συχνότητες από 0-5Hz γιατί αυτό το εύρος χρησιμοποιήθηκε και στην έρευνα [13] που 

αναφέρθηκε στην αρχή της εργασίας. 

 

Εικόνα 4-3 Απόκριση συχνοτήτων με την πρώτη ομάδα προδιαγραφών. 

 

Κάθε ένα από τα σήματα που υπάρχουν σε κάθε καταγραφή, φιλτράρεται χρησιμοποιώντας τα δύο 

φίλτρα που απεικονίζονται στην Εικόνα 4-3 και στην Εικόνα 4-4. Στο αποτέλεσμα που προκύπτει 

υπολογίζεται η ενέργεια. Συνεπώς, τα χαρακτηριστικά στο πεδίο των συχνοτήτων αποτυπώνουν 

την ενέργεια του σήματος σε συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων. 
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Εικόνα 4-4 Απόκριση συχνοτήτων με την δεύτερη ομάδα προδιαγραφών. 

 

4.4. Βάσεις δεδομένων 

Για το πρώτο πείραμα, στην ανάλυση των σημάτων στο πεδίο του χρόνου εξάγεται ένα διάνυσμα 

χαρακτηριστικών, το οποίο αποτελείται από τον κωδικό του σήματος, από το αν ο τοκετός ήταν 

πριν την 37
η
 εβδομάδα κύησης δηλαδή πρόωρος ή το αντίθετο, τις δώδεκα τιμές ενδιάμεσης τιμής, 

τις δώδεκα τιμές της τυπικής απόκλισης και τέλος ένα χαρακτηριστικό για το αν η καταγραφή 

πραγματοποιήθηκε πριν την 26
η
 εβδομάδα κύησης, δηλαδή νωρίς ή το αντίθετο. Η ενδιάμεση τιμή 

και η τυπική απόκλιση, ως χαρακτηριστικά δίνουν με αποτελεσματικό τρόπο τη μεταβλητότητα 

των ηλεκτροϋστερογραφικών καταγραφών. Για να εισαχθούν τα δεδομένα στο Weka πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα αρχείο .arff για κάθε ένα από τα τρία πειράματα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 

σαν σύνολο εκπαίδευσης. Τα διανύσματα χαρακτηριστικών, που απαρτίζονται από τα 300 σήματα 

με αρκετά χαρακτηριστικά ανά περίπτωση, δίνονται σαν είσοδος στο Weka. Τα .arff αρχεία έχουν 

δύο ξεχωριστά τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι το Header, το οποίο ακολουθείται από το τμήμα 

Data. Τo τμήμα Header του αρχείου .arff περιέχει το όνομα της σχέσης, μια λίστα μεταβλητών, 

και τους τύπους τους [6]. Το όνομα της σχέσης ορίζεται στην πρώτη γραμμή του αρχείου .arff με 

τη δήλωση @relation και δηλώνει τη σχέση του συνόλου των δεδομένων (π.χ. @relation EHG). Η 

λίστα των μεταβλητών δηλώνεται με τη δεσμευμένη λέξη @attribute που ακολουθείται από το 
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όνομα της μεταβλητής και τον τύπο της (π.χ. @attribute md1 numeric και @attribute Premature 

{‘0’,’1’}). 

 

4.4.1. Βάσεις δεδομένων στο πεδίο του χρόνου 

Αμέσως μετά τον διαχωρισμό των σημάτων και την εξαγωγή των χαρακτηριστικών τους, σκοπός 

είναι η δημιουργία ενός αρχείου .arff το οποίο θα συνταχθεί κατάλληλα, ώστε να το γίνει η 

ανάλυση του στο πεδίο του χρόνου. Αρχικά να σημειωθεί ότι η σειρά δήλωσης των μεταβλητών 

πρέπει να ακολουθεί τις αντίστοιχες θέσεις στο διάνυσμα χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα δεν 

πρέπει να δηλωθεί το @attribute md2 numeric πριν το @attribute md1 numeric γιατί αυτό θα 

προκαλούσε σύγχυση στο χειρισμό των δεδομένων και σαφέστατα λάθος αποτελέσματα. Τo 

τμήμα Data του αρχείου .arff περιέχει μια απλή γραμμή με τη χαρακτηριστική λέξη @data, που 

δηλώνει την έναρξη του τμήματος των δεδομένων στο αρχείο. Ακολουθούν οι τιμές των 

χαρακτηριστικών που υπολογίστηκαν. Στο περιβάλλον του WEKA εισάγεται πλέον το αρχείο για 

την ανάλυση του στο πεδίο του χρόνου με επιπλέον χαρακτηριστικά τα Record, Premature και 

Early (Εικόνα 4-5). 
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Εικόνα 4-5 Στιγμιότυπο .arff αρχείου για ανάλυση στο πεδίο του χρόνου. 

 

 

4.4.2. Βάσεις δεδομένων στο πεδίο συχνοτήτων 

Με την ίδια ακριβώς λογική δημιουργείται το .arff αρχείο για την ανάλυση στο πεδίο των 

συχνοτήτων. Όπως αναφέρεται και παραπάνω, υπολογίζεται η ενέργεια των σημάτων με 

παθολογικά και μη παθολογικά αίτια. Το διάνυσμα χαρακτηριστικών αποτελείται από τις δύο 

ενέργειες, μια για κάθε σήμα που προκύπτει μετά το φιλτράρισμα με κάθε φίλτρο. Η ενέργεια του 

σήματος αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την εξαγωγή πληροφοριών από το 

ηλεκτροϋστερογράφημα. Εκφράζει τη δύναμη του σήματος σε ένα συγκεκριμένο συχνοτικό 
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διάστημα. Στο περιβάλλον του WEKA εισάγεται πλέον το αρχείο για την ανάλυση του στο πεδίο 

των συχνοτήτων με επιπλέον χαρακτηριστικά τα Record, Premature και Early (Εικόνα 4-6). 

 

 

Εικόνα 4-6 Στιγμιότυπο .arff αρχείου για ανάλυση στο πεδίο των συχνοτήτων. 

 

 

4.4.3. Βάσεις δεδομένων στο πεδίο χρόνου και συχνοτήτων 

Με την ίδια ακριβώς λογική δημιουργείται το αρχείο .arff με τον συνδυασμό των δύο παραπάνω 

πειραμάτων. Ομοίως, στο περιβάλλον του WEKA εισάγεται πλέον το αρχείο για την ανάλυση του 
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στο πεδίο του χρόνου και των συχνοτήτων με επιπλέον χαρακτηριστικά τα Record, Premature και 

Early (Εικόνα 4-7). 

 

 

Εικόνα 4-7 Στιγμιότυπο .arff αρχείου για ανάλυση στο πεδίο του χρόνου και των συχνοτήτων. 
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4.5. Ταξινόμηση παραθύρων σήματος 

Το επόμενο βήμα είναι η ανάλυση και κατηγοριοποίηση των διανυσμάτων των σημάτων. Αυτό 

πραγματοποιείται με το εργαλείο WEKA, μια σουίτα λογισμικού για μηχανική μάθηση και 

εξόρυξη δεδομένων, η οποία αναπτύχθηκε στο πανεπιστήμιο του Waikato της Ν. Ζηλανδίας και 

διατίθεται ως ελεύθερο λογισμικό. 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 [2].  

Το WEKA παρέχει μια ολοκληρωμένη συλλογή από υλοποιήσεις αλγορίθμων μηχανικής μάθησης 

και εξόρυξης δεδομένων. Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση, παρέχονται οι υλοποιήσεις όλων 

των κύριων μεθόδων κατηγοριοποίησης, όπως Δένδρα Αποφάσεων, Νευρωνικά Δίκτυα, Μηχανές 

Διανυσμάτων Υποστήριξης, Μπαϋεζιανοί κατηγοριοποιητές, Λογιστική Παλινδρόμηση, k-

Πλησιέστεροι Γείτονες κλπ. Για κάθε μέθοδο υπάρχουν πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης. 

Ο χρήστης μπορεί να επικυρώσει τα μοντέλα του εφαρμόζοντας τη μέθοδο cross validation, τη 

μέθοδο holdout ή χρησιμοποιώντας ένα ανεξάρτητο σύνολο δεδομένων. Για κάθε μοντέλο 

παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις και τη δομή του (πχ τα βάρη των συνδέσεων 

ενός δικτύου πολυεπίπεδου Perceptron). Το WEKA περιλαμβάνει αρκετούς αλγορίθμους 

Ανάλυσης Συστάδων, όπως τον k-Means, τη Συσσωρευτική Ιεραρχική ΑΣ και το DBSCAN. Κάθε 

αλγόριθμος μπορεί να παραμετροποιηθεί. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα οπτικής αναπαράστασης 

της κατανομής των παρατηρήσεων στις συστάδες. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν τις υλοποιήσεις των αλγορίθμων τόσο από τη γραμμή εντολών όσο και από το 

γραφικό περιβάλλον του WEKA (Εικόνα 4-8). 

 

4.5.1.  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 μπορεί να είναι .csv, .bsi ή .arff, που είναι 

και η επίσημη μορφή, καθώς τα αρχεία που εξάγονται από το WEKA έχουν αυτή την κατάληξη. 
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Εικόνα 4-8 Το γραφικό περιβάλλον του Weka. 

 

 

4.5.2. Κατηγοριοποίηση δεδομένων 

Η κατηγοριοποίηση γίνεται 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 (Εικόνα 4-9). Αρχικά ορίσθηκε η μέθοδος κατηγοριοποίησης που 

θα χρησιμοποιηθεί. Έπειτα ορίσθηκε το πεδίο της κλάσης και η μέθοδος αξιολόγησης του 

κατηγοριοποιητή. Το WEKA προσφέρει τέσσερεις εναλλακτικές επιλογές. Σύμφωνα με την 

επιλογή Use Training Set, υπολογίσθηκαν οι επιδόσεις του μοντέλου χρησιμοποιώντας το σύνολο 

εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα το Supplied Test Set, χρησιμοποιήθηκε ώστε να επικυρωθεί ένα 

διαφορετικό σύνολο δεδομένων. Με την επιλογή Cross-validation εφαρμόστηκε η ομώνυμη 

μέθοδος επικύρωσης. Τέλος, με την επιλογή Percentage split εφαρμόστηκε η μέθοδος holdout και 

διασπάστηκε το σύνολο των παρατηρήσεων σε υποσύνολο εκπαίδευσης/επικύρωσης, σύμφωνα με 

τα ποσοστά που ορίσθηκαν εξ αρχής. Στην παρούσα ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί η επιλογή Cross-

validation με 10 folds. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι προηγούμενες εργασίες, μπορεί να γίνει η 

εκπαίδευση και η αξιολόγηση του μοντέλου.  
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Εικόνα 4-9 Καρτέλα ταξινομητών στο WEKA. 

 

 

4.5.3. Δεδομένα εκπαίδευσης και ελέγχου 

Μετά την επιλογή του κατηγοριοποιητή σειρά έχει η επιλογή του τρόπου δοκιμής του μοντέλου 

που πρόκειται να δημιουργηθεί. 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 τα δεδομένα 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 Cross-validation, που 

από προεπιλογή έχει την τιμή 10. Στο cross-validation το σύνολο δεδομένων (dataset) χωρίζεται 

σε 10 ίσα κομμάτια (folds) . Τα 9 χρησιμοποιούνται ως training set και το 1 ως test set. Στη 
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συνέχεια με την ίδια διαίρεση επιλέγονται 9 διαφορετικά κομμάτια που χρησιμοποιούνται για 

εκπαίδευση και το 1 για δοκιμή. Η διαδικασία αυτή γίνεται 10 φορές, χρησιμοποιώντας ένα 

διαφορετικό κομμάτι για δοκιμή κάθε φορά. Με αυτό τον τρόπο, κάθε κομμάτι χρησιμοποιείται 1 

φορά ως test set και 9 φορές ως training set. Στο τέλος, το Weka τρέχει τον κατηγοριοποιητή και 

μια ενδέκατη φορά για όλο το σύνολο δεδομένων. Έτσι, προκύπτει ο τελικός κατηγοριοποιητής. 

Μια ενδεικτική απεικόνιση της διαδικασίας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4-10). 
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Εικόνα 4-10 Η διαδικασία του 10-fold Cross Validation. Με καφέ χρώμα αναπαριστάται το κομμάτι που 

χρησιμοποιεί ως test κάθε φορά. 
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4.6. Είδη ταξινόμησης 

 

4.6.1. 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. Κάθε 

κόμβος ουσιαστικά είναι ένας έλεγχος και κάθε ακμή με βάση τους ελέγχους καταλήγει σε 

πιθανές τιμές [2]. Για την κατασκευή του δέντρου η διαδικασία είναι η εξής: Επιλέγεται σαν ρίζα 

το χαρακτηριστικό που πετυχαίνει τον καλύτερο διαχωρισμό μεταξύ των κατηγοριών και με βάση 

τις τιμές του χαρακτηριστικού χωρίζονται τα δεδομένα σε υποσύνολα. Για κάθε υποσύνολο 

αναζητείται το αντίστοιχο καλύτερο χαρακτηριστικό και επαναλαμβάνεται για τα επόμενα 

υποσύνολα, μέχρις ότου χρησιμοποιηθούν όλα τα χαρακτηριστικά ή δεν υπάρχουν υποσύνολα με 

πάνω από μία κατηγορίες. Η διαδικασία κατηγοριοποίησης ενός νέου στοιχείου είναι η εξής: 

Ξεκινώντας από την ρίζα και κάνοντας τους ελέγχους, το επόμενο βήμα είναι η μετάβαση στους 

εσωτερικούς κόμβους έως ότου από κάποιον εσωτερικό κόμβο να γίνει η κατάληξη στα φύλλα. 

Έτσι θα γίνει η ταξινόμηση του νέου στοιχείου. Το μονοπάτι από την ρίζα στα φύλλα είναι για 

κάθε νέο στοιχείο. 

 

4.6.1.1. Ο ταξινομητής C4.5 

Είναι ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για να παράγει ένα δέντρο απόφασης. Ο ταξινομητής 

C4.5 (ή αλλιώς J48) δημιουργεί δέντρα απόφασης από ένα σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης 

χρησιμοποιώντας την έννοια της εντροπίας πληροφοριών (Εικόνα 4-11). 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 λίστες δεδομένων [44]. 
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Εικόνα 4-11 Παράδειγμα δέντρου απόφασης. 

 

 

4.6.1.2. Ο ταξινομητής Τυχαίων Δασών 

Τα τυχαία δάση (Random Forests-RF) αποτελούν µια ειδική κατηγορία των συνδυαστικών 

μεθόδων ταξινόμησης, η οποία χρησιμοποιεί για ταξινομητές δέντρα απόφασης. Για την 

κατασκευή ενός δέντρου απόφασης ανατίθεται αρχικά στη ρίζα του το σύνολο των δειγμάτων 

εκπαίδευσης (Εικόνα 4-12). 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 [45]. 

 

 

Εικόνα 4-12 Η διαδικασία κατασκευής των 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, για παράδειγμα 

Gini index, εντροπία, misclassification error. Τα δέντρα του δάσους αναπτύσσονται στο μέγιστο 

μέγεθός τους, χωρίς κλάδεμα. Η μέθοδος Bagging χρησιμοποιώντας για ταξινομητές δέντρα 

απόφασης αποτελεί µια ειδική κατηγορία των τυχαίων δασών. Σ’ αυτή την περίπτωση η 

τυχερότατα 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 [46]. 

 

4.6.2. Νευρωνικά δίκτυα 

Τα νευρωνικά δίκτυα (Neural Networks) αποτελούν μια πολύ γνωστή μέθοδο προβλημάτων 

κατηγοριοποίησης για πολλές εξαρτημένες μεταβλητές. Χρησιμοποιούν ένα σύνολο από κόμβους 

που συνδέονται μεταξύ τους όπως οι νευρώνες του ανθρώπινου εγκεφάλου και μαθαίνουν από την 

εμπειρία τους, όπως και ο άνθρωπος. 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 [2]. 

 

 

4.6.2.1. Ο ταξινομητής Πολυεπίπεδο Perceptron 

Ένα πολυεπίπεδο Perceptron (Multilayer Perceptron-MLP) δίκτυο αποτελείται από, ένα σύνολο 

κόμβων εισόδου που αποτελούν το επίπεδο εισόδου, ένα ή περισσότερα κρυφά επίπεδα που 

αποτελούνται από νευρώνες που εκτελούν υπολογισμούς και ένα επίπεδο εξόδου που αποτελείται 

επίσης από νευρώνες που εκτελούν υπολογισμούς. Το σήμα εισόδου (πρότυπο εισόδου) κινείται 

μέσα στο δίκτυο προς τα μπροστά, δηλαδή από το ένα επίπεδο στο επόμενό του. Τα MLP 

συνήθως εκπαιδεύονται με κανόνες μάθησης με επίβλεψη. Ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιείται 

πολύ συχνά για τον σκοπό αυτό είναι γνωστός ως αλγόριθμος Back-Propagation (BP) και 

βασίζεται στον κανόνα μάθησης με διόρθωση σφάλματος. Ο αλγόριθμος αυτός μπορεί να 
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θεωρηθεί σαν γενίκευση του αλγορίθμου Ελάχιστων Μέσων Τετραγώνων (ΕΜΤ, Last Mean 

Square Algorithm-LMSA). Ένα MLP έχει τρία σαφή χαρακτηριστικά: 

Το μοντέλο κάθε νευρώνα στο δίκτυο περιλαμβάνει μία μη-γραμμική συνάρτηση ενεργοποίησης 

στην έξοδο του. Το σημαντικό σημείο το οποίο πρέπει να παρατηρηθεί είναι ότι η μη 

γραμμικότητα αυτή είναι ομαλή, δηλαδή παντού διαφορίσιμη. Μια κοινός χρησιμοποιούμενη 

μορφή μη γραμμικότητας που ικανοποιεί αυτήν την απαίτηση είναι η σιγμοειδής συνάρτηση ή 

λογιστική συνάρτηση και ορίζεται ως:  

𝑦𝑗 =
1

1 +  exp (−𝑢𝑗)
  

όπου 𝑢𝑗  είναι η δραστηριότητα ενεργοποίησης του νευρώνα j και 𝑦𝑗 είναι η έξοδος του νευρώνα j. 

Η παρουσία της μη-γραμμικότητας είναι αρκετά σημαντική διότι σε διαφορετική περίπτωση η 

σχέση εισόδου-εξόδου του δικτύου θα μειωνόταν σε αυτή του ενός επιπέδου percepton. Επιπλέον, 

η χρήση της συνάρτησης αυτής έχει το πλεονέκτημα ότι προσομοιάζει την βιολογική φάση 

ανάσχεσης (refractory phase) στους πραγματικούς νευρώνες.  

Το δίκτυο περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα επίπεδα με κρυφούς νευρώνες που δεν αποτελούν 

μέρος είτε της εισόδου, είτε της εξόδου του δικτύου. Οι κρυφοί νευρώνες επιτρέπουν στο δίκτυο 

να “μαθαίνει” και να εκτελεί περίπλοκες εργασίες, εξάγοντας προοδευτικά τα χαρακτηριστικά 

εκείνα των προτύπων εισόδου που έχουν την μεγαλύτερη σημασία για την σωστή απάντηση του 

δικτύου.  

Το δίκτυο παρουσιάζει υψηλό βαθμό συνδεσιμότητας που καθορίζεται από τις συνάψεις μεταξύ 

των νευρώνων του δικτύου. Μια αλλαγή στην συνδεσιμότητα του δικτύου απαιτεί μια αλλαγή 

στον πληθυσμό των συνδέσεων των συνάψεων ή στα βάρη τους. Στην Εικόνα 4-13, φαίνεται η 

αρχιτεκτονική ενός MLP δικτύου που έχει δύο κρυφά επίπεδα και είναι πλήρως διασυνδεδεμένο. 

Πλήρως συνδεδεμένο καλείται ένα δίκτυο του οποίου κάθε νευρώνας/κόμβος είναι συνδεδεμένος 

με όλους τους νευρώνες/κόμβους του προηγούμενου επιπέδου. Σε αυτής της μορφής τα δίκτυα το 

σήμα μεταδίδεται προοδευτικά από αριστερά προς τα δεξιά και από επίπεδο σε επίπεδο. Στο 

δίκτυο μεταδίδονται δύο ειδών σήματα [47]:  

1. Τα σήματα συναρτήσεων (Function signals). Ένα σήμα συνάρτησης είναι ένα σήμα 

εισόδου (ερέθισμα) που ξεκινάει από τους κόμβους εισόδου του δικτύου, διαδίδεται προς 

τα μπροστά, από νευρώνα σε νευρώνα και καταλήγει στους νευρώνες εξόδου του δικτύου. 

Σε κάθε νευρώνα του δικτύου από που περνάει το σήμα υπολογίζεται σαν συνάρτηση 

όλων των εισερχόμενων σημάτων και των αντίστοιχων βαρών των συνάψεων που 

καταλήγουν στον νευρώνα.  

 

2. Τα σήματα σφάλματος (Error signals). Ένα σήμα σφάλματος ξεκινάει από τους νευρώνες 

εξόδου του δικτύου και διαδίδεται προς τα πίσω από επίπεδο σε επίπεδο. Σε κάθε νευρώνα 

το σήμα αυτό υπολογίζεται από μια συνάρτηση που εξαρτάται από το σφάλμα. 
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Εικόνα 4-13 Αρχιτεκτονική MLP δικτύου. 

 

Οι νευρώνες που βρίσκονται στο επίπεδο εξόδου του ΤΝΔ, καλούνται νευρώνες εξόδου. Οι 

κόμβοι που βρίσκονται στο επίπεδο του ΤΝΔ από το οποίο ξεκινάει το σήμα ονομάζονται κόμβοι 

εισόδου. Όλοι οι άλλοι νευρώνες που βρίσκονται στα υπόλοιπα, ενδιάμεσα, επίπεδα του δικτύου 

λέγονται κρυφοί νευρώνες και τα επίπεδα κρυφά επίπεδα. Ένα MLP έχει σχεδιαστεί ώστε κάθε 

κρυφός νευρώνας και κάθε νευρώνας εξόδου να εκτελεί δύο υπολογισμούς, να υπολογίζει το σήμα 

συνάρτησης που εμφανίζεται στην έξοδο του νευρώνα και να εκφράζεται σαν μια συνεχής μη 

γραμμική συνάρτηση των σημάτων που εισέρχονται στον νευρώνα. Τέλος έχει σχεδιαστεί ώστε να 

υπολογίζει τη στιγμιαία προσέγγιση του διανύσματος κλίσης, κατά την προς τα πίσω διάδοση του 

σήματος στο δίκτυο. 

 

4.6.3. Στατιστική ταξινόμηση Bayes 

Από τον τομέα της στατιστικής έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά πιθανοτικά μοντέλα. Τα πιο 

συνηθισμένα είναι αυτά που βασίζονται στην θεωρία του Bayes. Σκοπός μας είναι η 

κατηγοριοποίηση ενός δείγματος X σε μια από τις κατηγορίες χρησιμοποιώντας το πιθανοτικό 

μοντέλο κατά Bayes. Αρχικά αναζητούνται και επιλέγονται οι εκ των προτέρων πιθανότητες που 

χαρακτηρίζουν την κάθε κλάση. Μετά υπολογίζεται η υπό συνθήκη συνάρτηση πυκνότητας 

πιθανότητας κάθε μεταβλητής με τις κλάσεις χρησιμοποιώντας τον εξής τύπο:  

𝑃(𝑐|𝑋) =
𝑃(𝑋|𝑐)𝑃(𝑐)

𝑃(𝑋)
 

Στην ταξινόμηση κατά Bayes υπάρχει ο αφελής ταξινομητής Bayes (Naive Bayes) και τα δίκτυα 

Bayes (Bayes Networks). 
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4.6.3.1. Ο αφελής ταξινομητής Bayes 

Ο αφελής ταξινομητής Bayes (Naive Bayes-ΝΒ) υπολογίζει την εξαρτώμενη από όρους 

πιθανότητα, θεωρώντας ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι υπό όρους ανεξάρτητα μεταξύ 

τους, δεδομένης της ετικέτα κατηγορίας y. Πιο συγκεκριμένα υποθέτει την υπό συνθήκη 

ανεξαρτησία των χαρακτηριστικών δεδομένης της κατηγορίας. Αυτή η ισχυρή υπόθεση συνήθως 

εξασφαλίζει αξιόπιστες εκτιμήσεις των υπό συνθήκη πιθανοτήτων οι οποίες απαιτούνται για 

ταξινόμηση, ακόμα και από πολύ μικρά σύνολα δεδομένων. Οι υλοποιήσεις του αφελή 

ταξινομητή Naive Bayes συχνά υποθέτουν ότι χρησιμοποιούνται µόνο διακριτά χαρακτηριστικά, 

επομένως τα συνεχή χαρακτηριστικά πρέπει να διακριτοποιηθούν εκ των προτέρων [45]. 

 

  

4.6.4. Εύρεση κοντινότερων γειτόνων 

Ο αλγόριθμος εύρεσης k-κοντινότερων γειτόνων (k nearest neighbors-kNN) 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 ιδέα γύρω από τον αλγόριθμο kNN είναι η τοποθέτηση του νέου στοιχείου σύμφωνα 

με τις τιμές των k κοντινότερων γειτόνων του. Ουσιαστικά ελέγχεται η απόστασή του από τους 

γείτονές του. Έτσι λοιπόν πρέπει να καθοριστούν δύο πράγματα. Αρχικά η τιμή του k και έπειτα, 

η απόσταση που θα πρέπει να επιλεχθεί. Οι αποστάσεις που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι οι 

εξής που φαίνονται στον Πίνακα 6 [2]: 

 

Ευκλείδεια απόσταση 𝒅(𝒙, 𝒚) =  (∑ |𝒙𝒊 − 𝒚𝒊|
𝟐

𝒎

𝒊=𝟏

)

𝟏/𝟐

 

Manhattan απόσταση 𝑑(𝑥, 𝑦) =  ∑ |𝑥𝑖 −  𝑦𝑖|

𝑚

𝑖=1

 

Chebychev απόσταση 𝑑(𝑥, 𝑦) =  max
𝑖=1,𝑚

|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖| 

Πίνακας 6 Οι αποστάσεις για την εύρεση των k κοντινότερων γειτόνων. 
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4.6.4.1. Ο ταξινομητής IBk 

Ο ταξινομητής IBk, είναι από τους ποιο 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 (Εικόνα 4-14). Στη αριστερή εικόνα παρουσιάζονται τα training 

δεδομένα που είναι χωρισμένα σε δυο ετικέτες κατηγορίας, τους κύκλους και τα τετράγωνα. Το 

τρίγωνο είναι το αντικείμενο-ερώτημα q το οποίο ζητείται να ταξινομηθεί και βρίσκεται στο 

σύνορο των δυο κατηγοριών, γεγονός που καθιστά την ταξινόμηση δυσκολότερη. Στην δεξιά 

εικόνα φαίνονται οι κοντινότεροι γείτονες που βρίσκει ο ταξινομητής για τις τιμές του k, 1 και 7. 

Παρατηρείται ότι για k=1, η ετικέτα-κατηγορία του αντικειμένου-ερωτήματος είναι τετράγωνο 

ενώ για k=7 η κατηγορία είναι κύκλος, βάσει του κανόνα της πλειοψηφίας [49]. 

 

Εικόνα 4-14 Παράδειγμα ταξινομητή IBk. 

 

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 
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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 

στην μήτρα βαθμολογιών (Πίνακας 7). 

 

Είδος Όνομα Όνομα στο WEKA 

Δέντρο απόφασης C 4.5 J48 

Δέντρο απόφασης RF RandomForest 

Νευρωνικά Δίκτυα Multilayer Perceptron MLP 

Στατιστική ταξινόμηση Bayes Bayes NaiveBayes 

Εύρεση κοντινότερων γειτόνων Knn IBk 

   
Πίνακας 7 Οι αλγόριθμοι ταξινομητών που θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία. 

 

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. Από την ίδια κατηγορία των δέντρων επιλέχθηκε επίσης ο Random Forest. 

Μία εξαιρετικά νέα μέθοδος ταξινόμησης δεδομένων, η οποία είναι αλληλένδετη με την μέθοδο 

των δέντρων απόφασης/ταξινόμησης. 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 συναρτήσεων επιλέχθηκε ο αλγόριθμος MLP. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλά 

και δύσκολα προβλήματα μάθησης με επίβλεψη, σε ταξινομήσεις και προσεγγίσεις συναρτήσεων, 

με μεγάλη επιτυχία. Εκπαιδεύονται συνήθως χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο οπισθοδιάδοσης 

σφάλματος (error back propagation) που ουσιαστικά εφαρμόζει τη μέθοδο (βελτιστοποίησης) της 

καθόδου με βάση την κλίση (gradient descent) για την ελαχιστοποίηση του τετραγωνικού 

σφάλματος εκπαίδευσης. Η διαδικασία της εκπαίδευσης του αλγορίθμου οπισθοδιάδοσης του 

σφάλματος, αποτελείται από υπολογισμούς που γίνονται σε δύο περάσματα από τα επίπεδα του 

MLP. Το πρώτο πέρασμα γίνεται κατά την ευθεία φορά, δηλαδή από την είσοδο προς της έξοδο 

και το δεύτερο ανάποδα, από την έξοδο προς την είσοδο. Από την οικογένεια των Bayesian 

ταξινομητών επιλέχθηκε ο αφελής ταξινομητής Bayes, η απόδοση του οποίου συγκρίνεται µε την 

απόδοση ταξινομητών όπως τα δέντρα απόφασης και τα νευρωνικά δίκτυα. Ο αλγόριθμος 

NaiveBayes χρησιμοποιεί τον απλό μπεϋζιανό ταξινομητή. Χρησιμοποιώντας πιθανότητες και 

δεσμευμένες πιθανότητες ταξινομεί το νέο στιγμιότυπο στην κατηγορία που δίνει την μεγαλύτερη 

πιθανότητα. Γενικά έχουν το μικρότερο ρυθμό λάθους συγκρινόμενοι µε τους υπόλοιπους 

ταξινομητές. Στην πράξη ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πάντα λόγω των σφαλμάτων που γίνονται στις 

υποθέσεις, όπως για παράδειγμα στην υπόθεση για την ανεξαρτησία ως προς την κατανοµή των 

κλάσεων. Επίσης, οι Bayesian ταξινομητές είναι χρήσιμοι, επειδή προσφέρουν µια θεωρητική 

αιτιολόγηση για άλλους ταξινομητές λόγω του θεωρήματος του Bayes. Στον αλγόριθμο IBk 

βρίσκεται η χρήση της μεθοδολογίας για εύρεση κοντινότερων γειτόνων, με την βοήθεια της 

ευκλείδειας απόστασης. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα επιλογής άλλης απόστασης όπως της 

Manhattan, αλλά στα παρακάτω σύνολα θα χρησιμοποιηθεί η ευκλείδεια απόσταση και το k θα 



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΫΣΤΕΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ 

 

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | 2016                                       

Διπλωματική Εργασία | Τσακιρίδης Παναγιώτης 

78 

 

έχει τιμή δέκα. Η επιλογή του 10-fold Cross-validation κρίθηκε σημαντική για το σύνολο 

δεδομένων μας. Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4-15) φαίνεται η έξοδος ενός μοντέλου που 

εκπαιδεύτηκε. 

 

 

 

Εικόνα 4-15 Έξοδος κατηγοριοποιητή μετά την εκπαίδευση του-Παράδειγμα 2ου πειράματος.  
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4.6.5. Ανάλυση εξόδου κατηγοριοποιητή 

Η έξοδος του κατηγοριοποιητή παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία 

κατηγοριοποίησης. Συγκεκριμένα, διακρίνονται τέσσερις 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.  

 

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). Πιο αναλυτικά 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. Στην παρούσα 

εργασία η ανάλυση έγινε με την διεξαγωγή τριών πειραμάτων. Αρχικά στο πεδίο του χρόνου, στη 

συνέχεια στο πεδίο των συχνοτήτων και τέλος στα πεδία χρόνου και συχνοτήτων. Στη συνέχεια 

ακολουθεί το Kappa statistic που μετρά το ποσοστό συμφωνίας της πρόβλεψης με το πραγματικό 

αποτέλεσμα. Οι τιμές των σφαλμάτων που ακολουθούν στη συνέχεια δεν παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον για τα προβλήματα κατηγοριοποίησης, γι’ αυτό και δεν αναλύονται στην παρούσα 

μελέτη. Τέλος το Τotal Number of Instances δίνει το συνολικό αριθμό περιπτώσεων που έχουν 

εξαχθεί από τον αλγόριθμο. 
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4.7. Αποτελέσματα ταξινόμησης 

Ακολούθως στις παρακάτω εικόνες (Εικόνα 4-16, Εικόνα 4-17, Εικόνα 4-18) παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα με την εφαρμογή του ταξινομητή C4.5, για όλα τα πειράματα.  

 

Εικόνα 4-16 Στιγμιότυπο πρώτου πειράματος με τον κατηγοριοποιητή C4.5. 

 

 

Εικόνα 4-17 Στιγμιότυπο δεύτερου πειράματος με τον κατηγοριοποιητή C4.5. 
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Εικόνα 4-18 Στιγμιότυπο τρίτου πειράματος με τον κατηγοριοποιητή C4.5. 

 

  



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΫΣΤΕΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ 

 

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | 2016                                       

Διπλωματική Εργασία | Τσακιρίδης Παναγιώτης 

82 

 

  Κεφάλαιο 5
Αποτελέσματα, συμπεράσματα και μελλοντικοί στόχοι 

 

5.1. Αποτελέσματα 

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:  

a) True Positive - [TP]: Αληθή Θετικά. Περιπτώσεις με θετική διάγνωση του ιατρού και 

θετική διάγνωση από το σύστημα. 

b) False Positive - [FP]: Ψευδώς Θετικά. Περιπτώσεις με αρνητική διάγνωση του ιατρού και 

θετική διάγνωση από το σύστημα. 

c) False Negative - [FN]: Ψευδώς Αρνητικά. Περιπτώσεις με θετική διάγνωση του ιατρού και 

αρνητική διάγνωση από το σύστημα. 

d) True Negative - [TN]: Αληθώς Αρνητικά. Περιπτώσεις με αρνητική διάγνωση του ιατρού 

και αρνητική διάγνωση συστήματος. 

Στον πίνακα σύγχυσης ταξινόμησης (Πίνακας 8) επεξηγείται τη σχέση μεταξύ των τεσσάρων 

πιθανών αποτελεσμάτων: True Positive [TP], False Positive [FP], True Negative [TN], και False 

Negative [FN].  

 

Confusion Matrix Διάγνωση Ιατρού 

Διάγνωση συστήματος 0: Φυσιολογικός 1 : Πρόωρος 

Πρόωρος τοκετός TN FN 

Φυσιολογικός τοκετός FP TN 
Πίνακας 8 Πίνακας σύγχυσης ταξινόμησης (confusion matrix). 

 

Από τον προσδιορισμό του αριθμού των αποτελεσμάτων TP, FP, TN και FN, προκύπτουν 

διάφορες μετρικές, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω [50]: 
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Ευαισθησία: Η αναλογία των περιπτώσεων που κατηγοριοποιήθηκαν σωστά σε μια κλάση, προς 

τον συνολικό αριθμό των περιπτώσεων που ανήκουν σε αυτή την κλάση. 

𝛦𝜐𝛼𝜄𝜎𝜃𝜂𝜎ί𝛼 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 
 

 

Εξειδίκευση: Το ποσοστό που δείχνει κατά πόσο ο πρόωρος τοκετός δεν υπάρχει, δεδομένου ότι 

πραγματικά δεν υπάρχει. 

𝛦𝜉휀𝜄𝛿ί𝜅휀𝜐𝜎𝜂 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 

 

Ακρίβεια θετικής πρόβλεψης: Η αναλογία των περιπτώσεων που κατηγοριοποιήθηκαν σωστά σε 

μια κλάση ως προς τον συνολικό αριθμό των περιπτώσεων που κατηγοριοποιήθηκαν σε αυτήν την 

κλάση. 

𝛢𝜅𝜌ί𝛽휀𝜄𝛼 𝜃휀𝜏𝜄𝜅ή𝜍 𝜋𝜌ό𝛽𝜆휀𝜓𝜂𝜍 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

 

Ακρίβεια ταξινόμησης: Το ποσοστό των εγκύων που η διαγνωστική δοκιμή είναι σωστή. 

𝛢𝜅𝜌ί𝛽휀𝜄𝛼 𝜏𝛼𝜉𝜄𝜈ό𝜇𝜂𝜎𝜂𝜍 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

 

Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, εξήχθησαν η ευαισθησία και η 

ακρίβεια θετικής πρόβλεψης για κάθε κλάση, καθώς και η ακρίβεια ταξινόμησης συνολικά του 

πειράματος. Επιπλέον υπολογίστηκε ο μέσος όρος των κλάσεων σε σχέση με την ευαισθησία και 

την ακρίβεια της θετικής πρόβλεψης. Μετά την χρήση των ταξινομητών, τα αποτελέσματα για τα 

τρία πειράματα παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 9, Πίνακας 10, Πίνακας 11). 

Η γραφική αναπαράσταση της μέσης ευαισθησίας, μέσης ακρίβειας θετικής πρόβλεψης και 

ακρίβειας ταξινόμησης γα κάθε πείραμα, παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες (Εικόνα 5-1 έως 

Εικόνα 5-9). 
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Πίνακας 9 Πίνακας αποτελεσμάτων για το πρώτο πείραμα. 

 

 

 

Πείραμα 1o - ΧΑΡΑΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 Ευαισθησία Ακρίβεια θετικής πρόβλεψης Ακρίβεια ταξινόμησης 

    

C4.5    

0 87% 96.6%  

88.8% 1 93.1% 76% 

Μέσος όρος συντελεστών 88.9% 90.3 % 

    

Random Forest    

0 99.3% 99.6%  

99.1% 1 99% 98.4% 

Μέσος όρος συντελεστών 99.2% 99.2% 

    

MLP    

0 84.3% 76.4%  

71% 1 41% 53.5% 

Μέσος όρος συντελεστών 71% 69.4% 

    

Naive Bayes    

0 18.6% 76.3%  

39.5% 1 86.9% 32.1% 

Μέσος όρος συντελεστών 39.6% 62.8% 

    

IBK (k=10)    

0 83.8% 81.4%  

75.4% 1 56.5% 60.7% 

Μέσος όρος συντελεστών 75.5% 75% 
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Εικόνα 5-1 Αποτελέσματα (%) της μέσης ευαισθησίας, πρώτου πειράματος για όλους τους ταξινομητές. 

 

 

Εικόνα 5-2 Αποτελέσματα (%) της μέσης ακρίβειας θετικής πρόβλεψης, πρώτου πειράματος για όλους τους 

ταξινομητές. 
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Εικόνα 5-3 Αποτελέσματα (%) της ακρίβειας ταξινόμησης, του πρώτου πειράματος για όλους τους 

ταξινομητές. 

 

Στη συνέχεια αναφέρονται τα αποτελέσματα του δεύτερου πειράματος, σε μορφή πίνακα 

(Πίνακας 10) και σε μορφή ραβδογράμματος (Εικόνα 5-4 έως Εικόνα 5-6). 
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Πίνακας 10 Πίνακας αποτελεσμάτων για το δεύτερο πείραμα. 

 

. 

 

 

Πείραμα 2o - ΧΑΡΑΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

 

 Ευαισθησία Ακρίβεια θετικής πρόβλεψης Ακρίβεια ταξινόμησης 

    

C4.5    

0 89.8% 95.5%  

89.9% 1 90.4% 79.7% 

Μέσος όρος συντελεστών 90% 90.6% 

    

Random Forest    

0 98.8% 99.6%  

98.8% 1 99% 97.3% 

Μέσος όρος συντελεστών 98.8% 98.9% 

    

MLP    

0 71.6% 61.6%  

63.5% 1 55.4% 66.1% 

Μέσος όρος συντελεστών 63.5% 63.9% 

    

Naive Bayes    

0 4.1% 76%  

32.5% 1 97.1% 30.9% 

Μέσος όρος συντελεστών 32.6% 62.2% 

    

IBK (k=10)    

0 84.2% 81.4%  

75.6% 1 56.4% 61.2% 

Μέσος όρος συντελεστών 75.7% 75.2% 
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Εικόνα 5-4 Αποτελέσματα (%) της μέσης ευαισθησίας, του δεύτερου πειράματος για όλους τους ταξινομητές. 

 

. 

 

Εικόνα 5-5 Αποτελέσματα (%) της μέσης ακρίβειας θετικής πρόβλεψης, του δεύτερου πειράματος για όλους 

τους ταξινομητές. 
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Εικόνα 5-6 Αποτελέσματα (%) της ακρίβειας ταξινόμησης, του δεύτερου πειράματος για όλους τους 

ταξινομητές. 

 

Τέλος, αναφέρονται τα αποτελέσματα του τρίτου πειράματος, σε μορφή πίνακα (Πίνακας 11) και 

σε μορφή ραβδογράμματος (Εικόνα 5-7 έως Εικόνα 5-9). 
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Πίνακας 11 Πίνακας αποτελεσμάτων για το τρίτο πείραμα. 

 

 

 

Πείραμα 3o - ΧΑΡΑΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ & ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

 

 Ευαισθησία Ακρίβεια θετικής πρόβλεψης Ακρίβεια ταξινόμησης 

    

C4.5    

0 89% 96.3%  

89.9% 1 92.2% 78.8% 

Μέσος όρος συντελεστών 89.9% 90.9% 

    

Random Forest    

0 100% 99.6%  

99.7% 1 99% 100% 

Μέσος όρος συντελεστών 99.7% 99.7% 

    

MLP    

0 89.3% 74.3%  

71.1% 1 30.1% 55.4% 

Μέσος όρος συντελεστών 71.2% 68.5% 

    

Naive Bayes    

0 6% 79.8%  

33.7% 1 96.6% 31.2% 

Μέσος όρος συντελεστών 33.8% 64.9% 

    

IBK (k=10)    

0 84.3% 82.2%  

76.4% 1 58.7% 62.3% 

Μέσος όρος συντελεστών 76.5% 76.1% 
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Εικόνα 5-7 Αποτελέσματα (%) της μέσης ευαισθησίας, του τρίτου πειράματος για όλους τους ταξινομητές. 

 

 

 

Εικόνα 5-8 Αποτελέσματα (%) της μέσης ακρίβειας θετικής πρόβλεψης, του τρίτου πειράματος για όλους 

τους ταξινομητές. 
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Εικόνα 5-9 Αποτελέσματα (%) της ακρίβειας ταξινόμησης, του τρίτου πειράματος για όλους τους 

ταξινομητές. 

 

 

5.2. Συμπεράσματα 

Από τα αριθμητικά αποτελέσματα προκύπτει ότι η παρούσα μεθοδολογία μπορεί να διαχωρίσει τις 

περιπτώσεις πρόωρου από φυσιολογικό τοκετό, χρησιμοποιώντας ΗΥΓ καταγραφές διάρκειας 

πέντε λεπτών, με υψηλή ακρίβεια. Στα επιμέρους αποτελέσματα, ως προς την μέση ευαισθησία 

παρατηρείται ότι ο ταξινομητής C4.5 εμφανίζει περίπου τα ίδια ποσοστά και για τα τρία 

πειράματα. Συγκεκριμένα για το πρώτο πείραμα παρουσιάζει ποσοστό 88.9%, στο δεύτερο 

ποσοστό 90% και στο τρίτο ποσοστό 89.9%. Οι τιμές είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, χωρίς να 

διαφέρουν αισθητά, με καλύτερα αποτελέσματα στο δεύτερο πείραμα. Στη συνέχεια ο 

ταξινομητής Random Forest εμφανίζει και αυτός ποσοστά με πολύ μικρή απόκλιση. Καλύτερα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στο τρίτο πείραμα με 99.7%, με ελάχιστη διαφορά στις τιμές που 

έχουν τα υπόλοιπα δύο πειράματα 99.2% και 98.8% αντίστοιχα. Στον αλγόριθμο MLP η 

χειρότερη τιμή εμφανίζεται στο δεύτερο πείραμα με 63.5%, ενώ η καλύτερη τιμή στο τρίτο και 

στο πρώτο με ποσοστά 71% και 71.2% αντίστοιχα. Στον προτελευταίο ταξινομητή τον Naïve 

Bayes, η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη με την χειρότερη τιμή 32.6% να εμφανίζεται στο δεύτερο 

πείραμα και την καλύτερη τιμή στο πρώτο πείραμα με ποσοστό 39.6%. Τέλος, στον ταξινομητή 
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IBk παρατηρούνται και στα τρία πειράματα όμοια ποσοστά, με τη χειρότερη τιμή 75.5% να 

εμφανίζεται στο πρώτο πείραμα και τη καλύτερη τιμή 76.5% στο τρίτο πείραμα. 

 

 

Εικόνα 5-10 Αποτελέσματα (%) της μέσης ευαισθησίας, για όλους τους ταξινομητές και τα πειράματα. 

 

 

Εικόνα 5-11 Αποτελέσματα (%) της μέσης ακρίβειας θετικής πρόβλεψης, για όλους τους ταξινομητές και τα 

πειράματα. 
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Στα αποτελέσματα της μέσης ακρίβειας θετικής πρόβλεψης, ο ταξινομητής C4.5 εμφανίζει 

περίπου τα ίδια ποσοστά και στα τρία πειράματα, με καλύτερα αποτελέσματα 90.9% στο τρίτο 

πείραμα, χειρότερα αποτελέσματα με 90.3% στο πρώτο πείραμα και ελαφρώς βελτιωμένα στο 

δεύτερο πείραμα, με ποσοστό 90.6%. Ομοίως, ο ταξινομητής Random Forest εμφανίζει τη 

χειρότερη τιμή στο δεύτερο πείραμα με 98.9% και την καλύτερη στο τρίτο πείραμα, με ποσοστό 

99.7%. Στον αλγόριθμο MLP η χειρότερη τιμή εμφανίζεται στο δεύτερο πείραμα με 63.9%, ενώ η 

καλύτερη τιμή βρίσκεται στο πρώτο πείραμα, με τιμή 69.4%. Στον προτελευταίο ταξινομητή, τον 

Naïve Bayes, η κατάσταση και σε αυτήν την περίπτωση είναι πιο ξεκάθαρη με την χειρότερη τιμή 

62.2% να εμφανίζεται στο δεύτερο πείραμα και την καλύτερη τιμή 64.9% στο τρίτο πείραμα. 

Τέλος, στον ταξινομητή IBk, παρατηρείται η καλύτερη τιμή με ποσοστό 76.1% στο τρίτο πείραμα 

και την χειρότερη με ποσοστό 75% στο πρώτο πείραμα. 

 

 

Εικόνα 5-12 Αποτελέσματα (%) της ακρίβειας ταξινόμησης, για όλους τους ταξινομητές και τα πειράματα. 

 

Ως προς την ακρίβεια ταξινόμησης ο ταξινομητής C4.5 εμφανίζει περίπου τα ίδια ποσοστά και 

στα τρία πειράματα, αλλά λίγο καλύτερα αποτελέσματα στο δεύτερο και τρίτο πείραμα, με 

ποσοστά 89.9% και στα δύο. Ομοίως, ο ταξινομητής Random Forest παρουσιάζει και στα τρία 

πειράματα ποσοστά με τιμές αρκετά κοντινές μεταξύ τους, με το δεύτερο πείραμα να έχει τη 

χειρότερη τιμή 98.8% και το τρίτο πείραμα να έχει καλύτερη τιμή 99.7%. Στον αλγόριθμο MLP η 

χειρότερη τιμή βρίσκεται στο δεύτερο πείραμα με τιμή που αγγίζει το 63.5%, ενώ η καλύτερη τιμή 

εμφανίζεται στο τρίτο
 
πείραμα με 71.1%. Στον προτελευταίο ταξινομητή τον Naïve Bayes, η 
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χειρότερη τιμή εμφανίζεται στο δεύτερο πείραμα με ποσοστό 32.5% και η καλύτερη τιμή στο 

πρώτο πείραμα με ποσοστό 39.5%. Τέλος, στον ταξινομητή IBk η χειρότερη τιμή εμφανίζεται στο 

πρώτο πείραμα με 75.4% και η καλύτερη τιμή στο τρίτο πείραμα με 76.4%. Μελετώντας τα 

αποτελέσματα για κάθε πείραμα τα καλύτερα αποτελέσματα τα εμφανίζει ο Random Forest με 

ποσοστά πάνω από 99%. Αντίστοιχα οι χειρότερες τιμές παρουσιάζονται στον ταξινομητή Naïve 

Bayes με ποσοστά 39.5%-62.8%. Επομένως είναι ξεκάθαρο πλέον, ότι ο Random Forest 

ταξινομητής δίνει καλύτερα αποτελέσματα σε αντίθεση με τον Naïve Bayes. Στη συνέχεια 

διακρίνονται τα αποτελέσματα στο δεύτερο πείραμα. Τα χειρότερα αποτελέσματα τα εμφανίζει ο 

ταξινομητής Naïve Bayes με ποσοστά 32.2%-62.2%, ενώ τα καλύτερα αποτελέσματα τα 

εμφανίζει ο Random Forest. Επομένως κάτι ανάλογο παρατηρείται να συμβαίνει και στο δεύτερο 

πείραμα με τον Random Forest να δίνει καλύτερα αποτελέσματα σε αντίθεση με τον Naïve Bayes. 

Τέλος, στο τρίτο πείραμα τα χειρότερα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον ταξινομητή Naïve 

Bayes, με ποσοστά 33.7%-64.9%, ενώ τα καλύτερα αποτελέσματα τα εμφανίζει ο ταξινομητής 

Random Forest με ποσοστά 99.7% και στα τρία χαρακτηριστικά μελέτης. Στα πειράματα που 

εξετάσθηκαν παραπάνω, η καλύτερη μέθοδος ήταν ο συνδυασμός ανάλυσης το πεδίο του χρόνου 

και στο πεδίο των συχνοτήτων, με πιο αποδοτικό τον αλγόριθμο τυχαίων δασών με μεγάλα 

ποσοστά ακρίβειας.  

 

5.2.1. Συγκριτική μελέτη 

Η ίδια βάση αναλύθηκε σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από μια ερευνητική ομάδα του 

Κέντρου Πληροφόρησης, Βιοϊατρικής, Ηλεκτρονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του 

Πανεπιστημίου της Κίνας. Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη αυτή αναλύθηκαν δύο μέθοδοι: Η 

μέθοδος ΕΑΛ και η μέθοδος μη-ΕΑΛ. Η ΕΑΛ, είναι αυτό-προσαρμοζόμενη και με βάση την 

χρονική κλίμακα των δεδομένων, σε αντίθεση με την μη-ΕΑΛ. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματική για την επεξεργασία των μη γραμμικών, μη-σταθερών και χρονικά 

μεταβαλλόμενων δεδομένων. Για την ανάλυση και των δύο μεθόδων, χρησιμοποιήθηκαν έξι 

κατηγοριοποιητές: Οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (ΜΔΥ, Support Vector Machine-

SMV), τα τυχαία δάση (RF), το πολυεπίπεδο Perceptron (MLP), ο AdaBoost(AB), ο ταξινομητής 

Bayesian και ο ταξινομητής Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης (ΑΛΠ, Simple Logistic 

Regression-SLR). Παρατηρώντας τα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι, τα καλύτερα 

αποτελέσματα εμφανίζονται με την μέθοδο ΠΣΛ και στις έξι κλάσεις, με τη μέγιστη τιμή να 

εμφανίζεται στον ταξινομητή AdaBoost (AB), ενώ την ελάχιστη στον ταξινομητή πολυεπίπεδο 

Perceptron (MLP). 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. Στην δική μας μελέτη χρησιμοποιήθηκαν πέντε κατηγοριοποιητές: Τον J48, 

τα τυχαία δάση (RF), το πολυεπίπεδο Perceptron (MLP), τον αφελή ταξινομητή Bayes (Naive 

Bayes) και τον ταξινομητή IBk. Τα τρία πειράματα που αναλύθηκαν για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων αναλύονται στο πεδίο του χρόνου, στο πεδίο συχνοτήτων και στον συνδυασμό 
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αυτών των δύο. Η μέγιστη τιμή εμφανίζεται στον ταξινομητή τυχαίων δασών και η ελάχιστη τιμή 

στον αφελή ταξινομητή Naive Bayes. 

 

Συγγραφείς Ταξινομητής Μέθοδος Σύνολο δεδομένων Ακρίβεια (%) 

     

Peng Ren et al. [43] RF ΕΑΛ 
Term-Preterm EHG 

Database 
95.7 

     

Αυτή η έρευνα RF 

Πεδίο του χρόνου 
Term-Preterm EHG 

Database 

99.1 

Πεδίο συχνοτήτων 98.8 

Συνδυασμός 99.7 

     

     

Peng Ren et al. [43] MLP ΕΑΛ 
Term-Preterm EHG 

Database 
76.4 

     

Αυτή η έρευνα MLP 

Πεδίο του χρόνου 
Term-Preterm EHG 

Database 

71 

Πεδίο συχνοτήτων 63.5 

Συνδυασμός 71.1 

     

     

Peng Ren et al. [43] Bayes ΕΑΛ 
Term-Preterm EHG 

Database 
91.2 

     

Αυτή η έρευνα Naïve Bayes 

Πεδίο του χρόνου 
Term-Preterm EHG 

Database 

39.5 

Πεδίο συχνοτήτων 32.5 

Συνδυασμός 33.7 

     

     
Πίνακας 12 Σύγκριση των μεθόδων. 

 

5.3. Μελλοντικοί στόχοι 

Η επιλογή των σωστών χαρακτηριστικών είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν 

τον σχεδιασμό ενός σωστού κατηγοριοποιητή. Όπως διαπιστώθηκε και προηγουμένως, ακόμη και 

ο καλύτερος ταξινομητής δεν αποδίδει τα βέλτιστα αποτελέσματα, αν τα χαρακτηριστικά δεν είναι 

κατάλληλα. 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 μελέτη θα 
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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 αρχική μελέτη [13] πραγματοποιήθηκε ανάλυση του 

συνόλου της καταγραφής. Στην πράξη, οι καταγραφές περιορίζονται σε 10-15 λεπτά. Στην 

παρούσα εργασία επιλέχθηκαν για ανάλυση τμήματα 5 λεπτών, παρόλα αυτά θα ήταν σημαντικό 

να πραγματοποιηθεί μια ανάλυση σε σχέση με τον χρόνο καταγραφής (5 λεπτά, 10 λεπτά, …) και 

να εξαχθούν συμπεράσματα σε ως προς την ακρίβεια της μεθοδολογίας σε σχέση με τον χρόνο 

καταγραφής. 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. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και εναλλακτικές 

τεχνικές ταξινόμησης όπως οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machine) και 

τα Μπεϋζιανά Δίκτυα (Bayesian Networks). Μια επιπρόσθετη πρόταση για μελλοντική εργασία 

θα μπορούσε να ήταν η εφαρμογή της τρέχουσας τεχνικής σε κάποια άλλη βάση 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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