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Περίληψη
Η παρούσα Διπλωματική Εργασία ασχολείται με την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στον
τομέα της Υγείας και πιο συγκεκριμένα με την χρήση της Μηχανικής Μάθησης στις καρδιακές παθήσεις. Οι
καρδιακές παθήσεις αποτελούν από τις πιο θανατηφόρες ασθένειες παγκοσμίως και κρίνεται επιτακτική η
ανάγκη της πρόβλεψης τους με στόχο την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση από τους επαγγελματίες
Υγείας.
Βασικός στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης της θνησιμότητας μέσα στο
νοσοκομείο μετά από εισαγωγή με διάγνωση καρδιακής προσβολής και ταυτόχρονα η εξαγωγή των πιο
κρίσιμων παραγόντων πρόβλεψης που οδηγούν σε θάνατο έπειτα από καρδιακή προσβολή. Για τους
σκοπούς της εργασίας χρησιμοποιείται η Αμερικάνικη βάση δεδομένων NIS (National In-Patient Sample)
από τις χρονιές 2012 έως και 2015. Μετά το αρχικό ξεκαθάρισμα των δεδομένων και τον ορισμό του
προβλήματος εφαρμόζονται στα δεδομένα τέσσερις αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης, γραμμικοί και
δενδροειδείς, (Logistic Regression-Lasso, Logistic Regression-Ridge, XGBoost, Light GBM) για την εκπαίδευση
των μοντέλων, μαζί με σύγχρονες τεχνικές Μηχανικής Μάθησης.
Βασική μετρική αξιολόγησης των μοντέλων αποτελεί το AUC Score (Area Under the Curve Score), τα
μοντέλα που προκύπτουν προβλέπουν με AUC Score σε όλες τις περιπτώσεις μεγαλύτερο από 0.9 την
θνησιμότητα. Τα δενδροειδή μοντέλα υπερτερούν των γραμμικών, με τον αλγόριθμο XGBoost (0.9321) να
έρχεται πρώτος, ο Light GBM (0.9234) δεύτερος και να ακολουθούν τα γραμμικά μοντέλα Ridge (0.9127) και
Lasso (0.9112). Ως προς τις καλύτερες μεταβλητές ανά αλγόριθμο υπάρχει μια ομαλότητα στις βαθμολογίες
τους με μικρές διαφορές ανάμεσα στους αλγόριθμους. Παράγοντες όπως οι εγχειρίσεις ή κάποιο επεισόδιο
μέσα στο νοσοκομείο βρίσκονται σε υψηλές θέσεις, ενώ σε χαμηλότερες θέσεις βρίσκονται παράγοντες με
προσωπικά χαρακτηριστικά, τρόπο ζωής και δημογραφικά χαρακτηριστικά του ασθενή.
Η Μηχανική Μάθηση σε συνεργασία με ακριβή και σωστά σύνολα δεδομένων μπορεί να οδηγήσει
σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα τόσο στην καρδιολογία με την οποία ασχολείται η παρούσα εργασία
όσο και σε εξίσου σημαντικούς τομείς όπως η καρκινολογία, οι νευρικές ασθένειες και το Alzheimer. Πέρα
από την Μηχανική Μάθηση και οι υπόλοιποι τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να βοηθήσουν
σημαντικά τον τομέα της Υγείας στο σύνολό του, όχι μόνο σε θέματα πρόβλεψης.
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Abstract
This Thesis deals with the application of Artificial Intelligence in the field of Health and more
specifically with the use of Machine Learning in heart disease cases. Heart diseases are the ones of the
deadliest diseases in the world and it is crucial to predict them In order to have better prevent and treat by
the health field professionals.
The main goal of this work is to create prediction models for in-hospital mortality after admission
with diagnosis of heart attack and also extract the most critical predictors that lead to death after heart
attack. For the purposes of this work, the American database NIS (National In-Patient Sample) is used, from
the years 2012 to 2015. After the initial cleaning of the data and the definition of the problem, four Machine
Learning Algorithms are used, linear and tree-based, (Logistic Regression-Lasso, Logistic Regression-Ridge,
XGBoost, Light GBM) for model training, along with modern Machine Learning techniques.
The basic evaluation metric of the models is the AUC Score (Area Under the Curve Score), the train
models predict with AUC Score in all cases greater than 0.9, the mortality. Tree based models are superior to
the linear ones, with XGBoost (0.9321) algorithm in the first place, Light GBM (0.9234) second, followed by
Ridge (0.9127) and Lasso (0.9112) linear models. As for the best variables per algorithm there is smoothness
in their scores, with some small differences between those algorithms. Factors such as surgeries or an
episode in hospital are in high positions , while in lower positions are factors with personal characteristics,
lifestyle, demographic characteristics of the patient.
Machine learning in conjunction with accurate and correct datasets can lead to very important
conclusions in cardiology and in other equally important areas such as oncology, neurological diseases and
Alzheimer’s. Apart from Machine Learning, the other fields of Artificial Intelligence can significantly help the
Health sector as a whole, not only in matters of foresight.
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1.Εισαγωγή
1.1 Κίνητρο
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) έχει ως στόχο να μιμηθεί όλα τα πεδία των ανθρώπινων γνωστικών
λειτουργιών, για την δημιουργία «μηχανών» οι οποίες θα λειτουργούν παρόμοια με την λογική των
ανθρώπων. Ένα από αυτά τα πεδία είναι ο τομέας της υγείας, η συνεχής αύξηση των διαθέσιμων
δεδομένων υγείας σε συνάρτηση με την ραγδαία πρόοδο στις τεχνικές ανάλυσης αλλά και στο υλικό των
υπολογιστών, που υλοποιεί τους υπολογισμούς, οδηγεί σε μια νέα εποχή. Ο τομέας της υγείας και η
υγειονομική περίθαλψη γενικότερα, μπορούν να εξελιχθούν σε μεγάλο βαθμό με την χρήση των νέων
τεχνολογιών. Η ΤΝ μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικούς τύπους δεδομένων υγείας δομημένα, μη –
δομημένα και να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα από αυτά. Δημοφιλείς τύποι ΤΝ όπως η Μηχανική
Μάθηση (ΜΜ) και οι σύγχρονοι μέθοδοι-αλγόριθμοι που χρησιμοποιεί μπορούν να πετύχουν αυτά τα
αποτελέσματα. Πολλοί τομείς της υγείας χρησιμοποιούν πλέον τα εργαλεία της ΤΝ, καρδιολογία,
νευρολογία, καρκινολογία αποτελούν κάποιους από τους βασικότερους, κύρια πεδία ενασχόλησης είναι η
ανίχνευση και διάγνωση, η θεραπεία και η αξιολόγηση προβλέψεων-προγνώσεων. Η εργασία αυτή εστιάζει
στον τομέα της καρδιολογίας και σε θέματα πρόβλεψης.
Πρόσφατα, νέες τεχνικές ΤΝ έστειλαν μεγάλα κύματα σκέψεων σε όλη την υγειονομική περίθαλψη,
τροφοδοτώντας την συζήτηση για το εάν η ΤΝ θα αντικαταστήσει τους γιατρούς στο μέλλον. Στόχος δεν
είναι η αντικατάσταση των γιατρών αλλά η υποστήριξή τους, δεν υπάρχει εφικτό σενάριο αντικατάστασης
των γιατρών τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον. Μπορεί βέβαια, να παρέχει μεγάλη βοήθεια στην λήψη
καλύτερων κλινικών αποφάσεων και στην εξαγωγή καλύτερων συμπερασμάτων σε όλους τους τομείς της
υγείας. Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης και η ταχεία ανάπτυξη
μεθόδων ανάλυσης αυτών των δεδομένων καθιστούν δυνατή την δημιουργία επιτυχημένων εφαρμογών ΤΝ
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Μέσα από ισχυρές τεχνικές ΤΝ μπορεί να βρεθούν κλινικά
σχετικές πληροφορίες οι οποίες είναι κρυμμένες στους τεράστιους όγκους δεδομένων και να βοηθήσουν
έτσι στην λήψη αποφάσεων.
Η ΤΝ μπορεί να χρησιμοποιήσει εξελιγμένους αλγόριθμους για να «μάθει» από έναν μεγάλο όγκο
ιατρικών δεδομένων και στην συνέχεια να χρησιμοποιήσει αυτές τις «γνώσεις» που δημιούργησε για την
λήψη κλινικών αποφάσεων. Μπορεί επίσης να εξοπλισθεί με ικανότητες μάθησης και αυτό- διόρθωσης για
να βελτιώσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων που παράγει. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να παρέχει
ενημερωμένες πληροφορίες από περιοδικά, έρευνες και κλινικές πρακτικές με στόχο την καλύτερη
φροντίδα του ασθενούς. Επιπλέον μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των διαγνωστικών και θεραπευτικών
λαθών που είναι αναπόφευκτα από την ανθρώπινη κλινική πρακτική. Τέλος, μπορεί να εξάγει χρήσιμες
πληροφορίες από έναν μεγάλο αριθμό ασθενών για να βοηθήσει στην παραγωγή συμπερασμάτων σε
πραγματικό χρόνο και προειδοποίηση-πρόβλεψη της υγείας ενός ασθενούς.
Για να συμβούν όλα τα παραπάνω τα συστήματα ΤΝ πρέπει να «εκπαιδευτούν» μέσω δεδομένων
που παράγονται από κλινικές δραστηριότητες, όπως ο έλεγχος, η διάγνωση, η ανάθεση θεραπείας και οι
εξετάσεις του ασθενούς, το σύστημα στην συνέχεια λαμβάνοντας αυτές τις πληροφορίες μπορεί να μάθει
από παρόμοιες ομάδες θεμάτων, ενώσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών και των αποτελεσμάτων του
θέματος που ερευνάτε. Αυτά τα δεδομένα υπάρχουν, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι στην σωστή
μορφή για επεξεργασία και ανάλυση.
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Ανάλογα με την κατηγορία των δεδομένων χρησιμοποιείται και η καλύτερη δυνατή τεχνική AI. Η
MM ασχολείται κυρίως με προβλήματα που σχετίζονται με δομημένα δεδομένα όπως για παράδειγμα
καρδιογράφημα, αιματολογικές εξετάσεις, ζάχαρο και άλλα. Σε αυτά τα δεδομένα στόχος είναι με βάση την
εκπαίδευση από τα υπάρχοντα δεδομένα να προβλεφθεί εάν ένας ασθενής νοσεί ή όχι. Εκτός από την ΜΜ
υπάρχει και η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ) η οποία ασχολείται κυρίως με δεδομένα αδόμητα όπως
είναι οι κλινικές σημειώσεις, ιατρικά περιοδικά, έρευνες με στόχο τον εμπλουτισμό των δομημένων
δεδομένων. Η ΕΦΓ στοχεύει στην μετατροπή των κειμένων σε αναγνώσιμα από τον υπολογιστή δεδομένα
με τα οποία στην συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνικές ΜΜ. (Fei Jiang et. al., 2017)
Οι βασικότερες ασθένειες για τις οποίες γίνεται έρευνα και δημιουργούνται τέτοιες εφαρμογές
είναι ο καρκίνος, η νευρολογία και η καρδιολογία. Η συγκέντρωση γύρω από αυτές τις τρείς ασθένειες δεν
είναι τυχαία καθώς όλες τους οδηγούν σε αιτίες θανάτου, συνεπώς οι πρώιμες διαγνώσεις είναι ζωτικής
σημασίας για να αποφευχθεί η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας των ασθενών. Επιπλέον μπορούν να
επιτευχθούν έγκαιρες διαγνώσεις μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών ανάλυσης κάτι το οποίο αποτελεί
και την δύναμη της ΤΝ.

Εικόνα 1 Γενικό πλαίσιο ΜΜ και ΕΦΓ στον Τομέα της Υγείας (Fei Jiang et. al., 2017)

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν το κίνητρο για την ενασχόληση και δημιουργία της Διπλωματικής
Εργασίας «Τεχνητή Νοημοσύνη στον Τομέα της Υγείας-Καρδιακές Παθήσεις» καθώς αποτελεί μείζον θέμα ο
συνδυασμός σύγχρονων αλγόριθμων και υπολογιστικής δύναμης με τον τομέα της υγείας με στόχο την
εξαγωγή χρήσιμων και σε πολλές περιπτώσεις ζωτικής σημασίας συμπερασμάτων για κάποιον ασθενή.
Κύριος στόχος είναι η πρόβλεψη της θνησιμότητας μέσα στο νοσοκομείο μετά από διάγνωση καρδιακής
προσβολής.
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1.2 Σκοπός
Η ΜΜ έχει βελτιώσει πολλές πτυχές της ανθρώπινης αντίληψης για τον προσδιορισμό μοτίβων
κλινικής σημασίας. Τεχνικές ανάλυσης δένδρων, γραμμικών μοντέλων και νευρωνικών δικτύων έχουν
χρησιμοποιηθεί σε πολλές διαδικασίες που αφορούν την κατηγοριοποίηση και την πρόβλεψη από μεγάλα
σύνολα κλινικών δεδομένων. Η περισσότερη έρευνα παγκοσμίως επικεντρώνεται σε τρείς βασικούς τομείς,
στην χρήση ΜΜ για την πρόβλεψη φαρμακευτικών ιδιοτήτων και μοριακών ενώσεων με στόχο την
ανακάλυψη φαρμάκων, στην χρήση αναγνώρισης προτύπων σε ιατρικές εικόνες για γρηγορότερη διάγνωση
και παρακολούθηση της νόσου, και στην ανάπτυξη τεχνικών μάθησης σε διάφορα ιατρικά δεδομένα με
στόχο την δημιουργία νέων μοντέλων πρόγνωσης. Ένας μεγάλος αριθμός συζητήσεων και ερευνών εστιάζει
στην επικύρωση και στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας των κλινικών δοκιμών, σε στρατηγικές για την
ορθολογική χρήση ΜΜ και ΤΝ σε πραγματικά δεδομένα αλλά και στην εποπτεία ενσωμάτωσης, εξήγησης
και αποφυγής ρίσκων αυτών των διαδικασιών. (Pratik Shah et.al., 2019)
Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η ΤΝ και η ΜΜ
μπορούν να προβλέψουν τις καρδιακές παθήσεις και ταυτόχρονα να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην
υποβοήθηση του έργου των ιατρών. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δηλαδή την
Αμερικάνικη Βάση NIS (National Inpatient Sample) δημιουργούνται και αξιολογούνται μοντέλα πρόβλεψης
της θνησιμότητας μέσα στο νοσοκομείο μετά από εισαγωγή με διάγνωση καρδιακής προσβολής.
Εφαρμόζονται και αξιολογούνται γραμμικοί-δενδροειδείς αλγόριθμοι με κύρια μετρική αξιολόγησης το AUC
Score και επίσης λαμβάνει χώρα ένα πλήθος πειραμάτων για την εύρεση των καλύτερων παραμέτρων ανά
αλγόριθμο (hyper parameter tuning). Τέλος πέρα από την σύγκριση αυτών γίνεται και μια εξαγωγή των
κυριότερων παραγόντων πρόβλεψης ανά αλγόριθμο. Η κύρια ενασχόληση της Διπλωματικής αφορά τον
τομέα της Υπολογιστικής Ανάλυσης όπως παρουσιάζεται στην μεσαία στήλη της παρακάτω εικόνας.

Εικόνα 2 Περιπτώσεις χρήσης ΤΝ και ΜΜ στην Υγεία (Pratik Shah et.al., 2019)
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1.3 Περιεχόμενο
Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή (κεφάλαιο 2) στην ΤΝ/ΜΜ μέσα από την κλασική βιβλιογραφία,
αναφέρονται θέματα και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην εργασία και έπειτα λαμβάνει χώρα μια
ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας πάνω στον τομέα της ΜΜ στην καρδιολογία, παρουσίαση
ερευνών και μοντέλων πρόβλεψης που έχουν ήδη δημιουργηθεί, σύνολα δεδομένων και αποτελέσματα
στα οποία έχουν φτάσει άλλοι ερευνητές.
Στην συνέχεια (κεφάλαιο 3) παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθείται στην εργασία.
Αναλύεται η πηγή δεδομένων που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των μοντέλων, τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των δεδομένων και την δημιουργία μοντέλων αλλά και η μεθοδολογία
ΜΜ για κάθε αλγόριθμο ξεχωριστά. Τέλος παρουσιάζονται οι στόχοι με βάση την μεθοδολογία και τα
δεδομένα. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί το «σχέδιο» πριν την συγγραφή κώδικα και καθορίζει το τι
συμβαίνει και πως συμβαίνει στην συνέχεια.
Στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα βήματα της υλοποίησης, γίνεται αναφορά στον
κώδικα, αναλύονται συναρτήσεις, βιβλιοθήκες τεχνικές και γίνεται βήμα-βήμα χτίσιμο των μοντέλων
ξεκινώντας από τα ανεπεξέργαστα δεδομένα μέχρι την παροχή προβλέψεων. Γίνεται το καθάρισμα, η
προετοιμασία και οι εκπαίδευση των μοντέλων.
Στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι προβλέψεις των μοντέλων με βάση κάποιες
επιλεγμένες μετρικές. Πιο συγκεκριμένα ανά αλγόριθμο παρουσιάζονται τα σκορ πρόβλεψης και οι δοκιμές
που έχουν γίνει για την επίτευξη αυτών των σκορ, παρουσιάζονται βασικές αλλά και δευτερεύουσες
μετρικές αξιολόγησης, γίνεται μια βαθμολογία των πιο σημαντικών μεταβλητών πρόβλεψης για τα μοντέλα
και εξετάζεται κατά πόσο το σκορ επηρεάζεται από τον αριθμό των μεταβλητών. Όλα τα παραπάνω
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα διαγράμματα. Στην τελευταία ενότητα γίνεται μια σύγκριση των
αλγορίθμων τόσο σε θέματα απόδοσης πρόβλεψης όσο και στην βαθμολογία των μεταβλητών.
Στο κεφάλαιο 6, γίνεται μια αναλυτική καταγραφή των διαφορών που παρουσιάστηκαν στους
αλγόριθμους, επεξηγούνται τα αποτελέσματα, προτείνονται μελλοντικές αλλαγές και προεκτάσεις για την
εργασία.
Έπειτα ακολουθεί το Παράρτημα Α’, Παράρτημα Β΄ και Παράρτημα Γ’, το πρώτο αφορά το
καθάρισμα της βάσης δεδομένων, και δείχνει συγκεκριμένα πως γίνεται η δημιουργία νέων μεταβλητών με
βάση κάποιους κωδικούς, το δεύτερο παρουσιάζει τον κώδικα της Στατιστική Ανάλυσης και το τρίτο
περιέχει όλο τον κώδικα που οδηγεί στα τελικά συμπεράσματα της εργασίας, με τον τρόπο που έτρεξε για
κάθε περίπτωση. Κλείνοντας δίνεται η Βιβλιογραφία η οποία ακολουθεί την μορφή Apastyle τόσο στην
παρουσίαση όσο και στην σύνδεση με το κείμενο και τις εικόνες.
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2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας
2.1 Τεχνητή Νοημοσύνη
Η ΤΝ αποτελεί μια επιστήμη η οποία έχει πάρα πολλές εφαρμογές και βοηθάει άλλες επιστήμες
διαχρονικά, κυριότερα παραδείγματα η φιλοσοφία (από πού προέρχεται η γνώση, πώς η γνώση οδηγεί σε
δράση), τα μαθηματικά (ποιοι είναι οι κανόνες για την εξαγωγή ενός έγκυρου συμπεράσματος, τι μπορεί να
υπολογιστεί), τα οικονομικά (ποιες αποφάσεις μεγιστοποιούν την απολαβή), οι νευροεπιστήμες (πως
επεξεργάζεται ο εγκέφαλος τις πληροφορίες), η ψυχολογία (πως σκέπτονται και πως ενεργούν οι άνθρωποι
και τα ζώα) και φυσικά η τεχνολογία των υπολογιστών(πως κατασκευάζεται ένας αποδοτικός υπολογιστής).
Η βιβλιογραφία αναφέρει πως η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει σαν ιδέα από το 428 π.Χ. έως σήμερα. (Stuart
Russel & Peter Norvig, 2016)
Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί με το πέρασμα των χρόνων υπό διαφορετικό πρίσμα ο καθένας, με
εστίαση σε συστήματα που σκέπτονται σαν τον άνθρωπο, συστήματα που σκέπτονται ορθολογικά,
συστήματα που ενεργούν σαν τον άνθρωπο και συστήματα που ενεργούν ορθολογικά. Μερικοί από
αυτούς:





«Η συναρπαστική νέα προσπάθεια για να κάνουμε τους υπολογιστές να σκέπτονται.» (Haugeland,
1985).
«Η μελέτη των νοητικών ικανοτήτων με την χρήση υπολογιστικών μοντέλων.»(Charniak και
MacDermott, 1985).
«Η τέχνη της δημιουργίας μηχανών που πραγματοποιούν λειτουργίες οι οποίες απαιτούν
νοημοσύνη όταν πραγματοποιούνται από ανθρώπους.» (Kurzweil, 1991).
«Υπολογιστική Νοημοσύνη είναι η μελέτη της σχεδίασης ευφυών πρακτόρων.»(Poole, 1998).

Ένας πιο σύγχρονος ορισμός είναι πως η ΤΝ αναφέρεται στον κλάδο της πληροφορικής ο οποίος
ασχολείται με την σχεδίαση και την υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων που μιμούνται στοιχεία της
ανθρώπινης συμπεριφοράς τα οποία υπονοούν έστω μια στοιχειώδη ευφυΐα, μάθηση, προσαρμοστικότητα,
εξαγωγή συμπερασμάτων, κατανόηση από συμφραζόμενα και επίλυση προβλημάτων. (Artificial
Intelligence, n.d.)

Εικόνα 3 Κλάδοι Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence Fields,2020)
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Η δοκιμασία Turing (Turing Test) από τον Alan Turing (1950), οδήγησε στα 6 ακόλουθα γνωρίσματα τα
οποία σήμερα βρίσκονται κάτω από την «ομπρέλα» της ΤΝ και αποτελούν ξεχωριστά επιστημονικά πεδία.
Ένας υπολογιστής θα πρέπει να έχει τις εξής ικανότητες:







Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί ικανοποιητικά σε μια ομιλούμενη
γλώσσα.
Αναπαράσταση Γνώσης, ώστε να μπορεί να αποθηκεύει αυτά που γνωρίζει ή ακούει.
Αυτοματοποιημένη Συλλογιστική ώστε να χρησιμοποιεί ότι έχει αποθηκεύσει για να απαντά σε
ερωτήσεις και να καταλήγει σε συμπεράσματα.
Μηχανική Μάθηση, ώστε να προσαρμόζεται σε νέες περιστάσεις και να εντοπίζει ή να συμπεραίνει
πρότυπα.
Μηχανική Όραση, ώστε να αντιλαμβάνεται αντικείμενα και τι συμβαίνει γύρω του.
Ρομποτική, ώστε να χειρίζεται αντικείμενα και να μετακινείται στον χώρο.

Η εργασία αυτή ασχολείται με τον τομέα της Μηχανικής Μάθησης και στοχεύει στον εντοπισμό και
στην εξαγωγή προτύπων που αφορούν τις καρδιακές παθήσεις.

2.2 Μηχανική Μάθηση
Η ΜΜ αποτελεί υπό πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών που αναπτύχθηκε από τη μελέτη της
αναγνώρισης προτύπων και της υπολογιστικής θεωρίας μάθησης στην ΤΝ. Ο Άρθουρ Σάμουελ (1959) ορίζει
την ΜΜ ως «Πεδίο μελέτης που δίνει στους υπολογιστές την ικανότητα να μαθαίνουν, χωρίς να έχουν ρητά
προγραμματιστεί». Η ΜΜ διερευνά τη μελέτη και την κατασκευή αλγορίθμων που μπορούν να μαθαίνουν
από τα δεδομένα και να κάνουν προβλέψεις σχετικά με αυτά. Τέτοιοι αλγόριθμοι λειτουργούν
κατασκευάζοντας μοντέλα από πειραματικά δεδομένα, προκειμένου να κάνουν προβλέψεις βασιζόμενες
στα δεδομένα ή να εξάγουν αποφάσεις που εκφράζονται ως αποτέλεσμα.
Είναι στενά συνδεδεμένη με την υπολογιστική στατιστική, έναν κλάδο που επίσης επικεντρώνεται
στην πρόβλεψη μέσω της χρήσης υπολογιστών. Έχει ισχυρούς δεσμούς με την μαθηματική βελτιστοποίηση,
η οποία παρέχει μεθόδους, την θεωρία και τομείς εφαρμογής. Η ΜΜ εφαρμόζεται σε μια σειρά από
υπολογιστικές εργασίες που τόσο ο σχεδιασμός όσο και ο ρητός προγραμματισμός είναι ανέφικτος. Πολλές
φορές συγχέεται και με την εξόρυξη δεδομένων η οποία ασχολείται κυρίως με εξερευνητική ανάλυση
δεδομένων. Στο πεδίο της ανάλυσης δεδομένων, η ΜΜ είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την
επινόηση πολύπλοκων μοντέλων και αλγορίθμων που οδηγούν στην πρόβλεψη. (Tan et.al., 2016)
Ανάλογα με το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί εφαρμόζεται και η καλύτερη δυνατή κατηγορία
μάθησης. Η ΜΜ χωρίζεται σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με την τύπο ανάδρασης, ο οποίο είναι και ο πιο
σημαντικός παράγοντας. Οι κατηγορίες αυτές είναι η επιβλεπόμενη μάθηση, η μη-επιβλεπόμενη μάθηση
και η ενισχυτική μάθηση. (Machine Learning n.d.) Πιο αναλυτικά:




Επιβλεπόμενη Μάθηση, περιλαμβάνει την μάθηση μιας συνάρτησης από παραδείγματα εισόδων
και εξόδων. Για παράδειγμα δίνονται οι ιατρικές εξετάσεις ενός ασθενούς και στο τέλος το
πόρισμα, αν οι εξετάσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα καρδιακή πάθηση σε έναν ασθενή. Μέσα από
την διαδικασία της επιβλεπόμενης μάθησης, το σύστημα μαθαίνει εξετάζοντας πολλές περιπτώσεις
και στο τέλος μπορεί να κάνει μια πρόβλεψη με ένα καλό ποσοστό ακρίβειας, βέβαια σημαντικό
ρόλο παίζουν και τα δεδομένα εκπαίδευσης που δίνονται στο σύστημα.
Μη επιβλεπόμενη μάθηση, περιλαμβάνει μάθηση προτύπων εισόδου χωρίς να δίνονται οι τιμές
εξόδου. Για παράδειγμα ένας οδηγός ταξί μπορεί να μια αντίληψη για το πότε υπάρχουν ημέρες με
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καλή και κυκλοφορία και πότε με κακή, χωρίς να δοθούν παραδείγματα για κάθε μια από αυτές τις
περιπτώσεις. Η χρήση αποκλειστικά μη- επιβλεπόμενης μάθησης δεν μπορεί να οδηγήσει στο
σύστημα να μάθει τι να κάνει, επειδή δεν έχει πληροφορίες για το τι αποτελεί σωστή ενέργεια ή
επιθυμητή κατάσταση.
Ενισχυτική Μάθηση, η πιο γενική κατηγορία, αντί να μάθει από έναν «δάσκαλο» το σύστημα τι να
κάνει, πρέπει να μάθει από την ενίσχυση. Για παράδειγμα η απουσία φιλοδωρήματος από έναν
σερβιτόρο μετά το πέρας εξυπηρέτησης ενός τραπεζιού μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο
σερβιτόρος δεν είχε καλή συμπεριφορά και έτσι στο τέλος δεν ανταμείφτηκε. Η ενισχυτική μάθηση
συμπεριλαμβάνει το υπό-πρόβλημα της μάθησης του τρόπου λειτουργίας του περιβάλλοντος.

Η παρούσα εργασία εστιάζει κυρίως στην επιβλεπόμενη μάθηση και στο πρόβλημα της
κατηγοριοποίησης, προσπαθώντας να δημιουργήσει μοντέλα πρόβλεψης θνησιμότητας καρδιακών
προσβολών εκπαιδεύοντας το σύστημα τόσο με δεδομένα εισόδου (εξετάσεις) όσο και με δεδομένα εξόδου
(θνησιμότητα ή όχι).

Εικόνα 4 Προβλήματα Ενασχόλησης ΜΜ (Machine Learning Problems,2020)
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2.3 Προβλήματα Ενασχόλησης Μηχανικής Μάθησης
2.3.1 Πρόβλημα Κατηγοριοποίησης
Η κατηγοριοποίηση (επιβλεπόμενη μάθηση), η οποία είναι η εργασία εκχώρησης αντικειμένων σε
μια από τις διάφορες προκαθορισμένες κατηγορίες, είναι ένα ευρέως γνωστό πρόβλημα που περιλαμβάνει
πολλές και διαφορετικές εφαρμογές. Παραδείγματα αποτελούν η ανίχνευση ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών
μηνυμάτων, με βάση την κεφαλίδα και το περιεχόμενο του μηνύματος, η κατηγοριοποίηση κυττάρων ως
κακοήθη ή καλοήθη ανάλογα με τα αποτελέσματα από την μαγνητική τομογραφία και άλλα.
Ορίζεται ως η εργασία εκμάθησης μιας συνάρτησης-στόχου f, η οποία απεικονίζει κάθε σύνολο
χαρακτηριστικών χ σε μια από τις προκαθορισμένες ετικέτες κατηγορίας y. Η συνάρτηση-στόχος είναι
γνωστή και ως μοντέλο κατηγοριοποίησης και είναι χρήσιμο για την περιγραφική μοντελοποίηση αλλά και
την προβλεπτική μοντελοποίηση. Στην περιγραφική μοντελοποίηση ένα μοντέλο κατηγοριοποίησης μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως ένα επεξηγηματικό εργαλείο για την διάκριση μεταξύ των αντικειμένων
διαφορετικών κατηγοριών. Στην προβλεπτική μοντελοποίηση ένα μοντέλο κατηγοριοποίησης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει την ετικέτα κατηγορίας μη γνωστών εγγραφών.
Κάθε κατηγοριοποιητής είναι μια συστημική προσέγγιση για την δημιουργία μοντέλων
κατηγοριοποίησης από ένα σύνολο δεδομένων εισόδου. Υπάρχουν πολλά είδη κατηγοριοποιητών τα οποία
αναλύονται στην συνέχεια, κάθε τεχνική χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο μάθησης, για να εντοπίσει ένα
μοντέλο που ταιριάζει καλύτερα στην σχέση μεταξύ συνόλου χαρακτηριστικών και της ετικέτας κατηγορίας
των δεδομένων εισόδου. Βασικός στόχος του αλγορίθμου μάθησης είναι να δημιουργήσει μοντέλα που να
έχουν την ικανότητα γενίκευσης, δηλαδή μοντέλα που προβλέπουν με ακρίβεια τις ετικέτες κατηγοριών για
εγγραφές, οι οποίες προηγουμένως ήταν άγνωστες.
Τα βήματα που ακολουθούνται για την παραπάνω διαδικασία αρχίζουν με την δημιουργία ενός
συνόλου εκπαίδευσης που αποτελείται από εγγραφές των οποίων οι ετικέτες κατηγορίας είναι γνωστές, με
την χρήση αυτού του μοντέλου εκπαίδευσης κατασκευάζεται ένα μοντέλο κατηγοριοποίησης , το οποίο με
την σειρά του εφαρμόζεται σε ένα σύνολο ελέγχου που αποτελείται από εγγραφές με άγνωστες ετικέτες
κατηγορίας.
Η εκτίμηση της απόδοσης ενός μοντέλου κατηγοριοποίησης, βασίζεται στο πλήθος των εγγραφών
ελέγχου που έχουν προβλεφθεί σωστά και λανθασμένα από το μοντέλο. Αυτές οι μετρήσεις τοποθετούνται
σε έναν πίνακα που ονομάζεται πίνακας σύγχυσης. Η απόδοση του μοντέλου μετριέται τόσο με την
ακρίβεια όσο και με τον ρυθμό σφάλματος. Χρησιμοποιούνται επίσης και άλλες μετρικές που εξετάζονται
στην συνέχεια.
Τέλος οι τεχνικές κατηγοριοποίησης χρησιμοποιούν δένδρα αποφάσεων, παλινδρόμηση, λογικούς
κανόνες, νευρωνικά δίκτυα, στατιστικές μεθόδους διάκρισης, κοντινότερους γείτονες ή και Gaussian
τεχνικές. (Wolfgang Ertel, 2011)
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2.3.2 Πρόβλημα Παλινδρόμησης
Η παλινδρόμηση (επιβλεπόμενη μάθηση) είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη στατιστική τεχνική
μοντελοποίησης για την έρευνα της συσχέτισης μεταξύ εξαρτώμενης μεταβλητής και μιας ή περισσότερων
ανεξάρτητων μεταβλητών. (Regression Analysis n.d) Μπορεί δηλαδή να απεικονίζει ένα στοιχειώδες
δεδομένο χ σε μια πραγματική μεταβλητή πρόβλεψης y, η διαδικασία της παλινδρόμησης περιλαμβάνει
την εκμάθηση μιας συνάρτησης y=f(x) που κάνει αυτήν την απεικόνιση. Η παλινδρόμηση προϋποθέτει ότι
τα σχετικά δεδομένα ταιριάζουν μερικά γνωστά είδη συνάρτησης και μετά καθορίζει την καλύτερη
συνάρτηση αυτού του είδους που μοντελοποιεί τα δεδομένα. (Gareth James et. al., 2017)
Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται ευρύτατα για εκτίμηση σημείων, εκτίμηση
συνάρτησης, παλινδρόμηση, πρόβλεψη και κατηγοριοποίηση. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και τα
δένδρα παλινδρόμησης και κανόνες.
2.3.3 Πρόβλημα Συσταδοποίησης
Η συσταδοποίηση (μη-επιβλεπόμενη μάθηση )είναι η διαδικασία ομαδοποίησης αντικειμένων με
όμοια χαρακτηριστικά και η κατάταξη σε κλάσεις ή συστάδες. Οι συστάδες δεν είναι προκαθορισμένες
αλλά προσδιορίζονται από τα δεδομένα. (Clustering n.d.) Μπορεί να θεωρηθεί σαν μια διαμέριση ή
τμηματοποίηση των δεδομένων σε ομάδες που μπορεί να είναι ή και όχι διακριτές μεταξύ τους.
Επιτυγχάνεται με τον καθορισμό ομοιότητας, ως προς τα προκαθορισμένα γνωρίσματα ανάμεσα στα
δεδομένα. Τα πιο σχετικά δεδομένα ομαδοποιούνται στις ίδιες κατηγορίες. (Gareth James et. al., 2017)
2.3.4 Χρονικές Σειρές
Η ανάλυση χρονοσειρών, μελετάει την τιμή ενός γνωρίσματος καθώς μεταβάλλεται στον χρόνο. Οι
τιμές λαμβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα. Για να παρασταθούν οπτικά οι χρονοσειρές χρησιμοποιείται
ένα διάγραμμα, υπάρχουν τρείς βασικές λειτουργίες που πραγματοποιούνται στην ανάλυση χρονοσειρών.
(Time Series n.d.) Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούνται μονάδες μέτρησης απόστασης για να
καθορίσουν την ομοιότητα ανάμεσα σε διαφορετικές χρονοσειρές. Στην δεύτερη περίπτωση, εξετάζεται η
δομή της χρονοσειράς για να καθορίσει την συμπεριφορά της. Τέλος στην τρίτη περίπτωση, γίνεται χρήση
διαγραμμάτων χρονοσειρών για την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών. Μια άλλη πρόσφατη λειτουργία είναι η
εύρεση των ίδιων των κατηγοριών των χρονοσειρών.
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2.4 Αλγόριθμοι ΜΜ
2.4.1 Λογιστική Παλινδρόμηση
Το λογιστικό μοντέλο είναι ένα μη γραμμικό μοντέλο, τα σφάλματα του οποίου δεν υπακούν στην
κανονική κατανομή και η μεταβλητή απόκρισης είναι διακριτή. Η λογιστική παλινδρόμηση χρησιμοποιείται
όταν γίνεται προσπάθεια πρόβλεψης της απουσίας ή παρουσίας ενός χαρακτηριστικού ή ενός συμβάντος.
Είναι μια γενίκευση της απλής γραμμικής παλινδρόμησης για την περίπτωση όπου η εξαρτημένη μεταβλητή
είναι δίτιμη, δηλαδή παίρνει τιμή μηδέν αν απουσιάζει το χαρακτηριστικό ή τιμή ένα εάν υπάρχει. (Logistic
Regression n.d.)

Εικόνα 5 Σιγμοειδής Συνάρτηση Λογιστικής Παλινδρόμησης (Logistic Regression n.d.)

2.4.2 Κατηγοριοποιητής XGBoost
Ο αλγόριθμος XGBoost αποτελεί έναν αλγόριθμο ΜΜ ο οποίος βασίζεται στα δένδρα απόφασης
και χρησιμοποιεί gradient boosting. Στα προβλήματα πρόβλεψης που περιλαμβάνουν αδόμητα δεδομένα
(εικόνες, καθαρό κείμενο) τα ΤΝΔ τείνουν να ξεπερνούν όλους τους αλγορίθμους. Ωστόσο όταν πρόκειται
για δομημένα δεδομένα – δεδομένα σε πίνακες μικρού έως μεσαίου μεγέθους οι αλγόριθμοι που
βασίζονται στα δένδρα απόφασης θεωρούνται καλύτεροι. Ουσιαστικά ο αλγόριθμος XGBoost αποτελεί μια
εξέλιξη των απλών δένδρων, τυχαίων δασών μέχρι να καταλήξει στην τελική μορφή του. (XGBoost n.d.)

Εικόνα 6 Η εξέλιξη του XGboost μέσα από τα Δένδρα Απόφασης (XGBoost Library Documentation, 2020)

Αναπτύχθηκε ως ερευνητικό έργο στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον από τους Tianqi Chen και
Carlow Guestrin. Αποτελεί πολύ σημαντικό αλγόριθμο για πολλά πεδία της βιομηχανίας εφαρμογών. Είναι
ένας αλγόριθμος ανοιχτού κώδικα με συνεχή συνεισφορά από ερευνητές. O XGBoost και οι Gradient
Boosting Machines είναι μέθοδοι συνόλου δένδρων που εφαρμόζουν την αρχή της ενίσχυσης των
αδύναμων μαθητών. (XGBoost Library Documentation, 2020)
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2.4.3 Light GBM
Ο αλγόριθμος Light Gradient Boosting Machine παρόμοια με τον XGBoost, βασίζεται σε δένδρα
απόφασης και gradient boosting. Βασικά πλεονεκτήματά του είναι η ταχύτητα εκπαίδευσης και η ακρίβεια
πρόβλεψης, η μικρή χρήση μνήμης, η παράλληλη μάθηση με την χρήση GPU και τέλος είναι ικανός για να
διαχειρίζεται μεγάλους όγκους δεδομένων, χρησιμοποιείται σε προβλήματα κατηγοριοποίησης, σε
βαθμολογία χαρακτηριστικών, και σε άλλα ζητήματα γύρω από την ΜΜ. (Gradient Boosting n.d.)

Εικόνα 7 Light GBM και XGBoost (Light GBM Library Documentation, 2020)

Δεδομένου ότι βασίζεται σε αλγόριθμους δένδρων αποφάσεων, χωρίζει το φύλλο με την καλύτερη
δυνατή εφαρμογή, σε αντίθεση με άλλους αλγόριθμους που βασίζοντα κυρίως στο βάθος του δέντρου. Με
αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μείωση της απώλειας και συνεπώς οδηγεί σε καλύτερα σκορ αξιολόγησης,
τα οποία είναι πολύ καλύτερα από παρόμοιους αλγόριθμους gradient boosting. Επίσης είναι αρκετά πιο
γρήγορος εξ ου και η ονομασία του. (Light GBM Library Documentation, 2020)
2.4.4 Νευρωνικά Δίκτυα
Η μελέτη τους ξεκίνησε με στόχο την προσομοίωση των βιολογικών νευρικών συστημάτων. Ο
ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται κυρίως από κύτταρα που ονομάζονται νευρώνες τα οποία συνδέονται
με άλλους νευρώνες μέσω νηματοειδών ινών που ονομάζονται νευρίτες. Αυτοί χρησιμοποιούνται για την
μετάδοση νευρικών διεγέρσεων από το έναν νευρώνα στον άλλον. Ένας νευρώνας συνδέεται με τους
άξονες άλλων νευρώνων μέσω δενδριτών. Το σημείο επαφής ανάμεσα σε δενδρίτη και νευρίτη ονομάζεται
νευρική σύναψη. Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο, δηλαδή είναι ένα σύνολο
διασυνδεδεμένων κόμβων και προσανατολισμένων βελών που έχει ως στόχο να «μάθει» αλλάζοντας την
ισχύ της συναπτικής σύνδεσης μεταξύ των νευρώνων κατά την επαναλαμβανόμενη διέγερση από το ίδιο
ερέθισμα. (Neural Networks n.d.)
Ένας απλός νευρώνας perceptron αποτελείται από δύο τύπους κόμβων, εισόδου και εξόδου για τα
αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Κάθε κόμβος εισόδου συνδέεται μέσω ενός σταθμισμένου συνδέσμου με τον
κόμβο εξόδου. Η εκπαίδευση ενός μοντέλου perceptron υποδηλώνει την προσαρμογή των βαρών των
συνδέσμων, μέχρι να ταιριάξουν με τις σχέσεις εισόδου- εξόδου των υποκείμενων δεδομένων. Ένας
νευρώνας perceptron υπολογίζει την τιμή εξόδου εκτελώντας μια σταθμισμένη άθροιση των εισόδων,
αφαιρώντας έναν μεροληπτικό παράγοντα από το άθροισμα και στην συνέχεια εξετάζοντας το πρόσημο
του αθροίσματος. Ο κόμβος εισόδου απλά μεταδίδει χωρίς μετασχηματισμούς, ο κόμβος εξόδου
μετασχηματίζει, με βάση μια συνάρτηση ενεργοποίησης.
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Εικόνα 8 ΤΝΔ πολλών επιπέδων (Neural Network Hidden Layers,2020)

Εκτός από το μοντέλο perceptron, υπάρχουν και τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ) πολλών
επιπέδων, τα οποία βασίζονται στο αρχικό μοντέλο αλλά φέρουν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Περιέχουν
δηλαδή κρυφά-ενδιάμεσα επίπεδα μεταξύ της εισόδου και εξόδου. Οι κόμβοι αυτών των επιπέδων
ονομάζονται κρυφοί κόμβοι. Τα συγκεκριμένα χωρίζονται στις κατηγορίες των ΤΝΔ εμπρόσθετης
τροφοδότησης και ανατροφοδότησης, στην πρώτη περίπτωση οι κόμβοι ενός επιπέδου συνδέονται μόνο με
τους κόμβους του επόμενου επιπέδου, ενώ στην δεύτερη οι σύνδεσμοι μπορεί να συνδέουν κόμβους μέσα
στο ίδιο επίπεδο ή κόμβους από ένα επίπεδο προς προηγούμενα επίπεδα. Μια επιπλέον πολυπλοκότητα
είναι ότι τα συγκεκριμένα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές συναρτήσεις ενεργοποίησης
από τις συναρτήσεις προσήμου όπως για παράδειγμα γραμμική, σιγμοειδή και εφαπτομένη. Αυτές οι
επιπρόσθετες πολυπλοκότητες, επιτρέπουν στα πολυεπίπεδα ΤΝΔ να μοντελοποιούν πολύπλοκες σχέσεις
μεταξύ των μεταβλητών εισόδου και εξόδου. (Sandro Skansi, 2018)
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2.5 Αξιολόγηση Μοντέλων
Όλοι οι παραπάνω αλγόριθμοι μετά από την διαδικασία της δημιουργίας των μοντέλων και της
εκπαίδευσής τους με τα δεδομένα εκπαίδευσης πρέπει και να αξιολογηθούν. Οι αλγόριθμοι ΜΜ
αξιολογούνται με διάφορες μετρικές και στο τέλος γίνεται η επιλογή του καλύτερου-αποδοτικότερου
αλγορίθμου ανάλογα με το δείγμα των δεδομένων.
2.5.1 Πίνακας σύγχυσης
Η εκτίμηση της απόδοσης ενός μοντέλου κατηγοριοποίησης, βασίζεται στο πλήθος των εγγραφών
ελέγχου που έχουν προβλεφθεί σωστά και λανθασμένα από το μοντέλο. Αυτές οι μετρήσεις τοποθετούνται
σε έναν πίνακα που είναι γνωστός ως μήτρα σύγχυσης. (Confusion Matrix n.d.)

Εικόνα 9 Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix Metrics, 2020)

Η δομή του πίνακα φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, χωρίζεται στα θετικά και στα αρνητικά,
οριζόντια αναπαριστάτε η πρόβλεψη ενώ κάθετα η πραγματική κλάση. Εάν η πρόβλεψη συμπίπτει με το
πραγματικό τότε υπάρχει σωστή κατηγοριοποίηση δηλαδή όντως θετικό (TP-True Positive), ή όντως
αρνητικό (TN-True Negative), ενώ εάν η πρόβλεψη δεν συμπίπτει τότε έχουμε λάθος κατηγοριοποίηση
δηλαδή λάθος πρόβλεψη όντως θετικό (FP-False Positive) και λάθος πρόβλεψη όντως αρνητικό (FN-False
Negative).
Παρά το γεγονός ότι μια μήτρα σύγχυσης παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για να
καθοριστεί το πόσο καλά λειτουργεί ένα μοντέλο κατηγοριοποίησης, η σύνοψη των πληροφοριών σε ένα
απλό νούμερο κάνει πιο εύκολη την σύγκριση της απόδοσης διαφορετικών μοντέλων. Αυτό μπορεί να γίνει
χρησιμοποιώντας ένα μέτρο απόδοσης όπως η ακρίβεια ή ο ρυθμός σφάλματος. Από την μήτρα σύγχυσης
μπορούν να γίνουν αρκετοί υπολογισμοί μετρικών όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα.
Οι πιο πολλοί αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης αναζητούν μοντέλα, τα οποία επιτυγχάνουν την
μεγαλύτερη ακρίβεια ή ισοδύναμα τον μικρότερο ρυθμό σφάλματος, όταν εφαρμόζονται σε ένα σύνολο
ελέγχου. (Stuart Russel & Peter Norvig, 2016)
2.5.2 Καμπύλες ROC
Η καμπύλη ROC (Receiver Operating Characteristics) εκφράζει την σχέση του ποσοστού των όντως
θετικών (TP) και λάθος πρόβλεψη θετικό (FP) αποτελεσμάτων της διαγνωστικής δοκιμασίας, καθώς
μεταβάλλεται προοδευτικά προς μια κατεύθυνση το διαχωριστικό όριο. Η θέση κάθε σημείου της
«εμπειρικής» καμπύλης προσδιορίζεται από ένα ορισμένο TP και FP αποτελεσμάτων της δοκιμασίας που
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αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο διαχωριστικό όριο. Η καμπύλη αυτή εγγράφεται μέσα σε ένα τετράγωνο, στις
τέσσερις γωνίες του οποίου αντιστοιχούν οι ακραίες τιμές (0 και 1) του TP και FP αποτελεσμάτων καθώς και
των συμπληρωματικών αυτών ποσοστών FN,TN.(Receiving Operating Characteristic n.d.)

Εικόνα 10 ROC Καμπύλη (ROC Curve Classification Problem,2020)

Η διαγώνια διαχωριστική γραμμή αναπαριστά μια τυχαία πρόβλεψη ενώ η πορτοκαλί γραμμή από
πάνω αναπαριστά μια καλύτερη πρόβλεψη, η τέλεια πρόβλεψη αναπαριστάτε όταν η πορτοκαλί γραμμή
δημιουργήσει ορθή γωνία. Το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη (AUC – Area Under Curve) χρησιμοποιείται
ως δείκτης διαχωρισμού των κατανομών, και υπολογίζεται μη-παραμετρικά σύμφωνα με τον κανόνα του
τραπεζίου με βάση τα σημεία TP, FP που έχουν υπολογιστεί. Η ελάχιστη τιμή που μπορεί να πάρει είναι το
0.5, όταν οι δύο κατανομές συμπίπτουν ενώ η μέγιστη το 1 όταν οι δύο κατανομές δεν συμπίπτουν
πουθενά. (Stuart Russel & Peter Norvig, 2016)
2.5.3 F1 Score
Στην στατιστική ανάλυση της δυαδικής ταξινόμησης η βαθμολογία F1 είναι ένα μέτρο ακρίβειας
των δεδομένων δοκιμής. Λαμβάνει υπόψη τόσο την ακρίβεια όσο και την ανάκληση. Ουσιαστικά είναι ένας
αρμονικός μέσος αυτών των δύο με μέγιστη τιμή το 1. (F1 Score n.d.)

Εικόνα 11 F1 Score 2*(precision*recall)/precision+recall (F1 Score n.d.)
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2.6 Εκτίμηση Απόδοσης – Υποβοηθητικές Μέθοδοι
Η εκτίμηση του σφάλματος βοηθάει τον αλγόριθμο εκπαίδευσης να κάνει την επιλογή μοντέλου,
δηλαδή να βρει ένα μοντέλο με την σωστή πολυπλοκότητα το οποίο δεν είναι επιρρεπές στην υπέρπροσαρμογή. Η μέτρηση της απόδοσης είναι πολύ χρήσιμη στο σύνολο ελέγχου γιατί ένα τέτοιο μέτρο
παρέχει μια αμερόληπτη εκτίμηση του σφάλματος γενίκευσης του μοντέλου. Η ακρίβεια και ο βαθμός
σφάλματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για την σύγκριση σχετικής απόδοσης διαφορετικών
κατηγοριοποιητών στο ίδιο πεδίο. Για την εκτίμηση της απόδοσης λαμβάνουν χώρα οι παρακάτω μέθοδοι.
2.6.1 Σύνολο Ελέγχου
Στην μέθοδο εκτίμησης μέσω δείγματος ελέγχου, το αρχικό σύνολο δεδομένων χωρίζεται σε δύο
ξεχωριστά τμήματα, τα οποία ονομάζονται σύνολο εκπαίδευσης και σύνολο ελέγχου αντίστοιχα. Έπειτα
παράγεται ένα μοντέλο κατηγοριοποίησης από το σύνολο εκπαίδευσης και η απόδοσή του μετράτε στο
σύνολο ελέγχου. Η αναλογία των δεδομένων που δεσμεύονται για την εκπαίδευση και για τον έλεγχο είναι
στην κρίση των αναλυτών, μπορεί να είναι 80%-20% ή 70%-30% ακόμα και 50%-50% δεδομένα
εκπαίδευσης και ελέγχου αντίστοιχα. Η ακρίβεια του κατηγοριοποιητή εκτιμάτε με βάση την ακρίβεια του
παραγόμενου μοντέλου στο σύνολο ελέγχου. (Japkowicz & Shah, 2011)
2.6.2 Τυχαία Δειγματοληψία
Η παραπάνω μέθοδος μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές, για να βελτιωθεί η εκτίμηση της
απόδοσης του κατηγοριοποιητή. Αυτή η προσέγγιση είναι γνωστή ως τυχαία υπό-δειγματοληψία. Στα
αρνητικά αυτής της μεθόδου είναι ότι δεν ελέγχει πόσες φορές κάθε εγγραφή χρησιμοποιείται για έλεγχο ή
εκπαίδευση, συνεπώς κάποιες εγγραφές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση περισσότερες φορές
από κάποιες άλλες. (Japkowicz & Shah, 2011)
2.6.3 Διασταυρωμένη Επικύρωση
Αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση της τυχαίας δειγματοληψίας, σε αυτήν την περίπτωση κάθε
εγγραφή χρησιμοποιείται τον ίδιο αριθμό φορών με τις υπόλοιπες για εκπαίδευση και ακριβώς μια φορά
για έλεγχο. Αναλύεται εκτενώς στα επόμενα κεφάλαια καθώς χρησιμοποιείται για την δημιουργία των
μοντέλων. Αποτελεί μια σύγχρονη και πολύ αποδοτική τεχνική. (Japkowicz & Shah, 2011)
2.6.4 Αυτοδυναμία
Οι παραπάνω μέθοδοι υποθέτουν ότι οι εγγραφές εκπαίδευσης δειγματοληπτούνται χωρίς
αντικατάσταση. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διπλότυπες εγγραφές στα σύνολα ελέγχου εκπαίδευσης.
Στην προσέγγιση της αυτοδυναμίας, οι εγγραφές εκπαίδευσης δειγματοληπτούνται με αντικατάσταση,
δηλαδή μια εγγραφή η οποία έχει ήδη επιλεγεί για εκπαίδευση, τοποθετείτε και πάλι στο σύνολο των
εγγραφών ώστε να έχει ίση πιθανότητα να επιλεγεί ξανά. Οι εγγραφές που δεν περιλαμβάνονται στο
δείγμα αυτοδυναμίας, γίνονται μέρος του συνόλου ελέγχου. Το μοντέλο που παράγεται από το σύνολο
εκπαίδευσης, στη συνέχεια εφαρμόζεται στο σύνολο ελέγχου για να ληφθεί μια εκτίμηση ακρίβειας του
δείγματος αυτοδυναμίας. (Japkowicz & Shah, 2011)
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2.7 Πρόσφατη Βιβλιογραφία
Η τελευταία ενότητα της βιβλιογραφικής επισκόπησης ασχολείται με την εφαρμογή όλων των
μεθόδων που περιγράφηκαν παραπάνω από ερευνητές στον τομέα της υγείας και πιο συγκεκριμένα στον
τομέα των καρδιακών παθήσεων. Γίνεται μια καταγραφή του κλάδου και αναφέρονται οι σημαντικότερες
έρευνες που έχουν λάβει μέρος καθώς και τεχνικές, δεδομένα και αποτελέσματα. Η αρχή του κεφαλαίου
ασχολείται με γενικές περιπτώσεις ΤΝ στην υγεία και στην συνέχεια καταλήγει στην εξειδίκευση με τις
καρδιακές παθήσεις.
2.7.1 Γενικά
Πλήθος από workshops που διοργανώθηκαν από το MIT Media Lab ασχολήθηκαν από τον Μάρτη
του 2017 μέχρι τον Δεκέμβρη του 2018 με την ΤΝ και ΜΜ στον τομέα των κλινικών δοκιμών, συζητήθηκαν
νέες ευκαιρίες, ανάπτυξη του κλάδου με κυριότερα θέματα την επικύρωση και τον εκσυγχρονισμό της
διαδικασίας των κλινικών δοκιμών, τις στρατηγικές ορθολογικής χρήσης ΤΝ και ΜΜ σε δεδομένα του
πραγματικού κόσμου και τέλος στην εποπτεία ενσωμάτωσης, εξήγησης, και αποφυγής ρίσκων αυτών των
διαδικασιών. (Pratik Shah et.al., 2019)
Από την βιβλιογραφία προκύπτει ένας διαχωρισμός των τεχνικών ΤΝ που χρησιμοποιούνται σε
διάφορες εφαρμογές στον τομέα της υγείας, την κλασική ΜΜ, τις σύγχρονες τεχνικές ΤΝΔ και τις τεχνικές
ΕΦΓ. (Fei Jiang et. al., 2017)
Στην κλασική ΜΜ κατασκευάζονται αλγόριθμοι μέσα από σύνολα δεδομένων με στόχο να εξάγουν
χαρακτηριστικά από τα δεδομένα. Οι είσοδοι σε αυτούς τους αλγορίθμους είναι τα χαρακτηριστικά των
ασθενών και τα ιατρικά αποτελέσματα ενδιαφέροντος. Τα δεδομένα ασθενών περιλαμβάνουν τα
προσωπικά χαρακτηριστικά του καθένα (ύψος, βάρος, ηλικία, φύλο, ιστορικό ασθενειών κ.α.) αλλά και
δεδομένα για συγκεκριμένες ασθένειες μέσα από εξειδικευμένες εξετάσεις (μαγνητική, καρδιογράφημα,
εξετάσεις αίματος κ.α.). Ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα εξάγουν οι αλγόριθμοι χωρίζονται σε δύο
μεγάλες κατηγορίες, όπως έχει προαναφερθεί, επιβλεπόμενη (προγνωστική μοντελοποίηση) και μη
επιβλεπόμενη μάθηση(εξαγωγή χαρακτηριστικών). Πρόσφατα χρησιμοποιήθηκαν και υβριδικές τεχνικές
ημί επιβλεπόμενης μάθησης οι οποίες είναι κατάλληλες σε σενάρια όπου λείπει το αποτέλεσμα για
ορισμένα θέματα.

Εικόνα 12 ΜΜ στην Υγεία (Pratik Shah et.al., 2019)

Η μη επιβλεπόμενη μάθηση χρησιμοποιεί τεχνικές όπως η PCA(Principal Component Analysis) και
συσταδοποίηση χωρίς να γνωρίζει το αποτέλεσμα, δημοφιλέστεροι αλγόριθμοι οι k-means clustering,
hierarchical clustering, Gaussian mixture clustering. Σε αρκετές περιπτώσεις η μη επιβλεπόμενη μάθηση
χρησιμοποιείται προετοιμάζοντας το έδαφος για την επιβλεπόμενη η οποία λαμβάνει όλες τις
πληροφορίες, οι αλγόριθμοι επιβλεπόμενης μάθησης αναλύθηκαν εκτενώς στο προηγούμενο κεφάλαιο.
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Η πιο εξελιγμένη τεχνική από όλες για προβλήματα κατηγοριοποίησης είναι τα βαθιά ΤΝΔ και κατά
συνέπεια η βαθιά μάθηση, αποτελεί μια μοντέρνα τεχνική. Η χρήση πολλών επιπέδων βοηθάει στην
εξερεύνηση πολύπλοκων μη γραμμικών μοτίβων στα δεδομένα, ένας ακόμα λόγος που έχει μεγάλη
δημοτικότητα η συγκεκριμένη τεχνική είναι ο μεγάλος όγκος των δεδομένων που υπάρχει και η
πολυπλοκότητα που δημιουργείτε σε αυτά. Ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων χρησιμοποιείται και
διαφορετική τεχνική βαθιάς μάθησης, για παράδειγμα τα CNN (Convolutional Neural Networks)
χρησιμοποιούνται για ανάλυση εικόνων ενώ τα MLP (Multilayer Perceptron) για ανάλυση πιο απλών
δεδομένων. Χρησιμοποιούνται για διάγνωση καταρράκτη, καρκίνου, καρδιακών ασθενειών, διαβήτη και
όλων των ειδών τις ασθένειες. (Myung Lee et. al. 2018)
Ο στόχος της (ΕΦΓ-NLP Natural Language Processing), είναι να εξάγει πληροφορίες από πραγματικό
κείμενο, αναφορές, εξετάσεις σημειώσεις και γενικότερη πληροφορίας που δεν είναι σε μορφή πίνακα
καλά δομημένη. Αρχικά γίνεται επεξεργασία κειμένου και στην συνέχεια κατηγοριοποίηση με διάφορες
τεχνικές. Χρησιμοποιείται για δημιουργία εφαρμογών οι οποίες διαβάζουν ακτινογραφίες και εξάγουν
συμπεράσματα, για εύρεση ανευρύσματος από κλινικές σημειώσεις, με αρκετά μεγάλα ποσοστά ακρίβειας.
Η συγκεκριμένη εργασία δεν ασχολείται με αυτήν την τεχνική γι αυτό και γίνεται μικρή αναφορά.
2.7.2 Εφαρμογές ΤΝ στην Βιοιατρική
Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να χωριστούν σε 4 κατηγορίες, ΤΝ στην καθημερινή διαβίωση, ΤΝ
στην βιοιατρική επεξεργασία πληροφοριών, ΤΝ στην βιοιατρική έρευνα και τέλος διάγνωση και πρόβλεψη.
Κύριος στόχος όλων είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση μεγάλων δεδομένων και η γρήγορη πρόσβαση
σε δεδομένα για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη. Αυτές οι εφαρμογές
μπορούν, πέρα από όλους τους άλλους, να βοηθήσουν ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Στον
τομέα της καθημερινής διαβίωσης για αυτά τα άτομα , οι εφαρμογές ΤΝ χρησιμοποιούν έξυπνα ρομποτικά
συστήματα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, βάση για όλα αυτά αποτελούν εκτός από την ΤΝ τα
έξυπνα δίκτυα αισθητήρων και η εξόρυξη δεδομένων. Στην επεξεργασία πληροφοριών κύριο λόγο έχει η
ΕΦΓ για βιοιατρικές εφαρμογές με στόχο την εύρεση απαντήσεων μεγάλης ακρίβειας από έγγραφα και
ερωτήσεις διαμορφωμένες από των χρήστη. Στην βιοιατρική έρευνα η ΤΝ μπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο να
επιταχύνει τον έλεγχο και την δημιουργία ευρετηρίου της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας σε τέτοιες
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. (Rong et.al., 2019)
Η πιο επείγουσα ανάγκη για έρευνα αποτελούν τα διαγνωστικά θέματα ασθενειών. Έχουν γίνει
πολλές ανακαλύψεις σε αυτήν την περιοχή, η ΤΝ επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας να δώσουν
νωρίτερα και ακριβέστερα συμπεράσματα για πολλά είδη ασθενειών, τα συμπεράσματα αυτά εξάγονται με
την χρήση τεχνικών ΜΜ και σε αρκετές περιπτώσεις ειδικών αισθητήρων που αντλούν δεδομένα τα οποία
στην συνέχεια επεξεργάζονται.
2.7.3 ΤΝ και ΜΜ στην Καρδιολογία
Οι καρδιακές παθήσεις αποτελούν από τις σημαντικότερες αιτίες θνησιμότητας στον κόσμο, η
πρόβλεψη τέτοιων παθήσεων αποτελεί από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις στον τομέα της κλινικής ανάλυσης
δεδομένων. Η ΜΜ έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ αποτελεσματική στην υποβοήθηση της λήψης
αποφάσεων και προβλέψεων από μεγάλους όγκους δεδομένων που παράγεται από την βιομηχανία της
υγειονομικής περίθαλψης. Πολλές μελέτες ασχολούνται με αυτόν το τομέα, δηλαδή με την πρόβλεψη
καρδιακών παθήσεων με τεχνικές ΜΜ.
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Η ανίχνευση καρδιακών παθήσεων αποτελεί ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα καθώς υπάρχουν
πολλοί διαφορετικοί παράγοντες που τις προκαλούν όπως ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση, η υψηλή
χοληστερόλη, ανώμαλος παλμός και πολλοί ακόμα παράγοντες. Διάφορες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και
νευρωνικών δικτύων έχουν χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό των καρδιακών παθήσεων στον άνθρωπο,
τεχνικές όπως αυτές που αναφέρθηκαν προηγουμένως, ή και συνδυασμός αυτών δηλαδή υβριδικές
τεχνικές ΜΜ με παραπάνω από έναν αλγόριθμους. Η φύση αυτών των παθήσεων είναι αρκετά περίπλοκη
και ως εκ τούτου χρήζουν προσεκτικής αντιμετώπισης, καθώς σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί
θάνατος. Στις επόμενες παραγράφους αναφέρονται μέθοδοι και έρευνες που έχουν γίνει στον
συγκεκριμένο τομέα. (Mohan et. al., 2019)
Ένα από τα δημοφιλέστερα σύνολα δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των
καρδιακών παθήσεων προέρχεται από το UCI Machine Learning Repository και είναι το “Heart Disease
Cleveland Dataset” το οποίο περιέχει 303 εγγραφές ασθενών και 76 χαρακτηριστικά από τα οποία οι
περισσότεροι ερευνητές επιλέγουν για την ανάλυση και τα μοντέλα τους 14 από αυτά. Τα χαρακτηριστικά
αυτά είναι, ηλικία, φύλο, τύπος πόνου στο στήθος, αρτηριακή πίεση, χοληστερίνη, επίπεδα γλυκόζης,
καρδιογράφημα, μέγιστος καρδιακός παλμός, στηθάγχη από άσκηση, κατάθλιψη από άσκηση, κλίση
μέγιστης άσκησης, αιμοφόρα αγγεία αναιμία και η μεταβλητή στόχος, δηλαδή καρδιακή πάθηση ή όχι. (Ekiz
& Erdogmus,2017) (Gavhane et.al., 2018)
Μια πρώτη απλή προσέγγιση είναι η χρήση του αλγόριθμου K-Fold Validation και στην συνέχεια η
εφαρμογή στα δεδομένα των αλγορίθμων δένδρων αποφάσεων, Naïve Bayes, Perceptron με πολλά
επίπεδα, κοντινότερων γειτόνων, μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης, single conjuctive rule learner, radial
basis function και ensemble learning methods. Τα συγκριτικά αποτελέσματα χρήσης αυτών των αλγορίθμων
δείχνουν πως καλύτερος στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο αλγόριθμος διανυσμάτων υποστήριξης με
ακρίβεια 84,15%. (Pouriyeh et. al. 2017)
Γενικότερα αυτό το σύνολο δεδομένων αποτελεί πηγή για πολλές έρευνες και πολλά papers με
στόχο την πρόβλεψη των καρδιακών παθήσεων. Συναντάτε επίσης συχνά και σε διάφορα projects στο
Kaggle αλλά και στο Github. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται στις έρευνες είναι οι «κλασικοί»,
κοντινότεροι γείτονες, δένδρα απόφασης, τυχαία δάση, κοντινότεροι γείτονες κλπ. Σε κάποιες περιπτώσεις
υλοποιούνται και νευρωνικά δίκτυα. (Atallah & Al-Mousa, 2019) (Ed-daoudy & Maalmi,2019)
Στο ίδιο σύνολο δεδομένων έχουν εφαρμοστεί και υβριδικές τεχνικές ΜΜ. Έχουν προταθεί ΤΝΔ με
ταυτόχρονη χρήση χρονοσειρών καρδιακού παλμού, με στόχο την εξέταση όλων των παραγόντων που
οδηγούν σε καρδιακή πάθηση. Επιπλέον έχει προταθεί ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τέτοιες
καταστάσεις. Η τεχνική περιλαμβάνει επιβλεπόμενη μάθηση με διάσπαση του συνόλου σε σύνολο
εκπαίδευσης-70% και σύνολο δοκιμών 30%. Οι έρευνες δείχνουν πως τα ΤΝΔ είναι η καλύτερη μέθοδος για
τέτοιες περιπτώσεις ΜΜ καθώς επιτυγχάνει πολύ μεγάλα ποσοστά ακρίβειας και παρέχει ευελιξία. Μια
ακόμα αρκετά καλή τεχνική που έχει προταθεί είναι η χρήση τυχαίων δασών με γραμμικά μοντέλα (HRFLMHybrid Random Forest with Linear Model) η οποία βελτιώνει την απόδοση και την ακρίβεια της πρόβλεψης
καρδιακών παθήσεων. Η συγκεκριμένη μέθοδος παρέχει 88.4% ακρίβεια με τα ΤΝΔ να την ακολουθούν με
87.4% και οι υπόλοιποι αλγόριθμοι από 75% έως 86%. (Mohan et. al., 2019)
Έχει προταθεί επίσης ο αλγόριθμος MAPO (Modified Artificial Plant Optimization) ο οποίος μπορεί
να χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλους αλγόριθμους ΜΜ για την πρόβλεψη καρδιακού παλμού
χρησιμοποιώντας σαν σύνολο δεδομένων βίντεο από το δάκτυλο που προβλέπει την παρουσία ή απουσία
στεφανιαίας νόσου σε ένα άτομο. Αρχικά γίνεται μια προ-επεξεργασία στα δεδομένα βίντεο, φιλτράρεται ο
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θόρυβος και στην συνέχεια εφαρμόζεται ο MAPO για την εύρεση καρδιακού παλμού, με συντελεστή Person
0,95 και τυπική εκτίμηση σφάλματος 2,4. Ο παλμός που προβλέφθηκε χρησιμοποιείται σε άλλα δύο σύνολα
δεδομένων και ο MAPO εφαρμόζεται ξανά για την βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων και των δύο συνόλων
δεδομένων. Τέλος δοκιμάζονται διαφορετικού αλγόριθμοι ΜΜ στο βελτιστοποιημένο σύνολο δεδομένων
για πρόβλεψη, το αποτέλεσμα δείχνει ότι ο MAPO βελτιστοποιεί αυτούς τους αλγορίθμους. (Sharma et. al.
2019)
Υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί υγείας οι οποίοι παρέχουν κλινικά δεδομένα σε ερευνητές, με
στόχο την δημιουργία μελετών οποίες προτείνουν λύσεις σε διάφορους τομείς της ιατρικής. Κυβερνητικές,
ακαδημαϊκές ή και πλατφόρμες από την βιομηχανία της υγείας όπως οι ClinicalTrial.gov , BioLINCC, YODA,
Vivli παρέχουν κλινικά δεδομένα ασθενών γύρω από όλο τον κλάδο της ιατρικής. Μια ακόμα αρκετά
σημαντική βάση δεδομένων είναι η βάση NIS (National Inpatient Sample) η οποία δίνει επί πληρωμή
δεδομένα από όλα τα νοσοκομεία της Αμερικής για έρευνα με πολλές μελέτες να γίνονται και με αυτήν την
βάση. Στόχος όλων αυτών των πλατφορμών είναι η βελτίωση της ποιότητας, της ποσότητας και της
ακεραιτότητας των δεδομένων υγείας και κατά συνέπεια την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους ασθενείς. (Dey et. al. 2017)

Εικόνα 13 Το νέο οικοσύστημα υγείας (Dey et. al. 2017)

Πολλές έρευνες γίνονται με την βάση NIS που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Οι
μελέτες στον τομέα των καρδιακών παθήσεων εστιάζουν στην θνησιμότητα μέσα στο νοσοκομείο μετά από
κάποια ιατρική επέμβαση ή διαδικασία. (Vallabhajosyula et. al. 2020) Πιο συγκεκριμένα έχουν
δημιουργηθεί μοντέλα πρόβλεψης (λογιστική παλινδρόμηση, τυχαία δάση, νευρωνικά δίκτυα, Naïve Bayes)
της θνησιμότητας μετά από αντικατάσταση του καθετήρα της αορτικής βαλβίδας στην καρδιά με μέγιστο
σκορ πρόβλεψης 0.92 από την Λογιστική παλινδρόμηση. (Hernadez-Suarez et.al. 2019) Επίσης εκτός από
την πρόβλεψη με την ΜΜ μπορούν να βρεθούν και οι καθοριστικοί παράγοντες που προκαλούν
θνησιμότητα, όπως συνέβη για τις καρδιακές επεμβάσεις τύπου PCI (Percutaneous Coronary Intervention),
δηλαδή μπαλονάκι-στέντ με ακρίβεια πρόβλεψης πάλι 0,92 και με την εξαγωγή των πιο σημαντικών
χαρακτηριστικών που καθορίζουν την τελική πρόβλεψη.(Aj Aref et.al., 2019) Παρόμοιες μελέτες έχουν γίνει
και για την εξαγωγή χαρακτηριστικών θνησιμότητας μετά την μεταφορά στο νοσοκομείο. (Reimer et. al.
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2019) Γενικότερα η NIS αποτελεί μια βάση στην οποία γίνονται και μπορούν να γίνουν πολλές μελέτες στον
τομέα των καρδιακών παθήσεων αλλά και όλου του κλάδου της ιατρικής.
Σε όλες τις έρευνες που αναφέρονται παραπάνω γίνεται χρήση διαφορετικών εργαλείων, μεθόδων
αλγορίθμων, βιβλιοθηκών ΜΜ. Γίνεται χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python (Keras, Scikit-Learn),
του λογισμικού Weka, των στατιστικών εργαλείων R, STATA αλλά και οπτικές βασιζόμενες σε μεγάλα
δεδομένα όπως Spark, Cassandra, Hadoop.
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3. Μεθοδολογία
3.1 Πηγή Δεδομένων
Για τον σκοπό της εργασίας, χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων NIS (National Inpatient Sample).
Η βάση NIS, αποτελεί μια εθνική βάση δεδομένων ασθενών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είναι
διαθέσιμη προς το κοινό. Περιέχει δεδομένα για όλους τους ασφαλισμένους που έλαβαν υγειονομική
περίθαλψη σε κάποιο νοσοκομείο στην Αμερική. Περιέχει για κάθε χρονιά περισσότερες από 7.000.000
διαμονές στο νοσοκομείο και όλα τα στοιχεία ασθενή για κάθε διαμονή. Το μεγάλο μέγεθος του δείγματος
είναι ιδανικό για την ανάπτυξη εκτιμήσεων και μοντέλων πρόβλεψης, επιτρέποντας αναλύσεις σπάνιων
καταστάσεων, ασυνήθιστων θεραπειών και ειδικών πληθυσμών. Αξίζει να αναφερθεί πως το περιεχόμενο
της βάσης προκύπτει από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, δεν αναφέρεται στην απευθείας καταγραφή που
κάνει ένας γιατρός μέσα στο νοσοκομείο. Επίσης για κάθε χρονιά στην βάση NIS περιλαμβάνεται το 20%
των στοιχείων από τα νοσοκομεία για λόγους ιδιωτικότητας των ασθενών. (Hernadez-Suarez et.al. 2019)
Η βάση αυτή γίνεται εύκολα διαθέσιμη σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο μετά από την επίτευξη
ενός μαθήματος σχετικά με τα δεδομένα και με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται, επίσης στην
τελική φάση παράλληλα με την πληρωμή γίνεται και μια υπεύθυνη δήλωση για τα θέματα που περιέχονταν
στο μάθημα και τα οποία πρέπει να τηρηθούν κατά την μελέτη των ερευνητών.
Όπως προαναφέρθηκε, η βάση αυτή περιέχει κάθε είδους καταγραφή μέσα στο νοσοκομείο,
συνεπώς αρχικά γίνεται μια στόχευση σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα το οποίo είναι ιατρικά σημαντικό. Το
ζήτημα αυτό είναι η δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης θνησιμότητας μέσα στο νοσοκομείο μετά από
εισαγωγή με διάγνωση καρδιακής προσβολής. Οπότε για να γίνει η ανάλυση αυτή και η δημιουργία
μοντέλων γίνεται αρχικά ένα ξεκαθάρισμα της βάσης.
Το ξεκαθάρισμα της βάσης γίνεται με την χρήση των κωδικών International Classification of
Diseases-9th Edition-Clinical Modification (ICD-9-CM). Η αρχική βάση για κάθε χρονιά έχει περίπου 7.000.000
εγγραφές και 180 στήλες. Κάθε στήλη παίρνει μια τιμή-κωδικό που ανήκει στους κωδικούς ICD-9-CM, το
πλήθος των κωδικών αυτών είναι αρκετά μεγάλο, στην ουσία υπάρχει ένας κωδικός για κάθε διαφορετικό
τύπο διάγνωσης ή θεραπείας. Οπότε λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω γίνεται μια εστίαση σε
δεδομένα που αφορούν τις καρδιακές προσβολές (STEMI-ST Elevation Myocardial Infraction/NSTEMI-Non
ST Elevation Myocardial Infraction) με βάση τους αντίστοιχους κωδικούς διάγνωσης ICD-9-CM και στην
συνέχεια δημιουργούνται ή επιλέγονται μεταβλητές οι οποίες είναι σημαντικές από ιατρικής απόψεως και
σχετίζονται άμεσα με τις καρδιακές προσβολές. Περισσότερα για τον διαχωρισμό και την δημιουργία
μεταβλητών αναφέρονται στο κεφάλαιο της υλοποίησης.
Οι χρονιές από τις βάσεις NIS που χρησιμοποιούνται είναι από το 2012-2015 (αρχεία Core,
Severity,Hospital) καθώς κατά αυτές τις χρονιές υπήρχε μια ενιαία καταγραφή σε ότι συνέβαινε μέσα στο
νοσοκομείο, στις επόμενες και προηγούμενες χρονιές η καταγραφή και οι κωδικοί είναι διαφορετικοί. Μετά
από την στόχευση σε αυτήν την κατηγορία ασθενειών από το αρχικό σύνολο των 28.000.000 εγγραφών και
180 στηλών, δημιουργείτε ένα νέο 450.000 εγγραφών και 70 στηλών. Το οποίο και χρησιμοποιείται για την
εκπαίδευση μοντέλων και εξαγωγή προβλέψεων και καλύτερων μεταβλητών. (National In Patient Sample,
2020)
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3.2 Εργαλεία
Για τους στόχους της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε στάδιο και διαφορετικά εργαλεία.
Βέβαια η κύρια γλώσσα προγραμματισμού σε όλα τα εργαλεία ήταν η Python. Ο λόγος για τον οποίο δεν
χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα εργαλείο είναι η πολυπλοκότητα των υπολογισμών στην φάση της εκπαίδευσης
των μοντέλων, δηλαδή προέκυπταν προβλήματα με τους πόρους και τους χρόνους εκτέλεσης. Το
ξεκαθάρισμα της βάσης δεδομένων έγινε με το στατιστικό λογισμικό STATA.
Σε πρώτη φάση χρησιμοποιήθηκε από την πλατφόρμα Anaconda το εργαλείο Jupyter Lab για
δοκιμές τοπικά (8Gb RAM) αλλά και από η online πλατφόρμα Kaggle (16Gb RAM) η οποία παρέχει
περισσότερους πόρους δωρεάν. Η πλατφόρμα Anaconda αποτελεί ένα δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα
με αρκετά εργαλεία για την επιστήμη δεδομένων, μηχανική μάθηση και στατιστικές αναλύσεις.
Εγκαθιστάτε στον υπολογιστή εύκολα και με την χρήση του Jupyter Lab ή Jupyter Notebook τρέχει
Notebooks που είναι γραμμένα στην γλώσσα python. Ο μόνος περιορισμός είναι οι πόροι που διαθέτει ο
υπολογιστής τοπικά, αλλιώς μπορεί να τρέξει οτιδήποτε μετά από την εγκατάσταση των απαραίτητων
βιβλιοθηκών (Anaconda, 2020). Το kaggle είναι μια online πλατφόρμα της Google στην οποία υπάρχει μια
κοινότητα από επιστήμονες δεδομένων και προγραμματιστές μηχανικής μάθησης. Το kaggle επιτρέπει την
εύρεση δεδομένων αλλά και έτοιμων project MM και παράλληλα δίνει στους χρήστες κάποιους πόρους για
να τρέχουν online τα Notebooks. Βασικός περιορισμός στο Kaggle είναι ο χρόνος συνόδου, καθώς αν δεν
γίνει κάποια κίνηση σε ένα ενεργό Notebook για μια ώρα τερματίζεται η σύνοδος, και επίσης μέγιστος
χρόνος που παρέχει για ένα commit είναι οι 9 ώρες με πόρους 16Gb Ram. (Kaggle, 2020) Οπότε σε πρώτο
στάδιο για το αρχικό στήσιμο των δοκιμών χρησιμοποιήθηκαν οι παραπάνω πλατφόρμες με την γλώσσα
προγραμματισμού Python.
Σε δεύτερη φάση όπου έπρεπε να τρέξουν πιο πολύπλοκοι υπολογισμοί έγινε μεταφορά στην
πλατφόρμα GCP (Google Cloud Platform) από την οποία χρησιμοποιήθηκε πάλι το Jupyter Lab από το AI
Platform. Το GCP είναι μια πλατφόρμα της Google η οποία παρέχει υπολογισμούς στο νέφος από απόσταση
σε κάποια εικονική μηχανή. Παρέχει ένα πλήθος εργαλείων για υπολογισμούς και υπηρεσίες νέφους, αυτό
που χρησιμοποιήθηκε για την εργασία είναι το Jupyter Notebook από το AI Platform με πόρους (32Gb Ram,
8 CPU, 1 GPU) και με το αντίστοιχο κόστος ανά ώρα που είναι ανοιχτός ο εξυπηρετητής. Το Jupyter Lab
προσφέρεται προ-εγκατεστημένο και το μόνο που χρειάζεται είναι η εγκατάσταση κάποιου νέου πακέτου
που δεν περιέχει ήδη.(Google Cloud Platform, 2020) Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε το GitHub για άντληση
κώδικα και δεδομένων στο GCP αλλά και απευθείας αποθήκευση των αλλαγών με commit απευθείας από
το GCP. Το GitHub είναι και αυτό μια πλατφόρμα προγραμματιστών για διαμοιρασμό κώδικα, ευρέως
γνωστή . (GitHub, 2020)

3.3 Πλάνο
Εφαρμόζονται οι τρείς αλγόριθμοι που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.4, δηλαδή Logistic
Regresssion, XGBoost, Light GBM στο σύνολο δεδομένων σχετικά με ασθενείς που εισήχθησαν στο
νοσοκομείο με διάγνωση καρδιακής προσβολής. Αρχικά τα δεδομένα ήρθαν στην «καθαρή» μορφή τους με
την χρήση του λογισμικού STATA και στην συνέχεια επεξεργάστηκαν με Python για την παραγωγή των
τελικών αποτελεσμάτων. Για κάθε αλγόριθμο ακολουθήθηκε μια ξεχωριστή διαδικασία στο χτίσιμο των
μοντέλων, συνεπώς δημιουργήθηκαν 4 διαφορετικά αρχεία (2 για logistic regression l1 και l2) και
δουλεύτηκαν ξεχωριστά το καθένα, «κάθετα». Τα γενικό πλάνο για κάθε αλγόριθμο παρουσιάζεται στην
επόμενη σελίδα. Στην συνέχεια γίνεται μια ανάλυση της εικόνας χωρίς να αναφέρονται τεχνικές
λεπτομέρειες, αυτό συμβαίνει στο κεφάλαιο της υλοποίησης.
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Εικόνα 14 Γενικό Πλάνο

Τέσσερις αλγόριθμοι εφαρμόστηκαν στο σύνολο των ασθενών με διάγνωση καρδιακής προσβολής,
σε έναν πληθυσμό με 420.271 εγγραφές και 66 διαφορετικές μεταβλητές που σχετίζονται άμεσα με τις
καρδιακές προσβολές. Για την δημιουργία των μοντέλων δεν ακολουθείται η κλασική τεχνική train test split
η οποία χωρίζει το σύνολο δεδομένων σε δύο μέρη και χρησιμοποιεί το σύνολο εκπαίδευσης για την
δημιουργία των μοντέλων και το σύνολο επικύρωσης για την αξιολόγηση. Χρησιμοποιείται μια πιο
σύγχρονη τεχνική, το cross validation, δηλαδή γίνεται η εκπαίδευση σε όλο το σύνολο, με αυτόν τον τρόπο
μειώνεται η διακύμανση (variance), καθώς κάθε φορά το σύνολο δεδομένων χωρίζεται σε κ-μέρη (κ5,κ=10). Κάθε διαφορετικό κομμάτι ονομάζεται φάκελος (fold), ανάλογα με το κ που ορίζεται γίνεται μια
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επαναληπτική διαδικασία διαχωρισμού και επικύρωσης του μοντέλου με διαφορετικό κομμάτι κάθε φορά.
Αφού γίνει το παραπάνω το σκορ μετριέται με την μέση τιμή όλων των επαναληπτικών διαδικασιών που
έχουν λάβει μέρος.
To cross-validation λοιπόν χρησιμοποιείται για να μειώσει το λάθος πρόβλεψης που μπορεί να
συμβεί με ένα απλό split των δεδομένων. Για παράδειγμα στην επόμενη εικόνα στο δεξί κομμάτι φαίνεται
πως ανάλογα με το split των δεδομένων/παρατηρήσεων υπάρχει και διαφορετικό Mean Squared Error, το
cross validation ελέγχει όλες τις περιπτώσεις και στο τέλος δίνει μια μέση τιμή η οποία αντικατοπτρίζει το τι
συμβαίνει στα δεδομένα ανεξαρτήτου split. (James et. al., 2013)

Εικόνα 15 Mean Squared Error (James et. al., 2013)

Εικόνα 16 Cross Validation (Cross-Validation n.d.)

Στα σύνολα δεδομένων συνήθως παρατηρείται μια ανισορροπία στην μεταβλητή στόχο. Στο
σύνολο που χρησιμοποιείται παρατηρείται αυτό με ποσοστό 94:6, δηλαδή η μεταβλητή της θνησιμότητας
στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι 0-όχι θάνατος και στο μικρότερο 1-θάνατος. Για να επιτευχθεί μια καλύτερη
πρόβλεψη είναι καλή πρακτική να τροποποιούνται αυτά τα ποσοστά με την χρήση μεθόδων oversampling
και undersampling, μειώνοντας ή αυξάνοντας την πλειοψηφία ή μειοψηφία στην μεταβλητή στόχο. Οπότε
εφαρμόζεται μια τέτοια τεχνική σε όλους τους αλγόριθμους ώστε να υπάρχει μια πιο σωστή μεθοδολογία
στην τελική πρόβλεψη. Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται αυτές οι τεχνικές ταυτόχρονασυνδυαστικά. Βασικό τους πρόβλημα αποτελεί το ότι από την μια το oversampling μπορεί να οδηγήσει σε
υπερπροσαρμογή κατά την φάση της εκπαίδευσης και από την άλλη το under sampling μπορεί να
διαγράψει σημαντικές παρατηρήσεις από το σύνολο δεδομένων, όπως και να έχει οι συγκεκριμένες
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τεχνικές είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται μαζί με βελτιώσεις τους για την δημιουργία καλύτερων και
πιο σωστών προβλέψεων. (Komori & Eguchi, 2019)

Εικόνα 17 Over Sampling και Under Sampling (Resampling Methods, 2020)

Στον αλγόριθμο Logistic Regression (γραμμικό μοντέλο) λαμβάνουν χώρα δύο διαφορετικά σενάρια.
Το πρώτο σενάριο αφορά την χρήση του Lasso(l1)-μηδενισμός coefficients και το δεύτερο σενάριο αφορά
την χρήση του Ridge(l2)-μείωση coefficients. Η αντιμετώπιση και στα δύο σενάρια είναι η ίδια, αρχικά
γίνεται ένα scaling των δεδομένων ώστε να τακτοποιηθούν τα δεδομένα σε μια τυπική κανονική κατανομή,
στην συνέχεια λαμβάνει χώρα το oversampling με εξωτερική συνάρτηση και καθορίζεται η παράμετρος
Lasso ή Ridge, όλα αυτά συμβαίνουν ταυτόχρονα με την χρήση ενός pipeline. Στην συνέχεια ορίζονται οι
παράμετροι που θα περάσουν στον αλγόριθμο, εφαρμόζεται το cross validation και τέλος γίνεται το fit των
δεδομένων μέσα στην συνάρτηση Grid Search ώστε να βρεθεί ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός και να
παραχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα με βάση τις παραμέτρους. Αφού συμβούν όλα τα παραπάνω, γίνεται
μια αξιολόγηση με βάση τα coefficients των καλύτερων μεταβλητών πρόβλεψης και εξάγονται οι μετρικές
αξιολόγησης των μοντέλων.
Στους αλγόριθμους XGBoost και LightGBM (δενδροειδή μοντέλα) λαμβάνει χώρα μια παρόμοια
διαδικασία. Αρχικά υπολογίζονται τα βάρη, δηλαδή η σχέση 94:6 που αναφέρθηκε προηγουμένως και
περνάει απευθείας μέσα στους αλγορίθμους, όχι με ξεχωριστή συνάρτηση. Έπειτα ορίζεται το cross
validation και οι παράμετροι που θα εξεταστούν, στην συνέχεια γίνεται το fit μέσα στο αλγόριθμο Grid
Search ώστε να βρεθεί ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός παραμέτρων και τέλος παράγονται τα
αποτελέσματα. Στον αλγόριθμο αυτόν ρυθμίζεται και ο πρόωρος τερματισμός (early stopping) με στόχο την
αποφυγή του over fitting κατά την εκπαίδευση. Οι αλγόριθμοι αυτοί παρέχουν από μόνοι τους την
δυνατότητα εύρεσης των καλύτερων μεταβλητών. Τέλος εξάγονται όλες οι μετρικές αξιολόγησης των
μοντέλων.

25

Κεφάλαιο 3 - Μεθοδολογία

Εικόνα 18 Το πρόβλημα του over/under fitting (Over/Under Fitting, 2020)

Κατά την κατασκευή των μοντέλων υπάρχουν τρεις δυνατές περιπτώσεις. Η πρώτη είναι το μοντέλο
να μην προσεγγίζει καλά τα δεδομένα και να έχουμε υπό-προσαρμογή. Η δεύτερη το μοντέλο να
προσεγγίζει καλά τα δεδομένα και να γενικεύει σωστά, δηλαδή να κατηγοριοποιεί καλά τα δείγματα. Η
τρίτη το μοντέλο να προσεγγίζει τέλεια τα δεδομένα αλλά να μην μπορεί να γενικεύσει, δηλαδή υπέρπροσαρμογή ή over fitting. Το μοντέλο εκπαιδεύεται να βγάζει τέλεια αποτελέσματα για το σύνολο
εκπαίδευσης αλλά αδυνατεί να γενικεύσει και να πετύχει εξίσου καλά αποτελέσματα με νέα δεδομένα. Αν
υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά με μικρό πλήθος εγγραφών στο σύνολο δεδομένων τότε μπορεί να
προκύψει υπέρ-προσαρμογή. (James et. al., 2013)
Ως μελλοντική προέκταση των έως τώρα μοντέλων θα μπορούσε να δημιουργηθεί και ένα
νευρωνικό δίκτυο βαθιάς μάθησης. Τα Νευρωνικά Δίκτυα αποτελούν μια διαφορετική κατηγορία
αλγορίθμων και μπορούν στηθούν με πολλούς τρόπους. Στα πλαίσια της εργασίας θα μπορούσαν να
στηθούν ως εξής, στην αρχή θα γινόταν το cross validation και στην συνέχεια το μοντέλο και τα κρυμμένα
επίπεδα. Προσθήκη optimizer, early stopping και τέλος το compile του μοντέλου. Έπειτα το fit των
δεδομένων μέσα στο μοντέλο και η τελική εκπαίδευση-εξαγωγή αποτελεσμάτων.
Αξίζει να αναφερθεί πως σε όλους τους αλγορίθμους βασική μετρική αξιολόγησης αποτελεί το auc
score, δηλαδή η περιοχή κάτω από την ROC καμπύλη για την οποία έγινε λόγος σε προηγούμενο κεφάλαιο.
Υπολογίζονται και παρουσιάζονται και οι υπόλοιπες μετρικές αξιολόγησης που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο
της βιβλιογραφικής επισκόπησης.

3.4 Στόχοι
Στόχος λοιπόν είναι εξέταση τόσο των auc score που παράγουν οι παραπάνω αλγόριθμοι όσο και η
σύγκριση μεταξύ αυτών. Επίσης αρκετά σημαντικό πέρα από την πρόβλεψη της θνησιμότητας μέσα στο
νοσοκομείο μετά από καρδιακή προσβολή είναι και η εύρεση των πιο σημαντικών παραμέτρων που
οδηγούν σε αυτήν την πρόβλεψη (feature engineering-best features). Πέρα από το auc score στο κεφάλαιο
των αποτελεσμάτων δίνονται και άλλες μετρικές αξιολόγησης.
Όλοι οι παραπάνω αλγόριθμοι, αποτελούν αλγόριθμους επιβλεπόμενης μάθησης και καλούνται να
λύσουν το πρόβλημα της δυαδικής κατηγοριοποίησης (0-όχι θάνατος, 1-θάνατος), αποτελούν νέους και
αρκετά εξελιγμένους αλγόριθμους σε σχέση με τους κλασικούς (κοντινότεροι γείτονες, δένδρα, δάση κλπ.)
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4.Υλοποίηση
4.1 Βήματα
Τα βήματα που ακολουθούνται κατά την υλοποίηση όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συμβαδίζουν
με την κλασική βιβλιογραφία της Μηχανικής Μάθησης. Πιο συγκεκριμένα γίνονται τα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Καθάρισμα της βάσης στην τελική μορφή της (ερευνητικός στόχος).
Διερευνητική ανάλυση δεδομένων (απλή στατιστική).
Προετοιμασία δεδομένων (cleaning).
Επιλογή μοντέλων (αλγόριθμοι).
Εκπαίδευση μοντέλων (σύμφωνα με την μεθοδολογία).
Επιλογή Βέλτιστων Παραμέτρων. (Grid Search)
Επικύρωση μοντέλων (μετρικές αξιολόγησης).
Παροχή αποτελεσμάτων (διαγράμματα, αριθμοί).

Εικόνα 19 Βήματα Υλοποίησης (Machine Learning Steps, 2020)

Κατά την φάση της υλοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά η γλώσσα προγραμματισμού Python,
με εξαίρεση το πρώτο βήμα που γίνεται σε στατιστικό λογισμικό, STATA. Στα επόμενα κεφάλαια
παρουσιάζονται αναλυτικά όλα όσα χρησιμοποιήθηκαν για την τελική πρόβλεψη (βιβλιοθήκες,
συναρτήσεις, τεχνικές).
Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω στην γλώσσα Python χρησιμοποιούνται κάποιες
βιβλιοθήκες με έτοιμες συναρτήσεις και έτοιμους αλγόριθμους, αυτές είναι οι:








Pandas, χρησιμοποιείται για τον χειρισμό των δεδομένων σε μορφή Dataframe. Αποτελεί ένα
γρήγορο, ισχυρό, ευέλικτο και εύχρηστο εργαλείο ανάλυσης και χειρισμού δεδομένων ανοικτού
κώδικα, χτισμένο πάνω στην γλώσσα προγραμματισμού Python. (Pandas Library
Documentation,2020)
Numpy, για γρήγορους υπολογισμούς σε πίνακες και για υπολογιστικά εργαλεία. (Numpy Library
Documentation, 2020)
Matplotlib, για δημιουργία διαγραμμάτων, αποτελεί μια επέκταση της βιβλιοθήκης Numpy.
(Matplotlib Library Documentaion,2020)
Seaborn, για δημιουργία διαγραμμάτων από στατιστικά δεδομένα. Είναι μια βιβλιοθήκη
οπτικοποίησης δεδομένων σε Python, παρέχει διεπαφή υψηλού επιπέδου για την σχεδίαση
ελκυστικών γραφικών. (Seaborn Library Documentation,2020)
Sklearn, μια από τις πιο δημοφιλείς βιβλιοθήκες για την επίλυση προβλημάτων μηχανικής
μάθησης. Περιέχει συναρτήσεις για όλα τα βήματα της ΜΜ, παρέχει απλά και αποτελεσματικά
εργαλεία για προγνωστική ανάλυση δεδομένων. Είναι προσβάσιμη σε όλους και εύκολα
επαναχρησιμοποιήσιμη, χτισμένη σε Numpy, scipy, matplotlib και είναι ανοιχτού κώδικα.(ScikitLearn Machine Learning in Python Documentation, 2020)
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Imblearn, αποτελεί βιβλιοθήκη για τον χειρισμό δεδομένων που δεν έχουν ισορροπία στην
μεταβλητή στόχο, παρέχει συναρτήσεις over/under sampling αλλά και combine μεθόδων.
(Imbalanced Learn Documentation, 2020)
Collections, περιέχει κοντέινερς για την χρήση και αποθήκευση collection δεδομένων, στην
εργασία κυρίως χρησιμοποιείται η συνάρτηση counter.(Collections Library Documentation, 2020)
Xgboost, είναι μια βελτιστοποιημένη βιβλιοθήκη gradient boosting σχεδιασμένη ώστε να είναι
εξαιρετικά αποτελεσματική, ευέλικτη και φορητή. (XGBoost Library Documentation, 2020)
Lightgbm, περιέχει όσα χρειάζεται για το χτίσιμο του μοντέλου σε Light GBM. (Light GBM Library
Documentation, 2020)
Keras, περιέχει όσα χρειάζεται για το χτίσιμο μοντέλου νευρωνικών δικτύων βαθιάς μάθησης, είναι
γρήγορο αποτελεσματικό και βοηθάει στην δημιουργία πολύ δυνατών νευρωνικών δικτύων. (Keras
Library Documentation, 2020)

4.2 Καθάρισμα Βάσης
Για τους σκοπούς της εργασίας χρησιμοποιούνται οι χρονιές 2012 έως και 2015 από την βάση
δεδομένων του NIS. Πιο συγκεκριμένα γίνεται μια ένωση των βάσεων και των αρχείων τους (Core, Severity,
Hospital) που περιλαμβάνουν διάφορα στοιχεία ασθενών. Ο αρχικός αριθμός πριν τον καθαρισμό είναι
περίπου 28.000.000 εγγραφές με 182 στήλες (μεταβλητές). Η τελική βάση που προκύπτει έχει 457.271
εγγραφές με 70 στήλες (παραγόμενες ή έτοιμες μεταβλητές) οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις καρδιακές
προσβολές.
Το καθάρισμα υλοποιείται με την χρήση των ICD-9-CM κωδικών. Σε πρώτη φάση το ξεκαθάρισμα
εστιάζει στην διάγνωση, υπάρχουν 25 μεταβλητές διάγνωσης μέσα στην βάση, από αυτές λαμβάνεται
υπόψη η πρώτη DX1 καθώς αποτελεί σύμφωνα με την βιβλιογραφία τον κύριο λόγο εισαγωγής ενός
ασθενή στο νοσοκομείο, είναι η πρώτη και βασικότερη διάγνωση που καταγράφει ένας γιατρός. Το
ξεκαθάρισμα γίνεται αποκλειστικά με κωδικούς που αφορούν όλες τις καρδιακές προσβολές
(STEMI/NSTEMI) με βάση όλους τους κωδικούς που σχετίζονται με αυτές. Σε δεύτερη φάση επιλέγονται
έτοιμες μεταβλητές που είναι σημαντικές από ιατρικής απόψεως για την πρόβλεψη της θνησιμότητας μετά
από καρδιακές προσβολές. Τέλος σε τρίτη φάση δημιουργούνται νέες μεταβλητές μέσα από ομαδοποιήσεις
με βάση τους κωδικούς. Οι μεταβλητές αυτές δημιουργούνται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα DXn
(μεταβλητές διάγνωσης από το 1-25) και όλα τα PRn (μεταβλητές διαδικασίας μέσα στο νοσοκομείο με
τιμές από 1-15). Ο λόγος που υπάρχουν πολλές διαγνώσεις και πολλές διαδικασίες είναι ότι κάποιος
ασθενής μπορεί να έχει πρώτη διάγνωση καρδιακή πάθηση και στην συνέχεια οι γιατροί να ανακαλύψουν
και κάτι ακόμα το οποίο προστίθεται στις υπόλοιπες για παράδειγμα καπνιστής, παχυσαρκία κλπ. Το ίδιο
συμβαίνει και για την μεταβλητή διαδικασίας, βέβαια σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι τόσο σημαντική
μόνο η πρώτη διαδικασία, καθώς η πρώτη διαδικασία μπορεί να είναι μια απλή εξέταση ενώ η τρίτη ένα
σοβαρό χειρουργείο, οπότε σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνονται υπόψη όλες.
Τα αρχεία Core, Severity, Hospital περιλαμβάνουν κάθε είδους πληροφορία για έναν ασθενή που
καταγράφεται μέσα στο νοσοκομείο, προσωπικά χαρακτηριστικά, δημογραφικά, στοιχεία για το
νοσοκομείο, ιστορικό κλπ. Όλη η βάση είναι σε δυαδική μορφή και δεν περιέχει κατηγορικά δεδομένα μόνο
τιμές με 0 και 1 (binary) καθώς και αριθμούς (num - ηλικία, χρονολογίες κλπ) . Οι παραγόμενες μεταβλητές
δημιουργούνται μετά από συγχώνευση όλων των σχετιζόμενων στηλών με τους αντίστοιχους κωδικούς ανά
μεταβλητή. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για
την συνέχεια, δίνεται η επεξήγησή τους και λέγεται αν είναι παραγόμενες. Οι κωδικοί των παραγόμενων
μεταβλητών βρίσκονται στο Παράρτημα Α’.
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Πίνακας 1 Επιλεγόμενες Μεταβλητές

Aρ.
1
2
3
4
5
6
7
8

Ονομασία
AGE
DIED
FEMALE
LOS
PAY1
RACE
YEAR
ZIPINC_QRTL

9

CM_AIDS

10
11
12

CM_ALCOHOL
CM_ANEMDEF
CM_ARTH

13

CM_BLDLOSS

Επεξήγηση Αγγλικά
Age in years
Died During
Indicator of sex
Length of stay
Primary expected payer
Race (uniform)
Calendar year
Median household income
national quartile for patient
ZIP code
Acquired immune deficiency
syndrome
Alcohol abuse
Deficiency anemias
Rheumatoid
arthritis/collagen vascular
diseases
Chronic blood loss anemia

14

CM_CHF

Congestive heart Failure

15
16
17
18
19

CM_CHRNLUNG
CM_COAG
CM_DEPRESS
CM_DM
CM_DMCX

20
21

CM_DRUG
CM_HTN_C

Chronic pulmonary disease
Coagulopathy
Depression
Diabetes, uncomplicated
Diabetes with chronic
complications
Drug abuse
Hypertension (combine
uncomplicated and
complicated)

22
23
24
25

CM_HYPOTHY
CM_LIVER
CM_LYMPH
CM_LYTES

26
27

CM_METS
CM_NEURO

Hypothyroidism
Liver disease
Lymphoma
Fluid and electrolyte
disorders
Metastatic cancer
Other neurological disorders

28
29
30

CM_OBESE
CM_PARA
CM_PERIVASC

Obesity
Paralysis
Peripheral vascular disorders

31
32

CM_PSYCH
CM_PULMCIRC

33

CM_RENLFAIL

Psychoses
Pulmonary circulation
disorders
Renal failure
29

Επεξήγηση Ελληνικά
Ηλικία σε έτη
Πέθανε στην νοσηλεία
Φύλο ασθενούς
Διάρκεια διαμονής
Κύριος πληρωτής
Χρώμα δέρματος
Ημερολογιακό έτος
Μέσο εισόδημα νοικοκυριού
με βάση τον ταχυδρομικό
κώδικα
Σύνδρομο AIDS

Παραγόμενη
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

Εθισμός στο αλκοόλ
Αναιμίες ανεπάρκειας
Ρευματοειδής αρθρίτιδα /
αγγειακές παθήσεις
κολλαγόνου
Χρόνια αναιμία απώλειας
αίματος
Συμφορητική καρδιακή
ανεπάρκεια
Χρόνια πνευμονική νόσος
Πήξη αίματος
Κατάθλιψη
Διαβήτης, χωρίς επιπλοκές
Διαβήτης με χρόνιες
επιπλοκές
Εθισμός στα ναρκωτικά
Υπέρταση (συνδυασμός
απλών και περίπλοκων)

Όχι
Όχι
Όχι

Υποθυρεοειδισμός
Ηπατική νόσος
Λέμφωμα
Διαταραχές υγρών και
ηλεκτρολυτών
Μεταστατικός καρκίνος
Άλλες νευρολογικές
διαταραχές
Παχυσαρκία
Παράλυση
Περιφερικές αγγειακές
διαταραχές
Ψύχωση
Διαταραχές της πνευμονικής
κυκλοφορίας
Νεφρική ανεπάρκεια

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

Όχι

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
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34

CM_TUMOR

35

CM_ULCER

36
37
38

CM_VALVE
CM_WGHTLOSS
HOSP_BEDSIZE

Solid tumor without
metastasis
Peptic ulcer disease
excluding bleeding
Valvular disease
Weight loss
Bed size of hospital

39
40
41

HOSP_LOCTEACH
HOSP_REGION
AMI

Location/Teach
Region of hospital
Acute Myocardial Infraction

42

NSTEMI

43

STEMI

44

ASTEMI

45

ISTEMI

46

PSTEMI

47

USTEMI

48
49

CS
IHCA

Non- ST Elevation
Myocardial Infraction
ST Elevation Myocardial
Infraction
Anterior- ST Elevation
Myocardial Infraction
Inferior- ST Elevation
Myocardial Infraction
Posterior- ST Elevation
Myocardial Infraction
Unspecified- ST Elevation
Myocardial Infraction
Cardiogenic shock
Intra Hospital Cardiac Arrest

50

PMI

Past myocardial infraction

51

PCABG

52

PCVA

53
54

PPPM
PICD

55
56

AKI
PCI

57

CABG

Past coronary artery bypass
grafting
Previous Cardiovascular
attack
Prior pacemaker in situ
Prior implantable cardiac
defibrillator in situ
Acute kidney injury
Percutaneous coronary
intervention
Coronary artery bypass graft

58
59
60

SMOK
DYSL
PPCI

61

HTRAN

Smoking
Dyslipidemia
Prior percutaneous coronary
intervention
Heart transplant recipients

62
63
64

HEMOD
PMR
VSD

Hemodialysis
Papillary muscle rupture
Ventricular septal defect
30

Στερεός όγκος χωρίς
μετάσταση
Πεπτικό έλκος, εξαιρούμενης
της αιμορραγίας
Βαλβιδική νόσος
Απώλεια βάρους
Μέγεθος κρεβατιού στο
νοσοκομείο
Τοποθεσία/Διδασκ.
Περιοχή νοσοκομείου
Οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου
Σοβαρή καρδιακή προσβολή

Όχι

Σοβαρή καρδιακή προσβολή

Ναι

Προηγούμενη- Σοβαρή
καρδιακή προσβολή
Κάτω μέρος- Σοβαρή
καρδιακή προσβολή
Οπίσθιο μέρος- Σοβαρή
καρδιακή προσβολή
Άγνωστο μέρος- Σοβαρή
καρδιακή προσβολή
Καρδιογενές σοκ
Καρδιακή ανακοπή εντός του
νοσοκομείου
Παλιό έμφραγμα του
μυοκαρδίου
Παλαιότερη επέμβαση
στεφανιαίας αρτηρίας
Προηγούμενη καρδιακή
προσβολή
Προηγούμενος βηματοδότης
Προηγούμενος εμφυτεύσιμος
καρδιακός απινιδωτής
Οξεία νεφρική βλάβη
Στεφανιαία παρέμβαση
μπαλονάκι
Επέμβαση bypass
στεφανιαίας αρτηρίας
Κάπνισμα
Δυσλιπιδαιμία
Προηγούμενη επέμβαση
τύπου μπαλονάκι
Παραλήπτης καρδιακού
μοσχεύματος
Αιμοκάθαρση
Ρήξη των θηλών
Κοιλιακό σηπτικό ελάττωμα

Ναι

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
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65
66

HBLOCK
AFIB

67

VFIB

68

KCAD

69

CAROT

70

STROKE

Heart block
Atrial fibrillation/flutter

Καρδιακό μπλόκ
Κολπική
μαρμαρυγή/πτερυγισμός
Ventricular fibrillation/flutter Κοιλιακή
μαρμαρυγη/πτερυγισμός
Known coronary artery
Γνωστή στεφανιαία νόσος
disease
Carotid artery disease
Νόσος της καρωτιδικής
αρτηρίας
In-hospital stroke
Εγκεφαλικό μέσα στο
νοσοκομείο

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

4.3 Προετοιμασία Δεδομένων
Για την προετοιμασία των δεδομένων για την συνέχεια λαμβάνει χώρα μια κοινή διαδικασία
προετοιμασίας που αφορά όλους τους αλγόριθμους. Γίνεται μια τελική επιλογή μεταβλητών και
διαγράφονται οι κενές γραμμές τελείως. Η διαγραφή αυτή αποτελεί μια τεχνική που συμβαίνει συχνά όταν
τα δεδομένα που πρόκειται να διαγραφούν είναι λίγα και δεν επηρεάζουν το σύνολο, σε άλλες περιπτώσεις
χρησιμοποιούνται τεχνικές αντικατάστασής τους ώστε να μην προκύψει διαγραφή και χαθούν δεδομένα.
Από το σύνολο των μεταβλητών που παρουσιάζεται στην προηγούμενη ενότητα μένουν εκτός οι
μεταβλητές ASTEMI, USTEMI, ISTEMI, PSTEMI οι οποίες αφορούν κυρίως το σημείο της καρδιακής
προσβολής και δεν σχετίζονται άμεσα με την πρόβλεψη της θνησιμότητας καθώς αυτή καταγράφεται στις
μεταβλητές STEMI, NSTEMI, οι τέσσερις μεταβλητές που μένουν εκτός μπορούν να χρησιμοποιηθούν
μελλοντικά ως προέκταση για την πρόβλεψη καρδιακών προσβολών σε συγκεκριμένες περιοχές της
καρδιάς. Συνεπώς το αρχικό σύνολο των από (457.271,70) μετατρέπεται σε (457.271,66). Στην συνέχεια
μετά από εξέταση του νέου συνόλου βρέθηκε πως υπάρχει ένα μικρό πλήθος από κενές εγγραφές, αυτές οι
εγγραφές διαγράφονται και το τελικό σύνολο που δημιουργείται είναι το (420.758,66), το οποίο είναι και το
σύνολο με το οποίο θα γίνει η εκπαίδευση όλων των μοντέλων ΜΜ.
Μετά το cleaning των κενών τιμών το σύνολο δεδομένων χωρίζεται σε Χ και Υ. Στο Χ
περιλαμβάνονται όλες οι μεταβλητές του συνόλου εκτός από την μεταβλητή στόχο DIED, ενώ στο Y
περιλαμβάνεται μόνο η μεταβλητή στόχος. Αποτελεί μια συνηθισμένη διαδικασία για την δημιουργία
μοντέλων, επειδή γίνεται χρήση cross validation δεν δημιουργούνται σύνολο train και test παρά μόνο ο
διαχωρισμός σε X και Υ. Όπως προαναφέρθηκε η εργασία ακολουθεί την μέθοδο της επιβλεπόμενης
μάθησης, συνεπώς για την εκπαίδευση των μοντέλων χρειάζεται και το Χ και το Υ.
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4.4 Στατιστική Ανάλυση
Πριν από την φάση της εκπαίδευσης των μοντέλων είναι απαραίτητο να γίνει μια διερευνητική
ανάλυση των δεδομένων και κάποιες οπτικοποιήσεις, σε αυτήν την περίπτωση το συγκεκριμένο είναι
δύσκολο να συμβεί καθώς θα χρειάζονταν ένα μεγάλο πλήθος διαγραμμάτων, οπότε γίνεται μια στατιστική
ανάλυση σε μορφή πίνακα. Η ανάλυση αυτή έχει ως στόχο την καλύτερη κατανόηση των δεδομένων, των
τιμών που παίρνουν αλλά και σε τι ποσοστό παίρνουν κάθε τιμή. Γίνεται ένας διαχωρισμός στο αρχικό
σύνολο, στο σύνολο των ζωντανών ασθενών και στο σύνολο των ασθενών που καταλήγουν και στην
συνέχεια λαμβάνει χώρα η ίδια ανάλυση-επεξήγηση και στις τρείς περιπτώσεις. Τέλος δίνεται ένας
ενδεικτικός πίνακας συσχετίσεων ανάμεσα στις μεταβλητές, δεν είναι εύκολα αναγνώσιμος λόγω του
πλήθους των μεταβλητών. Ο κώδικας σε python παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β’ και περιλαμβάνει απλές
στατιστικές συναρτήσεις της Python.
Πίνακας 2 Στατιστική Ανάλυση Χρησιμοποιούμενων Μεταβλητών

Ap.

Χαρακτηριστικά

1
2

AGE
FEMALE

3
4

LOS
PAY1

5

RACE

6

YEAR

7

ZIPINC_QRTL

8

CM_AIDS

9

CM_ALCOHOL

10

CM_ANEMDEF

11

CM_ARTH

12

CM_BLDLOSS

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
Σύνολο Δεδομένων
Ζωντανοί
420.758
399.917
67.14 έτη
66.74 έτη
0->257.769
0-> 246.309
1->162.989
1-> 153.608
4.55 μέρες
4.52 μέρες
1-> 242.581
1-> 227.187
2-> 31.586
2-> 30.510
3-> 107.738
3-> 104.987
4-> 24.889
4-> 24.085
5-> 2.471
5-> 2.407
6-> 11.223
6-> 10.741
1-> 317.907
1-> 301.856
2-> 45.021
2-> 43.054
3-> 32494
3-> 30.928
4-> 10.274
4-> 9.733
5-> 2.108
5-> 1.997
6-> 12954
6-> 12.349
2012-> 111.656
2012-> 105.920
2013-> 110.283
2013-> 104.841
2014-> 112.216
2014-> 106.674
2015-> 86.603
2015-> 82.482
1-> 129.343
1-> 122.815
2-> 113.684
2-> 108.136
3-> 97.364
3-> 92.590
4-> 80.367
4-> 76.376
0->420.243
0-> 399.422
1-> 515
1-> 495
0->406.911
0-> 386.660
1->13.847
1-> 13.257
0-> 350.531
0-> 334.404
1-> 70.227
1-> 65.513
0-> 410.205
0-> 389.920
1-> 10.553
1-> 9.997
0-> 417.718
0-> 397.065
32

Νεκροί
20.841
74.78 έτη
0-> 11.460
1-> 9.381
4.96 μέρες
1-> 15.664
2-> 2.751
3-> 1.076
4-> 804
5-> 64
6-> 482
1-> 16.051
2-> 1.967
3-> 1.566
4-> 541
5-> 111
6-> 605
2012-> 5.736
2013-> 5.442
2014-> 5.542
2015-> 4.121
1-> 6.528
2-> 5.548
3-> 4.774
4-> 3.991
0-> 20.821
1-> 20
0-> 20.251
1-> 590
0-> 16.127
1-> 4.714
0-> 20.285
1-> 556
0-> 20.653
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13

CM_CHF

14

CM_CHRLUNG

15

CM_COAG

16

CM_DEPRESS

17

CM_DM

18

CM_DMCX

19

CM_DRUG

20

CM_HTN_C

21

CM_HYPOTHY

22

CM_LIVER

23

CM_LYMPH

24

CM_LYTES

25

CM_METS

26

CM_NEURO

27

CM_OBESE

28

CM_PARA

29

CM_PERIVASC

30

CM_PSYCH

31

CM_PULMCIRC

32

CM_RENLFAIL

33

CM_TUMOR

34

CM_ULCER

35

CM_VALVE

36

CM_WGHTLOSS

37

HOSP_BEDSIZE

1-> 3040
0-> 417.810
1-> 2.948
0-> 330.317
1-> 90.441
0-> 397.571
1-> 23.187
0-> 387.144
1-> 33614
0-> 290.179
1-> 130.579
0-> 389.591
1-> 31.167
0-> 409.283
1-> 11.475
0-> 310.165
1-> 110.593
0-> 371.773
1-> 48985
0-> 413.873
1-> 6.885
0-> 418.485
1-> 2.273
0-> 325335
1-> 95423
0-> 417.145
1-> 3.613
0-> 394.603
1-> 26.155
0-> 352.095
1-> 68.663
0-> 413.986
1-> 6.772
0-> 367.922
1-> 52.836
0-> 409.744
1-> 11.014
0-> 420.254
1-> 504
0-> 333372
1-> 87386
0-> 414658
1-> 6100
0-> 420659
1-> 99
0->419.863
1-> 895
0-> 408.693
1-> 12.065
1-> 54.132

1-> 2.852
0-> 397.455
1-> 2.462
0-> 314.474
1-> 85.443
0-> 379.341
1-> 20.576
0-> 367.657
1-> 32.260
0-> 275.780
1-> 124.137
0-> 370.357
1-> 29.560
0-> 388.754
1-> 11.163
0-> 269.446
1->103.471
0-> 353.607
1-> 46.310
0-> 393.532
1-> 6.385
0-> 397.810
1-> 2.107
0-> 315.138
1-> 84.779
0-> 396.785
1-> 3.132
0-> 376.346
1-> 23.571
0-> 333.472
1-> 66.445
0-> 393.840
1-> 6.077
0-> 350.643
1-> 49.274
0-> 389.337
1-> 10.580
0-> 399.510
1-> 407
0-> 319.315
1-> 80602
0-> 394.346
1-> 5.571
0-> 399.822
1-> 95
0-> 399.179
1-> 738
0-> 389.296
1-> 10.621
1-> 51.519
33

1-> 188
0-> 20.355
1-> 486
0-> 15.843
1-> 4.998
0-> 18.230
1-> 2.611
0-> 19.487
1-> 1.354
0-> 14.399
1-> 6.442
0-> 19.234
1-> 1.607
0-> 20.529
1-> 312
0-> 13.719
1-> 7.122
0-> 18.166
1-> 2.675
0-> 20.341
1-> 500
0-> 20.675
1-> 166
0-> 10.644
1-> 10.197
0-> 20.360
1-> 481
0-> 18.257
1-> 2.584
0-> 18.623
1-> 2.218
0-> 20.146
1-> 695
0-> 17.279
1-> 3.562
0-> 20.407
1-> 434
0-> 20.744
1-> 97
0-> 14.057
1-> 6.784
0-> 20.312
1-> 529
0-> 20.837
1-> 4
0-> 20.684
1-> 157
0-> 19.397
1-> 1.444
1-> 2.613
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38

HOSP_LOCTEACH

39

HOSP_REGION

40

AMI

41

NSTEMI

42

STEMI

43

CS

44

IHCA

45

PMI

46

PCABG

47

PCVA

48

PPPM

49

PICD

50

AKI

51

PCI

52

CABG

53

SMOK

54

DYSL

55

PPCI

56

HTRAN

57

HEMOD

58

PMR

59

VSD

60

HBLOCK

2-> 117.200
3-> 249.426
1-> 36.883
2-> 149.486
3-> 234.389
1-> 79.998
2-> 89.052
3-> 175.387
4-> 76.321
0-> 0
1-> 420758
0-> 298.389
1-> 122.369
0-> 298.389
1-> 122.369
0-> 396878
1->23.880
0-> 413.061
1-> 7.697
0-> 367.069
1-> 53.689
0-> 385.216
1-> 35.542
0-> 390.693
1-> 30.065
0-> 408.359
1-> 12.399
0-> 412.154
1-> 8.604
0-> 351.539
1-> 69.219
0-> 221.760
1-> 198.998
0-> 384.800
1-> 35.958
0-> 241.928
1-> 178.830
0-> 270.048
1-> 150.710
0-> 354.521
1-> 66.237
0-> 420.718
1-> 40
0-> 406.889
1-> 13869
0-> 420.647
1-> 111
0-> 420.314
1-> 444
0-> 386.825
1-> 33.933

2-> 111.338
3-> 237.060
1-> 34.843
2-> 142.287
3-> 222.787
1-> 75.834
2-> 84.926
3-> 166.728
4-> 72.429
0-> 0
1-> 399917
0-> 287.408
1-> 112.509
0-> 287.408
1-> 112.509
0-> 384.012
1->15.905
0-> 397.058
1-> 2.859
0-> 348.432
1-> 51.485
0-> 366.380
1-> 33.537
0-> 371.596
1-> 28.321
0-> 388.392
1-> 11.525
0-> 391.746
1-> 8.171
0-> 340.461
1-> 59.546
0-> 206.764
1-> 193.153
0-> 365.205
1-> 34.712
0-> 226.778
1-> 173.139
0-> 261.139
1-> 138.778
0-> 335.855
1-> 64.062
0-> 399.886
1-> 31
0-> 387.626
1-> 12.291
0-> 399.847
1-> 70
0-> 399.657
1-> 260
0-> 368.760
1-> 31.157
34

2-> 5.862
3-> 12.366
1-> 2.040
2-> 7.199
3-> 11.602
1-> 4.164
2-> 4.126
3-> 8.659
4-> 3.892
0-> 0
1-> 20841
0-> 10.981
1-> 9.860
0-> 10.981
1-> 9.860
0-> 12.866
1-> 7.975
0-> 16.003
1-> 4.838
0-> 18.637
1-> 2.204
0-> 18.836
1-> 2.005
0-> 19.097
1-> 1.744
0-> 19.967
1-> 874
0-> 20.408
1-> 433
0-> 11.078
1-> 9.763
0-> 14.996
1-> 5.845
0-> 19.595
1-> 1.246
0-> 15.150
1-> 5.691
0-> 11.932
1-> 8.909
0-> 18.666
1-> 2.175
0-> 20.832
1-> 9
0-> 19.263
1-> 1.578
0-> 20.800
1-> 41
0-> 20.657
1-> 184
0-> 18.065
1-> 2.776
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AFIB

62

VFIB

63

KCAD

64

CAROT

65

STROKE

0-> 343.272
1-> 77.486
0-> 408.579
1-> 12.179
0-> 346.675
1-> 74.083
0-> 410877
1-> 9881
0-> 413.806
1-> 6.952

0-> 328.614
1-> 71.303
0-> 390.861
1-> 9.056
0-> 332.197
1-> 67720
0-> 390.492
1-> 9.425
0-> 394.054
1-> 5.863

Εικόνα 20 Correlation Matrix (Zoomed Out)

35

0-> 14.658
1-> 6.183
0-> 17.718
1-> 3.123
0-> 14.478
1-> 6.363
0-> 20.385
1-> 456
0-> 19.752
1-> 1.089
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4.5 Δημιουργία Μοντέλων
Αρχικά για την δημιουργία και την εκπαίδευση όλων των μοντέλων που παρουσιάζονται στην
εργασία πρέπει να γίνει η εισαγωγή των αντίστοιχων βιβλιοθηκών και εργαλείων οι οποίες περιγράφηκαν
στην ενότητα 4.1 και στην συνέχεια να δημιουργηθούν τα μοντέλα. Ο πλήρης κώδικας βρίσκεται στο
παράτημα Γ’.
4.5.1 Γραμμικά Μοντέλα
Τα γραμμικά μοντέλα Logistic Regression (Lasso και Ridge) ακολουθούν την ίδια τακτική
υλοποίησης. Το μόνο που αλλάζει σε Lasso και Ridge είναι η παράμετρος l1 και l2 καθώς και ο solver, στο
ridge χρησιμοποιείται ο lbfgs ενώ στο Lasso o saga, είναι αυτοί που ταιριάζουν καλύτερα στα l1 και l2, κατά
τα άλλα ο κώδικας είναι ακριβώς ίδιος. Βασική διαφορά σε Lasso και Ridge είναι ότι ο πρώτος μηδενίζει
τελείως τα coefficients των μεταβλητών ενώ ο δεύτερος τα μειώνει όσο το δυνατόν περισσότερο.
Το pipeline που χρησιμοποιείται αποτελεί συνάρτηση της sklearn και σκοπός του είναι να
συγκεντρώνει πολλά βήματα που μπορούν να γίνουν μαζί cross validation ενώ ορίζουν διαφορετικές
παραμέτρους. Μέσα στο pipeline λαμβάνει χώρα το scaling με την χρήση του Standard Scaler από την
sklearn, για μια πιο καλή κατανομή των δεδομένων, το oversampling με την χρήση της SMOTE από την
imblearn για μια καλύτερη ισορροπία στην μεταβλητή στόχο και τέλος ο αλγόριθμος logistic regression.
Στην συνέχεια ορίζονται οι παράμετροι στους οποίους θα γίνει ο έλεγχος για το ποια τιμή είναι καλύτερη
για το μοντέλο, οπότε ορίζεται ένα μεγάλο εύρος για τις τιμές C (tuning) του Logistic Regression. Έπειτα
λαμβάνει χώρα το cross validation με την χρήση της συνάρτησης StratifiedKFold , γίνονται 10 splits και στην
συνέχεια περνάνε όλα τα παραπάνω στην συνάρτηση GridSearch η οποία κάνει την καλύτερη δυνατή
αναζήτηση και δίνει τα αποτελέσματα των μοντέλων. Αφού γίνουν όλα αυτά τυπώνονται τα σκορ και
λαμβάνει χώρα μια αντιστοίχιση μεταβλητών και coefficients βαθμολογώντας ποιες είναι οι πιο σημαντικές
μεταβλητές που καθόρισαν την πρόβλεψη για Lasso ή Ridge. Το tuning των παραμέτρων του αλγόριθμου
λογιστικής παλινδρόμησης εστιάζει στα l1, l2 και στο C ή Lambda το οποία εξετάζονται με το logspace. Οι
συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι:










Pipeline, εφαρμόζει διαδοχικά μια σειρά μετασχηματισμών και βγάζει μια τελική εκτίμηση, τα
ενδιάμεσα βήματά του πρέπει να είναι όλα μετασχηματισμοί, όλοι οι μετασχηματισμοί
αποθηκεύονται στην κρυφή μνήμη. Ο σκοπός του αγωγού είναι να συγκεντρώσει πολλά βήματα
που μπορούν να επικυρωθούν μεταξύ τους ενώ ορίζουν διαφορετικές παραμέτρους.
Standard Scaler, είναι απαραίτητη η χρήση του στα l1 και l2, ώστε να τροποποιήσει τα δεδομένα σε
μια μορφή με καλύτερη κατανομή, σε αντίθετη περίπτωση η απόδοση του μοντέλου δεν είναι η
καλύτερη δυνατή.
SMOTE, χρησιμοποιείται για το oversampling των δεδομένων ώστε να υπάρχει μια τελική σχέση
50:50 στην μεταβλητή στόχο. Η Synthetic Minority Oversampling Technique, δημιουργεί νέα
δεδομένα για την κλάση μειοψηφίας. Για να πετύχει το παραπάνω χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο
κοντινότερων γειτόνων.
LogisticRegression , υλοποιεί τον αλγόριθμο της λογιστικής παλινδρόμησης και δέχεται τις
παραμέτρους.
Logspace.δημιουργεί αριθμούς με λογαριθμικό τρόπο, δέχεται τιμές start, stop και πόσους
αριθμούς να δημιουργήσει.
StratifiedKFold, χρησιμοποιείται για το cross validation, η χρήση του είναι ιδανική για προβλήματα
στα οποία υπάρχει ανισορροπία στα δεδομένα.
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GridSearchCV, κάνει εξαντλητική αναζήτηση μέχρι να βρει τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό
παραμέτρων για το πρόβλημα

4.5.2 Δενδροειδή Μοντέλα
Τα δενδροειδή μοντέλα XGBoost και Light GBM και αυτά ακολουθούν μια κοινή τακτική εκπαίδευσης
αλλά με διαφορετικές παραμέτρους. Η εκπαίδευση τους δεν είναι τόσο απλή όσο το προηγούμενο μοντέλο
και η προσέγγιση είναι διαφορετική. Και στους δύο αλγόριθμους αρχικά υπολογίζεται το ποσοστό
διαφοράς της μεταβλητής στόχου και περνάει απευθείας μέσα στον αλγόριθμο δεν χρησιμοποιείται κάποια
εξωτερική συνάρτηση, έχει προβλεφθεί η επίλυση της ανισσοροπίας δεδομένων σε αυτούς τους
αλγόριθμους. Συνεπώς η τιμή scale pos weight παίρνει την θέση της SMOTE που χρησιμοποιήθηκε
προηγουμένως και περνάει μέσα στον αλγόριθμο. Στην συνέχεια λαμβάνει χώρα το cross validation για το
καλύτερο δυνατό τεστάρισμα, και ορίζονται οι παράμετροι που θα εξεταστούν για το tuning. Αφού γίνουν
όλα αυτά η συνάρτηση GridSearchCV αναλαμβάνει να κάνει την εξαντλητική αναζήτηση και να δώσει τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Μια νέα έννοια η οποία δεν υπήρχε προηγουμένως είναι το πρόβλημα
του overfitting των δένδρων το οποίο λύνεται με την χρήση του early stopping. Αφού ολοκληρωθούν όλα τα
παραπάνω, τα συγκεκριμένα μοντέλα παρέχουν την δυνατότητα απευθείας παρουσίασης των καλύτερων
μεταβλητών, οπότε το feature importance γίνεται αυτόματα. Τέλος υλοποιείται ένα ακόμα κομμάτι το
οποίο εξετάζει το πόσο καλά αποδίδουν τα μοντέλα με διαφορετικό αριθμό μεταβλητών εισόδου κάθε
φορά. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στους δύο αλγόριθμους είναι η επιλογή των παραμέτρων τους.
Στον XGBoost εξετάζονται τιμές για τις παραμέτρους n_estimators, learning_rate, max_depth,
colsample_bytree, subsample, gamma, row_sampling, min_child_weight, max_delta_step, max_leaves. Στον
αλγόριθμο Light GBM εξετάζονται τιμές για τις παραμέτρους n_estimators, max_depth, num_leaves,
max_bin, learning_rate, num_iterations. Ο τρόπος επιλογής των μεταβλητών αλλά και των τιμών που
εξετάζονται βασίζεται στις καλές πρακτικές tuning για τον XGBoost (Brownlee, 2017) και στο αναλυτικό
documentation για τον LightGBM (Light GBM Library Documentation, 2020). Σε συνέχεια των
προηγούμενων συναρτήσεων χρησιμοποιούνται οι :







Counter, για μέτρηση της ανισορροπίας στην μεταβλητή στόχο.
Scale_pos_weight, για ορισμό της ανισορροπίας μέσα στους αλγόριθμους.
RepeatedStratifiedKFold, για ένα επαναληπτικό cross validation, το repeated κάνει καλύτερο έλεγχο
από το απλό.
Early Stopping, για την αποφυγή του overfitting των δένδρων.
Select From Model, για την εύρεση του καλύτερου αριθμού μεταβλητών εισόδου για το μοντέλο.
Cross val score, για ταχύτερο υπολογισμό αυτών των μεταβλητών.

Το parameter tuning αυτών των αλγορίθμων αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία και απαιτεί πλήθος
δοκιμών για την εύρεση των καλύτερων παραμέτρων. Αποτελούν από τις πιο καλές τεχνικές για την ΜΜ σε
δομημένα δεδομένα και έχουν δει τεράστια άνοδο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μια καλή πρακτική για
το tuning του XGBoost είναι η εξής:



n_estimators (αριθμός δένδρων), από 100 έως 1000, ανάλογα με το μέγεθος του συνόλου
δεδομένων, όσο πιο λίγα τα δέντρα τόσο μικρότερη και η πιθανότητα για overfitting.
learning rate (ποσοστό μάθησης), ανάλογα με τον αριθμό των δένδρων υπολογίζεται με 2 έως
10/δένδρα.
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max_depth (βάθος δένδρου), καλή πρακτική είναι η έναρξη από 6 και στην συνέχεια η εξέταση
τιμών προς τα πάνω.
colsampling by tree, αναζήτηση τιμών ανάμεσα στο 0-1 (0.1,0.4,0.6,0.8 κλπ).
subsample , αναζήτηση τιμών ανάμεσα στο 0-1 (0.1,0.4,0.6,0.8 κλπ).
gamma, φιξαρισμένη τιμή στο 0.
row sampling, φιξαρισμένη τιμή στο 1.
min_child_weight, ορίζεται από το τύπο 3/σπάνια γεγονότα.
max_delta_step, εξέταση τιμών από 1 έως 10.
max_leaves , εξέταση τιμών από 1 έως 10.

Αντίστοιχα υπάρχουν παράμετροι που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση του Light GBM, αυτές
οι παράμετροι είναι οι:







n_estimators, από 100 έως 1000, ανάλογα με το σύνολο δεδομένων, όσο μικρότερο τόσο καλύτερο
για αποφυγή overfitting.
max_depth, έλεγχος από 5 έως 15.
num_leaves, 2^ max depth, αλλά προτείνετε να μειώνεται ο αριθμός διότι προκαλεί overfitting.
max_bin, μεγάλο για μεγαλύτερη ακρίβεια, επηρεάζει την ταχύτητα, εξέταση τιμών από 50 έως 250.
learning_rate, ανάλογα με τον αριθμό των δέντρων.
num_iterations, μεγάλο σε συνδυασμό με μικρό learning rate για καλύτερη ακρίβεια.
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5.Αποτελέσματα
5.1 Lasso
Στο μοντέλο Logistic Regression Lasso λαμβάνει χώρα μια σειρά από δοκιμές για την εύρεση των
παραμέτρων αυτών που οδηγούν στα καλύτερα δυνατά auc score. Οπότε αρχικά αναζητάτε το καλύτερο
σκορ και στην συνέχεια δίνονται οι μετρικές αξιολόγησης καθώς και το feature ranking για το συγκεκριμένο
μοντέλο. Όπως προαναφέρθηκε οι δοκιμές εστιάζουν κυρίως στην εύρεση του καλύτερου δυνατού Lambda
ή C όπως αναφέρεται στο documentation της βιβλιοθήκης Scikit Learn. Οι δοκιμές που γίνονται είναι οι
εξής:
Πίνακας 3 Lasso Tuning Scores

logspace
(-6,2,8)
(-6,2,8)
(-6,-2,8)
(-6,-2,8)
(-6,-4,8)
(-6,-4,8)
(-5,-2,8)
(-5,-2,8)

Logistic Regression L1 Lambda Check
Standard Scaler
NAI
OXI
NAI
OXI
NAI
OXI
NAI
OXI

Mean AUC Score (best score)
0.91236 (0.911874)
0.82560 (0.822972)
0.91274 (0.912269)
0.82484 (0.821932)
0.91056 (0.909895)
0.82417 (0.819600)
0.91261 (0.912253)
0.82488 (0.822002)

Από τις παραπάνω δοκιμές προκύπτει best score 0.912264 και μέσο καλύτερο σκορ 0.91274 με
βέλτιστη τιμή στην παράμετρο C=0.0007196856730011514. Ο Lasso όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα
κεφάλαια στοχεύει στον μηδενισμό των coefficients των μεταβλητών. Στο βέλτιστο σενάριο μηδενίζει τις
μεταβλητές PPPM, PICD, PAY1, HOSP_REGION, FEMALE, CM_ULCER, CM_RENLFAIL, CM_DRUG,
CM_ALCOHOL, CM_AIDS, CAROT, AMI, αφήνει δηλαδή εκτός 12 μεταβλητές στην τελική πρόβλεψη.
Ανάλογα με τα coefficients λαμβάνει χώρα μια βαθμολογία των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται, οι
σημαντικότερες μεταβλητές λοιπόν σύμφωνα με τον Lasso φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Στις εικόνες
παρουσιάζονται τα αρχικά coefficients και η αντιστοίχιση τους με τις μεταβλητές.

Εικόνα 21 Coefficients Lasso και Διάγραμμα
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Εικόνα 22 Αντιστοίχιση Μεταβλητών – Coefficients

Πίνακας 4 Lasso Feature Engineering

Βαθμολογία Μεταβλητών Lasso με Βάση τα Coefficients
Μεταβλητή
Coefficient
1. AGE
0.8024214639189946
2. PCI
0.636600348783441
3. CS
0.5425855610462381
4.IHCA
0.4833452708836301
5. AKI
0.3811051935522775
6. DYSL
0.3163850638365239
7. CM_LYTES
0.2918172755002156
8. VFIB
0.26905835596789734
9. STEMI
0.24847779043138893
10. NSTEMI
0.24847779043138893
11.LOS
0.212645955903319466
12. HEMOD
0.17208134020359594
13. SMOK
0.16964766060792866
14. CABG
0.16464875404297655
15 STROKE
0.15731805544964533
16. KCAD
0.12120961206397916
17. PPCI
0.11586470258570372
18. RACE
0.11326890515259035
19. CM_METS
0.0993605766922111
20. CM_OBESE
0.09260863675396885
21. CM_NEURO
0.09039591072504995
22. CM_HTN_C
0.08953933772655884
23. CM_WGHTLOSS
0.0859898642064833
24. ZIPINC_QRTL
0.08115751338575063
25. CM_HYPOTHY
0.07337058061580506
26. CM_ANEMDEF
0.07234145767693372
27. CM_DEPRESS
0.06118726559389353
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28. CM_PARA
29. YEAR
30. CM_CHF
31. CM_TUMOR
32. CM_COAG
33. HOSP_BEDSIZE
34. CM_PERIVASC
35. AFIB
36. VSD
37. CM_LIVER
38. HOSP_LOCTEACH
39. CM_CHRNLUNG
40. CM_PSYCH
41. CM_DM
42. CM_PULMCIRC
43. CM_VALVE
44. HTRAN
45. PCVA
46. CM_DMCX
47. PMI
48. PCABG
49. CM_BLDLOSS
50. PMR
51. CM_LYMPH
52. HBLOCK
53. CM_ARTH

0.058006833335458904
0.05740819923602553
0.054863045067149285
0.05425024443802329
0.05384664778279848
0.053234926523250424
0.045083465302321525
0.040468897240288515
0.03696616788663929
0.03552686366302365
0.033314591447996485
0.031094967094611917
0.030763795246102083
0.028011011626630118
0.02590682667531018
0.022437395715953868
0.018548516587194315
0.015645612940432024
0.011977187660563417
0.00791164267418302
0.0073591652898046395
0.004069320806594319
0.0022097340217469157
0.0020401788190235856
0.000782901348337392
0.00040482751939142306

Το AUC Score (Area Under the Curve) είναι η βασική μετρική αξιολόγησης για όλους τους
αλγορίθμους και εστιάζει στις True Positive και False Positive προβλέψεις, στον επόμενο πίνακα
παρουσιάζονται οι τιμές αυτού του score σε κάθε split που συμβαίνει στο cross validation και στην συνέχεια
δημιουργείται η ROC καμπύλη που αντικατοπτρίζει την μέση τιμή του πίνακα και δείχνει μια καλύτερη
εικόνα σχετικά με την πρόβλεψη.
Πίνακας 5 Lasso Cross Validation AUC Scores

AUC Score ανά Split
Split
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Score
0.908576
0.913371
0.919384
0.911331
0.911169
0.910214
0.910259
0.91176
0.913915
0.910509
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Εικόνα 23 ROC καμπύλη Lasso

Βέβαια υπάρχουν και άλλες μετρικές αξιολόγησης οι οποίες εξάγονται από τα TP, FP, TN, FN του
πίνακα σύγχυσης. Αν και δεν αποτελούν βασικό στόχο για την εργασία παρουσιάζονται τόσο ο πίνακας
σύγχυσης όσο και τα Score , Precision, Recall, F1 score που προκύπτουν από αυτόν. Παρόμοια με το AUC
Score, δίνεται score για κάθε split του cross validation και στο τέλος κάθε πίνακα αναφέρεται και το μέσο
σκορ.

Εικόνα 24 Πίνακας Σύγχυσης Lasso
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Πίνακας 6 Lasso Cross Validation Precision Scores

Precision Score ανά Split
Split
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mean

Score
0.217675
0.221905
0.227399
0.220881
0.220129
0.22023
0.221536
0.219116
0.221887
0.221696
0.221245

Πίνακας 7 Lasso Cross Validation Recall Scores

Recall Score ανά Split
Split
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mean

Score
0.801344
0.819578
0.826775
0.808061
0.818618
0.807582
0.809501
0.815827
0.81238
0.808061
0.8812773

Πίνακας 8 Lasso Cross Validation F1 Scores

F1 Score Score ανά Split
Split
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mean

Score
0.342353
0.349249
0.356692
0.34693
0.34696
0.346083
0.347871
0.345451
0.348569
0.347934
0.347809
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H συνάρτηση της Scikit learn, Classification Report δίνει ένα συνολικό πίνακα με τις βασικότερες
μετρικές αξιολόγησης ο οποίος συμβαδίζει με τα αποτελέσματα από το GridSearchCV.

Εικόνα 25 Classification Report Lasso
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5.2 Ridge
Παρόμοια με το Lasso και στο Logistic Regression Ridge γίνεται μια σειρά δοκιμών για την εύρεση
των καλύτερων σκορ και στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα.
Πίνακας 9 Ridge Tuning Scores

logspace
(-6,2,8)
(-6,2,8)
(-6,-2,8)
(-6,-2,8)
(-6,-4,8)
(-6,-4,8)
(-5,-4,8)
(-5,-4,8)

Logistic Regression L2 Lambda Check
Standard Scaler
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Mean AUC Score (best score)
0.91287 (0.912494)
0.82152 (0.819427)
0.91302 (0.912578)
0.81443 (0.820362)
0.91304 (0.912642)
0.81902 (0.818368)
0.91311 (0.912721)
0.81921 (0.818048)

Από τις παραπάνω δοκιμές προκύπτει best score 0.912721 και μέσο καλύτερο σκορ 0.91311, με
βέλτιστη τιμή στην παράμετρο C= 2.6826957952797274. Ο Ridge σε αντίθεση με τον Lasso δεν προσπαθεί
να μηδενίσει τα coefficients αλλά να τα μικρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο, στην συγκεκριμένη
περίπτωση μηδενίζεται μια μεταβλητή, η ΑΜΙ (δεν περιέχει εγγραφές). Όλες οι υπόλοιπες λαμβάνουν
μέρος κανονικά στην τελική πρόβλεψη και αναλύονται στην συνέχεια.

Εικόνα 26 Coefficients Ridge και Διάγραμμα

Εικόνα 27 Αντιστοίχιση μεταβλητών με Coefficients

45

Κεφάλαιο 5 – Αποτελέσματα
Πίνακας 10 Ridge Feature Engineering

1. AGE
2. CS
3. PCI
4. IHCA
5. AKI
6. DYSL
7. CM_LYTES
8. VFIB
9. STEMI
10. NSTEMI
11. SMOK
12. LOS
13. KCAD
14. STROKE
15. CABG
16. HEMOD
17. CM_OBESE
18. PAY1
19. PPCI
20. CM_NEURO
21. RACE
22. CM_METS
23. CM_HTN_C
24. CM_WGHTLOSS
25. AFIB
26. CM_DEPRESS
27. ZIPINC_QRTL
28. CM_TUMOR
29. CM_COAG
30. YEAR
31. CM_PARA
32. CM_CHF
33. CM_HYPOTHY
34. CM_ANEMDEF
35. CM_RENLFAIL
36. CM_PERIVASC
37. CM_DMCX
38. VSD
39. CM_PSYCH
40.FEMALE
41. CM_LIVER
42. HOSP_BEDSIZE
43. CM_DRUG
44. CM_CHRNLUNG
45. PCABG
46. CM_PULMCIRC

Βαθμολογία Μεταβλητών με Βάση τα Coefficients
Μεταβλητή
Coefficient
0.4837601541762231
0.4416312796418746
0.39968735387509086
0.38967643092422904
0.3138612907802738
0.24881759752337734
0.24013549062309958
0.2132554053715704
0.1822100146281914
0.1822100146281914
0.16255716188870423
0.1522528505676994
0.14456028856483139
0.1264883402004152
0.11901121607478267
0.11096687765547146
0.11035520891051515
0.0978396546501046
0.09397564378014098
0.08939537306633245
0.0842832408069359
0.083363063458311851
0.07683143070984247
0.075343053191775
0.06617683819771356
0.06432792447846392
0.0593201902177741
0.05483748909687813
0.05482460431399105
0.05314824080418036
0.0526873208731781
0.05064589738452273
0.04967583432355412
0.04848036865743385
0.04638238821806695
0.04310528346372248
0.03916564430916208
0.03914106468889184
0.03836500319290388
0.037564602732154444
0.032795625462722314
0.03238098851864274
0.030477835784475125
0.028535042226320768
0.02621593153556438
0.024547837777424232
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47. CM_VALVE
48. HTRAN
49. PMI
50. CM_ALCOHOL
51. CM_LYMPH
52. HOSP_REGION
53. CM_DM
54. HOSP_LOCTEACH
55. PCVA
56. PMR
57. PPPM
58. CAROT
59. CM_ULCER
60. CM_ARTH
61. CM_BLDLOSS
62. HBLOCK
63. PICD
64. CM_AIDS
65. AMI

0.02145526055399682
0.01696425365389268
0.016865799508769853
0.01659182758790182
0.012567169037287877
0.010787300765517835
0.010563797554724658
0.010213518999888815
0.01004872793182155
0.009806397120536653
0.007898535671416792
0.006926399335234101
0.006465470337269212
0.006399324164447707
0.005726490037311535
0.00546813989472778
0.0041824975161595815
0.0011550946215819588
0.0000000000000000000

Το AUC Score (Area Under the Curve) είναι η βασική μετρική αξιολόγησης για όλους τους
αλγορίθμους και εστιάζει στις True Positive και False Positive προβλέψεις, στον επόμενο πίνακα
παρουσιάζονται οι τιμές αυτού του score σε κάθε split που συμβαίνει στο cross validation και στην συνέχεια
δημιουργείται η ROC καμπύλη που αντικατοπτρίζει την μέση τιμή του πίνακα και δείχνει μια καλύτερη
εικόνα σχετικά με την πρόβλεψη.
Πίνακας 11 Ridge Cross Validation AUC Scores

AUC Score ανά Split
Split
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Score
0.909321
0.913398
0.919433
0.913501
0.911842
0.911395
0.910937
0.912896
0.913877
0.910446
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Εικόνα 28 ROC καμπύλη Ridge

Βέβαια υπάρχουν και άλλες μετρικές αξιολόγησης οι οποίες εξάγονται από τα TP, FP, TN, FN του
πίνακα σύγχυσης. Αν και δεν αποτελούν βασικό στόχο για την εργασία παρουσιάζονται τόσο ο πίνακας
σύγχυσης όσο και τα Score , Precision, Recall, F1 score που προκύπτουν από αυτόν. Παρόμοια με το AUC
Score, δίνεται score για κάθε split του cross validation και στο τέλος κάθε πίνακα αναφέρεται και το μέσο
σκορ.

Εικόνα 29 Πίνακας σύγχυσης Ridge
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Πίνακας 12 Ridge Cross Validation Precision Scores

Precision Score ανά Split
Split
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mean

Score
0.223585
0.225698
0.233347
0.225299
0.224525
0.225434
0.22712
0.22396
0.227642
0.22411
0.226072

Πίνακας 13 Ridge Cross Validation Recall Scores

Recall Score ανά Split
Split
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mean

Score
0.796065
0.806622
0.818618
0.804223
0.81094
0.804702
0.808541
0.810552
0.806142
0.797505
0.806391

Πίνακας 14 Ridge Cross Validation F1 Scores

F1 Score ανά Split
Split
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mean

Score
0.349116
0.352707
0.363172
0.35199
0.35168
0.3522
0.354625
0.35095
0.35503
0.349895
0.353136
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Παρόμοια με την προηγούμενη ενότητα δίνεται και το συνολικό Classification Report από την
ανίστοιχη συνάρτηση.

Εικόνα 30 Classification Report Ridge
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5.3 XGBoost
Στην δημιουργία μοντέλων με τον αλγόριθμο XGBoost λαμβάνει χώρα και σε αυτήν την περίπτωση
μια σειρά από δοκιμές, για την εύρεση του καλύτερου σκορ αλλά και των παραμέτρων που το προκαλούν.
Αρχικά γίνονται δοκιμές για την εύρεση των καλύτερων estimators και στην συνέχεια με βάση τους
estimators ερευνώνται και οι υπόλοιπες παράμετροι. Παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία στους
επόμενους πίνακες.
Πίνακας 15 XGBoost Tuning -Step 1 Scores

Estimators
100
150
200
250
300
350
400
450
500
700
1000

Estimators Check (eval metric=logloss,error)
Early stopping
Stop
Mean AUC Score
10
No
0.95676
15
No
0.96312
20
No
0.96797
25
No
0.97215
30
No
0.97547
35
No
0.97787
40
No
0.98045
45
No
0.98258
50
No
0.98389
70
No
0.98909
100
No
0.99345

Best Score
0.932112
0.929329
0.926038
0.923118
0.920473
0.918042
0.915590
0.913751
0.911543
0.904635
0.896505

Από τις παραπάνω δοκιμές φαίνεται ότι όσο μεγαλύτερο είναι το πλήθος των estimators τόσο
μεγαλώνει και το μέσο σκορ, ενώ το best score μειώνεται, οπότε σε αυτήν την περίπτωση παρουσιάζεται
overfitting και το early stopping δεν σταματάει (δεν λειτουργεί σωστά). Οι δοκιμές συνεχίζονται με τους 100
estimators που παρουσιάζουν το μικρότερο overfitting, κάτι το οποίο προτείνεται και από την
βιβλιογραφία, δηλαδή είναι προτιμότερο να γίνονται δοκιμές με λιγότερους estimators. Οι επόμενες
δοκιμές γίνονται βήμα-βήμα με στόχο την αύξηση των σκορ, πιο συγκεκριμένα:
Πίνακας 16 XGBoost Tuning-Step 2 Scores

Parameter
1)Learning rate
{0.1,0.01,0.001,0.02,0.03}-> 0.1
2)Max Depth
{8,9,10,12}->8
3)Colsample by tree
{0.8,0.9,1.0}->0.8
4)Subsample
{0.4,0.6,0.8}->0.8
5)Gamma
{0,1,2}->0
6)Row sampling
{0,1,2}->0
7)Min child weight
{0,1,2,5}->0

100 Estimators Parameter Check Manual
Stop
Mean AUC Score
No
0.94439

Best Score
0.934769

No

0.95747

0.932767

No

0.95709

0.933831

No

0.95675

0.933821

No

0.95675

0.933821

No

0.95675

0.933821

No

0.95681

0.933899
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8)Max delta step
{0,1,2,5}->1
9)Max leaves
{0,1,2,5}->0

No

0.95268

0.934699

No

0.95268

0.934699

Μετά τις παραπάνω δοκιμές προκύπτει best score 0.934699 και μέσο σκορ 0.95268 (over fitting) με
βέλτιστες παραμέτρους σε κάθε βήμα δοκιμών αυτές που αναγράφονται με κόκκινο στον πίνακα. O
XGBoost παρέχει συναρτήσεις οι οποίες δίνουν εύκολα το feature importance και feature ranking το οποίο
οδηγεί στην τελική πρόβλεψη. Επιπλέον δίνονται και δύο διαγράμματα με την λογαριθμική απώλεια και το
λάθος ταξινόμησης.

Εικόνα 31 Feature Importance όλων των Μεταβλητών

Εικόνα 32 Οι 20 καλύτερες μεταβλητές
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Εικόνα 33 Log Loss και Classification Error

Το AUC Score που αποτελεί βασική μετρική αξιολόγησης παρουσιάζεται και σε αυτήν την
περίπτωση ανά split του cross validation μαζί με το αντίστοιχο διάγραμμα με το μέσο σκορ.
Πίνακας 17 XGBoost Cross Validation AUC Scores

AUC Score ανά Split
Split
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Score
0.932677
0.937331
0.94167
0.936801
0.933519
0.932569
0.933997
0.928535
0.936745
0.933997

Εικόνα 34 ROC Curve XGBoost
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Ακολουθεί ένας έλεγχος ο οποίος εξετάζει κατά πόσο επηρεάζεται η τελική πρόβλεψη ανάλογα με
τις μεταβλητές που συμμετέχουν σε αυτήν, στην ουσία τρέχει 65 φορές το μοντέλο και κάθε φορά
προστίθεται μια μεταβλητή από τις επιλεγμένες και υπολογίζεται το μέσο σκορ. Στην επόμενη εικόνα
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών

Εικόνα 35 Μέσο σκορ ανά αριθμό μεταβλητών

Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι ο καλύτερος αριθμός μεταβλητών για την πρόβλεψη
είναι 56 με σκορ 0.93497, βέβαια παρατηρώντας τα υπόλοιπα αποτελέσματα από τις 20 μεταβλητές και
πάνω οι διαφορές στο σκορ είναι μικρές, στις 20 μεταβλητές το σκορ είναι 0.93079 και ανεβαίνει σταδιακά
μέχρι την μέγιστη τιμή του όσο αυξάνονται οι μεταβλητές.
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Παρόμοια με τα γραμμικά μοντέλα δίνονται και οι υπόλοιπες μετρικές αξιολόγησης που δεν
αφορούν μόνο τα θετικά πεδία των προβλέψεων.

Εικόνα 36 Confusion Matrix XGBoost

Πίνακας 18 XGBoost Cross Validation Precision Scores

Precision Score ανά Split
Split
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mean

Score
0.260165
0.264896
0.267363
0.260564
0.253146
0.259074
0.259945
0.255464
0.263957
0.265605
0.261018
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Πίνακας 19 XGBoost Cross Validation Recall Scores

Recall Score ανά Split
Split

Score

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mean

0.816699
0.827735
0.834933
0.819578
0.81094
0.818618
0.815259
0.807194
0.825816
0.816699
0.819347

Πίνακας 20 XGBoost Cross Validation F1 Scores

F1 Score ανά Split
Split
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mean

Score
0.394621
0.401349
0.405028
0.395416
0.385845
0.393586
0.3942
0.388101
0.400046
0.400048
0.395904

Εικόνα 37 Classification Report XGBoost

56

Κεφάλαιο 5 – Αποτελέσματα

5.4 Light GBM
Στο μοντέλο Light GBM ακολουθείται μια παρόμοια στρατηγική με τον αλγόριθμο XGBoost, αρχικά
γίνεται ένας έλεγχος για την εύρεση των καλύτερων estimators και στην συνέχεια πατώντας σε αυτούς
ρυθμίζονται και αναζητούνται οι υπόλοιπες παράμετροι με στόχο την βελτίωση των σκορ. Οι δοκιμές
παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες.
Πίνακας 21 Light GBM Tuning-Step 1 Scores

Estimators
100
150
200
250
300
350
400
450
500
700
1000

Estimators Check (eval_metric=logloss)
Early Stopping
Stop
Mean AUC Score
10
No
0.90074
15
No
0.90074
20
No
0.90074
25
No
0.90074
30
No
0.90074
35
No
0.90074
40
No
0.90074
45
No
0.90074
50
No
0.90074
70
No
0.90074
100
No
0.90074

Best Score
0.899404
0.899404
0.899404
0.899404
0.899404
0.899404
0.899404
0.899404
0.899404
0.899404
0.899404

Από τις παραπάνω δοκιμές φαίνεται ότι οι τιμές μέσου σκορ και βέλτιστου σκορ παραμένουν ίδιες
για όλους τους estimators και επιπλέον δεν ενεργοποιείται το early stopping (δεν δουλεύει σωστά). Γίνεται
η επιλογή των 100 estimators για την συνέχεια καθώς όσο λιγότεροι estimators τόσο μικρότερο overfitting.
Με βάση αυτούς, γίνονται οι επόμενες βήμα-βήμα δοκιμές με στόχο την βελτίωση των σκορ και την εύρεση
των καλύτερων παραμέτρων.
Πίνακας 22 Light GBM Tuning-Step 2 Scores

Parameter
1)Max depth
{6,7,8,9,10,12}->12
2)Num leaves
{512,1024,2048,4096}->512
3)Max bin
{50,100,200,300}->50
4)Learning rate
{0.1,0.01,0.02,0.001}-> 0.01
5)Num iterations
{10,20,50,80,100,150,200}->50

100 Estimators Parameter Check Manual
Stop
Mean AUC Score
No
0.90074

Best Score
0.899404

No

0.92988

0.904704

No

0.92986

0.904990

No

0.94625

0.923436

No

0.94625

0.923436

57

Κεφάλαιο 5 – Αποτελέσματα
Μετά τις παραπάνω δοκιμές προκύπτει best score 0.923436 και Mean AUC Score 0.94625 (over
fitting) με βέλτιστες παραμέτρους αυτές με κόκκινο χρώμα στον παραπάνω πίνακα. Παρόμοια με τον
XGBoost ο Light GBM παρέχει και αυτός συναρτήσεις σχετικά με την εύρεση του feature importance.

Εικόνα 38 Feature Importance όλων των Μεταβλητών

Εικόνα 39 Οι 20 καλύτερες μεταβλητές
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Πίνακας 23 Light GBM Cross Validation AUC Scores

AUC Score ανά Split
Split
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Score
0.919802
0.926909
0.92932
0.923887
0.921295
0.921406
0.923753
0.915972
0.925875
0.925926

Εικόνα 40 ROC καμπύλη Light GBM
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Παρόμοια με τον XGBoost ακολουθεί ένας έλεγχος ο οποίος τρέχει το ίδιο μοντέλο για 65 φορές με
διαφορετικό αριθμό μεταβλητών κάθε φορά έτσι ώστε να βρεθεί το κατά πόσο ο αριθμός των μεταβλητών
επηρεάζει το τελικό σκορ του μοντέλου.

Εικόνα 41 Μέσο σκορ ανά αριθμό μεταβλητών

Μέγιστη τιμή της ανάλυσης αυτής αποτελεί το 0.92478 με 52 μεταβλητές, σε αντίθεση με τον
XGBoost όσο περισσότερες είναι οι μεταβλητές μέχρι τις 52 τόσο αυξάνεται και το σκορ πρόβλεψης του
συγκεκριμένου αλγόριθμου.
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Παρόμοια με τα γραμμικά μοντέλα δίνονται και οι υπόλοιπες μετρικές αξιολόγησης που δεν
αφορούν μόνο τα θετικά πεδία των προβλέψεων.

Εικόνα 42 Confusion Matrix Light GBM

Λόγω των κενών τιμών του πίνακα σύγχυσης στην δεξιά πλευρά, δεν υπάρχουν τιμές για την
συμπλήρωση των ακόλουθων πινάκων κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από το classification report.

Πίνακας 24 Light GBM Cross Validation Precision Scores

Precision Score ανά Split
Split
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mean

Score
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Πίνακας 25 Light GBM Cross Validation Recall Scores

Recall Score ανά Split
Split

Score

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mean

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Πίνακας 26 Light GBM Cross Validation F1 Scores

F1 Score ανά Split
Split
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mean

Score
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Εικόνα 43 Classification Report Light GBM
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5.5 Συγκριτικά
Με το πέρας των παραπάνω δοκιμών προκύπτουν οι παρακάτω συγκριτικοί πίνακες
αποτελεσμάτων, τόσο για το AUC Score όσο και για την βαθμολογία των μεταβλητών. Από αυτούς τους
πίνακες εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για την απόδοση των αλγορίθμων όσο και για τις
καλύτερες μεταβλητές πρόβλεψης.
Πίνακας 27 Συγκριτικά Αποτελέσματα Μοντέλων

Αλγόριθμος &
Σκορ
Mean ROC AUC
Best ROC AUC

Logistic Regression
Lasso
0.91274
0.912269

Σύγκριση AUC Score
Logistic Regression
XGBoost Classifier
Ridge
0.91311
0.95676
0.912721
0.932112

Light GBM Classifier
0.94625
0.923436

Στα γραμμικά μοντέλα προκύπτει πως ο Ridge είναι λίγο καλύτερος από τον Lasso στα σκορ
πρόβλεψης τόσο στο καλύτερο σκορ όσο και στο μέσο, ενώ στα δενδροειδή μοντέλα παρά το over fitting
στα mean score από τα best score προκύπτει ότι ο αλγόριθμος XGBoost κάνει καλύτερη πρόβλεψη από τον
Light GBM, αυτό φαίνεται και στα mean score, πάντα με βάση την εκπαίδευση που έγινε στα μοντέλα και το
πείραγμα των παραμέτρων. Σε σύγκριση των γραμμικών με τα δενδροειδή μοντέλα, τα δεύτερα
υπερτερούν κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και την βιβλιογραφία, ότι δηλαδή τα δενδροειδή δεδομένα είναι
ιδανικά για την πρόβλεψη δομημένων δεδομένων. Η πειραματική διαδικασία θα ήταν πιο πλήρης στην
περίπτωση που υπήρχαν και νευρωνικά δίκτυα και γινόταν σύγκριση και στους τρείς τύπους μοντέλων,
παρόλο που προτείνετε να νευρωνικά να χρησιμοποιούνται για μη δομημένα δεδομένα όπως εικόνες. Η
τελική βαθμολογία των αλγορίθμων είναι η εξής:
1.
2.
3.
4.

XGBoost
Light GBM
Logistic Regression-Ridge
Logistic Regression-Lasso

Χρήσιμα συμπεράσματα εκτός από την απόδοση της πρόβλεψης προκύπτουν και μετά την εξέταση της
σημαντικότητας των μεταβλητών στην τελική πρόβλεψη ανά αλγόριθμο. Παρουσιάζονται στην συνέχεια οι
20 σημαντικότερες μεταβλητές ανά αλγόριθμο με βάση τα σκορ βαθμολογίας μεταβλητών ανά αλγόριθμο
και σχολιάζονται οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσά τους ανά πεντάδες σημαντικότητας.
Πίνακας 28 Συγκριτικά Αποτελέσματα Βαθμολογίας Μεταβλητών

Βαθμός
1
2
3
4
5
6
7

Σύγκριση Βαθμολογιών Top 20 Μεταβλητών
Γραμμικά Μοντέλα
Δενδροειδή Μοντέλα
Logistic Regression Lasso Logistic Regression Ridge XGBoost Classifier
Light GBM
AGE (0.80)
AGE (0.48)
CS (2385)
CS (3660127)
PCI (0.63)
CS (0.44)
IHCA (2098)
IHCA (2295914)
CS (0.54)
PCI (0.39)
AKI (621)
AGE (2203432)
IHCA (0.48)
IHCA (0.38)
PCI (439)
PCI (1409460)
AKI (0.38)
AKI (0.31)
NSTEMI (345)
LOS (1202039)
DYSL (0.31)
DYSL (0.24)
CM_LYTES (279)
CM_LYTES
(1077128)
CM_LYTES (0.29)
CM_LYTES (0.24)
DYSL (272)
AKI (880811)
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8
9
10
11
12

VFIB (0.26)
STEMI (0.24)
NSTEMI (0.24)
LOS (0.21)
HEMOD (0.17)

VFIB (0.21)
STEMI (0.18)
NSTEMI (0.18)
SMOK (0.16)
LOS (0.15)

VFIB (248)
STROKE (172)
AGE (170)
LOS (152)
CM_METS (135)

13
14
15

SMOK (0.16)
CABG (0.16)
STROKE (0.15)

KCAD (0.14)
STROKE (0.12)
CABG (0.11)

CM_NEURO (113)
KCAD (99)
CABG (90)

16

KCAD (0.12)

HEMOD (0.11)

17
18
19

PPCI (0.11)
RACE (0.11)
CM_METS (0.09)

CM_OBESE (0.11)
PAY1 (0.09)
PPCI (0.09)

CM_WGHTLOSS
(89)
HEMOD (85)
CM_RENLFAIL (84)
AFIB (77)

20

CM_OBESE (0.09)

CM_NEURO (0.08)

STEMI (70)

NSTEMI (643528)
VFIB (501189)
DYSL (345230)
STROKE (176044)
CM_NEURO
(107969)
CABG (103488)
PAY 1 (85332)
CM_RENLFAIL
(85257)
KCAD (74746)
CM_METS (69262)
CM_HTN_C (67771)
CM_WGHTLOSS
(64418)
AFIB (56704)

Μελετώντας τoν παραπάνω πίνακα παρατηρούνται αρκετές διαφορές αλλά και αρκετά κοινά
στοιχεία. Με μια πρώτη ματιά και στους τέσσερις αλγορίθμους οι μεταβλητές PCI (στεφανιαία παρέμβαση,
μπαλονάκι-στέντ), CS (καρδιογενές σοκ), IHCA (καρδιακή ανακοπή εντός του νοσοκομείου), AKI (Οξεία
νεφρική βλάβη) και AGE (ηλικία) (με εξαίρεση τον XGBoost) βρίσκονται στις πέντε καλύτερες μεταβλητές με
αρκετά μεγάλα σκορ αξιολόγησης ανά μετρική κάθε αλγορίθμου. Οι μεταβλητές αυτές είναι και ιατρικά
σημαντικές για τις καρδιακές παθήσεις, οπότε η βαθμολογία στέκει αρκετά και επιβεβαιώνεται από
πραγματικές περιπτώσεις, επίσης στις πρώτες 5 μεταβλητές ο ένας αλγόριθμος δεν αναιρεί τον άλλον, τα
αποτελέσματα είναι ομοιογενή.
Στις επόμενες 5 θέσεις, αυτήν την φορά με μικρές διαφορές βρίσκονται οι μεταβλητές DYSL
(δυσλιπιδαιμία), CM_LYTES (διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών), VFIB (κοιλιακή μαρμαρυγή), NSTEMI
(σοβαρή καρδιακή προσβολή), STEMI (σοβαρή καρδιακή προσβολή), μεταβλητές που επίσης συνδέονται με
τον θάνατο από καρδιακή προσβολή μέσα στο νοσοκομείο και σε αυτήν την περίπτωση ο ένας αλγόριθμος
δεν αναιρεί τον άλλον.
Στις θέσεις 11 με 15, βρίσκονται οι μεταβλητές LOS (χρόνος διαμονής), HEMOD (αιμοκάθαρση),
SMOK(κάπνισμα), CABG (επέμβαση bypass), STROKE (εγκεφαλικό μέσα στο νοσοκομείο), όσο πιο κάτω στην
βαθμολογία του πίνακα τόσο περισσότερες και οι διαφορές ανάμεσα στους αλγόριθμους, αυτές οι 5 όμως
είναι οι συχνότερα εμφανιζόμενες σε αυτές τις θέσεις. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι μεταβλητές
KCAD (γνωστή στεφανιαία νόσος), PPCI (προηγούμενη επέμβαση μπαλονάκι-στεντ), RACE (χρώμα
δέρματος), PAY1 (κύριος πληρωτής), CM_METS(μεταστατικός καρκίνος) με αρκετά μεγάλες διαφορές ανά
αλγόριθμοι, αναφέρονται ενδεικτικά αυτές οι πέντε.
Τέλος άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως σε όλους τους αλγόριθμους δεν υπάρχουν μεγάλες
διαφορές στην βαθμολογία των μεταβλητών, για παράδειγμα δεν υπάρχει κάποια μεταβλητή που να
μηδένισε ο Lasso και να είναι σημαντική για κάποιον άλλον, ή να μείωσε ο Ridge κλπ. Υπάρχει σε γενικές
γραμμές μια ομοιομορφία στις θέσεις που βρίσκονται οι μεταβλητές με κάποιες μικρές διαφορές πάντα.
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6.Συμπεράσματα
Οι καρδιακές παθήσεις ανήκουν σε μια κατηγορία ασθενειών ζωτικής σημασίας, καθώς οδηγούν σε
θάνατο, κάθε χρόνο ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά θανάτων παγκοσμίως οφείλετε σε αυτές τις
παθήσεις. Η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής μάθησης σε διάφορα πεδία της καρδιολογίας
αποτελεί μια σημαντική λύση για την πρόβλεψη αυτών αλλά και για την εύρεση σημαντικών πληροφοριών
που τις αφορούν. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα μελετήθηκε η
πρόβλεψη της θνησιμότητας μέσα στο νοσοκομείο μετά από εισαγωγή με διάγνωση καρδιακής προσβολής.
Εφαρμόστηκαν και εκπαιδεύτηκαν με συγκεκριμένο τρόπο 4 σύγχρονοι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης οι
οποίοι οδήγησαν σε κάποια σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την ασθένεια «στόχο». Με την
ολοκλήρωση αυτής της εργασία και με την διεξοδική μελέτη των ζητημάτων με τα οποία πραγματεύτηκε
προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα.
1. Με βάση το σύνολο δεδομένων NIS και με την εφαρμογή των αλγορίθμων Logistic RegressionLasso, Logistic Regression-Ridge, XGBoost και Light GBM, προβλέπεται σε κάθε περίπτωση η
θνησιμότητα μέσα στο νοσοκομείο μετά από καρδιακή προσβολή με απόδοση από 0,91 έως και
0.93, ποσοστά αρκετά υψηλά σε σύγκριση με άλλες μελέτες.
2. Με βάση την εκπαίδευση που έγινε και το σύνολο δεδομένων προκύπτει πως τα δενδροειδή
μοντέλα ακόμα και χωρίς την βέλτιστη εκπαίδευσή τους αποδίδουν καλύτερα από τα γραμμικά
μοντέλα που εφαρμόστηκαν.
3. Τα αποτελέσματα που εξάγονται από το feature engineering συνδέονται – επιβεβαιώνονται από
την βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εγχειρίσεις μέσα στο νοσοκομείο, οι
παρελθοντικές εγχειρίσεις, η εμφάνιση κάποιου σοβαρού επεισοδίου μέσα στο νοσοκομείο μπορεί
να οδηγεί στην θνησιμότητα. Λιγότερο σημαντικά τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον τρόπο
ζωής του ασθενή , τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ασθενή-νοσοκομείου και ο τύπος νοσοκομείου.
4. Με σιγουριά, ένα τοπ 10 που επιβεβαιώνεται από όλους τους αλγόριθμους είναι το PCI, CS, IHCA,
AKI, AGE, DYSL, CM_LYTES, VFIB, STEMI, NSTEMI.
Η εργασία αυτή κάνει μια εκτενή ανάλυση του προβλήματος και εφαρμόζει ισχυρούς αλγορίθμους
Μηχανικής Μάθησης. Βέβαια μπορούν να γίνουν μελλοντικά βελτιώσεις και αλλαγές σε όλα τα μοντέλα
καθώς και να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στην πειραματική διαδικασία και στις δοκιμές με
διαφορετικές παραμέτρους σε μεγαλύτερο εύρος με στόχο την μεγιστοποίηση του AUC Score. Πέρα όμως
από τα γραμμικά και δενδροειδή μοντέλα, μπορούν μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν τεχνητά νευρωνικά
δίκτυα βαθειάς μάθησης να αξιολογηθούν, τα ΤΝΔ προτείνονται κυρίως για προβλήματα με μη-δομημένα
δεδομένα (εικόνες, αναγνώριση προτύπων) χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποδώσουν
καλά και σε προβλήματα με δομημένα δεδομένα (μορφή πινάκων).
Σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα, η θνησιμότητα μέσα στο νοσοκομείο μετά από καρδιακή πάθηση
αποτελεί ένα ερώτημα αρκετά σημαντικό, βέβαια μπορεί να τροποποιηθεί και να γίνει πιο συγκεκριμένο,
για παράδειγμα με τον διαχωρισμό του πληθυσμού με βάση την καρδιακή προσβολή (STEMI/NSTEMI) ή με
βάση το φύλο και την εξέταση των διαφορών ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες αλλά και ανάμεσα σε
διαφορετικές καρδιακές προσβολές. Επίσης θα μπορούσε να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο με τις
μεταβλητές ASTEMI, ISTEMI, PSTEMI που περιλαμβάνουν το σημείο της καρδιάς στο οποίο συμβαίνει η
καρδιακή προσβολή και να μελετηθεί αντίστοιχα η πρόβλεψη του σημείου με βάση όλα αυτά τα
χαρακτηριστικά.
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Κεφάλαιο 6 – Συμπεράσματα
Σχετικά με την βάση NIS, αποτελεί μια πολύ μεγάλη βάση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
μελέτη ενός τεράστιου πλήθους ασθενειών στον τομέα της υγείας. Εκτός από τις καρδιακές παθήσεις
υπάρχουν ασθένειες όπως ο καρκίνος, το Αλτσχάιμερ, τα εγκεφαλικά επεισόδια τα οποία προκαλούν
προβλήματα σε αρκετούς ασθενείς και μπορούν να μελετηθούν μέσα από αυτήν την βάση με στόχο την
καλύτερη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών. Εκτός από τις γνωστές ασθένειες υπάρχουν και πολλές
υποπεριπτώσεις όπου επίσης μπορούν να ερευνηθούν μέσα από την βάση NIS με την χρήση των
αντίστοιχων ICD κωδικών.

Εικόνα 44 Αποτελέσματα Εργασίας
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Παράτημα Α’ – Καθάρισμα Δεδομένων
Σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται οι ICD-9CM κωδικοί σύμφωνα με τους οποίους έγινε η
δημιουργία των νέων μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα δημιουργούνται 30 νέες μεταβλητές άμεσα
σχετιζόμενες με τις καρδιακές προσβολές. Στην συνέχεια αναφέρεται η ονομασία κάθε μεταβλητής και οι
κωδικοί από τους οποίους παράγεται. Οι κωδικοί αυτοί ελέγχονται με βάση όλες τις μεταβλητές διάγνωσης,
εξετάζονται και οι 25 DX μεταβλητές, συναντώνται οι κωδικοί σε αυτές τις DXn (1-25), η νέα μεταβλητή
παίρνει τιμή 1, δηλαδή ότι όντως ο ασθενής πάσχει, αν δεν συναντάτε τότε παίρνει τιμή μηδέν δηλαδή ο
ασθενής δεν πάσχει. Αξίζει να αναφερθεί ότι η DX1 λαμβάνεται υπόψη μόνο για τον αρχικό διαχωρισμό
του πληθυσμού, στις νέες μεταβλητές χρησιμοποιούνται όλες οι υπόλοιπες DX, επίσης στο πιο πρόσφατο
αρχείο του 2015 υπάρχουν 30 DX μεταβλητές σε αντίθεση με τα παλαιότερα που έχουν 25. Τέλος, με
παρόμοια διαδικασία δημιουργούνται και οι μεταβλητές από τα PR, εδώ όμως λαμβάνονται υπόψη και οι
15 μεταβλητές PR.
1) AMI-Acute Myocardial Infraction
{4100,41000,41001,41002,4101,41010,41011,41012,4102,41020,41021,41022,4103,41030,41031,41032,41
04,41040,41041,41042,4105,41050,41051,41052,4106,41060,41061,41062,4107,41070,41071,41072,4108,4
1080,41081,41082,4109,41090,41091,41091}
2) STEMI-ST Elevation Myocardial Infraction
{4100,41000,41001,41002,4101,41010,41011,41012,4102,41020,41021,41022,4103,41030,41031,41032,41
04,41040,41041,41042,4105,41050,41051,41052,4106,41060,41061,41062,4108,41080,41081,41082,4109,4
1090,41091,41091}
3) NSTEMI-Non ST Elevation Myocardial Infraction
{4107,41070 ,41071,41072}
4) ASTEMI-Anterior ST Elevation Myocardial Infraction
{4100,41000, 41001,41002 ,4101,41010,41011,41012}
5) ISTEMI-Inferior ST Elevation Myocardial Infraction
{4102,41020,41021,41022,4103,41030,41031,41032,4104,41040,41041,41042}
6) PSTEMI-Posterior ST Elevation Myocardial Infraction
{4106,41060,41061,41062}
7) USTEMI- Unspecified ST Elevation Myocardial Infraction
{4105,41050,41051,41052,4108,41080,41081,41082,4109,41090,41091}
8) CS- Cardiogenic Shock
{78551}
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9) IHCA- Intra Hospital Cardiac Arrest
{9960,9963}
10) PMI-Past Myocardial Infraction
{412}
11) PCABG-Past Coronary Artery Bypass Grafting
{V4581}
12) PCVA-Previous Cardiovascular Attack
{V1254}
13) PPPM- Prior Pacemaker in Situ
{V4501}
14) PICD- Prior Implantable Cardiac Defibrillator in Situ
{V4502}
15) AKI – Acute Kidney Injury
{5845,5846,5847,5848,5849,}
16) PCI- Percutaneous Coronary Intervention
{0066,3601,3602,3605,3606,3607}
17) CABG-Coronary Artery Bypass Graft
{3610,3611,3612,3613,3614,3615,3616,3617,3619,}
18) SMOK- Smoking
{3051,V1582,}
19) DYSL-Dyslipedemia
{2720,2721,2722,2723,2724}
20) PPCI-Prior Percutaneous Coronary Intervention
{V4582}
21) HTRAN- Heart Transplant Recipients
{V421}
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22) HEMOD-Hemodialysis
{3995}
23) PMR-Papillary Muscle Rupture
{4296,}
24) VSD- Ventricular Septal Defect
{42971,7454}
25) HBLOCK- Heart Block
{4260,42610,42611,42612,42613,4262,4263,4264}
26) AFIB- Atrial Fibrillation/Flutter
{42731,42732}
27) VFIB- Ventricular Fibrilation/Flutter
{42741,42742}
28) KCAD- Known Coronary Artery Disease
{412,4140,41400,41401,41406,4142,4143,4144,4148}
29) CAROT- Carotid Artery Disease
{43310}
30) STROKE- In Hospital Stroke
{34660,34661,34662,34663,430,431,4320,4321,4329,43301,4331,}
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Παράρτημα Β’ – Στατιστική Ανάλυση
Αρχικά δημιουργούνται 2 νέα DataFrames βασιζόμενα στο αρχικό, ασθενών και μη ασθενών , στην
συνέχεια λαμβάνει χώρα η ίδια ανάλυση και στα 3 DataFrames και τέλος δημιουργείται ενδεικτικά ένας
πίνακας συσχετίσεων ο οποίος βασίζεται στο αρχικό DataFrame.

df0=df[df.DIED == 0]
df0.shape
df1=df[df.DIED == 1]
df1.shape
print(df.DIED.value_counts())
print(df.AGE.mean())
print(df.FEMALE.value_counts())
print(df.LOS.mean())
print(df.PAY1.value_counts())
print(df.RACE.value_counts())
print(df.YEAR.value_counts())
print(df.ZIPINC_QRTL.value_counts())
print(df.CM_AIDS.value_counts())
print(df.CM_ALCOHOL.value_counts())
print(df.CM_ANEMDEF.value_counts())
print(df.CM_ARTH.value_counts())
print(df.CM_BLDLOSS.value_counts())
print(df.CM_CHF.value_counts())
print(df.CM_CHRNLUNG.value_counts())
print(df.CM_COAG.value_counts())
print(df.CM_DEPRESS.value_counts())
print(df.CM_DM.value_counts())
print(df.CM_DMCX.value_counts())
print(df.CM_DRUG.value_counts())
print(df.CM_HTN_C.value_counts())
print(df.CM_HYPOTHY.value_counts())
print(df.CM_LIVER.value_counts())
print(df.CM_LIVER.value_counts())
print(df.CM_LYMPH.value_counts())
print(df.CM_LYTES.value_counts())
print(df.CM_METS.value_counts())
print(df.CM_NEURO.value_counts())
print(df.CM_OBESE.value_counts())
print(df.CM_PARA.value_counts())
print(df.CM_PERIVASC.value_counts())
print(df.CM_PSYCH.value_counts())
print(df.CM_PULMCIRC.value_counts())
print(df.CM_RENLFAIL.value_counts())
print(df.CM_TUMOR.value_counts())
print(df.CM_ULCER.value_counts())
print(df.CM_VALVE.value_counts())
print(df.CM_WGHTLOSS.value_counts())
print(df.HOSP_BEDSIZE.value_counts())
print(df.HOSP_LOCTEACH.value_counts())
print(df.HOSP_REGION.value_counts())
print(df.AMI.value_counts())
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print(df.NSTEMI.value_counts())
print(df.STEMI.value_counts())
print(df.CS.value_counts())
print(df.IHCA.value_counts())
print(df.PMI.value_counts())
print(df.PCABG.value_counts())
print(df.PCVA.value_counts())
print(df.PPPM.value_counts())
print(df.PICD.value_counts())
print(df.AKI.value_counts())
print(df.PCI.value_counts())
print(df.CABG.value_counts())
print(df.SMOK.value_counts())
print(df.DYSL.value_counts())
print(df.PPCI.value_counts())
print(df.HTRAN.value_counts())
print(df.HEMOD.value_counts())
print(df.PMR.value_counts())
print(df.VSD.value_counts())
print(df.HBLOCK.value_counts())
print(df.AFIB.value_counts())
print(df.VFIB.value_counts())
print(df.KCAD.value_counts())
print(df.CAROT.value_counts())
print(df.STROKE.value_counts())
df.corr()
plt.figure(figsize=(50,40))
sns.heatmap(df.corr(),annot=True,cmap='hsv',fmt='.3f',linewidths=2) plt.show()
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Παράρτημα Γ’ - Κώδικας
Πέρα από το αρχικό ξεκαθάρισμα των δεδομένων όλα τα υπόλοιπα υλοποιούνται στην γλώσσα
προγραμματισμού Python. Οι αλγόριθμοι τρέχουν σε διαφορετικά αρχεία με την μεθοδολογία που έχει
προαναφερθεί, το μοναδικό που είναι κοινό σε όλα είναι η αρχική επεξεργασία που φαίνεται στο επόμενο
πλαίσιο κειμένου. Μετά από αυτό παρουσιάζεται ο πλήρης κώδικας που χρησιμοποιείται σε κάθε
αλγόριθμο ξεχωριστά. Ο πλήρης κώδικας σε μορφή Notebook βρίσκεται σε private mode στον ακόλουθο
σύνδεσμο https://github.com/daskalosn/NIS2012-2015.
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
df=pd.read_csv('/home/jupyter/NIS2012-2015/NIS_2012-5_Core+Sev+Hosp_Use.zip',
compression='zip')
df.head()
df.shape
df.info()
df.isnull().values.any()
df=df.dropna()
df.isna().sum()
df.isnull().values.any()
df=df.drop(columns=['ASTEMI', 'USTEMI', 'ISTEMI', 'PSTEMI','APPEND'])
cols = list(df.columns)
cols = [cols[0]]+cols[2:]+[cols[1]]
df = df[cols]
df.shape
df.info()
x=df.drop('DIED',axis=1)
y=df['DIED']
print(x.shape)
print(y.shape)
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from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import roc_auc_score,roc_curve
from imblearn.over_sampling import SMOTE
from imblearn.combine import SMOTETomek
from imblearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.model_selection import cross_val_score, GridSearchCV,
train_test_split, KFold
from matplotlib import pyplot
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
from numpy import mean
from numpy import sort
pipe=Pipeline([
('ss',StandardScaler()),
('smote',SMOTE()),
('lr',LogisticRegression(penalty='l1',solver='saga'))
])
c_space=np.logspace(-6,-2,8)
params={'lr__C':c_space}
cv=StratifiedKFold(n_splits=10, random_state=1,shuffle=True)
grid=GridSearchCV(pipe,params,scoring=['roc_auc','f1','precision','recall'],cv
=cv,verbose=2,n_jobs=-1,refit='roc_auc')
grid.fit(x,y)
print(grid.best_params_)
print(grid.best_score_)
print(grid.best_estimator_)
scores=grid.score(x,y)
print('Mean ROC AUC: %.5f' % mean(scores))
clf=grid.best_estimator_.named_steps['lr']
print(clf.coef_)
num_features=len(x.columns)
abs_feat=[]
for i in range(num_features):
coef=clf.coef_[0,i]
abs_feat.append((abs(coef),x.columns[i]))
print(sorted(abs_feat,reverse=True))
def print_best(scores):
scores = sorted(scores, reverse = True)
print("The 70 best features selected by this method are :")
for i in range(65):
print(scores[i][1])
print_best(abs_feat)
importance=clf.coef_[0]
for i,v in enumerate(importance):
print('Feature: %0d, Score: %.5f' % (i,v))
pyplot.bar([x for x in range(len(importance))],importance)
pyplot.show()
Πλαίσιο 4 Logistic Regression-Lasso (1/2)
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grid.cv_results_.keys()
results=pd.DataFrame(grid.cv_results_).sort_values('mean_test_roc_auc',ascendi
ng=False)
results
resn=results.iloc[0,]
resn
print(resn)
y_pr=grid.decision_function(x)
roc_auc=roc_auc_score(y, y_pr)
print(roc_auc)
from sklearn import metrics
fpr,tpr,_=metrics.roc_curve(y,y_pr)
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.title('Logistic Regression-Lasso ROC Curve')
plt.plot(fpr,tpr,color='darkorange',
label='ROC curve (area = %0.2f)' % roc_auc)
plt.plot([0,1],ls='--')
plt.plot([0,0],[1,0],c='.5')
plt.plot([1,1],c='.5')
plt.xlabel('False Positive Rate')
plt.ylabel('True Positive Rate')
plt.legend(loc="lower right")
plt.show()
from sklearn.metrics import confusion_matrix
y_pred=grid.best_estimator_.predict(x)
cm=confusion_matrix(y,y_pred)
print(cm)
plt.figure(figsize=(7,5))
plt.title('Confusion Matrix Lasso')
sns.heatmap(cm,annot=True,cmap="Blues",fmt="d",cbar=False, annot_kws={"size":
24})
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from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import roc_auc_score,roc_curve
from imblearn.over_sampling import SMOTE
from imblearn.combine import SMOTETomek
from imblearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.model_selection import cross_val_score, GridSearchCV,
train_test_split, KFold
from matplotlib import pyplot
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
from numpy import mean
pipe=Pipeline([
('ss',StandardScaler()),
('smote',SMOTE()),
('lr',LogisticRegression(penalty='l2',solver='lbfgs'))
])
c_space=np.logspace(-5,-4,8)
params={'lr__C':c_space}
cv=StratifiedKFold(n_splits=10, random_state=1,shuffle=True)
grid=GridSearchCV(pipe,params,scoring=['roc_auc','f1','precision','recall'],c
v=cv,verbose=2,n_jobs=-1,refit='roc_auc')
grid.fit(x,y)
print(grid.best_params_)
print(grid.best_score_)
print(grid.best_estimator_)
scores=grid.score(x,y)
print('Mean ROC AUC: %.5f' % mean(scores))
clf=grid.best_estimator_.named_steps['lr']
print(clf.coef_)
num_features=len(x.columns)
abs_feat=[]
for i in range(num_features):
coef=clf.coef_[0,i]
abs_feat.append((abs(coef),x.columns[i]))
print(sorted(abs_feat,reverse=True))
def print_best(scores):
scores = sorted(scores, reverse = True)
print("The 70 best features selected by this method are :")
for i in range(65):
print(scores[i][1])
print_best(abs_feat)
importance=clf.coef_[0]
for i,v in enumerate(importance):
print('Feature: %0d, Score: %.5f' % (i,v))
pyplot.bar([x for x in range(len(importance))],importance)
pyplot.show()
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results=pd.DataFrame(grid.cv_results_).sort_values('mean_test_roc_auc',ascendi
ng=False)
results
resn=results.iloc[0,]
resn
y_pr=grid.best_estimator_.decision_function(x)
roc_auc=roc_auc_score(y, y_pr)
print(roc_auc)
from sklearn import metrics
fpr,tpr,_=metrics.roc_curve(y,y_pr)
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.title('Logistic Regression-Ridge ROC Curve',)
plt.plot(fpr,tpr,color='darkorange',
label='ROC curve (area = %0.2f)' % roc_auc)
plt.plot([0,1],ls='--')
plt.plot([0,0],[1,0],c='.5')
plt.plot([1,1],c='.5')
plt.xlabel('False Positive Rate')
plt.ylabel('True Positive Rate')
plt.legend(loc="lower right")
plt.show()
from sklearn.metrics import confusion_matrix
y_pred=grid.best_estimator_.predict(x)
cm=confusion_matrix(y,y_pred)
print(cm) plt.figure(figsize=(7,5))
plt.title('Confusion Matrix Lasso')
sns.heatmap(cm,annot=True,cmap="Blues",fmt="d",cbar=False, annot_kws={"size":
24})
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from xgboost import XGBClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix,
precision_score, recall_score, f1_score
from sklearn.metrics import roc_auc_score,roc_curve
from sklearn.model_selection import cross_val_score, GridSearchCV,
train_test_split, KFold
from collections import Counter
from sklearn.model_selection import RepeatedStratifiedKFold
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.feature_selection import SelectFromModel
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
from numpy import mean
from numpy import sort
import matplotlib.pyplot as pyplot
counter=Counter(y)
print(counter)
estimate=counter[0]/counter[1]
print('Estimate: %.3f' % estimate)
xgb=XGBClassifier(scale_pos_weight=19.189)
cv=RepeatedStratifiedKFold(n_splits=10,n_repeats=1,random_state=1)
params={"n_estimators":[100],
'learning_rate':[0.1],
'max_depth':[8],
'colsample_bytree':[0.8],
'subsample':[0.8],
'gamma':[0],
'row_sampling':[0],
'min_child_weight':[0],
'max_delta_step':[1],
'max_leaves':[0]
}
grid=GridSearchCV(xgb,params,scoring=['roc_auc','f1','precision','recall'],cv
=cv,verbose=2,n_jobs=-1,refit='roc_auc')
grid.fit(x,y,early_stopping_rounds=10,eval_metric=['error','logloss'],eval_se
t=[(x,y)],verbose=True)
results=grid.best_estimator_.evals_result()
epochs=len(results['validation_0']['error'])
x_axis=range(0,epochs)
fig,ax=pyplot.subplots()
ax.plot(x_axis, results['validation_0']['logloss'])
ax.legend()
pyplot.ylabel('Log Loss')
pyplot.title('XGBoost Log Loss')
pyplot.show()
fig, ax = pyplot.subplots()
ax.plot(x_axis, results['validation_0']['error'])
ax.legend()
pyplot.ylabel('Classification Error')
pyplot.title('XGBoost Classification Error')
pyplot.show()
print(grid.best_params_)
print(grid.best_score_)
print(grid.best_estimator_)
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scores=grid.score(x,y)
print('Mean ROC AUC: %.5f' % mean(scores))
best=grid.best_estimator_
pyplot.bar(range(len(best.feature_importances_)), best.feature_importances_)
pyplot.show()
plot_importance(best, height=0.4, importance_type='gain', max_num_features=20)
pyplot.show()
thresholds = sort(best.feature_importances_)
for thresh in thresholds:
selection = SelectFromModel(best, threshold=thresh, prefit=True)
select_X = selection.transform(x)
selection_model =
XGBClassifier(scale_pos_weight=19.189,n_estimators=100,learning_rate=0.1,max_dept
h=8,colsample_bytree=0.8,
subsample=0.8,gamma=0,row_sampling=0,min_child_weight=0,max_delta_step=1,max_leav
es=0)
cv = StratifiedKFold(n_splits=10, random_state=1,shuffle=True)
scores = cross_val_score(selection_model, select_X, y, scoring='roc_auc',
cv=cv, n_jobs=-1)
print('Thresh=%.3f, n=%d, Mean ROC AUC: %.5f' % (thresh, select_X.shape[1],
mean(scores)))
results=pd.DataFrame(grid.cv_results_)
results
resn=results.iloc[0,]
resn
from sklearn import metrics
y_pred=grid.best_estimator_.predict(x)
roc_auc=roc_auc_score(y, y_pred)
print(roc_auc)
from sklearn import metrics
fpr,tpr,_=metrics.roc_curve(y,y_pred)
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.title('XGBoost Classifier ROC Curve',)
plt.plot(fpr,tpr,color='darkorange',
label='ROC curve (area = %0.2f)' % roc_auc)
plt.plot([0,1],ls='--')
plt.plot([0,0],[1,0],c='.5')
plt.plot([1,1],c='.5')
plt.xlabel('False Positive Rate')
plt.ylabel('True Positive Rate')
plt.legend(loc="lower right")
plt.show()
from sklearn.metrics import confusion_matrix
y_pred=grid.best_estimator_.predict(x)
cm=confusion_matrix(y,y_pred)
print(cm)
plt.figure(figsize=(7,5))
plt.title('Confusion Matrix Lasso')
sns.heatmap(cm,annot=True,cmap="Blues",fmt="d",cbar=False, annot_kws={"size":
24})
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import lightgbm as lgb
from lightgbm import LGBMClassifier
from sklearn import metrics
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix,
precision_score, recall_score, f1_score
from sklearn.metrics import roc_auc_score,roc_curve
from sklearn.model_selection import RepeatedStratifiedKFold
from sklearn.model_selection import cross_val_score, GridSearchCV,
train_test_split, KFold
from sklearn.feature_selection import SelectFromModel
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
from numpy import mean
from numpy import sort
from matplotlib import pyplot
counter=Counter(y)
print(counter)
estimate=counter[0]/counter[1]
print('Estimate: %.3f' % estimate)
lgb=LGBMClassifier(scale_pos_weight=19.189)
cv=RepeatedStratifiedKFold(n_splits=10,n_repeats=1,random_state=1)
params={"n_estimators":[100],
'max_depth':[12],
'num_leaves':[512],
'max_bin':[50],
'learning_rate':[0.01],
'num_iterations':[50]
}
grid=GridSearchCV(lgb,params,scoring=['roc_auc','f1','precision','recall'],cv
=cv,verbose=2,n_jobs=-1,refit='roc_auc')
grid.fit(x,y,early_stopping_rounds=10,eval_metric=["error",'logloss'],eval_se
t=[(x,y)],verbose=True)
print(grid.best_params_)
print(grid.best_score_)
print(grid.best_estimator_)
scores=grid.score(x,y)
print('Mean ROC AUC: %.5f' % mean(scores))
best=grid.best_estimator_
pyplot.bar(range(len(best.feature_importances_)), best.feature_importances_)
pyplot.show()
from lightgbm import plot_importance
plot_importance(best, height=0.4, importance_type='gain',
max_num_features=20)
pyplot.show()

Πλαίσιο 10 Light GBM (1/2)

80

Παράρτημα Γ’

thresholds = sort(best.feature_importances_)
for thresh in thresholds:
selection = SelectFromModel(best, threshold=thresh, prefit=True)
select_X = selection.transform(x)
selection_model =
LGBMClassifier(scale_pos_weight=19.189,n_estimators=100,max_depth=12,num_leaves=5
12,max_bin=50,learning_rate=0.01,num_iterations=50)
cv = StratifiedKFold(n_splits=10, random_state=1,shuffle=True)
scores = cross_val_score(selection_model, select_X, y, scoring='roc_auc',
cv=cv, n_jobs=-1)
print('Thresh=%.3f, n=%d, Mean ROC AUC: %.5f' % (thresh, select_X.shape[1],
mean(scores)))
results=pd.DataFrame(grid.cv_results_)
results
resn=results.iloc[0,]
resn
from sklearn import metrics
y_pred=grid.best_estimator_.predict(x)
roc_auc=roc_auc_score(y, y_pred)
print(roc_auc)
from sklearn import metrics
fpr,tpr,_=metrics.roc_curve(y,y_pred)
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.title('XGBoost Classifier ROC Curve',)
plt.plot(fpr,tpr,color='darkorange',
label='ROC curve (area = %0.2f)' % roc_auc)
plt.plot([0,1],ls='--')
plt.plot([0,0],[1,0],c='.5')
plt.plot([1,1],c='.5')
plt.xlabel('False Positive Rate')
plt.ylabel('True Positive Rate')
plt.legend(loc="lower right")
plt.show()
from sklearn.metrics import confusion_matrix
y_pred=grid.best_estimator_.predict(x)
cm=confusion_matrix(y,y_pred)
print(cm)
plt.figure(figsize=(7,5))
plt.title('Confusion Matrix Light GBM')
sns.heatmap(cm,annot=True,cmap="Blues",fmt="d",cbar=False, annot_kws={"size":
24})
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