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ABSTRAKT 

Elektroencefalografie (EEG) je funkční vyšetření mozku. Pro zpracování EEG signálu 

dnes bývá hojně využívána automatizace výpočetní techniky, která výrazně ulehčuje 

rozbor velkého objemu dat. Cílem této studie je otestovat nelineární metodu redukce 

dimenze, pomoci určit vhodná kritéria pro popis EEG záznamu na základě skryté vnitřní 

struktury dat a porovnat výsledky s použitím lineární metody redukce dimenze. 

EEG záznam je segmentován a na ednotlivých segmentech je provedena analýza 

nezávislých komponent (ICA). Vzniklé nezávislé komponenty jsou popisovány kritérii 

a takto vzniklý prostor je následně redukován nelineární metodou t-disturbed Stochastic 

Neigbor Embedding (t-SNE) a lineární metodou – analýzou hlavních komponent (PCA). 

Klasifikační metodou DBSCAN je zhodnoceno, zda data popsaná těmito kritérii lze dělit 

do tříd popisující specifickou EEG aktivitu, šum či artefakty. 

Metoda PCA oddělila alfa aktivitu, beta aktivitu a oční artefakty u zdravých jedinců, 

u epileptických pacientů oddělila pouze komponenty reprezentující oční artefakty. t-SNE 

se jeví jako vhodnější pro analýzu dat pacientů s podezřením na epilepsii, u kterých byla 

oddělena epileptická aktivita a oční artefakty. Nelineární metoda se tedy prokázala jako 

vhodnější pro redukci dimenze EEG prostoru, ve kterém je více zastoupena 

nefyziologická aktivita. Jako vhodná kritéria pro popis různých EEG aktivit se jeví 

dominantní spektrální vrchol a vážený průměr frekvencí spektrální výkonové hustoty. 

Autokorelace se jeví jako vhodný příznak pro popsání očních artefaktů. 

Klíčová slova 

EEG, redukce dimenze, ICA, PCA, DBSCAN.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Electroencephalography (EEG) is used to diagnose diseases of the brain. EEG signal is 

very complex, hence for understanding are widely used several linear and non-linear 

processing techniques.  The aim of this study is to test linear dimension reduction and to 

help determine appropriate features to describe EEG signal based on hidden a inner data 

structure. 

In this study epileptic data and data of controls are analyzed in MATLAB, fieldtrip 

toolbox is used.  EEG signal is segmented on three minutes long segments, on which 

independent component analysis is performed (ICA). Independent components are 

described by five features. This five-dimensional space is reduced by nonlinear method  

t-distributed Stochastic Neighbour Embedding (t-SNE) and by linear method principal 

component analysis (PCA) on 2D. Finally, by classification method, DBSCAN is 

evaluated if it is possible to separate data to clusters describing any specific EEG activity 

or artifact.  

PCA appears to be better for analysis of controls – it has separated alpha activity, 

beta activity and eye artifacts, in the group of epileptic patients it has separated only eye 

artifacts. t-SNE appears to be more suitable for analyzing data from patients suspected of 

having epilepsy in which epileptic activity and eye artifacts were separated. Therefore, 

the nonlinear method has proven to be more suitable for reducing the EEG dimension in 

which the non-physiological activity is more represented. Dominant spectral peaks and 

weighted average frequencies of spectral power density appear to be suitable features for 

describing different EEG activities. Autocorrelation appears to be a suitable symptom for 

describing eye artifacts. 

Keywords 

EEG, dimension reduction, ICA, PCA, DBSCAN. 
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Seznam symbolů a zkratek 

Seznam symbolů 

Symbol Jednotka Význam 

𝑠(𝑡) - Statisticky nezávislé zdroje 

�̂�(𝑡) - Odhad statisticky nezávislých zdrojů 

𝑥(𝑡) - Pozorované signály 

𝐴 - Směšovací matice 

𝑊 - Oddělovací matice 

𝑚 - Průměrný vektor daných signálů 

𝑥𝑐 - Centrované pozorování 

𝑥𝑤 - „Whitened“ vektor 

𝐼 - Jednotková matice 

𝑓𝑠(𝑠) - Hustota pravděpodobnosti signálu 

𝐼(𝑠) - Společná informace – popisuje závislost zdrojů signálu  

𝐽(𝑠) - Negentropie  

𝐶𝑠𝑠  - Korelační matice 

𝐾 - Kovarianční matice 

𝑋 (𝐼 × J) - Matice vzorků  

𝑇 (𝐼 × 𝑀) - Matice skóre 

𝐸𝑉 - Množství rozptylu 

𝐶𝐸𝑉 - Kumulativní množství rozptylu 

𝐼𝑊𝑀𝐹 - Vážený průměr všech frekvencí spektrální výkonové 

hustoty 

𝐴𝑐 - Autokorelace 

𝐹𝑐 - Ohnisková topografie 

𝐹𝑇𝑐 - Ohnisková aktivita 

 𝑓𝑠 Hz Vzorkovací frekvence 

𝑝𝑖|𝑗  - Podobnost dvou bodů ve vysokodimenzionálním prostoru 

𝑞𝑖|𝑗  - Podobnost dvou bodů v nízkodimenzionálním prostoru 

 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

EEG Elektroencefalografie 

ICA Analýza nezávislých komponent 

ICA-DR Analýza nezávislých komponent – redukce dimenze 

PCA Analýza hlavních komponent 

LDA Lineární diskriminační analýza 

MMC Maximum margin criterium 

SVM Podpůrné vektorové stroje 

VD Virtuální dimensionalita 

MNF Minimum noise fraction 

t-SNE t-disturbed Stochastic Neigbor Embedding 

k-NN Klasifikace k-nejbližších sousedů 
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k-means Klasifikace k-průměrů 

DBSCAN Hustotně založená prostorová klasifikace s šumem 

FA Faktorová analýza 

SVD Singulární rozklad 

BSS Slepá separace zdrojů 

EVD Dekompozice matice na vlastní čísla 

Z-score Standardizované skóre – metoda normalizace 
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1 Úvod 

Elektroencefalografie (EEG) je funkční vyšetření mozku, které je využíváno 

v diagnostice. Abychom z EEG signálu extrahovali užitečné informace, je třeba jej 

vhodně předzpracovat. Při vyšetření nezískáme pouze užitečný signál, ale také artefakty 

a šum. Takto vzniklý vícedimenzionální EEG prostor se obtížně analyzuje. Pro tyto účely 

lze využít metody redukce dimenze dat, které se využívají také například ve strojovém 

učení, genetice a rozeznávání vzorů v obraze. Je to proces, který vede k získání pouze 

těch dimenzí, které nesou nejvíce užitečných informací o daném signálu. 

Kritéria (příznaky) popisují specifickou vlastnost EEG signálu. Obvykle popisují 

vlastnosti jednotlivých EEG segmentů (kratší úseky signálu s podobnými vlastnostmi). 

V této práci aplikuji kritéria na jednotlivé komponenty získané analýzou nezávislých 

komponent (ICA). Tato metoda rozděluje data na statisticky nezávislé zdroje signálu – je 

schopná oddělit komponenty reprezentující například oční artefakty či fyziologickou 

aktivitu. 

 Kritérií existuje nepřeberné množství. Tato práce by měla pomoci určit kritéria, která 

jsou vhodná pro specifikaci určité EEG aktivity nebo artefaktu. Pro svou práci jsem 

zvolila pět kritérií popisující nezávislé komponenty – dvě z frekvenční oblasti a tři 

z časové. Použitím kritérií vzniká pěti dimenzionální prostor. 

Více jak tří dimenzionální prostor je obtížné si představit a dále analyzovat.  Existují 

lineární a nelineární metody redukce dimenze dat, které si kladou za cíl snížit dimenzi 

datové sady. V této práci využívám jako zástupce nelineárních metod – metod 

 t-distributed Stochastic Neighbor Embedding, jako zástupce lineárních metod redukce 

dimenze dat ICA a analýzu hlavních komponent (PCA). 

1.1 Přehled současného stavu 

Jsou dva možné přístupy k redukci dimenze na základě příznaků: výběr příznaků 

a extrakce příznaků. Výběr příznaků je založen na výběru důležitých příznaků z celého 

příznakového prostoru. Extrakce příznaků je založena na získání nových příznaků 

z informací, které jsou obsaženy v původních datech – například analýza hlavních 

komponent (PCA) či lineární diskriminační analýza (LDA). [1]  

Autoři v [2] se dívali na EEG signál jako na vektory příznaků, jejichž dimenzi 

redukovali třemi různými metodami redukce dimenze dat – PCA, Maximum Margin 

Criterium (MMC) a LDA. Takto vzniklý prostor poté klasifikovali. Autoři v [3] redukci 

dimenze EEG signálu využili PCA, LDA a analýzu nezávislých komponent (ICA). 

Příznaky, které těmito metodami získali použili jako vstupní data do podpůrných 
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vektorových strojů (SVM) se dvěma diskrétními výstupy – epileptická a normální 

aktivita.   

Autoři v [4] porovnávají použití PCA redukce dimenze před použitím ICA, použití 

pouze ICA a použití pouze PCA metody. ICA získává na popularitě ve zpracování 

biologických signálů. ICA zahrnuje extrakci a separaci statisticky nezávislých zdrojů 

biosignálu [5]. Autoři v [6] představují analýzu nezávislých komponent jako přístup 

pro redukci dimenze dat (ICA-DR). Aby ICA-DR byla efektivní, představují virtuální 

dimensionalitu (VD) pro určení počtu dimenzí potřebných k uchování užitečných 

informací. Také vyvíjí kritéria a algoritmy pro určení významnosti informací obsažených 

v každé nezávislé komponentě generované pomocí ICA. Dále porovnali tři techniky 

redukce dimenze dat – PCA, Minimum Noise Fraction (MNF) a dané ICA. 

Většina do této doby používaných metod redukce dimenze dat je lineární, autoři v [7] 

využívají nelineární metodu redukce dimenze – parametrickou metodu t-distibuted 

Stochastic Neighbor Embedding (p. t-SNE). Danou metodu využili také autoři v [8] 

pro detekci epileptické aktivity. Autoři v [9] využívají tutéž nelineární metodu redukce 

dimenze na příznaky ve frekvenční doméně z EEG kanálů, které přispívají nejvíce 

k rozlišení epileptické aktivity. Následně využívají a k-nejbližších sousedů (k-NN) 

klasifikace pro rozlišení dané epileptické aktivity. 

1.2 Cíl práce 

Cílem této práce je otestovat nelineární metodu redukce dimenze na signálu EEG bez 

předchozích znalostí. Nejprve využiji analýzu nezávislých komponent – ICA, která 

rozdělí signál na jednotlivé nezávislé zdroje (komponenty) a umožňuje tak sledovat 

skrytou vnitřní strukturu dat. Jednotlivé nezávislé zdroje popíši pomocí pěti běžně 

využívaných kritérií. Takto vzniklý prostor budu dále promítat do 2D zobrazení pro 

vizualizaci si podobných struktur. V této práci využívám jako nelineární metodu t-SNE 

a jako zástupce lineárních metod PCA. Nakonec zhodnotím, zda data popsané těmito 

kritérii lze rozdělit do tříd popisující specifickou EEG aktivitu, šum či artefakty. Tento 

přístup může přispět k určení vhodných kritérií pro popis EEG záznamu pomocí skryté 

vnitřní struktury dat. Lékař by poté nebyl zatěžován výběrem vhodných kritérií a zároveň 

by měla být minimalizována chyba vzniklá aplikací nevhodných popisných kritérií. 
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2 Teoretická část 

2.1 Elektroencefalogram 

Elektroencefalogram (EEG) je záznam elektrické aktivity mozku, která vzniká 

v důsledku činnosti neuronů. O první záznam elektrické aktivity mozku se zasloužil 

německý psychiatr Hans Berger v roce 1924 [10]. 

 Elektroencefalografie od té doby zažila dynamický vývoj. Využívá se běžně jako 

standardní funkční vyšetření mozku, avšak v dnešní době bývá doplňována modernějšími 

metodami jako je magnetická rezonance. Výhodou EEG vyšetření oproti těmto metodám 

jsou nižší náklady, vyšší rychlost vyšetření a možnost dlouhodobých záznamů. 

Pro zpracování EEG záznamů (obzvláště dlouhodobých) dnes bývá hojně využívá 

automatizace výpočetní techniky, která výrazně ulehčuje rozbor velkého objemu dat. Na 

poli zpracování EEG záznamu se dnes dostávají ke slovu metody umělé inteligence. 

Zatím využití výpočetní techniky pro analýzu EEG signálu neumožňuje plně automatické 

zpracování, neustále je nutná intervence lékaře. [11; 10] 

2.1.1 EEG signál 

Popis EEG záznamu vychází nejčastěji z frekvenčních spekter získaných Fourierovou 

transformací. Rozdělují se do čtyř základních frekvenčních pásem lišících se frekvencí 

i amplitudou, viz Obrázek 2.1. [11; 10] 

Amplitudový rozsah EEG je 2–100 μV (až 300 při epileptických záchvatech). 

Frekvenční rozsah je až do 180 Hz, nejvíce výkonu se nachází mezi 0,5–30,0 Hz. [12] 

Delta pásmo (0,5–4,0 Hz) je patologickým projevem u dospělého bdělého člověka. 

Má vysokou amplitudu až 150 μV – čím větší amplituda, tím větší patologický význam. 

U dětí do 1 roku života a dospělých při spánku a hypnóze je výskyt delta vln v normě. 

[11; 10] 

Theta pásmo (4,0–8,0 Hz) se u zdravých osob objevuje zejména v temporální oblasti. 

Nejčastěji provází stavy těsně před usnutím. Za patologii se považuje, pokud jeho 

amplituda je dvakrát vyšší než alfa pásma. [11; 10] 

Alfa pásmo (8,0–13,0 Hz) je nejvýznamnější složkou EEG u dospělého člověka. 

Nachází se v okcipitální oblasti. Amplituda vln alfa bývá 20–50 μV. Nejlépe viditelná je 

alfa aktivita při zavřených očích bdělého člověka, tlumí se jejich otevřením a duševní 

činností. [11; 10] 

Beta pásmo (13,0–30,0 Hz) je dominantní při bdělém stavu s otevřenýma očima. 

Je typické pro soustředění. Amplituda vln beta je obvykle 10–30 μV, převládá nad 

frontálními laloky. [11; 10] 
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Mimo základních EEG rytmů se mohou v EEG signálu objevovat nestacionarity 

významné pro diagnostiku, tzv. grafoelementy. Například grafoelement složený z hrotu 

a vlny má souvislost s epileptickým záchvatem. [11] 

 

Obr. 2.1: Frekvenční spektra EEG signálu a epileptické grafoelementy [10]. 

V EEG záznamu se kromě užitečného signálu mohou objevit také potenciály 

bez vztahu ke snímanému signálu a tím působící rušivě, tzv. artefakty. Artefakty mohou 

být biologické povahy způsobené samotným pacientem, například svalové artefakty, 

pohyb očí, potní artefakt. Dále mohou být způsobeny okolím – síťový brum o 50 Hz  – 

či špatným kontaktem elektrody.  [11; 13]  

2.1.2 Sběr a předzpracování dat 

Elektroencefalografický záznamový systém se sestává z následujících částí: elektrody 

s vodivým gelem, zesilovač, analogově digitální převodník, analogové filtry a záznamové 

médium [14]. 

Elektrody využívané pro EEG záznam bývají typicky argentchloridové. 

Pro multikanálové montáže jsou v klinické praxi preferovány EEG čepice, které v sobě 

mají jednotlivé elektrody zabudované. Nejčastější umístění elektrod na skalpu hlavy 
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je systém 10–20. Jedná se o standardizovaný systém umístění elektrod, který zajišťuje 

rovnoměrné pokrytí všech částí mozku. Umístění elektrod je znázorněno jejich 

pojmenováním dle částí mozku: F (frontální), C (centrální), T (temporální), P (parietální), 

O (okcipitální) a referenční elektrody A (často uši). [14] 

Měření signálu může probíhat v jedné z několika montáží. Unipolární je základní 

zapojení elektrod vůči referenční. Bipolární montáž měří rozdíl potenciálu mezi dvěma 

sousedními elektrodami. Dále existuje zapojení se společnou elektrodou (také averaged 

reference – AVG), kdy snímáme potenciál vůči průměru všech elektrod. [12] 

Signál je dále zesílen a převeden do digitálního (číslicového) tvaru. Signál je nejprve 

filtrován tzv. antialiasingovým filtrem. Jedná se o dolní propust o mezní frekvenci menší 

než polovina vzorkovací frekvence. Signál je poté vzorkován – získáváme okamžité 

hodnoty signálu v pravidelných intervalech. Při vzorkování musí být dodržen vzorkovací 

teorém – vzorkovací frekvence musí být minimálně dvakrát větší než nejvyšší frekvence 

obsažená v signálu. Konečně je signál kvantován a kódován. Amplitudy vzorků 

se kvantují po kvantech daných počtem bitů převodníku do zvolených úrovní, ty se pak 

vyjádří v dané číselné soustavě (př. dvojkové). Signál je dále před začátkem zpracování 

filtrován, aby se zachovaly pouze složky signálu nesoucí užitečnou informaci. Obecné 

schéma digitálního elektroencefalografu je znázorněno na Obrázku 2.2. [12; 14] 

 

 

Obr. 2.2: Schéma digitálního EEG přístroje [12]. 

2.2 Zpracování EEG signálu 

EEG záznam je z technického hlediska stochastický kvazi-stacionární signál. Epochy 

signálu do 10 sekund lze považovat za stacionární. Pro tyto účely je signál segmentován. 
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Považujeme ho za ergodický signál – jeho charakteristiky lze stanovit z jedné realizace. 

Po předzpracování je signál analyzován a klasifikován. [12] 

2.2.1  Výpočet kritérií 

Analýza signálu obvykle spočívá v popsání užitečného signálu množinou parametrů 

(kritérií). Statistické vlastnosti EEG signálu závisí na čase i prostoru, z toho důvodu 

se kritéria počítají nejčastěji na stacionárních úsecích – segmentech. [12] 

Kritérií (příznaků), které můžeme spočítat, je velké množství. Pro výpočet lze využít 

statistické metody i některé transformace. Příznaky mohou být v časové oblasti, může 

se jednat o spektrální analýzu či například o vlnkovou transformaci [15]. Následuje 

přehled některých příznaků, které bývají často využívány [12; 15]: 

• Odhad střední hodnoty, směrodatné odchylky a rozptylu, 

• minimální a maximální hodnota, medián, 

• maximální hodnota první a druhé derivace v signálu, 

• počet průchodů signálu nulou, 

• absolutní a relativní výkon základních EEG rytmů, 

• dominantní spektrální vrchol, 

• střední frekvence vážená intenzitou, 

• koherence a vzájemná korelace jednotlivých elektrod, autokorelace, 

• energie vlnky, 

• entropie, 

• hjorthovy parametry. 

2.2.2 Klasifikace 

Pomocí klasifikačních algoritmů je možné zařadit jednotlivé objekty do různých tříd. 

V rámci EEG se klasifikace využívá pro roztřídění jednotlivých segmentů dle podobnosti 

jejich charakteristik. Jednotlivé třídy mohou odpovídat například některému artefaktu, 

epileptické aktivitě či EEG pásmu. Klasifikaci je možné dělit dle více kritérií. Dle 

učebních modelů se v základu dělí na učení s učitelem a učení bez učitele. 

Učení s učitelem 

Jedná se o klasifikační metody, které jsou trénovány z vnějšku. Klasifikátor je naučen za 

pomoci trénovací množiny – klasifikátoru poskytneme informaci o charakteristikách 

jednotlivých segmentů a jejich zařazení do tříd. Tyto segmenty jsou považovány za 

etalony. Příchozí objekt je porovnán s etalonem a identifikován učitelem ve fázi učení. 

Umožňuje on-line klasifikaci. Mezi tyto metody patří neuronové sítě a k-nejbližších 

sousedů (k-NN). [12] 
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Učení bez učitele 

Tyto klasifikační metody nejsou trénovány z vnějšku – neposkytujeme žádnou trénovací 

množinu. Učení je založeno pouze na informacích získaných v procesu učení.  Příkladem 

takové klasifikace je například shluková analýza, která hledá přirozenou strukturu dat. 

Nevýhodou této metody je nemožnost on-line klasifikace. Mezi shlukové analýzy patří 

k-means a DBSCAN. [12] 

2.3 Redukce dimenze 

Abychom pochopili dynamické chování milionů propojených neuronů využíváme 

lineární a nelineární metody zpracování dat a korelaci s fyziologickými událostmi.  

Jelikož elektroencefalografickým vyšetřením získáme vysoko-rozměrná data, která 

se obtížně analyzují, přistupujeme k redukci dimenze. [15] 

Redukce dimenze je proces zachování pouze těch dimenzí, které jsou důležité pro 

naši další analýzu. Zároveň umožňuje vizualizaci dat do 2D prostoru pro lehčí pochopení 

dat a pro zlepšení přesnosti dalšího zpracování či klasifikace dat [8; 1]. Redukce dimenze 

je možná, jelikož velké množství naměřených proměnných spolu koreluje a jelikož 

měřením často získáme proměnné vzniklé šumem [16]. 

Vedle rozdělení metod redukce dimenze na výběr příznaků a extrakci příznaků 

rozlišujeme dvě hlavní metody redukce dimenze: lineární a nelineární. Lineární metody 

jsou jednodušší a lehčí pro implementaci než novější metody užívající nelineární 

transformace. Zástupci lineárních metod redukce dimenze jsou například analýza 

hlavních komponent (PCA), analýza nezávislých komponent (ICA), faktorová analýza 

(FA) či singulární rozklad (SVD) Na druhou stranu, mnoho souborů dat nepochází 

z normálního rozdělení. Proto byly vyvinuty nelineární metody redukce dimenze: metoda 

hlavních křivek (principal curve), samo-organizující mapy (self organising maps), 

či nelineární metoda založena na sousedních vzorcích: t-Distributed Stochastic Neighbor 

Embedding (t-SNE). [8; 17]
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3 Metody 

3.1 Data 

Data používaná v této práci zahrnují 6 pacientů trpících epilepsií a 10 pacientů v kontrolní 

skupině. Testovaní pacienti byli muži a ženy ve věku 19–58 let. Data byla získána na 

základě návrhu, který byl schválen etickou komisí Nemocnice Na Bulovce. EEG data 

jsou devatenáctikanálové ambulantní záznamy měřené v Nemocnici Na Bulovce ve 

standardizovaných podmínkách. Pro měření byl využit systém 10–20 s referenčními 

elektrodami na ušních lalůčcích. Záznam byl pořízen na digitálním systému Brain-Quick 

(Micromed S.p.A). Délka záznamu je v rozsahu mezi 15 a 54 minutami. Vzorkovací 

frekvence pacientů s epilepsií je 128 Hz. Vzorkovací frekvence pacientů bez epilepsie je 

256 Hz. Senzitivita záznamu byla 100 μV na 10 mm. Impedance elektrod nebyla větší 

než 5 kΩ. Data byla filtrována dolní propustí s mezní frekvencí 45 Hz. Data jsou 

analyzovaná v zapojení se společnou elektrodou (average montage). 

3.2 Program MATLAB 

Pro účely práce jsem využívala program MATLAB R2015a včetně toolboxu Fieldtrip, 

který je vytvořen pro analýzu zejména biologických signálů. 

3.3 Redukce dimenze 

Pacientská data byla rozdělená do dvou skupin – pacienti trpící epilepsií a kontrolní 

skupina. Tyto skupiny byly analyzovány zvlášť.  

Nejprve byl každý záznam rozdělen na fixní tříminutové úseky. Na každém takto 

získaném úseku byla provedena analýza nezávislých komponent. Analýza nezávislých 

komponent se prokázala jako efektivní metoda řízená daty pro analýzu EEG signálu [4].  

Nezávislé komponenty získané z tříminutových úseků byly následně vloženy do 

společné matice, kde počet řádků odpovídá počtu nezávislých komponent získaných ze 

záznamů všech pacientů. Pro každý řádek matice (pro každou komponentu) bylo 

vypočteno pět kritérií, viz kapitola 1.9 Kritéria. Takto získaný EEG prostor byl dále 

redukován t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding a analýzou hlavních 

komponent. 

3.3.1 Analýza nezávislých komponent 

EEG data jsou jednoduše kontaminována signály, které nejsou neurologického původu – 

artefakty a šum. Analýza nezávislých komponent na rozdíl od transformací založených 

na korelaci (analýza hlavních komponent) snižuje statistickou závislost signálů. ICA 
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nebyla vyvinuta jako technika redukce dimenze, ale rozděluje signál na jednotlivé 

komponenty či na jednotlivé statisticky nezávislé zdroje signálu. To znamená, že je 

schopná rozdělit signál na komponenty, z nichž některá reprezentuje například oční 

artefakt, síťový brum nebo špatnou elektrodu. Odstranění takovýchto komponent dimenzi 

EEG prostoru redukuje. Autoři v [6] se blíže zabývají výběrem nezávislých komponent 

z hlediska jejich významu a využitím ICA k redukci dimenze. [5; 18; 19]  

ICA model 

Obecný model analýzy nezávislých komponent předpokládá, že zdroje jsou generovány 

lineární transformací, kde se může objevit přidaný šum. Máme 𝑁 statisticky nezávislých 

zdrojů, 𝑠𝑖(𝑡), 𝑖 = 1, … , 𝑁. Předpokládáme, že zdroje samy nemohou být přímo 

pozorovány a každý signál, 𝑠𝑖(𝑡), je realizací fixního rozdělení pravděpodobnosti 

v časovém okamžiku 𝑡. Dále předpokládáme, že signál je pozorován 𝑁 senzory, poté 

získáme 𝑁 pozorovaných signálů 𝑥𝑖(𝑡), 𝑖 = 1, … , 𝑁, které jsou směsí zdrojů. Základní 

podmínkou je, že senzory musí být prostorově rozmístěny tak, že každý senzor 

zaznamená jinou směs zdrojů. Pak můžeme model směšovacího procesu zapsat jako [20] 

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑠(𝑡),          (1) 

kde 𝐴 je neznámá směšovací matice, 𝑥(𝑡) je pozorovaný signál a 𝑠(𝑡) je signál zdroje. 

Tato technika se využívá pro slepou separaci zdrojů (BSS), slepou, jelikož nemáme 

žádnou předchozí informace o směšovací matici a samotných zdrojích. [20] 

Cílem je obnovit původní signály zdroje, 𝑠𝑖(𝑡), z pozorovaných signálů 𝑥𝑖(𝑡). 

Nejprve získáme „oddělující matici“, kde 𝑊 = 𝐴−1, ze které získáme odhady 

zdrojů �̂�(𝑡) [20]: 

�̂�(𝑡) = 𝑊𝑥(𝑡)                 (2) 

Na Obrázku 3.1 je znázorněno schéma směšovacího a oddělujícího procesu při slepé 

separaci zdrojů. 

 

Obr 3.1: Blokový diagram slepé separace zdrojů [20] (Unknown Source Signals – Neznámý 

signál zdroje, Mixing Matrix – Směšovací matice, Recorded Signals – Pozorované signály, Un-

mixing Matrix – „Oddělující matice“, Separated Signals – Odhady zdrojů). 
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Předpoklady 

ICA požaduje na rozdíl od jiných přístupů k separaci zdrojů relativně málo předpokladů 

pro zdroje a pro směšovací proces. 

• Uvažované zdroje jsou statisticky nezávislé. 

• Nezávislé komponenty nemají Gaussovo rozdělení. 

• Směšovací matice je invertibilní (regulární). 

Pokud jsou splněny tyto tři předpoklady, pak lze provést odhad nezávislých 

komponent. [20] 

Předzpracování 

Před samotným ICA algoritmem se provádí centrování dat a „whitening“. Centrování 

zahrnuje odečtení průměrného vektoru 𝑚 = 𝐸{𝑥} daných signálů od jednotlivých 

signálů. Tím získáme „centrované“ pozorování: [20] 

𝑥𝑐 = 𝑥 − 𝑚       (3) 

Tento krok zjednodušuje ICA algoritmus předpokladem nulového průměru. 

Oddělující matice zůstane nezměněná pro centrovaná data. Odhady skutečných dat, tedy 

získáme pomocí následujícího vztahu [20]: 

�̂�(𝑡) = 𝐴−1(𝑥𝑐 + 𝑚).             (4) 

Dalším krokem je „data whitening“. To zahrnuje lineární transformaci dat tak, že 

pozorované signály jsou nekorelované, mají jednotkový rozptyl a nová směšovací matice 

je ortogonální. Pokud je 𝑥𝑤 „whitened“ vektor můžeme předpokládat, že [20]: 

𝐸{𝑥𝑤𝑥𝑤
𝑇 } = 𝐼,         (5) 

kde 𝐸{𝑥𝑤𝑥𝑤
𝑇 } je kovariance matice 𝑥𝑤 a 𝐼 je jednotková matice. ICA algoritmus není 

citlivý k rozptylu nezávislých komponent, takže lze předpokládat, že zdrojový signál je 

„white“ [20]: 

𝐸{𝑠𝑠𝑇} = 𝐼.         (6) 

Jednoduchá metoda „data whitening“ je rozložení matice signálů na vlastní čísla 

(EVD). Tato metoda je blíže popsána v [20]. Tento krok sníží počet parametrů, které 

budou určovány z 𝑛2 na 
𝑛(𝑛−1)

2
.  

Fast ICA 

Pro svou práci jsem využila algoritmus fast ICA, který je implementován ve Fieldtrip 

toolboxu pro MATLAB. Fast ICA je algoritmus s fixním bodem, který využívá statistiky 

vyššího řádu k získání nezávislých zdrojů. Využívá jednoduché odhady negentropie 

založené na principu maximální entropie. Negentropii je možno chápat jako míru 

„nenormálnosti“ (ne-normálního rozložení). Algoritmus s fixním bodem je založen na 

společné informaci, která může být zapsána jako: [20] 
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𝐼(𝑠) = ∫ 𝑓𝑠(𝑠)𝑙𝑜𝑔
𝑓𝑠(𝑠)

∏ 𝑓𝑠𝑖(𝑠𝑖)

𝑑𝑠,                                            (7) 

kde 𝑓𝑠 jsou hustoty pravděpodobnosti. Tento vztah vlastně vyjadřuje závislost 

proměnných. Výsledek analýzy nezávislých komponent je získán minimalizací společné 

informace. Pro fast ICA algoritmus můžeme přepsat předchozí rovnici jako: [20] 

𝐼(𝑠) = 𝐽(𝑠) − ∑ 𝐽𝑠𝑖
+

1

2
𝑙𝑜𝑔

∏ 𝐶𝑖𝑖

𝑑𝑒𝑡𝐶𝑠𝑠
𝑖 ,                                       (8) 

kde �̂� = 𝑊𝑥, 𝐶𝑠𝑠 je korelační matice, 𝐽 je negentropie a 𝑐𝑖𝑖 je i-tý diagonální prvek 

korelační matice. Poslední člen rovnice je nulový, jelikož předpokládáme, že 𝑠𝑖 jsou 

nekorelované. První člen je konstanta, kvůli invarianci negentropie. Problém je tedy 

redukován na maximalizaci negentropie každé komponenty. Algoritmus je kompletně 

popsán v [21]. 

3.3.2 Analýza hlavních komponent 

Pro konečnou redukci dimenze byla zvolena analýza hlavních komponent (PCA). Jedná 

se o lineární techniku vyvinutou v roce 1993. V programovém prostředí MATLAB jsem 

využila PCA metodou singulárního rozkladu. Podrobný princip analýzy hlavních 

komponent je popsán v [22]. 

Analýza hlavních komponent metodou singulárního rozkladu 

Základním principem této metody je projekce dat do redukovaného prostoru 

definovaného ortogonálními hlavními komponentami. Hlavní komponenty jsou lineární 

kombinací originálních dat, seřazenou dle velikosti rozptylu. Prvních pár hlavních 

komponent zachovává tedy většinu odchylek přítomných ve všech původních 

proměnných. To umožňuje vybrat takové množství hlavních komponent, že snížíme 

dimenzi datové sady, ale zachováme co největší možnou odchylku v množině dat. [23] 

Koeficienty proměnných pro určení hlavních komponent jsou uloženy v loading 

matici. Máme sadu 𝐼 vzorků a 𝐽 proměnných ve dvourozměrné matici 𝑋 (𝐼 × J), význam 

hlavních komponent (loading) se vypočítá singulárním rozkladem (SVD) kovarianční 

matice 𝐾: [23] 

𝐾 =
𝑋𝑇𝑋

𝐼−1
= 𝐿𝑆2𝐿𝑇 = 𝑍𝛬𝑍𝑇 ,                                        (9) 

kde 𝑍 (𝐽 × 𝐽) je ortogonální matice, 𝑆 (𝐽 × 𝐽) je diagonální matice s nenulovými 

singulárními hodnotami na její diagonále a 𝐿 (𝐽 × 𝐽) je loading matice, jejíž 𝑗-tý sloupec 

je vlastní vektor a obsahuje koeficienty 𝐽 proměnných pro definici 𝑗-té hlavní 

komponenty. 𝛬 je diagonální matice, která obsahuje nezáporná vlastní čísla 

(𝜆) uspořádaná sestupně. Každé vlastní číslo kóduje rozptyl vztahující se k odpovídající 

komponentě. Z vlastních čísel lze vypočítat množství rozptylu (𝐸𝑉) a kumulativní 

množství rozptylu (𝐶𝐸𝑉) přidružené ke každé 𝑚-té komponentě: [23] 
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𝐸𝑉𝑚 =
𝜆𝑚

∑ 𝜆𝑗
𝐽
𝑗´1

               (10) 

𝐶𝐸𝑉𝑚 =
∑ 𝜆𝑗

𝑚
𝑗´1

∑ 𝜆𝑗
𝐽
𝑗´1

                (11) 

Uvažujme, že pouze 𝑀 významných komponent je zachováno v PCA modelu, pak 

se rozměry loading matice 𝐿 sníží z (𝐽 × 𝐽) na (𝐽 × 𝑀) a vzorky tímto promítnuty do 

nízko-dimenzionálního prostoru definovaného významnými komponentami [23]: 

𝑇 = 𝑋𝐿,  (12) 

kde 𝑇 (𝐼 × 𝑀) je matice skóre, která na každém 𝑚-tém sloupci shromažďuje souřadnice 

𝐼 vzorků do 𝑚-té hlavní komponenty [23]. 

3.3.3 t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding 

Jako zástupce nelineární metod redukce dimenze byl zvolen t-Distributed Stochastic 

Neighbor Embedding (t-SNE). Algoritmus t-SNE není v MATLAB přímo 

implementován, je ale volně ke stažení na stránkách svého autora [24]. Jedná se 

o algoritmus, který nepředpokládá normální rozložení dat a je využíván pro zobrazení 

vysokodimenzionálních biologických dat. [8] 

t-SNE minimalizuje rozdíl mezi sdruženým vysokodimenzionální 

a nízkodimenzionální rozložením dat. Tím zachovává klíčové vztahy mezi jednotlivými 

body dat.  Předpokládejme, že 𝑋 = [𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑁]𝑇 představuje vysokodimenzionální 

dataset s 𝑁 pozorováními (jednotlivé body v prostoru) a 𝑥𝑖 značí M-dimenzinální  

𝑥𝑖 =  [𝑥𝑖,1, … 𝑥𝑖,𝑀] body dat. Hlavním cílem je určit odpovídající dvoudimenzionální 

prostor 𝑦𝑖 = [𝑦𝑖,1, 𝑦𝑖,2] tak, že pozorování s podobnými vlastnostmi jsou zobrazeny blíže 

ve dvou dimenzích. Takto získané dimenze (SNE1 a SNE2) nejsou žádné z originálních 

dimenzí, jedná je o nové dimenze, které jsou vytvořeny podobnými/rozdílnými 

pozorováními z vysokodimenzionálního prostoru. [8] 

Definujme 𝑝𝑖,𝑗 jako pravděpodobnost vzdálenosti ve vysokodimenzionálním 

prostoru. Cílem je vypočítat 𝑝𝑖,𝑗 mezi každým párem tak, pokud 𝑥𝑖 a 𝑥𝑗 jsou podobné 𝑝𝑖,𝑗 

se zvýší. Podobnost mezi pozorováními 𝑥𝑖 a 𝑥𝑗 je definována podmíněnou 

pravděpodobností 𝑝𝑖|𝑗: [25] 

𝑝𝑖|𝑗 =
𝑒

−𝑑(𝑥𝑖,𝑥𝑗)
2

/2𝜎𝑖
2

∑ 𝑒−𝑑(𝑥𝑖,𝑥𝑘)
2

/2𝜎𝑘
2

𝑘≠𝑖

                       𝑝𝑖|𝑖 =  0,                                 (13) 

kde 𝜎𝑖 značí gaussovo rozložení s centrem 𝑥𝑖. 𝑑(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = ‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗‖ značí euklidovskou 

vzdálenost mezi těmito pozorováními. 𝑝𝑖,𝑗 je považováno za symetrickou funkci 

𝑝𝑖|𝑗  a 𝑝𝑗|𝑖: [8] 

𝑝𝑖,𝑗 =
𝑝𝑖|𝑗+𝑝𝑗|𝑖

2𝑁
                                                      (14) 
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Takto je vytvořena celá množina sdružených pravděpodobností 

𝑃 =  {𝑝1,1, 𝑝1,2, … , 𝑝𝑁,𝑁}. Podobně tak 𝑞𝑖,𝑗 definuje podobnosti dvou pozorování 

v nízkodimenzionálním prostoru. Je potřeba co nejvíce oddělit vzdálená pozorování 

v nižší dimenzi kvůli správnému zobrazení „sousedství“ každého pozorování. Je využito 

t-studentovo rozdělení. [8] 

𝑞𝑖,𝑗 =
(1+‖𝑦𝑖−𝑦𝑗‖

−1
)

∑ (1+‖𝑦𝑘−𝑦𝑙‖−1)𝑘≠𝑙
                       𝑞𝑖,𝑖 = 0                                 (15) 

Takto je vytvořena celá množina hodnot 𝑄 =  {𝑞1,1, 𝑞1,2, … , 𝑞𝑁,𝑁}. [8] 

Ideálně by podmíněné pravděpodobnosti 𝑝𝑗|𝑖 a 𝑞𝑗|𝑖 byly stejné. Za účelem 

minimalizace rozdílu mezi nimi je definována Kullback-Leibler (KL) divergence jako 

přírodní míra přesnosti. Ta je optimalizována tak, že celková vzdálenost mezi 𝑃 a 𝑄 je 

minimalizována přes všechna pozorování za použití gradient descendentní metody. [7] 

𝐶 = 𝐾𝐿(𝑃|𝑄) = ∑ (𝑝𝑖,𝑗 × 𝑙𝑜𝑔
𝑝𝑖,𝑗

𝑞𝑖,𝑗
)𝑖,𝑗                                   (16) 

Gradient mezi 𝑃 a 𝑄 je vypočten jako: [7] 

𝛿𝐶

𝛿𝑦𝑖
= 4 ∑ (𝑝𝑖,𝑗 − 𝑞𝑖,𝑗)(𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)𝑗                                      (17) 

Tento iterativní proces určí optimální hodnotu 𝑦𝑖 = [𝑦𝑖,1, 𝑦𝑖,2] (SNE1 a SNE2) pro 

každé 𝑖 = 1, … , 𝑁, což minimalizuje rozdíl mezi vysokodimenzionálními 

a nízkodimenzionálními daty. [8] 

3.4 Kritéria  

Na jednotlivých komponentách získaných analýzou nezávislých komponent bylo 

spočteno pět kritérii (příznaků). Kritéria byla zvolena z frekvenční a časové oblasti. 

Z frekvenční oblasti se jedná o vážený průměr všech frekvencí spektrální výkonové 

hustoty (IWMF) a dominantní spektrální vrchol. Z časové oblasti byly vybrány dle 

článku [18] následující příznaky: autokorelace, focal topography a focal trial activity. 

Tento EEG prostor byl dále redukován t-SNE a analýzou hlavních komponent, viz 

kapitola 3.3.2. 

Vážený průměr frekvencí spektrální výkonové hustoty 

Vážený průměr frekvencí spektrální výkonové hustoty v EEG epoše, z anglického 

Intensity Weighted Mean Frequency (IWMF), se vypočte jako [12]: 

𝐼𝑊𝑀𝐹 =
∑ 𝑝𝑖𝑖𝑑𝑓

𝑁𝑓
2

−1

𝑖=1

∑ 𝑝𝑖
𝑁𝑓/2−1
𝑖=1

,                                 (18) 
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kde 𝑖 je číslo spektrální čáry, 𝑝𝑖 je příslušná spektrální výkonová hustota pro danou 

frekvenci 𝑖, 𝑑𝑓 =
𝑁𝑓

𝑓𝑠
, 𝑓𝑠  je vzorkovací frekvence a 𝑁𝑓 je celkový počet frekvenčních čar. 

Dominantní frekvence 

Jedná se o frekvenci, která odpovídá největšímu peaku v celém spektru. Je to tedy 

frekvence spektra s největším průměrným výkonem. [12] 

Autokorelace 

Komponenty, které odrážejí aktivitu mozku jsou obvykle silně autokorelované na rozdíl 

od komponent, které odrážejí artefakty. Autokorelace se vypočte jako [18]: 

𝐴𝑐 = ∑ 𝑥𝑐(𝑡) × 𝑥𝑐(𝑡 − 1)𝑇
𝑡=1 ,                                        (19) 

kde 𝑥𝑐(𝑡) je vzorek komponenty 𝑐 v čase 𝑡 a 𝑥𝑐(𝑡 − 1) je předchozí vzorek komponenty. 

Focal Topography 

Komponenty, které odrážejí aktivitu mozku zřídka ovlivňují pouze jednu elektrodu. 

Komponenty ovlivňující pouze jednu elektrodu nejčastěji odrážejí artefakty. Maximální 

z-score ICA inversních vah (prvky v oddělující matici) přes všechny kanály má za cíl 

určit prostorové ohnisko. [18] 

𝐹𝑐 = max
𝑛

(Z
𝑁

(𝑊𝑐(𝑛))),    (20) 

kde max𝑛(−) značí maximum přes všechny kanály a 𝑊𝑐(𝑛) je inversní váha kanálu 𝑛 

a komponenty 𝑐. Z
𝑁

(−) značí z-score pro všechny kanály 𝑁. 

 Focal Trial Activity 

Artefakty se mohou objevit s extrémně velkou amplitudou ale výjimečně. Vypočítáme  

z-score rozsahu nezávislých komponent přes segmenty. [18] 

𝐹𝑇𝑐 = max
𝑘

(Z
𝐾

(max
𝑡

(𝑥(𝑐, 𝑘, 𝑡)) − min
𝑡

(𝑥(𝑐, 𝑘, 𝑡)))),  (21) 

kde max𝑡 je maximum v časovém okamžiku 𝑡, min𝑡 je minimum v časovém okamžiku 

𝑡, 𝑘 označuje segment signálu, Z
𝐾

 značí z-score pro všechny segmenty. 𝑥(𝑐, 𝑘, 𝑡) označuje 

vzorek signálu pro daný časový okamžik 𝑡, komponentu 𝑐 a segment 𝑘. 

3.5 DBSCAN 

 

Z dat získaných analýzou hlavních komponent byly zachovány první dvě hlavní 

komponenty.  Takto získaný 2D prostor byl následně znormován pomocí z-score 

a klasifikován metodou DBSCAN.  Algoritmus pro DBSCAN není v MATLABU 

implementován, nicméně na webové adrese [26] je algoritmus volně ke stažení. Yarpiz je 

akademický a profesionální projekt, který poskytuje kódy a tutoriály zaměřující se 
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především na strojové učení a optimalizaci.  DBSCAN je hustotně založená metoda 

klasifikace. Rozlišuje husté shluky dat, mezi kterými bývají oblasti s nízkou hustotou. 

Vstupními parametry jsou poloměr Eps (radius) a minimální počet bodů 

v okolí k.  Algoritmus automaticky určuje počet shluků. [27; 28] 

Každý bod z pohledu algoritmu můžeme rozdělit do jedné z následujících 

skupin: [29]  

• Středový bod: počet bodů v poloměru je větší nebo stejný jako parametr k. 

• Okrajový bod: počet bodů v poloměru je menší než parametr k. 

• Šumový bod: počet bodů v okolí je menší než parametr k a všechny body v jeho 

radiusu jsou okrajové body. 

• Hustotně spojený bod: okrajový bod s alespoň jedním středovým bodem ve svém 

okolí. 

DBSCAN hledá shluky na základě radia. Pokud radius daného bodu obsahuje 

minimální počet bodů v okolí, pak se z daného bodu stává středový bod shluku. 

Algoritmus dále testuje body v jeho radiu, ty jsou buď zařazeny do stejného shluku, nebo 

jsou znovu testovány. Šumové body jsou vždy klasifikovány do vlastní třídy. Postup 

metody je popsán na Obr. 3.2. [27; 28]   

 

Obr. 3.2. Proces klasifikace pomocí metody DBSCAN. [27]
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4 Výsledky 

4.1 Analýza nezávislých komponent 

Data byla nejprve segmentována na tři minuty dlouhé úseky. Na těchto úsecích byla 

následně provedena analýza nezávislých komponent. Pro tyto účely byl zvolen algoritmus 

fast ICA, který je implementován v toolboxu Fieldtrip. Nezávislé komponenty si 

zachovávají prostorové rozmístění, je tedy možné dané výsledky vizualizovat na 

topografických mapách. Na Obr. 4.1. jsou topografické mapy komponent kontrolní 

skupiny. Na Obr 4.2. nalezneme topografické mapy pro data epileptických pacientů. 

 

Obr. 4.1: Topografické mapy nezávislých komponent – kontrolní skupina (component – 

komponenta). 

Algoritmus fast ICA ve Fieldtriptoolboxu automaticky redukuje počet komponent 

metodou PCA. Vyřadí komponenty, které obsahují nejmenší variabilitu původních dat – 

valná většina informací je již vyjádřena jinými komponentami. Jednotlivé komponenty 

mohou reprezentovat nějaký artefakt či fyziologickou aktivitu. Pro posouzení, o jakou 

aktivitu se jedná, je vhodné data analyzovat i v časové oblasti. Na Obr 4.3 je znázorněn 

časový průběh nezávislých komponent kontrolní skupiny. Na Obr. 4.4 je časový průběh 

nezávislých komponent získaných z epileptických záznamů. 
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Obr. 4.2: Topografické mapy nezávislých komponent – epileptické záznamy (component – 

komponenta). 

 

Obr. 4.3: Časový průběh nezávislých komponent – kontrolní skupina (ica001 odpovídá 

komponentě 1 v Obr. 4.1).  
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Obr. 4.4: Časový průběh nezávislých komponent – epileptické záznamy. 

4.2 Kritéria  

Dále byly jednotlivé komponenty vloženy do společné matice dat, kde počet řádků 

odpovídá počtu nezávislých komponent. Data kontrolní skupiny a pacientů trpících 

epilepsií byla analyzována zvlášť. Pro každou komponentu bylo spočteno pět kritérií. 

Hodnoty kritérií pro jednotlivé kanály jsou zobrazeny v grafech na Obr. 4.5 pro kontrolní 

skupinu a na Obr. 4.6 pro epileptické pacienty. Osa x vždy reprezentuje číslo jednotlivé 

nezávislé komponenty, na které bylo spočteno dané kritérium a osa y hodnotu daného 

kritéria pro příslušný kanál. 

 

Obr. 4.5: Kritéria spočtená na nezávislých komponentách – kontrolní skupina. 
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Obr. 4.6: Kritéria spočtená na nezávislých komponentách – data epileptických pacientů. 

 

 

4.3  Analýza hlavních komponent 

Tímto vznikl EEG prostor, jehož řádky reprezentují nezávislé komponenty a sloupce 

kritéria popisující tyto komponenty. Tento prostor dále redukuji pomocí PCA a t-SNE. 

Funkce PCA je implementována v programu MATLAB, t-SNE je k dispozici volně ke 

stažení.  

PCA seřadí data, dle velikosti rozptylu. Pro klasifikaci byly tedy vybrány první dvě 

dimenze datové sady. Analýzou bylo zjištěno, kolik procent celkového rozptylu 

jednotlivé komponenty kontrolní skupiny vyjadřují, viz tabulka 1. 

Tabulka 1: Procenta celkového rozptylu vyjádřeného hlavními komponentami – kontrolní 

skupina. 

Komponenta (-) 1. 2. 3. 4. 5. 

Procento celkového 

rozptylu vyjádřeného 

komponentou (%) 

100,00 6,52 3,47 2,87 2,15 

  

V tabulce 2 nalezneme procenta celkového rozptylu vyjádřeného hlavními 

komponentami pro pacienty s epilepsií. 
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Tabulka 2: Procenta celkového rozptylu vyjádřeného hlavními komponentami – epileptické 

záznamy. 

Komponenta (-) 1. 2. 3. 4. 5. 

Procento celkového 

rozptylu vyjádřeného 

komponentou (%) 

100,00 5,37 3,70 3,19 2,27 

 

Takto získaný 2D prostor byl dále normován pomocí z-score – data mají nulovou 

střední hodnotu a jednotkový rozptyl. Data byla dále klasifikována metodou DBSCAN. 

Body znázorněné v grafu odpovídají jednotlivým nezávislým komponentám. Vzniklé 2D 

prostory klasifikovány metodou DBSCAN jsou na Obr. 4.7. Pro klasifikaci byly zvoleny 

parametry Eps = 0,25 a k = 8 pro kontrolní skupinu a parametry Eps = 0,3 a k = 8 pro 

epileptické záznamy. 

 

Obr. 4.7: Redukovaný 2D prostor – PCA – klasifikovaný metodou DBSCAN. 

Dané skupiny nezávislých komponent byly dále analyzovány ve frekvenční oblasti. 

Na Obr. 4.8 jsou vyobrazeny příklady frekvenčních spekter první třídy (cluster 1) 

kontrolní skupiny. Na Obr. 4.9, 4.10 a 4.11 jsou frekvenční spektra druhé (cluster 2), třetí 

třídy (cluster 3) a čtvrté třídy (cluster 4) kontrolní skupiny.  
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Obr. 4.8: Frekvenční spektra 1.třídy – PCA – klasifikované metodou DBSCAN – kontrolní 

skupina. 

 

Obr. 4.9: Frekvenční spektra 2. třídy – PCA – klasifikované metodou DBSCAN – kontrolní 

skupina. 

 
Obr. 4.10: Frekvenční spektra 3. třídy – PCA – klasifikované metodou DBSCAN – 

kontrolní skupina. 
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Obr. 4.11: Frekvenční spektra 4. třídy – PCA – klasifikované metodou DBSCAN – kontrolní 

skupina. 

Ve frekvenční oblasti byly analyzovány skupiny nezávislých komponent 

z epileptických dat. Příklady frekvenčních spekter první třídy (cluster 1) jsou zobrazeny 

na Obr 4.12. Příklady frekvenčních spekter druhé (cluster 2) a třetí třídy (cluster 3) jsou 

na Obr. 4.13 a 4.14. 

 

Obr. 4.12: Frekvenční spektra 1. třídy – PCA – klasifikované metodou DBSCAN – data 

epileptických pacientů. 
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Obr. 4.13: Frekvenční spektra 2. třídy – PCA – klasifikované metodou DBSCAN – data 

epileptických pacientů. 

 

Obr. 4.14: Frekvenční spektra 3. třídy – PCA – klasifikované metodou DBSCAN – data 

epileptických pacientů. 

Pro komponenty z těchto skupin byla spočtena kritéria z frekvenční oblasti – 

dominantní spektrální vrchol (DSV) a vážený průměr frekvencí spektrální výkonové 

hustoty (IWMF). Pro tyto příznaky byly vytvořeny krabicové grafy, kde na ose y je 

hodnota kritéria, viz Obr. 4.15 a Obr. 4.16. Třídy jsou seřazeny vzestupně. Jednotlivé 

hodnoty příznaků pro komponenty v dané třídě naleznete v přílohách, viz Obr. A.1. až 

Obr. A.4. Na ose x se vždy nachází jednotlivé nezávislé komponenty patřící do dané třídy 

(odpovídající shlukům na Obr. 4.7) a na ose y hodnota daného kritéria pro danou 

nezávislou komponentu.  
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Obr. 4.15: Krabicový graf – PCA – dominantní spektrální vrchol pro jednotlivé třídy (1. – 4.) – 

kontrolní skupina. 

 

Obr. 4.16: Krabicový graf – PCA – Intensity Weighted Mean Frequency pro jednotlivé třídy 

(1. – 4.) – kontrolní skupina. 

Daná kritéria (DSV a IWMF) byla spočtena také pro třídy nezávislých komponent 

získaných z epileptických dat. Pro tyto příznaky také byly vytvořeny krabicové grafy pro 

lepší porovnání, viz Obr. 4.17 a 4.18. Jednotlivé hodnoty příznaků pro komponenty 

v dané třídě naleznete v přílohách, viz Obr. A.5. až Obr. A.7. Na ose x se vždy nachází 

jednotlivé nezávislé komponenty patřící do dané třídy (odpovídající shlukům na Obr. 4.7) 

a na ose y hodnota daného kritéria pro danou nezávislou komponentu. 
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Obr. 4.17: Krabicový graf –– PCA – dominantní spektrální vrchol pro jednotlivé třídy (1. – 3.) – 

data epileptických pacientů. 

 

Obr. 4.18: Krabicový graf – PCA – Intnsity Weighted Mean Frequency pro jednotlivé třídy 

(1. – 3.) – data epileptických pacientů. 

Je viditelné že po redukci pomocí PCA jsou třídy odděleny spíše na základě DSV, 

viz Obr. 4.15 a 4.17, spíše než na základě IWMF, viz Obr. 4.16 a 4.18. 
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4.4  t-distributed neighbour embedding 

Kriteriální prostor byl redukován i pomocí t-SNE.  t-SNE minimalizuje rozdíl mezi 

sdruženým vysokodimenzionální a nízkodimenzionální rozložením dat.  Data byla dále 

klasifikována pomocí klasifikační metody DBSCAN.  Klasifikovaná data epileptiků 

a kontrolní skupiny jsou na Obr 4.19. Pro klasifikaci byly zvoleny parametry Eps = 25 

a k = 6 pro kontrolní skupinu a parametry Eps = 20 a k = 6 pro epileptické záznamy. 

 
Obr. 4.19: Redukovaný 2D prostor – t-SNE – klasifikovaný metodou DBSCAN. 

Dané skupiny nezávislých komponent byly dále analyzovány ve frekvenční oblasti. 

Na Obr. 4.20 jsou vyobrazeny příklady frekvenčních spekter první třídy (shluk 1) 

kontrolní skupiny. Na Obr. 4.21 a 4.22 jsou frekvenční spektra druhé (shluk 2) a třetí třídy 

(shluk 3) kontrolní skupiny.  
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Obr. 4.20. Frekvenční spektra 1.třídy – t-SNE – klasifikované metodou DBSCAN – kontrolní 

skupina. 

  

Obr. 4.21: Frekvenční spektra 2.třídy – t-SNE – klasifikované metodou DBSCAN – kontrolní 

skupina. 
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Obr. 4.22: Frekvenční spektra 3.třídy – t-SNE – klasifikované metodou DBSCAN – kontrolní 

skupina. 

Ve frekvenční oblasti byly analyzovány skupiny nezávislých komponent 

z epileptických dat. Příklady frekvenčních spekter první třídy (shluk 1) jsou zobrazeny na 

Obr 4.23. Příklady frekvenčních spekter druhé (shluk 2) třetí (shluk 3), čtvrté (shluk 4) 

a páté třídy (shluk 5) jsou na Obr. 4.24, 4.25, 4.26 a 4.27. 

  

Obr. 4.23: Frekvenční spektra 1.třídy – t-SNE – klasifikované metodou DBSCAN – data 

epileptických pacientů. 
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Obr. 4.24: Frekvenční spektra 2.třídy – t-SNE – klasifikované metodou DBSCAN – data 

epileptických pacientů. 

 

 Obr. 4.25: Frekvenční spektra 3.třídy – t-SNE – klasifikované metodou DBSCAN – data 

epileptických pacientů. 

 

Obr. 4.26: Frekvenční spektra 4.třídy – t-SNE – klasifikované metodou DBSCAN – data 

epileptických pacientů. 
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Obr. 4.27: Frekvenční spektra 5.třídy – t-SNE – klasifikované metodou DBSCAN – data 

epileptických pacientů. 

Pro komponenty z těchto skupin byla spočtena kritéria z frekvenční oblasti – 

dominantní spektrální vrchol (DSV) a vážený průměr frekvencí spektrální výkonové 

hustoty (IWMF). Pro tyto příznaky byly vytvořeny krabicové grafy, kde na ose y je 

hodnota kritéria, viz Obr. 4.28 a Obr. 4.29. Jednotlivé hodnoty příznaků pro komponenty 

v dané třídě naleznete v přílohách, viz Obr. A.8. až Obr. A.10. Na ose x se vždy nachází 

jednotlivé nezávislé komponenty patřící do dané třídy (odpovídající shlukům na 

Obr. 4.19) a na ose y hodnota daného kritéria pro danou nezávislou komponentu. 

 

Obr. 4.28: Krabicový graf – t-SNE – dominantní spektrální vrchol pro jednotlivé třídy (1. – 3.) – 

kontrolní skupina. 
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Obr. 4.29: Krabicový graf – t-SNE – Intensity Weighted Mean Frequency (1. – 3.) – kontrolní 

skupina 

Daná kritéria byla spočtena také pro třídy nezávislých komponent získaných 

z epileptických dat. Pro tyto příznaky byly vytvořeny krabicové grafy, kde na ose y je 

hodnota kritéria, viz Obr. 4.30 a Obr. 4.31. Jednotlivé hodnoty příznaků pro komponenty 

v dané třídě naleznete v přílohách, viz Obr. A.11. až Obr. A.15. Na ose x se vždy nachází 

jednotlivé nezávislé komponenty patřící do dané třídy (odpovídající shlukům na 

Obr. 4.19) a na ose y hodnota daného kritéria pro danou nezávislou komponentu. 

 

Obr. 4.30: Krabicový graf – t-SNE – dominantní spektrální vrchol pro jednotlivé třídy (1. – 3.) – 

data epileptických pacientů. 
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Obr. 4.31: Krabicový graf – t-SNE – Intensity Weighted Mean Frequency pro jednotlivé třídy 

(1. – 3.) – data epileptických pacientů. 

Na krabicových grafech je viditelné, že třídy získané z redukovaného prostoru 

pomocí t-SNE jsou odděleny spíše na základě IWMF (viz Obr. 4.29 a 4.31) než na základě 

DSV (viz Obr 4.28 a 4.30). 

4.5 Rozložení příznaků v redukovaných prostorech 

Pro lepší představu rozložení hodnot použitých příznaků v redukovaných prostorech byly 

hodnoty příznaků vizualizovány. Dané redukované prostory jsou barevně rozděleny dle 

hodnot určitého příznaku. Kriteriální prostor obou skupin byl redukován lineární (PCA) 

a nelineární metodou (t-SNE). 

Hodnoty jednotlivých příznaků v redukovaných prostorech pomocí PCA a t-SNE pro 

kontrolní skupinu a epileptické pacienty jsou zobrazeny na Obr 4.32 až 4.41. 
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Kritérium autokorelace je viditelně odděleno ve všech redukovaných prostorech pro 

kontrolní skupinu i skupinu epileptických pacientů, viz Obr 4.32 a Obr 4. 33. Jedná se 

o třídu 4 při redukci pomocí PCA a o část třídy 3 při redukci pomocí t-SNE u kontrolní 

skupiny. U epileptiků se jedná o třídu 2 a 3 při redukci pomocí PCA a o třídu 3 při redukci 

pomocí t-SNE. 

 

Obr 4.32: Redukované prostory– autokorelace – kontrolní skupina 

 

Obr 4.33: Redukované prostory – autokorelace – data epileptických pacientů. 
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Kritérium dominantní spektrální vrchol (DSV) je lépe opticky oddělené 

v redukovaných prostorech pomocí PCA, viz Obr 4.34 a 4.35. To je viditelné 

i v krabicových grafech reprezentující hodnoty kritéria DSV po redukci pomocí PCA 

(Obr 4.15 a 4.17) a po redukci pomocí t-SNE (Obr 4.28 a 4.30). 

  

Obr 4.34: Redukované prostory– dominantní spektrální vrchol – kontrolní skupina. 

 

Obr 4.35: Redukované prostory – dominantní spektrální vrchol – data epileptických pacientů. 
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Kritéria Focal Trial Activity a Focal Topography nejsou viditelně oddělená ani 

v jednom z redukovaných prostorů, jak je viditelné na Obr 4.36 až 4.39. 

  

Obr 4.36: Redukované prostory – Focal Trial Activity – kontrolní skupina. 

 

Obr 4.37: Redukované prostory – Focal Topography – kontrolní skupina. 
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Obr 4.38: Redukované prostory – Focal Trial Activity – data epileptických pacientů. 

 

Obr 4.39: Redukované prostory – Focal Topography – data epileptických pacientů. 
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Kritérium Intensity Weighted Mean Frequency je, na rozdíl od DSV, lépe viditelně 

oddělené v redukovaných prostorech pomocí t-SNE, viz Obr 4.36 a 4.39. To je viditelné 

i v krabicových grafech reprezentující hodnoty kritéria IWMF po redukci pomocí PCA 

(Obr 4.16 a 4.18) a po redukci pomocí t-SNE (Obr 4.29 a 4.31) 

 

Obr 4.36: Redukované prostory – Intensity Weighted Mean Frequency – kontrolní skupina. 

 

Obr 4.39: Redukované prostory – Intensity Weighted Mean Frequency – data epileptických 

pacientů.  
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5 Diskuze 

V této práci jsem otestovala nelineární a lineární metodu redukce dimenze na EEG 

signálu. Nejprve jsme využila analýzu nezávislých komponent (ICA), která rozdělila 

signály na nezávislé zdroje signálu a umožňuje tak sledovat skrytou strukturu dat. 

Z komponent získaných analýzou nezávislých komponent jsem vytvořila topografické 

mapy. Na daných mapách je viditelné, že některé komponenty popisují specifický 

artefakt. Například komponenta č. 2 u kontrolní skupiny reprezentuje artefakt od špatného 

kontaktu elektrody, stejně tak komponenta č. 2 u epileptických dat. Komponenta č. 7 

kontrolní skupiny a komponenta č. 6 epileptických dat reprezentují oční artefakty 

a například komponenta č. 6 kontrolní skupiny reprezentuje beta aktivitu. Dané 

komponenty jsem dále zobrazila v časové doméně, kde časový průběh odpovídá daným 

aktivitám. V časové doméně u pacientů s epilepsií je viditelné, že ICA není schopná 

oddělit epileptickou aktivitu, ta se distribuuje přes více komponent. 

Data jsem následně popsala 5 vybranými kritérii. Každé kritérium bylo zkoumáno 

pro jednotlivé komponenty z ICA. Hodnoty autokorelace jsou vysoké (v řádech 107 

a 108), na Obr. 4.5 a 4.6 je viditelné, že některé komponenty vykazují viditelně vyšší 

autokorelaci než jiné. Dále byl spočten dominantní spektrální vrchol – jedná se 

o frekvenci, při které má komponenta největší amplitudu. Komponenty kontrolní skupiny 

měly často dominantní spektrální vrchol při frekvenci 10 a 15 Hz. Komponenty získané 

z epileptických dat měly také několik dominantních spektrálních vrcholů (DSV) okolo 

10 Hz, převážně se ale nacházely na nižších frekvencích. Zaměřila jsem se také na vážený 

průměr frekvencí spektrální výkonové hustoty (IWMF). Z časové oblasti byly kromě 

autokorelace vybrány také Focal Topography a Focal Trial Activity. Komponenty s vyšší 

Focal Topography by měly odpovídat fyziologické aktivitě, naopak komponenty s vyšší 

Focal Trial Activity spíše artefaktům, které se objevují nenadále s vysokou amplitudou. 

5.1 Analýza hlavních komponent 

Takto vzniklý pěti dimenzionální prostor jsem nejprve redukovala pomocí lineární 

metody PCA. Již první hlavní komponenta u kontrolní skupiny i u epileptických dat 

zachovává většinu informací – vyjadřuje 100 % celkového rozptylu z původních dat. 

Dalo by se tedy říci, že takto nízký počet kritérií je nedostačující pro kompletní popsání 

EEG prostoru, jelikož se informace v těchto příznacích překrývají. Další možností je, že 

některé z daných kritérií je velmi silné. 

Data jsem dále znormovala pomocí z-score. Pro klasifikaci metodou DBSCAN byly 

zachovány první dvě dimenze. V 2D prostoru vznikly 4 opticky separovatelné množiny. 

Algoritmus DBSCAN oddělil čtyři shluky, dále jeden shluk odpovídající šumu – 

odlehlým bodům. U dat epileptických pacientů vznikly tři shluky. Dané shluky 

reprezentují skupiny jednotlivých nezávislých komponent, které jsou popsané danými 
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příznaky. Jednotlivé body odpovídají jednotlivým komponentám. Komponenty patřící do 

jednotlivých tříd jsem zpětně analyzovala ve frekvenční oblasti – výkonová frekvenční 

spektra a příznaky ve frekvenční oblasti použité pro klasifikaci.  

Nejprve jsem analyzovala kontrolní skupinu po redukci pomocí PCA. První větší 

třída je různorodější, jak ve frekvenčních spektrech, tak v příznacích ve frekvenční 

oblasti, viz Obr. 4.8 a A.1. Obecně obsahuje komponenty s nižší hodnotou DSV a velkou 

hodnotou IWMF, neseparuje ale žádnou specifickou aktivitu. Druhá třída má viditelný 

dominantní spektrální vrchol při 10 Hz, viz Obr. 4.9. Reprezentuje tedy aktivitu alfa. Třetí 

třída obsahuje komponenty se spektrálním vrcholem na 15 Hz, viz Obr. 4.10. To odpovídá 

beta aktivitě. Čtvrtá třída odděluje komponenty s nízkými hodnotami ve frekvenční 

oblasti a vysokými hodnotami v časové. Jedná se tedy pravděpodobně o skupinu 

komponent reprezentující oční artefakty, viz Obr. 4.11. V kapitole 4.5 jsou jednotlivé 

hodnoty kritérií zobrazeny v redukovaných prostorech. V redukovaném prostoru 

kontrolní skupiny pomocí PCA je viditelné, že čtvrtá třída (oční artefakty) obsahuje silně 

autokorelované signály, viz Obr 4.32. V tomto prostoru je také dobře oddělený DSV, viz 

Obr. 4.34. Focal Trial Activity a Focal Topography jsou v daném prostoru smíšené 

a nedistribuují se výrazněji do žádné skupiny, viz Obr. 4.36 a 4.37. 

Dále byla analyzována data pacientů s podezřením na epilepsii po redukci pomocí 

PCA. První třída obsahuje většinu komponent a je různorodá, viz Obr 4.12 a A.5. Druhá 

třída obsahuje komponenty s nízkou hodnotou DSV, zároveň tyto komponenty obsahují 

poměrně vysokou amplitudu v časové oblasti, viz Obr 4.13 a A.6. Ve třetí třídě jsou také 

komponenty s nízkou hodnotou DSV a vysokou hodnotou amplitudy v časové oblasti, viz 

Obr 4.14 a A.7. Tato skupina odděluje oční artefakty. Ve druhé skupině se oční artefakty 

také nachází, ale jsou zde i obsaženy komponenty s fyziologickou aktivitou. Dle rozložení 

jednotlivých hodnot příznaků v redukovaném prostoru epileptických dat pomocí PCA je 

viditelné, že autokorelace je poměrně silným kritériem pro rozdělení zkoumaného 

prostoru. Nejvyšší hodnoty odpovídají druhé a třetí třídě, viz Obr 4.33. Viditelně oddělené 

jsou také příznaky DSV, viz Obr 4.35. Jedná se pravděpodobně o shluky, které nejsou 

dobře separovatelné v redukovaném prostoru. Komponenty s dominantním spektrálním 

vrcholem kolem 10 Hz byly zařazeny jako odlehlé hodnoty šumu. Focal Trial Activity 

a Focal Topography ani zde nejsou výrazně oddělené. 

5.2 t-Distributed Stochastic Neighbour Embedding 

Výše zmíněný pěti dimenzionální prostor jsem také redukovala pomocí nelineární metody 

t-SNE. Data jsem dále klasifikovala pomocí klasifikační metody DBSCAN. Pro kontrolní 

skupinu byly identifikovány tři shluky, pro data epileptických pacientů bylo 

identifikováno pět tříd. 

U kontrolní skupiny všechny tři třídy obsahují různorodější hodnoty DSV. t-SNE 

oddělilo třídy převážně na základě IWMF, kdy druhá třída obsahuje komponenty 
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s nejvyššími hodnotami a třetí s nejmenšími, viz Obr 4.28 a 4.29. To je viditelné 

i z ukázek frekvenčních spekter pro jednotlivé třídy, Obr. 4.20–4.22. Dle zobrazení 

hodnot v redukovaných prostorech je pro třetí třídu v prostoru redukovaném pomocí 

t-SNE viditelné, že polovina třídy obsahuje silně autokorelované signály – to odpovídá 

signálům s periodickým charakterem a vyšší četností výskytu. Mělo by se tedy převážně 

jednat o fyziologickou aktivitu, některé komponenty by také mohly obsahovat oční 

artefakty a artefakty od špatného kontaktu s elektrodou. Obecně je většina příznaků 

v daných třídách smíšená, nejlépe data separuje již zmíněná autokorelace, viz Obr. 4.32. 

Dále je dobře odděleno kritérium IWMF, kde nejnižší hodnoty opravdu popisují třetí 

třídu, tato třída by tedy mohla odpovídat již zmíněným očním artefaktům.  

Dále byla analyzována data pacientů s podezřením na epilepsii a redukována pomocí 

nelineární metody t-SNE. První oddělená třída obsahuje smíšené komponenty. Třídy jsou 

stejně jako v případě prostoru kontrolních pacientů redukovaného pomocí t-SNE 

separovatelné kritériem IWMF, viz Obr. 4.29 a 4.31. Druhá třída obsahuje komponenty 

s IWMF větším než 5 Hz a nízkým dominantním spektrálním vrcholem, viz Obr. A.12 

a Obr 4.30 a 4.31. Jsou zde komponenty s epileptickou aktivitou a komponenty s nízkou 

frekvencí, které zároveň obsahují šum. Třetí skupina obsahuje komponenty s nízkým 

dominantním spektrálním vrcholem, viz Obr. 4.30, a s vysokou autokorelací, viz Obr. 

4.32. Tato skupina odděluje oční artefakty. Čtvrtá skupina odděluje komponenty 

s vysokou amplitudou a dominantními spektrálními vrcholy, viz Obr. A. 14. Dle Obr. 

4.26 je viditelné, že se jedná o spektra s opakujícími se výraznými spektrálními vrcholy. 

Tato skupina odděluje pouze epileptickou aktivitu. Pátá skupina obsahuje komponenty 

o velkém rozpětí dominantního spektrálního vrcholu a s vysokým váženým průměrem 

střední frekvence, viz Obr A.15. Obsahuje smíšenou aktivitu i epileptické záznamy. Dané 

hodnoty příznaků je také možné pozorovat v kapitole 4.5.  

S ohledem na rozdílné principy použitých metod PCA a t-SNE vznikly odlišné 

komponentní prostory. Pro metodu t-SNE se jako výrazný příznak jeví IWMF, PCA 

separuje komponenty spíše na základě DSV. DSV je příznak s větším rozptylem, a tedy 

s většími rozdíly mezi hodnotami, tím pádem má větší vliv na hlavní komponenty než 

IWMF.  PCA u kontrolní skupiny odděluje fyziologickou aktivitu (za předpokladu popisu 

prostoru komponent danými příznaky).  PCA také oddělila oční artefakty u obou 

analyzovaných skupin. Autokorelace se projevila jako vhodný příznak pro popsání očních 

artefaktů, jelikož byla výrazně oddělená v obou redukovaných prostorech a vysoké 

hodnoty amplitudy odpovídají očním artefaktům. Naopak autoři v [18] využívají 

autokorelaci pro popis fyziologické aktivity. Příznaky Focal trial activity a Focal 

topography nejsou oddělené ani v jednom z redukovaných prostorů, autoři v [18] 

využívají Focal topography pro popis fyziologické aktivity a Focal trial activity pro popis 

artefaktu s vysokou amplitudou ale nízkou pravděpodobností výskytu, je možné že daný 

typ artefaktu se v těchto záznamech nenacházel. t-SNE se jeví jako lepší varianta pro 

analýzu záznamů s epileptickou aktivitou, jejíž EEG prostor se pravděpodobně řídí více 
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nelineárními vztahy. PCA pro data s epileptickou aktivitou vytvoří 2D prostor, kde jsou 

dané komponenty blíže u sebe a nejsme tedy schopni daný prostor dobře separovat. 

Dominantní spektrální vrchol a vážený průměr střední frekvence se také jeví jako vhodné 

příznaky pro popsání různých EEG aktivit, viz kapitola 4.5.  
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6 Závěr 

V této práci jsem otestovala nelineární metodu redukce dimenze pro zobrazení 

vícedimenzionálního EEG prostoru do 2D prostoru. Nejprve jsem určila nezávislé 

komponenty, na kterých bylo spočteno pět kritérií. Kritéria byla z časové a frekvenční 

oblasti. Takto vzniklý pěti dimenzionální prostor jsem dále redukovala pomocí lineární 

a nelineární metody redukce dimenze. Při redukci pomocí lineární metody PCA již první 

hlavní komponenta zachovává většinu informací – vyjadřuje 100 % celkového rozptylu 

původních dat. Pro klasifikaci metodou DBSCAN byly zachovány první dvě dimenze. 

PCA se projevila jako vhodnější pro analýzu kontrol. U kontrolní skupiny vznikla jedna 

smíšená třída, dále třída oddělující alfa aktivitu s výrazným spektrálním vrcholem na 

10 Hz, třída oddělující aktivitu beta se spektrálním vrcholem na 15 Hz a třída 

reprezentující oční artefakty. U skupiny pacientů s podezřením na epilepsii PCA oddělilo 

pouze oční artefakty.  Jako zástupce nelineárních metod bylo zvoleno t-SNE, které se jeví 

vhodnější pro redukci prostoru dat pacientů s podezřením na epilepsii. U těchto záznamů 

byla oddělena epileptická aktivita a oční artefakty. U kontrolní skupiny nebyla pomocí 

t-SNE oddělena žádná specifická aktivita. Komponenty s očními artefakty se vyskytovaly 

pouze v jedné skupině, ale nebyly klasifikované pomocí metody DBSCAN jako vlastní 

třída. Jako vhodné příznaky pro popis různých EEG aktivit se jeví dominantní spektrální 

vrchol a vážený průměr frekvencí spektrální výkonové hustoty. Autokorelace je vhodný 

příznak pro popis očních artefaktů. Nelineární metoda se tedy prokázala jako vhodnější 

pro redukci dimenze EEG prostoru, ve kterém je více zastoupena nefyziologická aktivita.
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Příloha A: Obrázky 

 

Obr. A.1: Kritéria spočtena pro 1. třídu – PCA – klasifikovanou metodou DBSCAN – kontrolní 

skupina. 

 

Obr. A.2: Kritéria spočtena pro 2. třídu – PCA – klasifikovanou metodou DBSCAN – kontrolní 

skupina. 

 

Obr. A.3: Kritéria spočtena pro 3. třídu – PCA – klasifikovanou metodou DBSCAN – kontrolní 

skupina. 
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Obr. A.4: Kritéria spočtena pro 4. třídu – PCA – klasifikovanou metodou DBSCAN – kontrolní 

skupina. 

 

Obr. A.5: Kritéria spočtena pro 1. třídu – PCA – klasifikovanou metodou DBSCAN – data 

epileptických pacientů 

 

Obr. A.6: Kritéria spočtena pro 2. třídu – PCA – klasifikovanou metodou DBSCAN – data 

epileptických pacientů. 
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Obr. A.7: Kritéria spočtena pro 3. třídu – PCA – klasifikovanou metodou DBSCAN – data 

epileptických pacientů. 

  

Obr. A.8: Kritéria spočtena pro 1. třídu – tSNE – klasifikovanou metodou DBSCAN – kontrolní 

skupina. 

 
Obr. A.9: Kritéria spočtena pro 2. třídu – tSNE – klasifikovanou metodou DBSCAN – kontrolní 

skupina. 
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Obr. A.10: Kritéria spočtena pro 3. třídu – tSNE – klasifikovanou metodou DBSCAN – 

kontrolní skupina. 

 
Obr. A.11: Kritéria spočtena pro 1. třídu – tSNE – klasifikovanou metodou DBSCAN – 

data epileptických pacientů. 

 
Obr. A.12: Kritéria spočtena pro 2. třídu – tSNE – klasifikovanou metodou DBSCAN – 

data epileptických pacientů. 
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Obr. A.13: Kritéria spočtena pro 3. třídu – tSNE – klasifikovanou metodou DBSCAN – 

data epileptických pacientů. 

 

Obr. A.14: Kritéria spočtena pro 4. třídu – tSNE – klasifikovanou metodou DBSCAN – data 

epileptických pacientů. 

 

Obr. A.15: Kritéria spočtena pro 5. třídu – tSNE – klasifikovanou metodou DBSCAN – data 

epileptických pacientů. 
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Příloha B: Obsah přiloženého CD. 

• Klíčová slova v ČJ a AJ, 

• abstrakt v ČJ a AJ, 

• zadání bakalářské práce, 

• bakalářská práce, 

• kompletní recenzovaný příspěvek, 

• skripty MATLAB: 

- Segmentace na 3 min úseky (a_Segmentace_3min.m). 

- Filtrace a ICA (b_Filtrace_ICA.m). 

- Zobrazení komponent (c_ICA_zobrazeni.m). 

- Spočtení příznaků (d_Spol_mat_priznaky.m). 

- PCA a klasifikace metodou DBSCAN (e_pca.m). 

- t-SNE a klasifikace metodou DBSCAN (f_tSNE.m). 

- Zobrazení výsledků – analýza shluků oddělených metodou DBSCAN 

(g_vysledky.m), rozložení příznaků v redukovaných prostorech 

(g_vysledky2.m). 
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Příloha C: Abstrakt příspěvku pro konferenci 
Poster 2019 

Abstrakt recenzovaného příspěvku ICA decomposition as a basis for finding hidden EEG 

structures by dimension reduction methods pro konferenci Poster 2019. 

 

ICA decomposition as a basis for finding 
hidden EEG structures by dimension reduction 

methods 

Natalie BROZOVA1, Marek PIORECKY1,2 

1 Dept. of Biomedical Technology, Czech Technical University in Prague, nám. Sítná 3105, Kladno, 

Czech Republic 
2 National Institute of Mental Health, Topolová 748, Klecany, Czech Republic 

natalie.brozova@fbmi.cvut.cz, marek.piorecky@fbmi.cvut.cz 

Abstract. Electroencephalography (EEG) is the electrical signal of the brain whose analysis makes it 

possible to recognize its pathologies and brain diseases. EEG signal is very complex, hence for better 

understanding several linear and non-linear processing techniques are widely used to help to detect the 

hidden data structure. The aim of this study is to test linear and nonlinear dimensional reduction to obtain 

information about the internal hidden data structure. Based on this information, suitable properties for 

describing the EEG signal can be determined. We purpose methodology for alpha activity and eye activity 

space examination. 

Keywords 

EEG, dimension reduction, ICA, PCA, t-SNE, DBSCAN. 

1. Introduction 

Dimension reduction techniques are used to preserve the dimensions of the data which contains only 

the information important for further analysis [1]. With EEG signal, dimension reduction techniques are 

mostly used on the whole EEG record or on the segment's features and then the result is classified [2, 3]. 

Many applications also include blind source separation, which is nowadays widely performed by 

independent component analysis (ICA). The result of ICA can also be used as input data for dimension 

reduction [3, 4]. In this study, the result of ICA is described by five commonly used features, normally used 

for EEG signal description. This feature space is then being reduced. At the same time, a nonlinear method 

of reduction to raw data is used, which attempts to detect artifact residues in records. This could help to 

determine appropriate features for EEG signal description and suppressing unwanted artifacts, which would 

help the doctor to not be burdened by feature selection. 

2. Methods 

EEG records are analyzed in two groups – 6 epileptic patient and 10 controls. The study protocol has 

been approved by the Hospital Na Bulovce ethical committee. The EEG data are 19-channel-ambulatory 

EEG recordings measured in 10-20 system EEG on the Brain-Quick digital system. MATLAB 2015b were 

used for all signal processing. 
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2.1 Independent component analysis 
The EEG signal is segmented on three minutes long segments, on which ICA is performed. ICA 

contains extraction and separation of statistically independent sources of a biological signal, therefore it 

helps to reveal hidden inner data structure [5]. Each independent component should represent some specific 
EEG activity or noise. It also preserves topographical information, therefore, it is a good technique for 

determining eye artifacts [6]. 

2.2 Dimension reduction and classification 

Independent components are then described by five features from time and frequency domain. 

Following features were selected: autocorrelation, focal topography, focal trial activity, dominant 

frequency, and intensity weighted mean frequency. Principal component analysis (PCA) was applied to 

criterial – component space. PCA is a linear dimension technique, which projects data in reduced space, 
defined by orthogonal principal components, which are linear combinations of original variables. PCA also 

sorts principal components by the size of the total variance explained by each component [7].  As the 

nonlinear method was used t-SNE. This method counts the probability of space distribution [8]. t-SNE was 

used for topographical map space reduction. 

 Finally, by density-based classification method, DBSCAN, in both reduced spaces, it is evaluated if 

it is possible to separate data into clusters, describing any specific EEG activity or artifact [9]. Information 

from linear and nonlinear reduction are compared. 

3. Results and discussion 

Topographical maps in Fig. 1 correspond to component space created by ICA. Criteria from frequency 

domain have higher variance, so we assume they are better for separating hidden layers. DBSCAN defined 

3 clusters in 2D space for both groups. In the control group, the first cluster corresponded to mixed activity, 

the second cluster represented alpha activity and eye movement activity was clearly separated in the third 

cluster. The difference between the control group and the group of epileptic patients was found in the 
spectrum on 10 Hz. Components of the epileptic group have some dominant frequencies at 10 Hz but mostly 

lower than controls. The percentages of total variance explained by each principal component are also 

evaluated – the first component of each group explains the majority of information of the original data.  

       

Fig. 1. Topographical maps of independent components – control group. 

Topographical map space after t-SNE was diverse to 16 – 20 clusters based on DBSCAN parameters. 

Eye artifacts were also dominant here. It is also possible to consider the use of Riemannian geometry as an 

optimal concept of EEG space. In future work, linear Euclidean metrics (used by current algorithms) could 

be compared with curved Riemannian space. 

4. Conclusion 

This study seeks to test linear dimension reduction on the feature space of independent components 

of the EEG signal. A nonlinear method was used for evaluation distribution of topographical map 
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(representing EEG amplitude distribution), without specific feature assumption. Two-dimensional space 

was classified by density-based method DBSCAN because the space consists of nested clusters. Given 

features used on ICA components in control group describe separately alpha activity and eye movement 

artifacts. 
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