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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση δεδοµένων προερχόµενα από ασθενείς µε νόσο
του Parkinson και υγιείς µάρτυρες µε χρήση στατιστικών µεθόδων και µεθόδων
αναγνώρισης προτύπων, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα υποστήριξης της
διάγνωσης της συγκεκριµένης νόσου.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα χρησιµοποιηθούν δεδοµένα, τα οποία έχουν συλλεχθεί
από το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο για την φωνή
και την οµιλία του Ντένβερ, Κολοράντο Η.Π.Α.
Το σύνολο δεδοµένων αποτελείται από 195 µετρήσεις µε 23 χαρακτηριστικά η καθεµία,
προερχόµενες από 31 περιστατικά, 23 ασθενείς µε νόσο του Parkinson και 8 υγιείς
µάρτυρες. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιγράφουν ιδιότητες της φωνής που σχετίζονται
µε µεταβολές στην έντασή της, καθώς και στο φασµατικό της περιεχόµενο.
Αρχικά, θα γίνει στατιστική ανάλυση των δεδοµένων για να βρεθεί ποια από όλα τα
χαρακτηριστικά διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά ανάµεσα στις δύο οµάδες (υγιείςπάσχοντες). Στη συνέχεια, για την δηµιουργία του συστήµατος υποστήριξης της
διάγνωσης, θα γίνει επιλογή των χαρακτηριστικών στον ελάχιστο αριθµό αυτών που
δίνουν την µέγιστη διάκριση των δύο κατηγοριών. Με αυτά τα χαρακτηριστικά θα γίνει
εκπαίδευση του συστήµατος µε την χρήση διαφόρων ταξινοµητών καθώς και
συνδυασµούς τους. Στο τέλος µε βάση τα υπάρχοντα δεδοµένα θα γίνει αξιολόγηση του
συστήµατος, για την εξαγωγή της ακρίβειάς του και της ευαισθησίας του.
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ABSTRACT
The aim of this thesis is the analysis of data that are originated from patients with
Parkinson’s disease and healthy martyrs, with use of statistical and pattern recognition
methods, in order an integrated computer aided diagnosis (CAD) system to be fully
developed for this particular disease.
Towards this direction, a dataset will be used which is coming from the Oxford
University in collaboration with the National Center for Speech and Voice, Colorado
USA.
The dataset is consisted of 195 measurements with 23 features each, which are coming
from 31 cases, 23 with Parkinson’s disease and 8 healthy ones. These features
describe speech properties that are linked to intensity variations as well as in spectra
content.
Initially, a statistical analysis will take place, in order to find which features are statistical
different between two groups (healthy – diseased). After this, for the development of the
CAD system, the minimum number of the features consists significant statistical
differences will be selected. With the use of these features and combinations of them,
the system will be trained. Lastly, these features will participate in system validation, for
the extraction of its specificity and sensitivity.
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