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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η  έγκαιρη  πρόγνωση  παίζει  σημαντικό  ρόλο  στην  διάγνωση  του 

καρκίνου  του  μαστού. Η  μόνη,  αποδεδειγμένα  αποτελεσματική  μέθοδος 
για την έγκαιρη πρόγνωση είναι η μαστογραφία. Ένα πρώιμο σημάδι, στο 
30‐50%  των  περιστατικών  του  καρκίνου  του  μαστού,  είναι  η  εμφάνιση 
συγκεντρώσεων λεπτών, κοκκιωδών μικροαποτιτανώσεων, ενώ το 60‐80% 
των  καρκινωμάτων  του  μαστού  αποκαλύπτουν  την  ύπαρξη 
μικροαποτιτανώσεων  στην  ιστολογική  εξέταση.  Η  υψηλή  συσχέτιση 
μεταξύ της εμφάνισης των συγκεντρώσεων των μικροαποτιτανώσεων και 
του  καρκίνου  του  μαστού  δηλώνει  ότι  η  ανάπτυξη  συστημάτων 
υποβοήθησης  της  διάγνωσης  για  την  αυτόματη  κατηγοριοποίηση  των 
μικροαποτιτανώσεων, θα δώσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον έλεγχο και 
την  καταπολέμηση  του  καρκίνου  του  μαστού.  Οι  μικροαποτιτανώσεις 
εμφανίζονται στις μαστογραφίες ως λεπτές, κοκκιώδεις συγκεντρώσεις, οι 
οποίες πολύ συχνά είναι δύσκολο να αναγνωριστούν,  ιδιαίτερα σε αδρές 
μαστογραφίες. Μια  πληθώρα  τεχνικών  έχουν  προταθεί  προκειμένου  να 
τονίσουν τις μικροαποτιτανώσεις, να τις εντοπίσουν αυτόματα και να τις 
κατηγοριοποιήσουν, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά.  

Ο  πυρήνας  της  διδακτορικής  διατριβής  είναι  να  παρουσιάσει  τον 
αλγόριθμο  Matching  Pursuit  (ΜΡ)  ως  μια  ισχυρή  τεχνική  για  την 
κωδικοποίηση της υφής και των προτύπων στις μαστογραφίες, λόγω της 
ιδιότητάς  του  να  τις  αναλύει  και  απλοποιεί  όπως  ο  ανθρώπινος 
εγκέφαλος.  Ο  MP  είναι  ένας  άπληστος  αλγόριθμος  ο  οποίος  αναλύει 
οποιοδήποτε σήμα σε ένα γραμμικό ανάπτυγμα κυματομορφών οι οποίες 
επιλέγονται από ένα πλούσιο λεξικό. Η επιλογή του λεξικού είναι κρίσιμη 
για την απόδοση του αλγόριθμου για την κωδικοποίηση των εικόνων. Στη 
διδακτορική διατριβή προτείνουμε τη χρήση των ατόμων Gabor, τα οποία 
έχουν την ιδιότητα να κωδικοποιούν την υφή και τα πρότυπα στις εικόνες. 
Η  τεχνική  αυτή,  όταν  εφαρμόζεται  σε  λίγα  δεδομένα,  έχει  πολύ  καλή 
απόδοση και γρήγορη μείωση του σφάλματος κωδικοποίησης.  

Τα χαρακτηριστικά που εξήχθησαν από τον MP χρησιμοποιήθηκαν ως 
είσοδος  σε  ένα  εμπροσθοτροφοδοτούμενο  νευρωνικό  δίκτυο  τριών 
επιπέδων  για  την  κατηγοριοποίηση  των  περιοχών  ενδιαφέροντος.  Η 
απόδοση του νευρωνικού δικτύου απέδειξε ότι ο αλγόριθμος MP είναι ένα 
πολλά  υποσχόμενο  εργαλείο  για  την  ανάλυση  των  μαστογραφιών.  Το 
αποτέλεσμα  της  κατηγοριοποίησης  είναι  πολύ  καλύτερο  από  πολλές 
άλλες  συμβατικές  τεχνικές  όπως  είναι  ο  μετασχηματισμός wavelet  ή  οι 
στατιστικές μέθοδοι. 
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ABSTRACT 
Early detection is the key to improve breast cancer prognosis and the only 

proven effective method for this is mammography. An early sign of 30–50% of 
breast  cancer  incidents  is  the  appearance  of  clusters  of  fine,  granular 
microcalcifications,  while  60–80%  of  breast  carcinomas  reveal 
microcalcification  clusters  upon  histological  examination.  The  extended 
correlation between  the appearance of microcalcification  clusters and breast 
cancer indicates that, by exploiting computer aided diagnosis (CAD) systems 
for  automated  classification  of microcalcification  clusters, we  can  acquire  a 
very  useful  and  helpful  tool  for  breast  cancer  control.  Microcalcifications 
appear in a mammogram as fine, granular clusters, which are often difficult to 
identify  in a raw mammogram. A variety of techniques have been proposed 
to enhance and automatically detect microcalcifications, but there are still no 
satisfactory, clinically acceptable results.  

The essence of  this dissertation  is  to present Matching Pursuit  (MP) as a 
powerful technique to code texture and patterns in mammograms, due to its 
property  of  analyzing  and  simplifying  them  similarly  to what  the  human 
brain would do. MP is a greedy algorithm that decomposes any signal into a 
linear expansion of waveforms that are selected from a redundant dictionary. 
The  choice  of  the  dictionary  is  a  crucial  point  for  the  performance  of  this 
algorithm  for  an  image  coding. Here we have  introduced  the use of Gabor 
atoms dictionary, which will help to code texture and patterns in images. This 
technique, when working with a low amount of data, has good performance 
and a fast decay of the coding error. 

The  output  of  the MP  algorithm was  used  as  an  input  in  a  tree‐layer 
feedforward perceptron for the classification of regions of interest (ROIs). The 
performance of  this neural network has  shown  that MP algorithm  is a very 
promising tool in mammograms’ analysis as the outcome is much better than 
the  classification performance of other  conventional  techniques, wavelets or 
statistical methods for example. 
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Κεφάλαιο 1  

1.Εισαγωγή  

Ο  καρκίνος  του  μαστού  αποτελεί  την  πιο  συχνή  νεοπλασία  στις 
γυναίκες  στον ανεπτυγμένο  κόσμο  και  είναι  η  κυριότερη αιτία  θανάτου 
για τις γυναίκες μεταξύ 40 και 49 ετών. Είναι, δε, η δεύτερη σημαντικότερη 
αιτία  θανάτου  μετά  τον  καρκίνο  του  πνεύμονα  για  το  γυναικείο  φύλο. 
Μια στις τρεις διαγνώσεις στις γυναίκες δείχνει καρκίνο του μαστού.  

Σύμφωνα  με  τον  παγκόσμιο  οργανισμό  υγείας,  ο  καρκίνος  του 
στήθους  διαγιγνώσκεται  ετησίως  σε  πάνω  από  1,1  εκατομμύριο 
ανθρώπους,  σε  παγκόσμια  κλίμακα  [1].  Στην  Ευρώπη,  ο  καρκίνος  του 
στήθους είναι πολύ διαδεδομένος. Το 2004 διαγνώστηκαν περίπου 350.000 
νέες  περιπτώσεις  καρκίνου  του  στήθους,  ενώ  οι  θάνατοι  που  είχαν 
αιτιώδη σχέση με την εν λόγω ασθένεια ανήλθαν σε 130.000, ποσοστό που 
αντιστοιχεί  στο  17,5%  του  συνόλου  των  θανάτων  από  καρκίνο  [2].  Ο 
αμερικάνικος οργανισμός καταπολέμησης του καρκίνου (American Cancer 
Society)  υπολογίζει  ότι  το  2007  περίπου  178.480  γυναίκες  στις  ΗΠΑ 
αναμένεται  να  διαγνωστούν  με  καρκίνο  του  στήθους  (κατηγορίες  I‐IV), 
ενώ  63.030  γυναίκες  αναμένεται  να  διαγνωστούν  με  καρκίνο  in  situ,  ο 
οποίος είναι μια πολύ πρώιμη μορφή καρκίνου του μαστού [3]. 

Η  έγκαιρη  ανίχνευση  του  καρκίνου  του  μαστού,  όπως  άλλωστε  και 
οποιασδήποτε μορφής καρκίνου, παίζει σημαντικό ρόλο στην επιβίωση. Ο 
αποτελεσματικότερος τρόπος παρακολούθησης του καρκίνου του μαστού 
είναι η μαστογραφία, η οποία μπορεί να ανιχνεύσει μια κακοήθεια ήδη 2 
χρόνια  πριν  από  τη  ψηλάφηση  του  όγκου.  Γενικά,  η  μαστογραφία 
ανιχνεύει σε διάφορους βαθμούς (σε διαφορετικά επίπεδα) τις παρακάτω 
μορφές  καρκίνου  του  στήθους:  ομαδοποιημένες  αποτιτανώσεις, 
ακτινοειδείς  ανωμαλίες,  περιγεγραμμένους  όγκους,  και  αρχιτεκτονικές 
δυσμορφίες. 
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Για την ανάλυση των μαστογραφιών έχουν εξεταστεί πολλές μέθοδοι, 
με  διαφορετικό  επίπεδο  επιτυχίας  η  καθεμιά.  Χαρακτηριστικά 
αναφέρουμε  ότι  έχουν  χρησιμοποιηθεί  και  εφαρμοστεί  κλασσικές 
τεχνικές, προερχόμενες από το πεδίο της επεξεργασίας εικόνας, με σκοπό 
τον  κατά  το  δυνατό  πιο  πρώιμο  και  ακριβή  εντοπισμό  του  καρκίνου.  Η 
μέχρι  τώρα  έρευνα  έχει  δείξει  ότι  οι  εφαρμοσθείσες  υπολογιστικές 
τεχνικές  έχουν  καλά  ποσοστά  επιτυχίας  στην  ανάλυση  των  ψηφιακών 
μαστογραφιών. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει την πεποίθηση ότι τα 
υπολογιστικά συστήματα  τα οποία  επικεντρώνουν  την προσοχή  τους  σε 
περιοχές ενδιαφέροντος, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται εύκολα από τους 
ακτινολόγους,  έχουν  μεγάλες  πιθανότητες  να  βοηθήσουν  στην  έγκαιρη 
ανίχνευση και διάγνωση. 

1.1. Κίνητρο της ερευνητικής εργασίας 

Πρόκληση  για  την  ενασχόληση  με  τη  συγκεκριμένη  ερευνητική 
εργασία  αποτέλεσε  η  ιδέα  της  προσφοράς  στο  χώρο  της  υγείας  και 
μάλιστα σε μια περιοχή όπου η ανάγκη για έγκαιρη, γρήγορη και ακριβή 
διάγνωση  είναι  πολύ  μεγάλη.  Ο  καρκίνος  του  μαστού  είναι  μια  από  τις 
συχνότερες  αιτίες  θανάτου  στις  γυναίκες  και  η  ανάγκη  να  συντεθούν 
μέθοδοι ικανές να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του ποσοστού αυτού 
είναι ένα μεγάλο κίνητρο.  

Η  ανάγκη  για  την  υλοποίηση  και  χρήση  εργαλείων  μεγαλύτερης 
ακρίβειας  για  την  ανίχνευση  και  διάγνωση  του  καρκινικού  ιστού  στις 
μαστογραφίες  είναι  συνεχής  και  αυξανόμενη.  Ειδικότερα,  οι 
μικροαποτιτανώσεις  ‐  μικρές  συγκεντρώσεις  του  ασβεστίου  στο  μαστό  ‐ 
αποτελούν πρώιμο σημάδι για  την ανίχνευση  του καρκίνου  του μαστού. 
Κρίνεται,  λοιπόν,  αναγκαία  η  ανάπτυξη  εργαλείων  για  τον  εντοπισμό 
τους,  ώστε  να  καταστεί  εφικτή  η  έγκαιρη  και  έγκυρη  ανίχνευσή  του 
τελευταίου. 

Μια  άλλη  παράμετρος  που  συνηγορεί  υπέρ  της  ενασχόλησης  με  το 
υπόψη θέμα αποτελεί το γεγονός ότι η αυξανόμενη ανάγκη για διάγνωση 
των  εσφαλμένων  θετικών  ή  των  εσφαλμένων  αρνητικών  ευρημάτων 
επιβαρύνει  εν πρώτοις  το  διαγνωστικό  κόστος  (ακτινολόγοι,  ειδικευμένο 
προσωπικό, καταλληλότερος εξοπλισμός). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, κρίνεται 
ως ιδιαίτερα χρήσιμη η ανάπτυξη νέων εργαλείων, ικανών να περιορίζουν 
αυτό  ακριβώς  το  κόστος  χωρίς  ο  περιορισμός  αυτός  να  επιβαρύνει  με 
κανένα τρόπο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Παράλληλα,  η  ερευνητική  περιοχή  της  ανάλυσης  και 
κατηγοριοποίησης  μικροαποτιτανώσεων  στις  μαστογραφίες  είναι  μία 
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περιοχή  που  περιέχει  και  απαιτεί  γνώση  διαφόρων  επιστημονικών 
πεδίων.  Η  ψηφιακή  ανάλυση  εικόνας  και  τα  νευρωνικά  δίκτυα  είναι 
χαρακτηριστικά  τέτοια  πεδία,  αλλά  σίγουρα  όχι  τα  μόνα.  Η  ευρύτητα 
αυτή  του  διεπιστημονικού  ερευνητικού  πεδίου  αποτέλεσε  κινητήριο 
δύναμη  για  την  ενασχόλησή  μου  μαζί  του.  Ιδιαίτερα  δε  ο  τομέας  της 
ανάλυσης  εικόνων  και  της  εξαγωγής  των  σημαντικότερων 
χαρακτηριστικών από αυτές, κατείχε ιδιαίτερο συντελεστή βαρύτητας στα 
πλαίσια της διατριβής. 

1.2. Στόχος της διατριβής  

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής  είναι να σχεδιαστεί  και 
υλοποιηθεί  ένα  πρωτότυπο  σύστημα  υποβοήθησης  της  διάγνωσης 
(Computer‐aided  Diagnosis  –  CAD),  το  οποίο  να  συνδυάζει  το 
μετασχηματισμό  Matching  Pursuit  και  τα  νευρωνικά  δίκτυα  για  την 
εξαγωγή χαρακτηριστικών υφής από τις περιοχές ενδιαφέροντος και την 
κατηγοριοποίησή τους με ακρίβεια σε καλοήθεις και κακοήθεις. 

Έχουν  προταθεί  από  τη  παγκόσμια  κοινότητα  αρκετοί  αλγόριθμοι 
ανάλυσης των ψηφιακών μαστογραφιών με τη χρήση μετασχηματισμών, 
και  άλλων  μεθόδων  επεξεργασίας  και  εξαγωγής  φασματικών,  χωρικών 
και  άλλων  χαρακτηριστικών.  Ο  προτεινόμενος  αλγόριθμος  καινοτομεί 
στην  επεξεργασία  των  μαστογραφιών  σε  σχέση  με  τους  υπόλοιπους 
αλγορίθμους  γιατί  καταφέρνει  ταυτόχρονα  να  εξάγει  τα  κυριότερα 
χαρακτηριστικά  της  περιοχής  ενδιαφέροντος  με  τον  μικρότερο  αριθμό 
συντελεστών  του  μετασχηματισμού  και  να  μειώνει  τον  όγκο  των 
δεδομένων  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  κατηγοριοποίηση  των 
περιοχών  ενδιαφέροντος.  Παράλληλα,  ο  αλγόριθμος  Matching  Pursuit 
κωδικοποιεί  μοναδικά  την  υφή  κάθε  εικόνας,  χωρίς  να  υπάρχει  εκ  των 
προτέρων γνώση για τα χαρακτηριστικά της εικόνας. 

Ένα  σύνολο  από  209  μαστογραφικές  εικόνες,  οι  οποίες  περιέχουν 
συγκεντρώσεις  μικροαποτιτανώσεων,  επιλέχθηκε  για  την  προσομοίωση 
και αξιολόγηση του αλγορίθμου. Οι εικόνες αυτές ήταν εκ των προτέρων 
χαρακτηρισμένες  από  εξειδικευμένους  ακτινολόγους  και  ο 
χαρακτηρισμός  αυτός  αποτελεί  σημείο  αναφοράς  για  την  επαλήθευση 
των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου αλγορίθμου.  

1.3. Συνεισφορά της διατριβής  

Έχοντας ως κύριο στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων 
CAD,  σχεδιάστηκε  στα  πλαίσια  της  παρούσας  διατριβής  ένα  σύστημα 
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επεξεργασίας  και  κατηγοριοποίησης  των  περιοχών  ενδιαφέροντος  στις 
μαστογραφίες  το  οποίο  υλοποιεί  τον  αλγόριθμο  Matching  Pursuit.  Ο 
αλγόριθμος  αυτός  έχει  χρησιμοποιηθεί  ήδη  στην  ανάλυση  βιολογικών 
σημάτων  όπως  είναι  τα  καρδιογραφήματα.  Στην  περίπτωση  της 
ανάλυσης εικόνων έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως για λόγους συμπίεσης και 
κωδικοποίησης  των  χρωμάτων.  Η  παρούσα  διδακτορική  διατριβή 
καινοτομεί  χρησιμοποιώντας  τον  αλγόριθμο  Matching  Pursuit  στην 
ανάλυση  των  ιατρικών  εικόνων  και  ειδικότερα  των  μαστογραφικών 
εικόνων  με  στόχο  τη  σωστή  κατηγοριοποίησή  τους  σε  καλοήθεις  και 
κακοήθεις.  

Τούτου  λεχθέντος,  η  συνεισφορά  της  διατριβής  συνοψίζεται  στα 
παρακάτω στοιχεία: 

 Αναπτύχθηκε  ένας  νέος  αλγόριθμος  ανάλυσης  της  υφής  των 
περιοχών ενδιαφέροντος μιας ψηφιακής εικόνας, ο οποίος υλοποιεί 
το μετασχηματισμό Matching Pursuit.  

 Ο  αλγόριθμος  αυτός  αναπτύχθηκε  με  τη  βοήθεια  των  Γενετικών 
Αλγορίθμων  με  σκοπό  να  μειωθεί  το  υπολογιστικό  κόστος  και  ο 
χρόνος  εκτέλεσής  του,  ιδιαίτερα  για  την  ανάλυση  μεγάλων 
εικόνων.  

 Υλοποιήθηκε ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των μαστογραφιών, 
το  οποίο  δέχεται  ως  είσοδο  το  αποτέλεσμα  της  ανάλυσης  των 
μαστογραφιών  από  τον  Matching  Pursuit.  Η  αποτίμηση  του 
συστήματος  αυτού  κατέδειξε  ευαισθησία  95%  και  0,3  εσφαλμένα 
θετικά ευρήματα ανά εικόνα.  

 Ένα νέο πεδίο έρευνας στον τομέα της ανάλυσης και επεξεργασίας 
της  μαστογραφίας  διαφαίνεται  να  δημιουργείται  με  τη  χρήση  του 
αλγόριθμου Matching Pursuit.  

1.4. Δομή της διδακτορική διατριβής  

Παρακάτω  παρατίθεται  σε  συντομία  η  διάρθρωση  της  διδακτορικής 
διατριβής. 

Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  αναλύονται  κάποιες  γενικές  έννοιες  για  τον 
καρκίνο  του  μαστού,  τις  μικροαποτιτανώσεις,  και  την  απεικονιστική 
μέθοδο  της  μαστογραφίας.  Στο  τρίτο  κεφάλαιο  γίνεται  αναδρομή  στις 
ήδη  υπάρχουσες  τεχνικές  επεξεργασίας  των  μαστογραφιών  και  στα 
συστήματα  υποβοήθησης  της  διάγνωσης  που  έχουν  προταθεί  από 
ερευνητές,  καθώς  και  οι  τεχνικές  κατηγοριοποίησης  των  μαστογραφιών 
με βάση τα χαρακτηριστικά που έχουν εξαχθεί κατά την προ‐επεξεργασία 
των  εικόνων.  Στο  τέταρτο  κεφάλαιο  παρουσιάζεται  αναλυτικά  το 
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μαθηματικό  υπόβαθρο  του  μετασχηματισμού Matching Pursuit,  ενώ  στο 
πέμπτο  κεφάλαιο  περιγράφονται  οι  γενικές  αρχές  των  νευρωνικών 
δικτύων.  Το  έκτο  κεφάλαιο  είναι  αφιερωμένο  στην  παρουσίαση  του 
αλγορίθμου  επεξεργασίας  των  μαστογραφικών  εικόνων  ο  οποίος 
βασίζεται  στο  μετασχηματισμό Matching  Pursuit  για  την  εξαγωγή  των 
κύριων  χαρακτηριστικών  από  τις  εικόνες  αυτές.  Παρουσιάζεται 
αναλυτικά  ο αλγόριθμος  κατά  τον  οποίο  κάθε  εικόνα αναλύεται  σε  μια 
σειρά  από  συντελεστές,  οι  οποίοι  προκύπτουν  από  το  μετασχηματισμό 
Matching  Pursuit,  και  οι  οποίοι  αντιστοιχούν  στα  κυριότερα 
χαρακτηριστικά  της  μαστογραφίας.  Στη  συνέχεια  οι  συντελεστές  αυτοί 
χρησιμοποιούνται  ως  είσοδος  σε  ένα  νευρωνικό  δίκτυο  το  οποίο 
αναλαμβάνει  να  χαρακτηρίσει  την  εκάστοτε  εικόνα  ως  καλοήθη  ή 
κακοήθη.  Στο  έβδομο  κεφάλαιο  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  του 
αλγόριθμου  καθώς  και  η  αξιολόγησή  του.  Τέλος,  το  όγδοο  κεφάλαιο 
κλείνει  τη  διατριβή,  αναφερόμενο  στα  συμπεράσματα  που  εξήχθησαν, 
στα μελλοντικά βήματα που μπορούν να γίνουν στο συγκεκριμένο τομέα 
και  στους  περιορισμούς  που  υπάρχουν,  κυρίως  τεχνικής  φύσεως. 
Ακολουθούν  ένας  κατάλογος  με  τις  δημοσιεύσεις  της  συγγραφέα  και 
σύντομο βιογραφικό σημείωμα.  
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Κεφάλαιο 2  

2. Καρκίνος του Μαστού 

Το κεφάλαιο αυτό μας εισάγει στο καρκίνο του μαστού και περιγράφει 
τις μεθόδους και τις διαδικασίες απεικόνισης της μαστογραφίας.  

Παρουσιάζονται  λεπτομερώς  παραδείγματα  μαστογραφιών,  καθώς 
και  ανωμαλίες  στις  μαστογραφίες.  Το  κεφάλαιο  αυτό  αποσκοπεί  στην 
παροχή  της  κατάλληλης  γνώσης  για  τον  καρκίνο  του  μαστού  αλλά  και 
στο  να  καταδείξει  την  ανάγκη  ύπαρξης  συστημάτων  υποβοήθησης  της 
διάγνωσης για την ανίχνευση του καρκίνου του μαστού.  

2.1. Καρκίνος Μαστού  

Ο καρκίνος είναι μια ομάδα από πολλές συσχετιζόμενες ασθένειες  οι 
οποίες ξεκινούν από τη δομή του κυττάρου,  τη βασική μονάδα ζωής του 
σώματος. Το σώμα αποτελείται από πολλών ειδών κύτταρα. Φυσιολογικά, 
τα  κύτταρα  μεγαλώνουν  και  διαιρούνται  για  να  παράγουν περισσότερα 
κύτταρα  μόνο  όταν  το  σώμα  έχει  ανάγκη  από  νέα.  Αυτή  η  διαδικασία 
γήρανσης βοηθά στη διατήρηση του σώματος σε φυσιολογική κατάσταση. 
Παρ’  όλα  αυτά,  μερικές  φορές,  τα  κύτταρα  συνεχίζουν  να  διαιρούνται 
ακόμα  κι  όταν  δεν  υπάρχει  ανάγκη  για  νέα  κύτταρα.  Τα  επιπλέον 
κύτταρα  που  προκύπτουν  δημιουργούν  μια  μάζα  ιστού  η  οποία 
ονομάζεται νεόπλασμα ή όγκος. 

Οι όγκοι μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις. Τα κύτταρα από τους 
καλοήθεις όγκους δεν διαχέονται σε άλλα σημεία του σώματος και  είναι 
δυνατόν  να  αφαιρεθούν,  εφόσον  αυτό  κρίνεται  απαραίτητο,  αν  και  οι 
καλοήθεις όγκοι του μαστού δεν θεωρούνται απειλητικοί για την ζωή. Οι 
κακοήθεις όγκοι μπορούν να εισβάλουν σε γειτονικούς ιστούς και όργανα 
και  να  τα  αλλοιώσουν,  καθώς  και  να  μεταφερθούν  σε  άλλα  μέρη  του 
σώματος, μια διαδικασία η οποία ονομάζεται μετάσταση [1].  
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Με  τον  όρο  «καρκίνος  του  μαστού»  αναφερόμαστε  στην  ύπαρξη 
κακοηθών όγκων στον ένα ή και στους δύο μαστούς, οι οποίοι αποτελούν 
απειλή  για  την  ανθρώπινη  ζωή.  Ο  καρκίνος  του  μαστού  είναι  η  πλέον 
κοινή  μορφή  καρκίνου  για  τις  γυναίκες  στις  ανεπτυγμένες  χώρες. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του American Cancer Society [2] μια στις τέσσερις 
γυναίκες  εκτιμάται  ότι  θα  αναπτύξουν  καρκίνο  του  μαστού  το  2007 
(Εικόνα 1). Ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, «η πιθανότητα 
εμφάνισης  καρκίνου  του  μαστού  στις  γυναίκες  ηλικίας  50  ετών  και  σε 
χρονικό ορίζοντα πέντε ετών, ήταν 0,8% (1 στις 133) για τις ισπανόφωνες 
γυναίκες, 0,9%  (1 στις 107) για  τις γυναίκες της Ασίας και  του Ειρηνικού 
ωκεανού, 1% (1 στις 98) για τις αφρο‐αμερικανίδες, και 1,3% (1 στις 75) για 
τις καυκάσιες. Ο κίνδυνος αυξάνει με την ηλικία, φτάνοντας στο 8% για 
τις καυκάσιες γυναίκες (μια στις 13) και στο 5,5% (1 στις 18) για τις αφρο‐
αμερικανίδες ηλικίας 60 ετών».  

Εκτιμώμενες νέες περιπτώσεις καρκίνου για γυναίκες
2007

Μαστού
26%

Πνευμόνων
15%

Νεφρών & 
πυέλου

3%

Ωοθηκών
3%

Άλλοι τύποι
21%

Λευχαιμία
3%

Θυρεοειδούς
4%

Non‐Hodgkin 
Λεμφώματα

4%

Μήτρας
6%

Εντέρου
11%

Μελάνωμα
4%

 

Εικόνα 1: Εκτιμώμενες νέες περιπτώσεις καρκίνου για τις γυναίκες το 2007.  

Οι αιτίες που προκαλούν καρκίνο του μαστού δεν είναι γνωστές. Παρ’ 
όλα  αυτά,  υπάρχουν  κάποιοι  παράγοντες  κινδύνου  οι  οποίοι  μπορεί  να 
επηρεάζουν  την  πιθανότητα  ανάπτυξης  καρκίνου  του  μαστού.  Αυτοί 
αφορούν  στο  οικογενειακό  ιστορικό  καρκίνου  του  μαστού,  στην 
καθυστερημένη  ή  πρόωρη  εμφάνιση  εμμηνόπαυσης,  στη  θεραπεία 
ορμονών καθώς και σε ορισμένους διαιτητικούς παράγοντες. Πάντως, σε 
ποσοστό  μεγαλύτερο  του  75%  των  γυναικών  με  καρκίνο  του  μαστού, 
κανένας  από  τους  παραπάνω  παράγοντες  δεν  προϋπήρχε.  Στην 



Κεφάλαιο 2 – Καρκίνος του μαστού 
 

 33

πραγματικότητα,  οι  μόνοι  παράγοντες  που  μπορούμε  ξεκάθαρα  να 
αναγνωρίσουμε είναι το φύλο και η ηλικία. Δεδομένης μάλιστα αυτής της 
έλλειψης  προβλεψιμότητας,  είναι  πολύ  δύσκολο  να  καθοριστούν  και 
μέτρα πρόληψης.  

Ο  καρκίνος  του  μαστού  διαχωρίζεται  σε  διηθητικό  ο  οποίος 
εξαπλώνεται σε άλλα όργανα και σε μη διηθητικό ο οποίος περιορίζεται 
στο  εν  λόγω  όργανο.  Οι  μη  διηθητικοί  καρκίνοι  περιλαμβάνουν  το 
πορογενές  καρκίνωμα  in  situ  (επίσης  γνωστό  ως  intraductal  carcinoma  ‐ 
DCIS) και το λοβιακό καρκίνωμα in situ ή LCIS. Το DCIS αποτελείται από 
καρκινικά  κύτταρα  στο  επιθήλιο  του  πόρου.  Πρόκειται  για  μια  πρόωρη 
μορφή μη διηθητικού καρκίνου, η οποία, αν μείνει χωρίς θεραπεία, μπορεί 
να  μετεξελιχθεί  σε  διηθητικό  καρκίνο  με  τη  μορφή  του  πορογενούς 
διηθητικού καρκινώματος. Αν και μη διηθητικό, το λοβιακό καρκίνωμα in 
situ  είναι  ενδεικτικό  για  τον  αυξημένο  κίνδυνο  εμφάνισης  διηθητικού 
καρκίνου και στους δύο μαστούς. 

Ο  διηθητικός  καρκίνος  συμβαίνει  όταν  καρκινικά  κύτταρα 
εξαπλώνονται  πέρα  από  τη  μεμβράνη  βάσης  η  οποία  καλύπτει  τον 
υποκείμενο συνδετικό ιστό του στήθους. Ο ιστός αυτός είναι πλούσιος σε 
αιματικά  αγγεία  και  λεμφατικά  κανάλια  τα  οποία  είναι  ικανά  να 
μεταφέρουν  καρκινικά  κύτταρα  πέρα  από  το  στήθος.  Ο  διηθητικός 
καρκίνος  του  μαστού  περιλαμβάνει  το  πορογενές  διηθητικό  καρκίνωμα 
και το λοβιακό διηθητικό καρκίνωμα. Το πορογενές διηθητικό καρκίνωμα 
είναι ένας διηθητικός καρκίνος του μαστού ο οποίος εισχωρεί στο τοίχωμα 
ενός  πόρου.  Αποτελεί  το  70%  με  80%  του  συνόλου  των  περιπτώσεων 
καρκίνου  του  μαστού.  Το  λοβιακό  διηθητικό  καρκίνωμα  είναι  ένας 
διηθητικός καρκίνος ο οποίος  έχει ήδη διασπαρεί μέσω του  τοίχους  ενός 
λοβού. Αποτελεί το 10% με 15%  των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού. 
Κάποιες  φορές  μπορεί  να  εμφανιστεί  και  στους  δύο  μαστούς  σε  πολλές 
διαφορετικές περιοχές. 

Για θεραπευτικούς λόγους, ο καρκίνος του μαστού χωρίζεται σε πέντε 
κατηγορίες‐επίπεδα. Το επίπεδο μηδέν (0) περιγράφει καρκινικά κύτταρα 
τα  οποία  δεν  είναι  εισβολείς,  αλλά θέτουν  ένα μακροχρόνιο  κίνδυνο  να 
μετατραπούν σε κύτταρα εισβολείς. Το επίπεδο Ι περιγράφει όγκους που 
έχουν  μέγιστη  διάμετρο  μικρότερη  από  δύο  εκατοστά  και  δεν  έχουν 
διασπαρεί πέρα από το μαστό. Στο επίπεδο ΙΙ, ο όγκος έχει μέγεθος περί 
τα δύο εκατοστά και έχει διασπαρεί στους λεμφικούς κόμβους κάτω από 
το χέρι, ή έχει μέγεθος περί τα πέντε εκατοστά αλλά δεν έχει διασπαρεί 
στους  λεμφικούς  κόμβους  κάτω  από  το  χέρι.  Στο  επίπεδο  ΙΙΙ,  η  μέγιστη 
διάμετρος του όγκου υπερβαίνει τα πέντε εκατοστά και έχει λάβει χώρα 
διασπορά στους λεμφικούς κόμβους ή σε άλλους ιστούς κοντά στο στήθος. 
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Στο επίπεδο IV ο καρκίνος είναι μεταστατικός και έχει διασπαρεί σε άλλα 
σημεία  του  σώματος.  Εν  γένει,  η  σοβαρότητα  της  ασθένειας  αυξάνει  σε 
κάθε  στάδιο‐επίπεδο,  με  παράλληλη  μείωση  του  προσδοκώμενου 
επιβίωσης. 

Η  πλέον  αποτελεσματική  μέθοδος  αντιμετώπισης  του  καρκίνου  του 
μαστού  είναι  αναμφίβολα  η  έγκαιρη  πρόγνωση  και  προς  αυτή  την 
κατεύθυνση εξαιρετικά κρίσιμος είναι ο ρόλος της ψηφιακής απεικόνισης. 
Αν και τα τελευταία χρόνια η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού 
έχει  αυξηθεί,  το  ποσοστό  θνησιμότητας  έχει  μειωθεί,  γεγονός  που 
αποδίδεται  ακριβώς  στη  μεγάλη  εξάπλωση  των  απεικονιστικών 
προγραμμάτων. Μεταξύ του 1950 και το τέλος της δεκαετίας του 1980, το 
συνολικό  ποσοστό  θνησιμότητας  από  τον  καρκίνο  του  μαστού  ήταν 
σταθερό,  σύμφωνα  με  έρευνα  του  ACS  (American  Cancer  Society).  Τα 
ποσοστά  θνησιμότητας  άρχισαν  να  μειώνονται  έκτοτε  κατά  1.6%  κάθε 
χρόνο  από  το  1989  μέχρι  και  το  1995.  Μεταξύ  του  1995  και  του  1998,  η 
πτώση των ποσοστών αυξήθηκε φτάνοντας το 3.4% κάθε χρόνο.  (Εικόνα 
2) 

 

Εικόνα 2: Εκτιμώμενοι θάνατοι γυναικών από καρκίνο το έτος 2007 

Εκ  των  διαφόρων  μεθόδων  ψηφιακής  απεικόνισης,  η  πλέον 
αποτελεσματική  είναι  η  μαστογραφία,  η  οποία  μπορεί  να  εντοπίσει 
κάποιο  όγκο  μέχρι  και  δύο  χρόνια  νωρίτερα  από  τη  στιγμή  που  θα 
καταστεί  αντιληπτός  με  την  αφή. Μια  πρόσφατη  έρευνα  [3]  εξέτασε  τα 
ποσοστά θνησιμότητας οφειλόμενης σε καρκίνο του μαστού σε γυναίκες 
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της  Σουηδίας  στη  διάρκεια  μιας  χρονικής  περιόδου  κατά  την  οποία  η 
κυβέρνηση  διέδωσε  την  εξέταση  της  μαστογραφίας.  Μεταξύ  των 
γυναικών  που  εξετάζονταν  περιοδικά,  οι  θάνατοι  από  καρκίνο  του 
μαστού  περιορίστηκαν  κατά  63%,  σε  σχέση  με  το  αντίστοιχο  ποσοστό 
δέκα  χρόνια  νωρίτερα  (οπότε  και  δεν  ήταν  τόσο  διαδεδομένη  η 
μαστογραφία). Αντιθέτως, η θνησιμότητα δε μειώθηκε στις γυναίκες που 
δεν εξετάζονταν περιοδικά. 

Στις  μέρες  μας  η  μαστογραφία  θεωρείται  ως  το  σημαντικότερο 
εργαλείο  για  την  έγκαιρη  διάγνωση  του  καρκίνου  του  μαστού,  και,  σε 
συνδυασμό με τις νέες θεραπευτικές μεθόδους και τη μεγάλη επιφυλακή 
προκειμένου  για  την  έγκαιρη  ψηλάφηση  όγκων  έχουν  συντελέσει  στη 
σημαντική  αύξηση  της  πιθανότητας  επιβίωσης  των  γυναικών  που 
πάσχουν από καρκίνο του μαστού. 

2.2. Μαστογραφία  

Η  μαστογραφική  απεικόνιση  των  φυσιολογικών  μαστών  μπορεί  να 
είναι αρκετά διαφορετική. Σε μερικές γυναίκες ο λιπώδης ιστός είναι πολύ 
εμφανής, σε άλλες πάλι οι πόροι, τα λοβιακά στοιχεία και η ινώδης δομή 
αποδίδονται  με  διαφορετικού  βαθμού  ακτινογραφικές  πυκνότητες.  Οι 
παραλλαγές αυτές δεν σχετίζονται με την επικινδυνότητα του καρκίνου.  

Το  μέγεθος  των  μαστών  διαφέρει  από  άτομο  σε  άτομο  και  αυτό 
σχετίζεται  με  τη  συχνότητα  του  καρκίνου. Η  σύγκριση  των  δύο  μαστών 
μπορεί  να  είναι συμμετρική ή ασύμμετρη. Η διαπίστωση ακόμα και  των 
μικρών ανωμαλιών βοηθείται από μια μαστογραφία.  

Εξ ορισμού, η μαστογραφία γίνεται σε ασθενείς που δεν έχουν κάποια 
ένδειξη  για  καρκίνο  του  μαστού,  έτσι  ώστε  να  διαγνωσθεί  εγκαίρως.  Η 
έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί για την επιτυχή θεραπεία του καρκίνου 
του  μαστού.  Μέχρι  το  1987,  περίπου  το  1/3  (33%)  των  γυναικών  είχε 
πραγματοποιήσει  μια  μαστογραφία,  ενώ  το  17%  αυτών  είχε 
πραγματοποιήσει την εξέταση αυτή και τον προηγούμενο χρόνο [4]. 

Από τις αρχές  της δεκαετίας  του  ‘90 παρατηρήθηκε μια αύξηση στην 
απεικόνιση με μαστογραφία σε ποσοστό 66%, κυρίως σε γυναίκες ηλικίας 
άνω των 40 ετών. Στην περίοδο αυτή η συνειδητοποίηση της χρησιμότητας 
του  συνδυασμού  κλινικής  εξέτασης  και  μαστογραφικού  ελέγχου  είναι 
εμφανής με την αύξηση της εφαρμογής και των δύο.  

Σκοπός  της  απεικόνισης  με  μαστογραφία  είναι  η  αποκάλυψη  ενός 
καρκίνου, ο οποίος μέχρι τότε διέδραμε ασυμπτωματικά και δεν επέσυρε 
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κάποια  υποψία.  Η  μαστογραφία  απεικονίζει  το  φυσιολογικό  μαστό  σε 
λήψη  μεσοπλάγια  (λοξή)  και  μετωπο‐ουραία.  Η  εξασφάλιση 
ικανοποιητικής  απεικόνισης  του  μαστού  στην  εξέλιξη  της  σάρωσης 
βασίζεται  στην  ορθή  τοποθέτηση  των  μαστών  και  στην  εξάσκηση 
ομοιόμορφης  και  έντονης  πίεσης  σε  αυτούς.  Δε  μπορούμε,  βεβαίως,  να 
παραβλέψουμε  το  ρόλο  του  έμπειρου  ακτινολόγου  στην  ποιότητα  της 
απεικόνισης.  

Επιλογή θέσης: Οι κλασσικές θέσεις είναι η μεσοπλάγια  (mediolateral 
MO),  στην  οποία  συνυπάρχει  και  η  έννοια  της  πλάγιας  (oblique),  και  η 
μετωπο‐ουραία  (craniocaudal CC).  Βασικά  στοιχεία  καλής  λήψης  είναι  η 
απεικόνιση,  κατά  το  δυνατόν περισσότερο,  του μείζονα θωρακικού μυός 
(όπου  προβάλλονται  βλάβες  προς  το  θωρακικό  τοίχωμα),  αλλά  και  η 
ανάδειξη  αρκετού  από  το  μέσο  μαζικό  ιστό  κατά  τη  μετωπο‐ουραία 
προβολή.  

Ασκούμενη  πίεση:  Αυτή  είναι  εκ  των  ων  ουκ  άνευ  για  την  καλή 
απεικόνιση.  Πρέπει  να  ασκείται  έντονη  και  ισομετρική πίεση,  έτσι ώστε 
να  εξασφαλίζεται  η  μείωση  του  πάχους  του  μαστού,  να  απαιτείται 
μικρότερης  δόσης  ακτινοβολία  λόγω  της  ελάττωσης  της  κατανομής 
πάχυνσης, να αναδεικνύονται τα στοιχεία του μαστού ομοιόμορφα, όταν 
πρόκειται  για  βλάβες  που  έχουν  οπίσθια  ή  πιο  επιφανειακή  θέση,  να 
ακινητοποιείται  ο μαστός ώστε  η  εικόνα να  είναι  ευκρινής  και  τέλος  να 
εξαπλώνεται  ομοιόμορφα  ο  συνδετικός  λιπο‐αδενικός  ιστός  του  μαστού 
ώστε οι βλάβες να καθίστανται εμφανείς.  

Ποιότητα  εικόνας:  Εκτός  των  παραγόντων  που  προαναφέρθηκαν,  η 
τεχνολογική  εξέλιξη,  αλλά  και  η  ποιότητα  του  μηχανήματος  παίζουν 
σπουδαίο  ρόλο  στην  ποιότητα  της  εικόνας.  Η  υψηλή  ποιότητα, 
χαρακτηρίζεται από τις αντιθέσεις των στοιχείων που προβάλλονται, από 
τη διαχωριστική ικανότητα, από την ευκρίνεια και από την εξάλειψη των 
σφαλμάτων (artifacts). 

Ο  ακτινολόγος,  ο  οποίος  αξιολογεί  τις  μαστογραφίες  σάρωσης, 
αποφαίνεται κατά πόσο είναι φυσιολογικές ή όχι. Μερικές φορές, με βάση 
τα ευρήματα της σαρωτικής μαστογραφίας,  εξάγεται η τελική διάγνωση 
και  εφαρμόζεται  η  θεραπεία.  Πολλές  φορές  όμως,  η  αξιολόγηση  των 
ευρημάτων απαιτεί εκτενέστερη μελέτη, όπως είναι το υπερηχογράφημα. 
Η σύγκριση προηγούμενων μαστογραφιών είναι χρήσιμη στη διαπίστωση 
τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν. 

Η διαγνωστική ή η επιλύουσα προβλήματα μαστογραφία εξασφαλίζει 
με  περισσότερη  σαφήνεια  την  αξιολόγηση  των  εμφαινομένων 
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ανωμαλιών. Η διαγνωστική μαστογραφία όλων των γνωστών προβολών 
μπορεί  να  γίνει  και  σε  άλλες  προβολές,  οι  οποίες  θα  προκύψουν  από 
ευρήματα  της  κλινικής  εξέτασης  και  θα  βοηθήσουν  στην  αξιολόγηση 
άλλων απεικονίσεων. Η πλήρης αξιολόγηση μιας ανωμαλίας, μπορεί να 
χρειασθεί  να  γίνει  με  τη  βοήθεια  και  άλλων  απεικονιστικών  μεθόδων, 
όπως είναι η υπερηχογραφία.  

Η  διαγνωστική  μαστογραφία  εκτελείται  για  διάφορους  λόγους, 
ανάμεσα  στους  οποίους  περιλαμβάνεται  η  ανάγκη  αξιολόγησης  μιας 
ανωμαλίας,  η  οποία  διαπιστώνεται  με  τη  σαρωτική  μαστογραφία,  η 
αξιολόγηση  ευρημάτων  της  κλινικής  εξέτασης  (διόγκωση  ‐  αυτόματη 
ρύση  από  τη  θηλή),  η  μελέτη  ασθενούς  η  οποία  έχει  υποστεί  σύνθετη 
επέμβαση  (τοποθέτηση  προσθετικού  μαστού  –  συντηρητική  εγχείρηση). 
Πρέπει  να  υπάρχει  η  βεβαιότητα  ότι  τα  κλινικά  ευρήματα αντιστοιχούν 
στις  ίδιες σημειούμενες με τη μαστογραφία βλάβες. Η μη μαστογραφική 
απεικόνιση  μιας  ψηλαφητής  διόγκωσης  ή  η  μαστογραφική  απεικόνιση 
μιας  περιχαρακωμένης  ψηλαφητής  ή  μη  ψηλαφητής  μάζας,  με  τη 
συμπληρωματική ηχογραφική μελέτη μπορεί να μελετηθεί και επιπλέον 
να προσδιοριστεί η εσωτερική δομή της μάζας αυτής. 

Στον  παρακάτω  πίνακα  (Πίνακας  2.1)  αναφέρονται  οι  στόχοι  της 
απόδοσης  της  μαστογραφικής  εξέτασης  σε  ποσοστιαία  αναλογία, 
ερευνώντας απόλυτες παραμέτρους. Ανάλογα δε με την τελική εκτίμηση 
της  μαστογραφίας  προτείνεται  και  η  αντίστοιχη  ιατρική  συμβουλή 
(Πίνακας 2.2).  

 

Παράμετροι ‐ Στοιχεία  Στόχος 
  Αναμενόμενο αποτέλεσμα 

Θετικότητα  στη  διαγνωστική  ικανότητα 
(σύγκριση βιοψιών) 

25‐50% 

Ευαισθησία μεθόδου  >85% 
Ειδικότητα μεθόδου  >90% 
Όγκοι που βρίσκονται ανά 1000 ασθενείς   6‐10 (1η εξέταση) 
  2‐4 (εξέταση ρουτίνας) 

Καρκίνοι σταδίου 0 ή 1   >50% 
Καρκίνοι ελαχίστου μεγέθους  >30% 
Καρκίνοι με θετικούς λεμφαδένες  <25% 

Πίνακας 1: Στόχοι επίτευξης αποτελέσματος που χαρακτηρίζουν τη 
μαστογραφία 
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Κατηγορία  Εύρημα  Περιγραφή και συμβουλή 
0  Αρνητικό  Τίποτα 
Ι  Καλόηθες εύρημα  Σίγουρα τίποτα 
ΙΙ  Προφανώς καλόηθες εύρημα  Βεβαίωση  καλοήθειας  με 

παρακολούθηση 
ΙΙΙ  Ύποπτη βλάβη  Όχι  χαρακτηριστική,  αλλά 

μάλλον κακοήθης   Βιοψία 
IV  Έντονη υποψία κακοήθειας  Αντιμετώπιση σαν κακοήθεια

Πίνακας 2: Κατηγορίες τελικής μαστογραφικής εκτίμησης 
 

2.2.1. Η διαδικασία της μαστογραφίας  

Η  μαστογραφία  είναι  μια  τεχνική  ακτίνων  Χ  για  την  εξέταση  του 
στήθους.  Όπως  και  σε  άλλες  ακτινολογικές  εξετάσεις,  μια  ακτίνα  Χ 
διαπερνά  έναν  ιστό  για  να  καταγράψει  τις  μεταβολές  στην  ένταση  της 
ακτινοβολίας που απορροφήθηκε. Εφόσον οι διαφορετικοί ιστοί στο σώμα 
απορροφούν  διαφορετική  ποσότητα  ακτινοβολίας,  είναι  δυνατόν  να 
διακρίνουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες για τους υπό 
εξέταση  ιστούς.  Στην  μαστογραφία,  κάθε  στήθος  συμπιέζεται  σε  μια 
σχετικά επίπεδη επιφάνεια. Στη συνέχεια η πηγή ακτίνων Χ εκπέμπει την 
ακτινοβολία  από  τη  μια  πλευρά  του  μαστού.  Στην  άλλη  πλευρά 
καταγράφεται  η  ακτινοβολία  που  έχει  διαπεράσει  το  μαστό  σε 
ακτινογραφικό  χαρτί  ή  σε  ηλεκτρονική  συσκευή.  Σε  μια  τυπική 
μαστογραφία,  κάθε  μαστός  εξετάζεται  από  δύο  οπτικές  γωνίες,  μια 
κατακόρυφη η οποία ονομάζεται κρανιοεγκεφαλική, και από το πλάι, που 
ονομάζεται  μεσοπλάγια.  Η  Εικόνα  3  δείχνει  ένα  παράδειγμα 
κρανιοεγκεφαλικής  οπτικής  γωνίας  από  μια  μαστογραφία.  Η  Εικόνα  4 
είναι  η  μεσοπλάγια  όψη  της  ίδιας  μαστογραφίας  και  του  ίδιου  μαστού. 
Έχει αποδειχθεί ότι η πρακτική να λαμβάνονται δύο όψεις κάθε μαστού 
είναι πιο αποτελεσματική στην ανίχνευση του καρκίνου [5]. 

2.2.2. Ανατομία του μαστού μέσω της μαστογραφίας  

Το  εσωτερικό  του  γυναικείου  στήθους  απαρτίζεται  κυρίως  από 
λιπώδεις  και  ινώδεις  συνδετικούς  ιστούς.  Χωρίζεται  σε  περίπου  δώδεκα 
τμήματα που ονομάζονται λοβοί, και τα οποία υποδιαιρούνται σε λοβίδια. 
Τα  τελευταία  είναι  δομές  οι  οποίες  περιέχουν  τους  γαλακτοφόρους 
αδένες.  Οι  αδένες  αυτοί  εκκρίνουν  το  γάλα  σε  ένα  σύστημα  πόρων,  οι 
οποίοι  το  μεταφέρουν  μέσω  του  στήθους  σε  ένα  θάλαμο  συλλογής,  ο 
οποίος  βρίσκεται  ακριβώς  κάτω  από  τη  θηλή.  Η  Εικόνα  5  δείχνει  μια 
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μεσοπλάγια  μαστογραφία  στην  οποία  τα  βασικά  στοιχεία  του  μαστού 
είναι σημειωμένα.  

  

Εικόνα 3: Κρανιοεγκεφαλική όψη 
αριστερού μαστού σε μαστογραφία 

Εικόνα 4: Μεσοπλάγια όψη του 
αριστερού μαστού σε μαστογραφία 

Οι πυκνότεροι  ιστοί στο μαστό απεικονίζονται με υψηλή  ένταση στις 
μαστογραφίες. Οι μύες,  ο  ινοαδενικός  ιστός,  οι  καλοήθεις και κακοήθεις 
όγκοι και ο αγγειακός ιστός εμφανίζονται φωτεινότεροι, ενώ αντίθετα οι 
περιοχές που περιέχουν λίπος ή δέρμα απεικονίζονται σκοτεινότερες.  
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Εικόνα 5: Εικόνα μαστογραφίας με σημειωμένα τα επιμέρους τμήματα του 
μαστού. 

2.2.3. Αντικείμενα στις μαστογραφίες  

Επιπρόσθετα  στη  βασική  ανατομία  του  μαστού,  ένα  πλήθος  άλλων 
αντικειμένων  εμφανίζονται  σε  μια  μαστογραφία.  Έτσι  μπορούμε  να 
διακρίνουμε  διογκώσεις,  αποτιτανώσεις  περιοχές  ασυμμετρίας  και 
δομικής  παραμόρφωσης,  διευρυμένους  γαλακτοφόρους  πόρους, 
δερματική  πάχυνση  ή  συστολή  της  θηλής.  Η  αξιολόγηση  και  ο 
θεραπευτικός προγραμματισμός μπορεί να χρήζει περαιτέρω μελέτης με 
ειδικές  μαστογραφικές  θέσεις  ή  της  εφαρμογής  υπερηχογραφίας.  Στην 
αξιολόγηση  της  μαστογραφίας  σημαντική  βοήθεια  προσφέρουν  το 
ιστορικό  της  ασθενούς  και  τα  κλινικά  ευρήματα.  Οι  ψηλαφητές 
διογκώσεις, οι δερματικές βλάβες και οι ουλές πρέπει να σημειώνονται με 
ακτινοσκιερά μέσα, ούτως ώστε να γίνεται διαχωρισμός ή ταυτοποίηση.  

Το  80‐85%  των  καρκίνων  του  μαστού  μαστογραφικά  εμφανίζεται  με 
μια  μάζα,  με  μια  αποτιτανωμένη  περιοχή  ή  με  συνδυασμό  των  δύο.  Η 
μαστογραφική  αναγνώριση  του  όγκου  μικρότερη  των  5mm  δεν  είναι 
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εύκολη.  Στους  πυκνούς  αδενικούς  μαστούς,  όταν  δεν  υπάρχουν 
αποτιτανώσεις,  ακόμα  και  οι  μεγάλες  υφιστάμενες  μάζες  ενδέχεται  να 
διαφύγουν της προσοχής. Τέτοιους μαστούς εμφανίζουν οι γυναίκες που 
βρίσκονται  σε  γόνιμη  περίοδο.  Το  επίπεδο  αναγνώρισης  ενός  καρκίνου 
εξαρτάται  από  το  λόγο  λίπους/αδένος,  από  την  ποιότητα  της  τεχνικής 
εξέτασης  και  από  την  εμπειρία  του  ακτινολόγου.  Ανάλογα  με  τα 
προαναφερόμενα  στοιχεία,  τα  αναγνωριστικά  αποτελέσματα  είναι 
διαφορετικά.  Βιβλιογραφικά  αναφέρεται  ότι  οι  μαστογραφικά  ύποπτες 
βλάβες  σε  ποσοστό  10‐30%  είναι  θετικές  κατόπιν  βιοψίας.  Σε  κλινικά 
ψηλαφητούς  όγκους,  το  ψευδώς  αρνητικό,  δηλαδή  ο  μη  εντοπισμός  του 
όγκου στη μαστογραφία είναι της τάξης του 10‐15%. 

2.2.3.1. Διογκώσεις  

Παρατηρούνται  τα  παρακάτω  στοιχεία  της  διόγκωσης:  το  σχήμα,  οι 
παρυφές,  η  πυκνότητα,  το  μέγεθος  και  η  κατεύθυνσή  της.  Η  καλώς 
περιγεγραμμένη,  στρογγυλή  ή  ωοειδής  μάζα  αναμένεται  να  είναι 
καλοήθης.  Αντίθετα,  η  αγκαθωτή  ή  αστεροειδούς  σχήματος  και  μη 
αφοριζόμενη  διόγκωση  ρέπει  περισσότερο  προς  τον  καρκίνο.  Γενικά  η 
ακτινολογική  πυκνότητα  των  κακοήθων  βλαβών  είναι  μεγαλύτερη  από 
αυτή της ίδιας μάζας ενός ινοαδενωματώδους ιστού. Η ακτινοπερατότητα 
περιοχών  με  μικρή  πυκνότητα  ή  ο  ετερογενής  χαρακτηρισμός 
πυκνοτήτων  όπως  το  λίπος,  σε  καλώς  περιχαρακωμένες  διογκώσεις, 
μαρτυρούν  καλοήθεια  και  ως  εκ  τούτου  γι’  αυτές  τις  διογκώσεις  δε 
χρειάζεται  χειρουργική  επέμβαση.  Οι  διογκώσεις,  που  περιέχουν  λίπος 
μπορεί  να  αποτελούν  ιστούς  όπως  λιπώματος,  γαλακτοκήλης,  κύστεων 
λίπους, αμαρτώματος, φλεγμονώδους λεμφαδένος  εντός  του μαστού και 
εστιακής ινοαδένωσης.  

Οι καλώς περιχαρακωμένες διογκώσεις με μέτρια ή υψηλή πυκνότητα 
υποδηλώνουν  βλάβες,  οι  οποίες  μπορεί  να  είναι:  κύστη,  ινοαδένωμα, 
αιμάτωμα,  απόστημα,  φυλλοειδής  όγκος  (φυλλοειδές  κυστεοσάρκωμα), 
λεμφαδένας, μετάσταση και καρκίνος. Τα χείλη της καλοήθους διόγκωσης 
από  κύστη  ή  ινοαδένωμα  είναι  πολύ  ομαλά  και  μόνο  σε ποσοστό  7%  οι 
διογκώσεις αυτές έχουν κακοήθη χαρακτήρα. Γενικά ο εντός του μαστού 
λεμφαδένας  είναι  καλά περιχαρακωμένος  και  είναι  μικρότερος  του  1cm 
και  εντοπίζεται  τις  περισσότερες  φορές  στο  άνω‐έξω  τεταρτημόριο  του 
μαστού.  

Στον  υπερηχογραφικό  έλεγχο,  η  μαστογραφική  απεικόνιση  καλώς 
περιχαρακωμένης διόγκωσης με υψηλή πυκνότητα πρέπει να διακρίνει το 
συμπαγές  ή  το  κυστικό  αυτής.  Οι  απομονωμένες  μονήρεις  μη  κυστικές 
πυκνότητες πρέπει να αξιολογούνται με προσοχή. 
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Το μέγεθος του ακανόνιστου των παρυφών της διόγκωσης αυξάνει τις 
πιθανότητες  ύπαρξης  καρκίνου.  Ο  καρκίνος  με  μικρού  βαθμού  διήθηση 
μπορεί  να  εμφανίζει  παρυφές  οι  οποίες  είναι  σχετικά  κανονικές  και  η 
διόγκωση  να  είναι  καλώς  περιγεγραμμένη.  Ο  θηλώδης,  ο  μυελοειδής,  ο 
βλεννώδης  και  ο  ενδοκυστικός  τύπος  καρκίνου  παρέχουν  εικόνα 
αρκούντως  περιγεγραμμένης  διόγκωσης.  Οι  μικροί  μη  ψηλαφητοί 
καρκίνοι μπορεί να έχουν χαρακτήρα παρόμοιο με αυτόν της καλοήθους 
διόγκωσης,  δηλαδή  να  είναι  αρκούντως  ή  μερικώς  περιγεγραμμένοι.  Η 
εξασκούμενη πίεση διευκρινίζει επαρκώς το ακανόνιστο της παρυφής του 
όζου, οπότε τότε γίνεται βιοψία.  

Η  διόγκωση  η  οποία  εμφανίζεται  στη  μαστογραφία  χωρίς  καλό 
περίγραμμα,  με  ακίδες  ή  με  αστεροειδή  μορφή,  αντιστοιχεί  με  πολύ 
μεγάλη πιθανότητα σε καρκίνο. Η κλασσική απεικόνιση του καρκίνου του 
μαστού  περιλαμβάνει  λεπτές  προεκτάσεις  των  χειλέων  ή  ακίδες  και 
υψηλή πυκνότητα της διόγκωσης. Η εικόνα αυτή, ειδικά, παρατηρείται στο 
διηθητικό πορογενή καρκίνο. Αντίθετα, ο λοβιακός διηθητικός καρκίνος, ο 
οποίος  έχει  διαφορετικό  πρότυπο  αύξησης  των  κυττάρων  του  (τα 
καρκινικά  κύτταρα  εντός  του  φυσιολογικού  ιστού  ανευρίσκονται  σε 
γραμμική  διάταξη),  δεν  απεικονίζεται  στη  μαστογραφία  με  κεντρική 
διόγκωση  υψηλής  πυκνότητας,  αλλά  με  ασύμμετρη  πυκνότητα  ή  με 
δομική  παραμόρφωση.  Ο  καρκίνος  αυτός  προσκρούει  στον  πέριξ  υγιή 
παρεγχυματικό ιστό.  

Οι μετατραυματικές αλλαγές και οι ακτινωτές ουλές  είναι καλοήθεις 
βλάβες  οι  οποίες  μπορεί  να  απεικονισθούν  με  ακιδωτή  διόγκωση.  Το 
ιστορικό με αναφορά αμβλέος  τραύματος ή  εγχείρησης στο μαστό και η 
μαστογραφική  απεικόνιση  ανωμαλιών  στην  περιοχή  αυτή,  μπορεί  να 
μαρτυρεί  ένα  μετατραυματικό  ή  μετεγχειρητικό  αιμάτωμα  ή  ουλώδη 
επεξεργασία.  Γενικά,  μετά  τις  εγχειρήσεις  στο  μαστό  παρατηρείται  μια 
δομική παραμόρφωση, η οποία μπορεί να παραμείνει για ένα εξάμηνο ή 
και  περισσότερο.  Μετά  δε  από  ακτινοβολία,  η  ασυμμετρία  μπορεί  να 
διαρκέσει για περισσότερο από έξι μήνες.  

2.2.3.2. Διαταραχές της αρχιτεκτονικής 

Μια  άλλη  κατηγορία  ανωμαλιών  που  παρατηρούνται  στις 
μαστογραφίες  είναι  οι  διαταραχές  της  αρχιτεκτονικής.  Σε  αυτές  τις 
περιπτώσεις η κανονική δομή του μαστού είναι στρεβλωμένη οπτικά. Σε 
αυτή  την  κατηγορία  περιλαμβάνονται  οι  ακανθώδεις  περιοχές.  Οι 
ανωμαλίες αυτές  είναι ορατές ακόμα και όταν δεν είναι ορατός κάποιος 
όγκος. Η Εικόνα 6 δείχνει παραδείγματα διαταραχών της αρχιτεκτονικής. 



Κεφάλαιο 2 – Καρκίνος του μαστού 
 

 43

 
Εικόνα 6: Πλάγια και κρανιακή όψη μιας αρχιτεκτονικής διαταραχής 

(κυκλωμένη) 

2.2.3.3. Μικροαποτιτανώσεις 

Οι  μικροαποτιτανώσεις  σε  ασθενείς  με  καρκίνο  του  μαστού 
παρατηρήθηκαν  για  πρώτη  φορά  τυχαία  περί  το  τέλος  του  18ου  αιώνα 
από τον Morgagni, ο οποίος περιέγραψε δομές του οστικού ιστού οι οποίες 
βρίσκονταν  μέσα  σε  όγκο  και  έμοιαζαν  με  μάρμαρο  [6].  Ακολούθησε 
ακτινολογική  συσχέτιση  το  1913,  όποτε  και  ο  γερμανός  χειρουργός 
Salomon  παρατήρησε  στην  ακτινογραφία  ενός  δείγματος  από  τυπική 
μαστεκτομή συγκεντρώσεις μη διαπερατές από ακτινοβολία [7].  

Παρ’  όλα  αυτά,  και  οι  δύο  άντρες  απέτυχαν  να  αναγνωρίσουν  τη 
σημαντικότητα αυτών των αποτιτανώσεων. Δεν ήταν παρά το 1951, όταν 
ο  Raul  Leborgne  καθόρισε  τη  σημαντικότητα  των  μικροαποτιτανώσεων 
στην  ανίχνευση  της  κακοήθειας.  Κατέγραψε  τα  χαρακτηριστικά 
κακοήθειας  των  μικροαποτιτανώσεων,  περιγράφοντας  «συγκεντρώσεις 
αναρίθμητων, κοκκωδών αποτιτανώσεων, σαν λεπτοί κόκκοι αλατιού» [8]. 
Στη  διάρκεια  δε  των  δεκαετιών  που  πέρασαν,  οι  ακτινολόγοι 
προσπάθησαν  να  βελτιώσουν  την  ανάλυση  των  κακοηθών 
μικροαποτιτανώσεων  και  να  βελτιώσουν  την πιθανότητα πρόβλεψης  με 
τη βοήθεια της μαστογραφίας. 
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Οι  αποτιτανώσεις  έχουν  ερευνηθεί  ως  προς  το  μέγεθός  τους,  τον 
αριθμό τους, το σχήμα τους και τη διασπορά τους [9], [10], [11] και [12]. Το 
μέγεθος  ειδικότερα,  είναι  ένα ζήτημα για το οποίο  ερίζουν οι  ερευνητές. 
Οι Mills et al. διατύπωσαν το 1976 τη θέση ότι το μήκος της μεμονωμένης 
αποτιτάνωσης είναι ένας ενδιάμεσος παράγοντας για το διαχωρισμό τους 
σε  καλοήθεις  και  κακοήθεις  όγκους  [13].  Παρ’  όλα  αυτά  αρκετοί 
συγγραφείς  έχουν  συσχετίσει  μεγάλες  σε  μέγεθος  αποτιτανώσεις  με 
καλοήθεις  όγκους  και  μικρές  σε  μέγεθος  αποτιτανώσεις  με  κακοήθεις 
όγκους.  Οι  Egan  et  al.  ερεύνησαν  την  απεικόνιση  των 
μικροαποτιτανώσεων  στις  μαστογραφίες  και  παρατήρησαν  ότι  δεν 
υπήρχε  καρκίνος  όταν  όλες  οι  μικροαποτιτανώσεις  είχαν μέγεθος πάνω 
από 2 mm [14]. Ο Sickles εστίασε στις κακοήθεις ανωμαλίες, δηλώνοντας 
ότι  «πολλοί  μη  ψηλαφητοί  όγκοι  ανιχνεύονται  από  την  απεικόνιση 
συγκεντρώσεων  μικροαποτιτανώσεων  στη  μαστογραφία.  Αυτές  οι 
αποτιτανώσεις είναι μικρότερες από 0.5 mm»  [15]. Ο Kopans υποστηρίζει 
την  ίδια  άποψη  στο  βιβλίο  του  Breast  Imaging:  «Υπάρχουν  σχέδια  και 
πρότυπα  της  κατανομής  των  σωματιδίων  του  ασβεστίου  τα  οποία  είναι 
συνδεδεμένα  με  τον  καρκίνο  του  μαστού.  Η  διάμετρος  αυτών  των 
σωματιδίων είναι συνήθως ίση ή μικρότερη από 0.5 mm» [16].  

 
Εικόνα 7: Μικροαποτιτανώσεις (κυκλωμένες)  

Ως  αποτιτανώσεις  περιγράφονται  σχηματισμοί  εναποθέσεων 
ασβεστίου  διαφόρων  μεγεθών,  σχημάτων  και  κατανομής. 
Χαρακτηρίζονται  ως  μικροαποτιτανώσεις  όταν  το  μέγεθός  τους  είναι 
μικρότερο των 0,5 mm και ως μακροαποτιτανώσεις όταν το μέγεθός τους 
είναι  μεγαλύτερο  από  0,5  mm.  Μπορεί  να  συνοδεύουν  κακοήθεις  ή 
καλοήθεις  καταστάσεις. Ύποπτες  αποτιτανώσεις  συνοδεύουν  το  1/3  των 
καρκίνων και  εμφανίζονται αρκετά συχνά και σε προδιηθητικές  (in  situ) 
καρκινικές  εστίες.  Ορισμένες  αποτιτανώσεις  έχουν  τυπικά 
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χαρακτηριστικά,  ενώ  άλλες  είναι  μη  ειδικές.  Τυπικές  καλοήθεις 
αποτιτανώσεις  είναι  οι  αποτιτανώσεις  δέρματος  (μικρές,  στρογγυλές,  με 
διαυγαστικό  κέντρο),  οι  αγγειακές  (σωληνώδεις  γραμμές),  οι 
αποτιτανώσεις  ινοαδενωμάτων  (pop  corn),  οι  αποτιτανώσεις 
πλασματοκυτταρικής  μαστίτιδας  (γραμμοειδείς  ή  κυλινδρικές 
αμφοτερόπλευρες, πιθανώς διακλαδιζόμενες), και τέλος, γάλα ασβεστίου 
σε μικρές κύστες  (ελλειπτικές σε πλάγιες προβολές, στρογγυλές σε κατά 
μέτωπο προβολές). 

Ύποπτες  κακοήθειας  είναι  οι  ποικιλόμορφες  ανομοιογενείς 
(κοκκιώδεις)  ή  στικτές  μικροαποτιτανώσεις.  Η  κατανομή  επίσης  των 
αποτιτανώσεων  αποτελεί  σημαντικό  στοιχείο  αξιολόγησης,  με  πλέον 
ύποπτες  τις συρρέουσες,  τις  τμηματικές,  τις  λεπτές γραμμοειδείς  και  τις 
διακλαδιζόμενες.  Ως  συρρέουσες  περιγράφουμε  τις  μικροαποτιτανώσεις 
που  είναι  συγκεντρωμένες  περισσότερες  από  5  σε  χώρο  1cm2.  Ποσοστό 
30%  από  αυτές  αποδεικνύονται  κακοήθεις,  δεν  υπάρχει  όμως  άλλος 
τρόπος διάγνωσης της κακοήθειας πέραν της βιοψίας [17]. 

Η  παρουσία  ύποπτων  μικροαποτιτανώσεων  σε  μια  μαστογραφία 
μπορεί  να  διευκολύνει  την  έγκαιρη  πρόγνωση  ενός  κλινικά  κρυφού 
καρκίνου του μαστού. Από το 1951 που περιέγραψε τις αποτιτανώσεις στις 
μαστογραφίες  ο  Leborgne  [8],  έχουν  γίνει  σημαντικές  βελτιώσεις  στον 
τρόπο  με  τον  οποίο  οι  μικροαποτιτανώσεις  απεικονίζονται  στη 
μαστογραφία,  ενώ  υπάρχει  και  ευρύτερη  επίγνωση  της  σημαντικότητάς 
του. Οι  σύγχρονες  τεχνικές  της μαστογραφίας μπορούν να ανιχνεύσουν 
τις αποτιτανώσεις  σε ποσοστό περίπου  50%  όλων  των περιπτώσεων  του 
καρκίνου του μαστού. Οι έρευνες με απεικονιστικές μεθόδους έδειξαν ότι 
90% όλων των περιπτώσεων μη ψηλαφητού πορογενούς καρκινώματος in 
situ  (DCIS)  [18]  και  70%  των minimal  καρκινωμάτων  [19]  ανιχνεύθηκαν 
χάρη  στις  μικροαποτιτανώσεις.  Παρ’  όλα  αυτά,  πολλές  γυναίκες  έχουν 
κάποια μορφή αποτιτάνωσης στο στήθος τους, η πλειοψηφία των οποίων 
είναι καλοήθεις.  

Έτσι, αυτό που επιθυμούμε είναι να ανιχνεύσουμε και να αναλύσουμε 
τις  αποτιτανώσεις  που  είναι  ορατές  στις  μαστογραφίες  ώστε  να 
διαγνωστεί με ακρίβεια ο καρκίνος του μαστού, χωρίς να λαμβάνει χώρα 
θεραπεία  εσφαλμένων  θετικών  ή  μη  θεραπεία  εσφαλμένων  αρνητικών 
αποτελεσμάτων. 

2.2.3.3.1. Ανίχνευση 

Σε κανένα άλλο πεδίο  ιατρικής απεικόνισης δεν υπάρχουν εικόνες με 
τόσο  μικρές  και  σημαντικές  λεπτομέρειες,  όσο  στη  μαστογραφία  λόγω 
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των μικροαποτιτανώσεων, οι οποίες μπορεί να έχουν μέγεθος 0.1 mm. Για 
να  επιτύχουμε  υψηλή  αντίθεση,  υψηλή  ανάλυση  και  υψηλής  ευκρίνειας 
εικόνες,  είναι  απαραίτητο  να  βελτιωθούν  οι  τεχνικές  σε  όλα  τα  στάδια 
δημιουργίας  της  μαστογραφίας.  Οι  συνθήκες  απεικόνισης  είναι  πολύ 
σημαντικές,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  χρήσης  του  μαγνητικού 
φακού  για  να  ερευνηθεί  συστηματικά  κάθε  φιλμ.  Η  ακτινολογία 
μεγέθυνσης  είναι  μια  τεχνική  στην  οποία  χρησιμοποιείται  ένας 
μικροεστιακός καθοδικός σωλήνας ακτίνων Χ με σκοπό να μεγεθύνει  το 
υπό  ανάλυση  δείγμα  χωρίς  να  υπάρχει  απώλεια  στην  ανάλυση  και  την 
οξύτητα  της  εικόνας.  Η  ακτινολογία  μεγέθυνσης  στην  έρευνα  των 
αποτιτανώσεων του μαστού, αν και έχει το κόστος μιας υψηλότερης δόσης 
ακτινοβολίας  (2x),  παρέχει  μεγαλύτερη  ανάλυση  από  αυτή  που 
επιτυγχάνεται με το μεγεθυντικό φακό.  

2.2.3.3.2. Ανάλυση 

Λόγω  της  συχνότητας  εμφάνισης  των  μικροαποτιτανώσεων  στις 
μαστογραφίες, είναι απαραίτητη η προσεκτική ανάλυση προκειμένου για 
την  αναγνώριση  των  καλοηθών  αποτιτανώσεων  και  την  περαιτέρω 
παρακολούθηση  των  ύποπτων  αποτιτανώσεων.  Ενώ  κάποιες 
αποτιτανώσεις έχουν κλασσικά καλοήθη ή κακοήθη χαρακτηριστικά που 
καθιστούν ασφαλή το χαρακτηρισμό από πλευράς ακτινολόγου, υπάρχει 
μια εκτεταμένη ομάδα αποτιτανώσεων που απαιτεί αρκετή ανάλυση για 
την  εκτίμηση  της  πιθανότητας  κακοήθειας.  Τα  χαρακτηριστικά  που 
βοηθούν  αποτελεσματικότερα  στην  κατηγοριοποίηση  των 
αποτιτανώσεων είναι το μέγεθος, ο αριθμός, το σχήμα, η κατανομή και η 
θέση.  

2.2.3.3.3. Χαρακτηριστικά των μικροαποτιτανώσεων  

Ο  προσδιορισμός  της  αιτιολογίας  και  της  αντιμετώπισης  των 
αποτιτανώσεων εξαρτάται από τη μορφολογία, το μέγεθος, τη διασπορά, 
την κατεύθυνση, τις αλλαγές ή τη σταθερότητά τους. Περίπου το 20‐25% 
των  μαστογραφικών  αποτιτανώσεων  αποδεικνύονται  μετά  από  βιοψία 
καρκίνοι. Το ενδεικτικό κακοήθειας των αποτιτανώσεων είναι το μέγεθος 
(<1 mm), η ανομοιομορφία και η συσσώρευση σε ομάδες. 

Μέγεθος 

Οι  αποτιτανώσεις  που  συσχετίζονται  με  κακοήθεια  είναι  συνήθως 
μικρές, με διάμετρο από 0.1 μέχρι 0.3 mm και συνήθως <0.5 mm. Παρ’ όλα 
αυτά,  είναι  πιθανόν  να    απεικονιστούν  και  μεγαλύτερες  κοκκιώδεις 
φόρμες,  μέχρι  2  mm,  καθώς  και  μακρύτερες  γραμμικές  μορφές 
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αποτιτανώσεων.  Οι  απομονωμένες  αποτιτανώσεις  σε  όγκο  συνήθως 
ποικίλουν  σε  μέγεθος.  Σε  μια  ομάδα  από  αποτιτανώσεις  διαφόρων 
μεγεθών, τη μεγαλύτερη υποψία συγκεντρώνουν οι μικρότερες μορφές.  

Αριθμός 

Η  παρουσία  μιας  εστιασμένης  ομάδας  από  πέντε  ετερογενείς 
μικροαποτιτανώσεις  σε  έναν  όγκο  1  cm3  ιστού θεωρείται  ύποπτη  [15]. Η 
βιοψία  σε  λιγότερες  αποτιτανώσεις  μπορεί  να πραγματοποιηθεί  εφόσον 
έχουν  αναπτυχθεί  νέες,  πλειόμορφες,  λεπτές  γραμμικές  ή 
διακλαδιζόμενες  αποτιτανώσεις  σε  σχέση  με  την  προηγούμενη 
μαστογραφία.  Γενικά,  όσο  μεγαλύτερος  είναι  ο  αριθμός  των  ύποπτων 
αποτιτανώσεων  που  είναι  συγκεντρωμένες  σε  μια  μικρή  περιοχή,  τόσο 
μεγαλύτερη  είναι  η πιθανότητα να  είναι  κακοήθης ο  όγκος  [14],  [20]. Οι 
μεγεθυσμένες  απεικονίσεις  χρησιμοποιούνται  για  τον  ακριβέστερο 
καθορισμό του αριθμού των αποτιτανώσεων. 

Σχήμα 

Οι μικρές, στρογγυλές ή οβάλ, πυκνές στικτές αποτιτανώσεις που είναι 
συγκεντρωμένες  σε  κυστικά  διασταλμένα  acini  (cystically  dilated  acini) 
θεωρούνται ως καλοήθεις λοβιακές αποτιτανώσεις. Οι κακοήθεις, τυπικά, 
είναι  φύσει  πορώδεις,  σχηματίζοντας  πορώδεις  κυτταρικές  εκκρίσεις  ή 
νεκρωμένα  κυτταρικά  υπόλοιπα.  Οι  λεπτές  γραμμικές  και 
διακλαδιζόμενες  πορώδεις  αποτιτανώσεις  ή  οι  πλειόμορφες 
αποτιτανώσεις  που  είναι  ομαδοποιημένες  ώστε  να  σχηματίζουν  ένα 
περίγραμμα  του  πόρου  είναι  πιο  τυπικές  για  κακοήθεια,  αλλά  δεν 
αποτελούν  την  πλέον  κοινή  μορφή  καρκίνου.  Οι  μη  ομαλές  κοκκιώδεις 
μορφές απαντώνται πιο συχνά και ποικίλουν στο μέγεθος και στο σχήμα, 
παίρνοντας  μορφές  από  ανώμαλα  κρυσταλλικά  σχήματα  μέχρι 
στρογγυλά σημεία παρόμοια με αυτά των λοβιακών αποτιτανώσεων. Σε 
αυτή  την  αλληλοεπικάλυψη  των  καλοήθων  και  κακοηθών  σχημάτων 
οφείλεται  ο  μεγάλος  αριθμός  των  αποτιτανώσεων  για  τις  οποίες 
απαιτείται βιοψία προκειμένου να καθοριστεί ο τύπος τους. Οι έρευνες με 
μεγεθυντική  μικροσκοπία  είναι  πολύ  σημαντικές  προκειμένου  για  τον 
χαρακτηρισμό αυτών των αποτιτανώσεων,  επιτρέποντας τον περιορισμό 
των λοβιακών δειγμάτων που αποστέλλονται για βιοψία. 

Κατανομή 

Οι  αμφίπλευρα  διασκορπισμένες  αποτιτανώσεις  είναι  σχεδόν  πάντα 
καλοήθεις  και  συνήθως  σχετίζονται  με  αδένωμα.  Παρ’  όλα  αυτά,  οι 
αποτιτανώσεις από αδένωμα ή από σκληρυντική αδένωση μπορεί να είναι 
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εστιασμένες  και  να  διακρίνονται  δύσκολα  από  την  κακοήθεια.  Οι 
κακοήθεις  αποτιτανώσεις  συγκροτούν  συνήθως  εστιασμένες  ομάδες  οι 
οποίες  κατέχουν  μια  μικρή  περιοχή  και  κυρίως  στον  ένα  μαστό  αλλά 
μπορεί  να  είναι  περισσότερο  επεκταμένες,  με  τη  μορφή  μιας  ή 
περισσότερων  ομάδων,  στην  κατανομή  του  πορώδους  συστήματος  στον 
ένα  λοβό  ή  σε  ολόκληρο  το  στήθος.  Ενώ  κάποιες  καλοήθεις  μάζες 
εμπεριέχουν μεγάλες αποτιτανώσεις, η παρουσία λεπτών ή πλειόμορφων 
αποτιτανώσεων που σχετίζονται με κάποιο όγκο αυξάνει την πιθανότητα 
κακοήθειας  και  μπορεί  να  υποδηλώνει  ένα  σχετικά  εκτεταμένο 
ενδοπορικό σχηματισμό. 

Θέση 

Οι  αποτιτανώσεις  θα  πρέπει  να  βρίσκονται  στο  μαστό  για  να 
αξιολογηθεί  με  ακρίβεια  η  σημασία  τους.  Απομιμήσεις  των 
αποτιτανώσεων  του  μαστού  είναι  το  δερματικό  ασβέστιο  και  οι 
ψευδοαποτιτανώσεις. 

2.2.3.3.4. Καλοήθεις αποτιτανώσεις 

Η  ανάλυση  των  αποτιτανώσεων  του  μαστού  από  ένα  έμπειρο 
ακτινολόγο  επιτρέπει  την  ακριβή  διάγνωση  των  χαρακτηριστικών 
καλοήθων  αποτιτανώσεων.  Οι  διαφορετικοί  τύποι  περιγράφονται 
παρακάτω. (Πίνακας 3) 

Ελικοειδές ινοαδένωμα 
Αρτηριοσκλήρωση 
Σκληρυντική αδένωση 
Νέκρωση λίπους 
Προηγηθείσα μαστίτιδα με πορογενή αποτιτάνωση 

Πίνακας 3: Καλοήθεις παθήσεις, οι οποίες απεικονίζονται με μαστογραφικές 
αποτιτανώσεις. 

Δερματικές αποτιτανώσεις και ψευδοαποτιτανώσεις 

Οι  δερματικές  αποτιτανώσεις  σχετίζονται  άμεσα  με  τους 
σμηγματογόνους  αδένες  και  εμφανίζονται  ως  διαυγείς,  ομόκεντροι 
δακτύλιοι  σε  μια  περιφερειακή  περιοχή  (Εικόνα  8).  Οι  δερματικές 
αποτιτανώσεις  μπορεί  να  είναι  στικτές  ή  ανώμαλες,  και  μπορεί  να 
εμφανίζονται  στο  μαστικό  παρέγχυμα  στις  τυπικές  όψεις.  Για  το  λόγο 
αυτό, μπορεί να είναι απαραίτητη μια έρευνα της περιοχής του δέρματος 
υπό  διαφορετική  οπτική  γωνία.  Το  ασβέστιο  στις  ελιές,  στους  σπίλους, 
στις ουλές και στις δερματικές βλάβες καθώς και οι ψευδοαποτιτανώσεις 
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λόγω  των  τατουάζ,  του  ταλκ,  των  αποσμητικών  μπορεί  να  είναι 
παραπλανητικές. (Εικόνα 9). 

 
Εικόνα 8: Δερματική αποτιτάνωση. A, Διαυγής σμηγματογόνου αδένα 

αποτιτάνωση (βέλος) εμφανίζεται εντός του μαστού στη τυπική όψη. B, Η 
εφαπτομενική όψη επιβεβαιώνει τη θέση του ασβεστίου στο δέρμα (βέλος). 

 

 
Εικόνα 9: Ψευδοαποτιτάνωση. Σκόνη ταλκ σε ελιές κάτω από το στήθος 

μιμείται αποτιτανώσεις του παρεγχύματος. 

Αγγειακές αποτιτανώσεις 

Οι  αποτιτανώσεις  που  προκαλούνται  από  την  αθηροσκλήρωση  στα 
τοιχώματα  των  αρτηριών  συνήθως  αναγνωρίζονται  εύκολα  λόγω  του 
τυπικού  γραμμικού  και  συνεχούς  σωληνοειδούς  σχήματος  (Εικόνα  10A). 
Οι  πρόωρες  αλλαγές  μικρών  τμημάτων  των  αποτιτανώσεων  που 
εμφανίζονται ως μη συνεχόμενες συγκεντρώσεις στο ένα τοίχωμα μπορεί 
να  έχουν  σωληνοειδή  ή  γραμμική  μορφή  που  μπορεί  να  θεωρηθούν 
ύποπτες  (Εικόνα 10B). Οι μεγεθυσμένες όψεις και σε διαφορετική οπτική 
γωνία επιτρέπουν τη σωστή διάγνωση.  
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Εικόνα 10: Αγγειακές αποτιτανώσεις. A, Τυπική σωληνοειδής αγγειακή 
αποτιτάνωση. B, Ακανόνιστη γραμμική αποτιτάνωση, λόγω εμπλοκής μη 
ολοκληρωμένου αρτηριακού τοιχώματος, μπορεί να φανούν ύποπτες. 

Ασβέστιο σε κύστες 

Οι  λεπτές  και  καμπυλόγραμμες  αποτιτανώσεις  που  βρίσκονται  στα 
όρια  ενός  όγκου,  είναι  ορατές  μαζί  με  κυστικές  αποτιτανώσεις.  Τα 
ενδοκυστικά ασβεστώδη σωματίδια, τα οποία αιωρούνται σε υγρό γνωστό 
ως  «γάλα  ασβεστίου»,  μπορεί  να  εμφανιστούν  σε  πολλαπλές 
μικροσκοπικές  κύστες  ή  σε  μια  μεγαλύτερη  κύστη.  Η  διάγνωση  αυτή 
μπορεί να πιστοποιηθεί με την πλάγια κατά 90° προβολή στην οποία θα 
απεικονίζεται σχήμα από στρώματα ασβεστίου μέσα σε κύστη σε μορφή 
μηνίσκου ή κυπελλοειδή  (Εικόνα 11). Οι αποτιτανώσεις αυτές μπορεί  να 
είναι δύσκολες να αναγνωριστούν στις μετωπο‐ουραίες απεικονίσεις.  

 
Εικόνα 11: Γάλα ασβεστίου. Στρώσεις ιζήματος ασβεστίου σε μικροκύστες 
εμφανίζονται σε καμπυλόγραμμο σχήμα ή κυπελλοειδές στην οριζόντια 

πλάγια όψη. 

Ινοαδένωμα 

Οι  αποτιτανώσεις  εμφανίζονται  σε  ινοαδένωμα  ως  αποτέλεσμα  της 
γήρανσης  η  οποία  μπορεί  να  οφείλεται  σε  βλεννογόνο  εκφυλισμό,  σε 
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υαλώδη  εκφύλιση  ή  σε  έμφραξη.  Οι  πρόωρες  αποτιτανώσεις  μπορεί  να 
εμφανιστούν στην περιφέρεια του όγκου και να αναπτυχθούν σε μεγάλες 
συγκεντρώσεις  ασβεστίου,  των  οποίων  η  περιφέρεια  είναι  ανώμαλη  και 
χαρακτηρίζονται  από  την  ομοιότητά  τους  με  ποπ  κορν  (Εικόνα  12). 
Τελικά,  ο  μαλακός  ιστός  μπορεί  να  αντικατασταθεί  πλήρως  από  πυκνή 
σύνθετη μάζα αποτιτανώσεων. Παρ’ όλα αυτά, όταν οι αποτιτανώσεις δεν 
αποκτήσουν  αυτό  το  κλασσικό  σχήμα,  μπορεί  να  εμφανιστεί  ένα 
ελικοειδές  ινοαδένωμα  με  τη  μορφή  λεπτών  πολυμορφικών 
αποτιτανώσεων  χωρίς  να  υπάρχει  ορατός  όγκος·  στην  περίπτωση  αυτή 
είναι απαραίτητη η βιοψία για να καθοριστεί η διάγνωση. 

 
Εικόνα 12: Ινοαδένωμα. A, Μερικές περιφερικές αποτιτανώσεις σε πρώιμη 
τραχιά μορφή. B, Κλασσική αποτιτάνωση με μορφή ποπ‐κορν. C, Μεγάλη 

πυκνή αποτιτάνωση η οποία σχεδόν αντικαθιστά τον όγκο. 

Εκκριτικές αποτιτανώσεις 

Τα  συμπυκνωμένα  πορώδη  εκκρίματα  σε  φυσιολογικούς  ή 
διασταλμένους πόρους μπορεί να ασβεστοποιηθούν και να σχηματίσουν 
στέρεες, μεγάλες και γραμμικές, πορώδεις μορφές οι οποίες εμπεριέχουν 
έναν  ή  περισσότερους  πόρους.  Οι  μεγάλες  σωληνοειδείς  περι‐πορώδεις 
αποτιτανώσεις  μπορούν  να  εμφανιστούν  στη  μαστίτιδα  από  κύτταρα 
πλάσματος  (Εικόνα  13).  Μπορεί  να  παρατηρηθεί  αυξημένη  πυκνότητα 
στο παρέγχυμα της περιοχής υπό τη θηλή του μαστού. Αυτές οι μεγάλες 
ραβδόμορφες  εκκριτικές  αποτιτανώσεις  συνήθως  διαφοροποιούνται 
εύκολα  από  τις  κακοήθεις  αποτιτανώσεις,  λόγω  του  μεγάλου  μεγέθους 
και μήκους τους.  
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Εικόνα 13: Εκκριτική αποτιτάνωση. Μεγάλες συμπαγείς ραβδόμορφες και 
σωληνοειδείς αποτιτανώσεις εμφανίζονται με προσανατολισμό ductal. 

Νέκρωση λίπους 

Οι  αποτιτανώσεις  λόγω  νέκρωσης  του  λίπους  είναι  ορατές  ως 
αποτιτανώσεις με λεπτό όριο, οι οποίες βρίσκονται γύρω από ένα διαυγή 
καρκίνο,  και  οι  οποίες ποικίλουν σε μέγεθος από μερικά  χιλιοστά μέχρι 
αρκετά εκατοστά. Οι μικρές δακτυλιοειδείς μορφές, με διάμετρο συνήθως 
μικρότερη  των  5  mm,  είναι  συνήθως  ιδιοπαθείς  (Εικόνα  14A).  Οι 
δυστροφικές  αποτιτανώσεις  που  εναποτίθενται  συνήθως  μετά  από 
κάποιο  τραυματισμό,  αιμορραγία,  χειρουργική  βιοψία  και  ακτινοβολία 
μπορεί να είναι μεγάλες και μη ομαλές και να βρίσκονται γύρω από μια 
λιπώδη κύστη (Εικόνα 14B). Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι αυτός ο 
τύπος  ασβεστίου  μπορεί  να  είναι  εμφανής  πολλά  χρόνια  μετά  την 
αφαίρεση  του  όγκου  και  την  ακτινοβόληση  του  στήθους.  Στα  πρώιμα 
στάδια,  είναι  πολύ  δύσκολο  να  διαφοροποιηθεί  από  τις  κακοήθεις 
αποτιτανώσεις. 

 
Εικόνα 14: Νέκρωση λίπους. A, Πυκνές, στρογγυλές, διαυγείς στο κέντρο 

αποτιτανώσεις οι οποίες έχουν προκληθεί από ιδιοπαθή νέκρωση λίπους. B, 
Μετεγχειρητικές κύστες λίπους με λεπτό κέλυφος (λευκό βέλος) και 

αποτιτάνωση με τραχύ όριο (μαύρο βέλος). 
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Λοβιακές αποτιτανώσεις: Αδένωμα/Σκληρυντική Αδένωση 

Οι  λοβιακές  αποτιτανώσεις  σχηματίζονται  στους  λοβούς  σε 
συνδυασμό  με  ουσίες  όπως  αδένωμα,  σκληρυντική  αδένωση,  άτυπη 
λοβιακή υπερπλασία και κυστική υπερπλασία. Χαρακτηριστικά, αυτές οι 
αποτιτανώσεις  είναι  μικρές,  πυκνές  και  στρογγυλές  (Εικόνα  15A).  Αν 
κάποιος λοβός παραμορφώνεται από την σκλήρωση από την οποία είναι 
περιτριγυρισμένος,  οι  μεμονωμένοι  σχηματισμοί  μπορεί  να  είναι  ακόμα 
πιο  ανώμαλοι.  Η  κατανομή  των  αποτιτανώσεων  στο  αδένωμα  και  στη 
σκληρυντική αδένωση είναι συχνά αμφίπλευρη, διάχυτη και μη ομογενής 
λόγω της διαφορετικής εμπλοκής που έχουν οι μεμονωμένοι λοβοί. Αυτά 
τα  χαρακτηριστικά  ευρήματα  καθορίζουν  μια  καλοήθη  διαδικασία. 
Εναλλακτικά, οι αποτιτανώσεις μπορεί να είναι περισσότερο εστιακές, και 
να  εμφανίζονται  ως  μονόπλευρες  ασαφώς  ομαδοποιημένες 
αποτιτανώσεις,  τοπικές  αποτιτανώσεις  ή  ως  ένα  μικρό  απομονωμένο 
σύμπλεγμα  (Εικόνα  15B).  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις,  η  προσεκτική 
ανάλυση των αποτιτανώσεων με μεγεθυντικές απεικονίσεις επιτρέπει την 
παρακολούθηση σε τακτές περιόδους, αλλά η βιοψία μπορεί να είναι πολύ 
συχνά αναγκαία για τον αποκλεισμό της πιθανότητας του καρκινώματος. 

 
Εικόνα 15: Λοβιακή αποτιτάνωση. A, Στικτές, στρογγυλές, διασκορπισμένες 

αποτιτανώσεις (ήταν αμφίπλευρες) λόγω αδένωσης. B, Μικρή ομάδα 
στρογγυλών αποτιτανώσεων (βέλος), πιθανώς acinar, μέσα σε διογκωμένο 

λοβό. 

2.2.3.3.5. Κακοήθεις και ενδιάμεσες αποτιτανώσεις  

Οι  μικροαποτιτανώσεις  είναι  παρούσες  στο  50%  όλων  των 
περιπτώσεων  καρκίνου  του  μαστού  και  σε  ακόμα  μεγαλύτερο  ποσοστό 
στις περιπτώσεις των επιπέδων 0 και 1 καρκίνου του μαστού [13], [18], [19]. 
Η  παρουσία  ομαδοποιημένων  μικροαποτιτανώσεων  μπορεί  να  είναι 
απλώς  μια  ένδειξη  πρόωρης  κακοήθειας  σε  προδιηθητικό  στάδιο.  Ο 
Stomper et al.  [21] σε μια ομάδα 100 ασθενών με DCIS, αναφέρουν ότι το 
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84%  των περιπτώσεων που παρουσιάστηκαν,  είχαν μικροαποτιτανώσεις, 
είτε  μεμονωμένες  (72%)  ή  ως  αποτιτανώσεις  που  συνδέονται  με 
πυκνότητα των μαλακών ιστών (12%).  

Οι κλασσικές κακοήθεις αποτιτανώσεις τυπικά συνδέονται με καρκίνο 
comedo,  αλλά συνυπάρχουν και με άλλους  ιστολογικούς υποτύπους  του 
DCIS.  Οι  χαρακτηριστικές  κακοήθεις  αποτιτανώσεις  απαντώνται  ως 
λεπτές,  πλειόμορφες,  γραμμικές  και  διακλαδιζόμενες  αποτιτανώσεις 
(Εικόνα  )  ή ως πολλαπλοί  διασκορπισμένοι,  μη  ομαλοί  κόκκοι,  οι  οποίοι 
έχουν  πορώδη  κατανομή  (Εικόνα  ).  Η  έκταση  της  αλλοίωσης  είναι 
κυμαινόμενη· μπορεί να είναι μικρότερη του 1cm2, να καλύπτει ολόκληρο 
το λοβό ή και ολόκληρο το στήθος (Εικόνα 18). Ο Holland παρατήρησε μια 
σημαντική  ασυμφωνία  μεταξύ  της  εκτιμούμενης  από  τη  μαστογραφία 
έκτασης και της προκύπτουσας με βάση την ιστοπαθολογική εξέταση του 
DCIS  [22].  Αυτή  η  ασυμφωνία  είναι  περισσότερο  εμφανής  στα  DCIS 
χαμηλότερου  βαθμού.  Με  τη  μαστογραφία  υποεκτιμάται  η  έκταση  της 
αλλοίωσης  σε  σχέση  με  την  ιστοπαθολογική  εξέταση  κατά  16%  για  τα 
υψηλού βαθμού DCIS και κατά 47% για τα χαμηλού βαθμού DCIS [22].  

 

 

Εικόνα 16: Γραμμικές και 
διακλαδιζόμενες αποτιτανώσεις 
τυπικές του τύπου comedo του 
πορώδους καρκινώματος in situ. 

Εικόνα 17: Κοκκιώδεις 
αποτιτανώσεις οι οποίες 
σχηματίζουν πορώδεις 

σχηματισμούς (βέλη) σε πορώδες 
καρκίνωμα in situ τύπου comedo. 
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Εικόνα 18: Κατανομή των μικροαποτιτανώσεων στο πορώδες καρκίνωμα in 
situ. A, Εστιασμένες (βέλος); B, Διαμοιρασμένες C, Διάχυτες (σε ολόκληρο το 

στήθος). 

Οι  ομαδοποιημένες,  μη  ομαλές,  κοκκιώδεις  αποτιτανώσεις  οι  οποίες 
μπορεί  να  μην  έχουν  πορώδη  κατανομή  ή  οι  μεικτές  μορφές  των 
κοκκωδών  αποτιτανώσεων,  είναι  περισσότερο  κοινές  απεικονίσεις  του 
DCIS  (65%)  σε  σύγκριση  με  τις  κλασσικές  γραμμικές  μορφές  (35%)  [21]. 
Αυτές οι κοκκιώδεις  αποτιτανώσεις είναι περισσότερο ορατές σε χαμηλού 
βαθμού  non‐comedo  καρκίνωμα,  αν  και  υπάρχει  μεγάλη 
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αλληλοεπικάλυψη η οποία δεν επιτρέπει τον σαφή καθορισμό των τύπων 
του DCIS με βάση τη μορφολογία της μαστογραφίας. Η ομάδα αυτή, λόγω 
της  μεταβλητότητας  των  κοκκωδών  αποτιτανώσεων  (Εικόνα  19),  μπορεί 
να έχει τη μεγαλύτερη ομοιότητα με τις καλοήθεις μορφές του ασβεστίου 
και  για  το  λόγο  αυτό  να  απαιτεί  μεγαλύτερη προσοχή  στην  εξέταση.  Ο 
διηθητικός καρκίνος του μαστού σχετίζεται με το DCIS και καταλαμβάνει 
25%  ή περισσότερο  της περιοχής  του όγκου  (Εικόνα 20). Η μαστογραφία 
μεγέθυνσης  είναι  πολύ  βοηθητική  στον  καθορισμό  της  έκτασης  της 
αλλοίωσης  in  situ  και  στον  καθορισμό  των  ορίων  της  χειρουργικής 
επέμβασης.  Η  μεγεθυσμένη  μαστογραφία  είναι  απαραίτητη  για  τον 
ακριβή  καθορισμό  του  αριθμού,  του  σχήματος  και  της  κατανομής  των 
αποτιτανώσεων.  Παρ’  όλα  αυτά,  πολύ  συχνά,  ακόμα  και  μετά  από 
προσεκτική  μελέτη,  οι  ομαδοποιημένες  κοκκιώδεις  αποτιτανώσεις  είναι 
αδύνατο να χαρακτηριστούν και για το λόγο αυτό γίνεται βιοψία, έχοντας 
σαν αποτέλεσμα την κακοήθεια κατά 20% με 33%.([14][18][20]) 
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Εικόνα 19: Ποικιλομορφία των αποτιτανώσεων στο non‐comedo πορώδες 
καρκίνωμα in situ. A, στρογγυλές, στικτές, κοκκιώδεις. B, πλειόμορφες 
κοκκιώδεις (βέλος) οι οποίες ποικίλουν και στο μέγεθος. C, “θραύσματα 

κρυστάλλου”, εξαιρετικά ανώμαλες κοκκιώδεις (βέλος). 
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Εικόνα 20: Εκτεταμένο intraductal component. Οι αποτιτανώσεις βρίσκονται 

εντός του όγκου αλλά και εκτός αυτού στον υπόλοιπό ιστό. 

2.2.4. Αντικείμενα στο φόντο των μαστογραφιών  

Παράλληλα  με  τις  ανωμαλίες  που  μπορεί  να  παρατηρηθούν  στις 
μαστογραφίες υπάρχουν και κάποια άλλα φαινόμενα τα οποία μπορεί να 
επηρεάσουν  την  εξέταση  της  μαστογραφίας  από  τον  ακτινολόγο.  Για 
παράδειγμα,  σε  κάποιες  μαστογραφίες  οι  μαστοί  φαίνονται  εξαιρετικά 
πυκνοί.  Αυτός  ο  πυκνός  ινοκοκκιώδης  ιστός  μπορεί  να  κάνει  πολύ 
δύσκολη την ανίχνευση των καρκινικών αλλοιώσεων. Η Εικόνα 21 δείχνει 
μια μαστογραφία με πυκνό ιστό.  
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Εικόνα 21: Μαστογραφία με πολύ πυκνό ιστό  

2.3. Ανάγνωση των μαστογραφιών  

2.3.1. Αναγνώριση Σφαλμάτων  

Η  μαστογραφία  μπορεί  να  βοηθήσει  στην  έγκαιρη  διάγνωση  του 
καρκίνου  του  μαστού.  Αυτή  η  τελευταία,  ωστόσο,  είναι  άμεσα 
συνυφασμένη  με  τη  σωστή  ανάγνωση  της  μαστογραφίας  από  τον 
ακτινολόγο.  Λόγω  της  ποικιλομορφίας  των  μαστών  τα  λάθη  μπορεί  να 
είναι πολύ συχνά.  Υπάρχουν  δύο  κατηγορίες  τυπικών σφαλμάτων  κατά 
την εξέταση των μαστογραφιών. Πρόκειται για τα εσφαλμένα θετικά και 
τα  εσφαλμένα  αρνητικά  αποτελέσματα.  Τα  εσφαλμένα  θετικά 
αποτελέσματα συμβαίνουν όταν ο ακτινολόγος αναγνωρίζει μια περιοχή 
του  μαστού  ως  καρκινική,  ενώ  στην  πραγματικότητα  πρόκειται  για 
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καλοήθη.  Τα  εσφαλμένα  αρνητικά  αποτελέσματα  συμβαίνουν  όταν  μια 
ανωμαλία δεν αναγνωρίζεται από τον ακτινολόγο.  

Τα εσφαλμένα θετικά είναι τα λιγότερο σημαντικά λάθη μεταξύ των 
δύο κατηγοριών. Τυπικά δεν αποτελούν κίνδυνο για τη ζωή του ασθενούς 
και  δεν  έχουν  αρνητικές  συνέπειες,  παρά  μόνο  το  ότι  καθιστούν 
απαραίτητες  επιπρόσθετες  εξετάσεις  με  μαστογραφία  ή  άλλους 
επεμβατικούς ελέγχους για τον καθορισμό της φύσης της ανωμαλίας.  

Τα  εσφαλμένα  αρνητικά  μπορεί  να  είναι  πολύ  σημαντικά. 
Καθυστερούν  την  άμεση  διάγνωση  και  ενδέχεται  να  επηρεάσουν 
αρνητικά  την  πιθανότητα  επιβίωσης  μιας  γυναίκας  που  στην 
πραγματικότητα πάσχει από καρκίνο του μαστού. Οι όγκοι ή τα σημάδια 
των όγκων τα οποία δεν αναγνωρίζονται ή χαρακτηρίζονται εσφαλμένα 
ως καλοήθη, μειώνουν την αποτελεσματικότητα της μαστογραφίας.  

Κάποιοι  ερευνητές  έχουν  κατηγοριοποιήσει  τα  λάθη  στην 
ακτινολογική  εξέταση  σε  τρεις  κατηγορίες:  σφάλματα  αναζήτησης, 
σφάλματα  αναγνώρισης  και  σφάλματα  απόφασης.  Τα  σφάλματα 
αναζήτησης αναφέρονται στο γεγονός ότι ο ακτινολόγος δεν εξέτασε μια 
περιοχή που περιέχει  σημαντική ανωμαλία.  Τα  σφάλματα αναγνώρισης 
συμβαίνουν όταν οι περιοχές που περιέχουν  τις ανωμαλίες  εξετάζονται, 
αλλά  οι  ανωμαλίες  δεν  αναγνωρίζονται.  Τέλος,  τα  σφάλματα  που 
σχετίζονται  με  την  διάγνωση  είναι  εκείνα  στα  οποία  μια  ανωμαλία 
χαρακτηρίζεται λανθασμένα ως καλοήθης.  

2.3.2. Συστήματα υποβοήθησης της διάγνωσης  

Η  έρευνα  έχει  δείξει  ότι  ο  επιτυχής  εντοπισμός  των  ανωμαλιών 
εξαρτάται από το αν η θέση των ανωμαλιών εμπίπτει στο πεδίο εξέτασης 
του ακτινολόγου  [23]. Επιπλέον, οι Kundel και Nodine  [24] απέδειξαν ότι 
σε  κάποιες  περιπτώσεις  οι  ανωμαλίες  παραβλέφτηκαν  γιατί  δεν 
επιδείχθηκε η προσήκουσα προσοχή. Αυτό σημαίνει ότι αν οι ακτινολόγοι 
καθοδηγούντο  σε  συγκεκριμένες  περιοχές  οι  οποίες  περιείχαν  τις 
ανωμαλίες, θα μπορούσαν ευκολότερα να αναγνωρίσουν τις ανωμαλίες.  

Για το λόγο αυτό πολλοί ερευνητές υλοποίησαν συστήματα αυτόματης 
αναγνώρισης  των  ανωμαλιών  με  σκοπό  να  υποδείξουν  στους 
ακτινολόγους  περιοχές  εξέτασης  σε  μαστογραφίες.  Αυτός  ο  τύπος  των 
συστημάτων  ονομάζεται  σύστημα  υποβοήθησης  της  διάγνωσης  (CAD  ‐
Computer  aided  diagnosis  system).  Τα  συστήματα  αυτά  σχεδιάζονται 
προκειμένου  να  βοηθήσουν  τον  ακτινολόγο  υπογραμμίζοντας  και 
χαρακτηρίζοντας τις ύποπτες περιοχές. Έχει αποδειχθεί  [25] ότι η χρήση 
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τέτοιων συστημάτων αύξησαν τη διαγνωστική απόδοση των ανωμαλιών 
από τους ακτινολόγους. 
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Κεφάλαιο 3  

3. Συστήματα υποβοήθησης της 
διάγνωσης – Ανασκόπηση  

3.1. Εισαγωγή 

Η  υποβοηθούμενη  διάγνωση  (Computer‐Aided  Diagnosis  ‐  CAD) 
ορίζεται  ως  η  διάγνωση  που  γίνεται  από  τον  ακτινολόγο,  όταν  αυτός 
καταλήγει  στο  εκάστοτε  συμπέρασμα  λαμβάνοντας  υπόψη  του  τα 
αποτελέσματα  που  έχουν  προκύψει  από  την  ψηφιακή  ανάλυση  των 
ακτινογραφιών  [1].  Στόχος  της  υποβοηθούμενης  διάγνωσης  είναι  να 
βελτιώσει την ικανότητα του ακτινολόγου, υποδεικνύοντας περιοχές όπου 
υπάρχουν πιθανές ανωμαλίες, να μειώσει τον αριθμό των περιοχών που 
παραλείπονται  και  να  παράσχει  μια  ποσοτική  ανάλυση  των  εν  λόγω 
περιοχών, ώστε να συμβάλει στη βελτίωση της διάγνωσης. Τα συστήματα 
CAD, τυπικά, λειτουργούν ως αυτόματα συστήματα «δεύτερης γνώμης» ή 
«δεύτερης  ανάγνωσης»,  τα  οποία  εντοπίζουν  τη  θέση  και  τον  τύπο  των 
περιοχών  ενδιαφέροντος.  Δεδομένου  του  γεγονότος  ότι  διαφορετικοί 
άνθρωποι  αντιλαμβάνονται  διαφορετικά  ευρήματα,  έχει  αποδειχθεί  ότι 
μια  δεύτερη ανάγνωση αυξάνει  το  ποσοστό ανίχνευσης  των καρκινικών 
περιοχών  κατά  5%–15%  ([2]‐  [4]).  Για  το  λόγο  αυτό,  τα  συστήματα CAD 
είναι  μια  πολλά  υποσχόμενη  προσέγγιση  για  μια  δεύτερη  ανάγνωση 
χαμηλού κόστους. 

Προς  την  κατεύθυνση  της  βελτίωσης  της  ανίχνευσης  των  περιοχών 
ενδιαφέροντος και  της κατηγοριοποίησής  τους  έχουν αναπτυχθεί πολλά 
έξυπνα  συστήματα  CAD  ([5]‐  [38]).  Η  λειτουργία  τους  εν  γένει 
διαχωρίζεται  σε  δύο  συγκεκριμένα  βήματα.  Στην  αρχή  επιτελείται 
ψηφιακή  επεξεργασία  της  εικόνας  με  σκοπό  την  εξαγωγή 
χαρακτηριστικών  τα  οποία  σε  δεύτερο  στάδιο  χρησιμοποιούνται  από  τη 
μηχανή κατηγοριοποίησης.  
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Είναι γεγονός ότι ο κλινικός ρόλος των συστημάτων CAD είναι ακόμα 
αμφισβητήσιμος.  Για  το  λόγο  αυτό  ο  κύριος  ρόλος  τους  είναι 
συμπληρωματικός προς τα κλινικά καθήκοντα των ακτινολόγων. 

Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρουσιάζονται  τεχνικές  και  εργαλεία 
επεξεργασίας  μαστογραφιών  τα  οποία  έχουν  υλοποιηθεί  σε  συστήματα 
CAD  προκειμένου  για  την  εξαγωγή  των  χαρακτηριστικών  εκείνων  τα 
οποία είναι απαραίτητα για την κατηγοριοποίηση των εν λόγω εικόνων. 
Στη  συνέχεια  παρουσιάζονται  χαρακτηριστικές  τεχνικές 
κατηγοριοποίησης των μαστογραφιών.  

3.2. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνων 

3.2.1. Ψηφιακές Εικόνες 

Η ψηφιακή  εικόνα  είναι μια  εικόνα στην  οποία  έχουν κβαντοποιηθεί 
τόσο οι χωρικές συνιστώσες, όσο και η τιμή της φωτεινότητας. Μπορούμε 
να  τη  θεωρήσουμε  ως  ένα  πίνακα  x=f(i,j)  του  οποίου  οι  δείκτες  των 
γραμμών και  των στηλών καθορίζουν ένα σημείο της εικόνας, η δε τιμή 
κάθε  στοιχείου  είναι  ίση  με  τη  ένταση  στο  επίπεδο  του  γκρι  του 
αντίστοιχου  σημείου.  Τα  στοιχεία  ενός  τέτοιου  πίνακα  ονομάζονται 
εικονοστοιχεία (picture elements ή pixels).  

Ο παραπάνω ορισμός αντιστοιχεί σε ασπρόμαυρες εικόνες. Οι εικόνες 
αυτές  παρουσιάζουν  διακυμάνσεις  στην  ένταση  της  φωτεινότητας  και 
είναι οι καταλληλότερες για την απεικόνιση των μαστογραφιών, ακριβώς 
λόγω  του  ότι  οι  εντάσεις  που  απεικονίζονται  σε  μια  μαστογραφία 
καταγράφουν τη σχετική απορρόφηση της ακτινοβολίας από το μαστό. Τα 
στοιχεία  του  πίνακα  μιας  ψηφιακής  εικόνας  περιέχουν  διακριτές  τιμές, 
συνήθως  θετικούς  ακεραίους,  που  ανήκουν  σε  κάποιο  καθορισμένο 
σύνολο  τιμών.  Τυπικά,  οι  εικόνες  καθορίζονται  από  το  εύρος  τιμών  των 
στοιχείων του πίνακα. Για παράδειγμα, σε μια ασπρόμαυρη εικόνα όπου 
κάθε  pixel  κωδικοποιείται  με  οκτώ  bits,  οι  τιμές  των  pixels  κυμαίνονται 
μεταξύ 0 και 255. Σε μια ασπρόμαυρη εικόνα των 12 bits οι τιμές των pixels 
κυμαίνονται μεταξύ 0 και 4095.  

3.2.2. Μέθοδοι επεξεργασίας των μαστογραφιών 

3.2.2.1. Εξαγωγή χαρακτηριστικών σχήματος 

Πολλοί ερευνητές εξάγουν από τη μαστογραφία χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται  με  το  σχήμα,  τα  οποία  εν  συνεχεία  χρησιμοποιούν  για  την 
άμεση  περιγραφή  μεμονωμένων  μικροαποτιτανώσεων.  Τα 
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χαρακτηριστικά  αυτά  σχετίζονται  τόσο  με  μεμονωμένες 
μικροαποτιτανώσεις,  όσο  και  με  συστοιχίες  μικροαποτιτανώσεων. 
Μεγέθη  που  μετρώνται  είναι  ο  αριθμός  των  μικροαποτιτανώσεων,  το 
εμβαδόν που καλύπτουν, η περίμετρός τους, η τραχύτητα της περιμέτρου 
τους,  η  πυκνότητά  τους,  η  ακτίνα  και  το  εμβαδόν  μιας  συστοιχίας 
μικροαποτιτανώσεων, κ.α. 

Ο  Soltanian‐Zadeh  et  al.  [5]  επιλέγουν  15  χαρακτηριστικά.  Αυτά 
φαίνονται στον Πίνακας 4.  

Χαρακτηριστικά  
Αριθμός των μικροαποτιτανώσεων στην περιοχή 
Μέγιστο μέγεθος των μικροαποτιτανώσεων ανά περιοχή 
Τυπική απόκλιση του μεγέθους των μικροαποτιτανώσεων στην περιοχή 
Αριθμός των μικροαποτιτανώσεων με μέγεθος 1 pixel 
Άθροισμα του εμβαδού των μικροαποτιτανώσεων σε κάθε περιοχή 
Μέγιστη  τιμή  της  πυκνότητας  (λόγος  του  τετραγώνου  της  περιμέτρου 
προς το εμβαδόν) σε κάθε περιοχή 
Μέση πυκνότητα των περιοχών 
Μέγιστη  τιμή  του  μεγέθους  που  αναπαριστά  την  τραχύτητα  των 
μικροαποτιτανώσεων ανά περιοχή 
Μέση τιμή της τραχύτητας των περιοχών 
Ακτίνα του κύκλου που περιβάλει την περιοχή 
Διασπορά των μικροαποτιτανώσεων 
Μέση τιμή του επιπέδου του γκρι των μικροαποτιτανώσεων στην περιοχή 
Τυπική  απόκλιση  της  μέσης  τιμής  του  γκρι  των  μικροαποτιτανώσεων 
στην περιοχή 
Μέγιστη τυπική απόκλιση της τιμής του γκρι σε κάθε μικροαποτιτάνωση 
ΜΣέση  τυπική  απόκλιση  του  γκρι  σε  κάθε  μικροαποτιτάνωση  σε  κάθε 
περιοχή 
Πίνακας 4: Πίνακας χαρακτηριστικών που χρησιμοποίησαν οι Soltanian‐

Zadeh et al. 

Ο Veldkamp et al.  [6] χρησιμοποιούν συνολικά 16 χαρακτηριστικά για 
την  κατηγοριοποίηση  των  ομάδων  των  μικροαποτιτανώσεων.  Αυτά 
διαχωρίζονται  σε  δύο  τύπους:  στα  χαρακτηριστικά  κατανομής,  τα  οποία 
αφορούν  στην  κατανομή  των  χαρακτηριστικών  των  μεμονωμένων 
μικροαποτιτανώσεων  σε  μια  περιοχή,  και  δεύτερον  στα  χαρακτηριστικά 
που  σχετίζονται  με  το  σχήμα  και  τη  θέση  της  περιοχής,  τα  οποία 
περιγράφουν  τη  θέση  της  περιοχής  σε  μια  μαστογραφία.  Τα 
χαρακτηριστικά κατανομής είναι ο αριθμός των μικροαποτιτανώσεων σε 
μια  περιοχή,  η  μέση  και  η  τυπική  απόκλιση  του  εμβαδού  των 
μικροαποτιτανώσεων,  ο  προσανατολισμός,  η  αντίθεση,  η  εκκεντρότητα 
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και  η  πυκνότητα.  Τα  χαρακτηριστικά  που  αναφέρονται  στο  σχήμα  μιας 
περιοχής  είναι  το  εμβαδόν,  η  εκκεντρότητα  και  ο  προσανατολισμός  της 
περιοχής. Τέλος, ελέγχονται δύο χαρακτηριστικά της θέσης της περιοχής: 
η σχετική απόσταση μεταξύ της περιοχής και του θωρακικού μυός και η 
σχετική απόσταση μεταξύ της περιοχής και της άκρης του στήθους.  

Ο  Lee  et  al.  [7]  χρησιμοποιούν  πληροφορία  σχετική  με  τον 
προσανατολισμό και την καμπυλότητα του σχήματος για να εξάγουν τα 
παρακάτω  χαρακτηριστικά:  μέσο  μέγεθος  ανά  κηλίδα,  διασκορπισμένη 
πυκνότητα  των  κηλίδων  σε  μια  περιοχή  ενδιαφέροντος,  πυκνότητα  των 
μικροαποτιτανώσεων,  ανωμαλία  των  μικροαποτιτανώσεων,  επιμήκυνση 
των  μικροαποτιτανώσεων,  κυκλικότητα  των  μικροαποτιτανώσεων, 
πυκνότητα  και  βαθμός  ανωμαλίας  (το  ανώμαλο  όριο  μιας  στρογγυλής 
μικροαποτιτάνωσης).  

Ο  Sun  et  al.  [8]  χρησιμοποιούν  για  την  κατηγοριοποίηση  των 
μικροαποτιτανώσεων  χαρακτηριστικά  σχήματος,  όπως  ο  λόγος  του 
εμβαδού  των  ύποπτων  περιοχών  και  ο  λόγος  της  κυκλικότητας  μεταξύ 
δύο  περιοχών  ενδιαφέροντος  στους  διαφορετικούς  τρόπους  απεικόνισης 
των μονόπλευρων εικόνων.  

Ο  Foggia  et  al.  [9]  χρησιμοποιούν  4  χαρακτηριστικά  με  βάση  την 
ανάλυση  του  σχήματος:  πυκνότητα,  τραχύτητα,  κλίση  της  έντασης  του 
γκρι στην περίμετρο και τοπική αντίθεση. 

3.2.2.2. Ανάλυση Υφής ‐ Εξάρτηση από τη γύρω περιοχή 
(Surrounding Region‐Dependence Method – SRDM) 

Η  εξάρτηση  από  τη  γύρω  περιοχή  είναι  μια  μέθοδος  ανάλυσης  της 
υφής που στηρίζεται στη στατιστική. Βασίζεται στο ιστόγραμμα δεύτερης 
τάξης  δύο  περιοχών  που  βρίσκονται  περιμετρικά  της  υπό  εξέταση 
περιοχής.  Η  περιοχή  ενδιαφέροντος  μετασχηματίζεται  στον  πίνακα 
εξάρτησης από τη γύρω περιοχή σύμφωνα με τη σχέση: 

M(q)=[a(i,j)],  ,0 mi ≤≤   nj ≤≤0   (3.1) 

όπου  q  είναι  η  τιμή  του  κατωφλίου  και  τα  m  και  n  εκφράζουν  τον 
συνολικό  αριθμό  των  εικονοστοιχείων  στις  περιοχές  R1  και  R2  που 
περιβάλουν  την περιοχή  ενδιαφέροντος.  Το στοιχείο a(i,j)  δίνεται από  τη 
σχέση:  

a(i,j)=#{(x,y)|cR1(x,y)=i και cR2(x,y)=j, (x,y) ε LxXLy}  (3.2) 

όπου  
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cR1(x,y)= #{(k,l)| (k,l) ε R1 και [S(x,y)‐ S(k,l)]>q}  (3.3) 

και  

cR2(x,y)= #{(k,l)| (k,l) ε R2 και [S(x,y)‐ S(k,l)]>q}  (3.4) 

όπου S(x,y) είναι η ένταση στο σημείο  (x,y). Γενικά όσο μεγαλύτερο είναι 
το κατώφλι q,  τόσο περισσότερες μικροαποτιτανώσεις  δεν ανιχνεύονται, 
ενώ όσο μικρότερο είναι  το κατώφλι  τόσο περισσότερες περιοχές μπορεί 
να χαρακτηριστούν ως ύποπτες. Η επιλογή του σωστού κατωφλίου είναι 
πολύ  σημαντική,  γεγονός  που  μαρτυρά  και  την  αδυναμία  της  μεθόδου 
αυτής.  

Ο  πίνακας  M(q)  περιέχει  τα  χαρακτηριστικά  υφής  της  περιοχής 
ενδιαφέροντος.  Η  αδρότητα  ή  η  ομαλότητα  της  υφής  μεταφράζεται  σε 
διασπορά των στοιχείων του πίνακα M(q). Η κατανομή των στοιχείων του 
πίνακα τείνει να απλώνεται προς τη δεξιά πλευρά του πίνακα ή προς την 
κάτω  δεξιά  γωνία  όταν  η  περιοχή  ενδιαφέροντος  περιέχει 
μικροαποτιτανώσεις.  

Με  τη  χρήση  της  μεθόδου  αυτής  οι  Kim  και  Park  [10]  εξήγαγαν  τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά υφής: 

• Άθροισμα  με  βάρος  κατά  την  οριζόντια  κατεύθυνση:  (Horizontal 
Weighted Sum ‐ HWS): 

∑∑
= =

=
m

i

n

j
jirj

N
HWS

0 0

2 ),(1  (3.5) 

• Άθροισμα  με  βάρος  κατά  την  κάθετη  κατεύθυνση  (Vertical Weighted 
Sum ‐ VWS): 
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• Άθροισμα  με  βάρος  κατά  τις  διαγώνιες  κατευθύνσεις  (Diagonal 
Weighted Sum – DWS): 
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• Άθροισμα με βάρος (Grid Weighted Sum ‐ GWS): 



Κεφάλαιο 3 - Συστήματα υποβοήθησης της διάγνωσης – Ανασκόπηση 
 

 70 

∑∑
= =

=
m

i

n

j
jiijr

N
GWS

0 0
),(1 .  (3.8) 

όπου Ν είναι το συνολικό άθροισμα των στοιχείων του πίνακα: 
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και r(i,j) είναι ο αντίστροφος του στοιχείου: 
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Οι Kim  και Park  χρησιμοποίησαν  τη  μέθοδο  ανάλυσης  υφής  για  την 
εξαγωγή  των  χαρακτηριστικών  που  χρησιμοποιούν  για  την 
κατηγοριοποίηση  των  μικροαποτιτανώσεων.  Συγκεκριμένα  συνέκριναν 
την SRDM  με  τις μεθόδους  χωρικής  εξάρτησης από  το  επίπεδο  του γκρι 
(SGLDM),  ενεργού  μήκους  επιπέδου  του  γκρι  (GLRLM)  και  διαφοράς 
επιπέδου  του  γκρι  (GLDM).  Ανέλυσαν  ποιοτικά  την  ικανότητα  των 
μεθόδων  ανάλυσης  υφής  για  την  ανίχνευση  των  ομαδοποιημένων 
αποτιτανώσεων  στις  μαστογραφίες.  Τα  εξαγχθέντα  στοιχεία 
χρησιμοποιήθηκαν  ως  είσοδο  σε  ένα  νευρωνικό  δίκτυο.  Με  τη  χρήση 
αυτής  της  μεθόδου  οι  ερευνητές  πέτυχαν  90%  ευαισθησία  με  0.67 
εσφαλμένα  θετικά  ευρήματα,  ενώ,  συνολικά,  τα  αποτελέσματα  της  εν 
λόγω έρευνας έδειξαν ότι η SRDM είναι ανώτερη από τις άλλες μεθόδους 
ανάλυσης της υφής.  

3.2.2.3. Ανάλυση Υφής ‐ Χωρική εξάρτηση από το επίπεδο του 
γκρι (Spatial Gray‐Level Dependence Method – SGLDM) 

Η  μέθοδος  χωρικής  εξάρτησης  από  το  επίπεδο  του  γκρι  (SGLDM) 
βασίζεται στον υπολογισμό της δεύτερης τάξης συνάρτηση δεσμευμένης 
πυκνότητας  πιθανότητας  ),|,( ϑdjip   για  ϑ =0,  45,  90  και  135°.  Η 
συνάρτηση  ),|,( ϑdjip  αντιστοιχεί στην πιθανότητα δύο pixels,  τα οποία 
είναι τοποθετημένα σε απόσταση d και με κατεύθυνση ϑ , έχουν τιμή στο 
επίπεδο  γκρι  i  και  j  αντίστοιχα.  Η  συνάρτηση  δεσμευμένης  πυκνότητας 
πιθανότητας ορίζεται ως εξής: 
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όπου # ορίζει τον αριθμό των στοιχείων στο σύνολο, S(x,y) είναι η ένταση 
της εικόνας στο σημείο  (x,y) και το T(d,ϑ ) ορίζει το συνολικό αριθμό των 
ζευγών pixels που έχουν απόσταση μεταξύ τους d και κατεύθυνση ϑ .  

Κάθε  συνάρτηση  συνδεδεμένης  πυκνότητας  πιθανότητας  που  έχει 
υπολογιστεί  μπορεί  να  γραφεί  σε  μορφή  πίνακα,  στον  πίνακα  χωρικής 
εξάρτησης από το επίπεδο του γκρι, δηλαδή, σύμφωνα με τη σχέση: 

[ ]ϑϑ ,|,(),( djipd =Φ   gNji ≤≤ ,0   (3.15) 

όπου Νg είναι η μέγιστη τιμή του επιπέδου του γκρι. Αν η υφή είναι λεία 
και  η  απόσταση  d  είναι  σχετικά  μικρή,  τα  ζεύγη  των  σημείων  που 
βρίσκονται  σε  απόσταση  d  θα  έχουν  παρόμοια  ένταση  στο  επίπεδο  του 
γκρι. Αυτό σημαίνει ότι η κατανομή της πυκνότητας πιθανότητας θα είναι 
πιο κοντά προς τη διαγώνιο του πίνακα. Από την άλλη πλευρά, αν η υφή 
είναι  αδρή,  τα  σημεία  σε  απόσταση  d  θα  έχουν  πολύ  διαφορετική  τιμή 
έντασης  και  άρα  η  κατανομή  της  πυκνότητας  πιθανότητας  θα  είναι 
μακριά από τη διαγώνιο.  

Ο Chan et al.  [12] χρησιμοποίησαν τη μέθοδο χωρικής εξάρτησης από 
το  επίπεδο  του  γκρι  (Spatial  grey  level  dependence  ‐  SGLD)  για  να 
μετρήσουν χαρακτηριστικά υφής προκειμένου να κατηγοριοποιήσουν τις 
μικροαποτιτανώσεις.  Συγκεκριμένα  υπολόγισαν  τον  πίνακα  SGLD  για 
δέκα  διαφορετικές  αποστάσεις  γύρω  από  κάθε  εικονοστοιχείο.  Σε  κάθε 
πίνακα  εξήγαγαν  12  μετρήσεις  υφής:  συσχέτιση,  εντροπία,  ενέργεια, 
αδράνεια,  ροπή  αντίστροφης  διαφοράς,  άθροισμα  των  μέσων  όρων, 
άθροισμα της εντροπίας, διαφορά της εντροπίας, διαφορά του μέσου όρου, 
άθροισμα  της  διακύμανσης.  Τα  χαρακτηριστικά  αυτά  περιγράφουν  το 
σχήμα του πίνακα SGLD και γενικά περιέχουν πληροφορία σχετικά με τα 
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χαρακτηριστικά της εικόνας όμως η ομοιογένεια, η αντίθεση, η παρουσία 
οργανωμένων δομών καθώς και η πολυπλοκότητα και οι μεταβολές του 
επιπέδου  του  γκρι.  Το  νευρωνικό  δίκτυο  που  επέλεξαν  για  την 
κατηγοριοποίηση  των  μικροαποτιτανώσεων  είχε  ως  αποτέλεσμα  το 
εμβαδόν της καμπύλης ROC να είναι 0,88.  

Τέλος ο Kuo et al.  [13]  χρησιμοποιούν μια στατιστική μέθοδο η οποία 
λαμβάνει  υπόψη  την  αντίθεση,  τη  συμμεταβλητότητα  και  την 
ανομοιογένεια, προκειμένου να αξιολογήσουν τις παραμέτρους της υφής 
για  διαφορετικές  αποστάσεις  μεταξύ  των  εικονοστοιχείων,  κατευθείαν 
από  την  εικόνα.  Το  κύριο  πλεονέκτημα αυτής  της  μεθόδου  έγκειται  στο 
κόστος  υπολογισμού,  το  οποίο  εξαρτάται  μόνο  από  το  μέγεθος  της 
εικόνας  και  όχι  από  τον αριθμό  των  επιπέδων  του  γκρι. Η  ακρίβεια  της 
μεθόδου είναι 89.96%, η ευαισθησία 94.6% και η ειδικότητα 85.4%.  

3.2.2.4. Στατιστική Ανάλυση εικόνων  

Στις ψηφιακές εικόνες μπορούν να εφαρμοστούν αρκετές στατιστικές 
αναλύσεις οι οποίες είναι χρήσιμες για την περιγραφή και ανάλυσή τους. 
Σε  αυτή  την  ενότητα  παρουσιάζονται  κάποιες  επιλεγμένες  στατιστικές 
αναλύσεις. Οι αναλύσεις αυτές γίνονται είτε σε ολόκληρη την εικόνα, είτε 
σε μέρος αυτής. Σε πολλές περιπτώσεις, πολλές υπο‐εικόνες επιλέγονται 
για λόγους σύγκρισης των μετρήσεων.  

Ιστόγραμμα  

Το ιστόγραμμα μιας εικόνας αναπαριστά την κατανομή των εντάσεων 
στο  επίπεδο  του  γκρι,  ανεξάρτητα  από  τη  θέση  τους  στην  εικόνα.  Η 
Εικόνα 22 είναι ένα παράδειγμα μαστογραφίας και η Εικόνα 23 δείχνει το 
ιστόγραμμά της. Το ιστόγραμμα δείχνει την κατανομή πιθανότητας κάθε 
επιπέδου του γκρι στην εικόνα. Δεδομένου ότι κάθε στοιχείο της εικόνας 
κωδικοποιείται με λέξη μήκους οκτώ bit, το ιστόγραμμα περιλαμβάνει 256 
δυνατές τιμές.  
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Εικόνα 22: Παράδειγμα μαστογραφίας που αναπαριστά πλάγια όψη του 
μαστού 

 

Εικόνα 23: Ιστόγραμμα της Εικόνα 22 



Κεφάλαιο 3 - Συστήματα υποβοήθησης της διάγνωσης – Ανασκόπηση 
 

 74 

Πολλές πληροφορίες μπορούν να συγκεντρωθούν από το ιστόγραμμα 
μιας  εικόνας.  Για  παράδειγμα  η  Εικόνα  24  δείχνει  τρεις  υποεικόνες  από 
την  Εικόνα  22  και  τα  αντίστοιχα  ιστογράμματα.  Οι  τρεις  υποεικόνες 
αναπαριστούν: λιπώδη μαστικό ιστό  [Εικόνα 24(a)], το φόντο της εικόνας 
[Εικόνα  24(c)],  και  θωρακικό  ιστό  [Εικόνα  24(e)].  Τα  ιστογράμματα  των 
υποεικόνων παρέχουν μια ποσοτική όψη των φανερών οπτικών διαφορών 
μεταξύ των στοιχείων που συνθέτουν μια μαστογραφική εικόνα.  

 

Εικόνα 24: Επιλεγμένες υποεικόνες και τα αντίστοιχα ιστογράμματα 

Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  το  ιστόγραμμα  μιας  εικόνας  μπορεί  να 
λειτουργήσει  και  ως  έκφραση  της  συνάρτησης  μάζας  πιθανότητας 
(probability mass  function  ‐ pmf).  Η pmf  εκφράζεται  ως p(x),  όπου  x  δεν 
είναι μια χωρική συντεταγμένη, αλλά μια ένταση μέσα στο πεδίο  τιμών 
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μιας  εικόνας.  Η  τιμή p(xij)  είναι  ο  λόγος  της  συχνότητας  εμφάνισης  της 
έντασης  xij  στην  εικόνα  προς  το  συνολικό  αριθμό  των  στοιχείων  της 
εικόνας. Η τιμή xij κυμαίνεται από την ελάχιστη έως τη μέγιστη τιμή της 
έντασης.  Αυτό  σημαίνει  ότι  το  p(xij)  είναι  ίσο  με  την  πιθανότητα  ένα 
εικονοστοιχείο να έχει την τιμή της έντασης xij.  

Παράμετροι που προκύπτουν από το ιστόγραμμα  

Μέση τιμή  

Η  μέση  τιμή  μίας  εικόνας  είναι  η  μέση  τιμή  των  εντάσεων  των 
εικονοστοιχείων της. Αυτή μπορεί να υπολογιστεί είτε σε όλη την εικόνα 
είτε σε μέρος της εικόνας. Η μέση τιμή ορίζεται ως:  

∑=
ji

ijxN ,

1μ   (3.16) 

όπου  Ν  είναι  ο  συνολικός  αριθμός  των  εικονοστοιχείων  της  εικόνας.  Η 
μέση  τιμή  ορισμένες  φορές  ονομάζεται  και  αναμενόμενη  τιμή.  Η 
αναμενόμενη τιμή ορίζεται ως:  

∑=
ji

ijij xpxxE
,

)(][   (3.17) 

Επίσης,  η αναμενόμενη  τιμή μπορεί  να  εφαρμοστεί στις συναρτήσεις 
του xij. Ο μέσος μιας εικόνας σχετίζεται με τη μέση τιμή και ορίζεται ως η 
μεσαία  τιμή  όλων  των  εικονοστοιχείων.  Έτσι,  αν  όλες  οι  τιμές  των 
εικονοστοιχείων είναι κατανεμημένες, η μεσαία τιμή θα είναι ο μέσος της 
εικόνας.  

Διακύμανση/Τυπική απόκλιση  

Η διακύμανση μιας εικόνας είναι ένα μέτρο της μεταβλητότητας των 
εντάσεων των εικονοστοιχείων της. Ορίζεται ως:  

N

x
ji

ji∑ −
= ,

2
,

2

)( μ
σ   (3.18) 

όπου μ είναι η μέση τιμή και Ν ο αριθμός των εικονοστοιχείων. Η σ2 είναι 
η διακύμανση ενώ η σ είναι η τυπική απόκλιση. Η διακύμανση μπορεί να 
οριστεί και με βάση την αναμενόμενη τιμή του x:  

])[( 22 μσ −= XE   (3.19) 
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Ασυμμετρία κατανομής  

Η  ασυμμετρία  της  κατανομής  είναι  ένα  μέτρο  της  ασυμμετρίας  των 
τιμών  των  εικονοστοιχείων σε σχέση με  τη μέση  τιμή. Αν η ασυμμετρία 
είναι  αρνητική,  τότε  οι  εντάσεις  των  εικονοστοιχείων  είναι  περισσότερο 
διαμοιρασμένες  αριστερότερα από  τη  μέση  τιμή.  Αν  η  ασυμμετρία  είναι 
θετική, τότε οι εντάσεις είναι μοιρασμένες περισσότερο προς τα δεξιά της 
μέσης τιμής. Η ασυμμετρία της κατανομής ορίζεται ως:  

3

3
, )(
σ

μ
N
x

y ji∑ −
=  (3.20) 

όπου  μ  η  μέση  τιμή  της  εικόνας,  σ  η  τυπική  απόκλιση  και  Ν  είναι  ο 
συνολικός  αριθμός  των  εικονοστοιχείων.  Η  ασυμμετρία  της  κατανομής 
μιας απολύτως συμμετρικής κατανομής είναι μηδέν.  

Ροπές  

Οι ροπές είναι ειδικές κατηγορίες της αναμενόμενης τιμής και μπορεί 
να είναι χρήσιμοι περιγραφείς της εικόνας και της κατανομής της έντασής 
της.  Χρησιμοποιούνται  σαν  ενδείξεις  της  περιβάλλουσας  του 
ιστογράμματος της εικόνας. Η n‐ιοστή ροπή ορίζεται ως: 

∑=
ji
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n
ijn xpx
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' )(μ   (3.21) 

Η πρώτης τάξης ροπή, μ1’, είναι η μέση τιμή. Σε πολλές περιπτώσεις οι 
ροπές είναι συγκεντρωμένες γύρω από τη μέση τιμή. Αυτό ονομάζεται και 
κεντρική ροπή και ορίζεται ως εξής:  

∑ −=
ji
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ijn xpx
,

)()( μμ   (3.22) 

Η κεντρική ροπή δεύτερης τάξης, είναι εξ ορισμού η διακύμανση.  

Κύρτωση  

Η κύρτωση είναι ένα μέτρο του κατά πόσο η κατανομή των εντάσεων 
στην εικόνα έχει κορύφωση ή είναι επίπεδη σε σχέση με μια φυσιολογική 
κατανομή. Αυτό σημαίνει ότι η κατανομή των εντάσεων στην εικόνα με 
υψηλή κύρτωση τείνει να έχει μια κορυφή κοντά στη μέση τιμή, η οποία 
μειώνεται σχετικά απότομα. Η κατανομή των εντάσεων μιας εικόνας με 
χαμηλή κύρτωση τείνει να έχει μια επίπεδη κορυφή κοντά στη μέση τιμή. 
Η εξίσωση της κύρτωσης είναι:  
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Η  κύρτωση  για  μια  τυπική  κατανομή  είναι  τρία.  Η  θετική  τιμή  της 
κύρτωσης  καταδεικνύει  μια  κατανομή  με  απότομη  κορυφή,  ενώ  η 
αρνητική κύρτωση δείχνει μια επίπεδη κατανομή.  

Συσχέτιση  

Η  στατιστική  συσχέτιση  παρέχει  μια  μέθοδο  για  τη  σύγκριση  της 
ομοιότητας δύο ομάδων δεδομένων, σημάτων ή εικόνων. Ορίζεται ως εξής:  

yx

yxyxcor
σσ

),cov(),( =   (3.24) 

όπου  yxxyyx μμμ −=),cov( . 

Η  συσχέτιση  συνήθως  χρησιμοποιείται  στην  ταύτιση  προτύπου 
(template matching). Σε αυτήν συγκρίνεται η προς εξέταση εικόνα με μια 
πρότυπη εικόνα και εντοπίζονται περιοχές ομοιότητας.  

Οι προαναφερθείσες στατιστικές μέθοδοι επιτρέπουν την ποσοτική και 
ποιοτική  ανάλυση  των  εικόνων,  οι  οποίες  μπορούν  να  διαχωριστούν 
οπτικά.  Έχουν  εφαρμοσθεί  κατά  κόρον  στη  βιβλιογραφία  για  την 
ανάλυση  μαστογραφιών,  την  εξαγωγή  χαρακτηριστικών  και  την 
κατηγοριοποίησή  τους.  Παρακάτω  γίνεται  αναφορά  σε  τέτοιες 
εφαρμογές. 

Εφαρμογές  των  στατιστικών  μεθόδων  στην  ανίχνευση 
μικροαποτιτανώσεων 

Ο  Sorantin  et  al.  [24]  υλοποίησαν  μια  εφαρμογή  για  την  αυτόματη 
ανίχνευση  και  κατηγοριοποίηση  των  μικροαποτιτανώσεων.  Η 
επεξεργασία  των  μαστογραφιών  γίνεται  σε  τρία  βήματα.  Στην  αρχή 
εφαρμόζουν  ένα  πολυώνυμο  τρίτου  βαθμού  και  δύο  διαστάσεων  σε  μια 
περιοχή  27x27  στοιχείων  γύρω  από  κάθε  στοιχείο  της  μαστογραφίας, 
προκειμένου για τη διόρθωση του φόντου. Στη συνέχεια η επεξεργασμένη 
περιοχή  αφαιρείται  από  την  εικόνα  ώστε  να  μειωθεί  ο  φόντος.  Στο 
επόμενο  βήμα  η  αρχική  εικόνα  φιλτράρεται  από  ένα  υψιπερατό  φίλτρο 
9x9. Τόσο η φιλτραρισμένη εικόνα, όσο και η εικόνα που προκύπτει από τη 
διόρθωση του φόντου φιλτράρονται με τη χρήση ενός κατωφλίου 98,5%. Ο 
πολλαπλασιασμός των δύο εικόνων έχει ως αποτέλεσμα να προκύψει μια 
εικόνα  όπου  οι  μηδενικές  τιμές  αντιπροσωπεύουν  το  φόντο  και  οι  μη 
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μηδενικές  τις πιθανές μικροαποτιτανώσεις. Στη συνέχεια υπολογίζονται 
όλες οι κλίσεις κατά τους άξονες x και y των περιοχών που προκύπτουν, 
χρησιμοποιώντας  τον  τελεστή  Sobel  με  πυρήνα  μεγέθους  3x3. 
Υπολογίζονται  τα  στατιστικά  μεγέθη  μέγιστο,  ελάχιστο,  μέση  τιμή  και 
διακύμανση για τις εντάσεις των στοιχείων, για τις ακμές καθώς και για 
τιμές  των  κλίσεων  των  ακμών.  Το  αποτέλεσμα  της  ερευνητικής  αυτής 
εργασίας  είναι  97,7%  ευαισθησία  (Sensitivity)  με  ειδικότητα  (specificity) 
47,1%.  

Ο  Zheng  et  al.  [25]  υλοποίησαν  ένα  σύστημα  ανίχνευσης  των 
μικροαποτιτανώσεων  στο  οποίο  χρησιμοποιούνται  χαρακτηριστικά  των 
μικροαποτιτανώσεων  τόσο  από  το  χωρικό  όσο  και  από  το  φασματικό 
πεδίο. Συγκεκριμένα, στο χωρικό πεδίο υπολόγισαν αρχικά τη μέση τιμή 
των  εντάσεων  στην  εικόνα  (avg)  καθώς  και  τη  μέση  τιμή  της  ενέργειας 
της  εικόνας  (eavg)  και  από  αυτές  τις  μετρήσεις  υπολόγισαν  τη 
διακύμανση  της  έντασης  (var)  καθώς  και  τη  διακύμανση  της  ενέργειας 
(evar) σύμφωνα με τους τύπους: 
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Στη  συνέχεια  υπολογίστηκαν  τα  φασματικά  χαρακτηριστικά  κάθε 
εικόνας, δηλαδή η ενεργητικότητα της (block activity) και η φασματική της 
ενέργεια. 

Η ενεργητικότητα της εικόνας ορίζεται ως: 
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Η φασματική ενέργεια ορίζεται ως: 
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),( =   και  X(i,j)  είναι  ο  διακριτός  μετασχηματισμός 

συνημίτονου της εικόνας.  

Η  ενεργητικότητα  είναι  ένα  μέτρο  της  αντίθεσης  και  των 
λεπτομερειών του περιεχομένου της εικόνας. Η φασματική ενέργεια είναι 
ένα  μέτρο  του  βαθμού  συμπίεσης  που  επιτυγχάνεται  με  το 
μετασχηματισμό.  

Ο Dhawan et al. [26] χρησιμοποίησαν δύο κατηγορίες χαρακτηριστικών 
για  την  κατηγοριοποίηση  των μικροαποτιτανώσεων σε περιπτώσεις που 
είναι  δύσκολη  η  διάγνωση.  Η  πρώτη  κατηγορία  περιλαμβάνει 
χαρακτηριστικά βασισμένα στη δεύτερη παράγωγο του ιστογράμματος τα 
οποία  αντιπροσωπεύουν  τη  γενική  υφή,  και  χαρακτηριστικά  που 
προκύπτουν από το μετασχηματισμό wavelet, τα οποία αντιπροσωπεύουν 
την  τοπική  υφή  των  μικροαποτιτανώσεων.  Η  δεύτερη  κατηγορία 
χαρακτηριστικών  περιλαμβάνει  στατιστικά  στοιχεία  από  την  πρώτη 
παράγωγο  του  ιστογράμματος  των  περιοχών  των  μικροαποτιτανώσεων 
καθώς και χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος, ο αριθμός και οι διαστάσεις 
των περιοχών των τμηματοποιημένων μικροαποτιτανώσεων. Ονομαστικά 
αναφέρονται τα χαρακτηριστικά που μετρήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν 
για την ανίχνευση των αποτιτανώσεων: τα γενικής υφής χαρακτηριστικά 
περιλαμβάνουν  την  εντροπία,  την  αντίθεση,  τη  γωνιακή  ροπή  δεύτερης 
τάξης,  τη  συσχέτιση,  τη  μέση  τιμή  και  τη  διακύμανση  της  εντροπίας, 
καθώς  και  την  εντροπία,  τη  γωνιακή  ροπή  δεύτερης  τάξης  και  τη  μέση 
τιμή  της  δεύτερης  παραγώγου  του  ιστογράμματος  των  διαφορών.  Τα 
τοπικά  χαρακτηριστικά  υφής  που  προκύπτουν  από  το  μετασχηματισμό 
wavelet  περιλαμβάνουν  την  ενέργεια  και  την  εντροπία  των 
μετασχηματισμένων  εικόνων.  Τα  στατιστικά  στοιχεία  που  προκύπτουν 
από  τις  τμηματοποιημένες  περιοχές  των  μικροαποτιτανώσεων 
περιλαμβάνουν τιμές όπως ο αριθμός των μικροαποτιτανώσεων, ο μέσος 
αριθμός  των  εικονοστοιχείων  για  κάθε  μικροαποτιτάνωση,  η  τυπική 
απόκλιση του αριθμού των εικονοστοιχείων για κάθε μικροαποτιτάνωση 
κ.α.  
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3.2.2.5. Μετασχηματισμοί στο χώρο της συχνότητας – 
Μετασχηματισμός Wavelet 

Γενικά 

Ο μετασχηματισμός wavelet είναι μια σύγχρονη μαθηματική μέθοδος 
που εφαρμόζεται στο χώρο της επεξεργασίας σήματος. Αναπτύχθηκε ως 
μια  εναλλακτική  μέθοδος  προς  το  Μετασχηματισμό  Short‐Time  Fourier 
(STFT),  προκειμένου  να  υπερκεράσει  τα  προβλήματα  ανάλυσης  που 
παρουσιάζει ο τελευταίος.  

Συνεχής  Μετασχηματισμός  Wavelet  (Continuous  Wavelet  Transform‐
CWT) 

Ο συνεχής μετασχηματισμός wavelet (CWT) ορίζεται ως εξής: 

∫
−

=Ψ= ΨΨ dt
s
ttx

s
ssCWT XX )()(1),(),( * τψττ    (3.31) 

Στην  παραπάνω  εξίσωση,  x(t)  είναι  το  προς  ανάλυση  σήμα  και  ψ(t) 
είναι  η  συνάρτηση  μετασχηματισμού,  η  μητρική  συνάρτηση  wavelet. 
Όπως φαίνεται από την παραπάνω εξίσωση, το μετασχηματισμένο σήμα 
είναι μια συνάρτηση δυο μεταβλητών, των τ και s, οι οποίες εκφράζουν τη 
μετατόπιση  (translation)  και  την  κλιμάκωση  (scaling),  αντίστοιχα. 
Επομένως, ο συνεχής μετασχηματισμός wavelet ορίζεται ως το άθροισμα 
πάνω  σ’  όλο  το  χρόνο  του  σήματος  x(t),  πολλαπλασιασμένο  με  τις 
μετατοπισμένες  και  κλιμακωμένες  εκδοχές  της  μητρικής  συνάρτησης 
wavelet ψ(t). 

Στην  εξίσωση  (3.31)  το  αποτέλεσμα  της  ολοκλήρωσης 

πολλαπλασιάζεται  με  το  σταθερό  αριθμό 
s

1 .  Αυτό  γίνεται  για  λόγους 

κανονικοποίησης της ενέργειας, έτσι ώστε το μετασχηματισμένο σήμα να 
έχει την ίδια ενέργεια σε κάθε κλίμακα. 

Αφού  το  αποτέλεσμα  του  μετασχηματισμού  wavelet  είναι  ο 
πολλαπλασιασμός  του  σήματος  με  το  συγκεκριμένο  wavelet,  οι 
συντελεστές του μετασχηματισμού wavelet αντιπροσωπεύουν το «βαθμό 
συσχέτισης» (ή «βαθμό ομοιότητας») ανάμεσα στο σήμα και στη μητρική 
συνάρτηση  wavelet.  Βέβαια,  η  ομοιότητα  εδώ  νοείται  με  βάση  το 
περιεχόμενο  ομοίων  συχνοτήτων.  Οι  συντελεστές  του  μετασχηματισμού 
που  υπολογίζονται,  αναφέρονται  στο  πόσο  «πλησιάζει»  το  σήμα  το 
wavelet σε μια δεδομένη κλίμακα. 
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Καθώς  η  κλίμακα  αυξάνεται  (αντίστοιχα,  καθώς  μειώνεται  η 
συχνότητα),  το  πλάτος  του wavelet  αλλάζει.  Όσο  το  πλάτος  αυξάνει,  ο 
μετασχηματισμός  ξεκινά  να  «ανιχνεύει»  τις  συνιστώσες  χαμηλότερων 
συχνοτήτων.  Όταν  η  κλίμακα  δηλαδή  είναι  χαμηλή  (συμπιεσμένο 
wavelet),  ο  μετασχηματισμός  «ανιχνεύει»  τις  λεπτομέρειες,  τις  γρήγορες 
αλλαγές  που  υπάρχουν  στο  σήμα  (υψηλές  συχνότητες).  Ενώ,  όταν  η 
κλίμακα  είναι  υψηλή  (διασταλμένο  wavelet),  ο  μετασχηματισμός 
«ανιχνεύει»  τα  χαρακτηριστικά  του  σήματος  που  αλλάζουν  αργά 
(χαμηλές συχνότητες). 

Από  τα  παραπάνω  γίνεται  εμφανές  ότι  ο  μετασχηματισμός  wavelet 
έχει  πολύ  καλή  ανάλυση  χρόνου  και  φτωχή  ανάλυση  συχνότητας  σε 
υψηλές  συχνότητες  και  φτωχή  ανάλυση  χρόνου  και  καλή  ανάλυση 
συχνότητας  στις  χαμηλές  συχνότητες.  Στις  γραφικές  παραστάσεις  οι 
χαμηλότερες  κλίμακες  (υψηλότερες  συχνότητες)  έχουν  καλύτερη 
ανάλυση κλίμακας που αντιστοιχεί σε φτωχότερη ανάλυση συχνότητας. 
Ομοίως,  οι  υψηλότερες  κλίμακες  (χαμηλότερες  συχνότητες)  έχουν 
φτωχότερη  ανάλυση  κλίμακας  που  αντιστοιχεί  σε  καλύτερη  ανάλυση 
συχνότητας.  

Διδιάστατος Διακριτός Μετασχηματισμός Wavelet (2‐D DWT) 

Ο  μονοδιάστατος  μετασχηματισμός  wavelet  που  περιγράφηκε 
παραπάνω μπορεί εύκολα να επεκταθεί στο διδιάστατο μετασχηματισμό 
wavelet.  Η  διδιάστατη  wavelet  ανάλυση  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμη  στην 
επεξεργασία εικόνας. Ουσιαστικά, η επεξεργασία μιας εικόνας με χρήση 
wavelet  μπορεί  να  ερμηνευθεί  ως  μια  διαδικασία  φιλτραρίσματος  της 
εικόνας. 

Έστω μια  εικόνα Α μεγέθους  2nx2n. Η  διαδικασία  της  ανάλυσης  της 
εικόνας με χρήση wavelet περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

• Τα  φίλτρα  h[n]  και  g[n]  εφαρμόζονται  στις  σειρές  της  εικόνας.  Το 
φίλτρο  h[n]  είναι  ένα  βαθυπερατό  φίλτρο  με  Απόκριση  Συχνότητας 
Η(ω) και το g(n) είναι ένα υψιπερατό φίλτρο με Απόκριση Συχνότητας 
G(ω). Όπως και στην περίπτωση του μονοδιάστατου μετασχηματισμού 
wavelet, φιλτράροντας την εικόνα με Η(ω), παίρνουμε πληροφορίες για 
τις χαμηλές συχνότητες  (φόντο  ‐ background),  ενώ φιλτράροντας  την 
εικόνα  με  G(ω)  αποκτάμε  πληροφορίες  για  τις  υψηλές  συχνότητες 
(ακμές ‐ edges). 

• Στη συνέχεια εκτελούμε υποδειγματοληψία με παράγοντα το 2 και μ’ 
αυτόν  τον  τρόπο  αποκτάμε  2  υποεικόνες  HrA  και  GrA  (ο  δείκτης  r 
δείχνει  ότι  τα  φίλτρα  εφαρμόζονται  στις  σειρές  της  εικόνας  Α).  Το 
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μέγεθος  των  2  αυτών  υποεικόνων,  εξαιτίας  της  διαδικασίας 
υποδειγματοληψίας, είναι 2nx2n‐1. 

• Τα φίλτρα Η(ω)  και G(ω)  εφαρμόζονται  στις  στήλες  των  υποεικόνων 
HrA και GrA. 

• Επαναλαμβάνεται  η  διαδικασία  της  υποδειγματοληψίας  με 
παράγοντα  το  2  και  αποκτούμε  έτσι  4  υποεικόνες:  HcHrA,  GcHrA, 
HcGrA,  και  GcGrA.  Αυτές  οι  υποεικόνες  έχουν  μέγεθος  2n‐1x2n‐1, 
εξαιτίας της υποδειγματοληψίας.  

Όλα τα προηγούμενα βήματα εφαρμόζονται στην υποεικόνα HcHrA. Η 
διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται σε υψηλότερα επίπεδα –όπως και στην 
περίπτωση  του μονοδιάστατου μετασχηματισμού–  μέχρι  το  επίπεδο που 
έχουμε επιλέξει, ανάλογα με την εφαρμογή. 

Στην  Εικόνα  25  παρουσιάζεται  η  διδιάστατη  wavelet  ανάλυση  ενός 
επιπέδου μιας εικόνας Α. 

 

Εικόνα 25: Διδιάστατη wavelet ανάλυση ενός επιπέδου της εικόνας Α. 

Η υποεικόνα HcHrA  περιλαμβάνει  κυρίως  το background  της αρχικής 
εικόνας  (approximations),  ενώ  οι  υποεικόνες  GcHrA,  HcGrA,  και  GcGrA 
περιλαμβάνουν  τις  λεπτομέρειές  της.  Πιο  συγκεκριμένα,  η  υποεικόνα 
HcHrA  αντιστοιχεί  στις  χαμηλότερες  συχνότητες,  η  υποεικόνα  HcGrA 
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περιλαμβάνει  τις  οριζόντιες  υψηλές  συχνότητες  (κάθετες  ακμές),  η 
υποεικόνα  GcHrA  περιλαμβάνει  τις  κάθετες  υψηλές  συχνότητες 
(οριζόντιες  ακμές),  ενώ  η  υποεικόνα GcGrA  δίνει  τις  υψηλές  συχνότητες 
και στις δυο κατευθύνσεις (γωνίες και διαγώνιες ακμές). 

Η διδιάστατη wavelet ανακατασκευή –όπως και η μονοδιάστατη– είναι 
η  αντίστροφη  διαδικασία  της  διδιάστατης  wavelet  ανάλυσης  που 
περιγράφηκε παραπάνω. 

Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά αυτή τη διαδικασία: 

 

Εικόνα 26: Αντίστροφος μετασχηματισμός wavelet δύο διαστάσεων. 

Εφαρμογές  του  μετασχηματισμού  wavelet  στην  επεξεργασία  των 
μαστογραφιών 

Ο  Yoshida  et  al.  [14]  ανέπτυξαν  ένα  σύστημα  υποβοήθησης  της 
διάγνωσης στο οποίο εφαρμόζουν μετασχηματισμό wavelet με σκοπό να 
αυξήσουν το σηματοθορυβικό λόγο και έτσι να αυξηθεί η ευαισθησία του 
συστήματος CAD και να μειωθούν τα εσφαλμένα θετικά ευρήματα. Από 
την  ανάλυση  των  παραπάνω  ερευνητών  προέκυψε  ότι  η  ανάλυση  με 
wavelet  στο  πρώτο  επίπεδο  αναπαριστά  μόνο  συνιστώσες  θορύβου  που 
περιλαμβάνονται  στο  αρχικό  σήμα.  Η  ανάλυση  στο  2ο  και  3ο  επίπεδο 
αντιστοιχεί  σε  πλατύτερα  wavelets  ή  χαμηλότερες  συχνότητες  που 
φαίνεται  να  ταιριάζουν  με  τις  μικροαποτιτανώσεις.  Έτσι, 
χρησιμοποιώντας  τους  συντελεστές  συγκεκριμένων  επιπέδων,  είναι 
εφικτή  η  βελτίωση  της  εικόνας.  Ο  Yoshida  et  al.  επέλεξαν  να 
χρησιμοποιήσουν  για  την  ανάλυση  των  μαστογραφιών  την  οικογένεια 
wavelets  που  ονομάζεται  Least  Asymmetric  Daubechies  ‐  LAD.  Οι 
συναρτήσεις  αυτές  έχουν  ορισμένο  μήκος,  είναι  ορθογωνικές  και 
συμμετρικές. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν τα LAD με μήκος (κλίμακα) 
8. Με τη μέθοδο αυτή πέτυχαν ευαισθησία 90% με 1,5 εσφαλμένα θετικά 
ευρήματα ανά ομάδα μικροαποτιτανώσεων.  
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Ο Yoshida  et  al.  [15]  βελτίωσαν  τον προηγούμενο  αλγόριθμο  για  την 
αναγνώριση  των  μικροαποτιτανώσεων  στις  μαστογραφίες 
χρησιμοποιώντας  νευρωνικά  δίκτυα  με  επίβλεψη.  Σε  αυτή  την  εργασία 
προτείνουν  τη  χρησιμοποίηση  μιας  συνάρτησης  κόστους  (cost  function) 
για την εκπαίδευση του συστήματος, η οποία εκφράζει τη διαφορά μεταξύ 
του  επιθυμητού  αποτελέσματος  και  της  ανακατασκευασμένης  εικόνας. 
Αυτή  η  συνάρτηση  ελαχιστοποιείται  μεταβάλλοντας  τα  βάρη  των 
συντελεστών  ω(j)  του  μετασχηματισμού  wavelet  μέσω  του  αλγόριθμου 
συζευγμένης  κλίσης.  Για  την  εφαρμογή  του  μετασχηματισμού  wavelet 
χρησιμοποιούν  και  εδώ  το  LAD8,  το  οποίο  βελτιώνουν  σε  μια  ομάδα 
εκμάθησης 44 περιοχών ενδιαφέροντος. 

Η  διαδικασία  βελτίωσης  του  μετασχηματισμού wavelet  ακολουθεί  τα 
παρακάτω  βήματα:  μετά  την  εφαρμογή  του  μετασχηματισμού  wavelet 
χρησιμοποιείται  η  συνάρτηση  κόστους,  έτσι  ώστε  να  ενισχυθούν  οι 
συντελεστές  που  αντιστοιχούν  στην  περιοχή  ενδιαφέροντος.  Η 
αποτελεσματικότητα  της  επιλογής  της  συνάρτησης  κόστους  εξαρτάται 
από  τα  χαρακτηριστικά  των  μικροαποτιτανώσεων.  Η  συνάρτηση  αυτή 
μπορεί  να  είναι  γραμμική  ή  όχι.  Στη  συνέχεια  καθεμία  από  τις 
επεξεργασμένες  περιοχές  ενδιαφέροντος  συγκρίνεται  με  την  εικόνα 
εκπαίδευσης.  Η  διαφορά  μεταξύ  της  επεξεργασμένης  εικόνας  και  της 
εικόνας  εκπαίδευσης  αξιολογείται  χρησιμοποιώντας  τη  συνάρτηση 
κόστους: 

[ ]∑∑ −=
i yx

ibai yxIyxTbsjE
,

2'
, )),((),(),),(( ϑω   (3.32) 

όπου Τi(x,y) είναι η τιμή του εικονοστοιχείου στο σημείο  (x,y) της εικόνας 
εκπαίδευσης,  Ιi’(x,y)  είναι  η  τιμή  του  αντίστοιχου  εικονοστοιχείου  της  i 

επεξεργασμένης εικόνας και 
))(exp(1

1)(, bus
uba −−−

=ϑ  είναι μια σιγμοειδής 

συνάρτηση που εφαρμόζεται για λόγους κανονικοποίησης. Η συνάρτηση 
κόστους  Ε  ελαχιστοποιείται  μεταβάλλοντας  κατάλληλα  τα  βάρη  των 
συντελεστών ω(j), την παράμετρο κλίσης s και την παράμετρο στατιστικής 
απόκλισης b.  

Οι Wang και Καραγιάννης [16] ασχολήθηκαν επίσης με την εφαρμογή 
του  μετασχηματισμού  wavelet  σε  εικόνες  ψηφιακής  μαστογραφίας. 
Χρησιμοποίησαν για την ανάλυσή τους την οικογένεια wavelet Daubechies 
DAUB  τα  οποία  είναι  ορθοκανονικά.  Συγκεκριμένα,  χρησιμοποίησαν  τα 
DAUB4 με μήκος 4 και τα DAUB20 με μήκος 20 και ανέλυσαν τις εικόνες 
μαστογραφίας σε δύο επίπεδα. Στη συνέχεια μηδένισαν τους συντελεστές 
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που αντιστοιχούν στις χαμηλές συχνότητες δηλαδή το φόντο της εικόνας 
και ανακατασκεύασαν την εικόνα από τους υπόλοιπους συντελεστές.  

Ο  Bazzani  et  al.  [17]  συνδύασαν  δύο  διαφορετικές  μεθόδους  για  την 
ανίχνευση  των  μικροαποτιτανώσεων.  Η  πρώτη  είναι  πιο  αδρή  και  είναι 
ικανή να αναγνωρίσει τα πιο φανερά σήματα χρησιμοποιώντας τεχνικές 
φιλτραρίσματος και  ελέγχους με μια γκαουσιανή συνάρτηση. H  δεύτερη 
μέθοδος  είναι  πιο  λεπτομερής  και  ανιχνεύει  πιο  λεπτές 
μικροαποτιτανώσεις.  

Πιο αναλυτικά, στην αρχή αφαιρούν το φόντο από την εικόνα και στη 
συνέχεια εφαρμόζουν την αδρή μέθοδο φιλτράροντας την εικόνα με  ένα 
γραμμικό φίλτρο: 
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όπου (2Ν1+1) και (2Ν2+1) είναι οι πλευρές των μασκών g1 και g2, xi,j και xi,j’ 
είναι  οι  εντάσεις  του  εικονοστοιχείου  (i,j) πριν και μετά  το φιλτράρισμα, 
και τα g1 και g2 έχουν τη μορφή: 
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Στη συνέχεια εφαρμόζουν έναν έλεγχο για να επιλέξουν τις περιοχές 
ενδιαφέροντος.  Το  επόμενο  βήμα  είναι  η  μείωση  των  εσφαλμένων 
θετικών, η οποία βασίζεται στην τοπική ανάλυση της κλίσης των ακμών 
(local  edge‐gradient  analysis).  Υπολογίζονται  πέντε  στοιχεία  (εμβαδόν, 
μέση τιμή του εικονοστοιχείου, κλίση της ακμής, βαθμός γραμμικότητας 
και  μέση  τιμή  κλίσης)  για  το  διαχωρισμό  των μικροαποτιτανώσεων από 
τα εσφαλμένα σήματα.  

Η λεπτομερής μέθοδος χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο ανιχνεύει 
σήματα μικρότερα από 1mm, εφαρμόζοντας μια multiresolution ανάλυση 
υπό  τη  μορφή  του  μετασχηματισμού  wavelet.  Στη  συνέχεια,  για  να 
εξαχθούν τα σημαντικά σήματα, εφαρμόζεται τοπική κατωφλίωση με ένα 
παράθυρο 40x40. Το δεύτερο ανιχνεύει σήματα που έχουν υψηλή αντίθεση 
σε τοπικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο υψηλής αντίθεσης.  
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Τα  αποτελέσματα  των  δύο  μεθόδων  συνδυάζονται  με  τη  χρήση  του 
λογικού AND.  

Οι  Yu  και  Guan  [18]  εφάρμοσαν  το  μετασχηματισμό  wavelet 
χρησιμοποιώντας  την  οικογένεια  wavelet  Daubechies  και  ειδικότερα 
επέλεξαν το wavelet μήκους 4 (DAUB4). Ανέλυσαν κάθε εικόνα μέχρι και 
το  τέταρτο  επίπεδο  του  μετασχηματισμού.  Στη  συνέχεια 
ανακατασκεύασαν την εικόνα από κάθε επίπεδο ξεχωριστά. Επέλεξαν τα 
χαρακτηριστικά  στοιχεία  από  το  δεύτερο  και  το  τρίτο  επίπεδο.  Από  την 
ανακατασκευασμένη  εικόνα  προσδιόρισαν  διάφορα  στατιστικά 
χαρακτηριστικά,  από  τα οποία,  μετά από πειράματα,  κατέληξαν στο ότι 
καταλληλότερα ήταν το median contrast και ο λόγος της αντίθεσης προς 
το  θόρυβο.  Έτσι,  κατέληξαν  στην  αναπαράσταση  κάθε  εικονοστοιχείου 
της  εικόνας  από  τέσσερα  χαρακτηριστικά:  από  τις  τιμές  των  δύο 
συντελεστών  του μετασχηματισμού wavelet  του  δεύτερου και  του  τρίτου 
επιπέδου, από το median contrast και από το λόγο αντίθεσης προς θόρυβο.  

Οι  Rezai‐rad  και  Jamarani  [19]  βασίστηκαν  στο  γεγονός  ότι  οι 
μικροαποτιτανώσεις αντιστοιχούν στις υψηλές συχνότητες του φάσματος 
της  εικόνας  για  να  στηρίξουν  την  έρευνά  τους  στην  ανίχνευσή  τους.  Η 
ανίχνευση  των  μικροαποτιτανώσεων  στα  πλαίσια  της  εργασίας  τους 
γίνεται  με  ανάλυση  των  μαστογραφιών  σε  διαφορετικές  ζώνες 
συχνοτήτων, συμπίεση των χαμηλών συχνοτήτων και ανακατασκευή της 
εικόνας  από  τις  εναπομείνασες  συχνότητες.  Η  ανάλυση  των 
μαστογραφιών  έγινε  με  χρήση  μετασχηματισμού  wavelet  με  διάφορες 
οικογένειες συναρτήσεων wavelet και από την ανάλυση αυτή εξήχθησαν 
62  χαρακτηριστικά  τα  οποία  ομαδοποιήθηκαν  σε  τρεις  κατηγορίες 
έντασης, σχήματος και υφής. Τα αποτελέσματά στα οποία κατέληξαν οι 
ερευνητές ήταν ευαισθησία 94% με 1,76 εσφαλμένα θετικά ευρήματα ανά 
εικόνα.  

Ο Gunawan [20] χρησιμοποίησε μετασχηματισμό wavelet βασισμένο σε 
στατιστικές  μεθόδους.  Οι  ψηφιακές  μαστογραφίες  αναλύθηκαν  με  τη 
βοήθεια  του μετασχηματισμού wavelet  χωρίς  όμως να χρησιμοποιηθεί  η 
μέθοδος  υποδειγματοποίησης.  Με  στόχο  τη  βελτίωση  της  αντίθεσης, 
εφαρμόστηκε  η  μέθοδος  εμπλουτισμού  με  χρήση  του  προσαρμόσιμου 
κέρδους  στις  ήδη  μετασχηματισμένες  εικόνες.  Σε  κάθε  περιοχή 
ενδιαφέροντος  μετρήθηκαν  η  κύρτωση  και  η  ασυμμετρία  για  την 
ανίχνευση των μικροαποτιτανώσεων. Το αποτέλεσμα της εργασίας αυτής 
ήταν 96% ευαισθησία.  

Η  Lado  et  al.  [21]  εφάρμοσαν  τόσο  το  διδιάστατο  μετασχηματισμό 
wavelet όσο και το μονοδιάστατο για την ανίχνευση των συγκεντρώσεων 
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των  μικροαποτιτανώσεων.  Για  μεν  τους  λιπώδεις  ιστούς  επέλεξαν  το 
wavelet  Symlet  με  μήκος  8,  για  δε  τους  πυκνούς  ιστούς  κατέληξαν  στο 
wavelet  Daubechies  με  μήκος  4  (DAUB4).  Το  αποτέλεσμα  της  εργασίας 
τους  ήταν  ευαισθησία  76,43%  με  εσφαλμένα  θετικά  ευρήματα  1,57  για 
κάθε εικόνα. Ειδικότερα για το διδιάστατο μετασχηματισμό κατέληξαν σε 
71,11%  ευαισθησία με 7,13  εσφαλμένα θετικά  ευρήματα σε κάθε  εικόνα, 
ενώ  με  το  μονοδιάστατο  μετασχηματισμό  wavelet  πέτυχαν  80% 
ευαισθησία με 0.94 εσφαλμένα θετικά ευρήματα.  

Οι  Ferreira  και  Borges  [22]  χρησιμοποίησαν  επίσης  μετασχηματισμό 
wavelet  για  να  αναλύσουν  τις  μαστογραφικές  εικόνες.  Χρησιμοποίησαν 
τις  οικογένειες wavelet Haar  και Daubechies  4,  εφαρμόζοντας  όμως  την 
υλοποίηση  που  πρότεινε  ο  Mallat  [23].  Στη  συνέχεια  επέλεξαν  τους 
κατάλληλους  συντελεστές  από  την  υποεικόνα GcGrA  με  το  μεγαλύτερο 
πλάτος.  Επέλεξαν  100,  200,  300  και  500  συντελεστές.  Η  μέθοδός  τους 
έδωσε  τα  καλύτερα  αποτελέσματα  χρησιμοποιώντας  τους  100 
συντελεστές,  ενώ  αυξάνοντας  τον  αριθμό  των  συντελεστών,  τα 
αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης επιδεινώνονταν σημαντικά.  

Ο Sentelle et al.  [37] χρησιμοποιούν την ανάλυση των wavelets για να 
ανιχνεύσουν τις μικροαποτιτανώσεις. Αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια της 
ανάλυσης  με  wavelet  με  την  απομάκρυνση  των  μικρότερης  ανάλυσης 
συντελεστών  approximation  και  με  την  εκτέλεση  του  αντίστροφου 
μετασχηματισμού  wavelet.  Το  αποτέλεσμα  του  αντίστροφου 
μετασχηματισμού  wavelet  φιλτράρεται  κατάλληλα  με  τη  χρήση 
κατωφλίου  με  αποτέλεσμα  μια  ασπρόμαυρη  εικόνα  όπου  έχουν 
ανιχνευθεί οι αποτιτανώσεις. 

3.2.2.6. Μορφολογικοί τελεστές  

Στην  αρχική  της  μορφή,  η  μαθηματική  μορφολογία  (δυαδική 
μορφολογία),  θεωρεί  τις  δυαδικές  εικόνες  ως  σύνολα  και  για  την 
επεξεργασία  τους  χρησιμοποιεί  ένα  δομικό  στοιχείο.  Η  μορφολογική 
επεξεργασία  δυαδικών  εικόνων  συνίσταται  στην  εκτέλεση  απλών 
πράξεων,  όπως η ένωση και η τομή μεταξύ της εικόνας και  του δομικού 
στοιχείου.  Στη  μαθηματική  μορφολογία  κάθε  εικόνα  αποχρώσεων  του 
γκρι  απεικονίζεται  ως  μια  τοπογραφική  αναπαράσταση,  όπου  η 
χρωματική ένταση κάθε εικονοστοιχείου αντιπροσωπεύει ένα υψομετρικό 
σημείο ανάλογο με την ένταση του συγκεκριμένου εικονοστοιχείου. Έτσι, 
κάθε  διδιάστατη  εικόνα  αποχρώσεων  του  γκρι  προβάλλεται  σε  τρεις 
άξονες,  όπου  οι  άξονες  x  και  y  δίνουν  τις  συντεταγμένες  κάθε 
εικονοστοιχείου,  ενώ  ο  άξονας  z  περιγράφει  την  τιμή  κάθε 
εικονοστοιχείου.  Όλες  οι  εφαρμογές  της  μαθηματικής  μορφολογίας  για 
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την  επεξεργασία  και  ανάλυση  εικόνας,  βασίζονται  στη  χρήση  των 
βασικών  μορφολογικών  τελεστών.  Οι  βασικοί  μορφολογικοί  τελεστές 
είναι  η  επέκταση  (dilation)  και  η  διάβρωση  (erosion).  Οι  μορφολογικοί 
τελεστές χρησιμοποιούνται για  την  εξαγωγή συγκεκριμένων δομών που 
περιέχονται στην τοπογραφική αναπαράσταση της εικόνας. 

Η  επέκταση  προσθέτει  εικονοστοιχεία  στα  άκρα  κάθε  αντικειμένου 
διαστέλλοντας  το  περίγραμμά  του,  ενώ  η  διάβρωση  αφαιρεί 
εικονοστοιχεία  από  τα  άκρα  κάθε  αντικειμένου.  Ο  αριθμός  των 
εικονοστοιχείων  που  προστίθενται  ή  αφαιρούνται  εξαρτάται  από  το 
δομικό  στοιχείο  που  χρησιμοποιούμε.  Ο  συνδυασμός  των  δύο  βασικών 
μορφολογικών  τελεστών  οδηγεί  στη  δημιουργία  πολλών  διαφορετικών 
μορφολογικών μετασχηματισμών.  

Επέκταση (dilation) σε δυαδική εικόνα 

Υποθέτουμε  ότι  Χ  είναι  το  σύνολο  των  ευκλείδειων  συντεταγμένων 
της υπό επεξεργασίας εικόνας, Κ είναι το σύνολο των συντεταγμένων του 
δομικού στοιχείου και Κx  είναι η μετατόπιση του Κ στο σημείο x. Τότε η 
επέκταση  του  Χ  με  το  Κx  είναι  το  σύνολο  όλων  των  σημείων  x,  όπου  η 
τομή του Χ με το Κx είναι διάφορη του κενού. (Εικόνα 27) 

 

Εικόνα 27: Επέκταση 

Η επέκταση απαντάει στο  ερώτημα: Μπορεί  το  δομικό στοιχείο  κατά 
τη  μετατόπισή  του  να  συμπέσει  με  το  υπό  εξέταση  σύνολο;  Το 
αποτέλεσμα  της  επέκτασης  είναι  το  σύνολο  των  σημείων,  όπου  η 
απάντηση  στην  προηγούμενη  ερώτηση  είναι  καταφατική.  Δηλαδή,  η 
επέκταση είναι μια ένωση ενός συνόλου μετατοπίσεων. 

Διάβρωση (erosion) σε δυαδική εικόνα 
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Η διάβρωση είναι ο δυϊκός (Dual) τελεστής της επέκτασης. Η διάβρωση 
μπορεί να θεωρηθεί ως μια αφαίρεση Minkowski: 

Α   Β = (ΑC   BC)  (3.34) 

όπου  το C  δηλώνει  το συμπληρωματικό, Α  είναι  η  εικόνα και  Β  είναι  το 
δομικό στοιχείο. Η διάβρωση είναι μια επέκταση του φόντου της εικόνας 
σε βάρος του αντικειμένου. (Εικόνα 28). 

 

Εικόνα 28: Διάβρωση 

Η  διάβρωση  απαντάει  στο  ερώτημα:  Χωράει  το  δομικό  στοιχείο  στο 
σύνολο που εξετάζουμε; Αν το δομικό στοιχείο είναι μεγαλύτερο από το 
σύνολο που μελετάμε, τότε το σύνολο απαλείφεται. 

Ανοίγματα (Openings) σε δυαδική εικόνα 

Η διάβρωση μιας εικόνας δεν απαλείφει απλά όλα τα αντικείμενα που 
είναι  μικρότερα  από  το  δομικό  στοιχείο,  αλλά  συρρικνώνει  και  όλα  τα 
υπόλοιπα.  Η  αναζήτηση  ενός  μορφολογικού  μετασχηματισμού,  με  τον 
οποίο  επαναφέρουμε  το μέγεθος  των αντικειμένων που συρρικνώθηκαν 
στην  αρχική  τους  μορφή,  οδήγησε  στον  ορισμό  των  Ανοιγμάτων 
(Openings).  Ένα  Άνοιγμα  είναι  η  επέκταση  μιας  εικόνας  η  οποία  είχε 
προηγουμένως  υποστεί  διάβρωση.  Γενικά,  όταν  μια  εικόνα  υποστεί 
διάβρωση,  δεν  υπάρχει  κανένας  τρόπος  επαναφοράς  της  εικόνας  στην 
αρχική της κατάσταση, δεδομένου ότι η διάβρωση είναι μια μη‐γραμμική 
και  εν‐γένει  μη  αντιστρεπτή  επεξεργασία.  Ο  στόχος  των  ανοιγμάτων 
είναι  να  επαναφέρουμε  την  εικόνα  σε  κατάσταση  όσο  το  δυνατόν  πιο 
προσιτή στην αρχική της (Εικόνα 29). 
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Εικόνα 29: Άνοιγμα της εικόνας χρησιμοποιώντας ένα κυκλικό δομικό 
στοιχείο 

Κλεισίματα (Closings) σε δυαδική εικόνα 

Σκοπός του Κλεισίματος είναι η ανάκτηση του αρχικού σχήματος των 
αντικειμένων  μιας  εικόνας  που  έχει  υποστεί  επέκταση.  Αυτό  μπορεί  να 
επιτευχθεί  διαβρώνοντας  την  εικόνα  που  έχει  υποστεί  επέκταση, 
χρησιμοποιώντας το ίδιο δομικό στοιχείο (Εικόνα 30).  

 

Εικόνα 30: Κλείσιμο της εικόνας χρησιμοποιώντας ένα κυκλικό δομικό 
στοιχείο 

Γεωδαιτικοί μετασχηματισμοί 

Όλοι  οι  μορφολογικοί  μετασχηματισμοί  απαιτούν  τη  χρήση  μιας 
εικόνας  και  ενός  δομικού  στοιχείου.  Οι  γεωδαιτικοί  μετασχηματισμοί 
απαιτούν  τη  χρήση  δύο  διαφορετικών  εικόνων.  Ένας  μορφολογικός 
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μετασχηματισμός  εφαρμόζεται  σε  μια  εικόνα,  η  οποία  όμως  πρέπει  να 
παραμείνει μικρότερη ή μεγαλύτερη από μια άλλη. 

Γεωδαιτική επέκταση 

Η  γεωδαιτική  επέκταση  υλοποιείται  με  τη  χρήση  δύο  εικόνων:  μιας 
εικόνας μάσκας (mask image) και μιας εικόνας σήμανσης (mark image). Οι 
δύο  αυτές  εικόνες  πρέπει  να  έχουν  το  ίδιο  πεδίο  ορισμού,  και  η  εικόνα 
μάσκα  πρέπει  να  είναι  ίση  ή  μεγαλύτερη  από  την  εικόνα  σήμανσης.  Η 
εικόνα σήμανσης αρχικά επεκτείνεται με ένα ισοτροπικό δομικό στοιχείο. 
Το  αποτέλεσμα  αυτής  της  επέκτασης  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά 
μικρότερο από  την  εικόνα μάσκας. Η  εικόνα μάσκας λειτουργεί ως  όριο 
στην επέκταση της εικόνας σήμανσης. 

Γεωδαιτική διάβρωση 

Η γεωδαιτική διάβρωση είναι δυϊκός  (Dual)  τελεστής της γεωδαιτικής 
επέκτασης. Η  εικόνα σήμανσης  διαβρώνεται  και  υπολογίζονται  τα κατά 
σημεία μέγιστα με την εικόνα μάσκας.  

Εφαρμογές των μορφολογικών τελεστών 

Ο  Halkiotis  et  al.  [27]  εφάρμοσαν  μορφολογικούς  τελεστές  και 
συγκεκριμένα γεωδαιτική επέκταση και διάβρωση για την ανίχνευση των 
μικροαποτιτανώσεων και στη συνέχεια για την εξαγωγή των στατιστικών 
χαρακτηριστικών της μέσης τιμής, της διακύμανσης, της ασυμμετρίας και 
της κύρτωσης. Το σύστημά τους είχε ευαισθησία 94,7% με 0,27 εσφαλμένα 
θετικά αποτελέσματα για κάθε εικόνα.  

3.2.2.7. Τμηματοποίηση της εικόνας  

Η  διαδικασία  χωρισμού  της  εικόνας  σε  διακριτές  περιοχές 
ενδιαφέροντος  ονομάζεται  τμηματοποίηση  της  εικόνας  (image 
segmentation).  Η  διαδικασία  αυτή  είναι  χρήσιμη  στην  ανάλυση  των 
ψηφιακών  μαστογραφιών  γιατί  η  εικόνα  χωρίζεται  σε  διάφορες 
συνιστώσες και περιοχές ενδιαφέροντος.  

Υπάρχουν  αρκετές  μέθοδοι  για  την  τμηματοποίηση  των  εικόνων. 
Ωστόσο δύο είναι οι βασικές κατηγορίες τμηματοποίησης των εικόνων. Η 
πρώτη  περιέχει  τις  μεθόδους  που  διαφοροποιούν  τις  περιοχές 
ανιχνεύοντας το όριο ή τις ακμές επιμέρους περιοχών. Οι μέθοδοι αυτές 
περιγράφονται με τον γενικό όρο τεχνικές ανίχνευσης ακμών. Η δεύτερη 
ομάδα  των αλγορίθμων  είναι  αυτή που  χωρίζει  την  εικόνα  σε  τμήματα, 
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ομαδοποιώντας  εικονοστοιχεία  σε  περιοχές  σύμφωνα  με  την  πλήρωση 
κάποιου κριτηρίου. Αυτές ονομάζονται μέθοδοι βασισμένες στην περιοχή. 

Στη  συνέχεια  παρουσιάζονται  χαρακτηριστικές  μέθοδοι 
τμηματοποίησης της εικόνας. 

Τμηματοποίηση των εικόνων βασισμένη στις ακμές 

Οι  μέθοδοι  τμηματοποίησης  των  εικόνων  που  βασίζονται  στην 
ανίχνευση ακμών ορίζουν επιμέρους περιοχές σε μια εικόνα εντοπίζοντας 
τις  ακμές  που  δημιουργούν  τα  όρια  μεταξύ  των  περιοχών  αυτών.  Οι 
αλγόριθμοι αυτοί  λειτουργούν συνήθως στο πλάτος  και/ή στη φάση  της 
ακμής  που  παράγεται/δημιουργείται  όταν  εφαρμοστεί  στην  εικόνα 
κάποιος  τελεστής  ανίχνευσης  ακμών.  Για  παράδειγμα  οι  περισσότεροι 
από τους τελεστές κλίσης όπως οι Prewitt, Kirsch  και Roberts βασίζονται 
στην  ύπαρξη  μιας  ιδανικής  ακμής‐βήματος.  Άλλες  τεχνικές 
τμηματοποίησης  είναι  η  ανίχνευση  γραφήματος  και  η  ακολουθία  του 
περιγράμματος.  

Η  μέθοδος  αυτή  λειτουργεί  πολύ  καλά  σε  απλές  εικόνες.  Στα 
πλεονεκτήματά  της  συγκαταλέγονται  η  μη  απαίτηση  προηγούμενης 
γνώσης ή δεδομένων εκπαίδευσης για το περιεχόμενό της. Παρ’ όλα αυτά, 
η μέθοδος αυτή από μόνη της δεν αρκεί για  εικόνες με πολυπλοκότερες 
περιοχές.  

Τμηματοποίηση  της  εικόνας  βασισμένη  στην  περιοχή  (region 
segmentation)  

Οι μέθοδοι τμηματοποίησης που βασίζονται στην περιοχή αξιολογούν 
τυπικά  κάθε  εικονοστοιχείο  της  εικόνας  και  το  συγκρίνουν  με  άλλα 
εικονοστοιχεία για τον καθορισμό διακριτών ομάδων. Αυτό απαιτεί πολύ 
συχνά  τη  χρήση  μιας  ομάδας  δεδομένων  για  εκπαίδευση  ή  ένα  σχήμα 
κατηγοριοποίησης για την ομαδοποίηση των εικονοστοιχείων σε διακριτές 
συγκεντρώσεις. 

Ανάμεσα στις μεθόδους τμηματοποίησης που βασίζονται στην περιοχή 
περιλαμβάνονται  η  κατωφλίωση,  οι  αλγόριθμοι  ομαδοποίησης  και  οι 
αλγόριθμοι αύξησης περιοχής (region growing).  

Η κατωφλίωση είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται πολύ συχνά. Σε 
αυτή  την  τεχνική  επιλέγεται  ένα  κατώφλι  και  η  εικόνα  χωρίζεται  σε 
ομάδες εικονοστοιχείων που έχουν τιμή μικρότερη ή μεγαλύτερη/ίση από 
αυτή  του  κατωφλίου.  Υπάρχουν  πολλές  τεχνικές  κατωφλίωσης  και 
χαρακτηρίζονται από τον τρόπο επιλογής του κατωφλίου. Έτσι μπορούμε 
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να  έχουμε  κατωφλίωση  με  χρήση  ενός  γενικού  κατωφλίου  για  όλη  την 
εικόνα, του οποίου η επιλογή γίνεται από το ιστόγραμμα της εικόνας ή με 
βάση κάποιες  ιδιότητες της εικόνας, με επιλογή τοπικών κατωφλίων για 
την τμηματοποίηση αλλά και με δυναμική επιλογή των κατωφλίων.  

Οι  αλγόριθμοι  ομαδοποίησης  επιτυγχάνουν  την  τμηματοποίηση  των 
περιοχών,  ομαδοποιώντας  εικονοστοιχεία  τα  οποία  έχουν  κάποιο  κοινό 
χαρακτηριστικό.  Η  βασική  διαδικασία  περιλαμβάνει  την  εξέταση  κάθε 
εικονοστοιχείου και τον προσδιορισμό του ως μέλος μιας περιοχής η οποία 
προσεγγίζει  με  τον  καλύτερο  τρόπο  το  διάνυσμα  χαρακτηριστικών  του 
εικονοστοιχείου.  

Τέλος,  οι  αλγόριθμοι  αύξησης  της  περιοχής  αναθέτουν  γειτονικά 
εικονοστοιχεία  ή  περιοχές  στην  ίδια  ομάδα,  όταν  οι  τιμές  της  έντασης 
έχουν  μικρή  διαφορά  μεταξύ  τους  σύμφωνα  με  κάποιο  κριτήριο 
εγγύτητας.  

Εφαρμογές  των  μεθόδων  τμηματοποίησης  στην  ανίχνευση 
μικροαποτιτανώσεων 

Ο  Bankman  et  al.  [28]  εφάρμοσαν  αλγορίθμους  τμηματοποίησης  για 
την  ανίχνευση  μικροαποτιτανώσεων.  Συγκεκριμένα  χρησιμοποιούν  δύο 
αλγορίθμους  τμηματοποίησης:  τον  πολυ‐ανθεκτικό  (multi‐tolerance) 
αλγόριθμο  εξάπλωσης  της  περιοχής,  ο  οποίος  λειτουργεί  χωρίς  την 
ανάγκη  προσδιορισμού  κατωφλίων  ή  παραθύρων  για  την  επεξεργασία 
της εικόνας καθώς και τον αλγόριθμο ενεργού περιγράμματος.  

Στον  πολυ‐ανθεκτικό  αλγόριθμο  εξάπλωσης  της  περιοχής,  η 
διαδικασία εξάπλωσης γύρω από το εικονοστοιχείο – σπόρο βασίζεται στη 
σχέση : 

2/))(1(2/))(1( minmaxminmax FFrpFFr +−≥≥++   (3.35) 

όπου  r  είναι  η ανοχή, p  είναι  το  εικονοστοιχείο που  ελέγχεται  και Fmax 
και Fmin είναι η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή της τρέχουσας περιοχής που 
έχει  δημιουργηθεί  εκείνη  τη  στιγμή.  Η  τιμή  r  καθορίζεται  αυτόματα, 
επαναλαμβάνοντας  τη  διαδικασία  εξάπλωσης  της  περιοχής  για 
διαφορετικές  τιμές  του  r  μεταξύ  0,01  και  0,4  με  βήμα  s=1/u,  όπου  u  η 
ένταση  του  εικονοστοιχείου–σπόρου.  Από  κάθε  περιοχή  που 
δημιουργείται  με  διαφορετική  ανοχή  εξάγονται  τρία  χαρακτηριστικά:  το 
πόσο  συμπαγές  είναι  το  σχήμα,  το  κέντρο  βαρύτητας  και  το  μέγεθος. 
Επιλέγεται το  r  εκείνο το οποίο έχει τη μικρότερη αλλαγή στο διάνυσμα 
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τιμών  των  τριών  αυτών  χαρακτηριστικών  σε  σχέση  με  το  προηγούμενο 
διάνυσμα.  

Στον αλγόριθμο ενεργού περιγράμματος (active contour) τα δυναμικά, 
όντας παραμετροποιημένα από το διάνυσμα u(s)=(x(s),y(s)) υπολογίζονται 
ελαχιστοποιώντας τη συνάρτηση ενέργειας  

∫Ω ++= dssuEsuPsuEsuE ext )]([)]([)]([)]([ int   (3.36) 

όπου  Eint  είναι  η  εσωτερική  ενέργεια  λόγω  της  ελαστικότητας  και  της 
ακαμψίας,  P  είναι  η  λανθάνουσα  ενέργεια  που  λαμβάνεται  από  τα 
δεδομένα της εικόνας, Eext είναι η ενέργεια των εξωτερικών δυνάμεων που 
εφαρμόζονται  στο  περίγραμμα  και  η  ολοκλήρωση  γίνεται  σε  όλη  την 
περιοχή του περιγράμματος.  

Η εσωτερική ενέργεια εκφράζεται ως:  

2''
2

2'
1int )()( suwsuwE +=   (3.37) 

όπου w1, w2 είναι οι συντελεστές που ελέγχουν την ελαστικότητα και την 
ακαμψία.  Η  επιλογή  της  λανθάνουσας  ενέργειας  εξαρτάται  από  την 
εφαρμογή.  

Το  ενεργό  περίγραμμα  που  ελαχιστοποιεί  την  E(u)  ικανοποιεί  την 
ευκλείδεια εξίσωση:  

)()()( 21 uFuwuw =′′′′+′′−   (3.38) 

όπου F(u)  αναπαριστά  τη  δύναμη  λόγω  των  συνδυασμένων  επιδράσεων 
της λανθάνουσας και της εξωτερικής ενέργειας.  

Τα  αποτελέσματα  της  εφαρμογής  του  αλγορίθμου  σε  έξι  εικόνες  οι 
οποίες  περιείχαν  15  ομάδες  με  συνολικά  124  μικροαποτιτανώσεις 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  

  Πολυ‐ανθεκτικός αλγόριθμος 
εξάπλωσης περιοχής 

Ενεργό περίγραμμα 
(Active Contour) 

Αντίθεση  0.8  0.83 
Σχετική αντίθεση  0.83  0.9 

Εμβαδόν  0.63  0.6 
Οξύτητα  0.8  0.85 

Πίνακας 5: Πίνακας αποτελεσμάτων για τους Bankman et al. 
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Η  αντίθεση  που  παρουσιάζεται  στον  Πίνακας  5  υπολογίστηκε  ως  η 
διαφορά της μέγιστης έντασης της δομής με τη μέση τιμή της έντασης των 
pixels που βρίσκονται στην περιφέρεια της περιοχής. Η σχετική αντίθεση 
υπολογίστηκε  ως  ο  λόγος  της  αντίθεσης  προς  τη  μέγιστη  τιμή  της 
έντασης.  Το  εμβαδόν  υπολογίστηκε  από  τον  αριθμό  των  pixels  στην 
περιοχή και η οξύτητα των ακμών από τη μέση τιμή της παραγώγου που 
προέκυψε από τον τελεστή sobel σε κάθε στοιχείο της ακμής.  

Ο  πολυ‐ανθεκτικός  αλγόριθμος  εξάπλωσης  περιοχής  παρέχει  μια 
καλή  λύση  για  την  αποφυγή  των  στατιστικών  μοντέλων,  των  τοπικών 
στατιστικών  εκτιμητών  και  τη  χειροκίνητη  επιλογή  κατωφλίων.  Είναι, 
όμως,  εξαιρετικά  πολύπλοκος  στους  υπολογισμούς  και  απαιτεί 
εκτεταμένο  υπολογιστικό  χρόνο.  Ο  αλγόριθμος  του  ενεργού 
περιγράμματος υπερτερεί των λύσεων που περιέχουν στατιστικά μοντέλα 
ή κατώφλια αλλά η επιλογή των λειτουργικών παραμέτρων προϋποθέτει 
κάποιες δοκιμές και εμπεριέχει σφάλματα.  

Οι Melloul  και  Joskowicz  [29]  υλοποίησαν  ένα νέο αλγόριθμο για  την 
τμηματοποίηση  των  μαστογραφιών.  Στο  πρώτο  βήμα  ο  αλγόριθμος 
αφαιρεί  τον  ιστό  που  βρίσκεται  στο  φόντο  με  ένα  μορφολογικό 
πολυεπίπεδο  τελεστή.  Στη  συνέχεια  εφαρμόζεται  κατωφλίωση  με  βάση 
την εντροπία. Η μέθοδος που προτείνεται είναι πλήρως αυτόματη και δεν 
εξαρτάται  από  παραμέτρους  ή  τοπικούς  στατιστικούς  υπολογισμούς. 
Κατά  το πρώτο βήμα του αλγόριθμου χρησιμοποιείται  ένα μορφολογικό 
πολυεπίπεδο top‐hat φίλτρο για να εμπλουτισθεί η αντίθεση στην εικόνα. 
Το φίλτρο αυτό  είναι  ένας μορφολογικός  τελεστής ανοίγματος. Από μια 
εικόνα Ι αφαιρούνται όλες οι δομές που έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από το 
μέγεθος του πυρήνα k. Το μέγεθος του πυρήνα k κυμαίνεται μεταξύ του 
μικρότερου και  του μεγαλύτερου μεγέθους  των μικροαποτιτανώσεων. Η 
εξίσωση του φίλτρου είναι της μορφής : 

Pk(I)=I*rk(I)  (3.39) 

 όπου k το μέγεθος του πυρήνα.  

Στη συνέχεια, για την τμηματοποίηση της εικόνας χρησιμοποιείται μια 
μέθοδος  κατωφλίωσης  βασισμένη  στην  εντροπία.  Στην  αρχή 
υπολογίζεται ο πίνακας χωρικής εξάρτησης από το επίπεδο του γκρι της 
εικόνας.  Αυτός  ο  τρισδιάστατος  πίνακας  χρησιμοποιείται  για  να 
υπολογιστεί  ο  πίνακας  της  εντροπίας  από  τον  οποίο  προκύπτει  το 
βέλτιστο κατώφλι Topt=argmax(H(E)),  όπου H(t)  ο πίνακας της  εντροπίας. 
Το αποτέλεσμα αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι 93,75% ευαισθησία 
με 6,25% εσφαλμένα θετικά και 2% εσφαλμένα αρνητικά.  
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Η Patrocinio και ο Schiabel [30] εφάρμοσαν μεθόδους τμηματοποίησης 
για  την  εξαγωγή  των  χαρακτηριστικών  από  τις  εικόνες  των 
μαστογραφιών.  Συγκεκριμένα  η  διαδικασία  της  τμηματοποίησης 
ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:  

1. Προ‐επεξεργασία  της  εικόνας  με  σκοπό  την  αύξηση  του 
σηματοθορυβικού λόγου,  η  οποία περιλαμβάνει  την αφαίρεση  της 
εικόνας  με  τονισμένα  τα  σήματά  της  από  μια  εικόνα  που  έχει 
ομαλοποιημένα τα σήματά της, 

2. Εφαρμογή  κατωφλίωσης με  τη  χρήση  γενικού  κατωφλίου  για  την 
ελάττωση του φόντου, 

3. Εφαρμογή  μορφολογικών  τελεστών  στην  εικόνα  για  να  μειωθούν 
δομές που έχουν μέγεθος μικρότερο των τριών εικονοστοιχείων, και 

4. Εφαρμογή  κατωφλίωσης  με  τη  χρήση  τοπικού  κατωφλίου  για  τη 
μείωση των εσφαλμένα θετικών σημάτων.  

Στη συνέχεια,  μετά  την  τμηματοποίηση  των  εικόνων  εξάγονται  δέκα 
χαρακτηριστικά  τα  οποία  χρησιμοποιούνται  ως  είσοδο  σε  νευρωνικό 
δίκτυο.  Αυτά  είναι  οι  σταθερές  ροπές  πρώτης,  δεύτερης,  τρίτης  και 
τέταρτης  τάξης,  το  εμβαδόν  των  μικροαποτιτανώσεων,  το  εμβαδόν  της 
περιοχής που αυτές είναι συγκεντρωμένες, η περίμετρος και η πυκνότητα 
της περιοχής, η ανωμαλία και η περιστροφή. Οι ερευνητές κατέληξαν σε 
ευαισθησία  92%  και  το  εμβαδόν  κάτω  από  την  καμπύλή  ROC  ήταν 
Az=0,96.  

Ο  Lo  et  al.  [31]  χρησιμοποίησαν  μεθόδους  τμηματοποίησης  για  την 
επεξεργασία  των  μαστογραφιών  και  την  ανίχνευση 
μικροαποτιτανώσεων. Στην αρχή προ‐επεξεργάστηκαν τις μαστογραφίες 
κρατώντας μόνο την περιοχή της εικόνας που απεικονίζεται ο μαστός και 
εμπλούτισαν  τις  περιοχές  των  υψηλότερων  συχνοτήτων  με  τη  χρήση 
κάποιας  μάσκας.  Στη  συνέχεια  προχώρησαν  σε  τμηματοποίηση  των 
μικροαποτιτανώσεων,  χρησιμοποιώντας  το  ιστόγραμμα  σε  μικρές, 
αλληλοεπικαλυπτόμενες  περιοχές  ενδιαφέροντος.  Κάθε  ιστόγραμμα 
μοντελοποιείται  ως  μια  πιθανή  διπλή  κατανομή  φωτεινών 
μικροαποτιτανώσεων  και  σκοτεινού  φόντου.  Τα  χαρακτηριστικά  των 
ιστογραμμάτων  εισήχθησαν  στη  συνέχεια  σε  ένα  νευρωνικό  δίκτυο  για 
την  εξαγωγή  της  απόφασης  σχετικά  με  το  εάν  μια  περιοχή  περιέχει 
μικροαποτιτάνωση  ή  όχι.  Από  κάθε  περιοχή  που  προέκυψε  από  την 
προηγούμενη  διαδικασία  εξήχθησαν  22  χαρακτηριστικά:  αριθμός  των 
μικροαποτιτανώσεων και ο λογάριθμός του, συνολικό εμβαδόν όλων των 
αποτιτανώσεων και λογάριθμος του, καθώς και η μέση τιμή και η τυπική 
απόκλιση  της  απόστασης  των  αποτιτανώσεων,  του  αριθμού  των 
αλληλοεπικαλύψεων,  του  εμβαδού  των  αποτιτανώσεων,  της  δασύτητας, 
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της  κεντρικής  ροπής,  της  εκκεντρότητας,  της  διασποράς  και  της 
κατεύθυνσης.  

Τα  αποτελέσματα  στα  οποία  κατέληξαν  φαίνονται  στον  παρακάτω 
πίνακα: 

Συνδυασμός Χαρακτηριστικών   A  B  C  AZ  Partial AZ 
A)  22  χαρακτηριστικά  από  την  ανάλυση  
εικόνων μόνο 

0.59 ± 0.03  0.08 ± 0.03 

B)  5  χαρακτηριστικά  από  BI‐RADS  από 
ακτινολόγο 

0.58 ± 0.03  0.07 ± 0.02 

C) Ηλικία  0.52 ± 0.03  0.05 ± 0.02 
D) All 6 human extracted (5 BI‐RADS + age)  0.66 ± 0.03  0.13 ± 0.03 
E)  28  χαρακτηριστικά  (22  εικόνες  +  5  BI‐
RADS + ηλικία) 

0.65 ± 0.03  0.11 ± 0.03 

F)  Σταδιακή  επιλογή  των  κυριότερων  5 
χαρακτηριστικών από τα 28 

0.69 ± 0.03  0.21 ± 0.04 

Πίνακας 6: Πίνακας αποτελεσμάτων για τους Lo et al. 

Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το εμβαδόν κάτω 
από  την  καμπύλη  ROC,  η  τιμή  Az  δηλαδή,  για  τις  τρεις  μεμονωμένες 
περιπτώσεις χαρακτηριστικών, 22 χαρακτηριστικά από την ανάλυση των 
εικόνων, πέντε χαρακτηριστικά από τον ακτινολόγο, και η ηλικία, καθώς 
και από το συνδυασμό τους. Η μέγιστη τιμή για το Az=0,69 προκύπτει από 
την επιλογή των κυριότερων πέντε χαρακτηριστικών από το σύνολο των 
28.   

3.3. Μηχανές κατηγοριοποίησης  

Οι  μηχανές  κατηγοριοποίησης  παίζουν  πολύ  σημαντικό  ρόλο  στην 
υλοποίηση  των  συστημάτων  υποβοήθησης  της  διάγνωσης  στη 
μαστογραφία.  Τα  χαρακτηριστικά  ή  μέρος  αυτών που  έχουν  εξαχθεί  με 
την  ψηφιακή  ανάλυση  της  εικόνας  χρησιμοποιούνται  στις  μηχανές 
κατηγοριοποίησης  για  να  ταξινομηθούν  οι  μικροαποτιτανώσεις  σε 
καλοήθεις και κακοήθεις.  

Η  κατηγοριοποίηση  των  μικροαποτιτανώσεων  σε  κακοήθεις  και 
καλοήθεις είναι συνήθως πολύ δύσκολη, λόγω της ποικιλομορφίας τους. 
Μια περιοχή της εικόνας μπορεί να χαρακτηριστεί ως καρκινική (θετική) ή 
φυσιολογική  (αρνητική)  και  η  απόφαση  για  τον  χαρακτηρισμό  μιας 
περιοχής  μπορεί  να  είναι  σωστή  (αληθής)  ή  εσφαλμένη  (ψευδής).  Η 
απόφαση λοιπόν σχετικά με τον χαρακτηρισμό μιας εικόνας έχει τέσσερα 
δυνατά  αποτελέσματα:  αληθινά  θετικό  (true  positive  ‐  TP),  αληθινά 
αρνητικό  (true negative  ‐ TN),  εσφαλμένα  θετικό  (false positive  ‐ FP)  και 
εσφαλμένα αρνητικό  (false negative  ‐ FN). Μια απόφαση FN σημαίνει ότι 
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μια  πραγματική  ανωμαλία  δεν  ανιχνεύθηκε,  ενώ  μια  απόφαση  FP 
σημαίνει  ότι  μια  φυσιολογική  περιοχή  χαρακτηρίζεται  λανθασμένα  ως 
καρκινική. Ανάλογα, μια απόφαση TP αντιστοιχεί σε σωστή κρίση για μια 
υπάρχουσα ανωμαλία και μια απόφαση TN σημαίνει ότι μια φυσιολογική 
περιοχή χαρακτηρίστηκε όντως φυσιολογική. 

Η κατηγοριοποίηση την οποία επιτυγχάνει ένα διαγνωστικό σύστημα 
είναι  δυνατόν  να  αξιολογηθεί  κάνοντας  χρήση  των  δεικτών  της 
ευαισθησίας και της ειδικότητας. Οι δύο αυτοί δείκτες είναι ταυτόσημοι με 
τους λόγους αληθινά θετικό και αληθινά αρνητικό, αντίστοιχα, δηλαδή: 

ευαισθησία= TPs/(TPs + FNs) (3.40) 

και  

ειδικότητα= TNs/(TNs + FPs)  (3.41) 

Για δεδομένη διακριτική  ικανότητα ενός διαγνωστικού συστήματος,  η 
ευαισθησία  και  η  ειδικότητα  του  εξαρτώνται  από  το  κατώφλι 
εμπιστοσύνης  που  χρησιμοποιεί  το  σύστημα  για  να  διαχωρίσει  τις 
ενδείξεις σε κατηγοριοποιημένες αποφάσεις. Τόσο η ευαισθησία όσο και η 
ειδικότητα αλλάζουν όταν αλλάζει  το κατώφλι εμπιστοσύνης. Μια λύση 
για  το  πρόβλημα  αυτό  είναι  χρήση  της  καμπύλης  χαρακτηριστικής 
λειτουργίας  του  δέκτη  (Receiver Operating Characteristic  ‐ ROC),  η  οποία 
απεικονίζει  το  πώς  μεταβάλλεται  η  ευαισθησία  του  συστήματος  καθώς 
μεταβάλλεται  η  ειδικότητά  του,  και  ως  εκ  τούτου  αποτελεί  ένα  πιο 
αξιόπιστο ενδείκτη της διακριτικής του ικανότητας. 

Ένας άλλος δείκτης της απόδοσης του διαγνωστικού συστήματος είναι 
το εμβαδόν AZ κάτω από την καμπύλη ROC. Γενικά, μια μεγάλη τιμή του 
AZ υποδεικνύει πολύ καλή απόδοση του συστήματος [32]. 

Παρακάτω  παρατίθενται  διαφορετικοί  τύποι  μηχανών 
κατηγοριοποίησης.  Στο  τέλος  του  κεφαλαίου  παρατίθεται 
συγκεντρωτικός πίνακας  (Πίνακας 7) με τα διαγνωστικά συστήματα που 
αναφέρονται στη βιβλιογραφία.  

3.3.1. Νευρωνικά δίκτυα.  

Τα νευρωνικά δίκτυα είναι μη παραμετρικά συστήματα αναγνώρισης 
προτύπων τα οποία μπορούν να εξάγουν γενικούς κανόνες, μαθαίνοντας 
από  παραδείγματα.  Είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμα  σε  προβλήματα  όπου  οι 
κανόνες απόφασης είναι ασαφείς και δεν υπάρχει σαφής γνώση σχετικά 
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με τις συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας που διέπουν τις κατανομές 
των  δειγμάτων.  Τα  χαρακτηριστικά‐κλειδιά  των  νευρωνικών  δικτύων 
είναι  η  διαμοιρασμένη  αναπαράσταση,  οι  τοπικές  εφαρμογές  και  η  μη 
γραμμική  επεξεργασία.  Όποτε  χρειάζεται,  το  νευρωνικό  δίκτυο  μπορεί 
εύκολα να αναβαθμιστεί και να εκπαιδευτεί με νέα στοιχεία.  

Κατηγοριοποίηση  των  μικροαποτιτανώσεων  με  χρήση  νευρωνικών 
δικτύων 

Οι Kim και Park [10] σχεδίασαν ένα νευρωνικό δίκτυο τριών επιπέδων 
με  επανατροφοδότηση,  χρησιμοποιώντας  χαρακτηριστικά  υφής  στο 
εισαγωγικό  επίπεδο.  Παρουσίασαν  μια  συγκριτική  μελέτη  για  την 
ακρίβεια της κατηγοριοποίησης για τα SRDM, SGLDM, GLRLM και GLDM. 
Το  αποτέλεσμα αυτής  της  μελέτης  είναι  ότι  από πλευράς  ακρίβειας  της 
κατηγοριοποίησης  και  υπολογιστικής  πολυπλοκότητας,  ο  αλγόριθμος 
SRDM  είναι ανώτερος από τις υπόλοιπες συμβατικές μεθόδους. Οι  τιμές 
του Αz για το SRDM (με χρήση 5 κρυμμένων νευρώνων), του SGLDM (με 
10 κρυμμένους νευρώνες), του GLDM (με 7 κρυμμένους νευρώνες) και του 
GLRLM  (με  7  κρυμμένους  νευρώνες)  είναι  93%,  88%,  74%  και  68%, 
αντίστοιχα. 

Ο Kim  et  al.  [11]  χρησιμοποιούν  επίσης  ένα  νευρωνικό  δίκτυο  τριών 
επιπέδων  με  επανατροφοδότηση  ως  μηχανή  κατηγοριοποίησης  με  4 
νευρώνες στο κρυμμένο επίπεδο και επιτυγχάνουν ευαισθησία πάνω από 
90%  με  χαμηλή  τιμή  εσφαλμένων  θετικών  67%  σε  κάθε  περιοχή 
ενδιαφέροντος.  

Ο  Sorantin  et  al.  [24]  υλοποίησαν  δύο  διαφορετικά  νευρωνικά  δίκτυα 
τριών επιπέδων χρησιμοποιώντας στην εκπαίδευση τους όλες τις ομάδες 
των αποτιτανώσεων από όλους τους ασθενείς. Η επιτευχθείσα τιμή για το 
AZ αγγίζει το 64%,.  

Ο  Lo  et  al.  [31]  χρησιμοποίησαν  ένα  νευρωνικό  δίκτυο  με 
επανατροφοδότηση  για  να  καθορίσουν  αν  μια  περιοχή  ενδιαφέροντος 
εμπεριέχει  μια  αποτιτάνωση  και  ένα  δεύτερο  νευρωνικό  δίκτυο  με 
ανατροφοδότηση για να μειώσουν τον αριθμό των εσφαλμένων θετικών 
περιοχών. Έτσι το αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξαν είναι 69% για το Az 
και η μερική τιμή του Az, η οποία είναι η μέση ειδικότητα στο εύρος της 
ευαισθησίας από 90% μέχρι 100%, είναι 21%.  

Ο  Chan  et  al.  [12]  εκπαιδεύουν  ένα  νευρωνικό  δίκτυο  με 
επανατροφοδότηση  για  την  αναγνώριση  των  κακοηθών  ή  καλοηθών 
περιοχών  μικροαποτιτανώσεων.  Η  απόδοση  του  νευρωνικού  δικτύου 
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αναλύεται  και  προκύπτει  ότι  με  τη  χρήση  μιας  υποομάδας  6 
χαρακτηριστικών  υφής  από  τα  22,  το  νευρωνικό  δίκτυο  επιτυγχάνει  η 
περιοχή κάτω από την καμπύλη ROC να είναι 88%. 

Οι  Verma  και  Zakos  [33]  υλοποιούν  μερικές  τεχνικές  εξαγωγής 
χαρακτηριστικών  με  σκοπό  να  εξάγουν  ένα  συνδυασμό  τριών 
χαρακτηριστικών  (εντροπία,  τυπική  απόκλιση  και  αριθμό 
εικονοστοιχείων).  Καταλήγουν  στο  ότι  αυτός  είναι  ο  καλύτερος 
συνδυασμός  για  το  διαχωρισμό  μιας  καλοήθους  αποτιτάνωσης  από  μια 
κακοήθη  και  στη  συνέχεια  χρησιμοποιούν  ένα  νευρωνικό  δίκτυο 
εμπρόσθιας τροφοδότησης για την κατηγοριοποίηση. Το νευρωνικό δίκτυο 
χρησιμοποιεί  μόνο  ένα  κρυμμένο  επίπεδο.  Η  κατηγοριοποίηση 
εφαρμόστηκε στην βάση μαστογραφιών του Nijmegen [39] και πέτυχε τιμή 
ευαισθησίας 88.9%. 

Ο  Lee  et  al.  [7]  χρησιμοποίησαν  ένα  νευρωνικό  δίκτυο  το  οποίο 
βασίζεται  στην  αναγνώριση  σχημάτων.  Το  νευρωνικό  δίκτυο  που 
χρησιμοποιήθηκε  είναι  το  Shape  Cognitron  (S‐Cognitron).  Το  σύστημα 
αξιολογήθηκε  με  τη  χρήση  της  βάσης  Nijmegen  και  τα  πειραματικά 
αποτελέσματα  έδειξαν  ευαισθησία  και  ειδικότητα  86.1%  και  74.1%, 
αντιστοίχως. 

Ο  Bocchi  et  al.  [34]  υλοποίησαν  ένα  αλγόριθμο  κατηγοριοποίησης 
χρησιμοποιώντας ένα επίπεδο Kohonen, το οποίο ακολουθήθηκε από ένα 
νευρωνικό δίκτυο εμπρόσθιας τροφοδότησης με πολλά επίπεδα. Η χρήση 
ενός κρυμμένου επιπέδου στο νευρωνικό δίκτυο έχει ως αποτέλεσμα 91% 
ευαισθησία,  ενώ  η  χρήση  νευρωνικού  δικτύου  χωρίς  κρυμμένο  επίπεδο 
έχει ως αποτέλεσμα 82% ευαισθησία. 

Ο Halkiotis et al.  [27] υλοποιούν ένα πολλαπλών επιπέδων perceptron 
και  αξιολογούν  την  απόδοσή  του  χρησιμοποιώντας  δύο  διαφορετικές 
τοπολογίες με 5  και με 10  κρυμμένους κόμβους αντίστοιχα.  Το σύστημα 
με  του  πέντε  κρυμμένους  νευρώνες  επιτυγχάνει  ευαισθησία  84.2%  με 
περίπου  26%  FP  για  κάθε  εικόνα,  ενώ  το  σύστημα  με  τους  δέκα 
κρυμμένους νευρώνες  επιτυγχάνει  ευαισθησία  94.7%  με περίπου 27% FP 
για κάθε εικόνα.  

Ο Dhawan  et al.  [26]  χρησιμοποιούν  έναν αλγόριθμο  νευρωνικών  και 
ασαφών  δικτύων  για  την  κατηγοριοποίηση  191  περιπτώσεων  καρκίνου 
του  στήθους  δύσκολα  διαγνώσιμων.  Χρησιμοποιείται  μια  ομάδα  από  20 
δύσκολα  διαγνώσιμες  μικροαποτιτανώσεις,  για  την  αξιολόγηση  του 
neuro‐fuzzy  pattern  classifier  (NFPC)  και  των  μεθόδων 
επανατροφοδότησης.  Τα  συγκριτικά  αποτελέσματα  δείχνουν  ότι  η 
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ικανότητα  της  μεθόδου  για  την  εξαγωγή  της  γνώσης  είναι  μεγαλύτερη 
από  όλες  τις  μεθόδους  επανατροφοδότησης,  καθιστώντας  την 
καταλληλότερη  για  εφαρμογή σε πραγματικά συστήματα  διάγνωσης. Η 
ερευνητική  αυτή  εργασία  είχε  σαν  αποτέλεσμα  μέγιστο  εμβαδόν  κάτω 
από την καμπύλη ROC 0,86 , με μέση τιμή 0,81.  

Ο Sun et al.  [8]  υλοποίησαν  ένα νευρωνικό δίκτυο τριών  επιπέδων με 
επίβλεψη,  στην  εκπαίδευση  του  οποίου  χρησιμοποιούνται  ο  αλγόριθμος 
επανατροφοδότησης  σε  συνδυασμό  με  τα  φίλτρα  Kalman.  Λόγω  του 
κέρδους  των  φίλτρων  Kalman,  ο  αλγόριθμος  επανατροφοδότησης 
επιτυγχάνει  ταχεία  σύγκλιση,  βασισμένος  σε  γενικευμένο  κανόνα 
εκμάθησης. Το σύστημα επιτυγχάνει 90%  ευαισθησία με 3 λάθος θετικά 
ευρήματα.  

Ο Lauria et al. [35] αναλύουν τις μικροαποτιτανώσεις χρησιμοποιώντας 
δύο διαφορετικά νευρωνικά δίκτυα. Το πρώτο είναι ένα νευρωνικό δίκτυο 
πρόσθιας τροφοδότησης, το οποίο κατηγοριοποιεί τα παράθυρα στα οποία 
έχει  τμηματοποιηθεί  η  εικόνα.  Η  έξοδος  αυτού  του  νευρωνικού  δικτύου 
γίνεται είσοδος για το δεύτερο νευρωνικό δίκτυο το οποίο κατηγοριοποιεί 
τις  περιοχές  ενδιαφέροντος  χρησιμοποιώντας  τη  μέθοδο  του  κύριου 
συστατικού.  Κατά  την  κατηγοριοποίηση  των  περιοχών  το  σύστημα 
επιτυγχάνει 92% ευαισθησία και 92% ειδικότητα. 

Ο  Sajda  et  al.  [36]  υλοποιούν  ένα  νευρωνικό  δίκτυο  ιεραρχικής 
πυραμίδας,  όπου  κάθε  νευρωνικό  δίκτυο  αποτελεί  ένα  perceptron 
πολλαπλών  επιπέδων,  το  οποίο  έχει  ένα  κρυφό  επίπεδο  με  κρυφούς 
νευρώνες που κυμαίνονται από τέσσερις μέχρι οκτώ. Τα νευρωνικά δίκτυα 
εκπαιδεύονται  είτε  χονδρικώς‐προς‐λεπτομερώς  είτε  λεπτομερώς‐προς‐
χονδρικώς,  γεγονός  που  εξαρτάται  από  την  αρχιτεκτονική  τους.  Στην 
πρώτη  περίπτωση,  το  χαμηλότερο  δίκτυο  στην  ιεραρχία  είναι  το  πρώτο 
που  εκπαιδεύεται,  έως  ότου  επιτευχθεί  σύγκλιση.  Στη  συνέχεια  όλες  οι 
παράμετροι του δικτύου διατηρούνται σταθερές, ενόσω το επόμενο δίκτυο 
στην  ιεραρχία  εκπαιδεύεται.  Η  εκπαίδευση  χονδρικώς‐προς‐λεπτομερώς 
είναι  εφαρμόσιμη  γιατί  οι  θέσεις  των  μικρών  αντικειμένων 
προσδιορίζονται  με  λεπτομέρεια  όταν  μειώνεται  η  ανάλυση.  Στην 
περίπτωση  των  δικτύων που  εκπαιδεύονται  λεπτομερώς‐προς‐χονδρικώς 
τα προς αναζήτηση αντικείμενα  δεν  έχουν καθορισμένη θέση σε  υψηλή 
ανάλυση.  Το  εμβαδόν  της  καμπύλης ROC  είναι  94%  ενώ  τα  εσφαλμένα 
θετικά είναι 21%. 

Ο  Foggia  et  al.  [9]  υλοποίησαν  δύο  συστήματα  το mC‐Expert  και  το 
Cluster  Expert.  Το  πρώτο  είναι  ένα  έξυπνο  σύστημα  για  την 
κατηγοριοποίηση  των  συστοιχιών  των  μικροαποτιτανώσεων.  Κάθε 



Κεφάλαιο 3 - Συστήματα υποβοήθησης της διάγνωσης – Ανασκόπηση 
 

 102 

μικροαποτιτάνωση  κατηγοριοποιείται  με  τη  βοήθεια  του  εν  λόγω 
συστήματος, ενώ η περιοχή ως σύνολο, κατηγοριοποιείται από το Cluster 
Expert.  Οι  τελικές  αποφάσεις  για  την  κατηγοριοποίηση  λαμβάνονται 
συγκεντρώνοντας  τις  απαντήσεις  και  εφαρμόζοντας  ένα  κατάλληλο 
σχήμα απόφασης, το οποίο βασίζεται στην αξιολόγηση και την αξιοπιστία 
κάθε  κατηγοριοποίησης.  Και  για  τα  δύο  συστήματα  κατηγοριοποίησης 
χρησιμοποιούνται νευρωνικά δίκτυα με οπισθοδιάδοση. Αρχιτεκτονικά, τα 
νευρωνικά  δίκτυα  απαρτίζονται  από  τρία  επίπεδα,  και  περιέχουν  25 
νευρώνες στο κρυφό επίπεδο, 2 νευρώνες εξόδου  (που σχετίζονται με τις 
κατηγορίες κακοήθης και καλοήθης) και έναν αριθμό κόμβων στο επίπεδο 
εισόδου ανάλογα με  το μέγεθος του διανύσματος  των χαρακτηριστικών. 
Το  σύστημα  αξιολογήθηκε  με  την  καμπύλη  ROC  και  προέκυψε  ότι 
επιτυγχάνει 89% ευαισθησία και 70% εσφαλμένα θετικά ευρήματα.  

Ο  Yoshida  et  al.  [15]  χρησιμοποίησαν  νευρωνικό  δίκτυο  για  την 
κατηγοριοποίηση των χαρακτηριστικών που προέκυψαν από την ανάλυση 
με  wavelets.  Η  απόδοση  του  συστήματος  μετρήθηκε  με  τη  μέθοδο  της 
καμπύλης  ROC  και  είχε  ως  αποτέλεσμα  90%  ευαισθησία  και  80% 
ειδικότητα. Το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη ROC μετρήθηκε σε 0,93.  

Οι Yu και Guan [18] υλοποίησαν ένα νευρωνικό δίκτυο με τρία επίπεδα 
για την κατηγοριοποίηση των χαρακτηριστικών από την ανάλυση wavelet 
που  έκαναν  σε  40  μαστογραφίες  της  βάσης  Nijmegen.  Το  κρυμμένο 
επίπεδο του νευρωνικού δικτύου είχε 8 νευρώνες ενώ η έξοδός του δύο. Η 
αξιολόγηση  της  κατηγοριοποίησης  είχε  αποτέλεσμα  90%  ευαισθησία  με 
0,5 FP για κάθε εικόνα.  

Οι  Rezai‐rad  Jamarani  [19]  εφάρμοσαν  ένα  νευρωνικό  δίκτυο 
Multiplayer  Perceptron—MLP  για  την  κατηγοριοποίηση  των  συστοιχιών 
των μικροαποτιτανώσεων. Το σύστημα που υλοποίησαν είχε αποτέλεσμα 
94% ευαισθησία και 1,76 ειδικότητα.  

Ο Zheng et al. [25] συνέθεσαν ένα νευρωνικό δίκτυο για την ανίχνευση 
των  συστοιχιών  των  μικροαποτιτανώσεων  στις  ψηφιοποιημένες 
μαστογραφίες.  Η  μέθοδος  εκπαίδευσης  του  νευρωνικού  δικτύου  ήταν  η 
οπισθοδιάδοση  με  τη  χρήση  του  φίλτρου  Kalman.  Η  αξιολόγηση  του 
συστήματος έγινε με 30 ψηφιοποιημένες μαστογραφίες, από τις οποίες οι 
20  περιείχαν  21  συστοιχίες  μικροαποτιτανώσεων  και  οι  δέκα  ήταν 
φυσιολογικές. Η ευαισθησία του συστήματος προσδιορίστηκε σε 90.1% με 
μέση τιμή εσφαλμένων θετικών 0.71 μικροαποτιτανώσεις ανά εικόνα. 
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3.3.2. Συστήματα κατηγοριοποίησης των k εγγύτερων 
γειτόνων 

Τα συστήματα κατηγοριοποίησης των k εγγύτερων γειτόνων (K‐nearest 
neighbour  ‐  KNN)  διαχωρίζουν  άγνωστα  πρότυπα,  βασισμένα  στην 
ομοιότητά  τους  σε  σχέση  με  γνωστά  δείγματα.  Ο  αλγόριθμος  των  k 
εγγύτερων  γειτόνων  υπολογίζει  τις  αποστάσεις  μεταξύ  ενός  άγνωστου 
πρότυπου  και  του  δείγματος  και  επιλέγει  τα  k  πιο  κοντινά  δείγματα ως 
βάση  της  κατηγοριοποίησης.  Το  άγνωστο  πρότυπο  ορίζεται  από  την 
κλάση που έχει τα περισσότερα δείγματα από τα k κοντινότερα δείγματα.  

Ο  Soltanian‐Zadeh  et  al.  [5]  χρησιμοποιούν  μια  kNN  μηχανή 
κατηγοριοποίησης  και  το  κριτήριο  απόφασης  που  επιλέγουν  είναι  το 
μέτρο κακοήθειας. Ως μέτρο κακοήθειας μιας περιοχής ορίζεται ο αριθμός 
των  κακοήθων  γειτονικών  συγκεντρώσεων  μεταξύ  των  kNN  γειτόνων 
της.  Τα  χαρακτηριστικά  εισόδου  εξάγονται  από  μια  μέθοδο  πολυ‐
κυματιδίων (multi‐wavelet) και το εμβαδόν στην καμπύλη ROC είναι 89%, 
όταν χρησιμοποιούνται τα CL (Chui και Lian) multi‐wavelet. Η προσέγγιση 
αυτή  έχει  ως  αποτέλεσμα  ευαισθησία  TP  85%  με  0,1  εσφαλμένα  θετικά 
ευρήματα. . 

Ο Veldkamp et al.  [6]  χρησιμοποιούν μια μέθοδο  κατηγοριοποίησης η 
οποία  αποτελείται  από  δύο  βήματα  ταξινόμησης.  Το  πρώτο  βήμα 
ταξινομεί  τις  ομάδες  των  μικροαποτιτανώσεων  με  τη  μέθοδο  ΚΝΝ.  Το 
αποτέλεσμα  αυτής  της  μεθόδου  είναι  να  δίδεται  σε  κάθε  ομάδα  μια 
πιθανότητα.  Για  την  εξαγωγή  του  τελικού  αποτελέσματος 
κατηγοριοποίησης των ασθενών, η μηχανή κατηγοριοποίησης συνδυάζει 
τα  αποτελέσματα  των  αντίστοιχων  ομάδων  στη  μεσοπλάγια  και  τη 
μετωπο‐ουραία όψη, παίρνοντας την μέση πιθανότητα για κακοήθεια. Το 
σύστημα επιτυγχάνει τιμή Αz 83%.  

3.3.3. Μηχανές κατηγοριοποίησης εγγύτερης περιοχής, 
βασισμένες στην Ευκλείδεια απόσταση  

Οι  Ferreira  και  Borges  [22]  σχεδίασαν  μια  μηχανή  κατηγοριοποίησης 
εγγύτερης  περιοχής  για  την  επαλήθευση  της  κατηγοριοποίησης, 
χρησιμοποιώντας ευκλείδεια απόσταση ως μέτρο μεταξύ των αντίστοιχων 
συντελεστών του μετασχηματισμού των κυματιδίων.  

Ο Sentelle  et al.  [37]  υπολογίζουν  την  ευκλείδεια απόσταση με σκοπό 
να  ταξινομήσουν  τις  αποτιτανώσεις  και  η  τιμή  των  εσφαλμένα θετικών 
ευρημάτων είναι 80%. 



Κεφάλαιο 3 - Συστήματα υποβοήθησης της διάγνωσης – Ανασκόπηση 
 

 104 

3.3.4. Δυαδικά δέντρα απόφασης  

Το  δυαδικό  δέντρο  απόφασης  είναι  μια  μέθοδος  κατηγοριοποίησης  η 
οποία  παράγει  ένα  δέντρο  το  οποίο  ταξινομεί  τα  δεδομένα  εισόδου 
σύμφωνα με την τάξη τους. Κάθε κλαδί του δέντρου αντιπροσωπεύει και 
μια  απόφαση.  Κάθε  κόμβος  του  δέντρου  σχετίζεται  με  κάποιο 
χαρακτηριστικό.  Οι  ακμές  που  ενώνουν  τους  κόμβους  χαρακτηρίζονται 
από τις τιμές των χαρακτηριστικών και τα φύλλα – κόμβοι παρέχουν μια 
ταξινόμηση με αναφορά στα παραδείγματα με τα οποία τροφοδοτήθηκαν. 
Σε  κάθε  βήμα  κατά  τη  διαδικασία  δημιουργίας  του  δέντρου,  επιλέγεται 
ένας  κόμβος  σύμφωνα  με  το  στατιστικό  μέτρο  που  ονομάζεται  κέρδος 
πληροφορίας  (information  gain),  το  οποίο  μετρά  το  πόσο  καλά  ένας 
κόμβος  (χαρακτηριστικό)  διανέμει  τις  εισόδους  σε  σχέση  με  την  κλάση 
τους. 

Ο Kuo et al.  [13]  χρησιμοποιούν  τη μέθοδο  εξόρυξης δεδομένων  (data 
mining) καθώς και ένα δέντρο απόφασης για την ταξινόμηση των όγκων 
του  μαστού.  Οι  παράμετροι  υφής  χρησιμοποιούνται  ως  είσοδοι  για  την 
κατασκευή του μοντέλου απόφασης του δέντρου. Η μέθοδος αυτή έχει ως 
αποτέλεσμα ευαισθησία 94.6% και ειδικότητα 85.4%. 

Οι Flores and Gonzalez [38] υλοποιούν ένα δέντρο απόφασης κατά την 
εξόρυξη  των  δεδομένων,  με  σκοπό  να  δημιουργήσουν  περιγραφικά 
πρότυπα,  βασισμένα σε μια  ομάδα χαρακτηριστικών. Σε αυτό  το  δέντρο 
απόφασης ο  κόμβος‐ρίζα  είναι  ο  κόμβος  του  εμβαδού. Όταν  το  εμβαδόν 
έχει  τιμή  μικρότερη  ή  ίση  του  13,  εκτιμάται  η  τιμή  της  διαμέτρου.  Αν  η 
διάμετρος  έχει  τιμή  μικρότερη  ή  ίση  του  2  τότε  το  αποτέλεσμα  είναι 
αρνητικό. Αν η τιμή της διαμέτρου είναι μεγαλύτερη από 2 και μικρότερη 
από 2,83 τότε εκτιμάται η κυρτότητα. Αν η κυρτότητα έχει τιμή μικρότερη 
ή ίση του 0,93, τότε το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, αλλιώς το αποτέλεσμα 
είναι θετικό. Η τιμή της ευαισθησία είναι 92,6%.  

3.3.5. Μηχανές διανυσματικής υποστήριξης 

Οι  μηχανές  διανυσματικής  υποστήριξης  (Support  vector  machines  ‐ 
SVM) είναι μηχανές εκμάθησης που χρησιμοποιούνται στην αναγνώριση 
προτύπων,  προερχόμενες  από  τη  θεωρία  στατιστικής  εκμάθησης 
(statistical  learning  theory  ‐  SLT).  Ο  αλγόριθμος  SVM  δημιουργεί  ένα 
ξεχωριστό υπερεπίπεδο στο πεδίο ορισμού. Λειτουργεί με τον παρακάτω 
τρόπο: 
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α)  αντιστοιχεί  το  πεδίο  ορισμού  σε  ένα  πεδίο  πολλών  διαστάσεων 
μέσω μη γραμμικών αντιστοιχιών, οι οποίες επιλέγονται εκ των προτέρων 
(Kernel), και 

β)  δημιουργεί  το  υπερεπίπεδο  σε  αυτό  το  πεδίο  πολλαπλών 
διαστάσεων. 

Ο  Bazzani  et  al.  [17]  δημιουργούν  έναν  ταξινομητή  SVM  και 
επιτυγχάνουν  ευαισθησία  95%  με  λανθασμένα θετικά  ευρήματα  60%  σε 
κάθε εικόνα από τις 40 εικόνες της βάσης δεδομένων Nijmegen. 

Ολοκληρώνοντας,  συνοψίζουμε  στον  ακόλουθο  πίνακα  τις  μεθόδους 
κατηγοριοποίησης  και  τους  τρόπους  επεξεργασίας  της  μαστογραφίας, 
καθώς  και  τα  αποτελέσματα  των  συστημάτων CAD  που  υπάρχουν  στη 
βιβλιογραφία.  
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Μηχανή 
κατηγοριοποίησης 

Δεδομένα  Εξαγωγή χαρακτηριστικών  Απόδοση  Αναφορά 

Νευρωνικά δίκτυα  172 ROI’s επιλέχθηκαν από 120 ψηφιοποιημένες 
μαστογραφίες, πηγή N/A 

SRDM 
SGLDM 
GLDM 
GLRLM 

Az: 93% 
Az: 88% 
Az: 74% 
Az: 68% 

[10] 

  272 μαστογραφίες, πηγή N/A  Χαρακτηριστικά της συστοιχίας  Az: 64%  [24] 
  292 περιπτώσεις, πηγή: Digital Database for 

Screening Mammography 
Χαρακτηριστικά επιλεγμένα 
απευθείας από τη μαστογραφία και 
μορφολογικά χαρακτηριστικά 

Az: 69%  [31] 

  120 μαστογραφίες, 140 ROIs, πηγή: βάση 
εικόνων από το τμήμα ακτινολογίας του Asan 
Medical Center, Κορέα 

SRDM  Ευαισθησία 90% 
FP 67% για κάθε ROI 

[11] 

  86 μαστογραφίες, πηγή: Ακτινολογικό τμήμα 
του University of Michigan. 

SGLD  Az: 88%  [12] 

  18 περιοχές μικροαποτιτανώσεων, πηγή: βάση 
ψηφιακών μαστογραφιών του πανεπιστημίου 
του Nijmegen  

Εντροπία, τυπική απόκλιση και 
αριθμός pixels 

Ευαισθησία: 88.9%  [33] 

  30 ψηφιοποιημένες μαστογραφίες, πηγή Ν/Α  Στατιστικά χαρακτηριστικά  Ευαισθησία: 90.1% 
FP: 0,71 για κάθε 
εικόνα 

[25] 

  40 μαστογραφίες, 102 ROIs, πηγή: βάση 
ψηφιακών μαστογραφιών του πανεπιστημίου 
του Nijmegen  

Χαρακτηριστικά επιλεγμένα 
απευθείας από τη μαστογραφία 

Ευαισθησία: 86.1% 
Ειδικότητα: 74.1% 

[7] 

  30 μαστογραφίες, 50 ROIs, πηγή: N/A  Fractals  Ευαισθησία: 91%   [34] 
  25 μαστογραφίες, πηγή: βάση εικόνων της 

Mammographic Image Analysis Society (MIAS).  
Μορφολογικά χαρακτηριστικά  Ευαισθησία: 84.2% 

FP:26% (5 κρυμμένοι 
νευρώνες) 
Ευαισθησία: 94.7%  

[27] 
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FP:27% (10 
κρυμμένοι 
νευρώνες) 

  191 μαστογραφίες δύσκολης διάγνωσης   Στατιστικά χαρακτηριστικά  Az: 86%  [26] 
  40 μαστογραφίες, source N/A  Χαρακτηριστικά σχήματος  Ευαισθησία: 90%   [8] 
  806 microcalcification clusters, source N/A    Ευαισθησία: 92%  

Ειδικότητα: 92% 
[35] 

  136 ROIs, πηγή: N/A  Μέγιστη ενέργεια, θέση του pixel, 
ενέργεια της κατεύθυνσης 

Az: 94%  
FP:21% 

[36] 

  40 μαστογραφίες, πηγή: βάση ψηφιακών 
μαστογραφιών του πανεπιστημίου του 
Nijmegen  

Χαρακτηριστικά σχήματος  Ευαισθησία: 89% 
FP:70%  

[9] 

  44 ROI που περιέχουν μικροαποτιτανώσεις, 
πηγή: βάση δεδομένων του τμήματος 
ακτινολογίας του πανεπιστημίου του Chicago 

Χαρακτηριστικά Wavelet  Ευαισθησία 90% 
Ειδικότητα 80% 
Αz: 93% 

[15] 

  40 μαστογραφίες, πηγή: βάση ψηφιακών 
μαστογραφιών του πανεπιστημίου του 
Nijmegen 

Χαρακτηριστικά Wavelet  Ευαισθησία: 90% 
FP: 0.5 για κάθε 
εικόνα 

[18] 

  40 μαστογραφίες, πηγή: βάση ψηφιακών 
μαστογραφιών του πανεπιστημίου του 
Nijmegen 

Χαρακτηριστικά Wavelet  Ευαισθησία: 94% 
Ειδικότητα: 1,76 

[19] 

K‐nearest neighbour 
classifier 

40 μαστογραφίες, πηγή: βάση ψηφιακών 
μαστογραφιών του πανεπιστημίου του 
Nijmegen 

Χαρακτηριστικά Wavelet και multi‐
wavelet 

Az: 89% 
Ευαισθησία: 85% 
FP: 10% 

[5] 

  165 μαστογραφίες, πηγή: βάση ψηφιακών 
μαστογραφιών του πανεπιστημίου του 
Nijmegen  

Χαρακτηριστικά κατανομής, 
σχήματος της συστοιχίας και θέσης 
της συστοιχίας 

Az: 83%  [6] 

Nearest neighbour 
classifiers based on 

25 images, πηγή: Digital Database for Screening 
Mammography (DDSM) 

Χαρακτηριστικά Wavelet  Ευαισθησία: 80%  [37]  
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Euclidean distance 
Binary decision tree  259 μαστογραφίες, πηγή: βάση δεδομένων HDI 

3000  
Στατιστικά χαρακτηριστικά  Ευαισθησία: 94.6% 

Ειδικότητα: 85.4%  
[13] 

  84 μαστογραφίες, πηγή: βάση εικόνων του 
νοσοκομείου ISSSTEP 

Χαρακτηριστικά επιλεγμένα 
απευθείας από τη μαστογραφία 

Ευαισθησία:92,6%  [38] 

Support Vector Machines  40 μαστογραφίες, πηγή: βάση ψηφιακών 
μαστογραφιών του πανεπιστημίου του 
Nijmegen  

Χαρακτηριστικά Wavelet   Ευαισθησία:95%  
FP: 60% 

[17] 

Πίνακας 7: Συγκεντρωτικός πίνακας των διαγνωστικών συστημάτων 
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Κεφάλαιο 4 

4. Αλγόριθμος Matching Pursuit 

Αρκετοί  ερευνητές  έχουν  χρησιμοποιήσει  τους  μη  ορθογωνικούς 
μετασχηματισμούς  ως  νέο  τρόπο  κωδικοποίησης  των  σημάτων.  Η 
ανάλυση  ενός  σήματος  από  μια  πλεονάζουσα  (overcomplete)  ομάδα 
συναρτήσεων  μπορεί  να  βελτιώσει  την  αποτελεσματικότητα  της 
συμπίεσης.  Παρ’  όλα  αυτά,  αντίθετα  με  τους  ορθογωνικούς 
μετασχηματισμούς, τα πλήρη αναπτύγματα των σημάτων προφανώς δεν 
είναι μοναδικά. Ο αριθμός των εφικτών αναλύσεων είναι άπειρος,  και η 
εύρεση της καλύτερης λύσης με τη χρήση ορισμένων κριτηρίων είναι ένα 
πρόβλημα NP‐complete. Ορίζουμε ένα διάνυσμα b και ένα πίνακα A  του 
οποίοι το εύρος είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του b. Το πρόβλημα της 
εύρεσης  της  καλύτερης  λύσης  γίνεται  τώρα  ισοδύναμο  με  την  επίλυση 

ε<− bAx , τέτοιο ώστε το x να έχει της λιγότερες μη μηδενικές τιμές  [1]. 
Ο  αλγόριθμος  Matching  Pursuit  (ΜΡ)  ανήκει  στις  sub‐optimal 
προσεγγίσεις,  οι  οποίες  προσεγγίζουν  τη  λύση  σε  αυτό  το NP‐complete 
πρόβλημα  σε  λογικό  χρονικό  διάστημα.  Τα  αναπτύγματα  πλαισίων  [3] 
είναι άλλη μια εναλλακτική πρόταση σε αυτό το πρόβλημα. αν και έχουν 
το  πλεονέκτημα  να  είναι  γραμμικά,  έχουν  πολύ  μικρότερη  ευελιξία  και 
πολύ μεγαλύτερη πολυπλοκότητα απ’ ότι ο ΜΡ.  

Μεταξύ  των  τεχνικών  που  επιτρέπουν  την  ανάλυση  σήματος  με  τη 
χρήση πλεονάζοντος λεξικού, πρέπει να επιλεχθεί η καταλληλότερη για 
τα  υπό ανάλυση  δεδομένα. Ο μετασχηματισμός MP  φαίνεται  να  είναι  ο 
καταλληλότερος  για  την  ανάλυση  εικόνας,  και  αυτό  γιατί  εγγυάται  την 
επαρκώς  γρήγορη  μείωση  της  υπολειπόμενης  ενέργειας,  όταν 
προστίθεται  ένας  νέος  συντελεστής  και  χαρακτηρίζεται  από  μεγάλη 
ευελιξία  στη  χρήση  του  λεξικού  συναρτήσεων  βάσης.  Επιπλέον,  όπως 
συμβαίνει με όλες τις επαναληπτικές μεθόδους,  είναι λιγότερο σύνθετος 
όταν  εφαρμόζεται  σε  μεγάλο  αριθμό  δεδομένων,  όπως  στην  περίπτωση 
των εικόνων και στην περίπτωση χρήσης πλεοναζόντων λεξικών. Τέλος, ο 
αλγόριθμος MP μπορεί να παραλληλοποιηθεί (parallelized).  
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Ο  αλγόριθμος MP  εφαρμόζεται  στην  κωδικοποίηση  εικόνων  [2]  και 
βίντεο  [4]  (αν και στην κωδικοποίηση βίντεο χρησιμοποιείται κυρίως για 
την κωδικοποίηση του σφάλματος εκτίμησης της κίνησης). Ο αλγόριθμος 
MP  έχει  χρησιμοποιηθεί  για  την  αναγνώριση  προσώπων  [5]  για  τη 
συμπίεση  εικόνων  [6]  με  πολύ  καλά  αποτελέσματα,  για  την  ανάλυση 
υφής  της  εικόνας  [7],  για  την  ανίχνευση  κινούμενων  και  μη  σταθερών 
αντικειμένων  σε  εικόνες  SAR  (Spaceborne  Imaging Radar)  [8]  καθώς  και 
για την κωδικοποίηση του χρώματος σε έγχρωμες εικόνες [9].  

4.1. Το μοντέλο της εικόνας 

Για  τη  σωστή  αναπαράσταση  ενός  σήματος,  εγείρεται  η  ανάγκη  της 
γνώσης  κάποιων  χαρακτηριστικών  του  σήματος  και  της  θεώρησης 
κάποιων  παραδοχών.  Η  κυριότερη  παραδοχή  που  γίνεται  στις  εικόνες 
είναι ότι μπορούν να αναπαρασταθούν (ή τουλάχιστον να προσεγγιστούν 
με ένα υπόλοιπο το οποίο μειώνεται όταν αυξάνεται ο αριθμός των όρων) 
ως  ένα  πεπερασμένο  άθροισμα M  συναρτήσεων  βάσης  mg ,  όπου  το M 
είναι μικρότερο από τις διαστάσεις του σήματος: 

∑
−

=

=
1

0

M

m
mmgcs γ  

όπου cm είναι οι συντελεστές πολλαπλασιασμού των συναρτήσεων βάσης. 

Αν  θέλουμε  να  έχουμε  αποτελεσματική  αναπαράσταση,  οι 
συναρτήσεις  βάσης  θα  πρέπει  να  είναι  προσαρμοσμένες  στα 
χαρακτηριστικά των εικόνων, δηλαδή στα περιγράμματα. Οι συναρτήσεις 
αυτές θεωρούνται από πολλούς συγγραφείς  ([10], [11], [12], [13]) ότι είναι 
συνεχείς και ομαλές. Επιπρόσθετα, είναι λογικό να πούμε ότι μια εικόνα 
είναι αμετάβλητη στην περιστροφή, στην κλιμάκωση και στη μετατροπή, 
αφού στις φυσικές εικόνες, τα αντικείμενα και τα περιγράμματα μπορούν 
να  εμφανιστούν  σε  οποιαδήποτε  θέση,  με  οποιοδήποτε  μέγεθος  και  με 
οποιονδήποτε  μετασχηματισμό.  Το  λεξικό  των  συναρτήσεων  βάσης 
πρέπει  να  σχεδιαστεί  σύμφωνα  με  τις  ιδιότητες  της  εικόνας.  Αυτό 
σημαίνει ότι το λεξικό πρέπει να συντίθεται από μια ομάδα συναρτήσεων 
οι οποίες έχουν προκύψει από την αρχική συνάρτηση μέσω περιστροφής, 
κλιμάκωσης  και  μετατροπής.  Επιπλέον,  η  αρχική  συνάρτηση  θα  πρέπει 
να  είναι  ανεξάρτητη  στην  περιστροφή,  στη  μετατροπή  και  στην 
κλιμάκωση έτσι ώστε να αντιστοιχεί στο μοντέλο της εικόνας.  
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4.2. Matching Pursuit 

Η  τεχνική  Matching  Pursuit  προτάθηκε  για  πρώτη  φορά  από  τους 
Mallat  και  Zhang  [14]  για  μονοδιάστατα  σήματα  χρόνου‐συχνότητας.  Η 
μέθοδος αυτή παράγει ένα άθροισμα συναρτήσεων, το οποίο προσεγγίζει 
το  βέλτιστο,  επιλέγοντας  επαναληπτικά  τις  κυματομορφές  από  ένα 
γενικό  λεξικό  (τυπικά  μια  πλούσια  συλλογή  πιθανών  ατόμων  σε  ένα 
πεδίο  Hilbert).  Η  επιλογή  των  συναρτήσεων  επιτελείται  μέσω  μιας 
προοδευτικής βελτίωσης  του σήματος  έτσι ώστε αυτό να προσεγγίσει  το 
αρχικό  μέσω  μιας  επαναληπτικής  διαδικασίας  [15].  Στις  περισσότερες 
εφαρμογές  του MP  χρησιμοποιούνται  συναρτήσεις  Gabor  ή  συμμετρικά 
λεξικά. Σε κάποιες γίνεται χρήση ορθογωνικού MP [10] ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα  μηδενικού  σφάλματος  εκτίμησης,  αν  και  αυτό  είναι  αρκετά 
δύσκολο γιατί αυξάνει πάρα πολύ το υπολογιστικό κόστος.  

4.2.1. Περιγραφή του μετασχηματισμού Matching Pursuit 

Ο  μετασχηματισμός MP  είναι  ένας  άπληστος  (greedy)  αλγόριθμος  ο 
οποίος αποσυνθέτει το σήμα σε ένα γραμμικό συνδυασμό κυματομορφών 
οι οποίες επιλέγονται από ένα πλούσιο λεξικό συναρτήσεων, D. Αυτές οι 
κυματομορφές  επιλέγονται  μέσω  μιας  επαναληπτικής  διαδικασίας  έτσι 
ώστε  να  ταιριάζουν  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  με  τις  δομές  του 
σήματος,  παράγοντας  τελικά  ένα  σχεδόν  τέλειο  συνδυασμό.  Τα 
διανύσματα επιλέγονται ένα προς ένα από το λεξικό, ενώ σε κάθε βήμα 
βελτιστοποιείται το προσεγγιστικό σήμα. 

Ας θεωρήσουμε ένα λεξικό  { } Γ∈= γgD που περιέχει P>NxM διανύσματα, 
και  το  οποίο  έχει  μοναδιαία  νόρμα.  Το  λεξικό  αυτό  εμπεριέχει  NxM 
γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα τα οποία ορίζουν τη βάση του πεδίου 

NxMC   των  σημάτων  με  μέγεθος  NxM.  Η  μέθοδος  MP  ξεκινάει 
προβάλλοντας τη συνάρτηση του σήματος  f σε ένα διάνυσμα  Dg ∈0γ  και 
υπολογίζοντας το υπόλοιπο Rf ([16] και [14]): 

Rfggff += 00, γγ  (4.1) 

όπου το Rf είναι το υπολειπόμενο διάνυσμα μετά από την προσέγγιση του 
f στην κατεύθυνση του  0γg . Αφού το Rf  είναι ορθογώνιο ως προς το  0γg , 
ισχύει:  

22

0
2 , Rfgff += γ   (4.2) 
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Καθώς  ο  σκοπός  είναι  να μειωθεί  το 
2

0
22 , γgffRf −=   πρέπει  να 

επιλεγεί  Dg ∈0γ   τέτοιο  ώστε  το  0, γgf   να  είναι  μέγιστο.  Σε  κάποιες 

περιπτώσεις  δεν  είναι  υπολογιστικά  αποτελεσματικό  να  βρεθεί  η 
βέλτιστη  λύση,  και  αντί  για  αυτήν  υπολογίζεται  μια  λύση  κοντά  στη 
βέλτιστη: 

γ
γ

γ α gfgf ,sup, 0
Γ∈

≥  (4.3) 

όπου  ]( 1,0∈α   είναι  ένας παράγοντας καταλληλότητας  (α=1 σημαίνει ότι 
επιλέγεται η βέλτιστη λύση). 

Ο αλγόριθμος MP είναι ένας επαναληπτικός αλγόριθμος ο οποίος υπο‐
αναλύει  το  υπόλοιπο  Rf,  προβάλλοντάς  το  σε  ένα  διάνυσμα  του  D  το 
οποίο ταιριάζει στο Rf. Αν θεωρήσουμε  ffR =0  και υποθέσουμε ότι το n‐
ιοστής  τάξης  υπόλοιπο  fRn   (n≥0)  έχει  υπολογιστεί,  στην  επόμενη 
επανάληψη θα υπολογιστεί το  Dg n ∈γ  τέτοιο ώστε: 

γ
γ

γ α gfRgR n
n

n ,sup,
Γ∈

≥  (4.4) 

Με αυτή την επιλογή το  fRn  προβάλλεται στο  ngγ  και αναλύεται ως 
εξής: 

fRggfRfR n
nn

nn 1, ++= γγ   (4.5) 

όπου  τα  Rn+1f  και  gγn  είναι  ορθογώνια,  οπότε  και  η  παραπάνω  εξίσωση 
μπορεί να γραφεί: 

2122
, fRgfRfR n

n
nn ++= γ   (4.6) 

Από την [4.5], προκύπτει ότι: 

∑
−

=

+=
1

0
,

N

n

N
nn

n fRggfRf γγ   (4.7) 

και με τον ίδιο τρόπο από τη [4.6] μπορούμε να πούμε ότι το σήμα f είναι: 

∑
−

=

+=
1

0

222 ,
N

n

N
n

n fRgfRf γ  (4.8) 
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όπου  fR N  συγκλίνει εκθετικά στο 0 όταν το n τείνει στο άπειρο. 

Ο  λόγος  σύγκλισης  μειώνεται  καθώς  το  μέγεθος  του  πεδίου  του 
σήματος  αυξάνει.  Από  την  άλλη  πλευρά  ακόμα  και  σε  πεπερασμένα 
πεδία  ένας  άπειρος  αριθμός  επαναλήψεων  είναι  απαραίτητος  για  την 
εξάλειψη  του  υπολοίπου·  μόνο  στον  ορθογωνικό MP  ([17],  [14],  [18])  το 
υπόλοιπο  μπορεί  να  μειωθεί  στο  0  μετά  από  πεπερασμένο  αριθμό 
επαναλήψεων.  

4.2.2. Ιδιότητες του Matching Pursuit 

Αμεταβλητότητα στη μετατροπή (translation) 

Ένα λεξικό D είναι αμετάβλητο στη μετατροπή αν για κάθε  [ ] Dng ∈
r

γ  
και κάθε μετατροπή  ]1..0,1..0[],[ −−∈= NNppp yx

r   ισχύει  ότι  [ ] Dpng ∈−
rr

γ . 
Αν  υπολογίσουμε  το  μετασχηματισμό MP  σε  ένα  λεξικό  το  οποίο  είναι 
αμετάβλητο  στην  μετατροπή,  τότε  ο  μετασχηματισμός  θα  είναι 
αμετάβλητος στη μετατροπή. Δεδομένου του μετασχηματισμού της  f στο 
D,  

[ ] [ ]∑
−

=

+=
1

0
][,

M

m

M
mm

m nfRnggfRnf rrr
γγ  (4.9) 

είναι  εύκολο  να  επιβεβαιώσουμε  [14]  ότι  ο  MP  μετασχηματισμός  του 
[ ] [ ]pnfnf p

rrr
−=  επιλέγει μετατροπή κατά  pr  των ίδιων διανυσμάτων  mg  με 

τους ίδιους συντελεστές ανάλυσης: 

[ ] [ ]∑
−

=

+−=
1

0
][,

M

m
p

M
mm

m
p nfRpnggfRnf rrrr

rr γγ  (4.10) 

Αμεταβλητότητα στην περιστροφή (rotation) 

Κατ’ αναλογία θα έχουμε ένα μετασχηματισμό MP αμετάβλητο στην 
περιστροφή αν επιλέξουμε ένα λεξικό D το οποίο είναι αμετάβλητο στην 
περιστροφή. Ένα λεξικό είναι αμετάβλητο στην περιστροφή αν για κάθε 

[ ] Dng ∈
r

γ  και κάθε  [ ]πϑ 2,0∈  το  [ ] Dnrg ∈⋅
r

ϑγ , όπου  ϑr  είναι ο τελεστής της 
περιστροφής που δίνεται από τον πίνακα: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=
ϑϑ
ϑϑ

ϑ cossin
sincos

r  (4.11) 

Δεδομένης την ανάλυσης της f στο D: 
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[ ] [ ]∑
−

=

+=
1

0
][,

M

m

M
mm

m nfRnggfRnf rrr
γγ  (4.12) 

μπορούμε  να  επιβεβαιώσουμε  ότι  ο  μετασχηματισμός  MP  του 
[ ] [ ]nrfnf rr

⋅= ϑϑ   επιλέγει  μια  περιστροφή  κατά  ϑ   των  ίδιων  διανυσμάτων 

mgγ  με τους ίδιους συντελεστές ανάλυσης: 

[ ] [ ] [ ]nfRnrggfRnf M
M

m
mm

m rrr
ϑϑγγϑ ∑

−

=

+⋅=
1

0
,   (4.13) 

Η ιδιότητα αυτή κάνει τον MP μια χρήσιμη τεχνική για την περιστροφή 
των εικόνων, γιατί απαιτείται μόνο η αλλαγή της θέσης των ατόμων της 
αναδόμησης  όταν  υπολογίζεται  η  κωδικοποιημένη  εικόνα,  αντί  για  την 
εφαρμογή σε κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας του πίνακα περιστροφής. 

Αμεταβλητότητα στην κλιμάκωση (scaling) 

Όπως  και  στις  δύο  προηγούμενες  περιπτώσεις,  ο  MP  είναι  μη 
μεταβλητός  στην  κλιμάκωση  αν  το  λεξικό  των  συναρτήσεων  που 
χρησιμοποιούνται  είναι  μη  μεταβλητό  στην  κλιμάκωση.  Ένα  λεξικό  D 
είναι αμετάβλητο στην κλιμάκωση όταν για κάθε  [ ] Dng ∈

r
γ  και για κάθε 

[ ]max,0 ss∈ ,  ισχύει  ότι  D
s
ng ∈⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
r

γ .  Σε  αυτή  την  περίπτωση  ο 

μετασχηματισμός του  [ ] ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=
s
nfnf s
r

r  θα επιλέξει μια κλιμάκωση κατά s των 

ίδιων διανυσμάτων  mgγ  με τους ίδιους συντελεστές ανάλυσης: 

[ ] [ ]nfR
s
nggfRnf s

M
M

m
mm

m
s

r
r

r
+⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡= ∑

−

=

1

0
, γγ   (4.14) 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο μετασχηματισμός MP είναι μη μεταβλητός 
στην  κλιμάκωση  μόνο  αν  η  κλιμάκωση  εφαρμόζεται  σε  όλο  το  nr .  Αν 
εφαρμοστεί  διαφορετική  κλιμάκωση  για  κάθε  συνιστώσα  του 
διανύσματος, η  ιδιότητα της αμεταβλητότητας στην κλιμάκωση χάνεται. 
Η  αμεταβλητότητα  στην  κλιμάκωση  προσφέρει  έναν  εύκολο  τρόπο  για 
την κλιμάκωση της  εικόνας:  το μόνο που απαιτείται  είναι η αλλαγή της 
παραμέτρου  της  κλίμακας  (η  ίδια  και  για  το  x  και  για  το  y)  κατά  την 
ανακατασκευή της εικόνας και θα προκύψει μια μεγαλύτερη ή μικρότερη 
εικόνα (αν η σταθερά είναι αρνητική). 

Τέλος,  θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  αν  συγκεντρώσουμε  τις  τρεις 
ιδιότητες  αμεταβλητότητας  στην  περιστροφή,  στην  κλιμάκωση  και  στη 
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μετατροπή,  μπορούμε  να  αποκτήσουμε  ένα  πολύ  καλό  εργαλείο  για 
αναγνώριση προτύπων, γιατί οι συντελεστές δεν εξαρτώνται από τη θέση, 
την κατεύθυνση ή το μέγεθος του αντικειμένου.  

Διατήρηση της ενέργειας  

Όταν έχουμε άπειρη ανάλυση, η ενέργεια στο πεδίο μετασχηματισμού 
και η ενέργεια στο πεδίο του χώρου είναι  ίση, όπως φαίνεται και από τη 
σχέση [4.8]. Καθώς: 

0lim =
∞→

fRM
M

 (4.15) 

(λόγω  της  εκθετική  μείωσης  των  συντελεστών),  όταν  το  Μ ∞  η  (4.8) 
μετατρέπεται σε:  

∑
∞

=

=
0

22 ,
n

m
n gfRf γ   (4.16) 

η οποία μιμείται την εξίσωση του Parseval για τις σειρές Fourier. 

Αντιστρεψιμότητα 

Ο  πλήρης  μετασχηματισμός  MP  ανακτά  μια  τέλεια  έκδοση  της 
εικόνας: 

∑
∞

=

=
0

,
m

mm
m ggfRf γγ   (4.17) 

Έτσι  η  εικόνα  f  μπορεί  να  επανακτηθεί  από  τους  συντελεστές MP. 
Όταν όμως η ανάλυση της  εικόνας δεν  είναι πλήρης,  δεν  είναι  εφικτή η 
τέλεια  ανακατασκευή  της  εικόνας,  και  υπάρχει  το  σφάλμα 
ανακατασκευής το οποίο δίνεται από το RMf, όπου Μ είναι ο αριθμός των 
συντελεστών που χρησιμοποιούνται κατά την ανάλυση. 

4.3. Άτομα Gabor 

Στις περισσότερες  έρευνες που  έχουν γίνει για  την ανάλυση εικόνων 
με τη χρήση του MP, η ανάλυση έχει γίνει με τη χρήση των ατόμων Gabor 
λόγω  του  πολύ  καλού  εντοπισμού  στο  πεδίο  του  χρόνου  και  της 
συχνότητας.  Αυτό  προκύπτει  από  το  θεώρημα  της  αβεβαιότητας  του 
Heisenberg. Αν μια συνάρτηση f ανήκει στο L2, τότε ορίζονται η απόκλιση 
στο  πεδίο  του  χρόνου  tσ και  η  απόκλιση  στο  πεδίο  της  συχνότητας  ωσ  
(Fourier). Σύμφωνα με το θεώρημα του Heisenberg ισχύει ότι:  
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4
122 ≥ωσσ t   (4.18) 

Μόνο  στην  περίπτωση  των  ατόμων  Gabor  η  ανισότητα  (4.18)  είναι 
ισότητα.  Λόγω,  λοιπόν,  της  ικανότητας  εντοπισμού  τους  στο  πεδίο  του 
χρόνου και της συχνότητας, τα άτομα Gabor μπορούν να έχουν πολύ καλή 
διακριτική ικανότητα για διαφορετικά είδη υφής.  

Τα άτομα Gabor δίνονται από τη σχέση: 

( ) ( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

+−=
y

N
x

N
i

yx
s

y

y

x

x

eeKyxg
πωπω

π

22
22

2,   (4.19) 

όπου τα  [ ] [ ] 2,,, Ζ∈yxyx ωω . Η σταθερά KS κανονικοποιεί τη νόρμα του g και 
τα  Νx,  Ny  είναι  οι  διαστάσεις  της  εικόνας  κατά  τους  άξονες  x  και  y 
αντίστοιχα. 

Το λεξικό ορίζεται από την ομάδα των ατόμων Gabor gγ, με γ=(s,p,θ), 
και: 

[ ) )yx NNs ,min(,0∈   Παράγοντας κλιμάκωσης   
p=[px,py] όπου  [ )xx Np ,0∈ ,  [ )yy Np ,0∈ Μετατροπή   (4.20) 

[ )πθ ,0∈   Περιστροφή    

όπου  ΝxxNy  είναι  το  μέγεθος  της  εικόνας,  s  είναι  ο  παράγοντας 
κλιμάκωσης ο οποίος χωρίζει τις χωρικές μεταβλητές, p είναι το διάνυσμα 
της  μετατροπής  στο  x  και  στο  y  και  θ  είναι  η  γωνία  περιστροφής  που 
αυξάνει  κατά  5°.  Καθώς  η  εφαρμογή  αυτών  των  παραμέτρων  δεν  είναι 
μεταβατική,  είναι  σημαντικό  να  καθοριστεί  η  σειρά  εφαρμογής  των  εκ 
των προτέρων. Η σωστή σειρά είναι: 

1. Εφαρμογή της μετατροπής κατά  [ ] 2, Ζ∈yx pp . 

2.  Περιστροφή  κατά  (θx5)°  των  παραμέτρων  που  έχουν  υποστεί 
μετατροπή. 

3. Κλιμάκωση των μεταβλητών κατά  NN
s

2 , όπου το s είναι μια διακριτή 
παράμετρος  ][ Ζ∈⋅∈ )(log,0 2 NNNs   και  [ ] Ζ∈∈ )(log,1 2 NNN   (N  είναι  το 
μέγεθος της εικόνας). 

Αυτό οδηγεί στον υπολογισμό των: 
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και gγ=(xγ,yγ). 

Επιλέξαμε  τις  παραμέτρους  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  η  σχετική 
οικογένεια να είναι ένα πλαίσιο του L2(R2) [14]. Διαισθητικά, τα Δθ και Δs 
πρέπει  να  είναι  αρκετά  μικρά  ώστε  να  επιτρέπουν  ως  ένα  βαθμό  την 
αλληλοεπικάλυψη  μεταξύ  των  γειτονικών  μορφών  στο  πεδίο  Fourier, 
όπως φαίνεται και στην Εικόνα 31. Σε αυτή την εικόνα φαίνεται ότι για να 
καλυφθεί όλο το διάστημα με τις συναρτήσεις Gabor είναι απαραίτητη η 
αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των ατόμων. Αν το ϑ  έχει πολύ μεγάλο βήμα, 
η μπλε αλληλοεπικάλυψη είναι ανεπαρκής. Το ίδιο συμβαίνει και με την 
ακτίνα,  η  οποία  είναι  αντιστρόφως  ανάλογη  προς  τον  παράγοντα 
διεύρυνσης  (κόκκινη αλληλοεπικάλυψη), και η οποία επίσης προκαλεί τη 
μετατόπιση  στη  συχνότητα  (ω=ω0/s  όπου  ω0  είναι  η  συχνότητα 
διαμόρφωσης  και  s  είναι  ο  παράγοντας  κλιμάκωσης).  Το  βήμα  του  s 
πρέπει  να  είναι  αρκετά  μικρό  για  να  επιτρέπει  την  αλληλοεπικάλυψη 
μεταξύ  των  γειτονικών  ατόμων  στο  πεδίο  Fourier.  Το  γεγονός  ότι  η 
οικογένεια είναι πλήρης αποδεικνύεται στο [19]. 
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Εικόνα 31: Σχεδιάγραμμα αλληλοεπικαλύψεων για την πλήρη κάλυψη του 
χώρου. 

Τα  άτομα  Gabor  έχουν  την  ιδιότητα  να  είναι  αμετάβλητα  στην 
περιστροφή,  στην  κλιμάκωση  και  στη  μετατροπή.  Έτσι  και  ο 
μετασχηματισμός  MP  παρουσιάζει  τις  ίδιες  ιδιότητες.  Αν  και  αυτό  το 
λεξικό  είναι  πλήρες,  για  την  κοινή  κλιμάκωση  των  συνιστωσών  x  και y 
είναι απαραίτητη η χρήση, διαφορετικής διεύρυνσης για κάθε συνιστώσα, 
έτσι ώστε τελικά να ανιχνευθούν τόσο οι στενές όσο και οι ευρείες δομές 
σε μια εικόνα, χωρίς να απαιτείται η χρήση πολλών μικρών ατόμων για 
την κωδικοποίησή τους, αλλά ενός επιμηκυσμένου. 

4.4. Ανισοτροπικά εκλεπτυσμένα άτομα Gabor 
(Anisotropic refined Gabor atoms) 

Η χρήση των λεξικών που βασίζονται στην ανισοτροπική εκλέπτυνση 
των ατόμων Gabor  προτάθηκε από  τους Vandergheynst  και Frossard  [20] 
με σκοπό να κωδικοποιηθούν αποδοτικότερα οι ακμές στις εικόνες.  
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Ένα  άτομο  Gabor  ανισοτροπικά  εκλεπτυσμένο  (anisotropic  refined 
Gabor atom) (AR) ορίζεται ως ο συνδυασμός μιας gaussian συνάρτησης και 
της δεύτερης παραγώγου της:  

)(2 22

)24(),( yxexKyxg +−−=γ   (4.23) 

όπου Κ είναι η σταθερά κανονικοποίησης έτσι ώστε οι συναρτήσεις βάσης 
να έχουν μοναδιαία νόρμα. Θεωρώντας ότι η εικόνα έχει μέγεθος Nx×Ny 
pixels,  ορίζουμε  μια  ομάδα  παραμέτρων  γ=(p,  s,  θ)  η  οποία  είναι 
απαραίτητη για τη δημιουργία όλου του λεξικού: 

p=[px, py] όπου px ε [0,Nx), py ε [0,Ny)   μετατροπή 

s=[sx, sy]            παράγοντας κλιμάκωσης 

θ ε [0, π)            περιστροφή 

όπου  το  διάνυσμα  της  μετατροπής  p  ορίζει  το  κέντρο  του  ατόμου  στην 
εικόνα, το διάνυσμα s ορίζει την κλιμάκωση sx κατά τον άξονα x και sy την 
κλιμάκωση στον άξονα y και θ είναι η γωνία περιστροφής.  

4.5. Gaussian Άτομα  

Η χρήση αυτού του λεξικού, το οποίο βασίζεται σε συναρτήσεις gauss, 
χρησιμοποιείται κυρίων για την κωδικοποίηση των βασικών συχνοτήτων 
(baseband)  της  εικόνας.  Tα  άτομα  AR  είναι  κατάλληλα  για  την 
κωδικοποίηση του περιγράμματος της εικόνας, αλλά δεν κωδικοποιούν τις 
χαμηλές συχνότητες.  

Η σχέση που ορίζει τα άτομα Gauss είναι η εξής: 

)( 22

2),( yxKeyxg +−=γ   (4.24) 

όπου γ είναι η ομάδα των παραμέτρων που δημιουργούν το λεξικό και Κ 
είναι μια σταθερά που κανονικοποιεί τη νόρμα του g. Θεωρώντας ότι τα 
άτομα Gauss έχουν την ίδια κλιμάκωση ορίζουμε τις παραμέτρους xγ and 
yγ: 

NN
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pxpxx
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σγ  (4.25) 
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όπου sx=sy=s επειδή επιλέχθηκαν ισοτροπικά άτομα.  

4.6. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του 
μετασχηματισμού Matching Pursuit 

Το  κύριο  μειονέκτημα  του  αλγόριθμου  Matching  Pursuit  είναι  το 
μεγάλο  υπολογιστικό  κόστος  που  απαιτείται  για  την  εφαρμογή  της 
κωδικοποίησης.  Κάθε  επανάληψη  απαιτεί  O(NlogN)  πράξεις  όταν 
εφαρμόζεται σε ένα σήμα με Ν δείγματα  ([14] και  [21]). Το υπολογιστικό 
κόστος εξαρτάται αρκετά όχι μόνο από το μέγεθος του σήματος αλλά και 
από  την  πολυπλοκότητά  του.  Όσο  περισσότερο  πολύπλοκο  είναι  τόσο 
περισσότερες  επαναλήψεις  απαιτούνται  για  να  προσεγγιστεί.  Για  να 
ξεπεραστεί  το  συγκεκριμένο  πρόβλημα  θα  μπορούσαν  να 
χρησιμοποιηθούν  παράλληλοι  γενετικοί  αλγόριθμοι.  Το  υψηλό 
υπολογιστικό κόστος του MP εξισορροπείται από τη συνοπτική και ακριβή 
περιγραφή  του  σήματος  υπό  ανάλυση  με  ένα  σχετικά  μικρό  αριθμό 
συνιστωσών.  

Συγκρίνοντας  τον  αλγόριθμο  MP  με  τους  τυπικούς  αλγόριθμους 
wavelet,  προκύπτει  ότι  το  κύριο  πλεονέκτημα  των  προσαρμοσμένων 
χαρακτηριστικών υφής,  όπως προκύπτουν από  τον αλγόριθμο MP,  είναι 
ότι παρέχουν μια ακριβή αποτύπωση των χαρακτηριστικών υφής και  ότι 
είναι  αποδοτικά.  Αυτό  γίνεται  γιατί  μέσω  του  αλγόριθμου  ΜΡ  είναι 
δυνατή η καταλληλότερη αναπαράσταση της εικόνας με τους λιγότερους 
απαραίτητους  συντελεστές.  Το  κύριο  πλεονέκτημα  του  αλγόριθμου ΜΡ, 
είναι  η  ικανότητά  του  να  δημιουργεί  μια  περιεκτική  περιγραφή  του 
σήματος  υπό  ανάλυση  με  ένα  σχετικά  μικρό  αριθμό  στοιχείων–
παραμέτρων. Η ανάλυση αυτή γίνεται χωρίς την εκ των προτέρων γνώση 
του περιεχομένου των παραμέτρων του σήματος.  

Η ελευθερία στην επιλογή του λεξικού είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό 
πλεονέκτημα  του  αλγόριθμου MP.  Επιτρέπει  τη  δημιουργία  συνοπτικών 
προσεγγίσεων πολλαπλών  τύπων σημάτων  και  άρα παρέχει  ευέλικτους 
τρόπους για την ανάλυση των σημάτων.  

Εν  κατακλείδι  η  προσαρμοσμένη  προσέγγιση  που  παρέχει  ο 
αλγόριθμος MP είναι ένα ευέλικτο και δυνατό εργαλείο για την ανάλυση 
των  ιατρικών  εικόνων.  Επιτρέπει  την  αναγνώριση,  εξαγωγή  και 
περιγραφή των συστατικών της εικόνας.  
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4.7. Υλοποιήσεις  

Λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας του αλγόριθμου MP και ιδιαίτερα 
για  μεγάλα  αρχεία  σημάτων  όπως  είναι  οι  εικόνες  η  υλοποίησή  του 
βασίστηκε στη θεωρία των γενετικών αλγορίθμων.  

4.7.1. Γενετικοί αλγόριθμοι 

Οι  γενετικοί  αλγόριθμοι  ΓΑ  (Genetic  Algorithms  –  GA)  είναι  ένα 
εργαλείο  για  αναζήτηση  και  βελτίωση  της  μεθοδολογίας  ([22],  [23],  [25], 
[30] και [31]) το οποίο έχει πολύ καλές εφαρμογές τόσο στο επιστημονικό 
πεδίο  όσο  και  στον  τομέα  των μηχανικών  ([26]‐[29]). Οι  ΓΑ προτάθηκαν 
από τον Holland [27] και λειτουργούν με βάση την αρχή του Δαρβίνου για 
τη  φυσική  επιλογή:  η  «επιβίωση  του  ισχυρότερου»  [24].  Αυτή  η  μέθοδος 
για  την  αναζήτηση  της  βέλτιστης  λύσης,  η  οποία  έχει  προκύψει  από  το 
βιολογικό πρότυπο,  δεν  δίνει  το  βέλτιστο  αποτέλεσμα αλλά  ένα  σχεδόν 
βέλτιστο  (suboptimal),  το  οποίο  τείνει  στο  βέλτιστο  όταν  ο  αριθμός  των 
επαναλήψεων  που  απαιτούνται  στην  αναζήτηση  τείνει  στο  άπειρο.  Ο 
τελικός στόχος είναι να βρεθεί ένας συμβιβασμός μεταξύ της ταχύτητας 
και της ακρίβειας και να μεγιστοποιηθεί η σχέση αυτή.  

4.7.1.1. Γενική δομή των γενετικών αλγορίθμων 

Οι ΓΑ προέρχονται από το μηχανισμό της φυσικής επιλογής, όπου το 
δυνατότερο  άτομο  είναι  πιθανόν  ο  νικητής  σε  ένα  ανταγωνιστικό 
περιβάλλον και είναι λειτουργία ανάλογη της φυσικής εξέλιξης. Με τους 
ΓΑ  ισχυριζόμαστε  ότι  βρίσκουμε,  μέσω  της  μεθόδου  της  γενετικής 
εξέλιξης,  τη  βέλτιστη  λύση,  η  οποία  αναπαρίσταται  από  τον  τελικό 
νικητή.  

Στους ΓΑ υπάρχει μια ομάδα παραμέτρων, η οποία ορίζει τις πιθανές 
διαθέσιμες  λύσεις.  Αυτές  οι  πιθανές  λύσεις  θεωρούνται  ως  ξεχωριστά 
άτομα,  και  οι  παράμετροι  που  ορίζουν  τις  λύσεις  αυτές  ορίζονται  ως 
γονίδια.  Η  «δύναμη»  κάθε  χρωμοσώματος  αντικατοπτρίζεται  από  μια 
τιμή στενά συνδεδεμένη με την αντικειμενική τιμή της λύσης.  

Από έναν αρχικό πληθυσμό, ο οποίος είναι συχνά τυχαία επιλεγμένος, 
ο  αλγόριθμος  παράγει  τη  γενετική  εξέλιξη  ‐μέσω  μεταλλάξεων  και 
διασταυρώσεων‐ και σε κάθε επανάληψη το καλύτερο χρωμόσωμα επιζεί 
και το αμέσως επόμενο καλύτερο διασταυρώνεται και αποκτά απογόνους. 
Επίσης,  κάποιες  μεταλλάξεις,  του  καλύτερου  χρωμοσώματος 
τοποθετούνται  στην  επόμενη  γενιά.  Η  διαδικασία  αυτή 
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επαναλαμβάνεται,  και  σε  κάθε  επανάληψη  η  λύση  βελτιώνεται  και 
πλησιάζει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

4.7.1.2. Ο γενετικός αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε 

Τα στάδια αυτού του αλγορίθμου είναι: η τυχαία επιλογή του αρχικού 
πληθυσμού,  ο  υπολογισμός  και  η  τοποθέτηση  του  καταλληλότερου 
ατόμου  στην  επόμενη  γενιά,  η  σύγκριση  των  υπόλοιπων  ατόμων  ανά 
ζεύγη,  και  η  τοποθέτηση  του  καταλληλότερου  ζεύγους  στη  δεξαμενή 
επανασυνδυασμού  των  γονιδίων.  Στη  συνέχεια,  κάθε  άτομο  σε  αυτή  τη 
δεξαμενή  διασταυρώνεται  τυχαία  με  τα  υπόλοιπα  και  οι  απόγονοι 
περνούν στην  επόμενη γενιά. Η  διαδικασία αυτή  επαναλαμβάνεται  έως 
ότου επιτευχθεί ευστάθεια. 

Ο αλγόριθμος ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 

1. Δημιουργούνται  τυχαία Ν ακολουθίες  του αρχικού πληθυσμού  (το Ν 
είναι ένας μικρός περιττός αριθμός, ο αριθμός χρωμοσωμάτων). 

2. Αξιολογείται  η  καταλληλότητα  κάθε  ακολουθίας,  επιλέγεται  η 
καλύτερη  λύση  ανάλογα  με  την  καταλληλότητα,  τοποθετείται  στη 
θέση Ν και στέλνεται χωρίς καμία αλλαγή στην επόμενη γενιά. 

3. Οι υπόλοιπες γειτονικές ακολουθίες  του πληθυσμού  εξαναγκάζονται 
να  συναγωνιστούν  μεταξύ  τους  για  την  επιβίωση.  Η  καλύτερη 
ακολουθία  μεταξύ  των  ακολουθιών  n  και  n+1  (όπου  το  n  βρίσκεται 
μεταξύ  1  και  Ν‐2)  τοποθετείται  στη  δεξαμενή  επανασυνδυασμού. 
Όταν όλες οι τοπικές συγκρίσεις έχουν ολοκληρωθεί, υπάρχουν (N‐1)/2 
ακολουθίες  στη  δεξαμενή  επανασυνδυασμού,  οι  οποίες 
πολλαπλασιάζονται με πιθανότητα ίση με 1.0 και τοποθετούνται στην 
επόμενη  γενιά.  Οι  τοπικές  συγκρίσεις  εμπλουτίζουν  τη  δαρβινική 
άποψη  του  ΓΑ  «επιβίωση  του  ισχυρότερου»  και  αυτό  γιατί 
διασφαλίζουν ότι οι καλύτερες λύσεις στον πληθυσμό επιβιώνουν. 

4. Στο σημείο αυτό υπάρχουν [(N‐1)/2]+1 ακολουθίες στην επόμενη γενιά 
και  οι  υπόλοιπες  (N‐1)/2  ακολουθίες  δημιουργούνται  τυχαία, 
μεταλλάσσοντας την καλύτερη ακολουθία με μια πιθανότητα p’mutate, η 
οποία  σχετίζεται  με  το  διάστημα  διακύμανσης  που  ορίζεται  από  το 
χρήστη. 

5. Επιστροφή στο βήμα 2 μέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση, δηλαδή έως ότου 
καμία  από  τις  ακολουθίες  του  πληθυσμού  δεν  διαφέρει  από  την 
τρέχουσα καλύτερη λύση περισσότερο από τέσσερις μονάδες σε κάθε 
γονίδιο, ή μέχρι να επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός των επαναλήψεων, 
ο  οποίος  έχει  καθοριστεί  από  το  χρήστη.  Αν  ολοκληρωθούν  οι 
επαναλήψεις,  ο  αλγόριθμος  σταματά  και  επιστρέφει  το  καλύτερο 
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άτομο.  Αν  έχει  επιτευχθεί  ευστάθεια  πριν  ολοκληρωθούν  οι 
επαναλήψεις τότε ο αλγόριθμος προχωρά στο βήμα 6. 

6. Η  καλύτερη  λύση  τοποθετείται  σε  μια  δεύτερη  «αρχική  γενιά», 
δημιουργούνται  οι  υπόλοιπες  Ν‐1  ακολουθίες  τυχαία  και  ξεκινά  ο 
κύκλος  ξανά  έως  ότου  ο  μέγιστος  αριθμός  των  γενεών  επιτευχθεί. 
Αυτό είναι απαραίτητο για τη δημιουργία ενός εξελίξιμου πληθυσμού 
και άρα ενός πληθυσμού ο οποίος είναι ικανός να προσαρμόζεται στο 
περιβάλλον. Όταν ο πληθυσμός φτάσει σε κατάσταση ευστάθειας, δεν 
έχει  τη  δυνατότητα  να  προσαρμόζεται  στο  περιβάλλον.  Μπορεί  να 
επιτευχθεί  η  ευστάθεια  επειδή  η  τρέχουσα  λύση  είναι  η  καλύτερη 
εφικτή  λύση  ή  απλά  επειδή  υπήρχαν  μόνο  αδύναμα  άτομα.  Η 
επαναρχικοποίηση του πληθυσμού τον καθιστά πιο δυναμικό και άρα 
πιο  προσαρμόσιμο.  Χωρίς  την  επαναρχικοποίηση,  ο  πληθυσμός  δεν 
μπορεί  να  είναι  εξελίξιμος  και  άρα  δεν  μπορεί  να  προσεγγίσει  τη 
βέλτιστη  λύση.  Έτσι,  αρχικοποιώντας  τον  πληθυσμό  ξανά, 
διατηρώντας το δυνατότερο άτομο, δίνονται περισσότερες δυνατότητες 
για την επίτευξη καλύτερης λύσης. 

Ένα  γενικό  διάγραμμα  του  αλγορίθμου  φαίνεται  στην  παρακάτω 
εικόνα (Εικόνα 32). Ο αλγόριθμος έχει δύο δυνατές διακλαδώσεις: η πρώτη 
βασίζεται  στις  μεταλλάξεις  του  ισχυρότερου  για  τον  έλεγχο  της 
δυνατότητας  μετάλλαξης  σε  κάποιο  καλύτερο/δυνατότερο  άτομο,  και  η 
δεύτερη διακλάδωση βασίζεται στη διασταύρωση των επόμενων δυνατών 
ατόμων για τον έλεγχο του εάν οι απόγονοι έχουν καλύτερη απόδοση από 
τα αρχικά άτομα. 



Κεφάλαιο 4 – Αλγόριθμος Matching Pursuit 
 

 128 

 
Εικόνα 32: Γενικό διάγραμμα των γενετικών αλγορίθμων 

4.7.1.3. Παράμετροι του αλγορίθμου 

Πριν προχωρήσουμε στον προγραμματισμό του αλγορίθμου θα πρέπει 
να  καθοριστούν  κάποιες  παράμετροι,  έτσι  ώστε  να  διευκολυνθεί  η 
διεργασία του προγραμματισμού. 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει  να  καθοριστεί  είναι  τα  όρια  μέσα  στα 
οποία θα αναζητηθεί η λύση. Όσο πιο στενά είναι τα όρια αυτά, τόσο πιο 
γρήγορα  θα  συγκλίνει  ο  αλγόριθμος  στην  καλύτερη  λύση.  Η  ιδεατή 
περίπτωση είναι τα όρια να είναι εκ των προτέρων γνωστά, αλλιώς είναι 
απαραίτητο να υπολογιστούν ή να εκτιμηθούν. 
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Η  δεύτερη  παράμετρος  που  πρέπει  να  καθοριστεί  είναι  ο  αρχικός 
πληθυσμός. Αν επιλεγεί ένας ικανοποιητικός, υψηλός αριθμός γενεών, ο 
αρχικός  πληθυσμός  δεν  επηρεάζει  το  τελικό  αποτέλεσμα.  Η  συνθήκη 
αυτή είναι πολύ σημαντική, και καθώς για τους γενετικούς αλγόριθμους 
δεν  παίζει  σημαντικό  ρόλο,  η  καλύτερη  επιλογή  είναι  η  τυχαία 
αρχικοποίηση του πληθυσμού.  

Το  τρίτο  χαρακτηριστικό  είναι  το  εύρος  των  μεταλλάξεων.  Οι 
μεταλλάξεις είναι κρίσιμες προκειμένου για τη γρήγορη προσέγγιση της 
λύσης.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  οι  μεταλλάξεις  υλοποιούνται 
χρησιμοποιώντας  ένα  τυχαίο αριθμό  ο  οποίος  ανήκει  στο  διάστημα  που 
ορίζεται από τη διακύμανση: 

mutation є [‐var, var]  (4.27) 

Για τα μεγάλα διαστήματα δεδομένων η παράμετρος var επιλέγεται να 
είναι  το  10%  του  συνόλου  του  διαστήματος.  Αν  το  διάστημα  των 
δεδομένων  είναι  τόσο  μικρό  ώστε  το  10%  είναι  μικρότερο  της  μονάδας, 
τότε,  επειδή ο αλγόριθμος είναι διακριτός, με διακύμανση μικρότερη της 
μονάδας  δεν  θα  υπάρχουν  μεταλλάξεις.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  οι 
επιλογές  για  την  τιμή  της  διακύμανσης  είναι  1  (ελάχιστο)  ή  2.  Η  τιμή 
διακύμανσης  2  σημαίνει  ότι  ο  αλγόριθμος  έχει  πιθανότητα  50%  να  μη 
μεταλλαχτεί και 50% πιθανότητα να αντιγραφεί. 

Άλλο  ένα  χαρακτηριστικό  το  οποίο  θα  πρέπει  να  καθοριστεί  είναι  η 
διασταύρωση  των  χρωμοσωμάτων.  Αυτό  γίνεται  για  τον  έλεγχο  της 
πιθανότητας  κάποιος  από  τους  απογόνους  που  θα  προκύψουν  από  τις 
διασταυρώσεις,  να  οδηγήσει  τον  αλγόριθμο  στη  βέλτιστη  λύση.  Για  να 
πραγματοποιηθεί  αυτή  η  διασταύρωση,  για  κάθε  γονίδιο,  ένας  τυχαίος 
αριθμός  αποφασίζει  αν  θα παραμείνει  το  γονίδιο  ή  όχι.  Αυτό  κάνει  τον 
πληθυσμό  πιο  δυναμικό  και,  καθώς  παραμένουν  τα  γονίδια  από  τα 
δυνατότερα άτομα, ο πληθυσμός γίνεται καταλληλότερος. 

4.7.1.4. Πλεονεκτήματα των γενετικών αλγορίθμων  

Ο  ακριβής  υπολογισμός  όλων  των  παραγόντων,  οι  οποίοι  είναι 
απαραίτητοι για τον ολοκληρωμένη αναζήτηση στον αλγόριθμο ΜΡ, είναι 
ένα πρόβλημα με μεγάλο υπολογιστικό κόστος.  

Οι ΓΑ είναι κατάλληλοι για το μετασχηματισμό ΜΡ γιατί συγκλίνουν 
ανεξάρτητα  από  τη  θέση  των  τοπικών  ελαχίστων  στο  πρόβλημα.  Το 
μειονέκτημα  αυτών  των  αλγορίθμων  είναι  ότι  ο  βαθμός  σύγκλισης 
βασίζεται κατά κύριο λόγο στη στατιστική. Δεν είναι γνωστό πόσο κοντά 
στη βέλτιστη είναι η επιλεγμένη λύση. Παρ’ όλα αυτά, έχει αποδειχθεί ότι 
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οι  άπληστοι  αλγόριθμοι  συγκλίνουν  ακόμα  και  όταν  η  λύση  που 
επιλέγεται σε κάθε επανάληψη δεν είναι η βέλτιστη  [32]. Έτσι η επιλογή 
των  ΓΑ  μειώνει  το  ρυθμό  σύγκλισης  και  δεν  προκαλεί  απόκλιση  του 
αλγορίθμου.  

Η  χρήση  των  ΓΑ  στο  πλαίσιο  του  αλγόριθμου MP  για  την  ανάλυση 
εικόνων  προτάθηκε  από  τους  Figueras  i  Ventura  et  al.  [33].  Ο  ΓΑ 
χρησιμοποιεί  τις  παραμέτρους  των  ατόμων  (μετατροπή,  κλιμάκωση  και 
περιστροφή)  ως  γονίδια.  Κάθε  ομάδα  πέντε  παραμέτρων  ορίζουν  ένα 
άτομο Nind.  Το  σύνολο  των Nind  ατόμων που αξιολογούνται  τη  δεδομένη 
στιγμή  είναι  ο  πληθυσμός.  Τα  άτομα  ενός  πληθυσμού  αποκτούν 
απογόνους  μέσω  των  διασταυρώσεων,  των  μεταλλάξεων  και  μέσω  της 
επικράτησης  του  καταλληλότερου. Με  αυτό  τον  τρόπο  προκύπτει  η  νέα 
γενιά  του  πληθυσμού.  Ο  αλγόριθμος  συνεχίζει  να  εκτελείται  έως  ότου 
ένας  συγκεκριμένος  αριθμός Ng  γενεών  καλυφθεί  ή  όταν  επιτευχθεί  το 
ελάχιστο σφάλμα. 

Η  υπολογιστική  πολυπλοκότητα  των  ΓΑ  εξαρτάται  άμεσα  από  τον 
αριθμό των ατόμων στον πληθυσμό και τον αριθμό των επαναλήψεων. Ο 
αριθμός των υπολογισμών που πρέπει να γίνονται σε κάθε βήμα για να 
υπολογιστεί ο συντελεστής του MP  είναι Nind*Ng‐Ng+1. Από τη μια γενιά 
στην επόμενη, κάποια άτομα διατηρούνται χωρίς καμία αλλαγή λόγω της 
τυχαιότητας  των  μεταλλάξεων  και  των  διασταυρώσεων.  Στην 
πραγματικότητα  ο  υπολογισμός  του  νικητή  γίνεται  μόνο  μια  φορά, 
δεδομένου ότι στη συνέχεια περνά από τη μια γενιά στην επόμενη. Σε ένα 
γενικό λεξικό,  όπου τα άτομα του λεξικού δεν  είναι συνδεδεμένα και  το 
μέγεθός  τους  μπορεί  να  θεωρηθεί  ίσο  με  το  μέγεθος  της  εικόνας  Ν,  οι 
υπολογισμοί που πρέπει να γίνουν είναι Ν γινόμενα και αθροίσματα. Η 
τελική υπολογιστική πολυπλοκότητα των ΓΑ είναι:  

O(NxNindxNg)  (4.28) 

Η πολυπλοκότητα αυτή είναι πολύ μικρότερη από την εφαρμογή του 
πλήρους αλγόριθμου ΜΡ. Για τον πλήρη αλγόριθμο ΜΡ, σύμφωνα με τον 
ορισμό  του,  σε  κάθε  επανάληψη  πρέπει  να  ανατρέξουμε  σε  όλες  τις 
συναρτήσεις που  ορίζουν  το  λεξικό  για  να παραχθούν  όλα  τα  γινόμενα 
μεταξύ των ατόμων του λεξικού και του σήματος. Έτσι, η πολυπλοκότητα 
μιας πλήρους επανάληψης στον ΜΡ εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος του 
λεξικού  επί  την πολυπλοκότητα  ενός γινομένου. Στη γενική περίπτωση, 
τα γινόμενα που πρέπει να υπολογιστούν αφορούν σε όλα τα pixels  της 
εικόνας. Σε αυτή την περίπτωση η πολυπλοκότητα είναι:  

O(NFxN)  (4.29) 
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όπου Ν=sizex x sizey, με sizex και sizey να ορίζουν το μέγεθος της εικόνας 
και NF είναι ο αριθμός των συναρτήσεων στο λεξικό. 
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Κεφάλαιο 5 

5. Νευρωνικά δίκτυα 

5.1. Εισαγωγή 

Ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο (ΝΔ) (Artificial Neural Network ‐ ANN) 
είναι  ένα  σύστημα  επεξεργασίας  πληροφοριών,  το  οποίο  είναι 
εμπνευσμένο  από  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  λειτουργούν  τα  βιολογικά 
νευρικά  συστήματα  ‐όπως  για  παράδειγμα  ο  εγκέφαλος  επεξεργάζεται 
τις  πληροφορίες.  Το  στοιχείο  κλειδί  ενός ΝΔ  είναι  η  δομή  επεξεργασίας 
των  πληροφοριών.  Αποτελείται  από  ένα  μεγάλο  αριθμό,  πολλαπλώς 
συνδεδεμένων στοιχείων (νευρώνες), τα οποία λειτουργούν ως μονάδα για 
να  λύσουν  εξειδικευμένα  προβλήματα.  Τα  NΔ,  όπως  και  οι  άνθρωποι, 
μαθαίνουν  από  τα  παραδείγματα.  Ένα NΔ  παραμετροποιείται  για  μια 
συγκεκριμένη  εφαρμογή,  όπως  η  αναγνώριση  προτύπων  ή  η 
κατηγοριοποίηση  δεδομένων,  μέσω  μιας  διαδικασίας  εκμάθησης.  Η 
εκμάθηση  στα  βιολογικά  συστήματα  εμπεριέχει  ρυθμίσεις  στις  νευρικές 
συνάψεις, οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των νευρώνων, το οποίο ισχύει και 
για τα NΔ. [1] 

5.2. Πλεονεκτήματα των νευρωνικών δικτύων 

Τα ΝΔ με την ικανότητά τους να αντλούν πληροφορίες από περίπλοκα 
ή ανακριβή δεδομένα μπορούν να αξιοποιηθούν στην εξαγωγή προτύπων 
και στην αναγνώριση τάσεων οι οποίες είναι εξαιρετικά σύνθετες για να 
αναγνωριστούν  είτε  από  ανθρώπους  είτε  από  υπολογιστικές  τεχνικές. 
Ένα  εκπαιδευμένο  ΝΔ  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  «ειδικός»  στην  υπό 
ανάλυση  κατηγορία  πληροφοριών.  Ο  ειδικός  αυτός  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  στη  συνέχεια  για  να  παρέχει  προγνώσεις  σε  νέες 
συνθήκες.  

Άλλα πλεονεκτήματα των ΝΔ είναι:  
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1. Προσαρμοσμένη  εκμάθηση:  Η  ικανότητα  να  μαθαίνουν  τον 
τρόπο με τον οποίο επιτελούνται διάφορες πράξεις με βάση τα 
δεδομένα εκπαίδευσης ή την ήδη υπάρχουσα εμπειρία.  

2. Αυτο‐οργάνωση:  Ένα NΔ  μπορεί  να  δημιουργήσει  τη  δική  του 
οργάνωση  ή  αναπαράσταση  των  πληροφοριών  που  δέχεται 
κατά τη διάρκεια της περιόδου εκμάθησης.  

3. Λειτουργία  σε  πραγματικό  χρόνο:  Οι  υπολογισμοί  των  ΝΔ 
γίνονται  παράλληλα.  Έχουν  κατασκευαστεί  αρκετές  συσκευές 
οι οποίες εκμεταλλεύονται αυτήν ακριβώς την ιδιότητα.  

4. Ανοχή  στο  σφάλμα  μέσω  κωδικοποίησης  της  πλεονάζουσας 
πληροφορίας. 

5.3. Ανθρώπινοι και Τεχνητοί Νευρώνες 

5.3.1. Διαδικασία εκμάθησης του ανθρώπινου εγκεφάλου 

Υπολογίζεται  ότι  ο  ανθρώπινος  εγκέφαλος  περιέχει  πάνω  από  100 
δισεκατομμύρια νευρώνες (1011) και 1014 συνάψεις στο ανθρώπινο νευρικό 
σύστημα. Μελέτες στην ανατομία του εγκεφάλου δείχνουν ότι υπάρχουν 
περισσότερες από 1000 συνάψεις σε κάθε είσοδο και έξοδο του νευρώνα.  

Οι  περισσότεροι  νευρώνες  έχουν  δενδροειδείς  δομές  οι  οποίες 
ονομάζονται δενδρίτες,  και  είναι αυτές που δέχονται  τα σήματα εισόδου 
από  τους  άλλους  νευρώνες  μέσω  συνδέσεων,  των  επονομαζόμενων 
συνάψεων.  Μερικοί  νευρώνες  επικοινωνούν  μόνο  με  μερικούς 
γειτονικούς, ενώ άλλοι συνδέονται με χιλιάδες άλλους. 

Ο νευρώνας (Εικόνα 33) απαρτίζεται από τρία μέρη: 

1. το κυτταρικό σώμα, 
2. τις διακλαδώσεις οι οποίες ονομάζονται δενδρίτες και σκοπός τους 
είναι να λαμβάνουν το σήμα, και 

3. έναν  άξονα  ο  οποίος  μεταφέρει  την  έξοδο  του  νευρώνα  στους 
δενδρίτες των άλλων νευρώνων. 
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Εικόνα 33: Στοιχεία του νευρώνα 

Πολλά  πράγματα  σχετικά  με  τη  λειτουργία  του  ανθρώπινου 
εγκεφάλου  είναι  άγνωστα  και  για  το  λόγο  αυτό  οι  θεωρίες  ποικίλουν. 
Στον  ανθρώπινο  εγκέφαλο,  ένας  τυπικός  νευρώνας  συγκεντρώνει  τα 
σήματα από άλλους νευρώνες μέσω των δενδριτών. Ο νευρώνας στέλνει 
δυναμικά  δράσης  μέσω  μακρών  και  λεπτών  αξόνων  οι  οποίοι 
διαχωρίζονται σε χιλιάδες διακλαδώσεις. Στο τέλος κάθε διακλάδωσης, η 
σύναψη  μετατρέπει  το  δυναμικό  του  άξονα  σε  ηλεκτρικά  δυναμικά  τα 
οποία  αναστέλλουν  ή  διεγείρουν  τους  συνδεδεμένους  νευρώνες.  Όταν 
ένας νευρώνας λαμβάνει μια νέα είσοδο διέγερσης, στέλνει ένα δυναμικό 
δράσης  στον  άξονά  του.  Η  εκμάθηση  λαμβάνει  χώρα  αλλάζοντας  την 
αποτελεσματικότητα  των  συνάψεων  έτσι  ώστε  να  αλλάζει  η  επίδραση 
ενός νευρώνα σε κάποιον άλλο. 

5.3.2. Από τους ανθρώπινους στους τεχνητούς νευρώνες 

Για  την  προσομοίωση  των  ανθρώπινων  νευρωνικών  δικτύων 
καταγράφονται αρχικά τα βασικά χαρακτηριστικά των νευρώνων και των 
διασυνδέσεών  τους.  Στη  συνέχεια  προγραμματίζεται  ο  υπολογιστής  για 
την προσομοίωση αυτών των χαρακτηριστικών. Παρ’ όλα αυτά, επειδή η 
γνώση για τους νευρώνες είναι ελλιπής και οι υπολογιστικές δυνατότητες 
περιορισμένες,  τα  μοντέλα  (Εικόνα  34)  που  έχουν  δημιουργηθεί  είναι 
αδρές απομιμήσεις των πραγματικών εγκεφαλικών νευρωνικών δικτύων. 
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Εικόνα 34: Το μοντέλο του νευρώνα 

5.3.3. Το μοντέλο του τεχνητού νευρώνα 

Ένας  νευρώνας  είναι  μια  μονάδα  επεξεργασίας  πληροφορίας  που 
είναι θεμελιακή για τη λειτουργία ενός νευρωνικού δικτύου. Η Εικόνα 34 
δείχνει το μοντέλο ενός νευρώνα. Τα τρία βασικά στοιχεία του μοντέλου 
αυτού είναι: 

1. Ένα σύνολο από συνάψεις ή συνδετικούς κρίκους, κάθε μία από 
τις  οποίες  χαρακτηρίζεται  από  ένα  «βάρος»  ή  «δύναμη». 
Συγκεκριμένα,  ένα  σήμα  xj  στην  είσοδο  της  σύναψης  j  που 
συνδέεται στον νευρώνα k, πολλαπλασιάζεται με το συναπτικό 
βάρος  wkj.  Το  βάρος  wkj  είναι  θετικό  αν  η  σύναψη  είναι 
διεγερτική  (δηλαδή  ωθεί  το  νευρώνα  στο  να  αποκριθεί  στη 
διέγερση)  και  αρνητικό  αν  η  σύναψη  είναι  απαγορευτική 
(δηλαδή  αποτρέπει  το  νευρώνα  από  το  να  παράγει  μια 
απόκριση). 

2. Ένας  αθροιστής  για  την  πρόσθεση  των  σημάτων  εισόδου, 
πολλαπλασιασμένα με το βάρος από την αντίστοιχη σύναψη.  

3. Μια  συνάρτηση  ενεργοποίησης  για  τη  μείωση  του  εύρους  της 
εξόδου του νευρώνα.  

Το  μοντέλο  περιλαμβάνει  επίσης  ένα  εξωτερικά  εφαρμοζόμενο 
κατώφλι  θκ  που  έχει  επίδραση  στην  ελάττωση  της  εισόδου  στην 
εφαρμοζόμενη  συνάρτηση  ενεργοποίησης,  που  ακολουθεί.  Στη 
βιβλιογραφία,  το  κατώφλι  αυτό  αναφέρεται  και  ως  πόλωση  (bias).  Με 



Κεφάλαιο 5 – Νευρωνικά δίκτυα 
 

 139

μαθηματικούς  όρους,  ένας  νευρώνας k  περιγράφεται  από  τις παρακάτω 
εξισώσεις: 

∑
=

=
p

j
jkjk xwu

1
   (5.1) 

)( kkk uy ϑϕ −=    (5.2) 

όπου  xj  είναι  τα  σήματα  εισόδου, wkj  είναι  τα  συναπτικά  βάρη  του  k, uk 
είναι η γραμμική συνδυαστική έξοδος του νευρώνα, θk  είναι το κατώφλι, 
φ(.)  είναι  η  συνάρτηση  ενεργοποίησης  και  yk  είναι  το  σήμα  εξόδου  του 
νευρώνα,  δηλαδή η πραγματική  έξοδος. Η χρήση  του κατωφλίου θk  έχει 
ως αποτέλεσμα την εφαρμογή ενός μετασχηματισμού στην έξοδο uk  του 
γραμμικού  συνδυαστή  (Εικόνα  34),  όπως  φαίνεται  από  την  παρακάτω 
σχέση: 

kkk u ϑυ −=   (5.3) 

Η  έξοδος  uk,  ανάλογα  με  το  αν  το  θk  είναι  θετικό  ή  αρνητικό 
μεταβάλλεται όπως φαίνεται στην Εικόνα 35. 

 

Εικόνα 35: Μετασχηματισμός που παράγεται από την παρουσία κατωφλίου. 

Το  κατώφλι  θκ  είναι  εξωτερική  παράμετρος  του  νευρώνα  k.  Έτσι 
μπορούμε να διαμορφώσουμε τον συνδυασμό των εξισώσεων (5.1), (5.2) ως 
εξής: 
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και 

)( kky υϕ=   (5.5) 

Στην  εξίσωση  (5.4)  έχουμε  προσθέσει  μια  νέα  σύναψη,  της  οποίας  η 
είσοδος είναι 

10 −=x   (5.6) 

και της οποίας το βάρος είναι: 

kkw ϑ=0   (5.7) 

5.4. Αρχιτεκτονική των νευρωνικών δικτύων  

Ο τρόπος με τον οποίο οι νευρώνες ενός νευρωνικού δικτύου δομούνται 
είναι  στενά  συνδεδεμένος  με  τον  αλγόριθμο  εκμάθησης  που 
χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του δικτύου.  

Τα  νευρωνικά  δίκτυα  μπορούν  να  διαχωριστούν  με  βάση  την 
αρχιτεκτονική τους σε δύο κατηγορίες: 

• Τα  εμπροσθοτροφοδοτούμενα  δίκτυα,  στα  οποία  οι  γράφοι  δεν 
έχουν επαναληπτικούς βρόχους  

• Τα  δίκτυα  ανατροφοδότησης,  στα  οποία  εμφανίζονται 
επαναληπτικοί βρόχοι λόγω των συνδέσεων ανάδρασης.  

5.4.1. Εμπροσθοτροφοδοτούμενα δίκτυα (Feedforward 
neural networks) 

Τα εμπροσθοτροφοδοτούμενα νευρωνικά δίκτυα επιτρέπουν στο σήμα 
εισόδου  να  ταξιδεύει  προς  μια  κατεύθυνση.  Σε  ένα  τέτοιο  δίκτυο,  οι 
νευρώνες είναι οργανωμένοι σε επίπεδα, τα οποία χωρίζονται σε επίπεδο 
εισόδου, κρυμμένα επίπεδα και επίπεδο εξόδου. Οι νευρώνες του πηγαίου 
επιπέδου  δείχνουν  στους  νευρώνες  του  επόμενου  επιπέδου,  αλλά  όχι 
αντίστροφα.  Σε αυτά  τα  δίκτυα  δεν  υπάρχει  η  έννοια  την μνήμης  ή  του 
χρόνου.  
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Στην Εικόνα 36 έχουμε ένα πλήρως συνδεδεμένο ΝΔ, με την έννοια ότι 
κάθε  κόμβος  συνδέεται  με  όλους  τους  κόμβους  του  αμέσως  επόμενου 
επιπέδου. 

 

Εικόνα 36: Πλήρως συνδεδεμένο εμπροσθοτροφοδοτούμενο δίκτυο με ένα 
κρυφό επίπεδο και ένα επίπεδο εξόδου. 

Γενικά,  ένα  πολυεπίπεδο  εμπροσθοτροφοδοτούμενο  δίκτυο  με  p 
εισόδους, m  κρυφά  επίπεδα  με  hj,  j=1, …,m  κόμβους  ανά  επίπεδο  και  n 
κόμβους εξόδου, συμβολίζεται ως:  

p‐h1,h2,…hm‐n. 

5.4.2. Αναδρομικά Δίκτυα (Feed back networks) 

Τα  αναδρομικά  νευρωνικά  δίκτυα  ξεχωρίζουν  από  τα 
εμπροσθοτροφοδοτούμενα  νευρωνικά  δίκτυα  γιατί  έχουν  τουλάχιστον 
ένα  βρόγχο  ανάδρασης.  Για  παράδειγμα  ένα  τέτοιο  δίκτυο  μπορεί  να 
αποτελείται  από  ένα  επίπεδο  νευρώνων,  η  έξοδος  καθενός  από  τους 
οποίους  να  τροφοδοτεί  προς  τα  πίσω  την  είσοδο  όλων  των  άλλων 
νευρώνων όπως φαίνεται στην Εικόνα 37, εκτός από τη δική του είσοδο (no 
self‐feedback).  Το  συγκεκριμένο παράδειγμα  δεν  περιέχει  κρυφό  επίπεδο 
νευρώνων.  Το  δίκτυο  στην  Εικόνα  37  λέγεται  και  δίκτυο Hopfield.  Είναι 
μια μη‐γραμμική συσχετιστική μνήμη ή μνήμη διευθυνσιοδοτούμενη από 
τα  περιεχόμενα.  Η  κύρια  λειτουργία  μιας  τέτοιας  μνήμης  είναι  η 
ανάκτηση ενός προτύπου, που έχει αποθηκευθεί σε αυτήν. 
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Εικόνα 37: Αναδρομικό δίκτυο χωρίς ανατροφοδότηση και χωρίς κρυφούς 
νευρώνες. 

Στην  Εικόνα  38  βλέπουμε  μία  άλλη  περίπτωση  αναδρομικού 
νευρωνικού  δικτύου  το  οποίο  έχει  και  κρυφό  επίπεδο.  Οι  συνδέσεις 
ανάδρασης προκύπτουν από τους εσωτερικούς νευρώνες όπως επίσης και 
από  τους  νευρώνες  εξόδου. Η παρουσία  συνδέσεων ανάδρασης  στις  δύο 
αυτές περιπτώσεις επιδρούν στην ικανότητα εκμάθησης του δικτύου όπως 
επίσης και στην απόδοση του.  
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Εικόνα 38: Αναδρομικό δίκτυο με κρυφούς νευρώνες. 

 

5.5. Αλγόριθμοι εκπαίδευσης των νευρωνικών 
δικτύων  

Οι  αλγόριθμοι  εκπαίδευσης  των  νευρωνικών  δικτύων  μπορούν  να 
κατηγοριοποιηθούν  σε  δύο  μεγάλες  κατηγορίες:  τους  αλγόριθμους 
μάθησης  υπό  επίβλεψη  (supervised  learning)  και  τους  αλγόριθμους 
μάθησης χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning).  

5.5.1. Μάθηση υπό επίβλεψη  

Το  βασικό  χαρακτηριστικό  της  εκπαίδευσης  υπό  επίβλεψη  είναι  ότι 
υπάρχει  ένας  εξωτερικός  ‘δάσκαλος’  όπως  φαίνεται  στην  Εικόνα  39. 
Υπάρχει  δηλαδή  ένα  σύνολο  από  δεδομένα  παραδείγματα  εισόδων‐
εξόδων του τρόπου λειτουργίας του περιβάλλοντος. 
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Εικόνα 39: Διάγραμμα της εκπαίδευσης υπό επίβλεψη. 

Το  περιβάλλον  είναι  γενικά  άγνωστο  στο  δίκτυο.  Υποθέτουμε  ότι  το 
σύνολο  των  παραδειγμάτων  και  το  νευρωνικό  δίκτυο  μπαίνουν  στη 
διαδικασία  εκπαίδευσης.  Όταν  ένα  συγκεκριμένο  διάνυσμα  από  το 
σύνολο  των  παραδειγμάτων  εισέρχεται  στο  δίκτυο  τότε  το  σύνολο  των 
παραδειγμάτων παρέχει ταυτόχρονα στο δίκτυο την επιθυμητή έξοδο για 
το συγκεκριμένο  διάνυσμα. Αυτή αντιπροσωπεύει  τη βέλτιστη απόκριση 
του νευρωνικού δικτύου για αυτή την περίπτωση. Τότε οι παράμετροι του 
δικτύου  ρυθμίζονται  κάτω  από  την  συνδυασμένη  επίδραση  του 
διανύσματος εισόδου και του σφάλματος που προκύπτει από τη διαφορά 
μεταξύ της επιθυμητής εξόδου και της ακριβής εξόδου του δικτύου. Αυτή 
η ρύθμιση γίνεται βήμα προς βήμα μέχρι το δίκτυο να εξομοιώσει με τον 
στατιστικά βέλτιστο τρόπο τις πληροφορίες που πήρε από το σύνολο των 
παραδειγμάτων.  Δηλαδή  τα  χαρακτηριστικά  του  προβλήματος 
μεταφέρονται  στο  δίκτυο  κατά  το  μέγιστο  δυνατό.  Όταν  αυτή  η 
διαδικασία  ολοκληρωθεί  επιτυχώς,  το  δίκτυο  αποσπάται  από  το  σύνολο 
των  παραδειγμάτων  και  αλληλεπιδρά  μόνο  του  με  το  περιβάλλον  του 
προβλήματος. 

Ο  τύπος  αυτός  της  εκπαίδευσης  δεν  είναι  άλλος  από  τον  error‐
correction  learning.  Είναι  ένα  κλειστό  κύκλωμα  συστήματος  ανάδρασης 
που δεν περιλαμβάνει το περιβάλλον. Σαν μέτρο της απόδοσης μπορούμε 
να  θεωρήσουμε  το  σφάλμα  ελαχίστων  τετραγώνων  (η  τιμή  του 
αθροίσματος  των  τετραγώνων  των  σφαλμάτων)  που  ορίζεται  σαν 
συνάρτηση  των  ελεύθερων  παραμέτρων  του  συστήματος.  Αυτή  η 
συνάρτηση  μπορεί  να  θεωρηθεί  σαν  μια  πολυδιάστατη  επιφάνεια 
σφάλματος  με  συντεταγμένες  τις  ελεύθερες  παραμέτρους.  Κάθε 
ενεργοποίηση  του  συστήματος  ως  προς  ένα  παράδειγμα 
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αντιπροσωπεύεται  από  ένα  σημείο  πάνω  στην  επιφάνεια  σφάλματος. 
Προκειμένου το σύστημα να βελτιώσει την απόδοσή του, να μάθει δηλαδή 
από  τα  παραδείγματα  το  σημείο  αυτό  πρέπει  να  μετακινηθεί  προς  ένα 
τοπικό ή γενικό ελάχιστο πάνω στην επιφάνεια. Το σύστημα μπορεί να το 
κάνει αυτό  χρησιμοποιώντας  κάποιες  χρήσιμες πληροφορίες που  έχει  οι 
οποίες  αφορούν  την  κλίση  της  επιφάνειας  σφάλματος  που  αντιστοιχεί 
στην  εκάστοτε  συμπεριφορά  του  συστήματος.  Η  κλίση  της  επιφάνειας 
σφάλματος σε κάποιο σημείο είναι ένα διάνυσμα το οποίο έχει φορά προς 
την πιο απότομη κατεύθυνση. Για την ακρίβεια, το σύστημα χρησιμοποιεί 
στιγμιαίες  εκτιμήσεις  για  το  διάνυσμα  της  κλίσης  με  τους  δείκτες  του 
παραδείγματος  να  δείχνουν  τον  χρόνο.  Αυτή  η  εκτίμηση  έχει  σαν 
αποτέλεσμα  κάθε  σημείο  της  επιφάνειας  να  κινείται  πάνω  σε  αυτήν 
τυχαία.  Ένα  τέτοιο  σύστημα  είναι  συνήθως  ικανό  να  λειτουργήσει  με 
επιτυχία σαν σύστημα διαχωρισμού κάποιων παραμέτρων σε κλάσεις και 
σαν σύστημα προσέγγισης κάποιας συνάρτησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο αλγόριθμος έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση κόστους 
και έχοντας ως δεδομένο ένα κατάλληλο σύνολο παραδειγμάτων εισόδου‐
εξόδου και αρκετό χρόνο για να γίνει η εκπαίδευση. 

Παραδείγματα  τέτοιων  αλγορίθμων  είναι  ο  ευρέως  διαδεδομένος 
αλγόριθμος  των  ελαχίστων  τετράγωνων  (least‐mean‐square  ‐  LMS)  των 
Widrow  και  Hoff  [2]  και  η  γενίκευσή  του  γνωστή  σαν  αλγόριθμος 
οπισθοδιάδοσης  (back‐propagation  ‐  BP)  [3].  Ο  αλγόριθμος  LMS 
περιλαμβάνει έναν μοναδικό νευρώνα ενώ ο αλγόριθμος BP  ένα σύνολο 
από  συνδεδεμένους  νευρώνες  σε  επίπεδα.  Ο  αλγόριθμος  BP  πήρε  το 
όνομά  του  από  το  γεγονός  ότι  οι  όροι  που  δίνουν  το  σφάλμα  στον 
αλγόριθμο μεταφέρονται προς τα πίσω στη δομή του αλγορίθμου επίπεδο 
προς  επίπεδο.  Από  την  φύση  του  ο  αλγόριθμος  BP  είναι  πιο  δυναμικός 
από  τον LMS  αλγόριθμο.  Για  την  ακρίβεια  ο LMS  αλγόριθμος  είναι  μια 
συγκεκριμένη περίπτωση του αλγόριθμου BP.   

5.5.2. Μάθηση χωρίς επίβλεψη  

Στην  εκπαίδευση  χωρίς  επίβλεψη  ή  αλλιώς  αυτο‐οργανούμενη 
εκπαίδευση,  δεν  υπάρχει  εξωτερική  βοήθεια  ή  κάποιο  κριτήριο  το  οποίο 
θα  επιβλέπει  τη  διαδικασία  (Εικόνα  40).  Δηλαδή  δεν  υπάρχουν 
συγκεκριμένα παραδείγματα που να δίνουν στοιχεία για την υποκείμενη 
συνάρτηση τα οποία θα αφομοιώνονταν στο δίκτυο. Αντί για κάτι τέτοιο 
παρέχεται στο  δίκτυο  ένα ανεξάρτητο από  το πρόβλημα μέτρο  το  οποίο 
αφορά  την  ποιότητα  της  αναπαράστασης  την  οποία  υποτίθεται  ότι  το 
δίκτυο  θα  αφομοιώσει,  ενώ  οι  ελεύθερες  παράμετροι  του  δικτύου 
βελτιστοποιούνται  σύμφωνα  με  αυτό  το  μέτρο.  Αφότου  το  δίκτυο 
εναρμονιστεί  με  τις  στατιστικές  κανονικότητες  των  δεδομένων‐εισόδων, 
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καθίσταται  ικανό  να  δημιουργεί  εσωτερικές  απεικονίσεις  των 
κωδικοποιημένων  χαρακτηριστικών  της  εισόδου  και  συνεπώς  να 
δημιουργεί αυτόματα νέες κλάσεις [4]. 

 

Εικόνα 40: Διάγραμμα της εκπαίδευσης χωρίς επίβλεψη 

Ένα  παράδειγμα  αλγορίθμου  εκπαίδευσης  χωρίς  επίβλεψη  είναι  ο 
κανόνας  competitive  learning.  Για  παράδειγμα  έστω  ότι  χρησιμοποιούμε 
ένα νευρωνικό  δίκτυο  το  οποίο αποτελείται από  δυο  επίπεδα νευρώνων. 
Το  πρώτο  θα  είναι  το  επίπεδο  εισόδου  και  το  δεύτερο  θα  είναι  το 
competitive επίπεδο. Το επίπεδο εισόδου παίρνει τα δεδομένα εισόδου. Το 
competitive επίπεδο αποτελείται από νευρώνες οι οποίοι συναγωνίζονται 
μεταξύ  τους  για  την  ευκαιρία  να  ενεργοποιηθούν‐αποκριθούν  σε 
χαρακτηριστικά που υπάρχουν στα δεδομένα εισόδου. Στην απλούστερη 
του  μορφή  το  δίκτυο  λειτουργεί  σύμφωνα  με  την  στρατηγική  “ο 
κερδισμένος τα παίρνει όλα” κατά την οποία επικρατεί ο νευρώνας με τη 
μεγαλύτερη συνολική είσοδο και η έξοδός του αλλάζει στη φάση “on” ενώ 
όλοι οι υπόλοιποι νευρώνες τρέπονται στη φάση “off”. 

5.6. Εμπροσθοτροφοδοτούμενα δίκτυα πολλαπλών 
επιπέδων (Perceptrons) 

Σε  αυτή  την  παράγραφο  θα  εξετάσουμε  μια  σημαντική  κατηγορία 
νευρωνικών δικτύων, τα πολλαπλών επιπέδων εμπροσθοτροφοδοτούμενα 
δίκτυα.  Τυπικά,  τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από μια ομάδα νευρώνων 
που αποτελούν το επίπεδο εισόδου, ένα ή περισσότερα κρυμμένα επίπεδα 
νευρώνων,  και  ένα επίπεδο εξόδου.  Το σήμα εισόδου διαδίδεται  διαμέσω 
του  δικτύου,  από  επίπεδο  σε  επίπεδο.  Αυτά  τα  νευρωνικά  δίκτυα 
αναφέρονται ως perceptrons πολλαπλών επιπέδων (multilayer perceptrons 
‐ MLPs). 

Ένα MLP έχει τρία διακριτικά χαρακτηριστικά: 

1. Το  μοντέλο  κάθε  νευρώνα  στο  δίκτυο  περιλαμβάνει  μια  μη 
γραμμική συνάρτηση εξόδου. Ένα σημαντικό σημείο είναι ότι η 
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συνάρτηση  εξόδου  είναι  ‘εξομαλυμένη’  (smooth),  δηλαδή  είναι 
παντού παραγωγίσιμη. Μία συνηθισμένη μορφή μη γραμμικής 
συνάρτησης  που  ικανοποιεί  αυτήν  την  προϋπόθεση  είναι  η 
σιγμοειδής  καμπύλη  (sigmoidal  nonlinearity)  που  ορίζεται  από 
την παρακάτω συνάρτηση: 

)exp(1
1

j
jy υ−+
=   (5.8) 

όπου υj είναι η τιμή ενεργοποίησης του νευρώνα  j και yj είναι η 
έξοδος του νευρώνα j.  

Οι τιμές ενεργοποίησης ορίζονται από τη σχέση:  
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όπου  yi(l‐1)(n)  είναι  το  σήμα  εξόδου  του  νευρώνα  i  του 
προηγούμενου επιπέδου  (l‐1) στη n επανάληψη και wji(l)(n) είναι 
τα συναπτικά βάρη του νευρώνα j στο επίπεδο l ο οποίος δέχεται 
είσοδο από το νευρώνα i στο επίπεδο (l‐1).   

Η  παρουσία  μη  γραμμικοτήτων  είναι  σημαντική,  διότι 
διαφορετικά  η  σχέση  εισόδου‐εξόδου  του  δικτύου  μπορούσε  να 
εκφυλιστεί  σε  αυτή  του  perceptron  ενός  επιπέδου,  η  οποία 
ορίζεται από τη σχέση: 

y(n)=φ(u(n))   (5.10) 

όπου  biasnxnwn
m

i
ii += ∑

=1
)()()(υ   (5.11) 

Επιπλέον,  η  χρήση  της  συνάρτησης  εξόδου  έχει  βιολογικά 
κίνητρα  μιας  και  προσπαθεί  να  αποδώσει  το  χαρακτηριστικό 
των  πραγματικών  νευρώνων  σύμφωνα  με  το  οποίο  αυτοί  δεν 
έχουν δυαδικές εξόδους, αλλά η έξοδος τους έχει συνεχή τιμή. 

2. Το  δίκτυο  περιέχει  ένα  ή  περισσότερα  κρυφά  επίπεδα  από 
νευρώνες τα οποία δεν είναι τμήμα της εισόδου ή της εξόδου του 
δικτύου.  Αυτοί  οι  κρυφοί  νευρώνες  δίνουν  τη  δυνατότητα  στο 
δίκτυο  να  μάθει  πολύπλοκες  εργασίες  με  το  να  εξάγουν 
προοδευτικά  τα  πιο  σημαντικά  χαρακτηριστικά  από  τα 
διανύσματα εισόδου. 
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3. Το  δίκτυο  επιδεικνύει  έναν  υψηλό  βαθμό  διασύνδεσης 
(connectivity) που καθορίζεται από τις συνδέσεις (συνάψεις) του 
δικτύου.  Μία  αλλαγή  στον  τρόπο  διασύνδεσης  του  δικτύου 
απαιτεί  αλλαγή  στον  πληθυσμό  των  συνδέσεων  ή  στα  βάρη 
τους. 

Πράγματι  το  MLP  αντλεί  την  υπολογιστική  του  ισχύ  μέσω  του 
συνδυασμού  αυτών  των  χαρακτηριστικών  μαζί  με  την  ικανότητα  να 
μαθαίνει  από  την  εμπειρία,  διαμέσου  της  εκπαίδευσης.  Αυτά  τα 
χαρακτηριστικά  όμως  είναι  επίσης  υπεύθυνα  για  τις  ελλείψεις  στην 
παρούσα κατάσταση της γνώσης μας πάνω στη συμπεριφορά του δικτύου. 

• Πρώτον  η  παρουσία  μιας  κατανεμημένης  μορφής  μη  γραμμικότητας 
και  η  υψηλή  διασύνδεση  του  δικτύου  κάνουν  τη  θεωρητική  ανάλυση 
ενός Perceptron πολλών επιπέδων πολύ δύσκολη. 

• Δεύτερον η χρήση κρυφών νευρώνων κάνει τη διαδικασία μάθησης πιο 
δύσκολη  στο  να  κατανοηθεί.  Κατά μια  έννοια  η  διαδικασία μάθησης 
πρέπει να αποφασίσει ποια χαρακτηριστικά των διανυσμάτων εισόδου 
πρέπει  να  παρασταθούν  από  τους  κρυφούς  νευρώνες.  Επομένως  η 
διαδικασία  μάθησης  γίνεται  πιο  δύσκολη  επειδή  η  έρευνα  πρέπει  να 
διεξαχθεί σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο από πιθανές συναρτήσεις και 
πρέπει να γίνει μια επιλογή μεταξύ εναλλακτικών αναπαραστάσεων 
του διανύσματος εισόδου. 

Η ανάπτυξη του αλγόριθμου οπισθοδιάδοσης, ο οποίος αναλύεται στη 
συνέχεια,  αποτελεί  ένα σταθμό στα ΝΔ γιατί παρέχει μια υπολογιστικά 
αποδοτική  μέθοδο  για  την  εκπαίδευση  MLPs.  Αν  και  δεν  μπορεί  να 
παρέχει  λύσεις  για  όλα  τα  προβλήματα  που  επιδέχονται  επίλυση, 
μπόρεσε να μειώσει την αρνητική προκατάληψη για τη μάθηση σε πολύ‐
επίπεδες μηχανές που μπορεί να είχε συναχθεί από το βιβλίο των Minsky 
και Papert [5]. 

5.7. Αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης του λάθους (Error 
Backpropagation algorithm) 

Τα MLPs  έχουν  εφαρμοστεί  με  επιτυχία  στην  επίλυση  δύσκολων  και 
ποικίλων  προβλημάτων.  Η  εκπαίδευσή  τους  γίνεται  με  επίβλεψη,  με 
χρήση  ενός  ιδιαίτερα  δημοφιλούς  αλγορίθμου  γνωστού  ως  αλγορίθμου 
οπισθοδιάδοσης λάθους (error Back Propagation algorithm ‐ BP).  

Η διαδικασία οπισθοδιάδοσης λάθους αποτελείται από δυο περάσματα 
διαμέσω  των  διαφορετικών  επιπέδων  του  δικτύου,  ένα  προς  τα  εμπρός 
(forward pass) και ένα προς τα πίσω (backward pass). 
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• Στο εμπρός πέρασμα, ένα διάνυσμα εισόδου (input vector) εφαρμόζεται 
στους  νευρώνες  εισόδου  του  δικτύου  και  η  επίδρασή  του  διαδίδεται 
μέσα στο δίκτυο από  επίπεδο σε  επίπεδο  (layer by  layer).  Τελικά,  ένα 
σύνολο  από  εξόδους  παράγεται  ως  η  πραγματική  απόκριση  του 
δικτύου.  Κατά  τη  διάρκεια  του  εμπρός  περάσματος  τα  βάρη  του 
δικτύου είναι σταθερά. 

• Από  την  άλλη  μεριά,  κατά  τη  διάρκεια  της  πίσω  διάδοσης,  τα  βάρη 
προσαρμόζονται σε συμφωνία με τον κανόνα διόρθωσης λάθους. Πιο 
συγκεκριμένα,  η  πραγματική  απόκριση  του  δικτύου  αφαιρείται  από 
την επιθυμητή απόκριση για την παραγωγή ενός σήματος λάθους, που 
διαδίδεται προς τα πίσω στο δίκτυο, αντίθετα από την κατεύθυνση των 
συνδέσεων, από το οποίο προκύπτει και  το όνομα της πίσω διάδοσης 
του λάθους. Τα συναπτικά βάρη προσαρμόζονται έτσι ώστε να κάνουν 
την  πραγματική  απόκριση  του  δικτύου  να  πλησιάσει  την  επιθυμητή 
απόκριση. 

Στη  βιβλιογραφία  ο  αλγόριθμος  οπισθοδιάδοσης  λάθους  συχνά 
αναφέρεται και απλώς ως αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης  (Back Propagation 
Algorithm).  Η  διαδικασία  μάθησης  που  εκτελείται  με  αυτόν  τον 
αλγόριθμο ονομάζεται μάθηση οπισθοδιάδοσης. 

5.7.1. Υπολογισμός του σφάλματος  

Το  σήμα  λάθους  e  στην  έξοδο  του  νευρώνα  j  στην  επανάληψη  n 
ορίζεται από την σχέση:  

)()()( nyndne jjj −=    (5.12) 

όπου  )(nd j  αντιστοιχεί στην επιθυμητή απόκριση για τον νευρώνα  j  και 
)(ny j  είναι η έξοδος του νευρώνα j κατά την επανάληψη n. 

Ορίζουμε  την  στιγμιαία  τιμή  του  τετραγωνικού  λάθους  για  τον 

νευρώνα  j  ως  )(
2
1 2 ne j .  Έτσι  το  στιγμιαίο  άθροισμα  των  τετραγωνικών 

λαθών του δικτύου γράφεται ως εξής: 
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όπου το σύνολο C περιλαμβάνει όλους τους νευρώνες του επιπέδου εξόδου 
του  δικτύου.  Έστω  Ν  ο  συνολικός  αριθμός  διανυσμάτων  στο  σύνολο 
εκπαίδευσης. Το μέσο τετραγωνικό λάθος για όλο το σύνολο εκπαίδευσης 
είναι: 



Κεφάλαιο 5 – Νευρωνικά δίκτυα 
 

 150 

∑
=

=
N

n
av nE

N
E

1
)(1   (5.14) 

Το  στιγμιαίο  άθροισμα  των  τετραγωνικών  λαθών  E(n),  και  κατά 
συνέπεια και το μέσο τετραγωνικό λάθος Eav,  είναι μια συνάρτηση όλων 
των  ελεύθερων  παραμέτρων  (π.χ  συναπτικά  βάρη  και  κατώφλια)  του 
δικτύου.  Για  ένα  δοσμένο  εκπαιδευτικό  σύνολο  (training  set),  η  Eav 
αντιπροσωπεύει  την συνάρτηση κόστους  (cost  function  ) ως  το μέτρο για 
την  απόδοση  μάθησης  του  συνόλου  εκπαίδευσης.  Ο  αντικειμενικός 
σκοπός  της  διαδικασίας  μάθησης  είναι  να  προσαρμόσει  τις  ελεύθερες 
παραμέτρους του δικτύου έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει το Eav. 

5.7.2. Διαδικασία Μάθησης 

Θεωρούμε  μια  απλή  μέθοδο  εκπαίδευσης  στην  οποία  τα  βάρη 
ενημερώνονται σε μια πρότυπο προς πρότυπο (pattern by pattern) βάση. Οι 
προσαρμογές  (ρυθμίσεις)  των  βαρών  γίνονται,  δηλαδή,  σε  συμφωνία  με 
τα  αντίστοιχα  λάθη  που  υπολογίζονται  για  κάθε  πρότυπο  που 
παρουσιάζεται στην είσοδο. 

Ο  αριθμητικός  μέσος  όρος  αυτών  των  ατομικών  αλλαγών  στα  βάρη, 
πάνω  στο  σύνολο  εκπαίδευσης  είναι,  λοιπόν,  μια  εκτίμηση  της 
πραγματικής  αλλαγής  στα  βάρη  που  θα  συνέβαινε,  από  την  μεταβολή 
των βαρών για την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης κόστους Εav πάνω στο 
συνολικό σύνολο εκπαίδευσης. 

Για τον νευρώνα j έχουμε: 

∑
=

=
p

i
nijij ynwn

1
)()()(υ   (5.15) 

όπου  p  είναι  o  συνολικός  αριθμός  εισόδων,  εκτός  του  κατωφλίου  που 
εφαρμόζονται στον νευρώνα j. Eπίσης, θέτουμε  jjw θ=0 . 

Επομένως  το  λειτουργικό  σήμα  )(ny j   στην  έξοδο  του  νευρώνα  j  θα 
είναι 

))(()( nny jij υϕ=  (5.16) 

Ο  αλγόριθμος  οπισθοδιάδοσης  εφαρμόζει  μια  διόρθωση  )(nwjiΔ   στο 
συναπτικό  βάρος  )(nw ji ,  η  οποία  είναι  ανάλογη  της  στιγμιαίας  κλίσης 
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∂ . Σύμφωνα  με  τον  αλυσιδωτό  κανόνα  (Chain Rule)  μπορούμε  να 

εκφράσουμε την κλίση ως εξής: 
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Η  κλίση 
)(

)(
nw
nE

ji∂
∂   αντιπροσωπεύει  ένα  παράγοντα  ευαισθησίας, 

καθορίζοντας  την  κατεύθυνση  έρευνας  στο  χώρο  των  βαρών  για  το 
συναπτικό βάρος  jiw . Παραγωγίζοντας και τις δύο πλευρές της εξίσωσης 
(5.9) ως προς  )(ne j  προκύπτει: 
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∂   (5.18) 

Παραγωγίζοντας τώρα και τις δυο πλευρές της εξίσωσης (5.8) ως προς 
)(ny j  προκύπτει: 
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j   (5.19) 

Τελικά παραγωγίζοντας την  (5.12) και  (5.11) ως προς  )(njυ  και  )(nw ji  
αντίστοιχα παίρνουμε: 
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  (5.21) 

Αντικαθιστώντας τις εξισώσεις (5.14), (5.15), (5.16) και (5.17) στην (5.13) 
προκύπτει: 
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∂
∂  (5.22) 

Η διόρθωση  )(nwjiΔ  που εφαρμόζεται στο  )(nw ji  καθορίζεται από τον 
κανόνα δέλτα:  
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όπου  το  η  ονομάζεται  παράμετρος  ρυθμού  μάθησης  (learning  rate 
parameter). Η χρήση του αρνητικού συμβόλου  (‐) στην  (5.19)  ερμηνεύεται 
σαν  πτώση  της  κλίσης  στο  χώρο  των  βαρών.  Από  τις  (5.18)  και  (5.19) 
ισχύει: 

)()()( nynnw ijji ηδ=Δ   (5.24) 

όπου η τοπική κλίση  )(njδ  ορίζεται από την σχέση: 
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Η τοπική κλίση δείχνει τις απαιτούμενες αλλαγές στα βάρη. Σύμφωνα 
με την εξίσωση (5.21) η τοπική κλίση δj(n) για τον νευρώνα εξόδου  j είναι 
ίση  με  το  γινόμενο  του  αντίστοιχου  σήματος  λάθους  ej(n)  και  της 
παραγώγου  ))(( njj υϕ′  της συνάρτησης ενεργοποίησής του.  

5.7.3. Συναρτήσεις ενεργοποίησης 

Η  συνάρτηση  ενεργοποίησης  φ(.),  ορίζει  την  έξοδο  ενός  νευρώνα 
συναρτήσει του επιπέδου ενεργοποίησης της εισόδου. Έχουμε 3 βασικούς 
τύπους συναρτήσεων ενεργοποίησης. 

5.7.3.1. Συνάρτηση Κατωφλιού  

Για  αυτόν  τον  τύπο  συνάρτησης  ενεργοποίησης,  που  φαίνεται  στην 
Εικόνα 41, έχουμε: 

⎩
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Επομένως  η  έξοδος  ενός  νευρώνα  k,  που  έχει  την  παραπάνω 
συνάρτηση ενεργοποίησης, έχει τη μορφή: 
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όπου  υκ  είναι  το  εσωτερικό  επίπεδο  ενεργοποίησης  του  νευρώνα  και 
δίνεται από τη σχέση: 
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Εικόνα 41: Συνάρτηση κατωφλίου 

 

5.7.3.2. Τμηματικά Γραμμική Συνάρτηση  

Για  την  τμηματικά  γραμμική  συνάρτηση,  που  περιγράφεται  στην 
Εικόνα 42, έχουμε: 
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Αυτή η μορφή συνάρτησης ενεργοποίησης μπορεί να θεωρηθεί ως μια 
προσέγγιση ενός μη‐γραμμικού ενισχυτή. 
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Εικόνα 42: Τμηματικά γραμμική συνάρτηση 

 

5.7.3.3. Σιγμοειδής Συνάρτηση  

Είναι  η  πιο  συνηθισμένη  μορφή  συνάρτησης  ενεργοποίησης  που 
χρησιμοποιείται στην κατασκευή τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Ορίζεται 
σαν αυστηρά αύξουσα συνάρτηση, η οποία παρουσιάζει εξομάλυνση και 
ασυμπτωτικές  ιδιότητες.  Ένα  παράδειγμα  είναι  η  λογιστική  συνάρτηση, 
που ορίζεται από τη σχέση: 
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=   (5.30) 

Μεταβάλλοντας  την  παράμετρο  α  παίρνουμε  διαφορετικές 
συναρτήσεις, όπως φαίνεται στην Εικόνα 43. 

Οι  προηγούμενες  συναρτήσεις  ενεργοποίησης  κυμαίνονται  από  0  ως 
+1.  Αν  θέλουμε  συνάρτηση  που  να  κυμαίνεται  από  ‐1  ως  +1, 
επαναπροσδιορίζουμε τη συνάρτηση κατωφλιού ως: 
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που  ονομάζεται  συνάρτηση  πρόσημου  (signum)  και  συμβολίζεται  με 
sgn(.). 
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Εικόνα 43: Σιγμοειδής συνάρτηση. 

5.7.4. Επιπλέον χαρακτηριστικά για τη βελτίωση της 
ταχύτητας σύγκλισης  

Προσθήκη ροπής (Momentum)  

Ο τυπικός αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης έχει κάποια μειονεκτήματα: αν 
η  τιμή  του  ρυθμού  μάθησης  επιλεγεί  να  είναι  μικρή  με  σκοπό  να 
ελαχιστοποιεί  τη  συνάρτηση  σφάλματος,  παράλληλα  όμως  επιβραδύνει 
τη διαδικασία μάθησης. Εξάλλου ένα μικρό βήμα στο ρυθμό της μάθησης 
εξασφαλίζει  τη σύγκλιση του νευρωνικού δικτύου. Αντίθετα μια μεγάλη 
τιμή  στο  ρυθμό  μάθησης  είναι  επιθυμητή  σε  περιπτώσεις  γρήγορης 
σύγκλισης  και  για  τη  μείωση  της  πιθανότητας  παγίδευσης  σε  τοπικά 
ελάχιστα. 

Ένας τρόπος για να βελτιωθεί ο αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης είναι να 
προστεθεί  ένα  κλάσμα  της  προηγούμενης  διόρθωσης  βάρους  στην 
τρέχουσα  διόρθωση  βάρους.  Το  κλάσμα  αυτό  ονομάζεται  ροπή  και  ο 
κανόνας ανανέωσης των βαρών γράφεται:  

)1()( ][]1[][][ −Δ+=Δ − nwaynw s
ji

s
i

s
j

s
ji ηδ , (s=1, 2, 3) (5.32) 

όπου  το  Δwji(n)  ορίζει  την  ανανέωση  των  βαρών  στην  επανάληψη  n,  η 
είναι ο ρυθμός μάθησης, δj είναι το τοπικό σφάλμα, yi είναι η έξοδος του 
νευρωνικού δικτύου και α είναι μια παράμετρος η οποία ελέγχει την τιμή 
της ροπής (0≤α<1). Αυτό γίνεται για κάθε επίπεδο [s] χωριστά. 



Κεφάλαιο 5 – Νευρωνικά δίκτυα 
 

 156 

Η ιδέα της ροπής αυξάνει την ταχύτητα σύγκλισης και βελτιώνει την 
ευστάθεια του αλγορίθμου. Με χρήση της ορμής επιτυγχάνουμε αποφυγή 
των  τοπικών  ελαχίστων  και  απόσβεση  των  ταλαντώσεων  γύρω  από 
κάποια λύση. Αν ο αλγόριθμος έχει φτάσει σε κάποιο επίπεδο σημείο της 
συνάρτησης  του  σφάλματος,  όπου  η  κλίση  είναι  σχεδόν  η  ίδια  για  δύο 
διαδοχικά βήματα,  τότε  το αποτελεσματικό μέγεθος  του βήματος ηeff  θα 
είναι:  

)1( aeff −
=

ηη   (5.33) 

Αν ο αλγόριθμος βρίσκεται σε  τοπικό ή γενικό  ελάχιστο τότε η ροπή 
θα έχει αντίθετο πρόσημο από αυτό του τοπικού σφάλματος και έτσι θα 
μειωθεί  το  μέγεθος  του  αποτελεσματικού  βήματος.  Το  αποτέλεσμα  θα 
είναι ότι ο ρυθμός μάθησης θα αυξηθεί. 

5.7.5. Αρχικοποίηση του νευρωνικού δικτύου 

Το  πρώτο  βήμα  της  μάθησης  οπισθοδιάδοσης  είναι  να 
αρχικοποιήσουμε το δίκτυο. Μια καλή επιλογή για της αρχικές τιμές των 
ελεύθερων  παραμέτρων  του  δικτύου  θα  βοηθήσει  στην  επιτυχία  του 
σχεδιασμού  και  της  λειτουργίας  του  δικτύου.  Η  συνηθισμένη  πρακτική 
είναι  να  θέσουμε  στις  ελεύθερους  παραμέτρους  του  δικτύου  τυχαίους 
αριθμούς  που  είναι  ομοιόμορφα  κατανεμημένοι  μέσα  σε  μία  μικρή 
περιοχή  τιμών  (π.χ.  –0.1  μέχρι  +0.1).  Σε  περιπτώσεις  που  έχουμε 
προηγούμενες πληροφορίες, θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε τις 
προηγούμενες  πληροφορίες  για  να  μαντεύσουμε  της  αρχικές  τιμές  των 
ελεύθερων παραμέτρων.  

Άλλη μια μέθοδος αρχικοποίησης των νευρωνικών δικτύων είναι αυτή 
των Nguyen‐Widrow  [6].  Το  κυριότερο  πλεονέκτημα  της  μεθόδου  αυτής 
είναι  ότι  τα  βάρη  αρχικοποιούνται  στον  ενεργό  χώρο  εισόδου  των 
σιγμοειδών συναρτήσεων, με αποτέλεσμα τα γινόμενα των εισόδων με τα 
βάρη  να  βρίσκονται  περίπου  στο  ίδιο  εύρος  τιμών  και  η  εκπαίδευση  να 
είναι  ταχύτερη.  Με  τον  τρόπο  αυτό  αποφεύγεται  η  ενεργοποίηση  των 
συναρτήσεων στην περιοχή κορεσμού. Όλα τα βάρη αρχικοποιούνται με 
βάση τον τύπο: 

)5.0,5.0(17.0
1

−⋅= U
R

mw p   (5.34) 

όπου m o αριθμός των νευρώνων στο επίπεδο, R το εύρος των τιμών των 
εισόδων  και  p  ο  αριθμός  των  βαρών  σε  κάθε  νευρώνα  (χωρίς  τα 
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κατώφλια) και U(‐0.5, 0.5)  είναι η ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα  [‐
0.5, 0.5]. Σημειώνεται ότι αρχικά το δίκτυο θεωρείται πλήρως συνδεδεμένο, 
οπότε όλοι οι νευρώνες κάθε επιπέδου έχουν τον ίδιο αριθμό βαρών. Στη 
συνέχεια  ας  θεωρήσουμε  ότι  τα  κατώφλια  λαμβάνουν  τιμές  βi 
ισοκατανεμημένες στο διάστημα [0 0.7m1/p], οπότε: 

iii wsignb β⋅= )( 1  (5.35) 

όπου w1i είναι το βάρος που συνδέει την 1η είσοδό του με το νευρώνα i και 
sign είναι η συνάρτηση προσήμου. 

5.7.6. Έλεγχος και αξιολόγηση των νευρωνικών δικτύων  

Συνήθως το σύνολο δεδομένων χωρίζεται σε ένα σύνολο εκπαίδευσης 
(training  set)  και  ένα  σύνολο  ελέγχου  (test  set).  Το  σύνολο  εκπαίδευσης 
χρησιμοποιείται για να κτιστεί το μοντέλο και το σύνολο ελέγχου για να 
το επικυρώσει. Συνήθως το σύνολο των δεδομένων είναι αρκετά μεγάλο 
έτσι ώστε να οριστεί από αυτό το testing και το training set.  

Ένα  από  τα  προβλήματα  που  προκύπτει  κατά  την  εκπαίδευση  του 
δικτύου είναι η υπερεκπαίδευση  (overtraining)  του δίκτυο στο  training set 
με  αποτέλεσμα  να  μην  μπορεί  να  γίνει  καλή  γενίκευση  του  μοντέλου 
όταν  συμπεριληφθούν  νέα  δεδομένα.  Είναι  λοιπόν  πολύ  σημαντική  η 
ικανότητα γενίκευσης (generalization ability) από τo συγκεκριμένo σύνολο 
εκπαίδευσης στην εκτίμηση της συνάρτησης‐στόχου που θα καλύπτει όσο 
το δυνατόν καλύτερα και μελλοντικά παραδείγματα. 

Πολλές φορές, όμως, για την εκπαίδευση και επικύρωση του μοντέλου, 
το  σύνολο  των  δεδομένων  δεν  είναι  αρκετά  μεγάλο.  Σε  αυτή  την 
περίπτωση  ακολουθούμε  τις  παρακάτω  μεθόδους  επικύρωσης  οι  οποίες 
δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου του δικτύου.  

5.7.6.1. Μέθοδος Cross‐validation με τυχαίο υποδειγματισμό  

Μια μέθοδος που μειώνει το πρόβλημα του μικρού συνόλου δεδομένων 
είναι  η  διασταυρωμένη  επικύρωση  (cross‐validation  –  CV).  Σε  αυτήν,  η 
συλλογή χωρίζεται τυχαία σε k ξένα μεταξύ τους τμήματα ίσου (περίπου) 
μεγέθους  (folds).  Στην  συνέχεια  γίνονται  k  επαναλήψεις.  Σε  κάθε 
επανάληψη,  ένα  από  τα  τμήματα  είναι  το  σύνολο  ελέγχου  και  τα 
υπόλοιπα  k‐1  αποτελούν  το  σύνολο  εκπαίδευσης.  Αφού  κληθεί  ο 
αλγόριθμος μάθησης για κάθε τμήμα, η εκτιμώμενη τιμή του μέτρου είναι 
ο μέσος όρος του για όλα τα τμήματα. Mε τον τρόπο αυτό, ακόμα κι αν σε 
κάποια τμήματα γίνεται υπερεκτίμηση, για μεγάλο k αναμένεται ισόποση 
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σχεδόν  υποεκτίμηση,  με  αποτέλεσμα  ο  μέσος  όρος  να  είναι  πιο  κοντά 
στην πραγματική τιμή.  

5.7.6.2. Μέθοδος Jackknife 

Ειδική  περίπτωση  CV  είναι  η  μέθοδος  Jacknife.  Είναι  μια  στατιστική 
τεχνική επικύρωσης (cross validation) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν 
είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το αρχικό δείγμα της μελέτης για να 
επιβεβαιώσει τον κανόνα της πρόβλεψης‐ κατάταξης. Με τη μέθοδο αυτή, 
η οποία συχνά αναφέρεται και ως  leave‐one‐out μέθοδος, μια περίπτωση 
απομονώνεται  κάθε  φορά  από  το  αρχικό  δείγμα,  η  διαδικασία 
επαναλαμβάνεται  για  κάθε  ένα  από  τα  υποσύνολα  παρατήρησης, 
επαναπροσδιορίζεται ο κανόνας κατάταξης και αξιολογείται η ικανότητα 
ταξινόμησης του μοντέλου. 

5.7.6.3. Μέθοδος Bootstrap 

Μια  τρίτη  μέθοδος  είναι  η  bootstrap  [7].  Σε  αυτήν,  αν  η  συλλογή 
αποτελείται  από m  στιγμιότυπα,  κατασκευάζονται  b bootstrap  δείγματα 
(bootstrap  samples),  επιλέγοντας  ομοιόμορφα  τυχαία  για  το  καθένα  n 
στιγμιότυπα με επανάληψη. Εφόσον τα δεδομένα δειγματολειπτούνται με 
επανάληψη, η πιθανότητα να μην περιέχεται ένα στιγμιότυπο στο δείγμα 

είναι 
m

n
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

11 ≈e−1  ≈ 0.368  για μεγάλο n.  Επομένως,  κάθε bootstrap  δείγμα 

περιέχει  περίπου  63.2%  διαφορετικά  στιγμιότυπα.  Κάθε  τέτοιο  δείγμα 
αποτελεί το σύνολο εκπαίδευσης και όσα στιγμιότυπα δεν περιέχονται σε 
αυτό αποτελούν  το σύνολο  ελέγχου.  Το  εκτιμώμενο μέτρο  είναι  ο μέσος 
όρος του μέτρου για τις b επαναλήψεις. Το πλεονέκτημα που έχει αυτή η 
μέθοδος έναντι της CV είναι πως το b μπορεί να είναι οσοδήποτε μεγάλο, 
παρέχοντας  καλύτερη  εκτίμηση,  ενώ  στη  CV  ο  μέγιστος  αριθμός 
τμημάτων  είναι  n.  Από  την  άλλη,  η  CV  έχει  το  πλεονέκτημα  πως  τα 
σύνολα  ελέγχου  είναι  ανεξάρτητα  μεταξύ  τους  (αφού  δεν  περιέχουν 
κοινά  στιγμιότυπα),  με  αποτέλεσμα  οι  k  μετρήσεις  να  είναι  πιο 
ανεξάρτητες  σε  σχέση  με  τη  bootstrap,  όπου  τα  σύνολα  ελέγχου 
επικαλύπτονται μερικώς.  
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Κεφάλαιο 6  

6. Μεθοδολογία 

6.1. Εισαγωγή 

Στόχος  της  διδακτορικής  διατριβής  είναι  η  ανάπτυξη  ενός 
ολοκληρωμένου  συστήματος  επεξεργασίας  και  κατηγοριοποίησης  των 
μαστογραφικών  εικόνων  οι  οποίες  περιέχουν  συγκεντρώσεις 
μικροαποτιτανώσεων.  Λόγω  των  ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών  των 
μικροαποτιτανώσεων  –  μικρό  μέγεθος,  μειωμένη  αντίθεση  σε  σχέση  με 
τον περιβάλλοντα ιστό, πολύπλοκη μορφολογία – ο τρόπος επεξεργασίας 
των  εικόνων πρέπει  να  είναι  ανεξάρτητος  από  τα  χαρακτηριστικά αυτά 
και ικανός να εντοπίζει τα στοιχεία που απαρτίζουν την εικόνα.  

Ο  προτεινόμενος  αλγόριθμος  στηρίζεται  στο  μετασχηματισμό 
Matching Pursuit και δεν εφαρμόζεται σε ολόκληρη την εικόνα, αλλά μόνο 
στην  περιοχή  ενδιαφέροντος  που  περιέχει  τη  συγκέντρωση  των 
μικροαποτιτανώσεων.  Ως  εκ  τούτου  αναλύεται  και  ελέγχεται  η 
συγκεκριμένη περιοχή και εξάγονται τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται 
με τη συγκέντρωση μικροαποτιτανώσεων και μόνο. 

Η  περιοχή  ενδιαφέροντος,  η  οποία  περιέχει  τη  συγκέντρωση  των 
μικροαποτιτανώσεων έχει προσημειωθεί από έμπειρους ακτινολόγους και 
κάθε  συγκέντρωση  έχει  χαρακτηριστεί  καλοήθης  ή  κακοήθης.  Ο 
χαρακτηρισμός κάθε περιοχής επαληθεύτηκε με βιοψία που ακολούθησε 
την ακτινολογική εξέταση.  

Στη  συνέχεια  εφαρμόζεται  σε  κάθε  περιοχή  ενδιαφέροντος  ο 
μετασχηματισμός MP.  Από  την  εφαρμογή  αυτού  του  μετασχηματισμού 
προκύπτει  ένας  πίνακας  χαρακτηριστικών  ο  οποίος  περιλαμβάνει  τους 
συντελεστές των κυριότερων στοιχείων της εικόνας.  

Ο πίνακας των χαρακτηριστικών αυτών χρησιμοποιήθηκε ως είσοδος 
σε  ένα  εμπροσθοτροφοδοτούμενο  νευρωνικό  δίκτυο  με  σκοπό  να 
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κατηγοριοποιηθούν οι εικόνες στις δύο κατηγορίες, δηλαδή καλοήθεις και 
κακοήθεις.  

6.2. Αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου 

Το  παρακάτω  σχήμα  δείχνει  ένα  πιο  αναλυτικό  διάγραμμα  των 
βημάτων της προτεινόμενης μεθόδου. 

 

Εικόνα 44: Σχεδιάγραμμα της μεθόδου επεξεργασίας των μαστογραφιών 

Ακολουθεί  λεπτομερής  παρουσίαση  της  μεθόδου  και  της 
λειτουργικότητας κάθε βήματος. 



Κεφάλαιο 6 – Μεθοδολογία 
 

 163

6.2.1. Μαστογραφικές εικόνες 

Οι  περισσότερες  μαστογραφίες  καταγράφονται  σε  φιλμ.  Παρ’  όλα 
αυτά,  υπάρχουν  νέες  απεικονιστικές  τεχνικές,  όπου  η  εικόνα  της 
μαστογραφίας  λαμβάνεται  ψηφιακά.  Για  τον  έλεγχο,  την  ανάλυση  και 
την  αξιολόγηση  της  μεθόδου  χρησιμοποιήθηκε  ένα  σύνολο  από  209 
ψηφιακές μαστογραφικές εικόνες.  

 

Εικόνα 45: Μαστογραφία (mdb213 – από τη βάση MIAS) με σημειωμένη την 
περιοχή της συγκέντρωσης των μικροαποτιτανώσεων 

Οι  εικόνες  που  χρησιμοποιήθηκαν  σε  αυτή  την  ερευνητική  εργασία 
προέρχονται  από  δύο  βάσεις  ψηφιακών  μαστογραφικών  εικόνων.  Η 
πρώτη είναι η Mammography  Image Analysis Society  (MIAS)  [1]. Η MIAS, 
ένας  οργανισμός  ερευνητικών  ομάδων  που  επικεντρώνουν  τις  έρευνές 
τους στο χώρο της μαστογραφίας, έχει ως έδρα της τη Μεγάλη Βρετανία 
και δημιούργησε μια βάση ψηφιοποιημένων μαστογραφιών. Τα φιλμς των 
ακτινογραφικών εικόνων στη βάση έχουν επιλεχθεί με ιδιαίτερη προσοχή 
από σχετικό Εθνικό Πρόγραμμα της Μεγάλης Βρετανίας (United Kingdom 
National Breast Screening Program) και ψηφιοποιήθηκαν με τη χρήση του 
σαρωτή Joyce‐Lobel σε ανάλυση 50 μm x 50 μm, όπου κάθε εικονοστοιχείο 
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κωδικοποιήθηκε με 8 bits. Το μέγεθος των εικόνων είναι 1024x1024 pixels. 
Τα  αρχεία  είναι  σε  αποθηκευμένα  σε  μορφή  “.tif“.  Στη  βάση  αυτή 
περιέχονται εικόνες τόσο από αριστερό όσο και από δεξιό μαστό, από 161 
συνολικά ασθενείς.  Συνολικά,  περιέχει  322  εικόνες,  οι  οποίες  συνθέτουν 
τρεις τύπους μαστογραφιών: φυσιολογικές, καλοήθεις και κακοήθεις. Στη 
βάση  της  MIAS  υπάρχουν  καταγεγραμμένες  208  φυσιολογικές 
μαστογραφίες,  114  μη  φυσιολογικές  από  τις  οποίες  63  καλοήθεις  και  51 
κακοήθεις. Από τη δεύτερη κατηγορία των μη φυσιολογικών εικόνων,  οι 
23 περιείχαν μικροαποτιτανώσεις και για το λόγο αυτό επιλέχθησαν για 
την  αξιολόγηση  και  ανάλυση  της  μεθόδου.  Στις  εικόνες  αυτές  έμπειροι 
ακτινολόγοι  έχουν  προσημειώσει  τις  περιοχές  ενδιαφέροντος.  Επειδή  σε 
μερικές  από  τις  εικόνες  υπήρχαν  παραπάνω  από  μια  περιοχή 
ενδιαφέροντος  αξιολογήθηκαν,  τελικά,  28  περιοχές  με  συγκεντρώσεις 
μικροαποτιτανώσεων:  15  περιοχές  καλοήθεις  και  13  καλοήθεις  (Εικόνα 
45).  Το  μέγεθος  των  περιοχών  αυτών  κυμαίνεται  από  8x8  μέχρι  128x128 
pixels.  

Η  δεύτερη  βάση μαστογραφικών  εικόνων  είναι  η Digital Database  for 
Screening Mammography (DDSM) του πανεπιστημίου της South Florida [2]. 
Οι εικόνες έχουν μέγεθος 580x480 pixels και κάθε pixel κωδικοποιείται με 8 
bits (Εικόνα 46). Η βάση περιέχει περίπου 2500 περιπτώσεις, καθεμία από 
τις οποίες περιέχει δύο εικόνες από κάθε μαστό (MLO και CC) καθώς και 
πληροφορίες  όπως  η  ηλικία  της ασθενούς,  η  κατηγορία  της πυκνότητας 
του  μαστού  κατά  ACR  (American  College  of  Radiology)  καθώς  και 
περιγραφή  των  ανωμαλιών  με  λέξεις‐κλειδιά  κατά  ACR.  Η  βάση  των 
εικόνων  είναι  οργανωμένη  σε  περιπτώσεις.  Κάθε  περίπτωση  είναι  μια 
συγκέντρωση  από  τέσσερις  εικόνες  που  αντιστοιχούν  σε  μια 
μαστογραφική εξέταση της ασθενούς.  
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Εικόνα 46: Μαστογραφία (C_0315_CC – από τη βάση DDSM) με σημειωμένες 
τις περιοχές των συγκεντρώσεων των μικροαποτιτανώσεων 

Από  τις  χιλιάδες  διαθέσιμες  περιπτώσεις  επιλέχθηκαν  τυχαία  97 
εικόνες  που  περιείχαν  κακοήθεις  συγκεντρώσεις  μικροαποτιτανώσεων 
και  84  εικόνες  που  περιείχαν  καλοήθεις  συγκεντρώσεις 
μικροαποτιτανώσεων.  Τόσο  στις  πρώτες,  όσο  και  στις  δεύτερες 
περιπτώσεις,  η  διάγνωση  έχει  επιβεβαιωθεί  με  βιοψία  και  οι  περιοχές 
ενδιαφέροντος έχουν προσημειωθεί από έμπειρους ακτινολόγους.  

Κάθε περίπτωση στη βάση DDSM περιέχει από 6 μέχρι 10 αρχεία: 

• Αρχεία  «*.ics».  Τα  αρχεία  αυτού  του  τύπου  παρέχουν  γενικές 
πληροφορίες  για  την  περίπτωση,  όπως  η  ημερομηνία  εξέτασης,  η 
ηλικία  της ασθενούς,  η  ημερομηνία ψηφιοποίησης  των  εικόνων,  ο 
τύπος  της  συσκευής  ψηφιοποίησης  και  η  λίστα  με  τα  αρχεία  των 
εικόνων.  Στο  αρχείο  «*.ics»  αναφέρεται  επίσης  η  πυκνότητα  του 
στήθους  κατά ACR.  Τέλος,  αναφέρεται  το  μέγεθος  της  εικόνας,  ο 
αριθμός  των  bits  για  κάθε  pixel,  η  ανάλυση  της  εικόνας  και  η 
ύπαρξη ή όχι αρχείων overlays για κάθε εικόνα. 

• Αρχεία  ʺ*.ljpegʺ.  Οι  εικόνες  έχουν  αποθηκευτεί  σε  αρχεία  τύπου 
LOSSLESS  JPEG συμπίεσης. Ακόμα και με τη χρήση συμπίεσης,  τα 
αρχεία  είναι  αρκετά  μεγάλα  σε  μέγεθος  και  αυτό  γιατί  έχουν 
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σκαναριστεί  με  ανάλυση  μεταξύ  42  και  100  microns.  Σε  κάθε 
περίπτωση  υπάρχουν  τέσσερα  αρχεία  εικόνων  ljpeg.  Αυτά 
προκύπτουν  από  τις  δύο  όψεις,  MLO  και  CC  κάθε  μαστού. 
Προκειμένου  οι  εικόνες  να  είναι  επεξεργάσιμες  από  την 
πλατφόρμα  της  Matlab  κρίθηκε  αναγκαία  η  μετατροπή  των 
αρχείων  “.ljpeg”  σε  αρχεία  τύπου  “GIF”.  Για  το  λόγο  αυτό 
χρησιμοποιήθηκε  το  πρόγραμμα  wxIFSviewWin32,  το  οποίο  έχει 
αναπτυχθεί από την ομάδα του καθηγητή Dr. Wesley E. Snyder στο 
πολιτειακό πανεπιστήμιο της North Carolina [3]. 

• Αρχεία ʺ*.overlayʺ. Οι παθολογικές περιπτώσεις έχουν μεταξύ ενός 
και τεσσάρων αρχείων overlay (Πίνακας 8), ανάλογα με τον αριθμό 
των  εικόνων  στις  οποίες  ο  ακτινολόγος  διακρίνει  παθολογικά 
ευρήματα.  Στο  αρχείο  τύπου  overlay  αναφέρεται  ο  συνολικός 
αριθμός  των  ανωμαλιών  που  έχει  εντοπίσει  ο  ακτινολόγος.  Κάθε 
ανωμαλία  περιγράφεται  από  τον  τύπο  της  κάκωσης,  την 
αξιολόγηση της σοβαρότητάς της,  την παθολογία και τα όριά της. 
Οι  λέξεις  κλειδιά  που  περιγράφουν  τον  τύπο  της  κάκωσης 
προέρχονται  από  το  λεξικό  ACR  Bi‐RADS  (American  College  of 
Radiology  ‐  Breast  Imaging  Reporting  and  Data  System)  [4].  Η 
αξιολόγηση της σοβαρότητας της παθολογίας έχει τιμές από 1 έως 
5  και  προέρχεται  και  αυτή  από  το  πρότυπο  Bi‐RADS.  Τόσο  η 
αξιολόγηση όσο και ο τύπος της παθολογίας έχουν καθοριστεί από 
έμπειρο ακτινολόγο. 

TOTAL 
ABNORMALITIES 

1 

ABNORMALITY  1 
LESION_TYPE  CALCIFICATION  TYPE  PLEOMORPHIC‐

FINE_LINEAR_BRANCHING DISTRIBUTION REGIONAL 
ASSESSMENT  5 
SUBTLETY  4 
PATHOLOGY  MALIGNANT 
TOTAL OUTLINES  4 
BOUNDARY  8 1368 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2  ...  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 # 
CORE  168 1824 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  ...  1 0 1 1 0 1 1 0 1 1# 
CORE  384 1848 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1  ...  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 
CORE  368 2192 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0  ...  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 

Πίνακας 8: Τα περιεχόμενα του αρχείου B_3024_1.RIGHT_CC.OVERLAY 

Παρόμοια,  τα  όρια  των  ύποπτων  περιοχών  έχουν  καθοριστεί  από 
τον  ακτινολόγο.  Κάθε  όριο  περιγράφεται  ως  μια  ακολουθία 
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αριθμών. Οι  δύο πρώτοι αριθμοί  ορίζουν  τη στήλη και  τη γραμμή 
του  αρχικού  στοιχείου  και  στη  συνέχεια  ακολουθεί  μια  σειρά 
αριθμών  οι  οποίοι  ορίζουν  την  κατεύθυνση  κίνησης  της  γραμμής 
του  ορίου.  Ο  χαρακτήρας  ʺ#ʺ  ορίζει  το  τέλος  της  αλυσίδας  των 
αριθμών.  Ο  πίνακας  που  ορίζει  την  αντιστοιχία  των  αριθμών  με 
την κατεύθυνση φαίνεται παρακάτω (Πίνακας 9).  

X   
7  0  1 
6  (Χ,Υ)  2 

Y 
 

5  4  3 
Πίνακας 9: Αντιστοιχία αριθμών και κατεύθυνσης για τον καθορισμό των 

ορίων της ύποπτης περιοχής 

• Αρχεία  ʺ*.16_PGMʺ.  Τα  αρχεία  τύπου  ʺ.16_PGMʺ  είναι  αρχεία  στα 
οποία έχουν ενωθεί οι τέσσερις μαστογραφίες της ασθενούς. Είναι 
αποθηκευμένα  σε  μορφή  16‐bit PGM  (Portable Gray Map).  Σκοπός 
αυτών  των  αρχείων  είναι  να  παρέχουν  μια  γρήγορη  επισκόπηση 
όλων των εικόνων κάθε περίπτωσης.  

6.2.2. Εξαγωγή της περιοχής ενδιαφέροντος  

Στόχος  του  συγκεκριμένου  βήματος  είναι  να  μειώσει  τον  όγκο  της 
προς  επεξεργασία  εικόνας  και  με  αυτό  τον  τρόπο  να  μειωθεί  η 
πολυπλοκότητα του αλγορίθμου MP.  

Η εξαγωγή της περιοχής  ενδιαφέροντος γίνεται με βάση την ύποπτη 
περιοχή  που  έχει  ορίσει  ο  έμπειρος  ακτινολόγος.  Έτσι,  ορίζονται  οι 
συντεταγμένες του κέντρου της περιοχής αυτής, καθώς και η ακτίνα της. 
Με  βάση  τα  στοιχεία  αυτά  και  με  τη  βοήθεια  της  εντολής  imcrop  της 
πλατφόρμας  Matlab  ορίζονται  τα  όρια  και  επιλέγεται  η  περιοχή 
ενδιαφέροντος.  

Η  υλοποίηση  του  αλγόριθμου  MP  απαιτεί  τη  χρήση  εικόνων  των 
οποίων  οι  διαστάσεις  είναι  δυνάμεις  του  2.  Έτσι,  για  την  εξαγωγή  της 
περιοχής  ενδιαφέροντος  επιλέγεται  η  ακτίνα  η  οποία  είναι  δύναμη  του 
δύο και είναι αμέσως μεγαλύτερη από την ακτίνα της περιοχής που έχει 
ορίσει ο ακτινολόγος.  

6.2.3. Υπολογισμός PSNR 

Έχοντας  εξάγει  από  κάθε  εικόνα  την  ή  τις  περιοχές  ενδιαφέροντος, 
υπολογίζεται η τιμή του PSNR (peak signal to noise ratio) για το 90% κάθε 
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περιοχής  ενδιαφέροντος.  Η  τιμή  αυτή  του  PSNR  χρησιμοποιείται  ως 
έλεγχος στην επαναληπτική διαδικασία του αλγόριθμου Matching pursuit 
έτσι  ώστε  να  τερματίζεται  ο  αλγόριθμος  όταν  η  ανακατασκευασμένη 
εικόνα έχει τιμή PSNR ίση με την τιμή για το 90% της αρχικής εικόνας.  

Ο υπολογισμός του PSNR γίνεται σύμφωνα με τη σχέση  
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όπου ΜΑΧΙ είναι η μέγιστη τιμή της αρχικής εικόνας  Ι, και MSE  είναι το 
μέσο  τετραγωνικό  σφάλμα  (Mean  Square  Error)  το  οποίο  υπολογίζεται 
από τη σχέση:  
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όπου  m  και  n  οι  διαστάσεις  της  αρχικής  εικόνας  Ι  και  της 
ανακατασκευασμένης εικόνας Κ.  

Προκειμένου  να  απλοποιηθούν  οι  υπολογισμοί  του  PSNR 
κανονικοποιούμε τις δύο εικόνες, έτσι ώστε η μέγιστη τιμή του να είναι 1. 
Σε αυτή την περίπτωση οι σχέσεις 6.1 και 6.2 γίνονται: 
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όπου I’ και K’ είναι η αρχική και η ανακατασκευασμένη εικόνα αντίστοιχα 
κανονικοποιημένες.  

6.2.4. Matching Pursuit 

Για  την  υλοποίηση  του  αλγόριθμου MP  χρησιμοποιείται  ο  γενετικός 
αλγόριθμος  για  να  βρεθεί,  σε  κάθε  επανάληψη,  το  άτομο  το  οποίο 
αναπαριστά  καλύτερα  την  εικόνα,  όπως  αναλύθηκε  στην  παράγραφο 
4.7.1.2. Ο γενετικός αλγόριθμος δεν βρίσκει τη βέλτιστη λύση. Η λύση που 
προσεγγίζει  τη  βέλτιστη  εξαρτάται  από  τον  αριθμό  των  ατόμων  που 
ορίζουν τον πληθυσμό και στον αριθμό των γενεών που επιλέγεται πριν 
επιλεχθεί  το  καταλληλότερο  άτομο.  Καθώς  ο  αριθμός  των  ατόμων  που 
υπάρχουν στο λεξικό εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας και από την 
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παράμετρο  ΝΝ  (παράγραφος  4.3),  η  οποία  διαιρεί  τον  εκθέτη  του 
παράγοντα  της  κλιμάκωσης,  ο  όρος  που  εκφράσει  την  καταλληλότητα 
μειώνεται  όσο  αυξάνεται  το  ΝΝ  ή  το  μέγεθος.  Αυτό  σημαίνει  ότι  όσο 
περισσότερα  άτομα  υπάρχουν  στο  λεξικό,  τόσο  περισσότερες  γενεές 
(επαναλήψεις) χρειάζονται για να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση.  

Αν  επιλέξουμε  εξαντλητική  αναζήτηση  για  την  εύρεση  του 
κατάλληλου  ατόμου  - υπολογισμός  σε  κάθε  επανάληψη  της  προβολής 
της  εικόνας  σε  κάθε  άτομο  και  επιλογή  της  καλύτερης  –  ο  χρόνος  που 
απαιτείται  για  κάθε  επανάληψη  είναι  απαγορευτικός.  Για  το  λόγο  αυτό 
επιλέγεται  ο  γενετικός  αλγόριθμος  για  την  υλοποίηση  των  συγκρίσεων. 
Αυτό  μπορεί  να  οδηγεί  σε  απώλεια  της  ακρίβειας  του  αλγόριθμου MP, 
αλλά  ο  χρόνος  που  απαιτείται  είναι  σημαντικά  περιορισμένος.  Σε  κάθε 
επανάληψη  υπολογίζονται Ng*n  γινόμενα  όπου Ng  είναι  ο  αριθμός  των 
γενεών και n  είναι  ο αριθμός  των ατόμων σε κάθε γενιά. Ο χρόνος που 
καταναλώνεται  για  τους  υπολογισμούς  σε  μια  επανάληψη  με  τη  χρήση 
των  γενετικών  αλγορίθμων  είναι  περίπου  κατά  25%  λιγότερος  από  το 
χρόνο που απαιτείται  για πλήρη αναζήτηση,  για  δε  τις  μεγάλες  εικόνες 
ακόμη λιγότερος.  

Μετά  από  τον  υπολογισμό  του  αρχικού  PSNR  εφαρμόζεται  στην 
περιοχή  ενδιαφέροντος  ο  αλγόριθμος  MP  με  τη  χρήση  ατόμων  Gabor. 
Επιλέξαμε τα άτομα Gabor γιατί είναι οι κατάλληλες συναρτήσεις για την 
κωδικοποίηση υφής και προτύπων. 

Τα βήματα του αλγόριθμου έχουν ως εξής:  

Γίνεται  η  αρχικοποίηση  του  αλγορίθμου.  Ορίζεται,  δηλαδή,  μια 
μηδενική  εικόνα  ως  αρχική  εικόνα  προσέγγισης  (temp),  η  περιοχή 
ενδιαφέροντος  f  ως  η  αρχική  υπολειπόμενη  εικόνα  R0,  και  μηδενική 
προσωρινή τιμή PSNRtemp –βήματα 1, 2 και 3 στον ψευδοκώδικα (Εικόνα 47). 
Στη  συνέχεια  ξεκινά  ο  βρόχος  επανάληψης  για  τον  υπολογισμό  της 
προσέγγισης της περιοχής ενδιαφέροντος καθώς και για τον υπολογισμό 
του πίνακα με  τους  συντελεστές  του μετασχηματισμού Matching Pursuit. 
Στην  αρχή  του  βρόχου  ελέγχεται  αν  το  προσωρινό  PSNRtemp  είναι 
μικρότερο  από  το  αρχικό  PSNR  που  έχει  υπολογιστεί  για  το  90%  της 
περιοχής  ενδιαφέροντος  και  σε  ποιο  βήμα  επανάληψης  βρίσκεται.  Στη 
συνέχεια γίνεται η παραγωγή του συνόλου του λεξικού και επιλέγεται το 
κατάλληλο  διάνυσμα  σύμφωνα  με  τον  γενετικό  αλγόριθμο  που 
περιγράφηκε  σε  προηγούμενη παράγραφο  (4.7.1.2).  Σε  κάθε  επανάληψη 
δημιουργείται  τυχαία  ο  αρχικός  πληθυσμός  ο  οποίος  περιέχει  Ν 
ακολουθίες  (το  Ν  είναι  ένας  μικρός  περιττός  αριθμός,  ο  αριθμός 
χρωμοσωμάτων).  Κάθε  ακολουθία  αξιολογείται,  και  επιλέγεται  η 
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καλύτερη λύση ανάλογα με την τιμή της προβολής της στην εικόνα. Στη 
συνέχεια  τοποθετείται  στη  θέση  Ν  και  στέλνεται  χωρίς  καμία  αλλαγή 
στην επόμενη γενιά. Οι υπόλοιπες γειτονικές ακολουθίες του πληθυσμού 
συγκρίνονται ανά δύο για  την  επιβίωση. Η καλύτερη ακολουθία μεταξύ 
των  ακολουθιών  n  και  n+1  (όπου  το  n  βρίσκεται  μεταξύ  1  και  Ν‐2) 
τοποθετείται  στη  δεξαμενή  επανασυνδυασμού.  Όταν  όλες  οι  τοπικές 
συγκρίσεις  έχουν  ολοκληρωθεί,  υπάρχουν  (N‐1)/2  ακολουθίες  στη 
δεξαμενή  επανασυνδυασμού,  οι  οποίες  τοποθετούνται  στην  επόμενη 
γενιά.  Στο  σημείο  αυτό  υπάρχουν  [(N‐1)/2]+1  ακολουθίες  στην  επόμενη 
γενιά  και  οι  υπόλοιπες  (N‐1)/2  ακολουθίες  δημιουργούνται  τυχαία, 
μεταλλάσσοντας  την  καλύτερη  ακολουθία  με  μια  πιθανότητα  p’mutate,  η 
οποία  σχετίζεται  με  το  διάστημα  διακύμανσης  που  ορίζεται  από  το 
χρήστη.  Τα  παραπάνω  βήματα  επαναλαμβάνονται  έως  ότου  επιτευχθεί 
σύγκλιση.  Μετά  την  επιλογή  του  διανύσματος  αυτού,  ανανεώνεται  ο 
πίνακας  της  υπολειπόμενης  εικόνας.  Παράλληλα,  ανανεώνεται  και  ο 
πίνακας στον οποίο αποθηκεύονται οι συντελεστές κάθε βήματος, δηλαδή 
η  τιμή  της  προβολής  της  εικόνας  στο  εκάστοτε  επιλεγμένο  διάνυσμα 
καθώς  και  οι  συντελεστές  του  διανύσματος.  Συνολικά  σε  κάθε 
επανάληψη  αποθηκεύονται  έξι  τιμές:  η  τιμή  της  προβολής,  η  θέση  του 
διανύσματος  στην  εικόνα  (γραμμή  και  στήλη),  η  γωνία  περιστροφής 
καθώς  και  η  κλιμάκωση  (scaling)  κατά  τον  άξονα  x  και  y.  Μετά  την 
ανανέωση του πίνακα temp υπολογίζεται το νέο PSNRtemp και αυξάνεται το 
βήμα  της  επανάληψης  κατά  ένα.  Ο  αλγόριθμος  τερματίζει  όταν  το 
PSNRtemp  έχει  τιμή  ίση  ή  μικρότερη  του  PSNR  ή  όταν  ολοκληρωθούν  οι 
επαναλήψεις  του  αλγόριθμου.  Ο  ψευδοκώδικας  υπολογισμού  του  MP 
φαίνεται στην Εικόνα 47. 

 

Εικόνα 47: Ψευδοκώδικας υπολογισμού του αλγόριθμου Matching Pursuit 
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Καθώς  ο  στόχος  είναι  να  επιλεγούν  οι  καταλληλότερες  παράμετροι 
για  την  ανάλυση  των  περιοχών  ενδιαφέροντος  είναι  απαραίτητο  να 
καθοριστεί  ο  μέγιστος  αριθμός  επαναλήψεων  του  αλγορίθμου,  που  θα 
ορίσει και τον αριθμό των γενεών, καθώς και το πλήθος των διανυσμάτων 
που θα ορίσουν το λεξικό. Τόσο οι επαναλήψεις, όσο και το μέγεθος του 
λεξικού παίζουν σημαντικό ρόλο στην καλύτερη ή χειρότερη προσέγγιση 
της αρχικής εικόνας αλλά και στην μεγάλη ή μικρή πολυπλοκότητα  του 
αλγορίθμου.  

Για  τον  αριθμό  τον  επαναλήψεων  ακολουθήθηκε  η  διαδικασία 
επιλογής με βάση την οπτική παρατήρηση,  την τιμή του PSNR αλλά και 
την πολυπλοκότητα του αλγορίθμου και το χρόνο που καταναλώνεται για 
την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  της  υπό  επεξεργασία  εικόνας.  Για  την 
επιλογή  του  κατάλληλου αριθμού  επαναλήψεων  επιλέχθηκε μια  εικόνα 
μεγέθους  64x64  έτσι  ώστε  να  καλύπτει  μεγάλο  αριθμό  περιοχών 
ενδιαφέροντος των εικόνων.  

Παράλληλα με την επιλογή του αριθμού των επαναλήψεων έγινε και 
η  επιλογή  του  αριθμού  των  γονιδίων  και  χρωμοσωμάτων  για  την 
εφαρμογή του ΓΑ. Όπως και στη διαδικασία καθορισμού του αριθμού των 
επαναλήψεων έτσι και εδώ ακολουθούνται τα ίδια κριτήρια απόφασης.  

Αφού  επιλέχθησαν  οι  κατάλληλες  παράμετροι  για  την  επεξεργασία 
των εικόνων εξήχθησαν οι πίνακες των χαρακτηριστικών των εικόνων  

6.2.5. Νευρωνικό δίκτυο  

Μετά  την  εξαγωγή  του  πίνακα  χαρακτηριστικών  από  τις  περιοχές 
ενδιαφέροντος  υλοποιήθηκε  ένα  νευρωνικό  δίκτυο.  Χρησιμοποιήθηκε 
εμπροστροφοδοτούμενο  πολυεπίπεδο  δίκτυο,  το  οποίο  δέχεται  στην 
είσοδό  του  τα στοιχεία  του πίνακα που  έχει προκύψει από  την ανάλυση 
των  περιοχών  ενδιαφέροντος  μορφοποιημένα  σε  πίνακα  στήλη.  Έτσι  το 
νευρωνικό δίκτυο έχει 1800 νευρώνες στο επίπεδο εισόδου.  

Για την εκπαίδευση του νευρωνικού επιπέδου επιλέχθηκαν τυχαία 167 
πίνακες  χαρακτηριστικών,  οι  οποίοι  αποτελούν  το  σύνολο  εκπαίδευσης 
του  νευρωνικού  δικτύου,  ενώ  για  το  σύνολο  ελέγχου  του  νευρωνικού 
δικτύου χρησιμοποιήθηκαν οι υπόλοιποι 42 πίνακες χαρακτηριστικών.  

Η  εκμάθησης  του  νευρωνικού  δικτύου  βασίζεται  στον  αλγόριθμο 
οπισθοδιάδοσης (back propagation).  



Κεφάλαιο 6 – Μεθοδολογία 
 

 172 

6.2.5.1. Συνάρτηση ενεργοποίησης του νευρωνικού δικτύου 

Η  συνάρτηση  ενεργοποίησης  των  νευρώνων  είναι  η  λογαριθμική 

συνάρτηση που δίνεται από τον τύπο: 
)exp(1

1)(log
n

nsig
−+

= . Η συνάρτηση 

αυτή έχει τη μορφή: 

 

Εικόνα 48: Λογαριθμική συνάρτηση ενεργοποίησης 

Καταλήξαμε σε αυτή τη συνάρτηση ενεργοποίησης μετά από δοκιμές 
που έγιναν σε σχέση και με τις άλλες συναρτήσεις ενεργοποίησης, tansig 
και purelin. Η purelin είναι γραμμική συνάρτηση και δεν ανταποκρίνεται 
στα δεδομένα που έχουν προέλθει από την επεξεργασία των εικόνων.  

 

Εικόνα 49: Γραμμική συνάρτηση ενεργοποίησης 

Αντίθετα,  η  tansig  είναι  η  σιγμοειδής  συνάρτηση  ενεργοποίησης  της 
υπερβολικής εφαπτομένης. Με τη συνάρτηση αυτή τα αποτελέσματα της 
κατηγοριοποίησης είχαν πολύ μεγαλύτερη απόκλιση και η διαδικασία της 
εκπαίδευσης και  ελέγχου του νευρωνικού δικτύου διήρκεσε περισσότερο. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το νευρωνικό δίκτυο με 700 νευρώνες στο 
κρυφό επίπεδο το μέσο τετραγωνικό σφάλμα με τη χρήση της συνάρτησης 
tansig  ήταν  0,1358,  ενώ  το  αντίστοιχο  μέσο  τετραγωνικό  σφάλμα  με  τη 
χρήση της συνάρτησης logsig ήταν 0,0675.  
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Εικόνα 50: Συνάρτηση ενεργοποίησης υπερβολικής εφαπτομένης 

6.2.5.2. Αρχικοποίηση του νευρωνικού δικτύου 

Για τον έλεγχο της απόδοσης του δικτύου επιλέχθηκε η συνάρτηση του 
μέσου  τετραγωνικού  σφάλματος  (mse).  Το  νευρωνικού  δικτύου 
αρχικοποιείται επιλέγοντας κάθε επίπεδο να αρχικοποιηθεί σύμφωνα με 
τον αλγόριθμο των Nguyen‐Widrow με σκοπό την ταχύτερη σύγκλιση του 
νευρωνικού δικτύου. Η συνάρτηση αρχικοποίησης των βαρών και των bias 
έγινε επιλέγοντας τυχαίους αριθμούς στο διάστημα από ‐1 έως 1.  

6.2.5.3. Εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου 

Για  την  επιλογή  της  καταλληλότερης  μεθόδου  εκπαίδευσης  του 
νευρωνικού δικτύου έγιναν δοκιμές με αρκετές συναρτήσεις. 

Η απλούστερη μέθοδος εκπαίδευσης είναι μέθοδος με οπισθοδιάδοση 
(traingd). Η μέθοδος αυτή, όπως περιγράφηκε και στην παράγραφο 5.7.2, 
δε χρησιμοποιεί ροπή για τη βελτίωση της ταχύτητας σύγκλισης και την 
αποφυγή των τοπικών ελαχίστων. Ο ρυθμός σύγκλισης  είναι  εξαιρετικά 
αργός.  

Η επόμενη μέθοδος,  traingdm, χρησιμοποιεί τη μέθοδο εκμάθησης με 
οπισθοδιάδοση  προσθέτοντας  τον  παράγοντα  της  ροπής.  Με  τον  τρόπο 
αυτό περιορίζεται η πιθανότητα ο αλγόριθμος να συγκλίνει σε ένα τοπικό 
ελάχιστο (Παράγραφος 5.7.4). 

Στη  συνέχεια  ελέγχθηκε  η  συνάρτηση  traingda  η  οποία  είναι  η 
συνάρτηση οπισθοδιάδοσης στην οποία όμως ο ρυθμός μάθησης αλλάζει 
σε  σχέση με  την  απόδοση  του  δικτύου. Η μεταβολή  των  βαρών  και  των 
bias δίνεται από τη σχέση  

dX
dEdX ⋅=η   (6.5) 
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όπου dX είναι η ανανέωση των μεταβλητών, η είναι ο ρυθμός μάθησης και 
dΕ/dX  είναι  η  στιγμιαία  κλίση  της  απόδοσης  του  δικτύου  ως  προς  τις 
μεταβλητές Χ. Σε κάθε επανάληψη ελέγχεται η απόδοση του δικτύου και 
όταν μειώνεται τότε ο ρυθμός μάθησης αυξάνεται κατά ένα παράγοντα ο 
οποίος  ορίζεται  από  τον  χρήστη. Όταν  η  απόδοση αυξάνεται  πάνω από 
ένα  άνω  όριο  τότε  ο  ρυθμός  μάθησης  μειώνεται  κατά  ένα  παράγοντα 
πάλι οριζόμενο από το χρήστη.  

Η  επόμενη  μέθοδος  εκπαίδευσης  είναι  η  traingdx  στην  οποία 
χρησιμοποιείται προσαρμοσμένος ρυθμός μάθησης η και ροπή α για την 
ταχύτερη  σύγκλιση.  Η  ανανέωση  των  μεταβλητών  Χ  –  βάρη  και  bias  ‐ 
γίνεται βάση της σχέσης: 

dX
dEadXprevadX ⋅⋅+⋅= η   (6.6) 

όπου dXprev είναι η προηγούμενη ανανέωση των μεταβλητών. Ισχύει και 
σε  αυτή  τη  μέθοδο  εκπαίδευσης  η  προσαρμογή  του  ρυθμού  μάθησης 
ανάλογα  με  την  απόδοση  του  δικτύου,  όπως  και  στην  προηγούμενη 
μέθοδο.  

Η  μέθοδος  μάθησης  trainbfg  στηρίζεται  στη  γνωστή  μέθοδο  BFGS 
quasi‐Newton.  Σε  αυτή  τη  μέθοδο  κάθε  μεταβλητή  –  βάρος  ή  ροπή  – 
μεταβάλλεται σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση: 

X = X + a*dX  (6.7) 

όπου  το  dX  ορίζει  την  κατεύθυνση  της  αναζήτησης  του  τοπικού 
ελαχίστου. Η παράμετρος  a  επιλέγεται  έτσι ώστε  να  ελαχιστοποιείται  η 
απόδοση  κατά  μήκος  της  κατεύθυνσης  αναζήτησης.  Κατά  την  πρώτη 
αναζήτηση η κατεύθυνση έχει αντίθετη τιμή από την κλίση της απόδοσης. 
Στις επόμενες επαναλήψεις ηIn succeeding iterations the search direction is 
computed according to the following formula: κατεύθυνση της αναζήτησης 
ορίζεται:  

dX = ‐H\gX  (6.8) 

όπου gX είναι η κλίση της απόδοσης και H είναι ένας πίνακας Hessian. 
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Εικόνα 51: Πίνακας Hessian 

Τέλος  η  συνάρτηση  εκπαίδευσης  traincgb  ανανεώνει  και  ενημερώνει 
τις  τιμές  των  βαρών  και  των  bias  σύμφωνα  με  τον  κανόνα  των  Powell‐
Beale. Χρησιμοποιείται η μέθοδος οπισθοδιάδοσης για την εκπαίδευση του 
δικτύου.  Κάθε  μεταβλητή,  βάρος  ή  bias, X,  καθορίζεται  σύμφωνα  με  τη 
σχέση: 

X=X+a*dX  (6.9) 

όπου  dX  ορίζει  την  κατεύθυνση  της  αναζήτησης.  Η  παράμετρος  a 
επιλέγεται  έτσι  ώστε  να  ελαχιστοποιεί  την  απόδοση  κατά  μήκος  της 
κατεύθυνσης της αναζήτησης. Χρησιμοποιείται μια γραμμική συνάρτηση 
αναζήτησης για την εύρεση του σημείου ελαχίστου. Η πρώτη κατεύθυνση 
της  αναζήτησης  είναι  η  αρνητική  παράγωγος  της  απόδοσης.  Στις 
επόμενες επαναλήψεις η κατεύθυνση της αναζήτησης υπολογίζεται από 
τη  νέα  παράγωγο  και  την  προηγούμενη  κατεύθυνση  σύμφωνα  με  τον 
τύπο: 

dX = ‐gX + dX_old*Z  (6.10) 

όπου gX  είναι η παράγωγος. Η παράμετρος Z μπορεί να υπολογιστεί με 
διαφορετικούς  τρόπους.  Η  παραλλαγή  των  Powell‐Beale  [5]  για  τον 
υπολογισμό  της  συζευγμένης  παραγώγου  καθορίζεται  από  δύο 
παράγοντες.  Πρώτον,  ο  αλγόριθμος  ελέγχει  πότε  θα  αλλάξει  την 
κατεύθυνση αναζήτησης προς  το αρνητικό  της παραγώγου.  Δεύτερον,  η 
κατεύθυνση της αναζήτησης υπολογίζεται από την αρνητική παράγωγο, 
την προηγούμενη κατεύθυνση αναζήτησης και την τρέχουσα κατεύθυνση 
της αναζήτησης πριν την αλλαγή.  

Η  αριθμός  των  επαναλήψεων  για  την  εκπαίδευση  του  νευρωνικού 
δικτύου επιλέχθηκε αρκετά μεγάλος, 100000, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 
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σύγκλιση  για  όλες  τις  μεθόδους  εκπαίδευσης.  Μετά  από  δοκιμές  ο 
παράγοντας εκμάθησης ορίστηκε σε 0,01 και η ροπή 0,9. 

6.2.5.4. Επιλογή αριθμού νευρώνων και κρυφών επιπέδων στο 
νευρωνικό δίκτυο  

Στη συνέχεια για την επιλογή του αριθμού των κρυμμένων επιπέδων 
αλλά και του πλήθους των νευρώνων σε κάθε κρυμμένο επίπεδο έγιναν 
πολλές δοκιμές. Για την απόδοση των νευρωνικών δικτύων επιλέχθηκε η 
μέτρηση  του  μέσου  τετραγωνικού  σφάλματος.  Λόγω  της  πολύ  μικρής 
διαφοράς που   αλλά και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με τη χρήση 
της καμπύλης ROC.  

Στη  συνέχεια  έγινε  η  επιλογή  του  αριθμού  των  νευρώνων  στο 
κρυμμένο  επίπεδο.  Ξεκινώντας  από  300  κρυμμένους  νευρώνες, 
επαναλάβαμε  τη  διαδικασία  εκπαίδευσης  και  ελέγχου  του  νευρωνικού 
δικτύου,  έως  ότου  βρεθεί  ο  κατάλληλος  αριθμός  νευρώνων.  Για  την 
αξιολόγηση  της  απόδοσης  της  κατηγοριοποίησης  των  εικόνων 
χρησιμοποιήθηκε  η  ανάλυση  με  τη  χρήση  της  καμπύλης  λειτουργικού 
χαρακτηριστικού  δέκτη  ή  ROC  [6],  [7].  Η  ανάλυση  με  τη  χρήση  της 
καμπύλης  ROC  βασίζεται  στη  στατιστική  θεωρία  και  έχει  εφαρμοστεί 
ευρέως  για  την  αξιολόγηση  της  κλινικής  διάγνωσης.  Η  καμπύλη  ROC 
αναπαριστά τη σχέση μεταξύ του κλάσματος των σωστών θετικών  (True 
Positive  Fraction  ‐  TPF)  αποτελεσμάτων  και  του  κλάσματος  των 
εσφαλμένων  θετικών  αποτελεσμάτων  (False  Positive  Fraction  ‐  FPF)  για 
διαφορετικές τιμές του κατωφλίου απόφασης. Η τιμή Az του εμβαδού της 
περιοχής  κάτω  από  την  καμπύλη  ROC  χρησιμοποιείται  ως  μέτρο  της 
απόδοσης  της  κατηγοριοποίησης.  Όσο  μεγαλύτερη  τιμή  έχει,  τόσο 
καλύτερη είναι η απόδοση. Η ιδανική απόδοση έχει τιμή εμβαδού 1. 

6.3. Έλεγχος αξιοπιστίας της κατηγοριοποίησης 
του νευρωνικού δικτύου 

Για  τον  έλεγχο  της  αξιοπιστίας  του  νευρωνικού  δικτύου,  αρκεί  να 
ελέγξουμε αν οι δύο ομάδες δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή οι 
καλοήθεις και οι κακοήθεις εικόνες, είναι σημαντικά διαφορετικές μεταξύ 
τους.  

Προκειμένου να  ελέγξουμε  την ανομοιότητα  των δειγμάτων ελέγχου 
του  νευρωνικού  δικτύου,  εφαρμόζουμε  το Student T  test  στις  δύο  ομάδες 
δεδομένων με τις καλοήθεις και κακοήθεις  εικόνες. Σκοπός του είναι να 
ελέγξει  κατά  πόσο  σημαντικά  διαφορετικά  είναι  τα  δύο  σύνολα  των 



Κεφάλαιο 6 – Μεθοδολογία 
 

 177

δειγμάτων  ελέγχου.  Το  t‐test  εκτιμά  αν  οι  μέσοι  όροι  δύο  ομάδων 
στοιχείων είναι στατιστικώς διαφορετικοί μεταξύ τους.  

Για τον έλεγχο αυτό συγκρίναμε ανά δύο όλες τις καλοήθεις εικόνες με 
τις εικόνες της κακοήθους ομάδας. Προέκυψαν έτσι 440 έλεγχοι.  

6.4. Πλατφόρμα υλοποίησης του αλγόριθμου 

Όλη η  υλοποίηση  του  συστήματος  υποβοηθούμενης  διάγνωσης  έγινε 
στην πλατφόρμα του Matlab R2006b [8] και σε υπολογιστή IBM Xseries 226, 
με επεξεργαστή Intel Xeon 3,2 MHz, και 1 GB RAM. 

Ιδιαίτερα για την υλοποίηση του νευρωνικού δικτύου χρησιμοποιήθηκε 
το Neural Network Toolbox  της πλατφόρμας και για την αξιολόγησή του 
υλοποιήθηκε η ανάλυση της καμπύλης ROC στην ίδια πλατφόρμα, όπου 
γίνεται χρήση του Statistics Toolbox.  

Τέλος,  η  σύγκριση  των  δύο  ομάδων  δεδομένων  με  τις  καλοήθεις  και 
κακοήθεις εικόνες έγινε με τη βοήθεια της πλατφόρμας Matlab 2006b και 
ειδικότερα με την εντολή ttest2. Η εντολή αυτή εφαρμόζει το Student t test 
σε ένα διδιάστατο πίνακα δεδομένων και συγκρίνει τις στήλες του πίνακα 
ανά δύο.  
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Κεφάλαιο 7  

7. Αποτελέσματα  

7.1. Αλγόριθμος Matching Pursuit 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφηκε στην παράγραφο 6.2.4 
το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του αλγόριθμου Matching Pursuit είναι 
η επιλογή του αριθμού των επαναλήψεων. Αυτή έγινε με βάση την οπτική 
παρατήρηση,  την  τιμή  του  PSNR  αλλά  και  την  πολυπλοκότητα  του 
αλγορίθμου  και  το  χρόνο  που  καταναλώνεται  για  την  ολοκλήρωση  της 
ανάλυσης της υπό επεξεργασία εικόνας. Για την επιλογή του κατάλληλου 
αριθμού επαναλήψεων επιλέχθηκε μια εικόνα μεγέθους 64x64  έτσι ώστε 
να καλύπτει μεγάλο αριθμό περιοχών ενδιαφέροντος των εικόνων. 

Αριθμός 
επαναλήψεων 

Τελικό 
PSNR 

PSNR 
90% 

Χρόνος 
ολοκλήρωσης 
(sec) 

Αριθμός 
χρωμοσωμάτων/ 
γονιδίων  

100  19.6486  21.9473  9855.97  61/500 
200  19.6344  21.9473  19880.11  61/500 
300  22.8429  21.9473  30396.76  61/500 

Πίνακας 10: Σύγκριση των αποτελεσμάτων του αλγόριθμου ΜΡ για 
διαφορετικό αριθμό επαναλήψεων 

Στον πίνακα 10, φαίνονται οι τιμές του τελικού PSNR και του χρόνου 
ολοκλήρωσης  για  διαφορετικό  αριθμό  επαναλήψεων  και  για  61 
χρωμοσώματα και 500 γονίδια.  

 



Κεφάλαιο 7 – Αποτελέσματα 
 

 180 

 

Εικόνα 52: Αρχική περιοχή ενδιαφέροντος της εικόνας mdb238.  
 

 

(α)  (β)  (γ) 
Εικόνα 53: Οι τελικές εικόνες με (α) 100 επαναλήψεις, (β) 200 επαναλήψεις και 

(γ) 300 επαναλήψεις 

Είναι φανερό  και από  τον  οπτικό  έλεγχο αλλά και από  τις  τιμές  του 
PSNR ότι οι 300 επαναλήψεις‐γενεές δίνουν μια αρκετά καλή προσέγγιση 
της  αρχικής  περιοχής  ενδιαφέροντος.  Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  η 
επεξεργασία της εικόνας θα σταματήσει όταν ο τρέχων PSNR γίνει ίσος ή 
μικρότερος από την τιμή του PSNR που αντιστοιχεί στο 90%  της αρχικής 
εικόνας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος που απαιτείται για 
την  επεξεργασία  με  300  επαναλήψεις  είναι  αρκετά  μικρότερος  από  τον 
τελικό χρόνο ολοκλήρωσης. 

Για την επιλογή των χρωμοσωμάτων και των γονιδίων ακολουθήσαμε 
την  ίδια  διαδικασία.  Τα  αποτελέσματα  φαίνονται  στους  παρακάτω 
πίνακες (Πίνακας 11, Πίνακας 12).  

Αριθμός 
χρωμοσωμάτων 

Αριθμός 
γονιδίων 

Τελικό 
PSNR 

PSNR 
90% 

Χρόνος  ολοκλήρωσης 
(sec) 

31  500  21.9463  21.9473  14587.05 
41  500  24.8173  21.9473  19769.55 
51  500  21.5902  21.9473  24723.47 
61  500  22.8429  21.9473  30396.76 
71  500  25.7555  21.9473  34411.43 
Πίνακας 11: Συγκριτικός πίνακας των αποτελεσμάτων του αλγόριθμου MP 

για διαφορετικό αριθμό χρωμοσωμάτων 
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(α)  (β) 
(γ) 

 

(δ) 

 

(ε) 
Εικόνα 54: Τελικές εικόνες με τη χρήση διαφορετικού αριθμού 

χρωμοσωμάτων: (α) 31, (β) 41, (γ) 51, (δ) 61 και (ε) 71 χρωμοσώματα 

 

Αριθμός 
χρωμοσωμάτων

Αριθμός 
γονιδίων 

Τελικό 
PSNR 

PSNR 90%  Χρόνος 
ολοκλήρωσης 
(sec) 

61  100  26.3561  21.9473  5912.48 
61  200  23.2172  21.9473  11926.76 
61  300  24.8312  21.9473  17736.81 
61  400  23.7513  21.9473  24426.79 
61  500  22.8429  21.9473  30396.76 
61  600  25.1767  21.9473  36087.19 
Πίνακας 12: Συγκριτικός πίνακας των αποτελεσμάτων του αλγόριθμου MP 

για διαφορετικό αριθμό γονιδίων 
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(α)  (β)  (γ) 

(δ)  (ε)  (στ) 
Εικόνα 55: Τελικές εικόνες με τη χρήση διαφορετικού αριθμού γονιδίων: (α) 

100, (β) 200, (γ) 300, (δ) 400, (ε) 500 και (στ) 600 

Μετά από τις παραπάνω δοκιμές καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο 
καταλληλότερος συνδυασμός για την επεξεργασία των εικόνων είναι 300 
γενεές,  61  χρωμοσώματα  και  500  γονίδια.  Επιλέξαμε  αυτές  τις  τιμές 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σύνολο των εικόνων υπάρχουν και περιοχές 
ενδιαφέροντος που είναι μεγαλύτερες από το μέγεθος 64x64. Για το λόγο 
αυτό  θα  μπορούσαμε  να  επιλέξουμε  περισσότερα  γονίδια  και 
χρωμοσώματα. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος υπολογισμού και η 
πολυπλοκότητα  του  αλγορίθμου  θα  ήταν  πολύ  μεγαλύτερα..  Με  τις 
παραμέτρους  αυτές  ολοκληρώθηκε  η  επεξεργασία  των  υπόλοιπων 
εικόνων. Έτσι για κάθε εικόνα παράχθηκε ένας πίνακας 300x6 στοιχείων.  

Παρακάτω  παρατίθενται  ο  πίνακας  (Πίνακας  13)  όπου  φαίνεται  η 
κατανομή  των  εικόνων  ανά  μέγεθος  καθώς  και  ο  πίνακας  όπου 
παρουσιάζονται  οι  μέσοι  χρόνοι  υπολογισμού  του  αλγορίθμου  για  κάθε 
μέγεθος της περιοχής ενδιαφέροντος (Πίνακας 14).  

Μέγεθος εικόνων  Πλήθος εικόνων 
8x8  8 
16x16  27 
32x32  97 
64x64  55 
128x128  22 

Πίνακας 13: Κατανομή των εικόνων ανά μέγεθος  
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Μέγεθος εικόνας  Μέσος χρόνος επεξεργασίας (ώρες) 
8x8  0:01 
16x16  0:09 
32x32  1:19 
64x64  7:38 
128x128  24:12 

Πίνακας 14: Πίνακας μέσου χρόνου επεξεργασίας των μαστογραφικών 
εικόνων με τον αλγόριθμο ΜΡ 

7.2. Νευρωνικό δίκτυο 

7.2.1. Εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου 

Για την επιλογή της κατάλληλης εκπαίδευσης του νευρωνικού δικτύου 
έγιναν  δοκιμές  με  διάφορες  μεθόδους  εκπαίδευσης  που  περιέχει  το 
Network Toolbox του Matlab. Η σύγκριση των μεθόδων έγινε με βάση την 
απόδοσή  τους,  το αποτέλεσμα  της κατηγοριοποίησης σε καθεμία καθώς 
και  το  χρόνο  που  χρειάστηκε  το  νευρωνικό  δίκτυο  για  να  επιτύχει  τη 
σύγκλιση.  

Στις  παρακάτω  εικόνες  (Εικόνα  56,  Εικόνα  57,  Εικόνα  58,  Εικόνα  59, 
Εικόνα 60) φαίνονται η απόδοση του νευρωνικού δικτύου με τις διάφορες 
μεθόδους εκπαίδευσης.  
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Εικόνα 56: Γράφημα απόδοσης του νευρωνικού δικτύου. Η εκπαίδευση του 
νευρωνικού δικτύου γίνεται με τη συνάρτηση TRAINCGB 

 

Εικόνα 57: Γράφημα απόδοσης του νευρωνικού δικτύου. Η εκπαίδευση του 
νευρωνικού δικτύου γίνεται με τη συνάρτηση TRAINGD 
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Εικόνα 58: Γράφημα απόδοσης του νευρωνικού δικτύου. Η εκπαίδευση του 
νευρωνικού δικτύου γίνεται με τη συνάρτηση TRAINGDA 

 

Εικόνα 59: Γράφημα απόδοσης του νευρωνικού δικτύου. Η εκπαίδευση του 
νευρωνικού δικτύου γίνεται με τη συνάρτηση TRAINGDΜ 
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Εικόνα 60: Γράφημα απόδοσης του νευρωνικού δικτύου. Η εκπαίδευση του 
νευρωνικού δικτύου γίνεται με τη συνάρτηση TRAINGDΧ 

 

Μέθοδος 
εκπαίδευσης 

Χρόνος  εκπαίδευσης  νευρωνικού  δικτύου 
(sec) 

TRAINCGB  1162 
TRAINGD  86400 
TRAINGDΜ  7200 
TRAINGDΑ  4812 
TRAINGDΧ  1053 
Πίνακας 15: Σύγκριση του χρόνου εκπαίδευσης του νευρωνικού δικτύου για 

τις διαφορετικές μεθόδους εκπαίδευσης 

 

Μέθοδος 
εκπαίδευσης 

TP  FP  TN  FN 

TRAINCGB  19  4  16  3 
TRAINGD  9  5  15  13 
TRAINGDΜ  1  0  20  21 
TRAINGDΑ  18  3  17  4 
TRAINGDΧ  18  4  16  4 
Πίνακας 16: Απόδοση των μεθόδων εκπαίδευσης για το σύνολο ελέγχου 
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Μέθοδος 
εκπαίδευσης 

TP  FP  TN  FN 

TRAINCGB  89  0  78  0 
TRAINGD  54  31  47  35 
TRAINGDΜ  2  3  75  87 
TRAINGDΑ  85  4  74  4 
TRAINGDΧ  86  4  74  3 
Πίνακας 17: Απόδοση των μεθόδων εκπαίδευσης για το σύνολο εκπαίδευσης  

Επιλέχθηκε η συνάρτηση TRAINCGB γιατί επιτυγχάνει την ταχύτερη 
και  καλύτερη  σύγκλιση  του  νευρωνικού  δικτύου  σε  σχέση  με  τις 
υπόλοιπες συναρτήσεις εκπαίδευσης. 

7.2.2. Επιλογή αριθμού νευρώνων και κρυφών επιπέδων 
στο νευρωνικό δίκτυο  

Προκειμένου  να  σχεδιαστεί  το  νευρωνικό  δίκτυο  έγιναν  δοκιμές  για 
τον αριθμό των κρυφών επιπέδων και τον αριθμό των νευρώνων σε κάθε 
επίπεδο. Παρατηρήθηκε ότι η επιλογή δύο κρυφών επιπέδων δυσχεραίνει 
τη μάθηση του νευρωνικού δικτύου. Η σύγκριση μεταξύ δύο νευρωνικών 
δικτύων, το πρώτο με τρία και το δεύτερο με τέσσερα επίπεδα και με τον 
ίδιο αριθμό νευρώνων στο πρώτο κρυφό επίπεδο δείχνει ότι το νευρωνικό 
των τριών επιπέδων έχει καλύτερα αποτελέσματα στην κατηγοριοποίηση 
των εικόνων. Επιπλέον, όσο αυξάνεται ο αριθμός των κρυφών επιπέδων 
τόσο  μεγαλύτερη  είναι  η  υπολογιστική  πολυπλοκότητα  του  νευρωνικού 
δικτύου.  Έτσι  επιλέγουμε  την  αρχιτεκτονική  των  τριών  επιπέδων  – 
επίπεδο  εισόδου,  ένα  κρυφό  επίπεδο  και  επίπεδο  εξόδου  ‐  για  το 
νευρωνικό δίκτυο.  

Το  κριτήριο  για  την  αξιολόγηση  για  την  επιλογή  του  αριθμού  των 
κρυφών  επιπέδων  επιλέχθηκε  καταρχάς  να  είναι  το  μέσο  τετραγωνικό 
σφάλμα (Πίνακας 18). Λόγω της μικρής διαφοράς που εμφανίζεται μεταξύ 
των  τιμών  του  στατιστικού  λάθους  επιλέχθηκε  η  αξιολόγηση  με  την 
καμπύλη ROC (Εικόνα 61) όπου πλέον είναι εμφανές ότι η αρχιτεκτονική 
των  τριών  επιπέδων  δίνει  καλύτερα  αποτελέσματα  από  αυτή  των 
τεσσάρων.  
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Αριθμός νευρώνων – κρυμμένων 
επιπέδων 

Μέσο τετραγωνικό σφάλμα 

300  0,064810129 
300‐30  0,064748351 
400  0,06281263 

400‐30  0,064911273 
500  0,067173988 

500‐30  0,068339054 
600  0,064682924 

600‐30  0,068476865 
700  0,066225587 

700‐30  0,064761519 
Πίνακας 18: Σύγκριση μέσου τετραγωνικού λάθους για νευρωνικά δίκτυα με 

ένα και δύο κρυφά επίπεδα 

 

 

(α) 
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(β) 
Εικόνα 61: Σύγκριση αποτελεσμάτων νευρωνικών δικτύων (α) με 300 
νευρώνες στο πρώτο κρυμμένο επίπεδο. (β) με 300 νευρώνες στο πρώτο 

κρυμμένο επίπεδο και με 30 νευρώνες στο δεύτερο κρυμμένο επίπεδο. Η τιμή 
του εμβαδού κάτω από την καμπύλη ROC είναι (α) 0,94 και (β) 0,92 

Στη συνέχεια έγινε ο έλεγχος για τον αριθμό των νευρώνων στο κρυφό 
επίπεδο.  Στην  παρακάτω  εικόνα  (Εικόνα  62)  φαίνεται  η  σύγκριση  της 
απόδοσης  του  νευρωνικού  δικτύου  για  διαφορετικό  αριθμό  νευρώνων 
(n=300,  400,  500,  600,  700,  800  και  900),  όπου  φαίνεται  ότι  το  νευρωνικό 
δίκτυο με  300  νευρώνες  στο  κρυφό  επίπεδο  έχει  καλύτερη απόδοση από 
οποιοδήποτε  άλλο.  Τα  αποτελέσματα  αυτά  για  την  απόδοση  της 
κατηγοριοποίησης προέκυψαν από  το μέσο  όρο  των  τιμών  του Az  είκοσι 
επαναλήψεων για κάθε νευρωνικό δίκτυο.  
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Εικόνα 62: Σύγκριση της απόδοσης των κατηγοριοποιήσεων του νευρωνικού 

δικτύου για διαφορετικό αριθμό κρυφών νευρώνων.  

Από  τη  σύγκριση  αυτή  προκύπτει  ότι  ο  καταλληλότερος  αριθμός 
νευρώνων για τη σωστή κατηγοριοποίηση των εικόνων είναι 300. 

Στην  επόμενη  εικόνα  (Εικόνα  63)  φαίνεται  η  καμπύλη  ROC  όπως 
προέκυψε  για  το  νευρωνικό  δίκτυο με  300  νευρώνες  στο  κρυφό  επίπεδο. 
Παρατηρούμε  ότι  το  σύστημα  πετυχαίνει  ευαισθησία  95%  με  0,3 
εσφαλμένα  θετικά  ανά  εικόνα,  ενώ  η  τιμή  του  εμβαδού  κάτω  από  την 
καμπύλη ROC είναι Az=0,94. 
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Εικόνα 63: Καμπύλη ROC για το νευρωνικό δίκτυο με 300 κρυφούς νευρώνες. 

Ευαισθησία 95% με 0,3 FP.  
 

7.3. Έλεγχος αξιοπιστίας της κατηγοριοποίησης 
του νευρωνικού δικτύου 

Το αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτής φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 
Στον πίνακα αυτό φαίνεται το επίπεδο p του Student t‐test. Η τιμή αυτή αν 
είναι  μικρότερη  από  5%  σημαίνει  ότι  τα  δείγματα  είναι  σημαντικά 
διαφορετικά  μεταξύ  τους.  Αν  η  τιμή  p  είναι  μεγαλύτερη  από  5%  αυτό 
σημαίνει ότι τα δείγματα δεν είναι σημαντικά διαφορετικά μεταξύ τους.  
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  Κακοήθεις εικόνες 
  1  2 3 4 5  6  7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21  22 
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.039  0  0 
2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
4  0  0  0  0  0  0.108  0  0  0.253  0  0  0  0.934  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
5  0  0  0  0  0  0.034  0  0  0.124  0  0  0  0.688  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.909  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.649  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.001 0  0  0  0.026 0  0  0  0  0  0  0  0 
9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.429  0  0  0  0  0  0 
10  0  0  0  0  0  0  0.001 0.061 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
11  0  0  0  0  0.003  0  0  0  0  0  0  0.456  0  0  0  0  0  0  0  0  0.445  0.001 
12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.828  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.299  0  0  0  0  0  0  0 
14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.999 0  0  0  0  0  0  0  0 
15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.004  0  0 
16  0  0  0  0  0  0.054  0  0  0.131  0  0  0  0.998  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
19  0  0  0  0  0.013  0  0  0  0  0  0  0.932  0  0  0  0  0  0  0  0  0.132  0 

Κ
αλ
οή
θε
ις
 ε
ικ
όν
ες
 

20  0  0  0  0  0  0.033  0  0  0.054  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Πίνακας 19: Πίνακας αποτελεσμάτων του ελέγχου t‐test για τιμή α=5% 
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Στον πίνακα αυτό φαίνεται ότι από τους 440 συνδυασμούς εικόνων σε 
20 συγκρίσεις φαίνεται οι εικόνες να μην είναι σημαντικά διαφορετικές.  

Αναζητώντας  το  λόγο  γιατί  το  νευρωνικό  δίκτυο  δεν  κατηγοριοποιεί 
κάποιες  εικόνες  σωστά  διαπιστώσαμε  –  με  τη  βοήθεια  του  t  test  –  ότι 
όντως αυτές οι εικόνες μοιάζουν μεταξύ τους, δεν είναι δηλαδή σημαντικά 
διαφορετικές.  

Από την άλλη πλευρά βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι  το νευρωνικό 
δίκτυο  έχει  εκπαιδευτεί  αρκετά  καλά,  έτσι  ώστε  να  διαχωρίζει  τις 
καλοήθεις  από  τις  κακοήθεις  εικόνες,  ενώ  για  τις  εικόνες  που  δε 
διαφοροποιούνται τις κατατάσσει σε λάθος κατηγορία.  
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Κεφάλαιο 8  

8. Συμπεράσματα και 
κατευθύνσεις μελλοντικής 
έρευνας 

8.1. Συμπεράσματα 

Το αρχικό κίνητρο για την έρευνα ήταν η δημιουργία ενός συστήματος 
υποβοήθησης της διάγνωσης CAD, το οποίο θα βοηθά τους ακτινολόγους 
να  κατηγοριοποιούν  τις  ύποπτες περιοχές  των μαστογραφιών,  οι  οποίες 
περιέχουν μικροαποτιτανώσεις, σε καλοήθεις και κακοήθεις. Το σύστημα 
αυτό με κανένα  τρόπο δεν μπορεί  να αντικαταστήσει  την  εμπειρία  ενός 
ακτινολόγου.  Βασικός  σκοπός  του  είναι  να  λειτουργεί  ως  σύστημα 
υποβοήθησης  της  διάγνωσης  και  να  παρέχει  στον  ακτινολόγο  σαφείς 
ενδείξεις για την περιοχή ενδιαφέροντος.  

Για  το σκοπό αυτό υλοποιήθηκε  ένας νέος αλγόριθμος  επεξεργασίας 
των  μαστογραφικών  εικόνων,  ο  οποίος  βασίζεται  στο  μετασχηματισμό 
Matching  Pursuit.  Με  την  υλοποίηση  του  αλγόριθμου  Matching  Pursuit 
επιτυγχάνουμε  την  κωδικοποίηση  των  εικόνων  με  λίγα  στοιχεία  και  με 
αυτό  τον  τρόπο  μειώνουμε  τον  όγκο  της  προς  κατηγοριοποίηση 
πληροφορίας. Η χρήση των ατόμων Gabor στην ανάλυση του αλγόριθμου 
Matching  Pursuit  ενδείκνυται,  λόγω  του  ότι  επιτυγχάνει  πολύ  καλή 
κωδικοποίηση  της  υφής  και  των  προτύπων  που  υπάρχουν  στην  εικόνα. 
Μάλιστα,  για  την κωδικοποίηση αυτή δεν χρειάζεται να υπάρχει  εκ  των 
προτέρων συγκεκριμένη γνώση για τα χαρακτηριστικά της εικόνας.  

Μέχρι  τώρα  ο  αλγόριθμος  Matching  Pursuit  έχει  χρησιμοποιηθεί 
κυρίως  για  την  κωδικοποίηση  σημάτων  με  σκοπό  τη  συμπίεση  της 
πληροφορίας,  έτσι  ώστε  η  μετάδοσή  τους  να  απαιτεί  μικρότερο  εύρος 
ζώνης. Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στο χώρο της 
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μαστογραφίας  και  μάλιστα  για  την  ανάλυση  ύποπτων  περιοχών 
μικροαποτιτανώσεων,  με  κύριο  στόχο  την  κωδικοποίηση  των  ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών  και  με  αυτό  τον  τρόπο  την  κατηγοριοποίησή  τους  σε 
καλοήθεις και κακοήθεις.  

Το  πρόβλημα  αυτής  της  μεθόδου  έγκειται  στο  μεγάλο  υπολογιστικό 
κόστος  που  έχει,  ιδιαίτερα  στις  μεγάλες  εικόνες.  Η  χρήση,  όμως,  των 
Γενετικών  Αλγορίθμων  καθώς  και  η  χρήση  παράλληλων  διεργασιών, 
μπορούν  να  μειώσουν  το  χρόνο  υπολογισμού  και  επεξεργασίας  των 
εικόνων.  Παράλληλα,  κατά  την  επεξεργασία  των  εικόνων  καταλήξαμε 
στο  συμπέρασμα  ότι  δεν  είναι  απαραίτητη,  για  μερικές  από  αυτές,  η 
πλήρης  ανάλυσή  τους  από  τον  αλγόριθμο  Matching  Pursuit.  Αυτό 
προκύπτει  γιατί  ο  επιθυμητός  σηματοθορυβικός  λόγος  επιτυγχάνεται 
πριν  ολοκληρωθεί  το  σύνολο  των  επαναλήψεων  του  αλγορίθμου.  Έτσι 
βελτιώνεται  ο  υπολογιστικός  χρόνος  για  αρκετές  από  τα  δείγματα  των 
εικόνων. 

Στη  συνέχεια,  μετά  την  εξαγωγή  των  χαρακτηριστικών  από  τις 
εικόνες,  υλοποιήθηκε  ένα  πολυεπίπεδο  νευρωνικό  δίκτυο  για  την 
κατηγοριοποίησή τους. Από την ανάλυση και τη σύγκριση των στοιχείων 
προέκυψε  ότι  για  την  κατηγοριοποίηση  των  εικόνων  ο  σχεδιασμός  του 
νευρωνικού  δικτύου  με  ένα  κρυφό  επίπεδο  αποδίδει  πολύ  καλύτερα  και 
ταχύτερα στο χαρακτηρισμό των περιοχών. Το σύστημα που υλοποιήθηκε 
έχει  ευαισθησία  95%  με  0,3  εσφαλμένα θετικά  ευρήματα,  ενώ  η  τιμή Az 
είναι  0,94.  Το  αποτέλεσμα  αυτό  είναι  εξαιρετικά  ενθαρρυντικό  και 
ελπιδοφόρο  για  τη  χρήση  του  Matching  Pursuit  στην  ανάλυση  των 
ιατρικών εικόνων και ειδικότερα των μαστογραφιών. 

Η  σύγκριση  των  αποτελεσμάτων  της  μεθόδου  με  τα  αποτελέσματα 
των  υπόλοιπων  μεθόδων  της  βιβλιογραφίας,  δίνει  συγκριτικό 
πλεονέκτημα στη μέθοδό μας.  

8.2. Μελλοντική έρευνα  

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 
βελτίωσε  κατά  πολύ  τα  αποτελέσματα  της  κατηγοριοποίησης  των 
περιοχών  ενδιαφέροντος  που  περιέχουν  μικροαποτιτανώσεις.  Το 
σημαντικό,  ωστόσο,  πρόβλημα  της  υπολογιστικής  πολυπλοκότητας  του 
μετασχηματισμού Matching Pursuit  δίνει  τροφή  σε  περαιτέρω  έρευνα με 
σκοπό τη μείωση του υπολογιστικού χρόνου.  

Ο  αλγόριθμος  Matching  Pursuit  είναι  ένα  σχετικά  σύγχρονο  πεδίο 
έρευνας  στην  ανάλυση  σημάτων.  Αν  και  υπάρχουν  αρκετές  πρακτικές 



Κεφάλαιο 8 – Συμπεράσματα και κατευθύνσεις μελλοντικής έρευνας 
 

 197

εφαρμογές, υπάρχει ακόμα σημαντικό πεδίο έρευνας και βελτίωσής του. 
Ειδικότερα μπορούμε να πούμε ότι η ανάπτυξη του γενετικού αλγορίθμου 
σε  κάποιο περιβάλλον προγραμματισμού  το  οποίο  να  είναι περισσότερο 
ευέλικτο  από  την  πλατφόρμα  του  Matlab,  και  μάλιστα  η 
παραλληλοποίησή του σε κάθε γενιά μπορεί να μειώσει αρκετά το χρόνο 
υπολογισμού. Παράλληλα, μπορεί να ερευνηθεί η χρήση άλλων λεξικών 
για  την  ανάλυση  των  μαστογραφικών  εικόνων,  αποσκοπώντας  στη 
βελτίωση της οπτικής ποιότητας της εικόνας, αλλά και της κωδικοποίησης 
των εικόνων.  

Τέλος,  στο  γενικότερο  πλαίσιο  της  υλοποίησης  ενός 
αυτοματοποιημένου  συστήματος  χαρακτηρισμού  των  περιοχών  των 
μικροαποτιτανώσεων,  θεωρούμε  χρήσιμο  το  να  υλοποιηθεί  μια  έξυπνη 
μέθοδος αυτοματοποιημένης εξαγωγής της περιοχής ενδιαφέροντος, έτσι 
ώστε  η  συμμετοχή  του ακτινολόγου  να  είναι  όσο  το  δυνατόν μικρότερη. 
Αυτό  μπορεί  να  υλοποιηθεί  με  αλγορίθμους  τμηματοποίησης  της 
μαστογραφίας,  ή  με  τη  χρήση  μετασχηματισμού  wavelets  για  την 
ενίσχυση του σηματοθορυβικού λόγου. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούμε 
να  μιλάμε  για  ένα  πλήρως  αυτόματο  σύστημα  αναγνώρισης  και 
κατηγοριοποίησης των περιοχών των μικροαποτιτανώσεων. 
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