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Abstrakt 
Tato diplomová práce je v nována segmentaci EKG signálu na základ  jeho kvality a dopln na 

kompresí kvalitních úseků vhodných pro diagnostiku (v telemedicín ). Zcela novým p ístupem 
je použití akcelerometrických dat ke stanovení kvality signálu EKG. To bylo umožn no díky 
mobilnímu záznamníku Bittium Faros. Ten snímá nejenom EKG signál, ale  
i pohyb – akcelerometrická data. Z akcelerometrických dat bylo extrahováno celkem 34 

p íznaků. Na základ  t chto p íznaků byl predikující model naučen rozd lit EKG signál do 3 
skupin kvality podle úrovn  zarušení. Dostatečn  kvalitní úseky byly komprimovány. Jako 

vhodná metoda ke kompresi byla vybrána vlnková transformace v kombinaci s nulováním 

vysokofrekvenčních pásem a následným proudovým kódováním.  

Klíčová slova: elektrofyziologie srdce, akcelerometr, EKG, telemedicína, strojové 

učení, segmentace, komprese 

 

 

 

   

Abstract  

This diploma thesis is devoted to segmentation of ECG signal based on its quality and 

compression of quality segments suitable for diagnostics (in telemedicine). A completely new 

approach is to use accelerometer data to estimate ECG signal quality. This is possible thanks to 

the Bittium Faros mobile recorder. It records both the ECG signal motion – accelerometric data. 

A total of 34 features were extracted from accelerometric data. Using these features the 

predictive model was taught to classify the ECG signal into 3 quality groups according to the 

level of noise. Quality segments were compressed. The wavelet transform in combination with 

high-frequency bands zeroing and length encoding was used as a compression method. 

Keywords: electrophysiology of the heart, accelerometr, ECG, telemedicine, machine 

learning, segmentation, compression  
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Úvod 

Telemedicína neboli monitorování na dálku poskytuje ešení p i prevenci a včasném zjišt ní 
kardiovaskulárních chorob nap . v oblastech kde není dostatek odborníků. Podle sv tové 
zdravotnické organizace WHO je hlavní p íčinou úmrtí kardiovaskulární onemocn ní [6]. 

Záznamy jsou p enášeny pomocí mobilní sít  a léka  může hodnotit pacientovo EKG i na tisíce 
kilometrů daleko. Problémem je velikost p enášených dat. V telemedicín  se data vyhodnocují 
i „real-time“ nebo alespoň průb žn , proto je důležitá komprese pro jejich p enos.  

Novým sm rem v oblasti telemedicíny by mohlo být spojení algoritmů pro hodnocení kvality 
EKG a kompresi. Pro pot eby léka e mohou být úseky, které jsou dostatečn  kvalitní, 
komprimovány a p enášené na server.  

Pro účely testování a učení algoritmů pro hodnocení kvality EKG je nutné zajistit anotace 
signálů. V současnosti žádná databáze anotovaných 24hodinových EKG signálů do t íd kvality 
neexistuje. Proto je součástí práce i snímání vlastních signálů EKG a pohybové aktivity pomocí 
záznamníku Faros. Po nasnímání signálů jsou signály ručn  segmentovány. Segmentování bylo 

provedeno t emi experty. K dosažení co nejmenší chybovosti je jako výsledek použit medián 
hodnotitelů. 

Pro rozlišení t í skupin kvality signálu EKG jsou zde použita data z akcelerometru, což je zcela 
nový p ístup, který nebyl ješt  uvažován. Pohybová složka nejvíce ovlivňuje kvalitu EKG  
a nejhů e se odstraňuje. Díky novému p ístupu není dostatek literatury k tomuto tématu a práce 
je experimentální. 
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1 Srdce 

1.1 Anatomie srdce 

Srdce je dutý svalový orgán nacházející se pod hrudní kostí, dv  t etiny leží vlevo a jedna t etina 
leží vpravo. Skládá se ze čty  částí, dvou síní a dvou komor, viz Obrázek 1. Sín  jsou od komor 
odd leny srdečními chlopn mi, které zabraňují nejenom toku krve, ale i vedení proudu mimo 
atrioventrikulární (AV) uzel. Z pravé sín  krev proudí do pravé komory p es trikuspidální 
chlopeň a z levé sín  do levé komory p es mitrální chlopeň. [10] [37] 

Vnit ní povrch srdce se skládá z endokardu. Obsahuje tenké vrstvy endotelových bun k 
s malými krevními cévami a svazky hladké svaloviny. St nu srdce tvo í myokard. Díky p íčn  
pruhovaným svalovým vláknům, způsobuje kontrakci srdce. Srdce je uloženo v obalu zvaném 
perikard, obklopuje srdce a ko eny velkých tepen. Obsahuje intersticiální tekutinu, která chrání 
srdce proti nárazům a ot esům. [15] 

 

 

Obrázek 1: Anatomie srdce (p evzato z [37]) 
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1.2 Převodní systém srdeční 

Hlavní funkcí srdce je p ečerpávací funkce, která je způsobena st ídáním kontrakcí srdečního 
svalu, tzv. systolou a ochabnutí srdečního svalu tzv. diastolou. Srdce si pot ebné vzruchy  
ke st ídání systoly a diastoly vytvá í samo, jedná se o p evodní systém srdeční, viz Obrázek 2. 

Jedná se o tkáň, která je specializovaná k vedení vzruchů. [24] 

Tento systém začíná místem tvorby vzruchů, v sinoatriálním (SA) uzlu. SA uzel je pro srdce 

pacemakerem, udává rytmus. Dává impulzy o frekvenci 60–100/min. Tato tepová frekvence 
(TF) je nejvyšší spontánní v elektrické aktivit . Jedná se o tzv. sinusový rytmus. [15] 

Vzruch pokračuje z SA uzlu do AV uzlu, který se nachází pod endokardem. V p ípad  
poškození SA uzlu je AV uzel schopen vydávat impulzy. Tyto impulzy budou z eteln  
pomalejší, jen 40–60/min. [24] 

P es AV uzel se ší í signál na komory p es Hissův svazek. Ten se dále d lí na levé a pravé 
Tawarovo raménko a rozpadá na Purkyňova vlákna. Ta mohou v p ípad  poruchy i AV uzlu 
produkovat impulzy, pouze však o frekvenci 20–40/min [15] [24] 

 

Obrázek 2: P evodní systém srdce (p evzato z [10][1]) 
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1.3 Elektrokardiografie 

Kontrakce každého svalu je spojena s elektrickými zm nami, které nazýváme depolarizace, 

cesta ší ení popsána v p edchozí kapitole. Díky tomu, že je t lo a t lní tekutiny vodivé, jsme 
schopni zaznamenávat činnost srdce i neinvazivn  na povrchu t la. Tuto elektrickou aktivitu 

jsme schopni zaznamenávat pomocí p ístroje tzv. elektrokardiografu. Ten zaznamenává zm ny 
potenciálů v srdci. Elektrokardiogram je snímán pomocí elektrod umíst ných na t le  
pacienta. [24] 

1.3.1 Snímání a svody 

P i zápisu elektrokardiogramu (EKG) se užívá b žn  12 svodů. Tyto svody mohou být dopln ny 
i o další. Standardní 12 svodové EKG používá systém zapojených elektrod na končetinách  
a hrudníku pacienta. Na hrudníku máme celkem 6 svodů, nazývají se unipolární (V1-V6). Dále 
máme t i bipolární končetinové svody (I, II a III), které mohou být rozší ené o t i unipolární 
končetinové svody (aVR, aVL a aVF). [15] 

Ke zjišt ní arytmie bez dalších informací (nap . sm r ší ení), může být použito 
elektrokardiografu s dv ma elektrodami. Zjišťuje se rozdíl potenciálů mezi t mito elektrodami. 
Výsledkem je jednosvodové EKG. 

1.3.2 Příprava kůže před natáčením EKG 

Pro získání kvalitního záznamu EKG je, krom  správného umíst ní elektrod, důležitý dobrý 
elektrický kontakt mezi elektrodou a kůží. Pokud není, EKG signál může být rušením 
znehodnocen. P ed každým snímáním je nutné kůži p ipravit v místech, kam se budou 

nalepovat elektrody. Jako první krok je nutné odstranit ochlupení. Ochlupení je špatný vodič 
elektrického signálu a dále způsobuje odpadávání elektrod. Poté očistit kůži alkoholem.  
P ed samotným nalepením elektrod se musí kůže dosucha ut ít. Tato p íprava je vhodná zvlášt  
pro zát žové EKG nebo holterovské m ení či dlouhodobou monitoraci. [8] 

Ani skv lý kontakt elektrod s kůží nám nezajistí EKG signál bez rušení. Může docházet 
k interferenci, která způsobí oscilaci kolem nulové izolinie. Na první pohled vypadá jako 
ztlušt lá izoelektrická linie a označujeme ji jako brum. Najít zdroj rušení může být obtížné. 
Pokud to nejde, je nutné toto rušení odstranit až p i zpracování signálu. [8] 
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1.3.3 Elektrokardiogram 

Elektrokardiogram je záznam elektrické aktivity srdce (nap tí) v závislosti na čase. Tato 
závislost se zobrazuje na obrazovce monitoru. D íve se používalo vykreslení na papír. Papír se 
posunoval s p edem danou rychlostí. Za standardní rychlost se bere 25 mm/s. Tato rychlost se 

používá i p i zobrazení na počítači – pro pot eby léka e je možné ji zm nit. Používají se  
i standardní velikosti čtverců. Velký čtverec má velikost 5 mm a odpovídá 0,2 sekundy. Tedy 
p t velkých čtverců je 1 sekunda. Pokud se komplex QRS nachází 1× v každém velkém čtverci, 
má frekvenci 300/min. Na Obrázek 3 jsou čtverce ješt  podrobn jší, zde je malý čtverec  
0,04 vt (což odpovídá 0,04 s). Vertikální osa značí elektrickou voltáž v milivoltech, amplituda 

se může m it v milimetrech. P edem je nutné provést kalibraci k ivky, aby 1 mV  
odpovídal 1 cm.[8] [15] 

 

Obrázek 3: EKG (p evzato z [14]) 

Svalová hmota komor je velká v porovnání se svalovou hmotou síní. Proto i elektrické zm ny, 
které značí kontrakci komor, jsou velké oproti kontrakcím síní. V EKG se setkáváme z různými 
typy výchylek od nulové izolinie. P i m ení EKG se musí použít minimáln  2 elektrody, jedna 
je m ící a druhá referenční. Zm ny mohou být rychlé, ty nazýváme kmity nebo naopak pomalé, 
ty nazýváme vlny. Výchylky mohou být kladné nebo záporné. Pozitivní výchylka vznikne, když 
sm r ší ení elektrické aktivity je sm rem k elektrod , naopak zápornou výchylku způsobí, když 
sm r od elektrody. [8] 
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První výchylka se nazývá vlna P (viz Obrázek 3). Je to pomalá zm na, která je spojená 
s kontrakcí síní. Odpovídá ší ení podrážd ní (depolarizace) ze sinusového uzlu po svalovin  
levé a pravé sín . Fyziologicky doba trvání nep esahuje 80–100 ms. [8] 

Interval PQ (viz Obrázek 3) je časový úsek, který začíná vlnou P a končí začátkem komplexu 

QRS. Tento úsek odpovídá zpomalení vzruchu v AV uzlu. Díky tomuto zpomalení se odd lí 
systola síní od systoly komor. Tento úsek fyziologicky nesmí p esáhnout 200 ms. Poté již 
hovo íme o AV bloku I. stupn . [24] 

Komplex QRS (viz Obrázek 3) značí depolarizaci komor. Díky tloušťce svaloviny komor je 
tato výchylka velká. Komplex QRS se skládá ze t í kmitů Q, R a S. Negativní kmit po vln  P 

se nazývá Q. Následuje velký kladný kmit R. Je to první pozitivní výchylka po vln  P nebo 
kmitu R (pokud komplexu QRS nep edchází vlna P, v p ípad  různých arytmií). Kmitu R 

nemusí vždy p edcházet kmit Q. Vzdálenost mezi jednotlivými R kmity udává tepovou 
frekvenci. Negativní kmit po kmitu R se nazývá S. Fyziologicky komplex QRS má dobu trvání 
80–100 ms. [15] [24] 

Úsek ST leží mezi koncem kmitu S a začátkem vlny T (viz Obrázek 3). Je to období tzv. stabilní 
aktivity srdce – fáze „plató“. Tento úsek odpovídá izoelektrické linii. [24] 

Vlna T odpovídá postupné repolarizaci komor (viz Obrázek 3). Tedy návrat komor  

do elektricky klidového stavu. Tato výchylka může být pozitivní i negativní. [8] 

Vlna U se může objevit na n kterých EKG za vlnou T (viz Obrázek 3). Pokud je vlna T 

normáln  tvarovaná, vlna U neznačí žádnou patologii. Pokud však vlna U následuje po vln  T, 
která je oplošt lá, může se jednat o patologický nález. Dodnes však není p esn  jasný původ 
této vlny, pravd podobn  vzniká repolarizací papilárních svalů. [8] 

Další interval, který lze m it v EKG je interval QT (viz Obrázek 3). M í se od začátku 
komplexu QRS až po konec vlny T. Tento úsek odpovídá elektrické aktivit  komor. Doba trvání 
je závislá na tepové frekvenci srdce. [24] 
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2 Telemedicína 

Podle WHO je celosv tov  hlavní p íčina úmrtí kardiovaskulární onemocn ní. Vzhledem  

k závažnosti t chto onemocn ní se mnozí v dci zam ují na výzkum kardiovaskulárního 
systému a nemocí srdce. Dále se výzkum zabývá, jak zlepšit konvenční technologie 

kardiovaskulární diagnostiky, která se používá v nemocnicích, klinikách a dalších zdravotních 

za ízení. [6] 

V dnešní dob  existují dva hlavní sm ry, kterými je možné snímat dlouhodobé EKG. První 
možností je klasické konvenční snímání holterem, který má 3 svody po dobu 24, 48, 72 až 168 
hodin. Tyto záznamy jsou uloženy po skončení monitorace do počítače a léka  je vyhodnotí. 
Hodnotí celý kontinuální signál, který mu software p edzpracuje. Toto klasické snímání má 
adu nevýhod, léka  nemůže sledovat zdravotní stav pacienta v průb hu monitorace, pam ť 

p ístroje je omezená a není nemožné monitoraci pacientovi prodloužit. Může se stát, že kvůli 
technické chyb  je nutné monitoraci opakovat, protože chyba vyjde najevo až zp tn . 

V současné dob  se jeví jako vhodný sm r pro screeningová a dlouhodobá m ení  
tzv. telemedicína – neboli medicína na dálku. To bylo umožn no díky pokroku techniky 
v oblasti informačních technologií. Metoda je zvlášt  vhodná pro ambulantní pacienty, kte í 
pot ebují průb žné sledování zdravotního stavu. Léka  hodnotí stav pacienta již v průb hu 
monitorace. Vzdálený systém monitorování v reálném čase může pacientům zachránit život 
v p ípad  život ohrožujících arytmií. N které systémy jsou vybaveny i technologií, která 
upozorní léka e na tento závažný stav a pacientovi je poslána rychlá léka ská pomoc. [6] 

Další výhodou je, že pacient se nachází v domácím prost edí, takže se odbourává tzv. syndrom 
bílého plášt . Telemedicína není vhodná pro všechny pacienty. Ti nesmí být v akutní fázi 
onemocn ní, dále je pot eba, aby byli lucidní a schopni obsluhovat p ístroj včetn  jeho 
p íslušenství.  
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2.1 Přenos dat v telemedicíně 

P ístroje, které se používají p i dálkovém monitorování zpravidla spoléhají na bezdrátovou 
komunikaci, schéma je zobrazené na Obrázek 4. Způsobů, jak p enášet záznamy je n kolik. 
Vždy je určitý biosenzor umíst ný na t le pacienta (záleží, které fyziologické parametry 
snímáme nap . EKG, tlak, hladina cukru v krvi), ten je pomocí Bluetooth technologie propojen 

s jednotkou označovanou jako brána. Pomocí mobilního telefonu, počítače nebo snímacího 
p ístroje je uskutečňován p enos dat. Data jsou dále p enesena do zdravotnického centra, kde 
se záznamy vyhodnocují. Nejčast ji se používá metoda p enosu dat pomocí mobilního telefonu. 
Pokud se data p enášejí p es počítač, d je se tak pouze pokud je pacient doma – neposkytuje 

komplexní záznamy. Mobilní telefon je malý a může si jej pacient vzít i pokud odchází z domu  

a záznamy se p enášejí pomocí mobilních dat.  

Existuje projekt tzv. chytrý domov, který je určen pro starší osoby. Pacient má na sob  umíst né 
senzory, po dom  jsou umíst né kamery a v p ípad  neobvyklé nebo kritické situace mu je 

p ivolána pomoc. [6] 

 

 

Obrázek 4: Schéma p enosu dat v telemedicín , p evzato a upraveno z [6] 

Množství dat, která jsou p enášena v telemedicín  je obrovské, proto je nutné provést kompresi 
dat. Je nutné, aby komprese zachovala všechny úseky EKG, kde se mohou vyskytovat důležité 
patologie, aby nedošlo ke zkreslení dat. Vysoce výkonné bezeztrátové metody existují, bohužel 
jsou velmi složité a výpočetn  náročné. Z pohledu telemedicíny, kde je pot eba používat  
„real-time“ metody, nelze použít tyto metody. Je nutné volit kompromis mezi kvalitou, 
efektivitou a rychlostí. [6] [13] 
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3 Stanovení kvality EKG 

Pro rozlišení kvalitních a nekvalitních úseků EKG pro určení dat ke kompresi se nejčast ji 
používá hodnocení kvality EKG signálu. V současné dob  neexistuje studie, kde by se 

hodnotila kvalita EKG na základ  pohybových (akcelerometrických) datech. V praxi je signál 
EKG často poškozen různými druhy šumů a artefaktů. Ty mohou být způsobeny špatným 
kontaktem elektrody s kůží, interferencí a pohybovými artefakty. Úroveň šumu je vypočítána 
p ímo z EKG. Šum, který je způsoben pohyby t la pacienta a s tím spojené účinky na kvalitu 
signálu nebyly zatím ve studiích zvažovány. [34] P itom tyto artefakty jsou nejhorší na 
odfiltrování. Je zde výrazn jší drift a vliv myopotenciálů. Drift je kolísání nulové izolinie 
signálu. Frekvenci má p ibližn  do 2 Hz. Můžeme jej potlačit nap . lineární filtrací horní 
propustí, FIR filtry. T žší je potlačení myopotenciálů. Problémem je výrazné p ekrytí spekter 
rušení a užitečného signálu. P i použití filtračních metod (nap . vlnková transformace nebo 
adaptivní filtrace) se nikdy nevyhneme zkreslení signálu. [16] 

3.1 Manuální hodnocení EKG (ECG human annotations) 

Manuální hodnocení EKG je stanovení kvality EKG pomocí hodnotitelů, nejčast ji léka ů. 
V článku [27] léka i manuáln  hodnotili signály pro vývoj algoritmů. Bylo bráno do úvahy  

i umíst ní elektrod. Hodnotil se 10 sekundový signál podle kvality stupnicí A až F, kde A je 
nejlepší signál a F je nejvíce zarušený signál. Díky zkušenostem léka ů byly vytvo eny 
rozhodovací stromy. Dále byla použita fuzzy logika a heuristická pravidla pro vývoj  
algoritmu. [27] 

3.2 Hodnocení pomocí algoritmů 

3.2.1 Index kvality signálu – Signal quality indices (SQI) 

P i studii [33] Signal quality indices (SQI) bylo použito 1500 signálů v délce trvání 10 sekund. 

V první etap  dva hodnotitelé rozd lili signály na klinicky použitelné a nepoužitelné. V p ípad  
neshody t etí odborník rozhodl, do které kategorie signál bude pat it. Druhou etapou bylo ruční 
stanovení kmitů R. Op t v p ípad  neshody t etí hodnotitel určil, kde je R kmit. Ve t etí fázi 
byla tato data porovnána s detektorem R kmitů. Na základ  dat z detektoru byla stanovena 

pravidla pro algoritmus z [33]. SQI algoritmus je znázorn n na Obrázek 5. 
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Obrázek 5: Schéma algoritmu SQI, p evzato a upraveno z [33] 

 

První pravidlo se týká rozsahu tepové frekvence, která je mezi 40 a 180 údery za minutu. Pokud 
tento rozsah tepová frekvence nesplní, je signál prohlášen za špatný signál, který je klinicky 
nepoužitelný. Když pravidlo splní, pokračuje se k dalším rozhodovacím krokům algoritmu. 

Druhé pravidlo je maximální p ijatelná pauza mezi po sob  jdoucími kmity R. Tato hranice 

byla stanovena na 3 s.  
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T etí pravidlo se týká pom ru maximální délky RR intervalu a minimální délky RR intervalu. 

Tento pom r by m l být menší než 2,2 s. 

Tato pravidla se uplatňují postupn  dle daného po adí, viz Obrázek 5. Poté je aplikováno 
adaptivní rozhodování o zarušení EKG signálu. Je použita šablona, která vznikla pomocí 
st edních hodnot RR intervalů. Poté se jednotlivé komplexy QRS procházejí oknem, jehož ší ka 
je st ední hodnota RR intervalu. Z t chto hodnot se získá korelační koeficient. Pokud splní 
všechny podmínky, je daný signál označený jako použitelný (dostatečn  kvalitní). 

3.2.2 Poměr signál – šum – Signal to noise ratio (SNR) 

Pom rn  jednoduchá metoda pro odhad zarušeného signálu je pom r signál šum. Je to 

hodnocení pom ru užitečné složky signálu a pozadí (šumu). Vychází z amplitudy nebo výkonu 
t chto dvou složek. Čím je pom r menší, tím je signál zarušen jší. Empiricky stanovenými 
hranicemi je možnost rozd lit signál na kvalitní a mén  kvalitní úseky. [31] 

Prům rný výkon lze vyjád it jako časový prům r čtverců amplitud (s), viz rovnice (1): 

 𝑥 = ∗ ∑ ,𝑁
=  

 

(1) 

 

kde N je počet prvků signálu a x(n) je signál. 

Vypočítáme prům rný výkon užitečného signálu i šumu. Poté jsme schopni stanovit jejich 

pom r pomocí rovnice          (2): 

 = ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑠𝑖𝑔 á𝑠š𝑢  [ ],          (2) 

kde ssignál je původní signál a sšum je šumová složka signálu. 
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4 Strojové učení 
Strojové učení hraje zásadní roli v mnoha sm rech, jako je v da, finance nebo průmysl.  
Je klíčovou rolí v p edvídání daných situací. Cílem je nalézt takovou funkci, která na základ  
vstupních dat, bude schopna p edvídat chování. Nap . u pacienta hospitalizovaného s infarktem 

myokardu predikovat další infarkt. Strojové učení jsou metody, které jsou získány složením 
jednoduchých nelineárních modelů. Nejprve jsou ze vstupních dat extrahovány p íznaky. Poté 
může být provedena transformace p íznaků, tj. výb r t ch, které nesou nejvíce užitečné 
informace pro následné zpracování (nap . metoda hlavních komponent – PCA). Poté už se může 
model učit. Data jsou nejčast ji rozd lena na trénovací a testovací množinu v pom ru 80 %  

a 20 %. P i procesu učení se používá tzv. cross validation. P i této metod  nejsou nikdy použita 
všechna data pro naučení, ale vždy se nechává část dat, se kterou se nepracuje. Prov í se 
všechny možnosti v jednotlivých iteracích, a z výsledných hodnot je bráno prům rné skóre. 
Počet iterací může být různý, nejčast ji se jich používá 5, tzv. 5-fold cross validace  

(viz Obrázek 6). [9] [20] 

 

Obrázek 6: 5-fold cross validace, p evzato a upraveno z [5] 
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4.1 Strojové učení s učitelem (supervised learning) 

Metoda učení s učitelem je nejb žn jší metodou strojového učení. Tento proces je znám jako 
ízené učení. Typicky je k dispozici soubor tréninkových dat, ve kterém máme skupinu 

p íznaků i požadovaný výstup. Algoritmus učení má vlastnost, že může modifikovat svůj 
vstupn  / výstupní vztah v odezv  na rozdíly mezi požadovanými a generovanými výstupy. 
Počítá se objektivní funkce, která m í chybu mezi požadovanými a generovanými hodnotami. 
Poté jsou automaticky upraveny vnit ní nastavitelné parametry, aby byla tato chyba snížena. 
V systému strojového učení mohou být až stovky milionů nastavitelných parametrů. Učící 
množinu zastupují až miliony označených p íkladů, pomocí kterých lze algoritmy vycvičit. Po 
tréninku se m í výkon systému na jiné sad  p íkladů zvané testovací sada. Slouží také ke 
zkoušce generalizačních schopností– schopností produkovat rozumné výstupní hodnoty p i 
použití nových vstupních dat, která p i procesu učení nikdy nebyla použita. Po ukončení 
procesu učení je nad je, že modelem predikované a reálné výstupy si budou dostatečn  podobné 
a budou schopny p edpovídat reálné chování. Mezi tyto metody pat í nap . metoda nejmenšího 
čtverců a metoda nejbližšího souseda. [9] [20] 

4.1.1 Lineární metoda 

Lineární metoda je nejstarší metodou strojového učení. Ke klasifikaci používá prahování. Tedy 
pevn  stanovené hranice pro rozd lení do jednotlivých skupin. Nap . lineární klasifikátor, který 
roz azuje do dvou skupin, vypočítá vážený součet p íznaků. Pokud je nad prahovou hodnotou, 

vstup se klasifikuje do určité kategorie. Problémem je, že lineární klasifikátory mohou vstupní 
hodnoty roz azovat do velmi jednoduchých oblastí. Pro složit jší klasifikace, nap . 
rozpoznávání obrazu nebo eči, je pot eba robustn jších metod. Lineární klasifikátory jsou 
velmi citlivé i na nepatrné variace. U obrazů se jedná nap . o nehomogenní osv tlení, v p ípad  
rozpoznávání eči může být problém i akcent. ešením může být hluboké učení, které se skládá 
z více vrstev jednoduchých modulů. [9] [20] 

4.1.2 Metoda nejbližšího souseda 

Metoda nejbližšího souseda se ídí za azením do skupin podle vzdálenosti od okolích bodů. 
K určení vzdálenosti od okolních bodů se používá nap . euklidovská vzdálenost. Výhodou této 
metody je, že se p izpůsobí libovolné spojité hranici. Metoda nejbližšího souseda může být 
efektivní i pro regresi (odhad náhodné veličiny). [9] 
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4.2 Strojové učení bez učitele (unsupervised learning) 

P i strojovém učení bez učitele nemáme k dispozici správné výsledné hodnoty. Úkolem tohoto 
učení je popsat data, nap . rozd lit do jednotlivých t íd nebo určit závislosti mezi p íznaky. 
Hledá v prostoru sob  podobné elementy. Tyto metody mají menší úsp šnost než metody 
s učitelem. Obvykle se používá pro kódování surových p íchozích dat, jako je video nebo 
ečové proudy ve form , která je více vhodná pro následné cílené učení. Dále může být metoda 

strojového učení bez učitele použita pro samoorganizující se mapy. [9] [32] 

4.3 Neuronové sítě 

Neuronové sít  využívají metod strojového učení. Učení může být provedeno s učitelem (nap . 
Hopfieldova síť) nebo bez n j (nap . Kohenenova síť). V obou p ístupech se neuronová síť 
snaží co nejvíce napodobit reálný systém. Standardní neuronová síť se skládá z mnoha 

jednoduchých propojených procesorů zvaných neurony. Vstupní neurony se aktivují 
prost ednictvím senzorů vnímající vn jší okolí, jiné neurony se aktivují díky spojení s jinými 
aktivními neurony. Neuronové sít  mají schopnost se učit – m nit své parametry i strukturu, 
aby bylo dosaženo požadovaných výsledků. [32] [17] 

4.3.1 Neuron 

Neuron je základním prvkem neuronové sít . Skládá se z vážených vstupních hodnot, zvolené 
aktivační funkce (f(a)) a jednoho výstupu (viz Obrázek 7). Učení neuronu probíhá jako proces 
nalezení optimálních vah pro jednotlivé vstupy. [17] 

 

Obrázek 7: Schéma neuronu 
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4.3.2 Perceptron 

Jednovrstvý perceptron je síť složená z jednotlivých neuronů, které pracují paraleln . Počet 
vstupů udává dimenzi prostoru. Pokud máme 1 vstup, obrazovým výsledkem je p ímka, 
v p ípad  2 vstupů je to rovina, atd. Váhované vstupní hodnoty vstupují do všech neuronů. 
Z každého neuronu je 1 výstupní hodnota (viz Obrázek 8). [17] 

 

Obrázek 8: Jednoduchá perceptonová síť, p evzato z [17] 

Kde xN jsou jednotlivé vstupy, wN váhy N vstupů a yM jsou výstupy z M paraleln  pracujících 
neuronů. [17] 

Spojením n kolika jednoduchých perceptronových sítí vytvo íme tzv. vícevrstvou 
perceptronovou síť. Pro správné fungování sít  musí být použito správné propojení neuronů. 
Neurony jsou uspo ádány ve vrstvách a jednotlivé vrstvy jsou propojeny. Neurony musí být 
zapojeny v dop edném sm ru mezi dv ma sousedními vrstvami. Z toho plyne, že všechny 
vícevrstvé perceptronové sít  jsou dop edné a označují se jako BP (z angl. Back Propagation) 
[17] 

4.4 Rozhodovací strom  

Rozhodovací stromy jsou důležitým typem algoritmu pro prediktivní modelování nebo  
ke klasifikaci. Tyto metody pat í mezi nejvýkonn jší. Strom se skládá z ko ene, uzlů a v tví. 
Do ko ene vstupují všechny vstupní prom nné. Každý uzel pak p edstavuje jednu prom nou  
a rozhoduje se pomocí pravidel, kam aktuální hodnotu prom nné za adit. Výstupní v tve poté 
p edstavují výstupní prom nnou. Strom může být uložen jako graf (viz Obrázek 9) nebo sada 

pravidel. Vytvo ení modelu rozhodovacího stromu zahrnuje výb r vstupních prom nných  
a jejich následné rozd lení na výstupní prom nné. Proces tvo ení stromů pro zadaná vstupní 
data probíhá, dokud není vytvo en optimální strom. Konstrukce stromu končí použitím 
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p eddefinovaného kritéria ukončení. Nejb žn jší ukončovací kritérium je použití minimálního 
počtu iterací v každém uzlu. Toto kritérium siln  ovlivňuje výkon stromu. Výkon stromu může 
být zvýšen tzv. pro ezáváním. Preferovány jsou jednodušší stromy. Složitost stromu je 
definována jako počet uzlů (rozd lení) ve stromu. [3] 

 

Obrázek 9: Jednoduchý rozhodovací strom, upraveno z [3] 

4.4.1 Bagged tree 

Bagged tree rozhodovací stromy se používají ke snížení rozptylu rozhodovacího stromu. Hlavní 
myšlenkou je vytvo it n kolik podmnožin dat z tréninkových dat, které jsou vybrány náhodn . 
Z každé podmnožiny dat se vytvo í rozhodovací strom. Výsledkem je poté prům r z t chto 
stromů. Díky tomu je strom robustn jší než jediný rozhodovací strom. [25] 

4.4.2 Boosted tree 

Boosted tree je dalším typem algoritmu pro prediktivní modelování. V této technice je postupn  
vytvo ený strom, který se učí ze svých chyb. Pokud se najde n jaká chyba je v další iteraci 
vytvo en další strom, který zvýší váhu chybové hypotézy. V každé iteraci se eší chyba 

z p edešlého stromu. To činí model výkonn jším. Výsledkem je spojení celé sady stromů. [25] 
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5 Komprese 

Komprese se provádí z t chto základních důvodů. Komprese snižuje množství dat, což 
usnadňuje archivaci signálu a urychluje p enos dat. Nevýhodou je, že komprese obvykle 
způsobuje ztrátu kvality signálu. Cílem komprese je minimalizovat objemu dat p i zachování 
diagnostické kvality. V současné dob  takový ideální algoritmus pro kompresi neexistuje. 

Musíme volit kompromis mezi efektivitou a kvalitou. Kvalita se může lišit podle cíle analýzy. 
Pokud chceme určit nap . pouze tepovou frekvenci, může mít signál nižší kvalitu než signál,  
u kterého jsou sledovány zm ny ST úseku. [26] 

5.1 Hodnocení komprese 

Pro hodnocení účinnosti komprese se nejčast ji stanovuje kompresní pom r (compression  
ratio – CR) rovnice (3), kompresní faktor (compression factor – CF) rovnice (4) a prům rná 
délka slova (average value length – avL) rovnice (5). [19] [26] 

 

 =      ř  í [−]  

(3) 

 

 =   ř  í    [−]  

(4) 

 

 =    é  𝑔 á   í ℎ  [ ⁄ ]  

(5) 

 

Pro hodnocení kvality signálu EKG po kompresi a následné rekonstrukci mohou být použity 
různé metody. Lze je rozd lit na dv  hlavní skupiny: subjektivní metody a objektivní metody. 
[26] 
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5.1.1 Subjektivní hodnocení komprese 

Subjektivní metody jsou založeny na hodnocení kvality signálu EKG kardiology nebo jinými 
odborníky. Nevýhodou t chto metod je velká časová náročnost. Navíc lze toto hodnocení 
provád t pouze offline. Další nevýhodou je, že každý odborník může stejný signál ohodnotit 
jinak. Tato metoda může být použita jako reference pro vývoj objektivních algoritmů. [26] 

5.1.2 Objektivní hodnocení komprese 

Objektivní metody jsou založené na matematických rovnicích. Odborník se podílí pouze na 
vývojové fázi algoritmu. Tyto metody jsou automatizované a šet í náklady a čas odborníků. 
Navíc se vyhneme zkreslení. V tšina t chto metod může pracovat online nebo s určitou 
vyrovnávací pam tí. Metody jsou založeny na různých principech a lze je počítat pro celý signál 
nebo pro časové okno. [26] 

5.1.2.1 Objektivní hodnocení komprese bez diagnostické informace 

Výhodou t chto metod je jednoduchost a rychlost výpočtu. Díky tomu je využívá mnoho 
autorů, což zaručuje možnost porovnání s jejich výsledky. Oproti metodám s diagnostickou 

informací nemají tak vysokou informační hodnotu a nejsou tolik p esné. Korelace mezi t mito 
metodami je nízká. [26] 

Hlavní důraz je kladen p edevším na minimální zkreslení komprimovaného signálu. Zkreslení 
(kvalitu signálu po kompresi) můžeme hodnotit n kolika způsoby. Nejpoužívan jší je 
procentuální chyba (percentage root mean square difference – PRD). [19] Stanovíme ji podle 
rovnice (8): 

 𝑃 = √∑ − 𝑅𝑁𝑛= ∑𝑁𝑛= ∗  [%],  

 (6) 

kde x(n) je původní signál, 𝑅  je rekonstruovaný signál. P ed aplikací tohoto vzorce je nutné 
odečíst stejnosm rnou složku. Proto se čast ji používá jeho normalizovaná verze – PRDN  

(viz rovnice (7)), která je vhodn jší pro porovnávání výsledků. Oproti PRD se zde navíc odečítá 
od původního signálu st ední hodnota µx. 

 𝑃 = √∑ − 𝑅𝑁𝑛=∑ − 𝜇𝑥𝑁𝑛= ∗  [%]  

 (7) 
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Další metodou je st ední kvadratická chyba MSE (mean square error) [21]. Vypočítá se podle 
rovnice (8):  

 

 =  ∗ ∑( − 𝑅 )  [ 𝑉 ]𝑁
𝑛= ,  

(8) 

kde N je počet vzorků, x(n) je vstupní signál a 𝑅  je rekonstruovaný signál. 

5.2 Metody komprese dat 

5.2.1 Základní metody 

Základní metodou komprese dat je odstran ní redundantní složky signálu. Mezi nejstarší 
metody pat í nap . Braillův kód (viz Obrázek 10) nebo Morseova abeceda. Tyto metody jsou 

jednoduché. [29] 

 

Obrázek 10: Braillův kód, p evzato z [29] 

5.2.2 Statistické metody 

Statistické metody se ídí podle frekvence výskytu jednotlivých symbolů. Mezi nejznám jší 
statistickou metodu pat í aritmetické kódování, metoda proudového kódování a Huffmanovo 

kódování.  

Huffmanovo kódování pat í k nejstarším kompresním metodám. Nejjednodušší metodou je 
vytvo ení binárního stromu. Znakům, které se v textu vyskytují s velkou četností se p id lují 
slova s kratším kódem. [29] [36]  
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Proudové kódování (algoritmu RLE) spočívá v kompresi opakujících se symbolů. Tato 
metoda je bezeztrátová. Je definován znak, který je komprimován i s údajem o počtu opakování 
tohoto znaku. Tato metoda je vhodná zvlášt  pro sekvence, kde se vyskytují dlouhé ady 
opakujících se symbolů. Pokud se symboly často st ídají, metoda je neúčinná. Naopak může 
dojít ke zv tšení objemu dat. [23] 

V Tabulka 1 je uveden p íklad komprese dat metodou RLE. Z původních dat o velikosti 14 
znaků se po kompresi stane sekvence dlouhá pouze 4 znaky. 

Původní data Komprimovaná data 

AAAAABBBBBBBBB A5B9 

Tabulka 1: P íklad metody RLE 

5.2.3 Slovníkové metody 

Slovníkové metody se zakládají na vyhledávání částí v textu, které se opakují. Pokud se daná 
část objevuje víckrát v textu, je nahrazena odkazem na první výskyt. Mezi tyto metody pat í 
nap . LZ77, LZ78 nebo komprese blokovým t íd ním. [36] 

Metoda LZ77 pracuje se dv ma částmi textu, ve dvou oknech, zároveň. V prvním okn  se 
nachází hledaná sekvence a druhé okno je posuvné a prohledává celý text. Pokud se nalezne 
hledaná sekvence, je v textu nahrazena odkazem na první výskyt sekvence. Velikost posuvného 
okna musí být zvolena tak, aby hledaná sekvence byla dostatečn  malá, a zároveň komprese 
netrvala p íliš dlouho. [23] 

Metoda LZ78 je podobná metod  LZ77. Algoritmus nepoužívá posuvné okno, ale vytvá í si 
vlastní slovník. Do tohoto slovníku se zapisují nalezená spojení znaků. P i čtení textu se p ečte 
sekvence, pokud se v textu vyskytuje, nahradí se odkazem, v opačném p ípad  se tato sekvence 
p ipíše do slovníku. [23] 

5.2.4 Komprese založená na vlnkové transformaci  

Pro kompresi dat EKG lze využít algoritmy, které využívají vlnkovou transformaci. Jedná se  
o časov -m ítkový rozklad, kde je využita korelace signálu s funkcemi, kterými jsou  
tzv. mate ské vlnky. [18] 

Na Obrázek 11 je obecné schéma komprese s použitím vlnkové transformace. Na signál je 
aplikována dyadická vlnková transformace. Dále je signál kvantován. Kvantování může být 
nahrazeno nulováním jednotlivých pásem nebo prahováním. Entropický kodér poté p edstavuje 
samotnou kompresi dat (nap . Huffmanův kodér nebo metoda proudového kódování). [18] 
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Obrázek 11: Obecné schéma komprese, p evzato a upraveno z [19] 

Pro následnou práci s daty je nutné provést rekonstrukci, protože v komprimované podob  jsou 
data člov kem nečitelná. Rekonstrukce probíhá v opačném po adí než komprese,  
viz Obrázek 12. Pokud byla použita kvantizace je nutné p i dekompresi provést dekvantizaci. 

 

Obrázek 12: Rekonstrukce komprimovaných dat, p evzato a upraveno z [19] 

 

Algoritmus Set partitioning in hierarchical trees (SPIHT) je založen na vlnkové 
transformaci. Pomocí ní se signál rozloží na frekvenční pásma, navíc je zde možné signál 
vhodn  filtrovat. Koeficienty pro jednotlivá pásma spolu vzájemn  souvisí a p íbuznost může 
být vyjád ena pomocí stromové struktury (viz Obrázek 13). [19] [11] 

 

Obrázek 13: Stromová struktura p íbuznosti koeficientů vlnkové transformace, p evzato z [11] 

Tato struktura je poté zakódována pomocí algoritmu SPIHT, kde se stanoví počáteční práh,  
a vytvo í se seznam nedůležitých koeficientů a množin. Poté se testuje, zda nejsou koeficienty 
v seznamu nedůležitých koeficientů důležité. Pokud není důležitý, tak na výstup se pošle nula. 
Pokud je důležitý, tak se na výstup pošle 1 se znaménkovým bitem. Dále se otestuje důležitost 
všech stromů v seznamu nedůležitých množin. Strom je důležitý, pokud je n který jeho 
potomek (následovník) důležitý. Poté se sníží práh a celý postup se opakuje, pokud není 
dosaženo požadovaného počtu bitů na výstupu. Výstupem celého algoritmu je binární 
posloupnost, která lze kdykoliv p erušit, a tím dosáhnou p esn  stanovené avL nebo PRD. 

Algoritmus SPIHT je výpočetn  nenáročný, účinný a může být použit i pro bezeztrátovou 
kompresi. [19] [11] 
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6 Snímání signálů 

Data byla snímána pomocí p ístrojů Bittium Faros180º a Bittium Faros 360º, které snímají 
signál EKG i akcelerometrická data. P ístrojem bylo m eno 10 osob ve v ku od 21 do 82 let. 
M ení bylo na n kterých subjektech provád no opakovan . Proto je v této databází 20 EKG 
záznamů délky 24 hodin, kdy testované subjekty provád ly obvyklé denní činnosti. Pro vývoj 
a prvotní testování algoritmu byly nahrány i krátké záznamy EKG p i pohybových činnostech 
(nap . b h, cvičení). Všechna data jsou k dispozici na UBMI. Vzhledem k časové náročnosti 
snímání, a hlavn  anotování signálu jsou využívána i data p evzatá. 

P ed snímáním signálu je možné nastavit vzorkovací frekvenci EKG, ta byla zvolena nejvyšší 
možná: 1000 Hz. U akcelerometru (ACC) je vzorkovací frekvence nastavena na 100 Hz. Signál 
EKG a z akcelerometru se společn  ukládá ve formátu edf.  

6.1 Mobilní záznamník EKG a pohybu 

P ístroj Faros (Obrázek 14) snímá EKG i akcelerometrická data (informaci o pohybu). Hlavní 
výhodou tohoto p ístroje jsou jeho velmi malé rozm ry. Pacienti p i jeho nošení mohou d lat 
veškeré denní činnosti, na které jsou zvyklí. 

 

Obrázek 14 P ístroj Faros, p evzato z [2] 
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P i používání p ístroje Faros hraje nejv tší roli, jaké EKG kabely p ipojíme. Je možnost použít 
i pás, který má pacient kolem hrudníku a nejsou pot eba lepit elektrody (druhé schéma na 
Obrázek 15). Mezi nejčast ji používané EKG kabely pat í zapojení pomocí dvou elektrod 
(první schéma zapojení na Obrázek 15). Kdy získáme jednosvodové EKG. Další častou 
používaný EKG kabel je p ti elektrodový (čtvrté schéma zapojení na Obrázek 15). Díky tomu 
se získá vícesvodové EKG, stejné jako z klasického holtera. 

 

Obrázek 15: Správné umíst ní p ístroje Faros, p evzato z [28] 

Akcelerometr je senzor, který m í zrychlení aplikované na snímač, a také neustálou gravitaci 
Zem . Když je akcelerometr v klidu, zm í se pouze gravitační zrychlení. Pomocí t chto 
informací lze odhadnout pohyb senzoru a orientaci snímače. [7] 

6.2 Anotace EKG 

EKG záznamy jsou obvykle získané v klidu na pacientském lůžku. Záznamy, které pacienti 
d lají p i telemonitoraci, jsou dlouhodobé a vytvá ené v domácím prost edí. Tyto reálné 
záznamy EKG jsou zatížené šumem, který souvisí nap . s fyzickou aktivitou a obecn  
s pohybem pacienta. Anotování signálů bylo provedeno subjektivn  autorkou diplomové práce 

a dalšími dv ma experty. Celkem byly hodnoceny 2 signály t emi hodnotiteli (experty) a jeden 
signál 2 experty (výsledky 3. experta zatím nejsou k dispozici). Hodnocení jednoho EKG 
signálu zabralo, podle úrovn  zašum ní, i n kolik desítek hodin. V současnosti hodnocené 
24hodinové EKG záznamy m ly velmi vysokou kvalitu a rušení se v signálu tém  
nevyskytovalo. P esto byly signály rozd leny do více jak 500 úseků s různou kvalitou. 
Vzhledem k této náročnosti nebylo anotováno více signálů.  
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Jako výsledná anotace je brán medián hodnocení expertů, kvůli objektivnímu hodnocení. Ručn  
byly stanoveny hranice jednotlivých t íd kvality v celém signálu EKG. Vzhledem k délce  
a velikosti edf souboru nebylo možné provést anotace v prost edí matlab. Hodnocení probíhalo 
v programu SignalPlant. Výsledkem je tabulka, kde je vždy definovaný první a poslední index 
dané skupiny a číslo skupiny.  

První skupinu tvo í signály EKG, které mají nejlepší kvalitu (viz Obrázek 16). Šumem jsou 
zatížené minimáln . Dá se u nich stanovit tepová frekvence a snadno se dá signál rozm it. Lze 
stanovit začátek a konec vlny P a T pro správnou diagnostiku. Tato skupina je vhodná pro 
kompresi dat a následný p enos k léka i. 

 
Obrázek 16: EKG s kvalitou 1 
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Do druhé skupiny byly za azeny úseky signálu, které mají horší kvalitu EKG. V t chto úsecích 
nelze rozm it signál (viz Obrázek 17). Lze i bez filtrace stanovit tepová frekvence. Do této 
skupiny byly za azeny i úseky signálu, kde se vyskytuje v tší kolísání nulové izolinie, protože 
v t chto úsecích také není možné p esn  rozm it stanovit začátek a konec vlny P a T. Otázkou 
je, zda tyto úseky komprimovat, aby byly podrobeny následné analýze. V této práci byly tyto 
úseky komprimovány. 

 

Obrázek 17: EKG s kvalitou 2 
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V poslední skupin  jsou úseky, které jsou velmi zarušené a nelze v nich stanovit ani tepovou 

frekvenci bez p edešlé filtrace (viz Obrázek 18). Tyto úseky nejsou vhodné k následné analýze 
EKG. P i použití v telemedicín  by se mohly tyto úseky vymazat a dále by nevstupovaly do 
analýzy. Díky tomu by se zmenšil objem p enášených dat. 

 

 

Obrázek 18: EKG s kvalitou 3 
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6.3 Porovnání anotací 

6.3.1 Signál č. 100001 

V signálu č. 1000001 bylo hodnoceno 86 400 000 vzorků. V signálu se vyskytují všechny t i 
t ídy kvality, rozložení vzorků do jednotlivých t íd není rovnom rné (viz Tabulka 2). Každý 
vzorek signálu byl ohodnocen 3 experty a u každého vzorku se vypočítal medián anotací. 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Expert č. 1 44 670 732 41 618 780 110 488 

Expert č. 2 73 197 621 12 984 073 218 306 

Expert č. 3 56 642 516 29 400 248 357 236 

Medián z expertů 59 676 657 26 503 006 220 337 

Tabulka 2: Zastoupení t íd v signálu 100001 

V Tabulka 2 je zastoupení jednotlivých t íd v sekundách. 

Pro lepší znázorn ní zastoupení jednotlivých t íd kvalit je vhodn jší procentuální vyjád ení  
(viz Tabulka 3). Z této tabulky je patrné, že nejmenší zastoupení má t ída kvality 3. Na tom se 
shodují i všichni t i experti. 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Expert č. 1 51,70 % 48,17 % 0,13 % 

Expert č. 2 84,72 % 15,03 % 0,25 % 

Expert č. 3 65,56 % 34,03 % 0,41 % 

Medián z expertů 69,07 % 30,67 % 0,26 % 

Tabulka 3: Procentuální zastoupen t íd v signálu 100001 

V Tabulka 4 je vyjád ena procentuální shoda mezi experty vzájemn , i s mediánem jejich 
anotací. Nejv tší shodu má expert č. 3 s mediánem hodnot. Naopak nejmenší shodu má expert 
č. 1 s expertem č. 2. To je již vid t v Tabulka 3. Expert č. 1 má zastoupení t ídy kvality 1 a 2 
cca v pom ru 50:50, zatímco expert č. 2 v 85:15. 

 Expert č. 1 Expert č. 2 Expert č. 3 

Expert č. 1 -   

Expert č. 2 64,08 % -  

Expert č. 3 73,52 % 76,07 % - 

Medián z expertů 80,77 % 83,31 % 92,76 % 

Tabulka 4: Shoda mezi jednotlivými experty a mediánem 
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V Tabulka 5 jsou podrobn jší hodnoty shody anotací experta č. 1 a mediánu z expertů. 
Z tabulky lze vyčíst, že expert č. 1 neza adil žádný prvek kvality 3 do t ídy kvality 1 mediánu, 

ani naopak. Také žádný prvek kvality 3 neza adil do kvality 2 mediánu. 

 Medián z expertů 

Expert č. 1 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Kvalita 1 43 921 301 749 431 0 

Kvalita 2 15 755 356 25 753 575 109 849 

Kvalita 3 0 0 110 488 

Tabulka 5: Shoda experta č. 1 a mediánu z expertů v signálu 100001 

V Tabulka 6 jsou podrobn jší hodnoty shody anotací experta č. 2 a mediánu z expertů. Zde 

nebyl žádný prvek kvality 1 za azen do kvality 3 mediánu, ani naopak. 

 Medián z expertů 

Expert č. 2 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Kvalita 1 59 337 743 13 859 878 0 

Kvalita 2 338 914 12 534 671 110 488 

Kvalita 3 0 108 457 109 849 

Tabulka 6: Shoda experta č. 2 a mediánu z expertů v signálu 100001 

V Tabulka 7 jsou podrobn jší hodnoty shody anotací experta č. 3 a mediánu z expertů. Expert 

č. 3 neza adil žádný prvek kvality 3 do kvality 1 mediánu z expertů, ani naopak. Dále žádný 
prvek kvality 2 do kvality 3 mediánu. 

 Medián z expertů 

Expert č. 3 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Kvalita 1 55 098 940 1 543 576 0 

Kvalita 2 4 577 717 24 822 531 0 

Kvalita 3 0 136 899 220 337 

Tabulka 7: Shoda experta č. 3 a mediánu z expertů v signálu 100001 

Z Tabulka 5, Tabulka 6 a Tabulka 7 lze vyčíst, že expert nikdy neprohodí skupinu 1 a 3, protože 
je mezi nimi velký rozdíl. Nejvíce se experti liší mezi za azením do skupin kvalit 1 a 2. To je 

dáno celkovou kvalitou signálu (úrovní zarušení). Hodnocení expertů je subjektivní, proto se 
neshodují v n kterých p ípadech. Pokud by byl signál nekvalitní, tak by se experti lišili 
v za azení do t íd kvality 2 a 3. 
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6.3.2 Signál č. 105001 

Signál č. 105001 byl zkrácen na začátku o 47 330 001 vzorků. Na začátku signálu byla odlepená 
spodní elektroda. Hodnoty akcelerometru vykazují stejné hodnoty, jako když je elektroda 
p ilepená. Pokud by tento signál nebyl zkrácený, tak by se zvýšila shoda mezi anotátory, ale 
podstatn  by to zkreslilo výsledky a špatn  naučilo model predikce. V Tabulka 8 jsou hodnoty 

zastoupení jednotlivých t íd v o íznutém signálu. Po o íznutí má signál délku  
91 817 000 vzorků 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Expert č. 1 51 034 856 40 749 359 32 785 

Expert č. 2 56 262 506 35 242 049 312 445 

Expert č. 3 72 669 443 19 147 557 0 

Medián z expertů 58 279 715 33 510 532 26 753 

Tabulka 8: Zastoupení t íd v signálu č. 105001 

Pro lepší názornost je zde uvedena Tabulka 9 zastoupení t íd vyjád ená procenty. I v tomto 

signále je velmi malé množství kvality 3 (všichni experti mají množství pod 0,5 %).  

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Expert č. 1 55,58 % 44,38 % 0,04 % 

Expert č. 2 61,28 % 38,38 % 0,34 % 

Expert č. 3 79,14 % 20,86 % 0 % 

Medián z expertů 63,47 % 36,50 % 0,03 % 

Tabulka 9: Procentuální zastoupení t íd v signálu č. 105001 

V Tabulka 10 je uvedena shoda mezi experty i mediánem. Oproti p edchozímu signálu je shoda 

vyšší. To mohlo být způsobeno společnou konzultací p edchozího signálu 1000001. Nejnižší 
shoda je mezi expertem č. 1 a č.3 - 75,51 %. 

 Expert č. 1 Expert č. 2 Expert č. 3 

Expert č. 1 -   

Expert č. 2 88,18 % -  

Expert č. 3 75,51 % 80,39 % - 

Medián z expertů 91,65 % 96,53 % 83,86 % 

Tabulka 10: Procentuální shoda mezi experty a mediánem z nich 
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V Tabulka 11 jsou podrobn jší hodnoty shody anotací experta č. 1 a mediánu z expertů. Expert 
č. 1 neza adil žádný prvek kvality 3 do kvality 1 mediánu, ani naopak. Také žádný prvek kvality 
2 do kvality 3 mediánu. 

 Medián z expertů 

Expert č. 1 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Kvalita 1 50 827 204 207 652 0 

Kvalita 2 7 452 511 33 296 848 0 

Kvalita 3 0 6 032 26 753 

Tabulka 11: Shoda experta č. 1 a mediánu z expertů v signálu 105001 

V Tabulka 12 jsou podrobn jší hodnoty shody anotací experta č. 2 a mediánu z expertů. Expert 

č. 2 neza adil žádný prvek kvality 3 do kvality 1 mediánu, ani naopak. Také žádný prvek kvality 
2 do kvality 3 mediánu. 

 Medián z expertů 

Expert č. 2 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Kvalita 1 55 820 745 441 761 0 

Kvalita 2 2 458 970 32 783 079 0 

Kvalita 3 0 285 692 26 753 

Tabulka 12: Shoda experta č. 2 a mediánu z expertů v signálu 105001 

V Tabulka 13 jsou podrobn jší hodnoty shody anotací experta č. 3 a mediánu z expertů. Expert 
č. 3 neza adil žádný prvek do kvality 3. 

 Medián z expertů 

Expert č. 3 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Kvalita 1 58 080 409 14 589 034 0 

Kvalita 2 199 306 18 921 498 26 753 

Kvalita 3 0 0 0 

Tabulka 13: Shoda experta č. 3 a mediánu z expertů v signálu 105001 

Z Tabulka 11, Tabulka 12 a Tabulka 13 je op t patrné, že je signál velmi kvalitní. Dokonce 
expert č. 3 neoznačil žádný úsek t ídou kvality 3. Op t platí, že žádný expert neoznačil vzorek 
kvalitou 1 a další experti kvalitou 3, a naopak. 
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6.3.3 Signál č. 111001 

Signál č. 111001 má 90 645 000 vzorků, které byly anotovány. U tohoto signál nejsou 
k dispozici anotace 3. experta. Proto nebylo možné ud lat medián z anotací. V Tabulka 14 je 

srovnání pouze dvou expertů. 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Expert č. 1 27 220 776 58 905 204 4 519 020 

Expert č. 2 39 304 358 47 401 008 3 939 634 

Tabulka 14: Zastoupení t íd v signálu 111001 

V Tabulka 15 je procentuální vyjád ení p edchozí tabulky. 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Expert č. 1 30,03 % 64,98 % 4,99 % 

Expert č. 2 43,36 % 52,29 % 4,35 % 

Tabulka 15: Procentuální zastoupení t íd v signálu 111001 

Shoda expertů 1 a 2 je 82 %. 
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7 Kontinuální hodnocení kvality EKG na 
základě dat z ACC 

Vzhledem k tomu, že ruční segmentace je časov  velmi náročná a v praxi díky tomu 
nepoužitelná, je vhodné tento proces zautomatizovat. O to se snaží algoritmus, jehož schéma je 
znázorn no na Obrázek 19.  

 

Obrázek 19: Blokové schéma algoritmu 

Nejprve je signál ACC načten do algoritmu. Dále se vypočítá skupina p íznaků. Následn  jsou 
úseky signálu na základ  p íznaků klasifikovány do jednotlivých t íd. Kvalitní úseky jsou poté 
komprimovány a úpln  nekvalitní smazány.  
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7.1 Vypočítané příznaky kvality z ACC 

Všechny hodnoty, které jsou zjišťovány z dat ACC, jsou získány procházením signálu 

v plovoucím okn  o velikosti 1 sekunda. Velikost okna byla zjišt na experimentáln  s ohledem 

na rychlost a p esnost algoritmu. 

Na Obrázek 20 je ukázka, že rušení v této části signálu může být způsobeno pohybem. Je zde 
vid t p echod mezi t ídami kvality v neupravovaných datech z ACC. 

 

Obrázek 20: Ukázka dat EKG a ACC 
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Na Obrázek 21 je ukázka dat z akcelerometru pro všechny t i složky gravitačního zrychlení. 
Tyto složky jsou ve sm ru osy x, y a z. 

 

Obrázek 21: Data z akcelerometru 
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7.1.1 Průměr 

Prům r je dán jako součet všech hodnot v okn  vyd lený počtem prvků. Prům r byl vypočítaný 
pro každou složku akcelerometru zvlášť. N které specifické pohyby mohou mít sm r, který se 
neprojeví ve všech osách ACC. Také byl vypočítán celkový prům r jako prům rná hodnota 
prům rů všech t í složek ACC (viz Obrázek 22). 

 

Obrázek 22: Prům r všech 3 složek ACC 
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7.1.2 Medián 

Hodnoty v okn  jsou se azeny podle velikosti a je vybrána vždy prost ední hodnota. Díky tomu 
extrémní hodnoty šumu výrazn  neovlivňují výsledný signál. Mediánový filtr byl aplikován na 
všechny t i pohybové složky ACC zvlášť. Poté byl proveden medián i ze všech t í složek ACC 

dohromady jako jejich prost ední hodnota (viz Obrázek 23). 

 

Obrázek 23: Medián všech 3 složek ACC 

7.1.3 Průměrná amplitudová odchylka – Mean Amplitude Deviation (MAD) 

Hodnota MAD popisuje st ední hodnotu složky dynamické akcelerace. Vypočítává se 
z výsledné hodnoty nam eného zrychlení. Výsledné zrychlení r definuje velikost vektoru 

akcelerace a obsahuje dynamickou a statickou složku zrychlení (ta by se m la ze signálu 
odstranit). Statická složka je gravitační zrychlení. Výsledné zrychlení se v každém časovém 
bod  vypočítá podle rovnice (9) [35]: 

 = √ + +  [ 𝑔], (9) 

kde xi je zrychlení ve sm ru x-ové osy, yi je zrychlení ve sm ru y-ové osy a zi je zrychlení ve 
sm ru osy z. 
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Dále je pot eba vypočítat hodnotu popisující statickou složku zrychlení Rave. Ta se vypočítá 
podle rovnice (10): 

 𝑎𝑣𝑒 = ∑  [ 𝑔]+𝑁−
= ,  

(10) 

N je zde počet vzorků a j je počáteční bod. Potlačení statické složky je důležité ke zjišt ní 
skutečného zrychlení.  

Další p ístup k odstran ní statické složky může být nap . filtrací. 

Dále se z t chto hodnot vypočítá MAD, dle rovnice (11): 

 = ∑ | − 𝑎𝑣𝑒| [ 𝑔]+𝑁−
=  

 

(11) 

Výsledné hodnoty MAD jsou na Obrázek 24. 

 

Obrázek 24: Výsledek MAD 
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7.1.4 Upravený MAD 

Upravený p íznak MAD vychází z odstran ní statické složky. Nejprve se vypočítá zrychlení 
jako v p edchozím p íznaku. Poté se z původního signálu ACC odstraní statická složka, princip 

p evzatý z [4]. Tato hodnota se pro každou osu zvlášť odečte od zrychlení. A vezme se absolutní 
hodnota výsledku. Celkovým výsledkem jsou tedy 3 vektory hodnot, pro každou osu ACC 

zvlášť. Na Obrázek 25 je ukázka 1 osy. 

 

Obrázek 25: Upravený MAD pro ACC1 
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7.1.5 Rozptyl  

Rozptyl též nazýváme st ední kvadratickou odchylku. Je to prům r čtverců odchylek od 
prům ru. Pro docílení lepšího odhadu celkového rozptylu d líme počtem n-1. Tento d litel se 
nazývá počet stupňů volnosti rozptylu. Rozptyl vypočítáme podle rovnice (12): 

 𝜎 = − ∑ −  [ / ]𝑁
= ,  

(12) 

 

kde N je počet prvků souboru, E(x) je st ední hodnota veličiny x. [38] 

Rozptyl je počítán pro každou osu ACC zvlášť. Rozptyl pro 1. složku ACC je na Obrázek 26.  

 

Obrázek 26: Rozptyl dat z ACC 
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7.1.6 Upravený variační koeficient 

Je ukazatel míry relativního rozptýlení dat. Často se využívá p i statistické kontrole kvality 
laboratorních tesů. Lze vypočítat jako podíl sm rodatné odchylky a prům ru v procentech,  

viz následující rovnice (13), je zde navíc absolutní hodnota:  

 𝜗 = 𝜎 ̅ ∗  [%], (13) 

kde 𝜎 je sm rodatná odchylka a ̅ je prům r z hodnot. [38] 

Ukázka variačního koeficientu z 1. osy ACC je na Obrázek 27. 

 

Obrázek 27: Variační koeficient 
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7.1.7 Filtrace 

Dále byl signál ACC vyfiltrován dolní propustí (viz Obrázek 28) s normalizovanou frekvencí 
0,15 π rad/s, což odpovídá cca 48 Hz. Tato filtrace byla zvolena experimentáln . 

 
Obrázek 28: Vyfiltrované ACC 
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8 Tvorba a testování klasifikačního 
modelu 

Algoritmus pro automatickou segmentaci EKG signálu z ACC dat byl vytvo en 
v programovacím prost edí Matlab R2018a. 

Z databáze EKG signálů byly vybrány t i 24hodinové signály, které byly anotovány. Pokud 
byly p i anotování diskutabilní úseky, u kterých se rozhodovalo mezi dv ma skupinami, za adil 
se takový úsek do skupiny s horší kvalitou. Když se v signálu vyskytly krátké úseky nižší 
kvality, byly za azeny do skupiny s horší kvalitou (2 nebo 3), pokud doba trvání byla delší jak 

3 sekundy. I p es tato stanovená pravidla, se v signálech vyskytuje minimum úseků s kvalitou 

3 (v ádu maximáln  jednotek %). Tento fakt má pak vliv na celkový výsledek, jak pro učení, 
tak i pro následné testování či kompresi. 

P ed vypočítáním p íznaků z ACC byla data rozd lena na trénovací a testovací množiny ze 

všech t í 24hodinových EKG. Testovací množina byla vytvo ena tak, že z každých 100 sekund 
signálu, 10 sekund nevstupovalo do procesu učení modelu. Výb r byl zvolen takto proto, aby 
byly zachovány hodnoty z celého dne. Odložená data byla použita pro následné testování 
funkčnosti prediktivního modelu. K učení modelu byl použit medián anotací 3 expertů. 
V p ípad  3. signálu 111001 byly k dispozici pouze anotace 2 expertů. Proto byl model naučen 
na anotacích pouze 1. experta, aby byl model naučen na co nejvíce datech. V tomto signálu je 
nejvíce rušení z anotovaných signálů. 

Z trénovací množiny dat byly vypočítány p íznaky (prům r, medián, MAD a další). Jako 
testovací množina dat, byla zvolena data ze všech t í EKG signálu, kvůli zvýšení robustnosti 
klasifikačního modelu. P íznaky pro klasifikaci byly vybrány experimentáln , protože se tímto 
tématem nikdo v minulosti nezabýval a není dostupná tém  žádná literatura. 

Vypočítané p íznaky byly importovány do Statistics and Machine Learning Toolbox, který je 
součástí programového prost edí Matlab. Zde prob hlo strojové učení s učitelem – se známými 
výstupními hodnotami (anotacemi). Toolbox už má p eddefinované klasifikační metody, včetn  
možnosti volby metody PCA nebo cross validace. P i procesu učení modelu byla použita 
nejb žn jší 5-fold cross validace. Nejv tší úsp šnost predikce m ly rozhodovací stromy  

(viz Tabulka 16). Nejlepší úsp šnost pro různá vstupní data vycházela vždy u Bagged Tree.  
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Metoda Úsp šnost [%] 
Bagged Tree 89,7 

Boosted Tree 83,8 

Fine Tree 85,1 

Tabulka 16: Modely s nejv tší úsp šností 

U metody Bagged Tree byly testovány různé varianty vstupních dat, nap . signál nefiltrovat 
nebo použít metodu PCA, p ípadn  vynechat n které prom nné. Rozdíl v úsp šnosti byl i více 
jak 10 %. Proto byly zvoleny všechny p íznaky jako učící množina. Vždy byla použita 5-fold 

cross validace. 

Vstupní data Úsp šnost [%] 
Všechna 89,7 

Všechna – PCA 80,9 

Nefiltrovaná data 80,9 

Nefiltrovaná data – PCA 75,5 

Tabulka 17: Úsp šnost predikce pro různá vstupní data 

Nejlepší úsp šnost má metoda Bagged Tree je 88,4 %. Úsp šnost predikce klasifikace do 
jednotlivých t íd je v Tabulka 18.  

 Nové anotace (predikované) 

Původní anotace 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Kvalita 1 93 724 8 502 0 

Kvalita 2 9 311 43 760 31 

Kvalita 3 0 119 73 

Tabulka 18: Matice zám n predikce klasifikace naučeného modelu 

Do naučeného modelu byly poté importovány p íznaky, které se vypočítaly z testovacích dat, 
které byly odloženy. Chybn  predikované t ídy jsou nejvíce ze skupin 1 a 2 (m ly nejv tší 
zastoupení v signále). Což nemá žádný význam p i následné kompresi, protože se budou 
komprimovat t ídy 1 a 2. T ída kvality skupiny t i se v signále tém  vůbec nevyskytovala. 
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Úsp šnost modelu na testovací množin  (nepoužitých datech) ze signálu 100001 vůči mediánu 
anotací je 76,30 %. Podrobn jší hodnoty shody jsou v Tabulka 19. 

 Nové anotace (predikované) 

Původní anotace 

– medián 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Kvalita 1 4 556 635 0 

Kvalita 2 1 346 2 057 26 

Kvalita 3 18 0 2 

Tabulka 19: Matice zám n predikce v signálu 100001 vůči mediánu anotací 

Úsp šnost modelu na nepoužitých datech ze signálu 100001 vůči anotacím experta č.1 je  
70,63 %. Podrobn jší hodnoty shody jsou v Tabulka 20. 

 Nové anotace (predikované) 

Původní anotace 
– Expert č. 1 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Kvalita 1 3 578 1 613 0 

Kvalita 2 899 2 522 8 

Kvalita 3 18 0 2 

Tabulka 20: Matice zám n predikce v signálu 100001 vůči anotacím experta č. 1 

Úsp šnost modelu na nepoužitých datech ze signálu 100001 vůči anotacím experta č. 2 je  
67,44 %. Podrobn jší hodnoty shody jsou v Tabulka 21. 

 Nové anotace (predikované) 

Původní anotace 
– Expert č. 2 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Kvalita 1 4 859 332 0 

Kvalita 2 2 431 968 30 

Kvalita 3 18 2 0 

Tabulka 21: Matice zám n predikce v signálu 100001 vůči anotacím experta č. 2 

Úsp šnost modelu na nepoužitých datech ze signálu 100001 vůči anotacím experta č. 3 je  

77,07 %. Podrobn jší hodnoty shody jsou v Tabulka 22. 

 Nové anotace (predikované) 

Původní anotace 
– Expert č. 3 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Kvalita 1 4450 741 0 

Kvalita 2 1186 2207 36 

Kvalita 3 18 0 2 

Tabulka 22: Matice zám n predikce v signálu 100001 vůči anotacím experta č. 3 
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Úsp šnost modelu na nepoužitých datech ze signálu 105001 vůči mediánu anotací je 84,60 %. 
Podrobn jší hodnoty shody jsou v Tabulka 23. 

 Nové anotace (predikované) 

Původní anotace 
– medián 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Kvalita 1 4 454 511 0 

Kvalita 2 818 2 856 0 

Kvalita 3 1 0 0 

Tabulka 23: Matice zám n predikce v signálu 105001 vůči mediánu anotací 

Úsp šnost modelu na nepoužitých datech ze signálu 105001 vůči anotacím experta č. 1 je  
83,18 %. Podrobn jší hodnoty shody jsou v Tabulka 24. 

 Nové anotace (predikované) 

Původní anotace 
– Expert č. 1 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Kvalita 1 4 104 861 0 

Kvalita 2 590 3 083 1 

Kvalita 3 1 0 0 

Tabulka 24: Matice zám n predikce v signálu 105001 vůči anotacím experta č. 1 

Úsp šnost modelu na nepoužitých datech ze signálu 105001 vůči anotacím experta č. 2 je  
85,05 %. Podrobn jší hodnoty shody jsou v Tabulka 25. 

 Nové anotace (predikované) 

Původní anotace 
– Expert č. 2 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Kvalita 1 4 394 571 0 

Kvalita 2 700 2 954 20 

Kvalita 3 1 0 0 

Tabulka 25: Matice zám n predikce v signálu 105001 vůči anotacím experta č. 2 

Úsp šnost modelu na nepoužitých datech ze signálu 105001 vůči anotacím experta č. 3 je  
77,11 %. Podrobn jší hodnoty shody jsou v Tabulka 26. 

 Nové anotace (predikované) 

Původní anotace 
– Expert č. 3 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Kvalita 1 4 833 132 0 

Kvalita 2 1 845 1 829 0 

Kvalita 3 1 0 0 

Tabulka 26: Matice zám n predikce v signálu 105001 vůči anotacím experta č. 3 
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Úsp šnost modelu na nepoužitých datech ze signálu 111001 vůči anotacím experta č. 1 je  
86,93 %. Podrobn jší hodnoty shody jsou v Tabulka 27. 

 Nové anotace (predikované) 

Původní anotace 
– Expert č. 1 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Kvalita 1 2 281 325 63 

Kvalita 2 370 5 181 317 

Kvalita 3 3 51 49 

Tabulka 27: Matice zám n predikce v signálu 111001 vůči anotacím experta č. 1 

Úsp šnost modelu na nepoužitých datech ze signálu 111001 vůči anotacím experta č. 2 je  

78,28 %. Podrobn jší hodnoty shody jsou v Tabulka 28. 

 Nové anotace (predikované) 

Původní anotace 
– Expert č. 2 

 Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 

Kvalita 1 2 435 190 44 

Kvalita 2 1 323 4 279 266 

Kvalita 3 10 44 49 

Tabulka 28: Matice zám n predikce v signálu 111001 vůči anotacím experta č. 2 

V Tabulka 29 je úsp šnost predikce na nepoužitých datech z jednotlivých signálů. Nejnižší 
úsp šnost má signál č. 100001, pokud bychom jej porovnávali s anotacemi experta č. 2. To je 
dáno tím, že expert č. 2 má oproti zbylým dv ma expertům více vzorků za azených do t ídy 
kvality 1. 

Úsp šnost Signál č. 100001  Signál č. 105001  Signál č. 111001 

Medián Expertů 76,30 % 84,60 % - 

Expert č. 1 70,63 % 83,18 %. 86,93 % 

Expert č. 2 67,44 % 85,05 % 78,28 % 

Expert č. 3 77,07 % 77,11 % - 

Prům r 72,86 % 82,48 % 82,61 % 

Tabulka 29: Úsp šnost predikce na nepoužitých datech 

Úsp šnost predikce klasifikace do t íd v signálu č. 100001 je nižší než v signálu 105001. I tak 
se pohybuje okolo 70 %, zatímco u signálu č. 105001 okolo 80 %. 
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9 Komprese kvalitních úseků 

Data byla komprimována podle t íd kvality. Komprese probíhá v pevném okn  o velikosti  
10 sekund. Tedy metoda může probíhat s drobným zpožd ním „real-time“. 

P i kompresi dat byly vymazány úseky s kvalitou 3. Pokud nejčast jší hodnotou v okn  byla 
kvalita 3, úsek byl smazán a již se s ním dále nepracovalo. Signály byly velmi kvalitní. I když 
se vybíraly signály, které byly zatížené rušením (nejvíce zarušený signál v databázi byl 
111001), rušení bylo v ádu jednotek %. Proto se vymazalo maximáln  okolo 1 % dat. Tento 
krok bude mít hlavn  význam p i kompresi signálů, které jsou více zatížené rušením.  

Ostatní data byla rozložena do 5 pásem pomocí dyadické vlnkové transformace. Byla 

aplikována vlnka ‚db2‘. Toto nastavení bylo zvoleno experimentáln . Dv  nejvyšší pásma byla 
vynulována. V t chto pásmech se nachází informace hlavn  o šumu. Jako výstupní hodnota se 
uložil počet nul v bitovém vyjád ení.  

Poté byly aplikovány dv  metody. P i první metod  se pouze vynulovaly 2 nejvyšší pásma  
a uložil se počet nul. Signál se uložil bitov  a dále se s ním nepracovalo.  

P i této metod  je k rekonstrukci signálu pot eba mít uložený počet nul ve vynulovaných 
pásmech, zbylá t i pásma v binární podob , informace o znaménku původního signálu a počet 
pásem vyjád ený bitov .  

P i druhé metod  se na bitov  vyjád ený signál zbylých pásem aplikovala metoda RLE, která 
počítá opakující se symboly. Výsledkem této metody je počet opakování 0 a 1, který je také 
vyjád en bitov . Není nutné ukládat vektor opakujících se prvků stačí, uložit pouze první prvek 
(0 a 1 se st ídají). To také sníží počet p enášených dat.  

P i metod  RLE pro následnou dekompresi je pot eba mít uložený počet nul ve vynulovaných 
pásmech, informace o znaménku původního signálu, počet bitů, který m l původní bitový 
signál a vektor opakování (vyjád ený rovn ž bitov ). 

Porovnání ukazuje, že vychází lépe metoda bez RLE. Pravd podobn  se v binárn  
vyjád eném signálu nevyskytují dlouhé ady stejných čísel (v tomto p ípad  0 nebo 1). P i 
porovnání účinnosti komprese byla vzata v úvahu všechna data, která se musí uložit pro 
následnou rekonstrukci signálu.  

P ístroj Faros má od výrobce deklarované rozlišení až 16 bitů/vzorek. Anotované signály m ly 
rozlišení nižší okolo 12 bitů/vzorek. Pro výpočet kompresního pom ru bylo používáno aktuální 
rozlišení signálu. Pokud by bylo použito rozlišení od výrobce, byl by kompresní pom r vyšší. 
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Komprimovaná data byla rekonstruována (viz Obrázek 29) a byly zjišt ny parametry, které se 
mohou použít k porovnání výsledků. Z obrázku je patrné, že komprese nezpůsobila ztrátu 
diagnostických informací a signál je hodnotitelný pro léka e. 

 

Obrázek 29: Porovnání původního a rekonstruovaného signálu 

Mezi parametry k porovnání pat í PRDN, MSE a kompresní pom r. Hodnocení komprese je  
v Tabulka 30. Tyto hodnoty byly vypočítány jako prům r hodnot vypočítaných v okn , kterým 
se signál prochází. 

 Signál č. 100001  Signál č. 105001  Signál č. 111001 

CF s RLE 2,0737 2,1670 2,0992 

CF bez RLE 3,0179 3,1489 3,0220 

PRDN 3,9958 3,8450 4,0830 

MSE 144,6916 284,6928 443,1178 

Smazáno 0,2431 % 0,0231 % 1,2037 % 

Tabulka 30: Porovnání komprese v signálů 

Podle [12] by m lo být PRDN menší jak 5 % aby byla zachována dostatečná kvalita signálu. Z výsledků 
je vid t, že maximální PRDN jsou cca 4 %. Tedy kvalita rekonstruovaného signálů bude dostačující. 
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10 Diskuze výsledků 

Z výsledků byla prokázána korelace mezi kvalitou EKG a pohybem (daty z ACC). Nikdy nelze 

dosáhnout 100 % úsp šnosti p i predikci skupin kvality pouze z ACC. Signál EKG může být 
zatížen rušením bez korelace s ACC, i naopak ACC může nabývat vysokých hodnot a EKG je 
bez rušení. Důvodem může být nap . špatný kontakt mezi elektrodou a kůží. Pokud se spodní 
elektroda začne odlepovat (nebo úpln  odlepí), ACC to vůbec nezaznamená, ale EKG je 
zarušeno (nebo může úpln  chyb t). 

Byla vytvo ena databáze 20 signálů v délce trvání 24 hodin. Z t chto signálů byly vybrány 3, 
které se segmentovaly do t í skupin kvality. Cílem je tyto signály umístit na PhysioNet, kde 
budou voln  dostupné, včetn  anotací a poskytnou referenci pro další vyvíjené algoritmy na 
určení kvality. Ostatní signály budou využívány na UBMI v rámci navazujícího výzkumu.  

V současné dob  neexistuje žádná podobná databáze. Jsou k dispozici pouze 10 sekundové 

EKG signály, kde se pouze rozhoduje, zda je úsek kvalitní či nikoliv. Neexistuje možnost, že 
signál je zatížen jen mírn  šumem (v této práci skupina 2), takový signál bude označený pouze 
jako nekvalitní nebo kvalitní. Delší signály nebudou mít po celou dobu jednu t ídu kvality, 
proto je nutná segmentace, ale žádný segmentovaný signál se v b žn  dostupných databázích 
nenachází. T i signály pro otestování p ípadných algoritmů není mnoho. Bylo by vhodné naši 
databázi ješt  rozší it i o další signály. Bohužel časová náročnost anotací neumožnila 
ohodnocení více signálů v rámci diplomové práce.  

Anotace byly provád ny subjektivn  experty, proto shoda mezi experty nikdy nebude 100 %. 

Aby byla zachována alespoň n jaká objektivnost anotací byl pro každý vzorek signálu zvolen 
jejich medián. I tak anotace nebudou zcela objektivní, pokud by signál hodnotil další expert, 
ud lal by hranice jednotlivých segmentů op t trochu jinak. Velmi pozitivní je, že se experti 
nikdy nezam nili t ídu kvality 1 a 3. Rozdíly mezi t mito skupinami byly tak obrovské, že nebyl 
žádný problém s jejich rozlišením.  

V signálu 105001 byla na začátku po dobu n kolika hodin odlepená elektroda, tato data jsou 
pro segmentaci EKG vycházející z ACC nepoužitelná. ACC nevykazoval žádné zvláštní 
hodnoty. Pro účely učení modelu klasifikace, kterým se zabývala tato práce, byla tato data 
odstran na. Velmi by totiž zkreslila hodnoty pro proces učení. Signál byl zachován v databázi 
UBMI v celé délce pro účely testování detekce šumu p ímo z EKG. 

Rozší ení databáze EKG signálů by bylo vhodné pro zvýšení robustnosti predikujícího modelu. 
Další možností by bylo, aby predikující model se učil z nových dat. Data by se mohla sbírat na 

nezávislém serveru „offline“ po prob hlé monitoraci pacienta. Model by se na t chto datech 

dál nezávisle učil nap . hlubokým učením a aktualizoval by aktuální model, který by se 
vyskytoval nap . v telefonu. 
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Vhodné by bylo, aby tento algoritmus, kvůli již zmín ným neodstranitelným nedostatkům 

ACC, byl použit v kombinaci s detektorem šumu, který vychází p ímo z EKG. Tím by se 
zvýšila celková p esnost segmentace. Navíc by se mohl použít jednodušší detektor šumu 
z EKG. Tím by se proces urychlil a nemusely by být tak vysoké nároky na za ízení, které signál 
zpracovává. 

Tématem k diskuzi je, kterou t ídu kvality komprimovat, a které signály odesílat na server. 
Možností je více, nap . smazat skupinu 3 a zbytek dat odeslat na telemedicínský server, již to 
by snížilo objem p enášených dat. Dále by pak mohly být komprimovány p enášené úseky 
pomocí různých algoritmů. V tomto algoritmu byla zvolena možnost komprimovat a p enášet 
t ídu kvality 1 i 2. Následnou filtrací a odstran ním šumu ve skupin  dv , by mohlo mít za 
následek zlepšení kvality signálu tak, že by mohl být p eklasifikován na skupinu 1 (ale to už by 
ACC nepoznal). V n kterých p ípadech by stačilo nap . jenom potlačit kolísání nulové izolinie. 
Tato filtrace by mohla být provedena až na serveru, kam se data odesílají. Proto byla v tomto 

algoritmu zvolena možnost komprimovat a p enášet skupinu 1 i 2. Další možností je 

nekomprimovat skupinu kvality 1 a odesílat ji na server v aktuální podob , aby se neztratila 

pot ebná diagnostická informace v signále. Léka  by si m l vždy stanovit k jakému účelu budou 

data pot ebovat a jak rychle je pot ebují obdržet. Podle toho by se komprese p izpůsobila jejich 

pot ebám, nap . ve sportovní medicín  pro určení TF by stačily první dv  t ídy kvality 

s výraznou kompresí, navíc u t chto dat p edpokládáme, že se bude vyskytovat hlavn  t ída 
kvality 2 a 3 díky pohybu. 

P i dlouhodobé monitoraci se kvalita signálu zhoršuje. Důvodem může být špatná vodivost 
elektrody a kůže po delší dob . U takových signálů má význam p enášet b hem monitorace jen 
kvalitní úseky, které jsou kontrolovány „real-time“ léka em. V p ípad  závažných arytmií může 
být zahájena léčba již v průb hu monitorace. Po stažení dat „offline“ po uplynulé monitoraci 
může léka  zkontrolovat celý záznam. 
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Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá automatickou segmentací signálu EKG na základ  kvality 
odhadnuté z akcelerometrických dat a kompresí kvalitních úseků. Prvním cílem práce bylo 
prostudovat možnosti segmentace signálu a následnou kompresi. 

Dále byly pomocí mobilního záznamníku nasnímány signály EKG a pohybové aktivity. 
Vzhledem k časové náročnosti snímání byla vytvo ena společná databáze EKG signálů, která 
je k dispozici na UBMI. Z této databáze byly vybrány t i 24hodinové signály, které byly 
hodnoceny autorkou práce a dalšími dv ma experty. Pro následné učení klasifikačního modelu 
pro segmentaci EKG podle kvality byl použit medián anotací.  

Data byla pro účely testování algoritmu rozd lena tak, že z každých 100 sekund záznamu ACC 
bylo odd leno 10 sekund bokem. Tato data nebyla použita p i učení modelu predikce. 

Bylo experimentáln  stanoveno 34 p íznaků, které byly vypočítány z akcelerometrických dat. 
Mezi tyto p íznaky pat í nap . prům r, medián, ale i složit jší p íznaky jako je MAD nebo 
upravený variační koeficient. 

Tyto p íznaky byly importovány do Statistics and Machine Learning Toolbox, kde prob hlo 
učení modelu na základ  anotací. Nejv tší úsp šnost m ly rozhodovací stromy, konkrétn  
bagged tree. 

Poté byly na prediktivní model aplikovány p íznaky z dat, které nebyly použity p i procesu 

učení. Úsp šnost na t chto datech se pohybovala cca od 70 % do 80 %. 

Poslední částí diplomové práce je komprese dat. Úseky velmi špatné kvality (tj. kvalita 3) byly 
vymazány. Na zbytek signálu byla aplikována vlnková transformace, která rozložila signál na 
5 pásem. Dv  nejvyšší pásma byla smazána (vynulována). Na zbylá pásma, která byla vyjád ena 
bitov , bylo použito proudové kódování. 

Pro budoucí použití tohoto algoritmu s modelem učení bude pot eba rozší it databázi 
anotovaných signálů, aby byl model robustn jší. P ípadn  by se model, na základ  nových dat, 
mohl neustále učit. 

Tento algoritmus by mohl pomoci určovat kvalitu EKG signálu spolu s algoritmy, které 
vycházejí pouze z EKG, a tím zvýšit jejich p esnost a účinnost. 
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