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Artificial or not, intelligence requires training 
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Περίληψη 

Στην εποχή της γονιδιωματικής, τα μοντέλα ανάλυσης δεδομένων και οι αλγόριθμοι που παρέχουν 

τα μέσα για τη μείωση των μεγάλων σύνθετων συνόλων σε σημαντικές πληροφορίες είναι 

αναπόσπαστα για την περαιτέρω κατανόηση των σύνθετων βιολογικών συστημάτων. Τα κρυφά 

μαρκοβιανά μοντέλα (Hidden Markov Models) περιλαμβάνουν μια τέτοια τεχνική ανάλυσης 

δεδομένων που έχει γίνει η βάση πολλών εργαλείων βιοπληροφορικής. Η σχετική επιτυχία 

οφείλεται κυρίως στην εννοιολογική απλότητά της και στην ισχυρή στατιστική βάση. Παρά το 

γεγονός ότι είναι μια από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές μοντελοποίησης και ανάλυσης δεδομένων 

για την ταξινόμηση ακολουθιών δεδομένων, οι ερευνητές έχουν λίγες διαθέσιμες επιλογές 

λογισμικού για να εφαρμόσουν γρήγορα το απαραίτητο πλαίσιο και αλγόριθμους μοντελοποίησης. 

Τα περισσότερα εργαλεία εξακολουθούν να είναι κωδικοποιημένα στο χέρι, επειδή οι τρέχουσες 

λύσεις υλοποίησης δεν παρέχουν την απαιτούμενη ευκολία ή ευελιξία που επιτρέπει στους 

ερευνητές να εφαρμόζουν μοντέλα με μη παραδοσιακούς τρόπους. Στην παρούσα διδακτορική 

διατριβή, έχουμε αναπτύξει ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα σε Java, που ονομάζεται JUCHMME, 

το οποίο παρέχει στους ερευνητές την ευελιξία να εφαρμόζουν Hidden Markov Models σε 

προβλήματα ανάλυσης ακολουθιών. Παρέχει στους ερευνητές τη δυνατότητα να εφαρμόσουν 

γρήγορα ένα μοντέλο χρησιμοποιώντας ένα απλό αρχείο κειμένου και ταυτόχρονα την ευελιξία 

να προσαρμόσουν το μοντέλο με μη παραδοσιακούς τρόπους. Επιπλέον, αναπτύξαμε πολλές 

δυνατότητες/επεκτάσεις που δεν είναι διαθέσιμες σε κανένα τρέχον εργαλείο υλοποίησης HMM, 

όπως τα Κρυφά Νευρωνικά Δϊκτυα (Hidden Neural Networks – HNNs), μοντέλα που εξαρτώνται 

από προηγούμενες παρατηρήσεις και μια μέθοδο για ημι-εποπτευόμενη εκμάθηση HMM που 

ενσωματώνει δεδομένα με επισήμανση, χωρίς σήμανση και μερική επισήμανση και πολλούς 

τρόπους για την ενσωμάτωση πρόσθετων πηγών δεδομένων μαζί για να κάνουν καλύτερες 

προβλέψεις. Χρησιμοποιώντας το JUCHMME, καταφέραμε να εφαρμόσουμε HMM μοντέλα σε 

ένα σημαντικό βιολογικό πρόβλημα της πρόβλεψης τοπολογίας διαμεμβρανικών πρωτεϊνών α-

ελίκων και β-βαρελιών λαμβάνοντας ενθαρρυντικά αποτελέσματα.. 
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Abstract 

In the era of genomics, data analysis models and algorithms that provide the means to reduce large 

complex sets into meaningful information are integral to further our understanding of complex 

biological systems. Hidden Markov models comprise one such data analysis technique that has 

become the basis of many bioinformatics tools. Its relative success is primarily due to its 

conceptually simplicity and robust statistical foundation. Despite being one of the most popular 

data analysis modeling techniques for classification of sequences of data, researchers have few 

available software options to rapidly implement the necessary modeling framework and 

algorithms. Most tools are still hand-coded because current implementation solutions do not 

provide the required ease or flexibility that allows researchers to implement models in non-

traditional ways. In the current PhD thesis, we have developed an open-source hidden Markov 

model Java toolbox, called JUCHMME, that provides researchers with the flexibility to apply 

hidden Markov models to unique sequence analysis problems. It provides researchers the ability 

to rapidly implement a model using a simple text file and at the same time provide the flexibility 

to adapt the model in non-traditional ways. In addition, it provides many features/extensions that 

are not available in any current HMM implementation tools, such as Hidden Neural Networks 

(HNNs), models that condition on previous observations and a method for semi-supervised 

learning of HMMs that can incorporate labeled, unlabeled and partially-labeled data, and multiple 

ways to integrate additional data sources together to make better predictions. Using JUCHMME, 

we have been able to rapidly implement ΗΜΜ models on the biological problem of 

transmembrane protein topology prediction for alpha-helical and beta-barrel membrane with 

encouraging results. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια σύντομη εισαγωγή στη Βιοπληροφορική, όπως την γνώρισα μέσα 

από την παρούσα διδακτορική διατριβή και παρουσιάζει το κίνητρο και τους στόχους της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

 

1.1 Τι είναι η βιοπληροφορική; 

Ο κλάδος της Βιοπληροφορικής, στο γνωστικό πεδίο της οποίας εντάσσεται αυτή η διατριβή, 

σήμερα θεωρείται, παγκόσμια, ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους, ενώ έχει ήδη 

επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα και έχει συγκεντρώσει ιδιαίτερα σημαντικές επενδύσεις 

(Μπάγκος, 2015). Η Βιοπληροφορική είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος, όπου η σύμπραξη της 

Βιολογίας με την Πληροφορική, τη Στατιστική και τα Μαθηματικά εξερευνά νέους τρόπους για 

την προσέγγιση των βιολογικών προβλημάτων, καθώς και την αντίληψη βασικών αρχών της 

Βιολογίας. 

Σύμφωνα με την Wikipedia 

“Ο όρος βιοπληροφορική περικλείει το μέρος των βιολογικών ερευνών όπου ο προγραμματισμός 

είναι μέρος της μεθοδολογίας, αλλά και είναι αναφορά σε ειδικές διοχετεύσεις (pipelines) ανάλυσης 

που χρησιμοποιούνται συχνά, ειδικά στο πεδίο τη γενωμικής. Συχνές χρήσεις της βιοπληροφορικής 

περιλαμβάνουν την αναγνώριση υποψήφιων γονιδίων και μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών 

(SNPs). Συχνά αυτή η αναγνώριση γίνεται με σκοπό τη κατανόηση της γενετικής βάσης μιας 

ασθένειας, μοναδικών προσαρμογών, επιθυμητών ιδιοτήτων (ειδικά στα γεωργικά είδη) ή τις 

διαφορές μεταξύ πληθυσμών. 

Θεωρώντας τα βιολογικά δεδομένα (DNA, RNA, πρωτεΐνες) ως ψηφιακή πληροφορία, εφαρμόζει 

αλγορίθμους για την επεξεργασία τους και την παραγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων με αποδοτικό 

τρόπο. Συνήθως χρησιμοποιούνται μέθοδοι κλάδων της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η εξόρυξη 

δεδομένων (π.χ. νευρωνικά δίκτυα, μπεϋζιανά δίκτυα κλπ) και ο εξελικτικός υπολογισμός (π.χ. 

γενετικοί αλγόριθμοι).” 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:18:40 EEST - 13.56.182.168



2  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή 

 

1.2 Γιατί είναι σημαντική η βιοπληροφορική; 

Με αναδυόμενες νέες έννοιες, θεωρίες και τεχνικές στη βιολογική ανάλυση, συλλέγονται 

τεράστιες ποσότητες δεδομένων από επιστήμονες με τη διεξαγωγή διαφόρων πειραμάτων. Το 

τελικό αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ένας ασύλληπτος όγκος δεδομένων ο οποίος θα πρέπει 

όχι μόνο να αναλυθεί, αλλά και να συγκριθεί με αντίστοιχες αναλύσεις από άλλα πειράματα. Τα 

αλληλουχικά γονιδιώματα περιέχουν ένα πλήθος ανεκτίμητων πληροφοριών που μπορούν να μας 

βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τους υποκείμενους μηχανισμούς διαφόρων βιολογικών 

λειτουργιών στα κύτταρα. Αν και η ποσότητα των δεδομένων αυξάνεται εκθετικά, καθίσταται μη 

πρακτικό να τα αναλύσουμε χωρίς τη βοήθεια υπολογιστικών μεθόδων. Προκειμένου να εξάγουμε 

σημαντικές πληροφορίες από τα δεδομένα, χρειαζόμαστε υπολογιστικές τεχνικές που μπορούν να 

αναλύσουν αποτελεσματικά τα δεδομένα και να συγκρίνουν τα αποτελέσματά με έναν μεγάλο 

αριθμό ανάλογων μετρήσεων και τέλος να αξιολογήσουν τα τελικά αποτελέσματα. Ως 

αποτέλεσμα, τεχνικές πληροφορικής συνδυάζονται μαζί με τη στατιστική, τα μαθηματικά και τη 

επιστήμη μηχανικού και χρησιμοποιούνται για την πιο ακριβή και αποτελεσματική ανάλυση 

αυτών των μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Ως εκ τούτου, η βιοπληροφορική μπορεί να θεωρηθεί 

ως πεδίο επιστήμης δεδομένων για την επίλυση προβλημάτων στη βιολογία. Δεδομένης της 

διευρυνόμενης λίστας των γονιδιωμάτων με νέες ακολουθίες και της εμφάνισης τεχνικών 

αλληλούχισης επόμενης γενιάς (Next Generation Sequencing), οι οποίες έδωσαν νέα πνοή σε 

μελέτες γονιδιακής έκφρασης (RNAseq), η σημασία των υπολογιστικών εργαλείων στην ανάλυση 

βιολογικής αλληλουχίας αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. 

 

1.3 Βιολογικά δεδομένα και βάσεις δεδομένων 

Η βιοπληροφορική είναι σημαντική για τη γενετική έρευνα, διότι τα γενετικά δεδομένα έχουν ένα 

εννοιολογικό πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι η βιολογία. Οι μορφές ζωής έχουν ορισμένους κανόνες 

συμπεριφοράς. Το ίδιο ισχύει για τους ιστούς και τα κύτταρα, τα γονίδια και τις πρωτεΐνες. 

Αλληλεπιδρούν με συγκεκριμένο τρόπο και ρυθμίζουν ο ένας τον άλλον με ορισμένο τρόπο. Τα 

μεγάλης κλίμακας, πολύπλοκα δεδομένα που δημιουργούνται στη γονιδιωματική δεν θα είχαν 

νόημα χωρίς την συνειδητή γνώση του πώς λειτουργούν οι μορφές ζωής. Τα δεδομένα που 

παράγονται από τη γονιδιωματική μπορεί να αναλυθούν με τις ίδιες μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται από τους μηχανικούς και τους φυσικούς που μελετούν τις αγορές 

χρηματοοικονομικών και οπτικών ινών, αλλά η ανάλυση των δεδομένων κατά τρόπο που έχει 

νόημα απαιτεί γνώση της βιολογίας. Έτσι, η βιοπληροφορική έγινε ένα ανεκτίμητο υβριδικό πεδίο 

γνώσης. Η βιοπληροφορική είναι σε θέση να αναλύσει δεκάδες χιλιάδες αριθμούς σε λίγα λεπτά, 

ανάλογα με το πόσο γρήγορα ο υπολογιστής μπορεί να επεξεργαστεί πληροφορίες. Η έρευνα 

Omics χρησιμοποιεί υπολογιστές για την εκτέλεση αλγορίθμων - μαθηματικών υπολογισμών - σε 

μεγάλη κλίμακα προκειμένου να βρεθούν πρότυπα (patterns) σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. 
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Η αποθήκευση, ταξινόμηση και επεξεργασία τους αποτελεί πρόκληση για την επιστήμη της 

βιοπληροφορικής. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται σε βάσεις δεδομένων, όπου αρχειοθετούνται με 

συγκεκριμένες μορφές που τα καθιστούν αναγνωρίσιμα και επεξεργάσιμα από τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι ώστε να μπορούν να διεξαχθούν αναζητήσεις και σύνθετες 

συσχετίσεις. Οι βιολογικές βάσεις δεδομένων, αποτελούν βασικό κομμάτι της σύγχρονης 

βιοπληροφορικής, καθώς αποτελούν τη βασική πηγή δεδομένων από την οποία ένας ερευνητής 

αντλεί τα δεδομένα στα οποία θα βασίσει την ανάλυση του. Ακόμα και για αυτούς οι οποίοι 

παράγουν οι ίδιοι πρωτογενή δεδομένα, η ύπαρξη τους είναι σημαντική καθώς τις περισσότερες 

φορές είναι αναγκασμένοι να καταθέτουν τα δεδομένα τους σε αυτές, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα 

στην επιστημονική κοινότητα. 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, οι βάσεις δεδομένων είναι απαραίτητες για την έρευνα και τις 

εφαρμογές βιοπληροφορικής και αποτελούν τα αποθετήρια της πληροφορίας που χρησιμοποιείται 

ως πρώτη ύλη στην Βιοπληροφορική. Υπάρχουν πολλές βάσεις δεδομένων που καλύπτουν 

διάφορους τύπους πληροφοριών όπως για παράδειγμα γονιδιωματικές αλληλουχίες (GENBANK) 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), αλληλουχίες πρωτεϊνών (UniProt) 

(https://www.uniprot.org/), δομές πρωτεϊνών (RSCB-PDB) 

(http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do). Οι βάσεις δεδομένων μπορούν να περιέχουν εμπειρικά 

δεδομένα (που λαμβάνονται απευθείας από πειράματα), δεδομένα πρόβλεψης (που λαμβάνονται 

από την ανάλυση) ή, συνηθέστερα, και τα δύο. Εναλλακτικά, μπορούν να ενσωματώσουν 

δεδομένα που έχουν συνταχθεί από πολλές άλλες βάσεις δεδομένων. Αυτές οι βάσεις δεδομένων 

διαφέρουν ως προς τη μορφή, τον μηχανισμό πρόσβασης και αν είναι δημόσιες ή όχι. 

Υπάρχουν πολλές βιολογικές βάσεις δεδομένων, και πολλές εναλλακτικές διεπαφές ιστού που 

παρέχουν πρόσβαση στα ίδια σύνολα δεδομένων. Ποια από αυτές πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

εξαρτάται από τις προσωπικές ανάγκες, αλλά είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τι είδους δεδομένα 

είναι τα κεντρικά αποθετήρια δεδομένων, και πόσο συχνά οι περιφερειακές βάσεις δεδομένων 

συγχρονίζονται με τις κεντρικές πηγές δεδομένων. Σήμερα, οι περισσότερες βάσεις βιολογικών 

δεδομένων είναι ελεύθερα προσπελάσιμες από τους επιστήμονες ολόκληρου του πλανήτη μέσω 

του διαδικτύου. Με τον τρόπο αυτό μεγιστοποιείται η χρησιμοποίηση των πληροφοριών, 

προκειμένου να επιταχυνθεί η έρευνα και να διαχυθούν τα οφέλη στο σύνολο της ανθρωπότητας. 

Παρόλο που τα αρχεία ακολουθιών είναι απλά αρχεία κειμένου (text files), έχουν ανάλογα με την 

περίπτωση συγκεκριμένη δομή, ώστε να είναι επεξεργάσιμα από τα αντίστοιχα προγράμματα. 

Υπάρχουν διάφορες μορφές αρχείων που περιέχουν ακολουθίες, όπως για παράδειγμα αρχεία 

XML, Genetic Data Enviroment (GDE), AceDB, General Feature Format (GFF), Genetics 

ComputerGroup (GCG), CODATA, GenBank, EMBL κ.ά. Εφαρμογές λογισμικού επιτρέπουν τη 

μετατροπή του ενός τύπου αρχείου σε άλλο. Η πιο ευρέως διαδεδομένη μορφή των αρχείων 

ακολουθιών είναι η μορφή FASTA. 

Οι βασικές πληροφορίες ενδιαφέροντος για τη βιοπληροφορική αφορούν το DNA, το RNA και 

τις πρωτεΐνες. Τα μόρια του DNA συνήθως χαρακτηρίζονται από διαφορετικές αλληλουχίες των 
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γραμμάτων A, T, G και C, που αντιπροσωπεύουν τους τέσσερις διαφορετικούς τύπους βάσεων 

τους. Τα μόρια RNA συνήθως χαρακτηρίζονται από παρόμοιες ακολουθίες, αλλά με το T αντί από 

U, που αντιπροσωπεύει έναν διαφορετικό τύπο βάσης. Οι πρωτεΐνες αντιπροσωπεύονται από 20 

γράμματα, που αντιστοιχούν στα 20 αμινοξέα από τα οποία αποτελούνται. Μια χαρτογράφηση 

γραμμάτων ένα προς ένα συμβαίνει μεταξύ ενός μορίου DNA και του σχετικού μορίου του RNA 

και υπάρχει χαρτογράφηση γράμματος τριών προς ένα μεταξύ του μορίου RNA και του 

συσχετιζόμενου με αυτό μορίου πρωτεΐνης. Μια πρωτεϊνική ακολουθία διπλώνεται σε μια 

καθορισμένη τρισδιάστατη δομή, για την οποία, σε μικρό αριθμό περιπτώσεων, οι συντεταγμένες 

είναι γνωστές. Η καθορισμένη δομή είναι αυτό που πραγματικά παρέχει τη μοριακή λειτουργία 

της ακολουθίας των πρωτεϊνών.  

Είναι γνωστό, ότι η λειτουργικότητα των πρωτεϊνών εξαρτάται κυρίως από την στερεοδιάταξή 

τους, δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο η αμινοξική ακολουθία αναδιπλώνεται στο χώρο (Bruce, 

et al., 1994). Η τρισδιάστατη δομή των πρωτεϊνών προσδιορίζεται πειραματικά με μεθόδους 

κρυσταλλογραφίας ακτίνων-Χ και φασματοσκοπίας NMR (Berman, et al., 2002). Οι μέθοδοι 

αυτές είναι γενικά αρκετά δαπανηρές και χρονοβόρες, ενώ παράλληλα απαιτούν τη χρήση 

µονοκρυστάλλων, οι οποίοι είναι δύσκολο να δημιουργηθούν για αρκετές κατηγορίες πρωτεϊνών. 

Γι' αυτούς τους λόγους, προέκυψε η ανάγκη εύρεσης διαφορετικών τεχνικών για την μελέτη του 

πρωτεϊνικού διπλώματος. Τα πειραματικά δεδομένα υποδεικνύουν, ότι η αναγκαία πληροφορία 

για το δίπλωμα μιας πρωτεΐνης είναι κωδικοποιημένη στην αμινοξική της ακολουθία (Anfinsen, 

1973). Αυτό το δεδομένο οδήγησε στην ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων, οι οποίες 

χρησιμοποιώντας πληροφορία για την αμινοξική ακολουθία, έχουν ως στόχο την πρόβλεψη και 

τον προσδιορισμό της δομής της αντίστοιχης πρωτεΐνης. 

 

1.4 Ανάγκη για τεχνικές υπολογιστικής/στατιστικής/μηχανικής μάθησης 

Ο μεγάλος ρυθμός προσδιορισμού των γονιδιωμάτων, οδήγησε στην αλματώδη ανάπτυξη της 

επιστήμης της γονιδιωματικής και τις διάφορες υποδιαιρέσεις της: τη συγκριτική γονιδιωματική 

για τη σύγκριση γονιδιωμάτων, τη λειτουργική γονιδιωματική για τις μελέτες γονιδιακής 

έκφρασης με μικροσυστοιχίες και τη δομική γονιδιωματική για τη μαζική παραγωγή πρωτεϊνών 

για δομικές μελέτες και κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ. Παράλληλα, εμφανίστηκαν και οι τεχνικές 

αλληλούχισης νέας γενιάς (Next Generation Sequencing), οι οποίες έδωσαν νέα πνοή σε 

πειράματα γονιδιακής έκφρασης (RNAseq) και έκαναν εύκολο τον εντοπισμό πολυμορφικών 

θέσεων, ενώ αναμένεται να επηρεάσουν και την ιατρική. Με όλα αυτά τα δεδομένα, 

δημιουργήθηκε μια μεγάλη ανάγκη για ανάπτυξη περισσότερων μεθόδων πρόγνωσης, ανάλυσης 

και ομαδοποίησης δεδομένων έτσι ώστε να διαχειριστεί αυτός ο τεράστιος όγκος δεδομένων που 

προέκυψε από τις παραπάνω τεχνικές. Δύο τομείς της υπολογιστικής επιστήμης που έχουν μεγάλη 

εξάπλωση είναι η διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Big Data management) και η 

εκμάθηση μηχανών (machine learning). 
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Η Τεχνητή Νοημοσύνη – TN (Artificial Intelligence – AI) αντικατοπτρίζει τη νοημοσύνη που 

εκδηλώνεται από μηχανές και λογισμικό. Αποτελεί ένα ακαδημαϊκό πεδίο σε αρκετούς τομείς 

σήμερα και είναι ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό της νέας εποχής της τεχνολογίας των 

πληροφοριών. Στη ΤΝ, στόχος είναι να αναπτυχθούν αλγόριθμοι που μαθαίνουν από τα δεδομένα 

και κάνουν προβλέψεις χωρίς να έχουν προγραμματιστεί ρητά πώς να το κάνουν. 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναζητά μεγάλη προσοχή καθώς προσπαθεί να αναπαράγει την ανθρώπινη 

νοημοσύνη για την ανάλυση σύνθετων δεδομένων γύρω μας. Τα δύο βασικά υποσύνολα της ΤΝ: 

μηχανική μάθηση (Machine Learning) και βαθιά εκμάθηση (Deep Learning) έχουν δημιουργήσει 

πολύ ενθουσιασμό στην ερευνητική κοινότητα για τη βιώσιμη εκμετάλλευσή της σε διάφορους 

τομείς. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει κερδίσει όλο και περισσότερο την προσοχή της σύγχρονης 

βιοπληροφορικής έρευνας και χρησιμοποιείται καθημερινά τόσο από ειδικούς της 

βιοπληροφορικής όσο και από μοριακούς βιολόγους. Αυτή η ανάλυση βοηθά στο σχεδιασμό και 

την ανακάλυψη φαρμάκων καθώς και σύνθετων συστημάτων. Με τη διαθεσιμότητα διαφορετικών 

τύπων αλγορίθμων ΤΝ, έχει γίνει κοινό για τους ερευνητές να εφαρμόζουν μεθόδους για να 

ταξινομούν και να εξορύσσουν δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων τους. Επί του παρόντος, με 

διάφορες ευφυείς μεθόδους διαθέσιμες στη βιβλιογραφία, οι ερευνητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στην επιλογή της βέλτιστης μεθόδου που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ένα συγκεκριμένο 

σύνολο δεδομένων. Οι ερευνητές χρειάζονται εργαλεία, τα οποία παρουσιάζουν τα δεδομένα κατά 

τρόπο κατανοητό, σχολιασμένα με ένα εννοιολογικό πλαίσιο και τα αναλύουν με εκτιμήσεις 

ακρίβειας στους τομείς της βιοπληροφορικής και της υπολογιστικής μοριακής βιολογίας.  

Μέχρι τώρα, διάφοροι μέθοδοι και αλγόριθμοι έχουν χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση βιολογικών 

ακολουθιών, μεταξύ των οποίων τα Νευρωνικά Δίκτυα (ΝΔ) και τα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα 

(Hidden Markov Models – HMM). Τα μοντέλα Hidden Markov (HMM) είναι ένα παράδειγμα 

μιας καθιερωμένης μεθόδου ανάλυσης που έχουν εφαρμοστεί ευρέως στη βιοπληροφορική. Τα 

τελευταία 20 χρόνια, τα HMM έχουν εφαρμοστεί σε ένα ευρύτερο φάσμα προβλημάτων που 

περιλαμβάνουν την εύρεση γονιδίων (Krogh, et al., 1994), την πολλαπλή στοίχιση ακολουθιών 

(Eddy, 1998), την πρόγνωση των πεπτιδίων οδηγητών (Bagos, et al., 2009; Nielsen and Krogh, 

1998), την πρόγνωση των βακτηριακών λιποπρωτεϊνών (Bagos, et al., 2008; Juncker, et al., 2003), 

την πρόγνωσης της υποκυτταρικής θέσης των πρωτεϊνών στα βακτήρια (Litou, et al., 2008), την 

πρόγνωση δευτεροταγούς δομής πρωτεϊνών (Asai, et al., 1993) και την πρόβλεψη τοπολογίας των 

διαμεμβρανικών πρωτεϊνών(Bagos, et al., 2004; Krogh, et al., 2001). Σε αρκετές από αυτές τις 

εφαρμογές διαπιστώθηκε ότι τα HMMs έχουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με 

άλλες εξελιγμένες τεχνικές μάθησης όπως τα Νευρωνικά Δίκτυα ή Support Vector Machines, 

όπως φαίνεται από τις μελέτες αξιολόγησης (Bagos, et al., 2005; Möller, et al., 2001; Viklund and 

Elofsson, 2004). Το πλεονέκτημα της χρήσης μιας πιθανοθεωρητικής αναπαράστασης είναι ότι οι 

κατανομές δεδομένων σε κάθε κατηγορία (διαμεμβρανικό, εξωκυττάριο,) μπορούν να μάθουν 

αυτόματα από ένα σύνολο μαθημάτων εκπαίδευσης. Επιπλέον, η πιθανοθεωρητική 

αναπαράσταση είναι πολύ καλύτερα ικανή να αντιπροσωπεύει παραλλαγές μεταξύ 

διαμεμβρανικών τμημάτων. 
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1.5 Στόχοι της διδακτορικής διατριβής  

Ο στόχος της διδακτορικής διατριβής ήταν πρωτίστως η κατανόηση, η εφαρμογή και η ανάπτυξη 

μιας σειράς μεθόδων για την επέκταση των τυπικών HMM και η εφαρμογή τους σε συγκεκριμένα 

βιολογικά προβλήματα και δευτερευόντως η προώθηση ενός εργαλείου ανοιχτού κώδικα για την 

εύκολη χρήση των HMMs από την ερευνητική κοινότητα.  

Το πρώτο μέρος των στόχων μας ήταν η ανάπτυξη μια σειράς επεκτάσεων των τυπικών HMM και 

η εφαρμογή τους σε συγκεκριμένα βιολογικά προβλήματα. Αρχικά έγινε μια έρευνα στην 

βιβλιογραφία για να δούμε τις επεκτάσεις που έχουν παρουσιαστεί σε παλαιότερες εργασίες και 

την συνεισφορά τους στην βελτίωση της απόδοσης των μεθόδων πρόβλεψης. Στην πρώτη 

εργασίας μας, εφαρμόσαμε μια απλή επέκταση του κλασσικού HMM στο οποίο το τρέχον 

παρατηρούμενου σύμβολο (υπόλειμμα αμινοξέος) εξαρτάται τόσο από την τρέχουσα κατάσταση 

όσο και από μια σειρά παρατηρούμενων προηγούμενων συμβόλων. Στη δεύτερη εργασία μας, 

εξετάσαμε την εφαρμογή των μεθόδων εκμάθησης με «ημι- επίβλεψη» (semi-supervised learning) 

που βασίζονται στον αλγόριθμο Expectation-Maximization (EM) σε προβλήματα ανάλυσης 

πρωτεϊνών. Στόχος μας ήταν να δοκιμάσουμε όλες τις μεθόδους που έχουν αναφερθεί στην 

βιβλιογραφία για την μέθοδο αυτό-εκπαίδευσης (self-training), να ελέγξουμε για κάθε μέθοδο πως 

βελτιώνεται η εκπαίδευση και να παρουσιάσουμε μια σύγκριση μεταξύ των μεθόδων. Στην 

τελευταία εργασίας μας, εφαρμόσαμε ένα υβριδικό μοντέλο το οποίο συνδυάζει ένα Hidden 

Markov Model με Νευρωνικά Δίκτυα (ΝΔ) και καλείται Hidden Neural Network (HNN). 

Το δεύτερο μέρος των στόχων μας ήταν η ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη ενός Java toolbox 

που ονομάζεται Juchmme και αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια από μέλη του εργαστηρίου μας. 

Ο κύριος στόχος της ανάπτυξης του Juchmme είναι να δημιουργηθεί ένα εργαλείο εφαρμογής 

HMM που θα παρέχει στους ερευνητές τη δύναμη, την ευελιξία και την ευκολία που χρειάζονται 

για να αναλύουν τα προβλήματα ανάλυσης τους με χρήση HMMs. Το λογισμικό αναπτύσσεται τα 

τελευταία χρόνια και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμες εφαρμογές στην ανάλυση αλληλουχιών 

πρωτεϊνών, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης των διαμεμβρανικών α-ελίκων (Bagos, et al., 

2006), της πρόγνωση των διαμεμβρανικών β-βαρελιών (Bagos, et al., 2004; Tsirigos, et al., 2016), 

της πρόβλεψης των θέσεων αποκοπής των πεπτιδίων οδηγητών βακτηρίων (Bagos, et al., 2008), 

της πρόβλεψης των πεπτιδίων οδηγητών στα αρχαία (Bagos, et al., 2009), της πρόβλεψης των 

λιποπρωτεϊνών από θετικά κατά Gram Βακτήρια (Bagos, et al., 2010). 

 

1.6 Επισκόπηση Διατριβής  

Αυτή η εργασία παρουσιάζει ένα μικρό βήμα στο δρόμο για βελτιωμένα μοντέλα για εργασίες 

όπως η ανάλυση ακολουθίας σε βιολογικά προβλήματα. Είναι χωρισμένο σε επτά κεφάλαια. Το 

περιεχόμενο των μεμονωμένων κεφαλαίων έχει ως εξής: 
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Το κεφάλαιο 2 δίνει μια εισαγωγή στη θεωρία των Hidden Markov Models (HMMs). Δεδομένου 

ότι η θεωρία των HMMs έχει περιγραφεί εκτενώς στη βιβλιογραφία, το κεφάλαιο 2 ασχολείται 

πρωτίστως με θέματα σχετικά με την εργασία που περιγράφεται σε αυτή τη διατριβή. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την περιγραφή των αλγόριθμων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της 

πιθανοφάνειας, για την αποκωδικοποίηση και την εκτίμηση παραμέτρων στα μοντέλα HMM για 

ανάλυση βιολογικών ακολουθιών. Στη συνέχεια περιγράφει μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική 

HMM που ονομάζεται Class HMM (CHMM), η οποία επιτρέπει τη μοντελοποίηση διαφόρων 

κατηγοριών σε κάθε κατάσταση. Το CHMM είναι μοντέλο για επισημασμένες ακολουθίες, το 

οποίο αποτελεί επέκταση του τυπικού HMM, η οποία βρίσκει εφαρμογή στην ανάλυση 

βιολογικών ακολουθιών. Και τέλος, περιέχει μια σύντομη αναφορά στους περιορισμούς που 

υπάρχουν με την χρήση των τυπικών HMMs κάνοντας μια ανασκόπηση σε επεκτάσεις που έχουν 

προταθεί σύμφωνα με την βιβλιογραφία.  

Το κεφάλαιο 3 περιγράφει την ανάπτυξη μιας επέκτασης των HMΜs που ενσωματώνει 

εξαρτήσεις από προηγούμενες παρατηρήσεις. Η διαφορά μεταξύ της προτεινόμενης μεθόδου και 

ενός τυπικού HMM αντικατοπτρίζεται από τις στατιστικές σχετικά με τις συχνότητες των 

μεγαλύτερων πεπτιδίων που περιλαμβάνουν βιολογικές πληροφορίες που είναι σημαντικές στα 

περισσότερα βιολογικά προβλήματα. 

Το κεφάλαιο 4 περιγράφει την εφαρμογή ενός υβριδικού μοντέλου που ονομάζεται Hidden Neural 

Network (ΗΝΝ) για Hidden Markov Models (HMM) και νευρωνικά δίκτυα (NNs). Η συνεισφορά 

των νευρικών δικτύων στο HNN έγκειται στο γεγονός ότι μπορούν άμεσα να χρησιμοποιήσουν το 

πλαίσιο παρατήρησης ως είσοδο και, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιήσουν συσχετισμούς 

υψηλότερης τάξης μεταξύ γειτονικών παρατηρήσεων που μπορούν ενδεχομένως να 

χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της απόδοσης του ταξινομητή. 

Το κεφάλαιο 5 περιγράφει την ανάπτυξη μιας μεθόδου των HMΜs για ημι-εποπτευόμενη 

εκμάθηση που μπορεί να ενσωματώνει επισημασμένα (labeled), μη επισημασμένα (unlabeled) και 

μερικώς επισημασμένα δεδομένα (partially-labeled) με μια απλή διαδικασία. 

Το κεφάλαιο 6 παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά ενός εργαλείου Βιοπληροφορικής που διατίθεται 

δωρεάν στην ερευνητική κοινότητα για την ανάλυση προβλημάτων βιολογικών ακολουθιών και 

ονομάζεται JUCHMME. 

Τέλος, το κεφάλαιο 7 παρουσιάζει τα τελικά συμπεράσματα της διδακτορικής διατριβής και τις 

μελλοντικές κατευθύνσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.Μαρκοβιανά Μοντέλα και Επεκτάσεις τους 
 

 

Αν και αρχικά εισήχθησαν και μελετήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970, τα μοντέλα Markov που ονομάζονται Κρυμμένα Μοντέλα Markov (Hidden 

Markov Models) έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια. Η Μαρκοβιανή θεωρία 

πήρε το όνομά της από τον Andrei Markov στις αρχές του 20oυ αιώνα ο οποίος εμπνεύστηκε τα 

μαρκοβιανά μοντέλα, μελετώντας τις εναλλαγές των συμφώνων και φωνηέντων σε ένα ποίημα 

του Pushkin (Markov, 1913), αλλά η θεωρία των Hidden Markov Models στην πραγματικότητα 

αναπτύχθηκε από τον Baum και τους συνεργάτες του στην δεκαετία του  ́60 (Baum, et al., 1970).  

Το HMM είναι ένα μοντέλο ακολουθίας (sequence model). Ένα μοντέλο ακολουθίας ή ένας 

ταξινομητής ακολουθίας (sequence classifier) είναι ένα μοντέλο του οποίου η δουλειά είναι να 

εκχωρήσει μια ετικέτα ή κλάση σε κάθε μονάδα σε μια ακολουθία, χαρτογράφηση έτσι μια 

ακολουθία παρατηρήσεων σε μια ακολουθία ετικετών. Ένα μοντέλο HMM είναι ένα 

πιθανοθεωρητικό μοντέλο ακολουθίας: δίνοντας μια ακολουθία μονάδων (λέξεις, γράμματα, 

μορφοθέματα, προτάσεις, οτιδήποτε), υπολογίζουν μια κατανομή πιθανότητας σε πιθανές 

ακολουθίες ετικετών και επιλέγουν την καλύτερη ακολουθία ετικετών. ως εκ τούτου μπορούν να 

αποτελέσουν τη θεωρητική βάση για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στους τομείς, όπως: 

αναγνώριση και σύνθεση φωνής και γραφής, αναγνώριση και ταξινόμηση σεισμικών σημάτων, 

αναγνώριση και ταξινόμηση μελωδιών, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, στην βιοπληροφορική και 

σε άλλους τομείς. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές, όπου το στατιστικό μοντέλο 

χρησιμεύει στην γρήγορη μετάδοση ή αποθήκευση μεγάλου όγκου πληροφορίας. 

Στον τομέα της βιοπληροφορικής, τα HMMs είναι γνωστά από την χρήση τους σε εφαρμογές, 

όπως η αναγνώριση γονιδίων, η μοντελοποίηση και στοίχιση βιολογικών ακολουθιών, η 

πρόβλεψη πρωτεϊνικής δομής στον χώρο, η εύρεση ορισμένων υπακολουθιών σε μεγαλύτερες, 

βιολογικές ακολουθίες, όπως π.χ η εύρεση των promoters, που καθορίζουν το σημείο έναρξης της 

μεταγραφής πάνω στο DNA και από άλλες εφαρμογές. Αξίζει να αναφερθεί στο συγκεκριμένο 

σημείο, ότι τα μαρκοβιανά μοντέλα θεωρούνται από πολλούς ερευνητές ως τα πιο φυσικά για να 

περιγράψουν ακολουθίες μακρομορίων όπως του DNA αλλά και των πρωτεϊνών καθώς 

προσεγγίζουν την εξάρτιση της πληροφορίας που εμπεριέχεται σε μια ακολουθία.  
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2.1 Αλυσίδα Markov 

Ως μια αλυσίδα Markov (Markov chain) θεωρείται ένα μοντέλο πιθανοτήτων που μπορεί να 

χαρακτηριστεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση από ένα σύνολο 

L διακριτών καταστάσεων 
1 2 1, ,..., ,L Lx x x x−=x και το οποίο μεταβαίνει από κατάσταση σε 

κατάσταση (Rabiner, 1989). Στην περίπτωση των βιολογικών αλληλουχιών, ως σύνολο 

παρατηρούμενων συμβόλων ορίζονται τα σύμβολα της ακολουθίας τα οποία ανήκουν στο 

πεπερασμένο αλφάβητο δηλαδή τα 4 νουκλεοτίδια (AGCΤ ή U) στην περίπτωση του DNA ή τα 

20 αμινοξέα στην περίπτωση των πρωτεϊνών (ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY). 

Συμβολίζουμε τις χρονικές στιγμές που σχετίζονται με τις αλλαγές της κατάστασης ως i = 1, 2,… 

και την πραγματική κατάσταση τη χρονική στιγμή i ως xi. Μια πλήρης πιθανοθεωρητική 

περιγραφή του παραπάνω συστήματος, σε γενικές γραμμές, θα απαιτούσε προδιαγραφή της 

τρέχουσας κατάστασης (τη χρονική στιγμή i), καθώς και όλες τις προηγούμενες καταστάσεις. 

Στην Μαρκοβιανή αλυσίδα αυτή η πιθανοθεωρητική περιγραφή περικόπτεται ακριβώς στην 

τρέχουσα και την κατάσταση αμέσως προηγούμενη κατάσταση της. Με άλλα λόγια, η γνώση της 

πιο πρόσφατης κατάστασης του συστήματος καθιστά τη λιγότερο πρόσφατη ιστορία άχρηστη. 

 ( ) ( )1 1 1,...,i i i iP x x x P x x− −=   (2.1) 

Επιπλέον μια αλυσίδα Markov έχει και έναν πίνακα πιθανοτήτων μετάβασης τα στοιχεία του 

οποίου δίνονται από την παρακάτω σχέση 

 ( )1 ,1 ,ij i it s i j Na P x x −= = =     (2.2) 

και έχει τις παρακάτω ιδιότητες 

 0ija    (2.3) 

 
1

1

L

ij

j

a
=

= για κάθε j=1,2,…,L (2.4) 

 

 

Παράδειγμα αλυσίδας Markov 

Έστω σύνολο καταστάσεων S = (S1, S2, S3) και αρχικές πιθανότητες P(XΒ = i) που προσδιορίζουν 

τις πιθανότητες η πρώτη κατάσταση του συστήματος να είναι η i. 

Πίνακας 1. Πίνακας πιθανοτήτων μετάβασης των αρχικών καταστάσεων.   

Κατάσταση S1 S2 S3 

Πιθανότητα Έναρξης 0.7 0.2 0.1 
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Και ένα σύνολο μεταβάσεων με τον αντίστοιχο πίνακα 

 
Εικόνα 1. Μια αλυσίδα Markov με 3 Καταστάσεις (επισημασμένες από S1 έως S3) με τις 

αντίστοιχες πιθανότητες μετάβασης. 

 

Πίνακας 2. Πίνακας πιθανοτήτων μετάβασης των καταστάσεων.  

Κατάσταση S1 S2 S3 

S1 P(S1→S1) = 0.6 P(S1→S2) = 0.3 P(S1→S3) = 0.1 

S2 P(S2→S1) = 0.12 P(S2→S2) = 0.8 P(S2→S3) = 0.08 

S3 P(S3→S1) = 0.2 P(S3→S2) = 0.1 P(S3→S3) = 0.7 

 

Υποθέτουμε επίσης ότι το σύνολο συμβόλων εκπομπής είναι το T = (0, 1). Η κατανομή 

πιθανότητας εκπομπής συμβόλων ανά κατάσταση δίνεται από τον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 3. Πίνακας πιθανοτήτων εκπομπής συμβόλων των καταστάσεων.   

Κατάσταση Πιθανότητα εκπομπής Συμβόλου 0 Πιθανότητα εκπομπής Συμβόλου 1 

S1 0.8 0.2 

S2 0.6 0.4 

S3 0.3 0.7 

 

Η αλυσίδα Markov συνήθως περιγράφεται χρησιμοποιώντας την έννοια της χρονικής εξέλιξης, 

όπου οι μεταβάσεις πραγματοποιούνται σε διακριτές χρονικές στιγμές. Στην εφαρμογή του 

μοντέλου σε βιολογικές ακολουθίες, ο “διακριτός χρόνος” i = 0, 1, 2,… αντιστοιχεί στο πρώτο, 

δεύτερο, τρίτο αμινοξύ της ακολουθίας κ.ο.κ. και οι έξοδοι του συστήματος είναι τα ίδια τα 

αμινοξέα. 
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2.2 Hidden Markov Models 

Το μοντέλο Markov το οποίο εξετάσαμε προηγουμένως αντιστοιχεί με ένα παρατηρήσιμο 

(φυσικό) γεγονός και είναι περιοριστικό όταν εφαρμόζεται σε πολλά προβλήματα που 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Το πρόβλημα έρχεται να λύσει η επέκταση τους σε HMMs (Hidden 

Markov Models) όπου οι παρατηρήσεις πλέον αποδεσμεύονται από τις καταστάσεις. Το νέο 

μοντέλο περιγράφεται ως μια διπλή ενσωμάτωση στοχαστικών διαδικασιών, σύμφωνα με την 

οποία η μία διαδικασία που δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθεί (είναι κρυφή), πάρα μόνον 

διαμέσου ενός συνόλου στοχαστικών διαδικασιών, οι οποίες παράγουν ακολουθίες 

παρατηρήσεων (Rabiner, 1989). Στην απλή περίπτωση, το ΗΜΜ αποτελείται από δύο 

στοχαστικές διαδικασίες, εκ των οποίων η μία αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο τυχαίων 

μεταβλητών (καταστάσεων), των οποίων την στοχαστική συμπεριφορά δεν μπορούμε να 

παρατηρήσουμε. Η δεύτερη διαδικασία αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο τυχαίων 

μεταβλητών, που εξαρτώνται άμεσα από τις καταστάσεις, για τις οποίες γνωρίζουμε πως 

εξαρτώνται από αυτές και την στοχαστική συμπεριφορά τους μπορούμε να την παρατηρήσουμε. 

Συνεπώς, ο μόνος τρόπος για να αντλήσουμε πληροφορία για την «κρυφή» στοχαστική διαδικασία 

είναι, μέσω των ακολουθιών παρατηρήσεων, που παράγονται από την δεύτερη, στοχαστική 

διαδικασία. Το Hidden Markov Model (HMM) είναι μια στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιεί το 

μέτρο πιθανότητας για την μοντελοποίηση δεδομένων που αποτελούνται από ακολουθίες 

παρατηρήσεων. 

 

2.2.1 Παραδείγματα σε Hidden Markov Model 

Στο σημείο αυτό, παρουσιάζουμε γνωστά παραδείγματα που μπορούν να μοντελοποιηθούν από 

ένα HMM και για τα οποία υπάρχει αναφορά στην βιβλιογραφία. 

Παράδειγμα 1 

Το πιο απλό παράδειγμα είναι το παράδειγμα του «ανέντιμου καζίνου» στο οποίο ένα καζίνο 

χρησιμοποιεί κατά περίσταση δύο ειδών ζάρια, τα οποία μπορεί να τα αλλάζει με κάποιες 

πιθανότητες και να τα χρησιμοποιεί ανάλογα με τον τρόπο που ευνοείται σε κάποιο αποτέλεσμα 

(Durbin, et al., 1998). Tο ένα ζάρι είναι αμερόληπτο και οι πιθανότητες εμφάνισης ενός συμβόλου 

(1, 2, 3, 4, 5, 6) καθορίζεται από τον παράγοντα τύχη και το δεύτερο ζάρι θεωρείται «πειραγμένο» 

με αποτέλεσμα να παράγει σύμβολα με προκαθορισμένο τρόπο οπότε έχουμε μεροληπτική 

κατανομή εμφάνισης των συμβόλων. Όπως διακρίνουμε στην Εικόνα 2 τα δύο διαφορετικά είδη 

ζαριών απεικονίζονται ως παραλληλόγραμμα και αποτελούν τις κρυφές καταστάσεις, τις οποίες ο 

παίκτης δεν μπορεί να παρατηρήσει. Επίσης επιλέχθηκε αυθαίρετα η πιθανότητα μετάβασης από 

το αμερόληπτο στο μεροληπτικό 0,07 και από το μεροληπτικό στο αμερόληπτο 0,15. Όπως είναι 

φυσικό ο παίκτης το μόνο που βλέπει είναι το αποτέλεσμα που έρχεται σε κάθε ρήξη του ζαριού 

χωρίς να γνωρίζει από πιο ζάρι έχει προέλθει η ρήξη. 
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Αντίστοιχα μέσα στα παραλληλόγραμμα εμφανίζονται οι πιθανότητες από τις οποίες μπορεί να 

προέλθει ένα σύμβολο σε κάποια από τις δύο καταστάσεις που μπορεί να βρίσκεται το ζάρι. Η 

διαφορά του HMM σε σχέση με το απλό μοντέλο Markov που είδαμε προηγουμένως είναι ότι σε 

αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των συμβόλων και των καταστάσεων του 

μοντέλου. Η λειτουργικότητα του νέου μοντέλου διαφαίνεται ακόμη καλύτερα στην περίπτωση 

που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε 3 κρυφές καταστάσεις στις οποίες θα μπορούσε να 

βρεθεί το ζάρι χωρίς βέβαια να επηρεάζονται οι παρατηρήσιμες τιμές. Σε αυτή την περίπτωση θα 

χρειαζόταν να επεκτείνουμε το μοντέλο που απεικονίζεται στην Εικόνα 2.  

 
Εικόνα 2. Το παράδειγμα του ανέντιμου καζίνου. 

 

Παράδειγμα 2 

Μία ικανότητα των ΗΜΜ, είναι να μοντελοποιεί μια γραμματική (Krogh, 1998). Πολλά 

προβλήματα στην ανάλυση βιολογικών ακολουθιών έχουν μια γραμματική όπως θα 

παρουσιάσουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα με την χρήση ενός μοντέλου HMM σε 

διαμεμβρανικές πρωτεΐνες. Σαν σύμβολα θα χρησιμοποιήσουμε τα 20 αμινοξέα 

(ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY) και ως καταστάσεις αν ανήκουν σε διαμεμβρανικό τμήμα ή 

όχι. 

 

A D E R P G G S D A D K L I L V C I G F V L I F V T Y T 
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Στην πρώτη γραμμή έχουμε μία ακολουθία αμινοξέων διαμεμβρανικής πρωτεΐνης, και στην 

δεύτερη γραμμή παρουσιάζεται μία ακολουθία καταστάσεων του μοντέλου μας που χαρακτηρίζει 

ποια περιοχή αποτελεί διαμεμβρανικό τμήμα και ποια μη διαμεμβρανικό. Το διαμεμβρανικό 

τμήμα έχει επισημανθεί με γκρί χρωματισμό. Μια άλλη πιθανή εφαρμογή είναι για τη 

μοντελοποίηση DNA ή πρωτεϊνών (Krogh, et al., 1994). 

 
Εικόνα 3. Το παράδειγμα των διαμεμβρανικών πρωτεϊνών  

 

2.2.2 Αρχιτεκτονική των HMMs 

Τα παραπάνω παραδείγματα αποτελούν μια αρκετά καλή εισαγωγή, στο τι είναι ένα HMM και 

πώς μπορεί να εφαρμοστεί σε μερικές απλές περιπτώσεις, να ορίσουν τα στοιχεία που 

ενσωματώνει ένα HMM, και να εξηγήσουν πώς το μοντέλο παράγει τις ακολουθίες 

παρατηρήσεων. 

Ένα Hidden Markov Model (HMM) είναι ένα στατιστικό–πιθανοθεωρητικό μοντέλο που ορίζεται 

από τα εξής 3 στοιχεία Σ, Q, θ 

Μ = (V, Q, θ) 

• V, το αλφάβητο των δυνατών ενδεχομένων (π.χ. 1, 2, …, 6 για το ζάρι, Α, T, G, C για το 

DNA, κλπ.) 

• Q, το σύνολο των δυνατών καταστάσεων του μοντέλου (μεροληπτικό αμερόληπτο, για το 

ζάρι, γονίδιο – όχι γονίδιο για το DNA, κλπ) 
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• θ, το σύνολο πιθανοτήτων που διέπουν το μοντέλο και μπορεί να είναι: 

 Πιθανότητες μεταβάσεως (transitions) από κατάσταση σε κατάσταση, και 

 Πιθανότητες εκπομπής (emissions), με τις οποίες παράγονται τα σύμβολα σε κάθε 

κατάσταση.  

Αναλύοντας περισσότερο τα αντικείμενα ενός HMM αποτελείται από:  

1. Ένα σύνολο κρυφών καταστάσεων (Ν). Παρά το γεγονός ότι οι καταστάσεις είναι κρυφές, 

σε πολλές πρακτικές εφαρμογές έχει κάποια φυσική σημασία που συνδέεται με τις 

καταστάσεις ή σε ομάδες καταστάσεων του μοντέλου όπως είδαμε στα παραπάνω 

παραδείγματα και πιο συγκεκριμένα στο παράδειγμα με τις διαμεμβρανικές πρωτεΐνες. 

Συμβολίζουμε την κατάσταση τη χρονική στιγμή i ως πi.  

2. ένα σύνολο διακριτών παρατηρούμενων συμβόλων (Ω). Τα παρατηρούμενα σύμβολα 

αντιστοιχούν στο φυσικό αποτέλεσμα του προβλήματος που μοντελοποιείται. Σε μια 

πρωτεϊνική ακολουθία σαν σύμβολα θα χρησιμοποιήσουμε τα 20 αμινοξέα 

(ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY) ενώ για το μοντέλο δοχείο και μπάλες θα είναι τα 

χρώματα των μπαλών που επιλέγονται από τα δοχεία.  

3. Για την αλυσίδα Markov πρώτης τάξης διατηρούνται οι ακόλουθες δύο συνθήκες: 

 ( ) ( )1 1 1 2 1, ,..., , , ,...,i i i i i i iP x x x x P x   − − − =  (2.5) 

 ( ) ( )1 2 1 1 2 1 1, ,..., , , ,...,i i i i i i iP x x x P     − − − − −=  (2.6) 

Όπου δύο καταστάσεις (k,l) συνδέονται μεταξύ τους με τις πιθανότητες μετάβασης των 

καταστάσεων του μοντέλου (transitions) όπου ισχύει 

 ( )1 ,1 ,kl i ia P l k i j  −= = =     (2.7) 

Για την ειδική περίπτωση όπου οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να μεταβεί σε οποιαδήποτε 

άλλη κατάσταση σε ένα μόνο βήμα ισχύει aij>0 για κάθε i,j και σε κάθε άλλη περίπτωση 

ισχύει aij = 0. 

Σε ένα μοντέλο HMM μπορούμε να ορίσουμε επιπλέον και μια πιθανότητα για την 

κατάσταση έναρξης B (begin) 

 ( )1Bka P k B= =  (2.8) 

και μια άλλη κατάσταση για τον τερματισμό E (End) 

 ( )kE ia P E k= =  (2.9) 

4. Κάθε σύμβολο παρατήρησης παράγεται από μια κατάσταση k σύμφωνα με την πιθανότητα 

εκπομπής ή εμφάνισης συμβόλων (emissions), όπου ισχύει 
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 ( ) ( ) ,1 ,1k i ie b P x b k j N k= = =       (2.10) 

Στο παράδειγμα με τις πρωτεΐνες, δηλώνουν την πιθανότητα εμφάνισης ενός συγκεκριμένου 

συμβόλου (αμινοξέα) b, στην θέση i της ακολουθίας, δεδομένου ότι το σύστημα βρίσκεται 

στην κατάσταση k (διαμεμβρανικό τμήμα ή μη).  

5. Την αρχική κατανομή των καταστάσεων π=(πi) έως μια συγκεκριμένη θέση i και την 

ονομάζουμε «μονοπάτι» (path)  

Ορίζοντας κατάλληλες τιμές στους παραπάνω ορισμούς, ένα HMM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να δώσει μια παρατηρούμενη ακολουθία 
1 2, ,..., Lx x x=x  όπου κάθε παρατήρηση αντιστοιχεί σε ένα 

από τα σύμβολα του αλφαβήτου που έχει οριστεί από το σύνολο V και το L αντιστοιχεί στο μήκος 

της ακολουθίας, υπολογίζοντας την από κοινού πιθανότητα μιας ακολουθίας x και του μονοπατιού 

π.  

 

2.2.3 Τα τρία βασικά προβλήματα στην θεωρία των HMMs 

Δεδομένου του ορισμού ενός τυπικού HMM όπως παρουσιάστηκε στις προηγούμενες ενότητες, 

δημιουργήθηκαν 3 βασικά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν για να μπορεί ένα HMM 

μοντέλο να επιλύσει ένα πραγματικό πρόβλημα (Durbin, et al., 1998; Rabiner, 1989).  

Πρόβλημα 1. Δεδομένου μιας ακολουθίας παρατηρήσεων x και ενός καθορισμένου μοντέλου θ, 

πως μπορούμε να υπολογίσουμε την συνολική πιθανότητα μια ακολουθία x να έχει 

εμφανιστεί από αυτό το μοντέλο; Δηλαδή να υπολογίσουμε την ποσότητα P(x|θ). 

Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι γνωστό ως πρόβλημα εκτίμησης (Evaluation 

problem) για το οποίο μπορούμε για παράδειγμα να λάβουμε υπόψη την περίπτωση 

κατά την οποία προσπαθούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε πολλά ανταγωνιστικά 

μοντέλα, το μοντέλο που ταιριάζει καλύτερα με τις παρατηρούμενες ακολουθίες. 

Πρόβλημα 2. Δεδομένου μιας ακολουθίας παρατηρήσεων x και ενός καθορισμένου μοντέλου θ 

πως μπορούμε να υπολογίσουμε το πιθανότερο μονοπάτι π, δηλαδή την ακολουθία 

καταστάσεων, με την καλύτερη πιθανότητα. 

Στο πρόβλημα αυτό που είναι γνωστό ως πρόβλημα Αποκωδικοποίησης (decoding 

problem), αναζητάμε την βέλτιστη ακολουθία καταστάσεων του μοντέλου από την 

οποία προέκυψε η ακολουθία των παρατηρήσεων. 

Στο παράδειγμα με τον παίκτη στο καζίνο, το αντίστοιχο πρόβλημα ορίζεται από 

το ακόλουθο ερώτημα: για μια δεδομένη ακολουθία ρίψεων ζαριού, είναι δυνατόν 

να βρούμε πότε ο παίκτης κλέβει ή εναλλακτικά, σε ποιες θέσεις της ακολουθίας 

ρίψεων ο παίκτης χρησιμοποίησε το κανονικό ζάρι και σε ποιες το «πειραγμένο». 

Υπάρχουν αρκετά μονοπάτια μέσα από τις κρυμμένες καταστάσεις (Αμερόληπτο, 
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Μεροληπτικό) που οδηγούν στην δεδομένη αλληλουχία, αλλά δεν έχουν την ίδια 

πιθανότητα. 

Πρόβλημα 3. Πως μπορούμε να τροποποιήσουμε τις παραμέτρους του μοντέλου θ, με νέα 

δεδομένα, ώστε να προκύψουν καλύτερα μοντέλα;  

Στο πρόβλημα αυτό, γνωστό και ως πρόβλημα εκπαίδευσης (Training Problem) 

αναζητάμε τις κατάλληλες τιμές για τις παραμέτρους του μοντέλου, ώστε αυτό να 

περιγράφει με καλύτερη ακρίβεια το σύστημα που παρήγαγε την δεδομένη 

ακολουθία παρατηρήσεων, οπότε αναζητούμε τον υπολογισμό των παραμέτρων 

έτσι ώστε να μεγιστοποιείται το P(x,θ). Η ακολουθία παρατήρησης που 

χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει τις παραμέτρους του μοντέλου ονομάζεται 

ακολουθία εκπαίδευσης, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται για να "εκπαιδεύσει" το 

HMM. Το πρόβλημα εκπαίδευσης θεωρείται κρίσιμο για τις περισσότερες 

εφαρμογές των HMMs, αφού μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε βέλτιστα τις 

παραμέτρους του μοντέλου με βάση τα παρατηρούμενα δεδομένα εκπαίδευσης με 

σκοπό να δημιουργήσουν καλύτερα μοντέλα για τα πραγματικά προβλήματα. 

Για να λύσουμε οποιοδήποτε φυσικό πρόβλημα όπως αυτά που έχουν αναφερθεί και στα 

παραδείγματα θα πρέπει να εργαστούμε πάνω στα συγκεκριμένα προβλήματα. Για παράδειγμα 

στο πρόβλημα των πρωτεϊνών, η πρώτη εργασία είναι να οικοδομήσουμε μεμονωμένα μοντέλα 

πρωτεϊνών. Αυτή η εργασία γίνεται χρησιμοποιώντας μεθόδους επίλυσης στο πρόβλημά 3 για την 

εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου για κάθε μοντέλο διαμεμβρανικών πρωτεϊνών. Στη 

συνέχεια για να αναπτυχθεί μια κατανόηση της φυσικής έννοιας των καταστάσεων του μοντέλου, 

χρησιμοποιούμε τη λύση στο πρόβλημα 2 για να τμηματοποιήσουμε κάθε μία από τις ακολουθίες 

εκπαίδευσης των διαμεμβρανικών πρωτεϊνών σε καταστάσεις, και στη συνέχεια να μελετήσουμε 

τις ιδιότητες τους σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που παρουσιάζονται σε κάθε κατάσταση. Ο 

στόχος εδώ είναι να γίνουν βελτιώσεις στο μοντέλο (π.χ., περισσότερες καταστάσεις, διαφορετικό 

μέγεθος συμβόλων, κλπ) έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η ικανότητα του μοντέλου 

διαμεμβρανικών πρωτεϊνών. Τέλος, εφόσον το μοντέλο διαμεμβρανικών πρωτεϊνών έχει 

σχεδιαστεί, βελτιστοποιηθεί και εκπαιδευτεί σε βάθος, η αναγνώριση μιας άγνωστης ακολουθίας 

γίνεται με την λύση στο πρόβλημά 1. Συγκεκριμένα, ορίζοντας ένα σκορ για κάθε μοντέλο 

διαμεμβρανικής πρωτεΐνης, με βάση τις δεδομένες παρατηρούμενες ακολουθίες της δοκιμής, 

επιλέγει τη πρωτεΐνη της οποίας το μοντέλο είχε το υψηλότερο σκορ [π.χ. μέγιστη Πιθανοφάνεια) 

(Rabiner, 1989). 

 

2.2.4 Υπολογισμός πιθανοφάνειας 

Όπως αναφέραμε παραπάνω θα επιθυμούσαμε να υπολογίσουμε την από κοινού πιθανότητα μιας 

ακολουθίας x και του μονοπατιού π. Ο πιο απλός τρόπος για να γίνει αυτό είναι απαριθμώντας 
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κάθε δυνατή ακολουθία καταστάσεων μήκους L (ο αριθμός των παρατηρήσεων) από τις οποίες 

μπορεί να διέλθει το μοντέλο, μέσω της σχέσης 

 ( ) ( )
1 1

1

| , | ( )
i i

L

B i i

i

P P a e x a
   



  
+

=

= =  x x   (2.11) 

Η ερμηνεία του υπολογισμού στην παραπάνω εξίσωση είναι η ακόλουθη. Αρχικά (χρονική στιγμή 

i=1) είμαστε στην κατάσταση π1 με πιθανότητα αΒπ1, και θα δημιουργήσει το σύμβολο x1 (σε αυτή 

την κατάσταση) με πιθανότητα eπ1 (x1). Στο επόμενο στάδιο αλλάζει η χρονική στιγμή i σε i+1 

(i=2) και κάνουμε μια μετάβαση στην κατάσταση π2, από την κατάσταση π1 με πιθανότητα απ1π2, 

και θα δημιουργήσει το σύμβολο x2 με πιθανότητα eπ2 (x2). Η διαδικασία συνεχίζεται με αυτόν τον 

τρόπο μέχρι να γίνει η μετάβαση (σε χρόνο L) από την κατάσταση qi-1 στην κατάσταση πL με 

πιθανότητα aπL-1πL και παράγει το σύμβολο xL με πιθανότητα eπL (xL). 

Η μέθοδος αυτή απαιτεί Ο(NLL) υπολογισμούς και Ο(NL) αποθηκευτικό χώρο, γεγονός που την 

καθιστά μη αποδοτική, ακόμη και για μικρές τιμές, διότι αυξάνεται εκθετικά, όσο το μήκος της 

ακολουθίας αυξάνεται. Όπως αναφέραμε και στα παραδείγματα, αν έχουμε ένα μοντέλο με 70 

καταστάσεις και μια ακολουθία μήκους 200 συμβόλων, θα προκύψει ο αριθμός των μονοπατιών 

70200 πιθανών μονοπατιών. Είναι σαφές ότι είναι απαραίτητη μια πιο αποτελεσματική διαδικασία 

για την επίλυση του προβλήματος 1 και αναπτύχθηκε μια βέλτιστη λύση με χρήση δυναμικού 

προγραμματισμού για την εκτίμηση της 𝑃(𝐱|𝜃) η οποία βελτιώνει και τα υπολογιστικά 

προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί. Η μέθοδος αυτή καλείται forward-backward και αναλύεται 

συνοπτικά παρακάτω (Rabiner, 1989). Για την εύρεση της χρησιμοποιείται είτε ο Forward 

αλγόριθμος, είτε ο Backward αλγόριθμος, στους οποίους αναφερόμαστε ακολούθως, είτε 

συνδυασμός των δύο. 

 

Αλγόριθμος Forward 

Από τους πιο γνωστούς αλγόριθμους που έχουν προταθεί για την βέλτιστη επίλυση του 

προβλήματος είναι ο αλγόριθμος Forward (Durbin, et al., 1998; Rabiner, 1989). 

 

Αλγόριθμος 2.1: Αλγόριθμος Forward 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

, 0 : 0 1, 0 0

1 : 1

B k

l l i k kl

k

k kE

k

k B i f f

i L f i e x f i a

P f L a

  = = =

   = −

=



x

   

Ο Forward αλγόριθμος, ορίζει έναν πίνακα με διαστάσεις N(L+1), όπου Ν είναι ο αριθμός των 

καταστάσεων του μοντέλου και L το μήκος της ακολουθίας και χρησιμοποιεί μια προσωρινή 

μεταβλητή 𝑓𝑘(𝑖) για κάθε θέση i και κατάσταση k της ακολουθίας. Η τιμή της μεταβλητής τη κάθε 
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χρονική στιγμή αντιστοιχεί στην από κοινού πιθανότητα της ακολουθίας μέχρι το κατάλοιπο i και 

του μονοπάτι που αντιστοιχεί στην κατάσταση k.  

Αρχικά ο πίνακας με τις από κοινού πιθανότητες αρχικοποιείται για κάθε κατάσταση k και την 

αρχική παρατήρηση. Στο επαναληπτικό βήμα, που είναι και το πιο σημαντικό βήμα του 

αλγόριθμου, υπολογίζεται η από κοινού πιθανότητα για κάθε παρατηρούμενη τιμή της ακολουθίας 

και το οποίο απεικονίζεται και στην Eικόνα 4. Η κατάσταση k1 μπορεί να υπολογιστεί σε χρόνο 

i+1 (στη προκειμένη περίπτωση 2) με την αντίστοιχη συνεισφορά όλων των προηγούμενων τιμών 

και πολλαπλασιάζοντας την αθροιζόμενη ποσότητα με την πιθανότητα μετάβασης της αντίστοιχης 

κατάστασης.  

Συνοψίζοντας την ίδια διαδικασία για όλες τις καταστάσεις για την ίδια χρονική στιγμή t έχουμε 

υπολογίσει την από κοινού πιθανότητα για την χρονική στιγμή i με όλες τις απαραίτητες τιμές των 

προηγούμενων τιμών. Αντίστοιχα συνεχίζουμε για τις υπόλοιπες χρονικές στιγμές. Στο τελευταίο 

βήμα αθροίζονται για να προκύψει η τελική πιθανοφάνεια. 

Ο αλγόριθμος πλέον απαιτεί ΝL υπολογισμούς αντί για NLL και αντίστοιχα αν έχουμε ένα μοντέλο 

με 70 καταστάσεις και μια ακολουθία μήκους 200 συμβόλων, θα χρειαστεί 200 x 70 

υπολογισμούς. 

 
Εικόνα 4: Απεικόνιση των βημάτων για τον υπολογισμό της από κοινού πιθανότητας για τον 

αλγόριθμο Forward για ένα μοντέλο με L το μήκος της παρατηρούμενης ακολουθίας και Ν 

καταστάσεις. Για τον υπολογισμό της τιμής ενός κελιού απεικονίζεται η συνεισφορά όλων 

των προηγουμένων κελιών.  

 

Αλγόριθμος Backward 

Κατά παρόμοιο τρόπο μπορούμε να θεωρήσουμε και τον αλγόριθμο Backward με τη μόνη 

διαφορά ότι διατρέχει την παρατηρούμενη ακολουθία ξεκινώντας από το τέλος (Durbin, et al., 

1998; Rabiner, 1989). Δημιουργείται ένας πίνακας με διαστάσεις N(L+1), όπου Ν ο αριθμός των 
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καταστάσεων του μοντέλου και L το μήκος της ακολουθίας και πλέον μια προσωρινή μεταβλητή 

𝑏𝑘(𝑖) για κάθε θέση i και κατάσταση k ης ακολουθίας. Η τιμή της μεταβλητής τη κάθε χρονική 

στιγμή αντιστοιχεί στην από κοινού πιθανότητα της ακολουθίας από το κατάλοιπο i+1 έως το 

τέλος και του μονοπατιού που αντιστοιχεί στην κατάσταση k.  

Αλγόριθμος 2.2: Αλγόριθμος Backward 

( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )1

, :

1 : b 1 1

1

B kE

k kl l i l

k

Bl l l

l

k B i L b L a

i L i a e x b i

P a e x b

  = =

   = + −

=



x

 

Αντίστοιχα αν δεν υπάρχουν καταστάσεις λήξεως, κατά την αρχικοποίηση, οι αντίστοιχες 

πιθανότητες ορίζονται με την τιμή 1. Ο αλγόριθμος απαιτεί ΝL υπολογισμούς. 

 

2.2.5 Αποκωδικοποίηση 

Η αποκωδικοποίηση με ένα HMM είναι η ανάθεση μιας κλάσης ή μιας ακολουθίας τάξεων σε μια 

ακολουθία παρατήρησης. Ένα παράδειγμα της πρώτης είναι η απομονωμένη αναγνώριση 

διαμεμβρανικών τμημάτων, όπου ο στόχος είναι να ταξινομήσει μια ακολουθία αμινοξέων ως μία 

από τα πιθανά διαμεμβρανικά τμήματα από ένα δεδομένο λεξιλόγιο. 

Σε αντίθεση με το Πρόβλημα 1 για το οποίο μπορεί να δοθεί μια ακριβής λύση, υπάρχουν διάφοροι 

τρόποι για την επίλυση του δεύτερου προβλήματος, που αναζητάμε την βέλτιστη ακολουθία 

καταστάσεων του μοντέλου από την οποία προέκυψε η ακολουθία των παρατηρήσεων γιατί 

υπάρχουν αρκετά πιθανά κριτήρια βελτιστοποίησης και γι’ αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες 

μέθοδοι, που διαφέρουν ως προς το κριτήριο βελτιστοποίησης. Μια εκ των μεθόδων αυτών που 

αναπτύχθηκε αντίστοιχα με τους προηγούμενους αλγόριθμους αποτελεί και ο αλγόριθμος Viterbi. 

Αλγόριθμος Viterbi 

Ο αλγόριθμος Viterbi (Durbin, et al., 1998) είναι ένας αλγόριθμος δυναμικού προγραμματισμού 

που μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την πιο πιθανή διαδρομή. Η αρχή του είναι παρόμοια με τα 

προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την στοίχιση ακολουθιών (π.χ. Needleman-Wunsch).  

Αλγόριθμος 2.3: Αλγόριθμος Viterbi 

( ) ( )

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) max

, 0 : u 0 1,u 0 0
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Για να βρούμε τη βέλτιστη ακολουθία καταστάσεων, k = k1, k2, …, kt, για τη δεδομένη ακολουθία 

παρατήρησης 
1 2, ,..., Lx x x=x  πρέπει να καθορίσουμε την ποσότητα 𝑉𝑙(𝑖) = 𝑒𝑙(𝑥𝑖)𝑚𝑎𝑥

𝑘
{𝑉𝑘(𝑖 −

1)𝑎𝑘𝑙} που αντιστοιχεί στην μέγιστη πιθανότητα εμφάνισης μιας ακολουθίας παρατηρήσεων, που 

παράγεται κατά μήκος ενός μονοπατιού καταστάσεων μέχρι την χρονική στιγμή t και το οποίο 

τελειώνει στην κατάσταση i.  

O αλγόριθμος στηρίζεται στην ιδέα, ότι η βέλτιστη ακολουθία καταστάσεων, μέχρι την θέση i 

στην ακολουθία x, είναι μέρος της βέλτιστης ακολουθίας που καλύπτει όλη την ακολουθία των 

παρατηρήσεων. Ο αλγόριθμος Viterbi, είναι παρόμοιος με τον αλγόριθμο Forward με μια μικρή 

διαφορά. Η διαφορά αυτή εντοπίζεται στην αντικατάσταση των αθροισμάτων από 

μεγιστοποιήσεις. Για να εφαρμόσουμε αυτή τη λύση, ορίζουμε με πmax το μονοπάτι με τη 

μεγαλύτερη πιθανότητα η οποία συμβολίζεται με 𝑃(𝐱, 𝜋𝑚𝑎𝑥|𝜃) και ισχύει ότι 𝑃(𝐱, 𝜋𝑚𝑎𝑥|𝜃) ≤

𝑃(𝐱|𝜃). Η μεγαλύτερη πιθανότητα που λαμβάνεται για το σύμβολο στην τελευταία θέση είναι η 

πιθανότητα της πιο πιθανής διαδρομής. Αυτή η διαδρομή μπορεί να ανακτηθεί με αναδρομή (back-

tracking). 

 ( )( )max

1 , , 1, 2,...,1t iq V P i i i += = − −x   (2.12) 

Ο αλγόριθμος εκτελείται σε χρόνο Ο(NL2) και απαιτεί χώρο Ο(NL). Όπως μπορούμε να 

καταλάβουμε από τον παραπάνω αλγόριθμο, η καθυστέρηση κωδικοποίησης και η ποσότητα 

μνήμης που απαιτείται για την αποκωδικοποίηση μιας μακράς ακολουθίας πληροφορίας είναι 

πολύ μεγάλες. Επιπλέον αρνητικό είναι και το γεγονός ότι η αποκωδικοποίηση δεν μπορεί να 

αρχίσει προτού ληφθεί ολόκληρη η ακολουθία και πριν αποθηκευτούν οι διαδρομές. Ο αλγόριθμος 

Viterbi εγγυάται ότι θα βρει το πιο πιθανό μονοπάτι μέσω του μοντέλου που δημιούργησε τις 

παρατηρήσεις. Ωστόσο, διατηρεί μόνο έναν μόνο δείκτη μέσω του μοντέλου. Επομένως, αν 

υπάρχουν άλλες πιθανές υποψήφιες διαδρομές, δεν θα εμφανιστούν. Αυτό οδηγεί σε συνθήκες 

ανταγωνισμού, όπου η πρώτη βαθμολογημένη διαδρομή θα επιλεγεί σε σχέση με αυτές που είναι 

εξίσου πιθανές. 

Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει πολλή έρευνα σχετικά με την επιτάχυνση των αλγορίθμων HMM. 

Τα περισσότερα συστήματα που έχουν εφαρμοστεί βάσει αυτής της έρευνας επικεντρώνονται 

στην αποκωδικοποίηση HMM, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Viterbi (υπολογισμένο σε 

γραμμικό καθώς και σε λογαριθμικό χώρο), και σε προβλήματα αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας 

τον αλγόριθμο εμπρός-πίσω (υπολογισμένος σε γραμμική μνήμη) (Churbanov and Winters-Hilt, 

2008). 

2.2.6 Εκτίμηση Παραμέτρων 

Το τρίτο, και μακράν το πιο δύσκολο, πρόβλημα του ΗΜΜ είναι να καθοριστεί μια μέθοδος για 

την εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου θML για να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα της 

ακολουθίας παρατήρησης που δίνεται από το μοντέλο. Για την εκτίμηση των παραμέτρων ενός 

στατιστικού–πιθανοθεωρητικού μοντέλου συνήθως εφαρμόζεται η μέθοδος της Μέγιστης 
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Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood). Αρχικά ορίζονται οι τιμές των παραμέτρων του μοντέλου 

θML ως Εκτιμητές Μέγιστης Πιθανοφάνειας (ΕΜΠ) οι οποίες μεγιστοποιούν τη συνάρτηση 

πιθανοφάνειας η οποία είναι η από κοινού συνάρτηση κατανομής όλων των παρατηρήσεων, 

δεδομένου ενός συνόλου ακολουθιών παρατηρήσεων και των παραμέτρων του μοντέλου, 

θεωρώντας τις παραμέτρους ως τυχαίες μεταβλητές. Οπότε ισχύει : 

 ( )argmaxML P


 = x   (2.13) 

Όπου για λόγους υπολογιστικής απλότητας εφαρμόζουμε τον λογάριθμο της 𝑙(𝐱|𝜃), ο οποίος 

μεγιστοποιείται στην ίδια περιοχή με αυτή. 

 ( ) ( )logl P =x x   (2.14) 

Για την σωστή και γρήγορη σύγκλιση του αλγορίθμου, αλλά και για την εύρεση μιας 

προσεγγιστικής λύσης που να πλησιάζει το ολικό μέγιστο, είναι σημαντικό ο αλγόριθμος να 

ξεκινήσει από ένα καλό, αρχικό μοντέλο. Γίνεται αντιληπτό, ότι για τις παραμέτρους των Α και π 

συνόλων, ακόμα και όταν τα στοιχεία τους παίρνουν τυχαίες αρχικές τιμές ή ίδιες μεταξύ τους 

αρχικές τιμές, οι προσεγγίσεις που δίνει ο αλγόριθμος πλησιάζουν αυτές που παίρνουμε, όταν 

χρησιμοποιούμε ένα καλό, αρχικό μοντέλο (Rabiner, 1989). 

Όπως έχει αναφερθεί στην προκειμένη περίπτωση οι ακολουθίες είναι πρωτεΐνες και τα 

παρατηρηθέντα σύμβολα τα αμινοξικά κατάλοιπα. Οπότε από το σύνολο των ακολουθιών που 

συμμετέχουν για εκπαίδευση, τις θεωρούμε ανεξάρτητες και το γινόμενο των πιθανοφανειών τους 

θα αποτελεί και τη συνολική πιθανοφάνεια.  

Στην πιο απλή περίπτωση, αρχικά υιοθετείται ως αρχικό μοντέλο, ένα τυχαίο μοντέλο ή ένα 

γνωστό μοντέλο που ταιριάζει με το σύνολο εκπαίδευσης που διαθέτουμε. Στην συνέχεια, 

χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Viterbi, που αναφέρθηκε παραπάνω, γίνεται καταχώριση του 

συνόλου των παρατηρήσεων του συνόλου εκπαίδευσης, στις καταστάσεις του παρόντος μοντέλου 

(δηλαδή, τρέχει ο Viterbi αλγόριθμος για κάθε ακολουθία παρατηρήσεων του συνόλου 

εκπαίδευσης, βρίσκει την βέλτιστη ακολουθία καταστάσεων για κάθε μια και τέλος, εξάγονται 

στατιστικά στοιχεία για κάθε μια από τις Μ δυνατές τιμές παρατηρήσεων, για κάθε κατάσταση 

του μοντέλου). Από αυτήν την διαδικασία παίρνουμε μια εκτίμηση για την μέγιστη πιθανότητα 

εμφάνισης κάθε μιας από τις Μ παρατηρήσεις, ανά κατάσταση και δεν έχουμε παρά να 

καταμετρήσουμε πόσες φορές παρατηρήθηκε μια συγκεκριμένη μετάβαση από κάθε κατάσταση, 

και πόσες φορές ένα αμινοξύ εμφανίστηκε σε κάθε κατάσταση. Επομένως σύμφωνα με την 

παραπάνω περίπτωση οι ΕΜΠ, για τις πιθανότητες μετάβασης θα είναι:  

 kl

kl

kl

i

A
a

A
=


  (2.15) 

και για τις πιθανότητες εμφάνισης συμβόλων, 
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  (2.16) 

Στη γενικότερη και πιο συνηθισμένη περίπτωση, που δεν γνωρίζουμε την ακολουθία των 

καταστάσεων του μοντέλου το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο και επιλύονται με την χρήση άλλων 

μεθόδων όπως τη μέθοδο Baum-Welch (ειδική περίπτωση του αλγόριθμου ΕΜ (Expectation-

Maximization), ή με τη χρήση μεθόδων Gradient–Descent.  

2.2.6.1 Αλγόριθμος Baum-Welch 

Σε αυτή την ενότητα θα συζητήσουμε μια επαναληπτική διαδικασία, η οποία βασίζεται κατά κύριο 

λόγο στο κλασικό έργο του Baum και των συναδέλφων του, για την επιλογή των παραμέτρων του 

μοντέλου και είναι γνωστή ως ο αλγόριθμος Baum–Welch (γνωστός και ως"forward-backward") 

(Baum, 1972; Baum and Eagon, 1967; Baum, et al., 1970). Ο αλγόριθμος Baum-Welch είναι μια 

ειδική περίπτωση του γενικευμένου αλγορίθμου πρόβλεψης μεγιστοποίησης GEM (generalized 

expectation-maximization). Ο αλγόριθμος χρησιμοποιείται για την εύρεση των αγνώστων 

παραμέτρων ενός Κρυφού Μαρκοβιανού Μοντέλου, για τον σκοπό αυτό κάνει χρήση του 

αλγορίθμου forward-backward. 

Ο αλγόριθμος, ξεκινά από ένα αρχικό, υποθετικό μοντέλο θ, εκτελείται επαναληπτικά, δίνοντας, 

κάθε φορά, μια εκτίμηση για τις παραμέτρους του μοντέλου, δηλαδή ένα νέο θ' και σταματά, όταν 

οι εκτιμήσεις των παραμέτρων συγκλίνουν ικανοποιητικά. Οι παράμετροι π, A, B του μοντέλου 

εκτιμώνται ως εξής: 

  ( )
( ) ( )

( )
k k

i

f i b i
P k

P
 = =x

x
  (2.17) 

Για τις μεταβάσεις έχουμε 
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και αντίστοιχα για τις πιθανότητες εκπομπής 
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όπου 𝑓𝑘(𝑖), 𝑏𝑘(𝑖) οι μεταβλητές που υπολογίζονται από τους αλγόριθμους forward και backward, 

αντίστοιχα και ορίζοντας την σχέση 

 ( ) ( ) ( )
1 0 1

' log logk k kl kl

k b k l

Q E b e b A a 
= = =

= +    (2.20) 
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Όπως αποτυπώνεται παραπάνω ο αλγόριθμος Baum–Welch σε πρώτο βήμα εκτέλεσης 

υπολογίζεται το Q όπου υπολογίζει τις ποσότητες 𝑓𝑘(𝑖), 𝑏𝑘(𝑖) από τους αλγόριθμους forward και 

backward αντίστοιχα και στη συνέχεια υπολογίζονται οι τιμές 𝛢𝑘𝑙 και 𝛦𝑘(𝑏). Σε δεύτερο βήμα 

υπολογίζονται ξανά οι ΕΜΠ και η πιθανοφάνεια του μοντέλου μέχρι οι τιμές στην πιθανοφάνεια 

και αντίστοιχα στην συνάρτηση Q είναι μικρότερες από μια προκαθορισμένη τιμή (threshold). Ο 

αλγόριθμος εκπαίδευσης του μοντέλου, όπως προαναφέρθηκε, είναι προσεγγιστικός και 

συγκλίνει, αν όχι στο ολικό μέγιστο της πιθανότητας 𝑃(𝐱|𝜃), στο τοπικό μέγιστο της 𝑃(𝐱|𝜃). 

2.2.6.2 Μέθοδοι Gradient-descent 

Έχει αποδειχθεί, ότι η μεγιστοποίηση της πιθανότητας με τον αλγόριθμο Baum-Welch μπορεί να 

γίνει ισοδύναμα με μία μέθοδο Gradient-descent (Bagos, et al., 2004; Baldi and Chauvin, 1994) 

έχοντας όμως δύο πλεονεκτήματα, δεν υπάρχει περίπτωση να παρουσιάσει μηδενική πιθανότητα 

και η ενημέρωση των παραμέτρων γίνεται χωρίς να χρειαστεί να υπολογιστούν σε ενδιάμεσο βήμα 

οι βοηθητικές μεταβλητές.  

Οι παράμετροι σύμφωνα με την μέθοδο Krogh και Riss (Krogh and Riis, 1999) για τις πιθανότητες 

υπολογίζονται από την σχέση 
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Οπότε για τις πιθανότητες μετάβασης έχουμε 
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Και για τις πιθανότητες εκπομπής  
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 (2.23) 

 

2.2.6.3 Viterbi Training 

Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος παρουσιάστηκε από τους Juang και Rabiner το 1990 (Juang and 

Rabiner, 1990) και ονομάστηκε Vitebi Training ή αλλιώς segmentalk-means algorithm. Όπως έχει 
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προαναφερθεί παραπάνω, είναι σύνηθες να µην γνωρίζουµε τις ακολουθίες των καταστάσεων από 

τις οποίες διήλθε το µοντέλο, κατά την εκπαίδευση. Βάσει αυτής της παραδοχής, το πρόβληµα 

στην διαδικασία της εκτίµησης των παραµέτρων γίνεται διττό, διότι τώρα εκτός από την εκτίµηση 

των παραµέτρων, θα πρέπει ταυτόχρονα να εκτιµηθούν και τα µονοπάτια. Ο αλγόριθμος βασίζεται 

στην απλή ιδέα, να εναλλάσσονται διαδοχικά δύο βήματα: α) εύρεση του καλύτερου μονοπατιού 

με τον αλγόριθμο Viterbi, και β) θεώρηση του μονοπατιού αυτού ως πραγματικό και χρήση των 

τύπων (2.15) και (2.16) για την εύρεση των παραμέτρων του μοντέλου. 

Η τιµή που θα έχει το τοπικό µέγιστο, βάσει της οποίας κρίνεται η προγνωστική αξία των 

µοντέλων, βρίσκεται σε εξάρτηση µε τον καθορισµό των αρχικών τιµών. Όπως και στην 

περίπτωση άλλων αλγορίθµων βελτιστοποίησης που έχουν αναφερθεί, δεν µπορεί υπάρχει 

εγγύηση ότι το ελάχιστο της πιθανοφάνειας που θα βρει ο αλγόριθµος είναι ταυτόχρονα και ολικό. 

Ο Viterbi training µοιάζει πολύ µε τον Baum-welch, η βασική διαφορά τους έγκειται στο γεγονός 

ότι ο πρώτος λαµβάνει υπόψη την συνεισφορά µόνο του πιθανότερου µονοπατιού για τον 

υπολογισµό της τιµής, ενώ ο δεύτερος αθροίζει την συνεισφορά όλων των πιθανών µονοπατιών. 

Βάσει αυτής της ειδοποιού διαφοράς ο Viterbi training θεωρητικά θα παράγει αποτελέσµατα λίγο 

χειρότερα, όµως κατέχει το πλεονέκτηµα ότι για τον υπολογισµό του απαιτεί για κάθε επανάληψη 

µόνο ένα “τρέξιµo” του Viterbi, ενώ ο αλγόριθµος Baum-Welch ένα “τρέξιµο” του Forward και 

ένα του Backward, γεγονός που τον καθιστά σχεδόν δύο φορές ταχύτερο. 

  

2.2.7 Σχεδιασμός μοντέλου 

Η φάση ανάπτυξης ενός μοντέλου είναι το κλειδί για την επιτυχία του. Πρόκειται για την αρχικό 

φάση στην οποία οι ερευνητές πρέπει να έχουν άριστη γνώση και βαθιά κατανόηση του 

συγκεκριμένου βιολογικού προβλήματος για να οδηγηθούν στον καθορισμό των αρχικών 

παραμέτρων του μοντέλου. Ορισμένες αρχικές παράμετροι περιλαμβάνουν την τοπολογία του 

μοντέλου (αριθμός και οργάνωση των καταστάσεων), τις εκπομπές και σε ορισμένες περιπτώσεις 

τις πιθανότητες εκπομπών και μεταβάσεων. Ως επί το πλείστον, η τοπολογία προσδιορίζεται με 

το χέρι και στη συνέχεια εξευγενίζεται μέσω πολλαπλών γύρων δοκιμών. Προηγούμενες έρευνες 

έδειξαν ότι η αυτόματη παραγωγή της τοπολογίας ενός μοντέλου χρησιμοποιώντας έναν γενετικό 

αλγόριθμο δεν ήταν μια βιώσιμη λύση για την επίλυση σύνθετων μοντέλων (Won, et al., 2004). Ο 

Won επίσης διαπίστωσε ότι σε μικρότερα μοντέλα, τα οποία δημιουργήθηκαν αυτόματα, απέδιδαν 

παρόμοια με μοντέλα που σχεδιάστηκαν χειροκίνητα αλλά χωρίς σαφή βιολογική συσχέτιση κάθε 

κατάστασης. Η μεγάλη δύναμη του HMM είναι ότι μπορεί να μοντελοποιήσει αρκετά βιολογικά 

προβλήματα, ειδικά όταν αυτά αφορούν ακολουθίες στις οποίες υπάρχει «τμηματοποίηση», 

δηλαδή περιοχές διάφορες στη σύσταση των αμινοξέων. Ειδικά όταν χρησιμοποιούνται σε πιο 

σύνθετα μοντέλα όπως τα CHMM κάθε σήμανση αντιστοιχεί σε ένα πλέον υπο-μοντέλο. 

Γενικά για να μοντελοποιήσουμε ένα πρόβλημα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πιθανότητες 

εμφάνισης συμβόλων και τις μεταβάσεις μεταξύ των καταστάσεων. Πολλές φορές σε σύνθετα 

προβλήματα όπως τα βιολογικά χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε παρόμοιες καταστάσεις όπως 

για παράδειγμα τα διαμεμβρανικά τμήματα τα οποία πρέπει να έχουμε μεγάλο αριθμό 
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καταστάσεων για να μοντελοποιήσουμε τα αντίστοιχα τμήματα τα οποία έχουν μήκος 15 έως 35 

κατάλοιπα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια καλή πρακτική είναι να εφαρμόσουμε το λεγόμενο 

«parameter tying» (η ίδια τεχνική ονομάζεται "sharing weight" για νευρωνικά δίκτυα). Το βασικό 

πλεονέκτημα μιας τέτοιας μεθόδου, είναι ότι ελαττώνονται κατά πολύ οι παράμετροι του 

μοντέλου. 

 

2.3 Class Hidden Markov Models (CHMMs) 

Στη βιολογία, έχουν προκύψει περιπτώσεις στις οποίες ένα βιολογικό πρόβλημα χρειάζεται ένα 

μοντέλο, το οποίο να χρησιμοποιεί διαφορετικές καταστάσεις για διαφορετικές περιοχές μιας 

πρωτεϊνικής αλυσίδας. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η πρόγνωση διαμεμβρανικών περιοχών 

για την οποία χρειάζεται το μοντέλο να χρησιμοποιεί διαφορετικές καταστάσεις για κάθε περιοχή 

της πρωτεΐνης (εξωκυττάρια, διαμεμβρανική, κυτταροπλασματική) με αποτέλεσμα να 

αποτυπώσει βέλτιστα τη προ-υπάρχουσα βιολογική γνώση. Για την βελτιστοποίηση του ποσοστού 

σφάλματος του μοντέλου προτάθηκε ένας νέος τύπος ΗΜΜ για επισημασμένα δεδομένα που 

ονομάζεται Class Hidden Markov Model (CHMM). Αποτελεί μια επέκταση ενός κλασσικού 

ΗΜΜ, το οποίο επιτρέπει κάθε κατάσταση να περιλαμβάνει επίσης και μια κατανομή 

πιθανοτήτων για μια σήμανση (Krogh, 1994). Στην περίπτωση ενός CHMM, ο στόχος είναι να 

προβλεφθούν οι επισημάνσεις που συνδέονται με τις ακολουθίες και να βελτιστοποιηθεί η 

πιθανότητα της επισήμανσης, P(σημάνσεις|μοντέλο, παρατηρήσεις), παρά την πιθανότητα των 

παρατηρήσεων P(παρατηρήσεις|μοντέλο), η οποία βελτιστοποιείται από ένα κλασσικό HMM. Η 

εκπαίδευση ενός κλασσικού μοντέλου HMM χαρακτηρίζεται ως «μέθοδος χωρίς επίβλεψη» 

(unsupervised learning) ενώ η νέα μέθοδος εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται «μέθοδος με επίβλεψη» 

(supervised learning). Η επέκταση ενός ΗΜΜ σε CHMM είναι πολύ απλή και στη συνέχεια του 

κεφαλαίου θα παρουσιάσουμε τις τροποποιήσεις των αλγόριθμων που παρουσιάστηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

2.3.1 Ορισμός των CHMMs 

Όπως αναφέραμε κάθε ακολουθία συμβόλων 

1 2 1, ,..., ,L Lx x x x−=x  

περιλαμβάνει και μια ακολουθία επισημάνσεων (labels) 

1 2 1, ,..., ,L Ly y y y−=y  

Στο πρόβλημα των διαμεμβρανικών τμημάτων, οι επισημάνσεις θα μπορούσαν να είναι μια για τα 

διαμεμβρανικά τμήματα (Μ), μια για την κυτταροπλασματική περιοχή (Ι) και μια για την 

εξωκυττάρια περιοχή (Ο) όπως αποτυπώνονται και στην Εικόνα 5. Ένα άλλο αντίστοιχο βιολογικό 

πρόβλημα είναι η μοντελοποίηση της πρωτεΐνης, όπου τα δεδομένα είναι η ακολουθία των 
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αμινοξέων και οι επισημάνσεις/ετικέτες θα μπορούσαν να είναι, για παράδειγμα, ο τύπος της 

τρισδιάστατης δομής (α-έλικα, β-βαρέλι, κ.α.). 

Ένα CHMM μοντελοποιεί παρατηρήσεις με τη σχετική επισήμανση κατηγορίας. Η βάση είναι ένα 

πρότυπο ΗΜΜ με πιθανότητες εκπομπής συμβόλων παρατήρησης για κάθε κατάσταση και 

πιθανότητες για μεταβάσεις μεταξύ των καταστάσεων. Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω 

θα πρέπει να ορίσουμε πλέον μια κατανομή για την πιθανότητα ταύτισης μιας κατάστασης με μια 

δεδομένη επισήμανση όπου ουσιαστικά ομαδοποιούνται οι καταστάσεις ανάλογα την βιολογική 

τους σημασία. Αυτές οι παράμετροι πιθανότητας που αναλογούν στην κατηγορία ορίζονται ως δ, 

και η πιθανότητα η κατάσταση k να έχει την επισήμανση x είναι δk(x).  

 

 
Εικόνα 5: Απεικόνιση ενός μοντέλου CHMM για διαμεμβρανικές πρωτεΐνες όπου οι 

σημάνσεις είναι μια για τα διαμεμβρανικά τμήματα (Μ), μια για την κυτταροπλασματική  

περιοχή (Ι) και μια για την εξωκυττάρια (Ο) 

Λαμβάνοντας υπόψη ένα μοντέλο (θ, x) μπορεί κανείς να υπολογίσει τις συνήθεις ποσότητες για 

το συγκεκριμένο HMM που χαρακτηρίζεται ως θ. Για παράδειγμα, η πιθανότητα μιας ακολουθίας 

συμβόλων παρατήρησης y, 𝑃(𝐱|𝜃), υπολογίζεται από το αλγόριθμο Forward, και το πιο πιθανό 

μονοπάτι μέσω του μοντέλου μπορεί να βρεθεί από τον αλγόριθμο Viterbi. Δεδομένου ότι κάποιος 

ενδιαφέρεται για στην εύρεση των αντίστοιχων ποσοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τις σημάνσεις για 

μια δεδομένη ακολουθία θα πρέπει να εφαρμόσει κάποιες τροποποιήσεις στους γνωστούς 

αλγόριθμους οι οποίοι θα παρουσιαστούν στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

 

2.3.2 Υπολογισμός πιθανοφάνειας 

Όπως αναφέραμε σε ένα CHMM πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ακολουθία των 

επισημάνσεων όπου η πιθανότητα πλέον υπολογίζεται μόνο για τα μονοπάτια Πy, των 
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καταστάσεων τα οποία συνάδουν με τις παρατηρηθείσες σημάνσεις. Επομένως, ορίζεται ως 

αντικειμενική συνάρτηση η από κοινού πιθανότητα 𝑃(𝐱, 𝐲|𝜃) των ακολουθιών x με τις σημάνσεις 

y, δεδομένου του μοντέλου θ, ως εξής: 

 ( ) ( ) ( )
1 1

1

, | , , | , | ( )
i i

y

L

B i i

i

P P y P a e x a
   

 

    
+

=

= = =   x y x x   (2.24) 

Για τον υπολογισμό της από κοινού πιθανότητας χρησιμοποιούμε τους γνωστούς αλγόριθμους 

που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο με μικρές τροποποιήσεις. Η διαφορά είναι η 

χρήση μια δίτιμης συνάρτησης (0,1) η οποία παίρνει την τιμή 1 αν η κατάσταση συμφωνεί με την 

σήμανση και 0 αν δεν συμφωνεί. Οπότε προκύπτει ο τροποποιημένος αλγόριθμος forward ως εξής: 

Αλγόριθμος 3.1: Τροποποιημένος Αλγόριθμος Forward 
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Και ο τροποποιημένος αλγόριθμος backward ως εξής: 

Αλγόριθμος 3.2: Τροποποιημένος Αλγόριθμος Backward 

( )
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2.3.3 Εκτίμηση Παραμέτρων 

Η εκπαίδευση του μοντέλου γίνεται δεδομένο ότι είναι διαθέσιμος ένας αριθμός ακολουθιών x με 

τις σχετικές σημάνσεις y.  

1 2 1, ,..., ,L Lx x x x−=x  

1 2 1, ,..., ,L Ly y y y−=y  
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Μέγιστη Πιθανοφάνεια – Maximum Likelihood (ML) 

Mπορούμε να επιλέξουμε να εκπαιδεύσουμε το μοντέλο σύμφωνα με το κριτήριο της Μέγιστης 

Πιθανοφάνειας (ML) 

 ( )argmax ,ML P


 = x y   (2.25) 

χρησιμοποιώντας τους αλγόριθμους που παρουσιάσαμε προηγουμένως με μικρές τροποποιήσεις 

αντίστοιχα. Για τις μεταβάσεις έχουμε 

 
( )

( ) ( ) ( ) ( )1 1

1
1

,
kl k kl l i l i l

i

A f i a e x y b i
P




+ += +
x y

  (2.26) 

και αντίστοιχα για τις πιθανότητες εκπομπής 

 ( )
( )

( )
 

( )
1

l

i

j j

k k

i x b

E b f i b i
P =

= 
x

  (2.27) 

όπου 𝑓𝑘(𝑖), 𝑏𝑘(𝑖) οι μεταβλητές που υπολογίζονται από τους τροποποιημένους αλγόριθμους 

forward και backward, αντίστοιχα. Η εκπαίδευση με ML θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με τη 

χρήση τυποποιημένων τεχνικών όπως είναι ο αλγόριθμος Baum-Welch ή Gradient descent. 

 

Δεσμευμένη Μέγιστη Πιθανοφάνεια – Conditional Maximum Likelihood (CML) 

Σε ένα CHMM, ο στόχος είναι να προβλεφθούν οι σημάνσεις που συνδέονται με το x, και αντί της 

Μέγιστης Πιθανοφάνειας, αναζητούμε πλέον να μεγιστοποιήσουμε την πιθανότητα των 

σημάνσεων, με μια νέα μέθοδο η οποία ονομάζεται Δεσμευμένη Μέγιστη πιθανοφάνεια (CML) 

(Krogh, 1994). 

 ( )
( )
( )

,
arg max , arg maxCML

P
P

P 


 


= =

x y
y x

x
  (2.28) 

Δυστυχώς, ο αλγόριθμος Baum-Welch δεν μπορεί να εφαρμοστεί για την εκτίμηση της CML γιατί 

θα δώσει αρνητικές τιμές για τις παραμέτρους. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε με τη 

μέθοδο Gradient Descent, δουλεύοντας με τον ίδιο τρόπο όπως συζητήθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Για τον υπολογισμό των gradients, θα χρησιμοποιηθεί ο αρνητικός λογάριθμος της 

δεσμευμένης πιθανοθάνειας που ορίζεται ως εξής : 

 ( )log , c fP = − = −y x   (2.29) 

 ( )log ,c P = − x y   (2.30) 

 ( )logf P = − x   (2.31) 
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Με τους δείκτες f και c εκφράζεται αντίστοιχα η ποσότητα για την περίπτωση όπου οι σημάνσεις 

δεν λαμβάνονται υπόψη και την περίπτωση που λαμβάνονται υπόψη. Τα gradients αποτελούν τις 

αναμενόμενες τιμές και τις μερικές παραγώγους των παραμέτρων του μοντέλου και υπολογίζονται 

από τις σχέσεις :  

 
c f

fc kl kl

kl kl kl kl

ll A Al

a a a a

 −
= − =

  
  (2.32) 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( )

( )

c f

f k kc

k k k k

l E b E bll

e b e b e b e b

 −
= − =

  
 (2.33) 

και τελικά οι ανανεωμένες τιμές σε κάθε επανάληψη θα προκύψουν από τις σχέσεις 

 ( )

( ) ( )

( ) ( )

' '

'1

' ' '

' '

exp
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t c f c f

kl kl kl kl kl kl
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t c f c f

kl kl kl kl kl kl

l l

a A A a A A

a

a A A a A A





+

  
− − − −  

  
=

  
− − − −  

  



 

  (2.34) 
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t c f c f
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e
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+

  
− − − −  

  
=

  
− − − −  

  



 

 (2.35) 

 

Ένα μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι απαιτεί διπλάσιο υπολογιστικό χρόνο και μνήμη κατά την 

εκτέλεση της, καθώς χρειάζονται δυο προσπελάσεις των αλγόριθμων για τις δυο διαφορετικές 

πιθανοφάνειες που υπολογίζονται. Παρ’ όλα αυτά, τα πλεονεκτήματα τα οποία προσδίδει η 

συγκεκριμένη διαδικασία υπερτερούν, κυρίως λόγου της καλύτερης ικανότητας πρόγνωσης που 

προσφέρει.  

 

2.3.4 Αποκωδικοποίηση 

Viterbi 

Ο αλγόριθμος Viterbi (Durbin, et al., 1998) είναι ένας αλγόριθμος δυναμικού προγραμματισμού 

που, αντίθετα με τους αλγόριθμους Forward και Backward, μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την 

πιο πιθανή διαδρομή και όχι της συνολικής πιθανότητας όλων των διαδρομών. Ο αλγόριθμος είναι 

εννοιολογικά παρόμοιος με τον αλγόριθμο Forward, όπου τα διαδοχικά σύνολα αντικαθίστανται 

από τις μεγιστοποιήσεις. Η αρχή του είναι παρόμοια με τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται 

για την στοίχιση ακολουθιών (π.χ. Needleman-Wunsch).  
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Αλγόριθμος 2.3.3: Αλγόριθμος Viterbi 

( ) ( )

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) max

, 0 : u 0 1,u 0 0

1 : u max 1

, max

B k

l l i k kl
k

k kE

k B i

i L i e x u i a

P u L a 

  = = =

   = −

=x

 

 

1-best 

Ο αλγόριθμος 1-best (Krogh, 1997) είναι μια παραλλαγή του αλγόριθμου N-best (Schwartz and 

Chow, 1990), ο οποίος είχε προταθεί παλαιότερα. Πρόκειται για έναν ευριστικό (heuristic) 

αλγόριθμο δυναμικού προγραμματισμού, ο οποίος αναζητά την εύρεση της πιο πιθανής 

ακολουθίας σημάνσεων αντί αυτής της πιο πιθανής ακολουθίας καταστάσεων. 

 

Αλγόριθμος 2.3.4: Αλγόριθμος 1-best 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

1 1

1

max

1:

1 :

,

l Bl l

l i i l i k i kl

k

k L kE

k

i h a e x

i L h e x h a

P h a



  

 

−

= =

   =

=



x y

 

Το κύριο μειονέκτημα του αλγόριθμου 1-best είναι ότι ο χρόνος υπολογισμού είναι σημαντικά 

μεγαλύτερος από τον Viterbi. Ωστόσο, η απαίτηση μνήμης εξαρτάται ελάχιστα από το μήκος 

ακολουθίας, καθώς εξαρτάται από τον αριθμό των καταστάσεων στο μοντέλο. Η απαίτηση 

χαμηλής μνήμης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την ανάλυση πολύ μεγάλων ακολουθιών, όπου ο 

απλός αλγόριθμος Viterbi απαιτεί περισσότερη μνήμη. 

 

 

Posterior-Viterbi decoding (POSVIT) 

Ο Fariselli και οι συνεργάτες του παρείχαν έναν αλγόριθμο αποκωδικοποίησης που συνδυάζει 

στοιχεία του αλγόριθμου Viterbi και του posterior decoding (Fariselli, et al., 2005). Ο αλγόριθμος 

αποκωδικοποίησης Posterior-Viterbi εκτελεί ουσιαστικά μια αποκωδικοποίηση τύπου Viterbi, 

χρησιμοποιώντας τις πιθανότητες Posterior αντί των εκπομπών και των επιτρεπόμενων διαδρομών 

που δίνεται από τη συνάρτηση δέλτα αντί των μεταβάσεων. 
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Αλγόριθμος 2.3.5: Αλγόριθμος POSVIT 

( ) ( )
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1
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    +

=

  = = =
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=
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= 

x
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Optimal Accuracy Posterior Decoder algorithm (PLP) 

Ο Käll και οι συνεργάτες παρουσίασαν έναν πολύ παρόμοιο αλγόριθμο, τον Optimal Accuracy 

Posterior Decoder ο οποίος απαιτεί Class HMMs (Käll, et al., 2005). Ο αλγόριθμος μοιάζει με τον 

Posterior-Viterbi και οι μόνες διαφορές τους είναι ότι α) χρησιμοποιεί τις εκ των υστέρων 

πιθανότητες των σημάνσεων και όχι των καταστάσεων, και β) αντί για το γινόμενο των 

πιθανοτήτων αυτών, μεγιστοποιεί το άθροισμα τους.  

 

Αλγόριθμος 2.3.6: Αλγόριθμος PLP 
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2.4 Επεκτάσεις των HMMs 

Η χρήση εντός τυπικού HMM παρέχει ισχυρές λύσεις για την επίλυση πολλών προβλημάτων, 

αλλά έχει επίσης και περιορισμούς. Στα τυπικά HMM αλλά και σε πολλές επεκτάσεις τους υπάρχει 

ένα κοινό χαρακτηριστικό όπως διαφαίνεται και στην Εικόνα 6, η τρέχουσα κατάσταση εξαρτάται 

μόνο από την αμέσως προηγούμενη κατάσταση, αλλά δεν συσχετίζεται με την αμέσως 

προηγούμενη παρατήρηση. 

 
Εικόνα 6: Απεικόνιση ενός κλασικού μοντέλου HMM  

 

Όπως αναφέραμε στους ορισμούς ενός HMM συνήθως ένα HMM (x,θ) ορίζεται ως μια ακολουθία 

καταστάσεων που έχει τη μαρκοβιανή ιδιότητα και μια ακολουθία παρατηρήσεων x, όπου η 

σύνδεση των παρατηρηθέντων συμβόλων με τις καταστάσεις γίνεται μέσω των πιθανοτήτων 

εμφάνισης συμβόλων. 

Ωστόσο, η υπόθεση ότι η κατάσταση μετάβασης και το παρατηρούμενο σύμβολο εξαρτάται μόνο 

από την τρέχουσα κατάσταση δεν ταιριάζει απόλυτα σε όλα τα βιολογικά προβλήματα. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα, στις βιολογικές ακολουθίες όταν δεν χρησιμοποιείται πληροφορία από την 

συσχέτιση των παρατηρήσεων, να χάνεται αρκετή πληροφορία για την πρόβλεψη. Παρά τους 

περιορισμούς αυτούς, η απλότητα και η στατιστική θεμελίωση των HMM είναι οι λόγοι για τους 

οποίους είναι εύκολο να προσαρμοστούν για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί. Οι δύο κύριες εστίες 

προσαρμογής είναι οι αλγόριθμοι των HMM και η γενίκευση του πλαισίου από την ενσωμάτωση 

πρόσθετων δεδομένων σε παρατηρήσεις ή μεταβάσεις στο μοντέλο. 

Για να ξεπεραστούν αυτοί οι περιορισμοί, έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία αρκετές επεκτάσεις. 

Σε κάποιες περιπτώσεις έγινε προσπάθεια να λάβουν υπόψη τους το συγκεκριμένο θέμα 

χρησιμοποιώντας την γενίκευση της Μαρκοβιανής ιδιότητας και την χρήση Ανώτερης τάξεως 

Μαρκοβιανά μοντέλα. Μια πρώτη προσπάθεια έγινε για την πρόβλεψη της υποκυτταρικής θέσης 
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των βακτηριακών πρωτεϊνών χρησιμοποιώντας μεγαλύτερης τάξεως αλυσίδες (Yuan, 1999). Στη 

συγκεκριμένη μελέτη γίνεται αναφορά ότι με μεγαλύτερης τάξεως αλυσίδες, εκτός από το 

πρόβλημα της υπερ-προσαρμογής (>6) και της έλλειψης δεδομένων, προκύπτει και το πρόβλημα 

της εισαγωγής θορύβου, από μη-σημαντικές μακρινές συσχετίσεις.  

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται μια σειρά από επεκτάσεις που έχουν εφαρμοστεί στα HMM 

και έχουν σκοπό να χρησιμοποιούν πληροφορία από προηγούμενες καταστάσεις ή παρατηρήσεις 

ή και τις δυο περιπτώσεις. 

 

2.4.1 Ανώτερης τάξης HMM (High-Order HMM – ΗΟΗΜΜ) 

Μια προσπάθεια αποτέλεσε η μελέτη και χρήση των High-Order HMMs που έχουν βρει εφαρμογή 

σε συστήματα επεξεργασίας ομιλίας και ανάλυσης βιολογικών ακολουθιών (Ching, et al., 2003; 

Lee and Lee, 2006). Μια kης σειρά διαδικασία Markov είναι μια στοχαστική διαδικασία όπου κάθε 

περίπτωση εξαρτάται από τα προηγούμενα k γεγονότα. Η κύρια διαφορά μεταξύ των κλασσικών 

ΗΜΜ και High-Order HMM είναι ότι στο κρυφό επίπεδο, η πιθανότητα μετάβασης μιας 

κατάστασης διέπεται από τη διάταξη της kης τάξης ενός High-Order HMM. Στις αντίστοιχες 

προσπάθειες χρειάστηκε να επεκταθούν οι γνωστοί αλγόριθμοι των κλασσικών HMM που 

επιτρέπουν την αξιολόγηση των διαφόρων πιθανοτήτων, καθώς και την εκτίμηση των 

παραμέτρων για την χρήση τους σε ένα High-Order HMM. 

 

Εικόνα 7: Απεικόνιση ενός μοντέλου High-Order HMM  

 

Η σχέση πλέον με την εξάρτηση των καταστάσεων (2.6) ορίζεται ως εξής: 
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 ( ) ( )1 1 1 2 1, ,..., , , ,...,i i i i i i iP x x x x P x   − − − =  (2.36) 

 ( ) ( )( )1 2 1 1 2 1 1 1 1, ,..., , , ,..., ,i i i i i i i i iP x x x P d      − − − − − − −=  (2.37) 

 

Όπου 𝑑𝑖(𝜋𝑖) αντιστοιχεί στη σχέση που συμπεριλαμβάνει την εξάρτηση με τις k προηγούμενες 

καταστάσεις. 

Για k=2 πλέον (2 προηγούμενες καταστάσεις) η σχέση (2.7) που ισχύει για τις πιθανότητες 

μετάβασης των καταστάσεων του μοντέλου (transitions) ορίζεται ως εξής: 

 ( )1 2,ckl i i ia P l k c  − −= = = =  (2.38) 

 

2.4.2 Partially HMM (PHMM) 

Σε μια δεύτερη περίπτωση παρουσιάστηκαν τα Partially Hidden Markov Model (PHMM) στα 

οποία η διαφορά από ένα κλασσικό HMM έγκειται στο ότι τόσο οι πιθανότητες μετάβασης από 

τις κρυφές καταστάσεις όσο και οι πιθανότητες εκπομπής συμβόλων εξαρτώνται από 

προηγούμενες παρατηρήσεις. Η συγκεκριμένη προσέγγιση εφαρμόστηκε για την συμπίεση σε 

ασπρόμαυρες εικόνες, όπου οι προηγούμενες παρατηρήσεις αντιπροσώπευαν γειτονικά pixels της 

εικόνας τα οποία ορίζονται ως “context” (Forchhammer and Rissanen, 1996).  

Ορίζοντας ως xt = xi-t, xi-t-1, …, xi-1, xi τις προηγούμενες παρατηρήσεις και τις συναρτήσεις ri = 

Fx(xt) και si = Fπ(xt) ως “context” που αποτελεί το υποσύνολο προηγούμενων παρατηρήσεων.  

Οι σχέσεις (2.5) και (2.6) πλέον ορίζονται ως εξής: 

 ( ) ( )1 1 1 2 1, ,..., , , ,..., ,i i i i i i k i i iP x x x x P x r   − − − − −=  (2.39) 

 ( ) ( )1 2 1 1 2 1 1, ,..., , , ,..., ,i i i i i i k i i iP x x x P s     − − − − − − −=  (2.40) 

 

Για t=2 πλέον (2 προηγούμενες καταστάσεις) ισχύει για την σχέση (2.7) για τις πιθανότητες 

μετάβασης των καταστάσεων του μοντέλου (transitions) 

 ( )1 2,ckl i i ia P l k c  − −= = = =  (2.41) 

και για την σχέση (2.10) για τις πιθανότητες εκπομπής ή εμφάνισης συμβόλων (emissions) για 

κάθε κατάσταση j ισχύει 

 ( ) ( )1' ',k i i ie b P x b k x c −= = = =  (2.42) 
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όπου k’ συμβολίζει το νέο σύμβολο και c το προηγούμενο σύμβολο 

Οι αποδοτικοί αλγόριθμοι που επιτρέπουν την αξιολόγηση των διαφόρων πιθανοτήτων, καθώς και 

την εκτίμηση των παραμέτρων των κλασσικών HMM επεκτείνονται αντίστοιχα για την χρήση 

τους στο PHMM. 

 

2.4.3 HMM with states depending on observations (HMMSDO) 

Μια ακόμη προσπάθεια ήταν η εξάρτηση της κατάστασης με προηγούμενες παρατηρήσεις (Li, 

2005). Η κύρια διαφορά μεταξύ ενός μοντέλου που μια κατάσταση εξαρτάται από προηγούμενες 

παρατηρήσεις και ενός κλασσικού ΗΜΜ, απεικονίζεται στην Εικόνα 8, παρουσιάζοντας την 

εξάρτηση που έχει μια κατάσταση τη χρονική στιγμή i από την προηγούμενη κατάσταση πi-1 από 

την οποία προήλθε αλλά και από την προηγούμενη παρατήρηση xi-1. Η υλοποίηση τους έγινε με 

τροποποιήσεις και εφαρμογή των γνωστών αλγόριθμων που αναφέραμε σε προηγούμενα 

κεφάλαια. 

 
Εικόνα 8: Απεικόνιση ενός μοντέλου που κάθε κατάσταση είναι εξαρτώμενη από το 

προηγούμενο παρατηρούμενο σύμβολο  

 

Η σχέση (2.6) πλέον με την εξάρτηση των καταστάσεων ορίζεται ως εξής: 

 ( ) ( )1 1 1 2 1, ,..., , , ,...,i i i i i i iP x x x x P x   − − − =  (2.43) 

 ( ) ( )1 2 1 1 2 1 1 1, ,..., , , ,..., ,i i i i i i i iP x x x P x     − − − − − −=  (2.44) 

Η σχέση (2.7) που ισχύει για τις πιθανότητες μετάβασης των καταστάσεων του μοντέλου 

(transitions) ορίζεται ως εξής: 
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 ( )1 1, xkl i i ia P l k  − −= = =  (2.50) 

Χρήσιμα συμπεράσματα της συγκεκριμένης εργασίας αποτελούν η χρησιμότητα που έχει η 

εξάρτηση από προηγούμενες παρατηρήσεις στην πρόβλεψη πρωτεϊνών και η ανάγκη για 

μεγαλύτερο σύνολο εκπαίδευσης λόγο του μεγαλύτερου αριθμού παραμέτρων. Σε δοκιμές που 

έγιναν με μικρό αριθμό δεδομένων εκπαίδευσης, το κλασσικό HMM είχε καλύτερα αποτελέσματα 

αλλά όπως επισημαίνουν, αναμένουν να βελτιστοποιηθεί σε σχέση με το κλασσικό HMM σε 

κάποιες περιπτώσεις που θα χρησιμοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός συνόλου εκπαίδευσης και 

ελέγχου, που θα αποτελείται αντίστοιχα από ακολουθίες 15000 και 2000 αμινοξέων. 

 

2.4.4 n-gram HMM 

Μια γνωστή κλάση μοντέλων που χρησιμοποιούνται στη γλωσσική μοντελοποίηση είναι τα 

μοντέλα n-gram. Ένα ngram-HMM χρησιμοποιεί την ικανότητα συνδυασμού ενός μοντέλου n-

gram και ενός HMM όπου το σύμβολο παρατήρησης του HMM θεωρείται ότι είναι ένα n-gram 

συρόμενου παραθύρου πάνω από το κείμενο του εγγράφου (Okita, 2013). Το συγκεκριμένο 

μοντέλο είναι το απλούστερο είδος στατιστικής γλώσσας. Η βασική ιδέα είναι να ληφθεί υπόψη η 

δομή μιας ακολουθίας ως η πιθανότητα διαφορετικών πεπτιδίων να εμφανίζονται μόνα τους 

κωδικοποιημένα με νέο αλφάβητο ή με μορφή ακολουθίας. Το απλούστερο μοντέλο, το μοντέλο 

διπεπτιδίου, αντιμετωπίζει τα πεπτίδια με απομόνωση. Η συγκεκριμένη εφαρμογή του HMM 

λαμβάνει υπόψη τα n προηγούμενα σύμβολα των παρατηρήσεων, προκειμένου να ξεπεραστούν 

οι περιορισμοί του HMM, παρέχοντας μια εξάρτηση μεταξύ του κειμένου. Τα μοντέλα n-gramm 

χρησιμοποιούνται συχνά στην επεξεργασία της φυσικής γλώσσας και αποτελεί ένα βασικό 

εργαλείο ανάλυσης κειμένου. Οι εφαρμογές τους κυμαίνονται από προγράμματα που διορθώνουν 

την ορθογραφία έως τις δημιουργικές απεικονίσεις σε αλγόριθμους συμπίεσης στο γενετικό 

κείμενο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση ενός αλγόριθμου αλυσίδας Markov. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Επέκταση των HMΜs με εξάρτηση σε προηγούμενες 

παρατηρήσεις 
 

 

Οι προσεγγίσεις που περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο έχουν βρει εκτεταμένη εφαρμογή 

στα συστήματα επεξεργασίας ομιλίας και στην ανίχνευση γονιδίων, βελτιώνοντας την ακρίβεια 

και επιδεικνύοντας επίσης ότι η ενσωμάτωση μιας επέκταση ενός HMM σε μεγαλύτερης τάξεως 

αλυσίδες μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τις επιδόσεις του μοντέλου, αλλά έρχονται με ένα 

κόστος μιας αυξημένης υπολογιστικής πολυπλοκότητας και αριθμό παραμέτρων. Για παράδειγμα, 

σε ένα High-Order ΗΜΜ Κης τάξης με Ν καταστάσεις, χρειάζονται NK πιθανότητες μετάβασης. 

Ο αριθμός των παραμέτρων αυξάνεται εκθετικά, όταν χρησιμοποιούνται HMM υψηλότερης τάξης 

και απαιτείται ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων για την κατάλληλη εκπαίδευση. Επιπλέον, και ίσως 

πιο σημαντικό, οι γνωστοί αλγόριθμοι των κλασσικών HMM δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων μοντελοποίησης και είναι απαραίτητο να επεκταθούν κατάλληλα για την 

εφαρμογή τους στη συγκεκριμένη επέκταση του ΗΜΜ. 

Έτσι, εστιάζουμε κυρίως σε HMMs δεύτερης τάξης ή αναπτύσσουμε διαφορετικές στρατηγικές. 

Το πρόβλημα αυτό προσπάθησε να λύσει ο du Preez, ο οποίος έδειξε ότι κάθε HMM υψηλότερης 

τάξης μπορεί να μετασχηματιστεί σε ισοδύναμο HMM πρώτης τάξης και πρότεινε έναν ταχέως 

αυξανόμενο αλγόριθμο για αυτή τη διεργασία χωρίς να χρειάζεται να τροποποιηθούν οι γνωστοί 

αλγόριθμοι (du Preez, 1998). Εξ ορισμού βασιστήκαν στην υπόθεση ότι κάθε κατάσταση διατηρεί 

την Μαρκοβιανή ιδιότητα (σε διακριτό χρόνο). Η πιθανότητα μετάβασης προς μια συγκεκριμένη 

κατάσταση στο επόμενο χρονικό βήμα εξαρτάται μόνο από την κατάσταση που βρίσκεται κατά 

την τρέχουσα χρονική στιγμή. Ως εκ τούτου, μόνο μία πιθανότητα μετάβασης συμβαίνει στη 

σχέση μεταξύ των δύο καταστάσεων. Αυτές οι πιθανότητες όμως μπορούν να παρουσιαστούν ως 

συλλογή (collection) και αναπτύσσοντας κατάλληλο αλγόριθμο μετασχηματίζουν την 

κωδικοποίηση των καταστάσεων, αποφεύγοντας όμως περιττές πιθανότητες μετάβασης. Ωστόσο, 

με αυτήν την προσέγγιση, η αρχιτεκτονική HMM πρέπει να τροποποιηθεί για να συμπεριλάβει 

νέες καταστάσεις. Στα περισσότερα προβλήματα ανάλυσης βιολογικών ακολουθίών, όπως η 
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πρόβλεψη τοπολογίας διαμεμβρανικών πρωτεΐνών, τα μοντέλα είναι ήδη αρκετά σύνθετα ώστε να 

μοντελοποιήσουν την υποκείμενη γραμματική του βιολογικού προβλήματος. 

Επομένως, φαίνεται ότι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για την αύξηση της ακρίβειας είναι η 

συσχέτιση πληροφοριών από το πλαίσιο της ακολουθίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, είναι επίσης 

πιθανό να έχουν n-τάξης αλυσίδες με πιθανότητες εκπομπής στις καταστάσεις ενός HMM, όπου 

οι πιθανότητες εκπομπής εξαρτώνται από τους n προηγούμενους χαρακτήρες (Durbin, et al., 

1998). Μια γνωστή κλάση μοντέλων που χρησιμοποιείται στη γλωσσική μοντελοποίηση είναι το 

μοντέλο n-gram. Ένα ngram-HMM χρησιμοποιεί την ικανότητα συνδυασμού ενός μοντέλου n-

gram και ενός HMM όπου το σύμβολο παρατήρησης του HMM θεωρείται ότι είναι ένα n-gram 

συρόμενου παραθύρου πάνω από το κείμενο του εγγράφου (Okita, 2013). Η συγκεκριμένη 

εφαρμογή του HMM λαμβάνει υπόψη τα n προηγούμενα σύμβολα των παρατηρήσεων, 

προκειμένου να ξεπεραστούν οι περιορισμοί του HMM, παρέχοντας μια εξάρτηση μεταξύ του 

κειμένου. Αυτές οι επεκτάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί για να συγκριθούν τα γονιδιώματα που 

καθιστούν δυνατή την ενσωμάτωση της προηγούμενης γνώσης (Seifert, et al., 2014; Seifert, et al., 

2012; Seifert, et al., 2011). Παρά όλα αυτά, τα HMMs υψηλότερης τάξης έχουν χρησιμοποιηθεί 

ευρέως στην εύρεση γονιδίων για πολλά χρόνια. Εντοπίζονται σε εργαλεία όπως το GLIMMER 

(Delcher, et al., 2007), το GENSCAN (Burge and Karlin, 1997) και κυριολεκτικά σε κάθε άλλο 

κοινά χρησιμοποιούμενο εργαλείο που βασίζεται στα HMM για την ανίχνευση γονιδίων και οι 

εξαρτήσεις βασίζονται τόσο τις καταστάσεις (state-based) όσο και στα σύμβολα (symbol-based). 

Παρομοίως, αλυσίδες υψηλότερης τάξης σε πιθανότητες εκπομπής θα μπορούσαν επίσης να είναι 

χρήσιμες στην πρόβλεψη διαμεμβρανικών πρωτεϊνών και πεπτίδια οδηγητές. 

Στη συγκεκριμένη εργασία, εφαρμόσαμε μια απλή επέκταση του τυπικού HMM (ή CHMM) στην 

οποία το τρέχον παρατηρούμενο σύμβολο (αμινοξικό κατάλοιπο) εξαρτάται τόσο από την 

τρέχουσα κατάσταση όσο και από μια σειρά προηγούμενων παρατηρούμενων συμβόλων 

μετασχηματίζοντας την παρατηρούμενη ακολουθία. Το μοντέλο, ως εκ τούτου, μπορεί να 

θεωρηθεί ως ειδική περίπτωση του ngram-HMM. Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι 

επιτρέπει τη χρήση όλων των διαθέσιμων αλγορίθμων για την εκπαίδευση και αποκωδικοποίηση 

των HMMs, χωρίς καμία τροποποίηση. Η απλή ιδέα πίσω από τη μέθοδο είναι ότι αλλάζουμε την 

κωδικοποίηση των παρατηρούμενων συμβόλων στα δεδομένα εκπαίδευσης, επιτρέποντας 

παράλληλα τη χρήση ενός μεγαλύτερου αλφάβητου. Στα νέα μοντέλα, το τρέχον παρατηρούμενο 

σύμβολο μιας ακολουθίας συσχετίζεται με μία σειρά προηγούμενων παρατηρούμενων σύμβολων, 

χρησιμοποιώντας παραδείγματος χάρη διαφορετικά σύμβολα ανάλογα με τις ιδιότητες των 

προηγούμενων αμινοξέων (υδροφοβικότητα, πολικότητα), ούτως ώστε να βελτιωθεί η αξιοπιστία 

της πρόβλεψης. 
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3.1 Μεθοδολογία 

Η διαφορά μεταξύ της προτεινόμενης μεθόδου και ενός τυπικού HMM αντικατοπτρίζεται από τις 

στατιστικές σχετικά με τις συχνότητες των μεγαλύτερων πεπτιδίων που περιλαμβάνουν βιολογικές 

πληροφορίες που είναι σημαντικές στα περισσότερα βιολογικά προβλήματα. Προκειμένου να 

επεκταθεί το μοντέλο, ορίζουμε μια μεταβλητή t που ορίζει τη σειρά των προηγουμένως 

παρατηρούμενων κατάλοιπων (για την εφαρμογή διπεπτιδίων, τριπεπτιδίων κλπ.). Έστω xt=(xi-1, 

xi-2,…, xi-t) υποδηλώνουν τα δεδομένα που είχαν παρατηρηθεί προηγουμένως, όπου t ≤ L. 

Ορίζουμε μια συνάρτηση st,i= S(xi) όπου st,i είναι ένα υποσύνολο που περιλαμβάνει τα δεδομένα 

που έχουν παρατηρηθεί προηγουμένως xt του τρέχοντος συμβόλου xi. Στα τυπικά HMM, μια τιμή 

δείκτη είναι κλιμακωτή, όπως το i (single indexed). Στα εκτεταμένα μοντέλα που αναπτύχθηκαν 

σε αυτή την εργασία, σύνθετες τιμές όπως (i, t) (composite indexed) χρησιμοποιούνται για 

ενδιάμεση ευρετηρίαση. Αυτή η σύνθετη ευρετηρίαση χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση 

του ιστορικού των παρατηρήσεων. Οι δείκτες χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τη θέση της 

τρέχουσας κατάστασης και το υποσύνολο των προηγούμενων παρατηρούμενων συμβόλων. Στη 

μέθοδο μας, για τους όρους (2.5) και (2.6), ισχύει: 

 ( ) ( ) ( )1 1 1 2 1 1 2 ,, ,..., , , ,..., ,..., , , ,..., ,i i i i i i t i i i i i t i i t iP x x x x x P x x x x P x s    − − − − − − −= =  (3.1) 

 ( ) ( )1 2 1 1 2 1 1, ,..., , , ,...,i i i i i i iP x x x P     − − − − −=  (3.2) 

Λαμβάνοντας υπόψη τους ορισμούς των ΗΜΜs όπως παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 2, η σχέση 

(2.10) για τις πιθανότητες εκπομπής ή εμφάνισης συμβόλων (emissions) για κάθε κατάσταση j 

πρέπει να αλλάξει. Για παράδειγμα, αν εξαρτάται από τα διπεπτίδια, οι πιθανότητες εκπομπής θα 

είναι: 

 ( ) ( )1,k i i ie b = P x b k x c −= = =  (3.3) 

Ένα γενικό παράδειγμα στο οποίο η τρέχουσα κατάσταση εξαρτάται όχι μόνο από το τρέχον 

παρατηρούμενο κατάλοιπο αλλά από μια σειρά t προηγούμενων κατάλοιπων: 

 ( ) ( )( ),k i i i t ie b = P x b k x S x −= = =  (3.4) 

Προφανώς, ο ορισμός των σχέσεων (2.6) και (2.7) είναι ο ίδιος όπως και για το πρότυπο HMM, 

αλλά ο ορισμός των (2.5) και (2.10) είναι διαφορετικός. Χρησιμοποιώντας την κατανομή 

πιθανότητας μετάβασης των καταστάσεων του μοντέλου αkl και την κατανομή πιθανότητας 

εκπομπής ή εμφάνισης συμβόλων ek(xi), η συνολική πιθανότητα μπορεί να υπολογιστεί από τους 

αντίστοιχους forward ή backward αλγόριθμους. Η διαφορά από το αρχικό μοντέλο είναι με την 

αντικατάσταση του xi από την συνάρτηση S(xi) στις σχέσεις (2.5) και (2.10). 
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Εικόνα 9: Αναπαραστάσεις δικτύων ΗΜΜ. A. Ένα πρότυπο Hidden Markov Model. Σε 

αυτό το μοντέλο, η τρέχουσα κατάσταση εξαρτάται από την προηγούμενη κατάσταση. Β. 

high-order Hidden Markov Model. Σε αυτό το μοντέλο, η τρέχουσα κατάσταση εξαρτάται 

από τις προηγούμενες καταστάσεις. C. Μοντέλο Κρυμμένου Markov με καταστάσεις που 

εξαρτώνται από τις παρατηρήσεις. Σε αυτό το μοντέλο, η τρέχουσα κατάσταση εξαρτάται 

από την προηγούμενη κατάσταση και από το προηγούμενο σύμβολο που παρατηρήθηκε. D. 

Μοντέλο Κρυμμένου Markov που επιτρέπει την προσαρμογή στις προηγούμενες 

παρατηρήσεις. Σε αυτό το μοντέλο, η τρέχουσα παρατήρηση εξαρτάται από την τρέχουσα 

κατάσταση και από τα t σύμβολα που παρατηρήθηκαν προηγουμένως.  

 

3.2 Κωδικοποίηση 

Ένα αρκετά σημαντικό θέμα αποτελεί η μέθοδος συσχέτισης των παρατηρήσεων που θα 

χρησιμοποιήσουμε, από βιολογικής σημασίας για την δική μας περίπτωση, για να επεκτείνουμε 

την κωδικοποίηση και να πετύχουμε την σύνδεση της εξάρτησης ενός συμβόλου με τις 

προηγούμενες παρατηρήσεις. Στην εργασία μας, λάβαμε υπόψη το υδρόφοβο-πολικό μοντέλο το 

οποίο πρώτος πρότεινε ο Ken Dill το 1985 (Dill, 1985) και αποτελεί μια απλοποιημένη λύση που 

εξετάζει την αναδίπλωση της πρωτεΐνης στο χώρο. Η κεντρική του ιδέα, πηγάζει από την 

παρατήρηση ότι οι υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κατάλοιπων αμινοξέων αποτελεί τη 

κινητήρια δύναμη για την αναδίπλωση των πρωτεϊνών σε κανονικές δομές. Επίσης, όλοι οι τύποι 

αμινοξέων ταξινομούνται είτε ως υδρόφοβα (Η) ή πολικά (Ρ). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στην παρούσα εργασία επεκτείναμε την κωδικοποίηση των 

μοντέλων, για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
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1. Κωδικοποίηση με 40 σύμβολα (20×2) ανάλογα με το αν το προηγούμενο κατάλοιπο είναι 

υδρόφοβο (A, F, H, I, L, M, V, W, Y) ή μη υδρόφοβο (C, D, E, G, K, N, P, Q, R, S, T). 

Για συντομία το χαρακτηρίζουμε ως Κωδικοποίηση 1 (Encoding 1). 

2. Κωδικοποίηση με 80 σύμβολα (20×4) ανάλογα με το αν το προηγούμενο κατάλοιπο είναι: 

Υδρόφοβα-Αρωματικά (F, H, Y, W), Υδρόφοβα-Μη Αρωματικά (A, I, L, M, V, G), Μη 

Υδρόφοβα- Φορτισμένα (D, E, K, R), Μη Υδρόφοβα-Πολικά (C, N, P, Q, S, T). Για 

συντομία το χαρακτηρίζουμε ως Κωδικοποίηση 2 (Encoding 2). 

3. Κωδικοποίηση με 160 σύμβολα (20×8) ανάλογα με το αν το προηγούμενο κατάλοιπο 

είναι: Υδρόφοβα-Μικρά (A, G), Πολικά-Ειδικά (P, C), Πολικά-ΟΗ (S, T), Πολικά-ΝΗ (N, 

Q), Φορτισμένα-Αρνητικά (D,E), Φορτισμένα- Θετικά (K, R), Υδρόφοβα-Μεγάλα (I, L, 

M, V) και Υδρόφοβα-Αρωματικά (F, H, Υ, W). Για συντομία το χαρακτηρίζουμε ως 

Κωδικοποίηση 3 (Encoding 3). 

4. Κωδικοποίηση με 400 σύμβολα (20×20) που λαμβάνει υπόψη τα όλα τα δυνατά διπεπτίδια. 

Για συντομία το χαρακτηρίζουμε ως Κωδικοποίηση 4 (Encoding 4). 

 

3.3 Υλοποίηση 

Σε γενικές γραμμές, ένα υψηλότερης τάξης Markov μοντέλο για την ανάλυση ακολουθίας της 

πρωτεΐνης, απαιτεί πολύ περισσότερα σύμβολα από ένα μοντέλο χαμηλότερης τάξης για να 

υπολογιστεί. Για παράδειγμα, για την κωδικοποίηση που λαμβάνει υπόψη όλα τα δυνατά 

διπεπτίδια, επειδή τη χρονική στιγμή i,τα παρατηρούμενα σύμβολα xi και xi-1 μπορεί να είναι 

οποιοδήποτε από τα 20 αμινοξέα, τα στατιστικά στοιχεία των διαδοχικών ζευγών-υπολειμμάτων 

θα δημιουργήσει ένα πλέγμα με 20×20 στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή χρειαζόμαστε να 

υπολογίσουμε 202 = 400 νέα σύμβολα για ένα μοντέλο 2ης τάξεως, 203 = 8000 νέα σύμβολα για 

ένα μοντέλο 3ης τάξεως, αριθμός υπερβολικά μεγάλος ο οποίος θα απαιτούσε υπερβολικά μεγάλο 

αριθμό συμβόλων και ακολουθιών για την εκπαίδευση. Σε περιπτώσεις νουκλεοτιδίων θα 

μπορούσαμε να εφαρμόσουμε μέχρι και 5ης τάξεως αλυσίδα δηλαδή 45 = 1024 σύμβολα. 

Δεδομένου ότι οι συσχετίσεις μεταξύ των καταλοίπων είναι διαφορετικές ανάλογα με την μέθοδο 

συσχέτισης των παρατηρήσεων που θα ληφθεί υπόψη για την επέκταση ενός μοντέλου, θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη και το μέγεθος του αλφαβήτου. 

 

Παράδειγμα 

Θα δώσουμε ένα παράδειγμα για την παραγωγή των νέων συμβόλων που θα χρησιμοποιηθούν 

στην νέα κωδικοποίηση και την αντίστοιχη εφαρμογή τους σε μια ακολουθία. Για την 

αντιμετώπιση του 1ου μοντέλου που ελέγχει αν το προηγούμενο κατάλοιπο είναι υδρόφοβο ή μη 

υδρόφοβο χρειάζεται να συμπεριλάβουμε για κάθε ένα σύμβολο του αρχικού Αλφαβήτου που 

αποτελούν τα 20 αμινοξέα ένα νέο σύμβολο για την περίπτωση που το προηγούμενο αμινοξύ είναι 

υδρόφοβο (θα το συμβολίσουμε με το ίδιο σύμβολο σε Κεφαλαία μορφή) και ένα νέο σύμβολο 
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για την περίπτωση που το προηγούμενο αμινοξύ είναι μη υδρόφοβο (θα το συμβολίσουμε με το 

ίδιο γράμμα σε πεζή μορφή). Οπότε στο σύνολο θα χρειαστούμε πλέον τα διπλάσια σύμβολα από 

το αρχικό αλφάβητο δηλαδή 20x2 = 40 σύμβολα τα οποία δανειζόμαστε από το Αγγλικό αλφάβητο 

σε Κεφαλαία και πεζή μορφή όπως απεικονίζεται χαρακτηριστικά στην Εικόνα 10.  

 

 
Εικόνα 10: Απεικόνιση δημιουργίας νέου αλφαβήτου που λαμβάνει υπόψη αν το προηγούμενο 

είναι υδρόφοβο ή όχι. Με κεφαλαία γράμματα απεικονίζονται τα σύμβολα που το προηγούμενο 

σύμβολο είναι υδρόφοβο και με μικρά γράμματα τα σύμβολα που το προηγούμενο σύμβολο δεν 

είναι υδρόφοβο. 

 

Πίνακας 4. Το σύνολο των παραμέτρων και των δεδομένων εκπαίδευσης των μοντέλων.   

Μέθοδος 
Καταστάσεις 

Μοντέλου 

Αριθμός 

ακολουθιών 

εκπαίδευσης 

(κατάλοιπα) 

Αριθμός 

Καταστάσεων 

(transitions) 

Αριθμός 

Εκπομπών 

(emissions) 

Συνολικός 

αριθμός 

πιθανοτήτων 

PRED–TMBB2 62 49 (17295) 51 133 184 

HMM–TM 114 72 (17537) 169 114 283 

PRED–TAT 142 906 (65148) 100 532 632 

PRED–LIPO 134 363 (23422) 94 532 626 

PRED–SIGNAL 98 320 (21479) 72 342 414 

Σημείωση: Ο πίνακας συνοψίζει τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε μοντέλου: τις καταστάσεις του 

μοντέλου, τον συνολικό αριθμό ακολουθιών στο σετ εκπαίδευσης (ο συνολικός αριθμός αμινοξέων), τις 

ελεύθερα εκτιμώμενες πιθανότητες εκπομπών, τις ελεύθερα εκτιμώμενες μεταβάσεις και τον συνολικό 

αριθμό ελεύθερα εκτιμημένων παραμέτρων. 

 

Για να εφαρμοστεί το προτεινόμενο μοντέλο, χρειάζονται επιπλέον πίνακες που περιγράφουν την 

εξάρτηση από παλαιότερες παρατηρήσεις. Η ενσωμάτωση των προηγουμένως παρατηρημένων 
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καταλοίπων στην κατανομή των μετρήσεων επιτρέπει έναν ειδικό για το πρόβλημα χαρακτηρισμό 

παραμέτρων του μοντέλου. 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η συμβολή της νέας μεθόδου, διερευνήσαμε διαφορετικά σχήματα 

κωδικοποίησης και πραγματοποιήσαμε δοκιμές σε μια σειρά βιολογικών προβλημάτων που έχουν 

στο παρελθόν μελετηθεί από την ομάδα μας. Οι μέθοδοι είναι: πρόβλεψη των διαμεμβρανικών α-

ελίκων (HMM-TM) (Bagos, et al., 2006), πρόγνωση των διαμεμβρανικών β-βαρελιών (PRED-

TMBB) (Bagos, et al., 2004; Tsirigos, et al., 2016), πρόβλεψης των θέσεων αποκοπής των 

πεπτιδίων οδηγητών βακτηρίων (PRED-TAT) (Bagos, et al., 2010), πρόβλεψης των πεπτιδίων 

οδηγητών στα αρχαία (PRED-SIGNAL) (Bagos, et al., 2009), πρόβλεψης των λιποπρωτεϊνών από 

θετικά κατά Gram Βακτήρια (PRED-LIPO)(Bagos, et al., 2008).  

Προκειμένου να αξιολογηθεί με ακρίβεια η συμβολή της νέας μεθόδου, κάθε προγνωστικός 

παράγοντας επανεκπαίδευτηκε με το αρχικό σύνολο δεδομένων χρησιμοποιώντας την ίδια 

ακριβώς διαδικασία και ρυθμίσεις και συγκρίναμε τα αποτελέσματα της τυπικής προσέγγισης 

HMM με το εκτεταμένο μοντέλο. Κατά την εκπαίδευση ενός HMM με επισημασμένες ακολουθίες 

(labeled sequences), μπορούμε είτε να επιλέξουμε να εκπαιδεύσουμε το μοντέλο σύμφωνα με το 

κριτήριο της Μέγιστης Πιθανοφάνειας (ML), ή να εφαρμόσουμε αυτήν της Δεσμευμένης 

Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Conditional ML) εκπαίδευση που φαίνεται να έχει καλύτερες επιδόσεις 

σε διάφορες εφαρμογές. H εκπαίδευση των μοντέλων με τις νέες κωδικοποιήσεις, έγινε με δύο 

τρόπους, είτε χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Baum-Welch βασισμένο στο κριτήριο ML για 

επισημασμένες ακολουθίες είτε χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο gradient-descent βασισμένο στο 

κριτήριο CML για επισημασμένες ακολουθίες. Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερ-

προσαρμογής (overfitting) και ανάλογα με το μέγεθος του εκπαιδευτικού σετ, τα αποτελέσματα 

ελήφθησαν εφαρμόζοντας την μέθοδο ελέγχου k-fold cross-validation (PRED-TAT, PRED-

SIGNAL, PRED-LIPO) ή την μέθοδο ελέγχου jackknife (PRED-TMBB2, HMM- TM). Η 

αποκωδικοποίηση πραγματοποιήθηκε επίσης ακολουθώντας τη μέθοδο που επιλέχθηκε στην 

αρχική δημοσίευση. Έτσι, για τις μεθόδους πρόγνωσης PRED-TAT, PRED-LIPO και PRED-

SIGNAL χρησιμοποιήσαμε τον αλγόριθμο Viterbi (Durbin, et al., 1998), ενώ για τα PRED-

TMBB2 και HMM-TM χρησιμοποιήσαμε τον αλγόριθμο Optimal Accuracy Posterior Decoder 

(Käll, et al., 2005). 

Για να μετρήσουμε την αξιοπιστία των μεθόδων πρόγνωσης στην περίπτωση μεθόδων πρόβλεψης 

πρωτεϊνών μεμβράνης (π.χ. HMM-TM και PRED-TMBB2) χρησιμοποιήσαμε το συνολικό 

ποσοστό των καταλοίπων που έχουν προβλεφθεί σωστά, με την πρόγνωση να έχει αναχθεί σε δύο 

κατηγορίες (διαμεμβρανικά/μη-διαμεμβρανικά κατάλοιπα) (Q2), το μέτρο επικάλυψης των 

τμημάτων (measure of the segment’s overlap - SOV) (Zemla, et al., 1999) και το συντελεστή 

συσχέτισης Mathews (MCC) (Matthews, 1975) που συνοψίζει σε ένα μόνο μέτρο τα αληθώς 

θετικά (TP), τα ψευδώς θετικά (FP), τα αληθώς αρνητικά (TN)). Στην περίπτωση των μεθόδων 

πρόγνωσης των πεπτιδίων οδηγητών (PRED-TAT, PRED-SIGNAL, PRED-LIPO) 

χρησιμοποιήσαμε το κλάσμα των σωστά ταξινομημένων ακολουθιών, το συντελεστή συσχέτισης 

Mathews (MCC) και το κλάσμα των πρωτεϊνών με σωστά προβλεπόμενο πεπτίδιο οδηγητή. 
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Πρέπει να σημειώσουμε ότι για τις μεθόδους πρόγνωσης PRED-TAT, PRED-LIPO και PRED-

SIGNAL, τα οποία έχουν την ικανότητα να ταξινομούν τις πρωτεΐνες σε τρεις ή τέσσερις 

κατηγορίες, χρησιμοποιούμε ένα μοναδικό μέτρο σχετικά με τον αριθμό των σωστά 

προβλεπόμενων πρωτεϊνών αθροίζοντας τη σωστή ταξινόμηση ξεχωριστά για κάθε κατηγορία. 

 

 

Εικόνα 11: Διάγραμμα επέκτασης HMM 

 

3.4 Αποτελέσματα 

Για να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των νέων μοντέλων πραγματοποιήθηκε ένα σύνολο 

δοκιμών για κάθε μία από τις πέντε μεθόδους πρόγνωσης οι οποίες βασίστηκαν σε διαφορετικές 

μεθόδους ελέγχων και διαφορετικά σύνολα παραμέτρων χρησιμοποιώντας 2ης τάξεως μοντέλα. Σε 

αυτήν την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα που παρουσίασαν το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον ως προς την απόδοσή τους. Όπως αναφέραμε, οι δοκιμές βασίστηκαν στις μεθόδους 

self-consistency, Jackknife και Cross-Validation. Οι δοκιμές με self-consistency παρουσίασαν σε 

όλες τις περιπτώσεις βελτίωση για όλους τους δείκτες αποδοτικότητας. Τα αποτελέσματα αυτά 

πιθανόν δείχνουν συμπτώματα υπερ-προσαρμογής (over-fitting), που αποτελεί και 

χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης μεθόδου. Η μέθοδος αν και δεν αποτελεί αντικειμενικό 

κριτήριο, είναι χρήσιμη για τη δοκιμή ενός νέου αλγορίθμου. Όλα τα αποτελέσματα 
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καταγράφηκαν και παρουσιάζονται, μετά από μια σειρά δοκιμών που εφαρμοστήκαν στα μοντέλα 

χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη και τις νέες κωδικοποιήσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη από προηγούμενες αναφορές, τη σημαντικότητα του μεγέθους του συνόλου 

εκπαίδευσης και τον αριθμό των παραμέτρων, τις καταγράψαμε και τις παρουσιάζουμε αντίστοιχα 

για να τις εξετάσουμε. Ο πίνακας 5 δείχνει τα σύνολα παραμέτρων (P) και συνόλων 

εκπαίδευσης/παρατηρήσεων (O) για τα αρχικά και τα νέα μοντέλα. Το σύνολο των παραμέτρων 

αποτελείται από τις παραμέτρους που έχουν πιθανότητα (όχι τις μηδενικές). 

 

Πίνακας 5. Το σύνολο των παραμέτρων και των δεδομένων εκπαίδευσης των μοντέλων.  

Μοντέλο PRED-TMBB HMM-TM PRED-TAT PRED-LIPO PRED-SIGNAL 

 
Παράμετροι 

(P) 
O/P 

Παράμετροι 

(P) 
O/P 

Παράμετροι 

(P) 
O/P 

Παράμετροι 

(P) 
O/P 

Παράμετροι 

(P) 
O/P 

Παρατηρήσεις 

(O) 
17295 17537 65148 23422 21479 

Standard 184 93.995 283 61.968 632 103.082 626 37.415 414 51.882 

40 324 53.380 403 43.516 1192 54.654 1186 19.749 774 27.751 

80 604 28.634 643 27.274 2312 28.178 2306 10.157 1494 14.377 

160 1164 14.858 1123 15.616 4552 14.312 4546 5.152 2934 7.321 

400 2844 6.081 2563 6.842 11272 5.780 11266 2.079 7254 2.961 

 

Συνήθως, οι ερευνητές περιμένουν ότι θα υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης μιας 

προγνωστικής μεθόδου και του μεγέθους του σετ εκπαίδευσης, αλλά η εμπειρική έρευνα έχει 

δείξει ότι η σχέση δεν είναι γραμμική (Bagos, et al., 2009). Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να 

ληφθεί υπόψη η πολυπλοκότητα της προγνωστικής μεθόδου και, συνεπώς, ο λόγος 

παρατηρήσεων/παραμέτρων (O/P ratio). Συγκεκριμένα, για κάθε μοντέλο αξιολογήσαμε την 

απόδοση κάτω από διαφορετικά σχήματα κωδικοποίησης που υπολογίζουν την αναλογία O/P, 

όπου O είναι το μέγεθος του σετ εκπαίδευσης (ο συνολικός αριθμός αμινοξέων στις ακολουθίες 

εκπαίδευσης) και P είναι ο συνολικός αριθμός από τις ελεύθερες εκτιμώμενες παραμέτρους που 

περιγράφονται παραπάνω. Η εικόνα 12 δείχνει την αναλογία O/P κάθε νέας κωδικοποίησης για 

τις διαφορετικές μεθόδους πρόγνωσης που χρησιμοποιούνται. Συνδυάζοντας αυτά τα 

αποτελέσματα με την Εικόνα 13, παρατηρούμε ότι όταν ο λόγος Ο/Ρ είναι περίπου μεγαλύτερος 

από 30, οι προγνωστικοί δείκτες δείχνουν βελτίωση στην ακρίβειά τους χρησιμοποιώντας τις νέες 

κωδικοποιήσεις. Αυτό υποδεικνύει ότι η αξιοπιστία της πρόβλεψης μπορεί να βελτιωθεί 

περαιτέρω εάν χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις μεθόδους πρόγνωσης για τα διαφορετικά μοντέλα και 

τις διαφορετικές κωδικοποιήσεις εφαρμόζοντας τη διαδικασία Jackknife, για το κριτήριο της 

Μέγιστης Πιθανοφάνειας (ML) και της Δεσμευμένης Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Conditional ML) 

παρουσιάζονται στα παραπάνω γραφήματα μαζί με τα σύνολα των παρατηρήσεων προς τις 

παραμέτρους. Η αποδοτικότητα των μοντέλων με τις νέες κωδικοποιήσεις αυξήθηκε ελάχιστα με 
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την πιο αξιοσημείωτη βελτίωση να είναι στο ποσοστό των σωστά προσδιορισμένων τοπολογιών. 

Είναι και λογικό από βιολογικής πλευράς επειδή στο συγκεκριμένο βιολογικό πρόβλημα συχνά 

συναντάμε εναλλαγές υδρόφοβων-υδρόφιλων καταλοίπων. Παρατηρείται βέβαια, ειδικά για το 

κριτήριο ML, μια σταθερή απόδοση με σχετικά μικρό αριθμό παραμέτρων και παρατηρήσεων. Σε 

γενικές γραμμές, τα μοντέλα PREDTMBB2, HMM-TM και PRED-TAT φαίνεται να έχουν 

αυξημένη απόδοση, ειδικά χρησιμοποιώντας την κωδικοποίηση 1. Τα μοντέλα PRED-LIPO και 

PRED-SIGNAL, ωστόσο, έχουν μειωμένη απόδοση και δεν μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω 

χρησιμοποιώντας το αρχικό σύνολο δεδομένων. 

 

Εικόνα 12: Διάγραμμα αναλογίας O/P. Αυτό το διάγραμμα απεικονίζει τον συνολικό αριθμό 

παρατηρήσεων σε κάθε σετ εκπαίδευσης διαιρούμενο με το συνολικό αριθμό των 

παραμέτρων της νέας κωδικοποίησης 

 

Οι μέθοδοι πρόγνωσης PRED-TMBB2, HMM-TM και PRED-TAT, οι οποίες χρησιμοποιούν 

μεγαλύτερα σετ εκπαίδευσης (και έτσι έχουν μεγάλη αναλογία O/P), δείχνουν αύξηση της 

απόδοσής τους για τις περισσότερες ή μερικές από τις κωδικοποιήσεις. Για τις προαναφερθείσες 

μεθόδους, η βελτίωση της απόδοσης κυμαίνεται από 1,8% έως 8,2% το οποίο θεωρείται 

σημαντικό για τέτοια προβλήματα. Είναι ενδιαφέρον ότι στην περίπτωση του PRED-TAT για το 

οποίο υπήρχε ένα επιπλέον ανεξάρτητο σετ δοκιμών από την αρχική έκδοση, η ακρίβεια αυξήθηκε 

επίσης από 0,925 σε 0,932. Για τα μοντέλα PRED-LIPO και PRED-SIGNAL, τα οποία είναι τα 

μοντέλα με τις χαμηλότερες αναλογίες O/P (μικρότερες από 30 για όλες τις νέες κωδικοποιήσεις), 

η ακρίβεια της μεθόδου μειώθηκε κατά 1,1% και 0,9% αντίστοιχα. Ο λόγος μπορεί να είναι ότι το 

σύνολο δεδομένων δεν ήταν επαρκές για την επίτευξη καλύτερων επιδόσεων. Σε τέτοιες 
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περιπτώσεις, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα μεγαλύτερο σετ εκπαίδευσης προκειμένου να 

βελτιωθεί η απόδοση της προγνωστικής μεθόδου από τη προτεινόμενη μέθοδο. 

 

 

Εικόνα 13: Διάγραμμα αναλογίας O/P. Αυτό το διάγραμμα απεικονίζει τον συνολικό αριθμό 

παρατηρήσεων σε κάθε σετ εκπαίδευσης διαιρούμενο με το συνολικό αριθμό των 

παραμέτρων της νέας κωδικοποίησης 

 

Με βάση τις προηγούμενες παρατηρήσεις, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στην κωδικοποίηση 

1, η οποία έχει την πιο σταθερή απόδοση. Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την 

εφαρμογή των μοντέλων που χρησιμοποιούν την Κωδικοποίηση 1 και έγιναν με τις μεθόδους 

ελέγχου jackknife ή cross-validation. Τα αποτελέσματα δείχνουν καθαρά ότι η συσχέτιση με το 

προηγούμενο κατάλοιπο (διπεπτίδιο) αυξάνει σημαντικά την ακρίβεια της πρόβλεψης όταν 

υπάρχει επαρκής αναλογία O/P. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 

αναφέρονται στο κλάσμα των σωστά ταξινομημένων πρωτεϊνών, με το οποίο μπορούν να 

συγκριθούν όλοι οι παράγοντες πρόβλεψης. 
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Πίνακας 6. Τα αποτελέσματα συγκριτικής αξιολόγησης των αρχικών μοντέλων και των 

μοντέλων που χρησιμοποιούν την κωδικοποίηση 1.  

 Σωστά προβλεπόμενες πρωτεΐνες Λόγος O/P  

Μέθοδος Αρχική Μέθοδος Κωδικοποίηση 1 Αρχική Μέθοδος Κωδικοποίηση 1 

PRED–TMBB2 (ML) 0.347 ±0.031 0.429 ±0.019 93.995 53.380 

PRED–TMBB2 (CML) 0.429 ±0.042 0.490 ±0.054 93.995 53.380 

HMM–TM (ML) 0.778 ±0.020 0.778 ±0.024 61.968 43.516 

HMM–TM (CML) 0.708 ±0.047 0.722 ±0.044 61.968 43.516 

PRED–TAT (ML) 0.930 ±0.003 0.948 ±0.003 103.082 54.654 

PRED–LIPO (ML) 0.949 ±0.003 0.938 ±0.006 37.415 19.749 

PRED–SIGNAL(ML) 0.953 ±0.002 0.944 ±0.006 51.882 27.751 

Τα αποτελέσματα των μεθόδων πρόγνωσης PRED-TMBB2 και HMM-TM έγιναν με τη μέθοδο ελέγχου 

jackknife και των μεθόδων πρόγνωσης PRED-TAT, PRED-LIPO και PRED-SIGNAL έγιναν με τη μέθοδο 

ελέγχου k-fold cross-validation (32-fold για PRED-TAT, 11-fold για PRED-LIPO και 9-fold για PRED-

SIGNAL). Για όλες τις μεθόδους δίνεται το τυπικό σφάλμα (standard error). Για τις μεθόδους PRED-TMBB2 

και HMM-TM, τα αποτελέσματα βάσει της μέγιστης πιθανότητας (ML) και της δεσμευμένης μέγιστης 

πιθανότητας (CML) υποδηλώνονται σε παρένθεση. 

 

Άλλες μετρήσεις, όπως το μέτρο SOV (κατάλληλο για διαμεμβρανικές πρωτεΐνες), το MCC ή το 

κλάσμα των σωστά προβλεπόμενων θέσεων αποκοπής (κατάλληλο για πρόβλεψη πεπτιδίου 

οδηγητή), αποδίδουν παρόμοια αποτελέσματα για την κωδικοποίηση 1. Για παράδειγμα, για τις 

μεθόδους πρόγνωσης PRED-TMBB2 και HMM-TM το μέτρο SOV με βάση το ML παρουσιάζει 

μια αύξηση που κυμαίνεται από 0,1% έως 1,6%, ενώ το μέτρο SOV κυμαίνεται από -2% έως 0,1% 

με βάση τo CML. Για το PRED-TAT, η αύξηση του μέτρου MCC ήταν 0,8%. Είναι ενδιαφέρον 

ότι το μέτρο MCC μειώνεται κατά 4,9% και 2,8% για το PRED-SIGNAL και το PRED-LIPO, 

αντίστοιχα. Επιπλέον, η αύξηση του κλάσματος των σωστά προβλεπόμενων θέσεων αποκοπής για 

τη μέθοδο PRED-TAT αυξάνεται κατά 2,8%. Αυτή η βελτίωση θεωρείται σημαντική από τη 

στιγμή που διερευνούμε μεθόδους πρόβλεψης με τις καλύτερες επιδόσεις. 
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Εικόνα 14: Ακρίβεια ταξινόμησης ενώ μεταβάλλεται ο αριθμός των επισημασμένων 

ακολουθιών. 
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Για να διερευνήσουμε περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο η σχέση O/P επηρεάζει την απόδοση, 

αποφασίσαμε να μεταβάλουμε τον αριθμό των επισημασμένων δεδομένων και να συγκρίνουμε 

την ακρίβεια της ταξινόμησης του αρχικού HMM με το νέο μοντέλο χρησιμοποιώντας την 

κωδικοποίηση 1. Η εικόνα 14 δείχνει ότι η χρήση της κωδικοποίησης 1 μπορεί να αυξήσει την 

ακρίβεια της ταξινόμησης. Επιπλέον, η επιλογή της κωδικοποίησης μπορεί να επηρεάσει την 

απόδοση καθώς αυξάνει τον αριθμό των παραμέτρων που πρέπει να εκτιμηθούν και έτσι 

μεταβάλλει την αναλογία O/P. Ο Πίνακας 7 δείχνει ότι ο απαιτούμενος χρόνος ανά επανάληψη 

αυξάνεται ελαφρώς καθώς χρησιμοποιείται μεγαλύτερο αλφάβητο, αλλά δεν μεταβάλλεται η 

συνολική υπολογιστική πολυπλοκότητα του μοντέλου, η οποία εξαρτάται μόνο από τον αριθμό 

των καταστάσεων και το μέγεθος του συνόλου εκπαίδευσης. Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να 

αναφέρουμε ότι, οι νέες κωδικοποιήσεις, σε πολλές περιπτώσεις, πέτυχαν ταχύτερη σύγκλιση 

όσον αφορά τον αριθμό των επαναλήψεων που απαιτούνται σε σύγκριση με το αρχικό μοντέλο. 

 

Πίνακας 7. Χρονική απόδοση των πέντε μοντέλων.  

Μέθοδος 
Αρχικό 

Μοντέλο 

Μοντέλο με 

Κωδικοποίηση 1 

Μοντέλο με 

Κωδικοποίηση 2 

Μοντέλο με 

Κωδικοποίηση 3 

Μοντέλο με 

Κωδικοποίηση 4 

PRED–TMBB2 
1.823/3 

0.608 

2.008/3 

0.669 

2.341/3 

0.780 

3.823/3 

1.274 

3.781/3 

1.260 

HMM–TM 
103.137/47 

2.194 

103.28/47 

2.197 

107.484/42 

2.559 

185.399/49 

3.784 

586.592/46 

12.752 

PRED–TAT 
438.544/67 

6.545 

299.732/45 

6.661 

247.075/33 

7.487 

227.191/24 

9.466 

820.897/34 

24.144 

PRED–LIPO 
98.012/27 

3.630 

82.527/25 

3.301 

78.138/21 

3.721 

99.142/18 

5.508 

721.555/41 

17.599 

PRED–SIGNAL 
46.533/35 

1.330 

42.013/32 

1.313 

49.386/33 

1.497 

89.866/37 

2.429 

251.179/28 

8.971 

Ο πίνακας δείχνει την απόδοση χρόνου του αρχικού HMM και των νέων μοντέλων χρησιμοποιώντας τα 

τέσσερα σχήματα κωδικοποίησης που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο (Κωδικοποίηση 1-4). Στην 

επάνω γραμμή παραθέτουμε τον συνολικό χρόνο εκπαίδευσης (σε δευτερόλεπτα) και τον αριθμό των 

απαιτούμενων επαναλήψεων χρησιμοποιώντας τη Μέγιστη Πιθανότητα (ML) μέχρι τη σύγκλιση. Με έντονη 

γραφή είναι ο χρόνος ανά επανάληψη. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε διακομιστή Intel Xeon E5-2650 

10-core 2.30GHz με μνήμη 32 GB RAM. 
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Τα νέα μοντέλα, χρησιμοποιώντας την κωδικοποίηση 1 για τις τρεις μεθόδους που παρουσίασαν 

σημαντική βελτίωση, είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του κάθε εργαλείου χρησιμοποιώντας 

την επιλογή " New model (using dipeptides)". Τα αντίστοιχα εργαλεία θα τα βρείτε :  

• PRED-TMBB2 στη διεύθυνση http://www.compgen.org/tools/PRED-TMBB2,  

• HMM-TM στη διεύθυνση http://www.compgen.org/tools/HMM-TM  

• και το PRED-TAT στη διεύθυνση http://www.compgen.org/tools/PRED-TAT/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4. Κρυφά Νευρωνικά Δίκτυα 
 

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία έκρηξη ενδιαφέροντος για τα νευρωνικά δίκτυα καθώς 

εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία σε ένα ασυνήθιστα μεγάλο φάσμα τομέων της επιστήμης και 

της τεχνολογίας, όπως τα χρηματοοικονομικά, η ιατρική, η γεωλογία, η φυσική, η ρομποτική, η 

επεξεργασία σήματος κτλ. Τις τελευταίες δεκαετίες τα νευρωνικά δίκτυα (ΝΔ) αποδείχθηκαν πολύ 

χρήσιμα για προβλήματα στο πεδίο της βιολογικής ανάλυσης ακολουθιών (Wu, 1997). Τα τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα (ΤΝΔ) είναι αλγοριθμικές δομές, που προσομοιώνουν τη βιολογική οργάνωση 

και λειτουργία των νευρώνων. Βασικό τους πλεονέκτημα είναι η ευελιξία, δηλαδή η δυνατότητα 

τους να προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους. Ο ρόλος τους, συνήθως, είναι να εκπαιδεύονται 

στο να κάνουν προβλέψεις με βάση τα δεδομένα που τους παρέχονται, βάση αλγορίθμων που 

σταδιακά διορθώνουν το σφάλμα πρόβλεψης. Βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι διαθέτουν 

μνήμη και αυτός είναι ο λόγος που έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν. Για παράδειγμα, εάν ένα 

νευρωνικό δίκτυο σχεδιαστεί με σκοπό να αναγνωρίζει φωτογραφίες αυτοκινήτων, τότε θα 

μπορούσε να εκπαιδευτεί με το να του παρουσιαστούν πολλές φωτογραφίες αυτοκινήτων και 

συνεπώς να μάθει να αναγνωρίζει τα αντίστοιχα πρότυπα. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται μάθηση με 

επίβλεψη (supervised learning) και αποτελεί μια τεχνική μηχανικής μάθησης (machine learning), 

κατά την οποία το ΝΔ εκπαιδεύεται να προβλέπει την έξοδο κάποιων έγκυρων δεδομένων 

εισόδου, δεδομένου ότι κατά τη φάση της εκπαίδευσής του, του έχουν παρουσιαστεί αντίστοιχα 

παραδείγματα (ζεύγη εισόδου-εξόδου). Άλλες τεχνικές μηχανικής μάθησης είναι η μάθηση χωρίς 

επίβλεψη (unsupervised learning) και η ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning). 

Καθώς η ανάλυση της βιολογικής ακολουθίας είναι βασικά ένα πρόβλημα αναγνώρισης 

προτύπων, ορισμένοι ερευνητές προσπάθησαν πρόσφατα να εφαρμόσουν μια ποικιλία 

αρχιτεκτονικών νευρωνικών δικτύων. Ως εκ τούτου, αρκετοί ερευνητές ξεκίνησαν να δοκιμάζουν 

υβριδικά συστήματα συνδυάζοντας στοιχεία HMM και Νευρωνικών Δικτύων. Ο συνδυασμός του 

πλαισίου HMM με νευρωνικά δίκτυα μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο ευέλικτο και ισχυρό μοντέλο 

ταξινόμησης. Έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι για την ενσωμάτωση τέτοιων αρχιτεκτονικών σε 

ένα HMM, με την πιο σημαντική να είναι η δημιουργία ενός υβριδίου ΗΜΜ/ΝΔ το οποίο 

ονομάστηκε Κρυφά Νευρωνικά Δίκτυα (Hidden Neural Network HNN) από τους Krogh και Riis 

(Krogh and Riis, 1999) και χρησιμοποιήθηκε στην αναγνώριση ομιλίας. Ο Krogh και η ομάδα του 
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πρότειναν ένα υβρίδιο CHMM/ΝΔ για την αναγνώριση προφορικού λόγου και περιγράφουν το 

υβρίδιο ΗΝΝ ως ένα μοντέλο επέκτασης του CHMM, του οποίου κάθε περιεχόμενο αποτελείται 

από ΝΔ (γεννήσεως, μετάβασης, σημάνσεων). Ως αποτέλεσμα, οι πιθανότητες εμφάνισης του 

CHMM αντικαθίστανται από τα αποτελέσματα των ΝΔ γεννήσεων, ενώ οι πιθανότητες 

μετάβασης από τα αποτελέσματα των ΝΔ μεταβάσεων. Η μελέτη τους περιγράφει ένα HNN, όπου 

ένα δίκτυο γεννήσεων χρησιμοποιήθηκε σε κάθε κατάσταση, ενώ οι μεταβάσεις είναι κλασικές 

HMM μεταβάσεις. Το υβρίδιο οδηγεί σ' ένα πιο ευέλικτο μοντέλο ταξινόμησης λόγω του 

αλφαβήτου επισημάνσεων, που το διαφοροποιεί από ένα κλασικό HMM όπου για κάθε 

παρατήρηση x υπάρχει και μια σήμανση y. Σύμφωνα με τους Krogh & Riis, το ΗΝΝ εκπαιδεύεται 

με το κριτήριο της δεσμευμένης μέγιστης πιθανοφάνειας (Conditional Maximum Likelihood - 

CML) με σκοπό την κατηγοριοποίηση (διάκριση μεταξύ κλάσεων). Η εκπαίδευση CML 

υλοποιείται με τον αλγόριθμο gradient descent, όπου τα νευρωνικά δίκτυα ανανεώνονται με τη 

μέθοδο ανάστροφη μετάδοση λάθους (back propagation), όπου το ποσοστό του συνολικού 

σφάλματος υπολογίζεται από μια τροποποιημένη έκδοση της μεθόδου forwardbackward. Κατά 

την CML εκπαίδευση το μοντέλο κανονικοποιείται συνολικά (globally) σε επίπεδο ακολουθίας, 

σε αντίθεση με την τοπική κανονικοποίηση των πιθανοτήτων σε επίπεδο κατάστασης στα κλασικά 

ΗΜΜ. Η γενική του κανονικοποίηση επιτρέπει τόσο οποιοδήποτε συνδυασμό εκτιμώμενων 

παραμέτρων του ΝΔ και των παραμέτρων του ΗΜΜ, αλλά και ευελιξία στην αρχιτεκτονική του 

μοντέλου αλλά και στην επιλογή των συναρτήσεων ενεργοποίησης των νευρώνων. 

Παρόμοιες προσεγγίσεις εφαρμόστηκαν στην πρόβλεψη δισουλφιδικών δεσμών (Martelli, et al., 

2002) όπου οι Martelli et al πρότειναν και εκπαίδευσαν ένα υβριδικό μοντέλο ΗΝΝ, που 

αποτελείται από ένα HMM και ΝΔ, ώστε να προβλέψουν τους συνδέσμους κυστεϊνών σε 

αμινοξικές ακολουθίες. Το υβρίδιο συγκρίθηκε με το απλό ΝΔ. Μετά από τη διαδικασία cross-

validation, τα αποτελέσματα πρόβλεψης έδειξαν 80% επιτυχής πρόβλεψη με τη χρήση ΝΔ. Ενώ, 

λαμβάνοντας υπόψιν ολόκληρη την πρωτεΐνη με τη χρήση ενός ΗΜΜ, το μοντέλο μετατρέπεται 

σε ΗΝΝ και η ακρίβεια πρόβλεψης αυξήθηκε στο 88%. Επιπλέον, οι Lin et al (Lin, et al., 2004) 

πρότειναν μια μέθοδο πρόβλεψης δευτεροταγούς δομής όπου χρησιμοποίησαν ένα ΝΔ για την 

πρόβλεψη των δευτεροταγών στοιχείων μιας δομής 7 καταστάσεων και ένα ΗΜΜ για τη 

βελτιστοποίηση του αποτελέσματος, που παρέχει περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την 

πρόβλεψη, ενώ παράλληλα μετατρέπει τη δευτεροταγή δομή σε δομή 3 καταστάσεων. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, στην πρωτότυπη εργασία του Krogh για τα HNN, τα συστατικά NN και HMM 

εκπαιδεύτηκαν σε συνδυασμό (συνολικά), ενώ, στις παραπάνω προσεγγίσεις, τα αντίστοιχα 

συστατικά εκπαιδεύονται ξεχωριστά.  

Συνοψίζοντας, τα ΗΝΝ αποτελούν ένα υβρίδιο των HMM και των ΝΔ και γι' αυτό καλούνται 

κρυφά νευρωνικά δίκτυα. Στο υβριδικό CHMM/NN, μερικές ή όλες οι παράμετροι πιθανοτήτων 

CHMM αντικαθίστανται από τις εξόδους των νευρωνικών δικτύων που λαμβάνουν τις 

παρατηρήσεις ως είσοδο. Το κύριο χαρακτηριστικό ενός HNN είναι ότι όλες ή κάποιες από τις 

παραμέτρους του μοντέλου προσαρμόζονται βάσει ενός ή περισσότερων νευρωνικών δικτύων. Η 

εικόνα 15 αναπαριστά ένα γενικό υβρίδιο ΗΝΝ, το οποίο αποτελείται από ένα CHMM στο οποίο 
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η πιθανότητα εμφάνισης ενός συμβόλου προσδιορίζεται από ένα ΝΔ, το οποίο επιλέγεται με βάση 

τις 'καταστάσεις' που έχουν ίδια πιθανότητα εμφάνισης συμβόλου. Πολύ σημαντικό είναι ότι σε 

κάθε κατάσταση μπορεί ν' αντιστοιχιστούν μέχρι και τρία νευρωνικά δίκτυα. Ένα νευρωνικό 

δίκτυο γεννήσεων (match or emission network), που δίνει την "πιθανότητα" η τρέχουσα 

παρατήρηση να ταιριάζει με τη δεδομένη κατάσταση, ένα νευρωνικό δίκτυο μεταβάσεων 

(transition network), που δίνει τις πιθανότητες μετάβασης βάσει των παρατηρήσεων και ένα 

δίκτυο σημάνσεων (label network), που δίνει την πιθανότητα των διαφορετικών σημάνσεων στην 

τρέχουσα κατάσταση.  

 

4.1 HNN αρχιτεκτονική 

Το HNN που χρησιμοποιείται στην παρούσα διατριβή είναι μια μέθοδος που εισήχθη αρχικά από 

τους Krogh και Riis (Krogh and Riis, 1999). Η βασική ιδέα σε ένα HNN μοντέλο είναι ότι όλες οι 

παράμετροι πιθανοτήτων ενός τυπικού μοντέλου CHMM αντικαθίστανται από τις εξόδους των 

νευρωνικών δικτύων που λαμβάνουν τις παρατηρήσεις ως είσοδο. Σε αυτήν την περίπτωση θα 

καταφύγουμε σε μια αναπαράσταση της ακολουθίας με τη χρήση της τεχνικής του κινούμενου 

παραθύρου. Εφαρμόζοντας αυτή την τεχνική, ένα κινούμενο παράθυρο ολισθαίνει κατά μήκος της 

ακολουθίας και κάθε φορά το παράθυρο αυτό “καθορίζει” το πλαίσιο ενός κατάλοιπου (συνήθως 

του κεντρικού). Η ιδέα βασίζεται στη στατιστική ομαλοποίηση (smoothing), και σύμφωνα με αυτή 

οι ιδιότητες όλου του παραθύρου καθορίζουν τη φύση του εκάστοτε κατάλοιπου. Στην περίπτωση 

των διαμεμβρανικών τμημάτων των πρωτεϊνών, καταλαβαίνουμε εύκολα τη διαίσθηση πίσω από 

τη μέθοδο (αν βρεις 15 υδρόφοβα κατάλοιπα στη σειρά, είναι πολύ πιο πιθανό να έχεις εντοπίσει 

μια διαμεμβρανική περιοχή). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση προβλημάτων που 

αντιμετωπίζονται με απλά πρότυπα (αναμένεις να βρεις κάποια συγκεκριμένα κατάλοιπα σε κάθε 

θέση του προτύπου). Σε άλλες περιπτώσεις τα πράγματα είναι πιο ασαφή, όπως π.χ. στην 

περίπτωση της δευτεροταγούς δομής, στην οποία τα πράγματα είναι πιο σύνθετα αλλά και πάλι οι 

ίδιοι κανόνες ισχύουν και εδώ (και για την ακρίβεια, αυτό ήταν το πρώτο πρόβλημα από το οποίο 

ξεκίνησε η ανάπτυξη των μεθόδων αυτών). Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η είσοδος του 

νευρωνικού δικτύου si που αντιστοιχεί στο xi θα είναι συνήθως ένα παράθυρο με περιεχόμενο 

γύρω από το xi. Ορίζοντας το μέγεθος του παραθύρου για αριστερά και για δεξιά στο αρχείο 

παραμετροποίησης, το παράθυρο μπορεί να είναι συμμετρικό ή ασύμμετρο. Ένα πρώτο θέμα που 

μας απασχολεί έχει να κάνει με το μήκος του παραθύρου, και εξαρτάται πολύ από το συγκεκριμένο 

πρόβλημα. Σε αρκετά προβλήματα πρόβλεψης δομής (δευτεροταγής δομή, διαμεβρανικές έλικες 

κλπ) τα παράθυρα είναι της τάξης των 10-20 αμινοξέων, αν και όπως θα ανέμενε κανείς οι πρώιμες 

μέθοδοι είχαν χρησιμοποιήσει μικρότερα. Σε άλλα προβλήματα σχετικά με την εύρεση 

συγκεκριμένων προτύπων, όπως π.χ. οι θέσεις γλυκοζυλίωσης, τα παράθυρα μπορεί να είναι 

μικρότερα. Συμπερασματικά θα σκεφτόμασταν ότι, όσο μεγαλύτερο είναι ένα παράθυρο τόσο 

περισσότερη πληροφορία γύρω από το κατάλοιπο του ενδιαφέροντος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 

αλλά σε αυτήν την περίπτωση αυξάνεται ο αριθμός των παραμέτρων του μοντέλου. Από την άλλη 
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πλευρά, από ένα σημείο και μετά η επιπλέον αύξηση του μεγέθους του παραθύρου εισάγει θόρυβο 

οπότε στα περισσότερα προβλήματα δεν θα δούμε παράθυρα με μέγεθος μεγαλύτερο από τα 30 

αμινοξικά κατάλοιπα. Η συμμετρία του παραθύρου είναι ένα άλλο θέμα. Συνήθως στα 

περισσότερα προβλήματα τα παράθυρα είναι συμμετρικά με μήκος που αντιστοιχεί σε περιττό 

αριθμό (π.χ. ένα συμμετρικό παράθυρο με μήκος 9 αντιστοιχεί σε ±4 αμινοξικά κατάλοιπα 

εκατέρωθεν του κεντρικού, κ.ο.κ.). Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις όμως, όπως π.χ. όταν η περιοχή 

που θέλουμε να εντοπίσουμε βρίσκεται στην αρχή ή στο τέλος της ακολουθίας (όπως για 

παράδειγμα στις σηματοδοτικές αλληλουχίες έκκρισης), το παράθυρο δουλεύει καλύτερα όταν 

είναι μη συμμετρικό. 

Θα ονομάσουμε si το πλαίσιο της παρατήρησης xi, το οποίο μπορεί να περιέχει εκτός από το 

περιεχόμενο των γειτονικών παρατηρήσεων και κάθε είδους άλλες πληροφορίες (π.χ. 

υδροφοβικότητα, πολικότητα) και μπορεί να διαφέρει από κατάσταση σε κατάσταση. Το δίκτυο 

εκπομπών στην κατάσταση i έχει μόνο μία έξοδο, η οποία παραμετροποιείται από το διάνυσμα 

βάρους wi και παίρνει ως είσοδο το διάνυσμα si (ορίζεται παραπάνω). Σε περιπτώσεις όπου το 

πλαίσιο si εκτείνεται πέρα από τα όρια της ακολουθίας παρατήρησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

μηδενική τιμή για να εξασφαλιστεί μια καλά-ορισμένη είσοδος στο νευρωνικό δίκτυο. 

Ένα σημαντικό ζήτημα, προτού προχωρήσουμε στην αρχιτεκτονική του NN στη μοριακή 

βιολογία, είναι η κωδικοποίηση της εισόδου της ακολουθίας. Σε οποιονδήποτε τύπο προσέγγισης 

πρόβλεψης, η αναπαράσταση εισόδου έχει θεμελιώδη σημασία για να δώσει μια τελική πρόβλεψη 

για το κεντρικό κατάλοιπο του παραθύρου. Μια πρώτη προσέγγιση θα μπορούσε να γίνει, με βάση 

μια κωδικοποίηση που βασίζεται σε κάποιο είδος πρότερης γνώσης σχετικά με τις φυσικοχημικές 

ιδιότητες των αμινοξέων, όπως παρουσιάσαμε και στο Κεφάλαιο 5. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν 

να επιλεχθούν (πάντα βέβαια, σε συνάρτηση με το πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε) μία ή 

περισσότερες από αυτές τις παραμέτρους και να προχωρήσουμε στην κωδικοποίηση. Ο πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενος, αλλά και ο πιο μαθηματικά σωστός τρόπος, για την κωδικοποίηση των 

ακολουθιών σε ένα παράθυρο κατά μήκος της ακολουθίας, είναι με το λεγόμενο sparse encoding 

(η σποραδική κωδικοποίηση) στον οποίο κάθε αμινοξύ ή νουκλεοτίδιο αναπαρίσταται με ένα 

διάνυσμα 20 ή 4 ψηφίων από τα οποία ένα μόνο κάθε φορά θα είναι 1 και τα υπόλοιπα 0. Παρ’ 

όλα αυτά, η συγκεκριμένη κωδικοποίηση οδηγεί σε μεγάλη υπολογιστική σπατάλη καθώς κάθε 

σύμβολο (στην περίπτωση των πρωτεϊνών) θα χρησιμοποιεί 20 ψηφία. Για κάθε κατάλοιπο σε 

αυτό το παράθυρο, χρησιμοποιούνται 20 μονάδες (αμινοξύ) για την κωδικοποίηση. Συνολικά, το 

επίπεδο εισόδου για ένα παράθυρο μεγέθους Κ έχει 20 × K μονάδες. Μια άλλη περίπτωση, θα 

ήταν να χρησιμοποιηθεί απευθείας η κωδικοποίηση από τον πίνακα BLOSUM62 (ή κάποιον 

παρόμοιο).  

Οι αναπαραστάσεις εισόδου που επιλέχθηκαν για την κωδικοποίηση των δεδομένων ακολουθίας 

χρησιμοποιούν την κωδικοποίηση SPARCE ή την κωδικοποίηση BLOSUM (BLOSUM62). Ένα 

άλλο ενδιαφέρον σχήμα κωδικοποίησης είναι το PSSM που μπορεί να δημιουργηθεί 

χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρόγραμμα ταξινόμησης ακολουθιών όπως το PSI-BLAST ή το 

HMMER. Η συγκεκριμένη κωδικοποίηση θα έδινε και τις επιπλέον πληροφορίες για τις ανά θέση 
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προτιμήσεις των αμινοξέων και θα βελτίωνε κατά πολύ την απόδοση της μεθόδου. Για το κρυφό 

επίπεδο χρησιμοποιούμε ένα μεταβλητό αριθμό μονάδων και το επίπεδο εξόδου έχει μία μονάδα 

που αντιστοιχεί στην πιθανότητα εξόδου. 

 

 

Εικόνα 15: Αναπαράσταση ενός Hidden Neural Network (HΝΝ). Σε αυτό το μοντέλο, οι 

παράμετροι πιθανότητας αντικαθίστανται από τις εξόδους των νευρωνικών δικτύων (ένα 

συμμετρικό μέγεθος παραθύρου 5 του περιεχομένου γύρω από το xi) που αντιστοιχεί σε κάθε 

κατάσταση. 

Στις περισσότερες από τις εφαρμογές ΝΔ στη μοριακή βιολογία, οι αρχιτεκτονικές που 

χρησιμοποιούνται είναι τα δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης (feedforward networks). Σε αυτή την 

εργασία, το νευρωνικό δίκτυο που χρησιμοποιήθηκε στο HNN είναι ένα δίκτυο Perceptron 

πολλών επιπέδων (Multi-Layer Percepton – MLP) με ένα κρυφό επίπεδο (hidden layer). Στο 

επίπεδο εισόδου (Input Layer) χρησιμοποιεί την πιο συνηθισμένη μη γραμμική σιγμοειδής 

συνάρτηση ενεργοποίησης με ένα παράθυρο καταλοίπων Κ. Στο επίπεδο εξόδου (Output Layer) 

μπορούμε να κανονικοποιήσουμε την έξοδο με μια τυπική (ασύμμετρη) σιγμοειδής συνάρτηση 

ενεργοποίησης η οποία δίνεται από την σχέση (4.1). Επιπλέον, έχουμε μεγάλο βαθμό ελευθερίας 

στην επιλογή της συνάρτησης ενεργοποίησης στο κρυφό επίπεδο. Μια φυσική επιλογή είναι η 

σιγμοειδής συνάρτηση η οποία δίνεται από την σχέση (4.1). Μια άλλη πιθανή επιλογή είναι η 

χρήση μιας συμμετρικής σιγμοειδούς συνάρτηση η οποία δίνεται από την σχέση (4.2) ή μια η 

συνάρτηση αντίστροφης-εφαπτομένης (tanh) (4.3), όπου h είναι η είσοδος στην εν λόγω μονάδα 

εξόδου. 
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4.2 Αρχικοποίηση βαρών 

Σε αντίθεση με τις κατανομές των εκπομπών στο CHMM, δεν είναι δυνατή η αρχικοποίηση των 

βαρών του δικτύου εκπομπών στο HNN χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Baum-Welch. Στην πιο 

απλή τους μορφή τα βάρη αρχικοποιούνται τυχαία είτε αναλογικά σε 1/w, i = 1,2, ..., w δίνοντας 

την ίδια πιθανότητα για κάθε βάρος. Για να βελτιστοποιηθεί η αρχικοποίηση της κατανομής των 

βαρών δοκιμάστηκε μια άλλη μέθοδος αρχικοποίησης με βάση την ερμηνεία των εξόδων του 

δικτύου εκπομπών. Επί του παρόντος, τα βάρη καθορίζονται με βάση την εκπαίδευση κάθε 

δίκτυού εκπομπών ξεχωριστά ταξινομώντας τις ακολουθίες σε κάθε μία από τις διαφορετικές 

κατηγορίες. Στην περίπτωση αυτή, τα βάρη των ΝΔ αρχικοποιούνται με τη μέθοδο RPROP 

(Riedmiller and Braun, 1992). Ο αλγόριθμος Rprop αποτελεί τροποποίηση του συνδυασμού του 

Backpropagation και της μεθόδου Gradient Descent. Είναι πρώτης τάξης αλγόριθμος μάθησης για 

εποπτευόμενη εκμάθηση για feedforward νευρωνικά δίκτυα, ενεργεί ανεξάρτητα σε κάθε βάρος 

και το προσαρμόζει όταν υπάρχει μια ένδειξη αλλαγής του μερικού παραγώγου της συνολικής 

λειτουργίας σφάλματος. Βασικά, εφόσον το NN δεν συγκλίνει, τα βάρη αλλάζουν τιμές σε 

υψηλότερο ρυθμό ed<1 (Σχέση 4.4α, 4.5α) και όταν αλλάζει το πρόσημο τότε η τιμή κατά την 

οποία θα αλλάξει το βάρος Δw προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βάρους με μια τιμή 

μικρότερη της μονάδας ed. Αντίστοιχα, τα βάρη αλλάζουν αργά με ea>1 όταν η αλλαγή του 

σημείου του μερικού παραγώγου της συνολικής συνάρτησης σφάλματος είναι μικρή (Σχέση 4.4β, 

4.5β). Η λογική του αλγορίθμου είναι ότι όσο το δίκτυο δεν είναι κοντά στο σημείο σύγκλισης, 

δηλαδή η παράγωγος δεν αλλάζει με έντονο ρυθμό πρόσημο, τότε τα βάρη πρέπει να αλλάζουν 

πιο έντονα τιμές. Αντίθετα, εάν το δίκτυο πλησιάζει προς το σημείο σύγκλισης, τότε τα βάρη θα 

πρέπει να αλλάζουν λιγότερο έντονα. 

Για κάθε ετικέτα του CHMM δημιουργούμε και εκπαιδεύουμε ένα NΔ. Οπότε, για την 

ενσωμάτωση του νευρωνικού δικτύου στο μοντέλο CHMM, χρειάζεται σε κάθε πιθανή σήμανση 

να αντιστοιχεί ένα νευρωνικό δίκτυο. Αυτό συνεπάγεται ότι για κάθε διαφορετική σήμανση θα 

πρέπει να δημιουργηθεί και να εκπαιδευτεί ένα νέο δίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, όπως θα δούμε 

παρακάτω, τόσο για το μοντέλο των β-βαρελιών, όσο και για το μοντέλο των α-ελίκων ο αριθμός 

των σημάνσεων είναι 7, συνεπώς 7 είναι και τα ΝΔ που εντέλει δημιουργούνται και εκπαιδεύονται. 

Το υβρίδιο εκπαιδεύεται χρησιμοποιώντας CML και Gradient Descent, λαμβάνοντας ως είσοδο 

ένα αρχείο ακολουθιών αμινοξέων και αρχικοποιεί τα βάρη των δικτύων εκπομπής. Τέλος, αξίζει 

να σημειωθεί πως η αρχικοποίηση των βαρών του δικτύου πραγματοποιείται τυχαία, επιλέγοντας 

τιμές από μια ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα [-0.2,0.2]. 

Το σφάλμα πρόβλεψης αποτελεί μια συνάρτηση που συγκρίνει την επιθυμητή έξοδο t του 

συστήματος σε σχέση με την προβλεφθείσα τιμή εξόδου y. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή 

του σφάλματος πρόβλεψης, τόσο χειρότερα το μοντέλο περιγράφει τα διαθέσιμα δεδομένα. 

Ανάλογα με την φύση του προβλήματος, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης 

συνάρτησης σφάλματος πρόβλεψης. Μια από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις είναι 
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η συνάρτηση του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (Mean Squared Error - MSE) ή η τετραγωνική 

ρίζα αυτού (RMSE) (Σχέση 4.6) (Bishop, 2006). Μία άλλη συνάρτηση η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί είναι η συνάρτηση Cross Entropy (CE) (Σχέση 4.7) (Bishop, 2006), το 

πλεονέκτημα της οποίας είναι ότι εκφράζει την πιθανοφάνεια της διωνυμικής κατανομής, δηλαδή 

της φυσικής συνάρτησης για προβλήματα ταξινόμησης, συνεπώς συνήθως οδηγεί το δίκτυο σε 

καλύτερη απόδοση. Στις δοκιμές μας, για την εκπαίδευση του δικτύου χρησιμοποιήσαμε δυο 

διαφορετικές συναρτήσεις σφάλματος, του RMSE και του CE. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Bishop 

(Bishop, 2006), αλλά και όπως παρατηρήσαμε στα αποτελέσματα αυτής της ενότητας, σε 

προβλήματα ταξινόμησης, το CE πετυχαίνει γρηγορότερη και καλύτερη εκπαίδευση και γι' αυτό 

προτιμάται. 
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4.3 Εκπαίδευση και αποκωδικοποίηση 

Μία από τις κύριες ιδέες σε αυτή την εργασία είναι να εκπαιδεύεται ολόκληρο το HNN με 

εποπτευόμενη εκμάθηση, υπό μια κοινή βελτιστοποίηση των παραμέτρων. Για την εκπαίδευση 

ενός HNN, όπως και στην περίπτωση του CHMM, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος 

Baum-Welch. Για το λόγο αυτό επιλέγεται και πάλι η χρήση της μεθόδου Gradient Descent, με 

στόχο την μεγιστοποίηση της Δεσμευμένης Μέγιστης Πιθανοφάνειας (CML).  

Παρόμοια με τις εξισώσεις (2.11) και (2.24), για το CHMM σε σχέση με ένα γενικό βάρος wi στο 

δίκτυο εκπομπών που έχει ανατεθεί στην κατάσταση i, ορίζουμε : 
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Πιο συγκεκριμένα, το δίκτυο εκπομπών ei(xi) της παρατήρησης xi στην κατάσταση i 

αντικαθίστανται από την έξοδο ενός νευρωνικού δικτύου ei(si;wi) για την κατάσταση i. Το δίκτυο 

εκπομπών στην κατάσταση i έχει μόνο μία έξοδο και λαμβάνει ως είσοδο το πλαίσιο 

παρατηρήσεων si και τα αντίστοιχα βάρη wi. Χρησιμοποιώντας μόνο μία έξοδο μας επιτρέπει να 

αντιμετωπίζουμε τα διανύσματα του πλαισίου παρατηρήσεων και τις διακριτές παρατηρήσεις με 

σχεδόν τον ίδιο τρόπο. Η πιθανότητα της επισήμανσης υπολογίζεται στη συνέχεια από την σχέση 

(2.24). Οι σχέσεις (2.30) και (2.31) μπορούν να υπολογιστούν με μια απλή επέκταση του 

αλγορίθμου forward (Krogh and Riis, 1999). 

Ο υπολογισμός της παραγώγου του logP(y|x,θ) αποδίδει την backpropagation εκπαίδευση των 

νευρικών δικτύων βάση της συνάρτησης σφάλματος που υπολογίζεται από τον forward-backward 

αλγόριθμο (Bengio, et al., 1991). Έτσι, για κάθε ακολουθία, απαιτείται ένα πέρασμα του Forward 

και ένα του Backward και ακολουθεί η backpropagation εκπαίδευση των νευρικών δικτύων. 

Δεδομένης μιας συνάρτηση ενεργοποίησης εξόδου g και μιας συνάρτησης κόστους L η παράγωγος 

μπορεί να εκφραστεί ως: 
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όπου ε είναι το σφάλμα εκπαίδευσης. Επομένως, οι παράμετροι μπορούν να υπολογιστούν 

χρησιμοποιώντας τον τυπικό αλγόριθμο backpropagation στα νευρωνικά δίκτυα, όπου το σφάλμα 

για κάθε είσοδο xi είναι: 

 ( )
( );

c f

i i

i i

x
s w


−

=   (4.11) 

όπου si;wi είναι η σταθμισμένη είσοδος στη μονάδα εξόδου του δικτύου εκπομπών της 

κατάστασης i. Η συνολική πιθανότητα μπορεί να υπολογιστεί από τους αντίστοιχους αλγόριθμους 

forward ή backward, αντικαθιστώντας αντίστοιχα, για εκείνες τις παραμέτρους που υπολογίζονται 

στα νευρωνικά δίκτυα. Δεδομένου ότι χρειαζόμαστε και τους δείκτες f και c, πρέπει να 

εκτελέσουμε δύο περάσματα του αλγόριθμου forward-backward για κάθε ακολουθία μία φορά 

στη φάση στην οποία οι σημάνσεις δεν υπολογίζονται (f-free running phase) και μία φορά στη 

φάση όπου οι σημάνσεις λαμβάνονται υπόψη (c-clamped phase). Επιπλέον, πολλές από τις τυπικές 

τροποποιήσεις του αλγορίθμου backpropagation μπορούν να ενσωματωθούν, όπως η παράμετρος 

της ορμής μ (momentum) και της αποσύνθεσης βάρους (weight decay) ο οποίος τείνει να 

ελαττώσει το πλάτος των βαρών και βοηθάει στην αποφυγή υπερ-προσαρμογής (over-fitting) 

(Hertz, et al., 1992). Η σταθερά ορμής είναι μ είναι συνήθως θετικός αριθμός και καθορίζει πόσο 

μεγάλη είναι η αλλαγή βάρους στην επόμενη επανάληψη. Η ενσωμάτωση της συγκεκριμένης 

παραμέτρου στον αλγόριθμο backpropagation οδηγεί σε μια μικρή αλλαγή στην ενημέρωση των 

βαρών, αλλά επηρεάζει θετικά την συμπεριφορά μάθησης του αλγόριθμου. Μπορεί επίσης να 
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εμποδίσει τη διαδικασία μάθησης να τερματίσει πρόωρα σε ένα τοπικό ελάχιστο. Σε αυτήν την 

εφαρμογή χρησιμοποιήσαμε, αντί του τυπικού αλγόριθμου gradient-descent, έναν αλγόριθμο που 

παρουσιάστηκε αρχικά για CHMM που μοιάζει πολύ με τον αλγόριθμο RPROP (Bagos, et al., 

2004). Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την ευκολότερη και ταχύτερη σύγκλιση σε όλες τις 

περιπτώσεις.  

Γενικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε αλγόριθμος αποκωδικοποίησης (π.χ. Viterbi, 

Posterior-Viterbi, κ.λπ.). Ωστόσο, η αποκωδικοποίηση Viterbi δεν αναμένεται να έχει καλή 

απόδοση για μεθόδους διαχωρισμού, καθώς το μοντέλο είναι βελτιστοποιημένο έτσι ώστε να 

μεγιστοποιεί την πιθανότητα της επισήμανσης (Riis and Krogh, 1996) και o Optimal Accuracy 

Posterior Decoder (Käll, et al., 2005) φαίνεται να είναι η βέλτιστη επιλογή. 

 

4.4 Ενσωμάτωση εξελικτικής πληροφορίας με τη μορφή πολλαπλών 

στοιχίσεων (Multiple sequence alignments - MSAs) 

Σε πολλά προβλήματα πρόβλεψης δομής πρωτεΐνης, ένα σημαντικό κέρδος στην ακρίβεια της 

πρόβλεψης μπορεί να επιτευχθεί ενσωματώνοντας εξελικτική πληροφορία με τη μορφή 

πολλαπλών στοιχίσεων ακολουθιών (MSAs). Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην εξής απλή και 

γνωστή παρατήρηση, ότι οι πρωτεϊνικές δομές είναι πιο συντηρημένες από τις ακολουθίες. Στην 

πιο απλή της μορφή, η μέθοδος συνίσταται στην εύρεση των ομόλογων πρωτεϊνών της υπό 

μελέτης ακολουθίας και την κατασκευή της πολλαπλής στοίχισης. Κατόπιν, με την ίδια μέθοδο 

πραγματοποιούνται προγνώσεις σε όλες τις ακολουθίες της πρωτεϊνικής οικογένειας που έχουν 

εντοπιστεί και οι προγνώσεις αυτές “παρουσιάζονται” πάνω στην πολλαπλή στοίχιση και κατ’ 

επέκταση στην αρχική ακολουθία στην οποία ενδιαφερόμαστε να πραγματοποιήσουμε την 

πρόγνωση. Εν συντομία, δεδομένης μιας ακολουθίας ερωτήματος και ενός MSA των ομολόγων 

της, λαμβάνονται προβλέψεις με τη μέθοδο της απλής ακολουθίας σε κάθε ένα από τα ομόλογα. 

Στη συνέχεια, οι προβλεπόμενες ετικέτες (Ι, Μ και Ο, για τα διαμεμβρανικά τμήματα) 

“τοποθετούνται” στην στοίχιση και υπολογίζονται κατά μέσο όρο για κάθε θέση της ακολουθίας 

ερωτήματος. Αυτό δημιουργεί έναν πίνακα με τις «εκ των υστέρων πιθανότητες» (PLP) για την 

ακολουθία ερωτήματος που περιέχει πληροφορίες από το MSA. Στο τελευταίο βήμα, εφαρμόζεται 

ο αλγόριθμος Optimal Accuracy Posterior Decoder και λαμβάνεται η τελική πρόβλεψη. 

Υπάρχουν πολλές παραλλαγές αυτής της μεθόδου, που κυρίως έχουν να κάνουν με την επιλογή 

αλγόριθμου για την εύρεση των ομόλογων αλλά και για την κατασκευή της πολλαπλής στοίχισης. 

Στην περίπτωση των β-βαρελιών (μέθοδος PRED-TMBB2) χρησιμοποιούνται οι παράμετροι που 

παρουσιάζονται στην πρωτότυπη εργασία (Tsirigos, et al., 2016) και στην περίπτωση άλφα-

ελικοειδούς (μέθοδος HMM-TM) (Bagos, et al., 2006) η αναζήτηση πραγματοποιείται 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο αναζήτησης jackhmmer έναντι της βάσης δεδομένων nr50 

χρησιμοποιώντας κατώφλι με τιμή e-value 10-5.  
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4.5 Γενικά σχόλια 

Τα ΗΜΜ βασίζονται σε μια σειρά υποθέσεων που περιορίζουν τις ικανότητές τους για 

ταξινόμηση. Παρόλο που το HNN αποτελεί μια απλή επέκταση του τυπικού CHMM, είναι ένα 

πιο ισχυρό μοντέλο. Επιπλέον, τα ΝΝ στο HNN μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα ένα πλαίσιο 

παρατηρήσεων ως είσοδο και έτσι να εκμεταλλευτούν συσχετίσεις υψηλότερης τάξης μεταξύ 

γειτονικών διανυσμάτων παρατηρήσεων. Ως εκ τούτου, οι συσχετίσεις υψηλότερης τάξης 

μπορούν θεωρητικά να μάθουν και να αντιπροσωπεύονται καλύτερα από τα HNN παρά από τα 

τυπικά HMM. Έτσι, στο HNN, είναι δυνατό να εκχωρηθεί ένα νευρωνικό δίκτυο σε κάθε 

κατάσταση που υπολογίζει ένα σκορ για το πόσο καλά η τρέχουσα παρατήρηση ταιριάζει με την 

κατάσταση δεδομένου του πλαισίου παρατηρήσεων. Τα πλεονεκτήματα του συνδυασμού HMM 

και NN είναι ότι, ενώ το NN κυριαρχεί στη μοντελοποίηση σύνθετων λειτουργιών με πολλές 

παραμέτρους, το HMM πλεονεκτεί λόγω της ακρίβειας των αλγορίθμων πρώτης τάξης που 

χρησιμοποιεί. Με αυτόν τον τρόπο, το HNN ενσωματώνει τα πλεονεκτήματα και των δύο 

τεχνικών και καταφέρνει να μοντελοποιήσει τα δεδομένα με μεγαλύτερη ακρίβεια.  

Ένα σημαντικό ζήτημα για την βέλτιστη απόδοση του συστήματος είναι η επιλογή των βέλτιστων 

παραμέτρων όπως το μέγεθος του δικτύου. Στην περίπτωση των multi-layer networks, αυτό 

σημαίνει εύρεση του βέλτιστου αριθμού κρυφών μονάδων, καθώς οι είσοδοι και οι έξοδοι 

καθορίζονται από το πρόβλημα. Το βέλτιστο μέγεθος δικτύου συνήθως δεν είναι γνωστό εκ των 

προτέρων και αυτό αποτελεί ένα τομέα συνεχούς έρευνας. Όπως θα δούμε στα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης εργασίας γίνανε αρκετές δοκιμές για την εύρεση του βέλτιστου μεγέθους 

παραθύρου και του βέλτιστου μεγέθους δικτύου. Ωστόσο, στα ακόλουθα προβλήματα βιολογικής 

ακολουθίας εξετάσαμε επίσης αν ο προσανατολισμός του πλαισίου παρατήρησης είναι εξίσου 

σημαντικός με το μέγεθος του. Ένα πιθανό πρόβλημα στη χρήση διαφορετικών πλαισίων 

εισαγωγής και διαφορετικών κρυφών μονάδων είναι η υπολογιστική πολυπλοκότητα. Για 

παράδειγμα, το HNN που χρησιμοποιεί δίκτυα εκπομπών με 7 κρυφές μονάδες και ένα 

συμμετρικό παράθυρο μεγέθους 7 χρειάζεται 20460 παραμέτρους για τα βάρη του δικτύου. Εάν 

ένα μοντέλο έχει περισσότερες κρυφές μονάδες ή/και μεγαλύτερο μέγεθος παραθύρου, τότε έχει 

και μεγαλύτερες υπολογιστικές απαιτήσεις τόσο σε μνήμη όσο και σε πραγματοποιούμενες 

πράξεις. Ωστόσο, τα νευρωνικά δίκτυα και τα multi-layer networks αποτελούν μεθόδους που 

μπορούν να εφαρμοστούν σε παράλληλες αρχιτεκτονικές (parallel architectures) επομένως και το 

HNN είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε παράλληλους υπολογιστές.  

Όταν ολοκληρωθεί ένας κύκλος εκπαίδευσης κατά τον οποίο όλα τα παραδείγματα έχουν 

διαδοχικά χρησιμοποιηθεί μια φορά το καθένα για την ενημέρωση των βαρών ενός ΤΝΔ, 

αντιστοιχεί σε μια εποχή (epoch). Η εκπαίδευση τερματίζεται όταν το σφάλμα της τιμής της 

εξόδου μειώθηκε στο καθορισμένο όριο. Αυτό θα συμβεί μόνο στην περίπτωση που το σύνολο 

εκπαίδευσης είναι γραμμικά διαχωρίσιμο. Στην αντίθετη περίπτωση ο αλγόριθμος δεν τερματίζει 

διότι το υπερεπίπεδο δεν επαρκεί ως επιφάνεια διαχωρισμού. Για τον τερματισμό του αλγορίθμου 

διόρθωσης σφάλματος μετράμε τον αριθμό των σφαλμάτων σε κάθε εποχή. Εάν αυτός δεν 
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μηδενιστεί, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο κριτήριο τερματισμού είναι να τερματίσουμε τη 

μέθοδο για κάποιο μέγιστο αριθμό εποχών.  

 

4.6 Σύνολα δεδομένων και κριτήρια αξιολόγησης 

Αξιολογήσαμε τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε σε δύο σημαντικά προβλήματα στην 

υπολογιστική ανάλυσης βιολογικών ακολουθιών, και πιο συγκεκριμένα στην πρόβλεψη της 

τοπολογίας των διαμεμβρανικών α-ελίκων και στην πρόβλεψη της τοπολογίας των 

διαμεμβρανικών β-βαρελιών. Προκειμένου να μετρηθεί με ακρίβεια η συμβολή της νέας μεθόδου, 

κάθε προγνωστική μέθοδος εκπαιδεύτηκε χρησιμοποιώντας την τυπική προσέγγιση για 

εποπτευόμενη μάθηση και τις προσεγγίσεις ημι-εποπτευόμενης μάθησης που περιεγράφηκαν 

προηγουμένως. Για να προετοιμάσουμε το σύνολο δεδομένων μας γίνανε οι ενέργειες: (i) επιλογή 

των πρωτεϊνών και (ii) μείωση των πλεοναζόντων ακολουθιών χρησιμοποιώντας ένα αυστηρό 

όριο (ομοιότητα 30%). Για την πρόβλεψη της τοπολογίας των διαμεμβρανικών α-ελίκων 

χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο HMM-TM (Bagos, et al., 2006) που εκπαιδεύτηκε σε μια ομάδα 

δεδομένων με 308 πρωτεΐνες μεμβρανών με γνωστή τρισδιάστατη δομή (Tsirigos, et al., 2015). 

Το μειωμένο, λόγο πλεονασμού ομοιότητας, σετ περιέχει 284 ακολουθίες. Για την πρόβλεψη της 

τοπολογίας των διαμεμβρανικών β-βαρελιών χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο PRED-TMBB2 

(Tsirigos, et al., 2016) με και χωρίς την έκδοση MSA. Για τη δοκιμή του HMM-TM όσον αφορά 

την ικανότητα διάκρισης μεταξύ των μεμβρανικών πρωτεϊνών α-ελικοειδούς και μη α-

ελικοειδούς, χρησιμοποιήσαμε ένα θετικό και ένα αρνητικό σύνολο δεδομένων. Το θετικό σύνολο 

περιέχει τις 284 αλληλουχίες (χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του HMM-TM) και το 

αρνητικό σύνολο περιέχει 3597 ακολουθίες (από τη μέθοδο TOPCONS2). 

Και στις δύο περιπτώσεις, οι αρχιτεκτονικές των HMM ήταν ακριβώς οι ίδιες με τις αρχικές 

δημοσιεύσεις και για την αξιολόγηση της ακρίβειας της πρόβλεψης χρησιμοποιήθηκε η 

διαδικασία 10-fold cross-validation. Η εκπαίδευση σταματά όταν επιτευχθεί το κατάλληλο 

πραγματικό μέγεθος: το σφάλμα στα δεδομένα αναμονής παρακολουθείται κατά τη διάρκεια της 

προπόνησης προκειμένου να επιλεγεί το δίκτυο στο ελάχιστο αυτού του σφάλματος. Τα δίκτυα 

εκπομπών αρχικοποιούνται ξεχωριστά από το RPROP. Αυτό, επιταχύνει σημαντικά την 

εκπαίδευση του HNN και τα μοντέλα είναι λιγότερο επιρρεπή να κολλήσουν σε κάποιο τοπικό 

ελάχιστο. Έτσι, η διαδικασία cross-validation φτάνει το μέγιστο σε λιγότερο από 50 εποχές 

(epochs) για όλα τα μοντέλα δοκιμών. Όσον αφορά τις διαμεμβρανικές πρωτεΐνες, για να 

μετρήσουμε την επιτυχία και την αξιοπιστία των προγνώσεων χρησιμοποιήθηκα τα μέτρα: ο 

αριθμός των σωστά προβλεπόμενων κατάλοιπων, με την πρόγνωση να έχει αναχθεί σε δύο 

κατηγορίες (διαμεβρανικά-μη διαμεμβρανικά) (Q2), το μέτρο επικάλυψης των τμημάτων (SOV) 

και ο αριθμός των σωστά προβλεπόμενων τοπολογιών. Όσον αφορά τη διάκριση ανά εμφάνιση, 

το PRED-TMBB2, μαζί με όλες τις μεθόδους που αξιολογήθηκαν, εξετάστηκαν με βάση την 

ευαισθησία (το ποσοστό των ορθώς προσδιορισμένων TMBBs στο θετικό σύνολο δεδομένων), 

την ειδικότητα (το ποσοστό των προσδιορισμένων μη-TMBBs που προσδιορίστικαν στο θετικό 
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σύνολο δεδομένων) και ο συντελεστής συσχέτισης Matthews (MCC), ένα μέτρο της συνολικής 

αποτελεσματικότητας ενός αλγορίθμου πρόβλεψης. 

 

4.7 Αποτελέσματα 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα σημαντικό ζήτημα για την βέλτιστη απόδοση του συστήματος 

είναι η επιλογή των βέλτιστων παραμέτρων όπως το μέγεθος του νευρωνικού δικτύου. Αυτό 

σημαίνει εύρεση του βέλτιστου αριθμού κρυφών μονάδων. Με βάση τα μέτρα ακρίβειας που 

περιγράφονται παραπάνω, επιλέχθηκε το βέλτιστο δίκτυο και εκτιμήθηκαν οι βέλτιστες 

παράμετροι. Κρίνοντας από τον αριθμό των σωστά προβλεπόμενων τοπολογιών, η καλύτερη 

πρόβλεψη των νευρωνικών δικτύων (Σχήμα 16) ελήφθη για νευρωνικά δίκτυα με μέγεθος 

παραθύρου 7 και αριθμό κρυφών νευρώνων 11, οι οποίοι επιλέχθηκαν ως βέλτιστες παράμετροι 

στην περίπτωση των β-βαρελιών και μέγεθος παραθύρου 19 και αριθμό κρυφών νευρώνων 7 στην 

περίπτωση α-ελίκων, παράμετροι που σχετίζονται καλά με το ελάχιστο μήκος των αντίστοιχων 

διαμεμβρανικών περιοχών. Αν και υπάρχει μικρή διαφορά στην ακρίβεια για τα διαφορετικά 

πλαίσια εισόδου, το συμμετρικό πλαίσιο εισόδου ενός κατάλοιπου (αριστερού και δεξιού) 

φαίνεται να είναι ελαφρώς καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο μέγεθος και προσανατολισμό του 

πλαισίου του παραθύρου. 

Τα αποτελέσματα από τη 10-cross validation διαδικασία όσον αφορά την πρόβλεψη τοπολογίας 

διαμεμβρανικής πρωτεΐνης παρουσιάζονται στο Σχήμα 17. Το Σχήμα δείχνει ότι η μέθοδος ΗΝΝ 

μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ακρίβεια της ταξινόμησης. Ειδικότερα, στην περίπτωση των β-

βαρελιών, σε σύγκριση με την αρχική μέθοδο PRED-TMBB2 (2016), η αύξηση του SOV είναι 

8,7% και 12,7% χρησιμοποιώντας MSA, η αύξηση των σωστά προβλεπόμενων τοπολογιών 

φτάνει το 26,6% και 36,8 % χρησιμοποιώντας MSAs και η αύξηση των σωστά προβλεπόμενων 

καταλοίπων φτάνει το 4,5% και 5,3% χρησιμοποιώντας MSAs. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης σε 

σύγκριση με άλλες μεθόδους πρόγνωσης δείχνουν ότι όταν PRED-TMBB2 χρησιμοποιεί τη 

μέθοδο HNN με την ενσωμάτωση MSAs προβλέπει τη σωστή τοπολογία για 40 πρωτεΐνες από 49 

(81,6%) πρωτεΐνες (Πίνακας 8). Αυτό είναι καλύτερο από άλλες διαθέσιμες μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται σήμερα για την ανίχνευση OMPs. Επιπλέον, μια ενημερωμένη μέθοδος του 

PRED-TMBB2, δείχνει βελτιωμένη απόδοση στο διαχωρισμό όπου το HMM ξεπερνά ελαφρώς 

το HNN. Χρησιμοποιώντας έξι μετρήσεις (το μήκος της ακολουθίας, log-odds score, log-

probability, βαθμολογία αξιοπιστίας, αριθμός διαμεμβρανικών, λόγος διαμεμβρανικών/μήκος 

ακολουθίας), η ταξινόμηση logistic regression επιτυγχάνει 98,02% ευαισθησία και 99,06% 

ειδικότητα στις 1009 OMPs από την OMPdb (θετικό σύνολο) και 7571 μη OMPs από το σύνολο 

Wimley (αρνητικό σύνολο), με αποτέλεσμα την τιμή MCC 0,96. Αυτά τα αποτελέσματα είναι 

πολύ καλύτερα σε σύγκριση με όλες τις διαθέσιμες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την 

ανίχνευση OMPs, είτε ενσωματώνοντας είτε όχι εξελικτική πληροφορία, με εξαίρεση το HHomp, 

το οποίο, ωστόσο, είναι πιο αργό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σάρωση ολόκληρων 

πρωτεϊνών. 
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Εικόνα 16: SOV ως συνάρτηση του μεγέθους του παραθύρου και του αριθμού των κρυφών 

νευρώνων. Α. Διαμεμβρανικές πρωτεΐνες β-βαρελιών. Β. Διαμεμβρανικές πρωτεΐνες α-ελικών. 
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Όσον αφορά τις διαμεμβρανικές α-ελικοειδείς πρωτεΐνες, η αύξηση του SOV είναι 1% και 3,2% 

χρησιμοποιώντας MSAs, η αύξηση του κλάσματος των σωστά προβλεπόμενων τοπολογιών 

φτάνει το 2,4% και 10,2% χρησιμοποιώντας MSAs και η αύξηση του κλάσματος των σωστά 

προβλεπόμενων καταλοίπων φτάνει το 1,8% και 3,3% χρησιμοποιώντας MSA. Τα αποτελέσματα 

σε σύγκριση με τους άλλες μεθόδους πρόγνωσης δείχνουν ότι όταν το HMM-TM χρησιμοποιεί τη 

μέθοδο HNN με την ενσωμάτωση πολλαπλών στοιχίσεων ακολουθιών (MSAs) προβλέπει τη 

σωστή τοπολογία για 245 πρωτεΐνες από 284 (86,3%) πρωτεΐνες (Πίνακας 8) χρησιμοποιώντας 

την διαδικασία 10-cross validation. Το HMM-TM χρησιμοποιώντας τη μέθοδο HNN επιτυγχάνει 

την υψηλότερη απόδοση σε σύγκριση με όλες τις διαθέσιμες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για 

την τοπολογία πρόβλεψης τόσο μεθόδων που, είτε ενσωματώνουν είτε όχι εξελικτική πληροφορία, 

στη διαδικασία πρόβλεψης, και πετυχαίνουν σήμερα, τις καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τον 

αναταγωνισμό. Όσον αφορά τον διαχωρισμό, χρησιμοποιώντας επτά μετρήσεις (το μήκος της 

ακολουθίας, log-odds score, max-probability, decoder score, reliability score, αριθμός 

διαμεμβρανικών, λόγος διαμεμβρανικών/μήκος ακολουθίας), ένας ταξινομητής λογιστικής 

παλινδρόμησης (Σχέση 4.12) επιτυγχάνει ευαισθησία 97,54% και 98,70% ειδικότητα, με 

αποτέλεσμα την τιμή MCC 0,92. Τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα σε σύγκριση με όλες τις 

διαθέσιμες μεθόδους. 
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Εικόνα 17: Αποτελέσματα από τις 10-fold cross validation δοκιμές για την πρόβλεψη τοπολογίας 

διαμεμβρανικής πρωτεΐνης. Α. Διαμεμβρανικές πρωτεΐνες β-βαρελιών. Β. Διαμεμβρανικές 

πρωτεΐνες α-ελικών. 
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Πίνακας 8. Σύγκριση μεθόδων για την πρόβλεψη τοπολογίας διαμεμβρανικής πρωτεΐνης β -

βαρελιών.  

Μέθοδος Q2 Σωστά προβλεπόμενη 

τοπολογία 

SOV 

PRED-TMBB2 (this study) 0.914 40 0.946 

PRED-TMBB2 (2016) 0.880 38 0.900 

BOCTOPUS2 0.900 38 0.945 

PROFtmb 0.803 29 0.832 

HMM-B2TMR 0.792 18 0.781 

PRED-TMBB 0.798 16 0.681 

BetAware 0.805 27 0.837 

TMBETAPRED-RBF 0.801 19 0.722 

Τα αποτελέσματα PRED-TMBB2 αναφέρονται βάσει των cross-validation δοκίμων χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο HNN+MSA. Τα αποτελέσματα των μεθόδων BOCTOPUS2 (Hayat, et al., 2016), PROFtmb (Bigelow 

and Rost, 2006), HMM-B2TMR (Bagos, et al., 2005), PRED-TMBB (Bagos, et al., 2004), BetAware 

(Savojardo, et al., 2013), TMBETAPRED-RBF (Ou, et al., 2010), PRED-TMBB2 (Tsirigos, et al., 2016) 

λήφθηκαν χρησιμοποιώντας τις αυτόνομες (standalone) εκδόσεις των μεθόδων. 

 

Πίνακας 9. Σύγκριση μεθόδων για τον διαχωρισμό των διαμεμβρανικών πρωτεϊνών β-

βαρελιών.  

Μέθοδος MSA Sensitivity Specificity MCC 

PRED-TMBB2 (this study) N 98.02 99.06 0.96 

PRED-TMBB2 (2016) N 91.87 99.14 0.92 

BOMP N 75.22 98.18 0.77 

F-W b-Barrel Analyzer N 97.62 90.97 0.72 

PSORTb 3.0 N 59.66 98.89 0.70 

TMBETADISC-RBF N 88.90 92.22 0.69 

SOSUIgramN N 65.11 95.25 0.60 

PRED-TMBB (v1) N 69.38 92.27 0.56 

TMBHunt N 76.11 89.54 0.55 
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HHomp Y 97.73 99.95 0.98 

BOCTOPUS2  Y 98.12 98.81 0.93 

PROFtmb Y 98.12 84.97 0.62 

BetAware Y 67.29 99.87 0.80 

BOMP-MSA Y 78.20 98.18 0.79 

SSEA-OMP Y 96.04 88.57 0.66 

Τα αποτελέσματα της μεθόδου PRED-TMBB2 που αναφέρονται γίναμε με την διαδικασίας cross-validation. 

α μεθόδους που βασίζονται σε MSA, χρησιμοποιήθηκε το PSI-BLAST με 4 επαναλήψεις (iterations) και 

κατώφλι με τιμή E-value 10e-3. Για τις υπόλοιπες παραμέτρους ορίστηκαν οι προεπιλεγμένες τιμές.  

 

Πίνακας 10. Σύγκριση μεθόδων για την πρόβλεψη τοπολογίας διαμεμβρανικής πρωτεΐνης 

α-ελικών.  

Μέθοδος MSA Q2 Σωστά προβλεπόμενη 

τοπολογία 

SOV 

HMM-TM (HNN) Y 0.901 245 (86.3%) 0.945 

HMM-TM (HMM) Y 0.898 242 (85.2%) 0.940 

TOPCONS Y 0.889 236 (83.1%) 0.924 

PolyPhobius Y 0.884 219 (77.1%) 0.917 

OCTOPUS Y 0.881 220 (77.5%) 0.914 

SPOCTOPUS Y 0.881 217 (76.4%) 0.917 

SCAMPI Y 0.874 227 (79.9%) 0.911 

HMM-TM (HNN) N 0.886 223 (78.5%) 0.923 

HMM-TM (HMM) N 0.868 216 (76.1%) 0.913 

TOPCONS-single N 0.879 222 (78.2%) 0.920 

TMHMM N 0.867 197 (69.4%) 0.909 

Phobius N 0.870 194 (68.3%) 0.903 

SCAMPI-single N 0.857 164 (57.7%) 0.866 

Philius N 0.875 213 (75.0%) 0.919 

Τα αποτελέσματα HMM-TM αναφέρονται βάσει των cross-validation δοκίμων χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο HNN+MSA ενώ τα αποτελέσματα των μεθόδων TOPCONS (Tsirigos, et al., 2015), Philius 

(Reynolds, et al., 2008), OCTOPUS (Viklund and Elofsson, 2008), SPOCTOPUS (Viklund, et al., 2008), 
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SCAMPI (Bernsel, et al., 2008), PolyPhobius (Käll, et al., 2005), Phobius (Käll, et al., 2004), TOPCONS-

single(Krogh, et al., 2001), TMHMM (Hennerdal and Elofsson, 2011), SCAMPI2 (Peters, et al., 2016) 

λήφθηκαν χρησιμοποιώντας τις αυτόνομες (standalone) εκδόσεις των μεθόδων. 

 

Πίνακας 11. Σύγκριση μεθόδων για τον διαχωρισμό των διαμεμβρανικών πρωτεϊνών α-

ελικών.  

Μέθοδος MSA Sensitivity Specificity MCC 

TOPCONS Y 97.18 98.57 0.91 

PolyPhobius Y 98.06 95.09 0.81 

OCTOPUS Y 97.18 98.09 0.89 

SPOCTOPUS Y 99.65 83.83 0.55 

SCAMPI Y 97.89 97.75 0.88 

HMM-TM N 97.54 98.70 0.92 

TOPCONS-single N 99.65 94.60 0.78 

TMHMM N 98.84 97.51 0.90 

Phobius N 98.60 95.42 0.80 

SCAMPI-single N 95.07 97.34 0.84 

Philius N 98.94 97.37 0.87 

Τα αποτελέσματα της μεθόδου HMM-TM που αναφέρονται γίναμε με την διαδικασίας cross-validation. Για 

τα υπόλοιπα εργαλεία οι παράμετροι ορίστηκαν με τις προεπιλεγμένες τιμές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5. Ημι-εποπτευόμενη εκμάθηση των HMΜs  
 

 

Τα ΗΜΜ στην τυπική τους χρήση είναι μοντέλα χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning). 

Ωστόσο, σε σημαντικές και σύνθετες εφαρμογές εκπαιδεύονται με επίβλεψη (supervised learning) 

όπου τα δεδομένα εκπαίδευσης συνοδεύονται από ετικέτες (labels) και εκτιμάται το σύνολο των 

παραμέτρων που μεγιστοποιούν την πιθανότητα των ακολουθιών και των ετικετών. Ένα κύριο 

πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση είναι ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επισημάνσεις είναι 

δύσκολο να βρεθούν και έτσι το σύνολο των δεδομένων εκπαίδευσης είναι περιορισμένο. Από την 

άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλές μη επισημασμένες ακολουθίες (χωρίς επισήμανση) που 

κατατίθενται στις δημόσιες βάσεις δεδομένων, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να 

συμβάλουν στη διαδικασία της εκπαίδευσης.  

Στην εργασία μας προτείνουμε μια μέθοδο για ημι-εποπτευόμενη εκμάθηση των HMM που μπορεί 

να ενσωματώνει επισημασμένα (labeled), μη επισημασμένα (unlabeled) και μερικώς 

επισημασμένα δεδομένα (partially-labeled) μέσα από μια απλή διαδικασία. Ο αλγόριθμος 

βασίζεται σε μια παραλλαγή του αλγορίθμου Expectation-Maximization (EM), όπου τα ελλειπή 

δεδομένα θεωρούνται οι ετικέτες που λείπουν από τα μη επισημασμένα ή εν μέρη επισημασμένα 

δεδομένα. Εφαρμόσαμε την προτεινόμενη μέθοδο σε αρκετά προβλήματα ανάλυσης βιολογικών 

ακολουθιών και αξιολογήσαμε τις μεθόδους μεταβάλλοντας την ποσότητα των μη επισημασμένων 

ακολουθιών καθώς επίσης και την ποσότητα των επισημασμένων ακολουθιών. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζουν σημαντικές βελτιώσεις στην ταξινόμηση με χρήση μη επισημασμένων και μερικώς 

επισημασμένων δεδομένων. Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι έχουν πάντα καλύτερα απόδοση σε 

σύγκριση με τις βασικές μεθόδους επίβλεψης, παρατηρώντας ότι η αύξηση της ακρίβειας είναι 

μεγαλύτερη όταν τα επισημασμένα δεδομένα είναι περιορισμένα και τα μη επισημασμένα 

δεδομένα είναι άφθονα. 

 

5.1 Εισαγωγή 

Το βασικό χαρακτηριστικό των κλασσικών προσεγγίσεων HMMs στην εκπαίδευση ενός μοντέλου 

αποτελεί το γεγονός ότι είναι μέθοδοι χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning). Σε αυτό το πλαίσιο, 
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κατά την φάση της εκπαίδευσης μεγιστοποιούμε το P(x|θ) που αντιστοιχεί στην συνολική 

πιθανότητα των δεδομένων x δεδομένου του μοντέλου, ενώ στη φάση της αποκωδικοποίησης 

ανακτάμε την πιο πιθανή ακολουθία καταστάσεων από την οποία προέκυψε η ακολουθία των 

παρατηρήσεων. Με αυτό τον τρόπο, η μόνη «εποπτεία» που απαιτείται είναι η παροχή ενός 

αξιόπιστου συνόλου ομόλογων ακολουθιών. Όταν υπάρχει ανάγκη σύγκρισης διαφόρων 

ανταγωνιστικών μοντέλων, η εποπτεία χρησιμοποιείται έμμεσα, δηλ. να εκπαιδεύσουμε τα 

διαφορετικά μοντέλα χωριστά και κατόπιν να τα ενώσουμε αυθαίρετα και στη φάση της 

αποκωδικοποίησης επιλέγουμε απλά το μοντέλο με την υψηλότερη πιθανότητα. Σε άλλες 

εφαρμογές, όπως η πρόβλεψη δομής, μια ακολουθία ετικετών (y) συνδέεται με κάθε ακολουθία 

παρατήρησης (x), που αντιστοιχεί στα διαφορετικά χαρακτηριστικά που επιθυμούμε να 

προβλέψουμε. Σε αυτήν την περίπτωση, αναζητούμε να μεγιστοποιήσουμε το P(x,y|θ) που 

αντιστοιχεί στην πιθανότητα των ακολουθιών και των επισημάνσεων δεδομένου του μοντέλου ή 

το P(y|x,θ) που αντιστοιχεί στην πιθανότητα των επισημάνσεων δεδομένων των ακολουθιών και 

του μοντέλου. Αυτές οι προσεγγίσεις συνήθως αντιστοιχούν σε μια εποπτευόμενη διαδικασία 

μάθησης (supervised learning) όπου κάθε ακολουθία x συνοδεύεται από μια πλήρη ακολουθία 

καλά καθορισμένων επισημάνσεων y. 

Η ημι-εποπτευόμενη μάθηση (semi-supervised learning) τοποθετείται κάπου μεταξύ της 

εποπτευόμενης μάθησης (δηλ. πλήρεις ετικέτες για όλες τις ακολουθίες εκπαίδευσης) και της 

μάθησης χωρίς επίβλεψη (δηλ. μη επισημασμένες για τις ακολουθίες εκπαίδευσης). Διάφορες 

προσεγγίσεις έχουν προταθεί, για παράδειγμα με τη χρήση naive Bayesian classifiers (Nigam, et 

al., 2000; Yarowsky, 1995) και HMMs (Inoue and Ueda, 2003; Ji, et al., 2008) συνήθως στο 

πλαίσιο της κατηγοριοποίησης κειμένων (text categorization) και της εξαγωγής πληροφοριών 

(information extraction). Το κίνητρο αυτών των μεθόδων έγκειται στο γεγονός ότι σε πολλούς 

τομείς έρευνας, τα επισημασμένα δεδομένα είναι σχετικά δύσκολα να βρεθούν, ενώ υπάρχουν 

πολλά μη ταξινομημένα (μη επισημασμένα) δεδομένα που μπορούν ενδεχομένως θα μπορούσαν 

ενδεχομένως να συμβάλουν στη διαδικασία εκπαίδευσης. Αυτή η κατάσταση είναι επίσης κοινή 

στη μοριακή βιολογία όπου η τεράστια ποσότητα πρωτεϊνικών ακολουθιών που κατατίθενται σε 

δημόσιες βάσεις δεδομένων έρχεται σε αντίθεση με τα σχετικά λίγα παραδείγματα πρωτεϊνών με 

πειραματικά επαληθευμένη λειτουργία. Επίσης έχουν προταθεί μέθοδοι ημι-εποπτευόμενης 

μάθησης για άλλα προβλήματα υπολογιστικής βιολογίας όπως ανίχνευση απομακρυσμένης 

ομολογίας (Shah, et al., 2008), πρόβλεψη γονιδιακής έκφρασης (Hafez, et al., 2017), πρόβλεψη 

πρωτεϊνών (El‐Manzalawy, et al., 2016) και εφαρμογές πρωτεομικής (Fischer, et al., 2006; Käll, 

et al., 2007). Στην εργασία μας προτείνουμε μια μέθοδο για ημι-εποπτευόμενη εκμάθηση των 

HMM που μπορεί να ενσωματώνει επισημασμένα (labeled), μη επισημασμένα (unlabeled) και 

μερικώς επισημασμένα δεδομένα (partially-labeled). Ο αλγόριθμος βασίζεται σε μια παραλλαγή 

του αλγορίθμου Expectation-Maximization (EM), όπου τα ελλιπή δεδομένα θεωρούνται οι 

ετικέτες που λείπουν από τα μη επισημασμένα ή εν μέρει επισημασμένα δεδομένα.  

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:18:40 EEST - 13.56.182.168



72 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Ημι-εποπτευόμενη εκμάθηση των HMΜs  

 

5.2 Ημι-εποπτευόμενη εκμάθηση των HMΜs 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η ημι-εποπτευόμενη εκμάθηση τοποθετείται κάπου μεταξύ της 

εποπτευόμενης εκμάθησης (supervised-learning) και της μη εποπτευόμενης εκμάθησης 

(unsupervised-learning) (Chapelle, et al., 2006). Διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν προταθεί 

χρησιμοποιώντας naive Bayesian classifiers (Nigam, et al., 2000) και HMMs (Inoue and Ueda, 

2003; Ji, et al., 2008) συνήθως στις περιπτώσεις της κατηγοριοποίησης κειμένου και της εξαγωγής 

πληροφοριών. Αυτές οι ημι-εποπτευόμενες μέθοδοι HMM παρουσιάζονται σε ένα εντελώς 

διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που χρησιμοποιείται στην ανάλυση βιολογικών ακολουθιών. Η 

βασική διαφορά είναι ότι στα περισσότερα προβλήματα ανάλυσης ακολουθιών η «μονάδα» 

παρατήρησης είναι ένα κατάλοιπο i κατά μήκος της ακολουθίας x και έτσι μπορούμε να 

συναντήσουμε παραδείγματα με πλήρεις επισημάνσεις (πλήρως επισημασμένα δεδομένα - labeled 

data), παραδείγματα χωρίς καθόλου επισημάνεις (χωρίς επισήμανση δεδομένα - unlabeled data) 

και παραδείγματα με ελλιπείς επισημάνσεις κατά μήκος της ακολουθίας (μερικώς επισημασμένα 

δεδομένα - partially labeled data). Τα προβλήματα ανάλυσης βιολογικών ακολουθιών διαφέρουν 

επίσης από άλλα παρόμοια προβλήματα όπως για παράδειγμα, στην αναγνώριση ομιλίας, όπου 

μια ελλιπής (incomplete) ακολουθία των επισημάνσεων είναι μικρότερη και πρέπει να 

ταξινομηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης με την ακολουθία παρατηρήσεων (Krogh and Riis, 

1999). Επιπλέον, σε ορισμένους άλλους επιστημονικούς τομείς, ο όρος "ετικέτα" αναφέρεται στη 

γνώση της διαδρομής (π) μέσω του μοντέλου και επομένως μια προσέγγιση με ημι-εποπτευόμενη 

μάθηση (εκπαίδευση από μερικώς επισημασμένα δεδομένα) είναι απλά η περίπτωση στην οποία 

μέρος των δεδομένων έχει την ακριβή διαδρομή των καταστάσεων που έχει καθοριστεί (Scheffer, 

et al., 2001). 

Ένα πρώτο παράδειγμα ημι-εποπτευόμενης μάθησης, αν και δεν αναφέρθηκε ως τέτοιο, 

χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση της πρόβλεψης τοπολογίας πρωτεϊνών μεμβράνης (Krogh, et 

al., 2001). Οι ετικέτες σε μια τέτοια περίπτωση αντιστοιχούν στα διαμεμβρανικές τμήματα και 

στις εσωτερικές και εξωτερικές περιοχές, αντίστοιχα. Ωστόσο, ακόμη και αν οι παρατηρούμενες 

ετικέτες προκύπτουν από κρυσταλλογραφικά προσδιορισμένες δομές, δεν μπορούμε να 

προσδιορίσουμε επακριβώς τα όρια της λιπιδικής διπλοστοιβάδας. Έτσι, αυτές οι εγγενώς 

“άστοχες” επισημάνσεις μπορεί να εισάγουν bias στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα την κακή 

διαχωριστική ικανότητα. 

 

5.3 Μέθοδος αυτο-εκπαίδευσης (Self-training) 

Ο αλγόριθμος που παρουσιάζεται είναι μια περίπτωση της αποκαλούμενης προσέγγισης αυτο-

εκπαίδευσης (self-training), η οποία είναι μια κοινώς χρησιμοποιούμενη τεχνική για ημι-

εποπτευόμενη μάθηση(Yarowsky, 1995). Στη συνήθη εφαρμογή, ένας ταξινομητής αρχικά 

εκπαιδεύεται με μια μικρή ποσότητα επισημασμένων δεδομένων και στη συνέχεια 

χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των μη επισημασμένων δεδομένων (Εικόνα 18Α). Συνήθως, 
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οι πιο αξιόπιστες ακολουθίες χωρίς επισήμανση, μαζί με τις προβλεπόμενες ετικέτες τους, 

προστίθενται στο σετ εκπαίδευσης, ο ταξινομητής εκπαιδεύεται εκ νέου και η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται. Από τώρα και στο εξής, ορίζουμε τα δεδομένα πλήρους ετικέτας με (xl, yl) και 

τα μη επισημασμένα ή με ελλιπή επισήμανση με (xu). Έτσι, ο αλγόριθμος διατυπώνεται ως: 

(1) Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα με πλήρη ετικέτα (xl, yl) για να εκπαιδεύσετε ένα αρχικό 

μοντέλο (θ). 

(2) Χρησιμοποιήστε το θ για να προβλέψετε τις ετικέτες (y*) των μη επισημασμένων ή εν μέρει 

επισημασμένων δεδομένων (xu). 

(3) Χρησιμοποιήστε τα πρόσφατα επισημασμένα δεδομένα (xu, y*) μαζί με τα δεδομένα με 

πλήρη ετικέτα (xl, yl) για να εκπαιδεύσετε ένα νέο μοντέλο (θ*). 

(4) Αφαιρέστε τις προβλεπόμενες ετικέτες (y*) για να αποκτήσετε το αρχικό σύνολο δεδομένων. 

Χρησιμοποιήστε το νέο μοντέλο θ* για την αντικατάσταση του θ. 

(5) Επαναλάβετε τα βήματα (2)-(4) μέχρι τη σύγκλιση.. 

Η προσέγγιση self-training είναι μια μέθοδος περιτυλίγματος (wrapper method), που σημαίνει ότι, 

γενικά, οποιοσδήποτε ταξινομητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τροποποιήσεις. Η ίδια 

διαδικασία χρησιμοποιήθηκε με naive Bayesian classifiers (Nigam, et al., 2000) και HMMs (Inoue 

and Ueda, 2003; Ji, et al., 2008). Ορισμένες γενικές παρατηρήσεις πρέπει να γίνουν σχετικά με 

την προσέγγιση self-training. Πρώτα απ 'όλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι διαφορετικοί 

αλγόριθμοι εκπαίδευσης (Baum-Welch, gradient-decent κλπ.) και για αποκωδικοποίηση (Viterbi, 

Posterior-Viterbi κ.λπ.). Ωστόσο, μέθοδοι που βασίζονται στην προσέγγιση της δεσμευμένης 

πιθανοφάνειας (CML) δεν αναμένεται να έχουν καλές επιδόσεις, καθώς η απόδοσή τους 

σχετίζεται με την ποιότητα των διαθέσιμων επισημάνσεων. Παρ 'όλα αυτά, ο αλγόριθμος Baum-

Welch προτιμάται επειδή είναι εύκολος να εφαρμοστεί και μαθηματικά εγγυημένος ότι θα 

συγκλίνει. Δεύτερον, αν τα ελλιπή δεδομένα αποτελούνται αποκλειστικά από μη επισημασμένες 

ακολουθίες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους τυπικούς αλγόριθμους αποκωδικοποίησης. 

Εάν, από την άλλη πλευρά, έχουμε ακολουθίες με ελλιπείς επισημάνσεις (μερικώς επισημασμένα 

δεδομένα - partially labeled data), τότε οι τροποποιημένοι αλγόριθμοι για constrained προβλέψεις 

που περιγράφηκαν προηγουμένως (Bagos, et al., 2006) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο βήμα 

(2). Τέλος, δεδομένου ότι ο ταξινομητής στην απλοποιημένη του έκδοση που παρουσιάζεται 

παραπάνω (την οποία ονομάζουμε Μέθοδος 1), χρησιμοποιεί τις δικές του προβλέψεις για να 

εκπαιδευθεί, μπορούμε να φανταστούμε ότι ένα λάθος στην ταξινόμηση μπορεί να “τιμωρήσει” 

την αξιοπιστία της διαδικασίας εκπαίδευσης. Μια πιθανή λύση σε αυτό είναι να μην 

χρησιμοποιηθούν σε κάθε επανάληψη οι μη επισημασμένες ακολουθίες εάν η εμπιστοσύνη της 

πρόβλεψης “πέσει” κάτω από ένα όριο (κατώφλι). Μία άλλη ευρέως χρησιμοποιούμενη ευριστική 

μέθοδος είναι να σταθμίσουμε όλα τα δεδομένα χωρίς επισήμανση, πολλαπλασιάζοντας τη 

συμβολή τους στη συνολική πιθανοφάνεια με έναν (σταθερό) παράγοντα λ, όπου 0<λ<1. 

Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μερικές μετρήσεις αξιοπιστίας πρόβλεψης, όπως 

αυτές που προτείνονται από τον Melen (Melen, et al., 2003) 
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Εικόνα 18: A. Σχηματική απεικόνιση του αλγορίθμου. Β. Η πιθανοφάνεια που 

μεγιστοποιείται στις τέσσερις παραλλαγές του αλγορίθμου όπως περιγράφεται στο κείμενο. 
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5.4 Ιδιότητες σύγκλισης και επέκτασης του αλγορίθμου 

Το γενικό πλαίσιο της μεθόδους αυτο-εκπαίδευσης (self-training) θεωρείται ότι θυμίζει τον 

αλγόριθμο EM. To E-βήμα (Expectation) πραγματοποιείται στο βήμα (2), ενώ το M-βήμα 

(Maximization) πραγματοποιείται στο βήμα (3). Η απόδοση του αλγορίθμου EM είναι γνωστό ότι 

εξαρτάται από τις αρχικές τιμές, και αυτό επισημαίνεται στο βήμα (1) όπου τα πλήρως 

επισημασμένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του αρχικού μοντέλου. Είναι 

εύκολα κατανοητό ότι, εάν έχουμε πολύ λίγα ή χαμηλής ποιότητας επισημασμένα δεδομένα, η 

αρχικοποίηση θα παρέχει έναν ανεπαρκή ταξινομητή και ολόκληρη η διαδικασία θα οδηγήσει σε 

κακή απόδοση. Δεδομένου ότι η μέθοδος αυτο-εκπαίδευσης αποτελεί έναν αλγόριθμο 

περιτυλίγματος (wrapper), ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι οι ιδιότητες σύγκλισης δεν 

μπορούν να μελετηθούν εύκολα, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (Abney, 2004). Στην περίπτωση 

των HMMs, ακολουθεί μια σύντομη επεξήγηση της συμπεριφοράς του αλγορίθμου EM. Αρχικά, 

εξετάζουμε την συνολική πιθανοφάνεια και την αποσυνθέτουμε σε δύο ανεξάρτητους όρους που 

αντιστοιχούν σε εκείνους των επισημασμένων και μη-επισημασμένων δεδομένων, αντίστοιχα: 

 ( ) ( ) ( )log , , | log , | log , |
u

l l u l l u u
P P P  = = + 

y

x y x x y x y  (5.1) 

Ο πρώτος όρος αντιστοιχεί στον λογάριθμο της μέγιστης πιθανοφάνειας των επισημασμένων 

δεδομένων που μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες αλγόριθμους για 

επισημασμένες ακολουθίες, ενώ ο δεύτερος όρος αντιστοιχεί στον λογάριθμο της μέγιστης 

πιθανοφάνειας των μη-επισημασμένων δεδομένων. Όσον αφορά τον δεύτερο όρο, το γενικό 

πλαίσιο του αλγόριθμου EM που αντιμετωπίζει τις άγνωστες ετικέτες (yu) ως ελλιπή δεδομένα 

δηλώνει ότι, αντί να μεγιστοποιήσουμε άμεσα τον από κοινού λογάριθμο της μέγιστης 

πιθανοφάνειας, μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε μια βοηθητική συνάρτηση Q, που ορίζεται ως η 

αναμενόμενη τιμή του από κοινού λογάριθμου της μέγιστης πιθανοφάνειας δεδομένων των 

παρατηρούμενων δεδομένων. Έτσι, η βοηθητική συνάρτηση θα είναι: 

 ( ) ( ) ( )loglog , | | , , |u

u

u u u u u u
P PQ E P    = =  

y

y

x y y x x y  (5.2) 

Εάν εφαρμόσουμε την συνάρτηση (5.2) στα επισημασμένα δεδομένα (xl, yl) και αντιμετωπίσουμε 

τις επισημάνσεις τους ως παρατηρούμενες ποσότητες (δηλαδή χρησιμοποιήσουμε το γεγονός ότι 

P(yl|xl,θ)=1), η σχέση για το πλήρες σύνολο δεδομένων τελικά γίνεται: 

 ( ) ( ) ( )log log, | | , , |
u

l l u u u u
Q P P P  = +

y

x y y x x y  (5.3) 

Από αυτή την οπτική, ο αλγόριθμος αυτο-εκπαίδευσης που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να 

θεωρηθεί ως μια ειδικότερη προσέγγιση του αλγόριθμου Expectation-Maximization (EM) όπου 

για δεδομένα με πλήρη επισήμανση χρησιμοποιούμε απευθείας τις παρατηρούμενες τιμές (τις 

πραγματικές ετικέτες yl), ενώ, για δεδομένα χωρίς επισήμανση, χρησιμοποιούμε τις 

προβλεπόμενες ετικέτες (y*) που είναι αυτές που μεγιστοποιούν την εκ των υστέρων πιθανότητα 

P(y*|xu,θ). Με άλλα λόγια, αποφεύγουμε το άθροισμα όλων των πιθανών ετικετών, ορίζοντας τις 
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πιθανότητες στο 0 ή στο 1 χρησιμοποιώντας ένα κατώφλι. Η τροποποιημένη πιθανότητα που 

μεγιστοποιείται σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσε να ονομαστεί “label-optimized log-

likelihood” ακολουθώντας την εργασία των (Juang and Rabiner, 1990) και έχει τη μορφή: 

 ( ) ( )* *
log log, | , |

l l u
P PQ  = +x y x y  (5.4) 

Από το γενικό πλαίσιο του EM και την ανισότητα του Jensen είναι προφανές ότι τα Q* και Q 

οριοθετούνται πάντα κάτω από το ℓ και, κατά συνέπεια, μεγιστοποιώντας τη Σχέση (5.3) ή τη 

Σχέση (5.4) μεγιστοποιείται επίσης η Σχέση (5.2). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μια κοινή ευριστική 

μέθοδος που αποδείχθηκε ότι έχει καλή απόδοση είναι η ελάττωση του βάρους των δεδομένων 

χωρίς επισήμανση, πολλαπλασιάζοντας τη συμβολή τους στη συνολική πιθανοφάνεια με έναν 

παράγοντα λ, όπου 0 <λ <1(Nigam, et al., 2000). Με άλλα λόγια, ο όρος logP(xu,y*|θ) της σχέσης 

(5.4) αντικαθίστανται από τον όρο λlogP(xu,y*|θ) όπου ισχύει 0 <λ <1. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται 

Μέθοδος 2. Ωστόσο, η βέλτιστη (σταθερή) τιμή λ μπορεί να βρεθεί με την διαδικασία cross-

validation. Στην περίπτωση των HMMs, μια εναλλακτική λύση θα ήταν η στάθμιση κάθε 

πρόβλεψης, όχι από έναν σταθερό παράγοντα, αλλά από το σκορ εμπιστοσύνης του ή, με άλλα 

λόγια, την εκ των υστέρων πιθανότητα. Μια χρήσιμη προσέγγιση από αυτή την άποψη θα 

μπορούσε να είναι η χρήση ορισμένων μετρήσεων για την αξιοπιστία πρόβλεψης που προτείνουν 

οι Melen και συνεργάτες (Melen, et al., 2003). Υπενθυμίζουμε από προηγούμενες εργασίες 

(Bagos, et al., 2006; Käll, et al., 2005) ότι το άθροισμα των εκ των υστέρων πιθανοτήτων έναντι 

των καταστάσεων που αντιστοιχούν σε μια ετικέτα c ονομάζεται Posterior Label Probability 

(PLP): 

 ( ) ( ) ( )| , | ,
i i k i

k

P y P kc y c   == == x x  (5.5) 

Οι εκ των υστέρων πιθανότητες μπορούν εύκολα να υπολογιστούν από τους τυπικούς 

αλγόριθμους forward και backward (Durbin, et al., 1998; Rabiner, 1989). Ο μέσος όρος των PLPs 

των ετικετών που έχουν προβλεφθεί για κάθε ακολουθία μας δίνει μια εκτίμηση για την αξιοπιστία 

της πρόβλεψης: 

 ( )
( )*

| ,
| ,

u

iu i
P y

R =
L




*
x

y x  (5.6) 

Σε γενικές γραμμές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε αλγόριθμος αποκωδικοποίησης, 

αλλά ο Optimal Accuracy Posterior Decoder (Käll, et al., 2005) που μεγιστοποιεί ένα μέτρο 

σχετικό με την Σχέση (5.6), δείχνει να είναι η πιο βέλτιστη επιλογή. Παρ 'όλα αυτά, η 

συγκεκριμένη ποσότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει τη συμβολή των 

προβλεπόμενων ετικετών στην, όπως την ονόμασαν, βελτιστοποιημένη πιθανοφάνεια για τις 

ετικέτες (label-optimized log-likelihood) της Σχέσης (5.4). Έτσι, έχουμε την αντικειμενική 

συνάρτηση: 

 ( ) ( ) ( )*
log | , log, | , |

W l l u u
P PQ R  = +

*
y xx y x y  (5.7) 
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Είναι σαφές ότι η αξιοπιστία της πρόβλεψης μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ατομικός (δηλ. για κάθε 

ακολουθία) συντελεστής στάθμισης λ που προσαρμόζεται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

Έτσι, αναμένεται να έχει καλή απόδοση χωρίς την ανάγκη βελτίωσης. Προφανώς, ισχύει QW≤Q*≤ℓ 

και, κατά συνέπεια, μεγιστοποιώντας την Σχέση. (5.7) μεγιστοποιείται επίσης η Σχέση (5.2). Αυτή 

η επιλογή ονομάζεται Μέθοδος 3. Για να λειτουργήσουν οι Μέθοδοι 2 και 3, πρέπει να 

σταθμίσουμε σωστά τις αναμενόμενες μετρήσεις Akl και Ek(b) που υπολογίζονται από τον 

αλγόριθμο forward-backward. Έτσι, όλες οι μετρήσεις που προέρχονται από μια μη επισημασμένη 

ακολουθία xu πρέπει να πολλαπλασιαστούν με το συντελεστή R(y*|xu,θ) (ή με το λ). Κατά 

συνέπεια, αυτές οι δύο παραλλαγές απαιτούν ορισμένες τροποποιήσεις στους τυπικούς 

αλγόριθμους Forward και Backward. Και οι τρεις μέθοδοι που παρουσιάστηκαν μέχρι στιγμής 

περιλαμβάνουν όλα τα μη επισημασμένα δεδομένα στην εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας, ωστόσο, 

διαφορετικά σχήματα στάθμισης (Εικόνα 18.Β). Μια άλλη παραλλαγή που θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί εύκολα θα ήταν να περιλαμβάνονται μόνο τα μη επισημασμένα δεδομένα που έχουν 

ένα μέτρο αξιοπιστίας πάνω από ένα ορισμένο όριο (κατώφλι) στην εκπαίδευση. Αυτή η μέθοδος 

(Μέθοδος 4) είναι πιο περιοριστική δεδομένου ότι πρέπει να προσδιοριστεί το βέλτιστο όριο, αλλά 

έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα των λιγότερων υπολογισμών, καθώς μόνο ένα κλάσμα των μη 

επισημασμένων δεδομένων περιλαμβάνεται στη φάση της εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά, η 

μέθοδος 1 εφαρμόζεται πιο εύκολα αλλά είναι πιο αργή. Παρ 'όλα αυτά, η συγκριτική απόδοση 

κάθε μεθόδου πρέπει να προσδιορίζεται κατά περίπτωση, δεδομένου ότι κάθε συγκεκριμένο 

πρόβλημα με διαφορετικές επισημασμένες και μη επισημασμένες ακολουθίες μπορεί να εμφανίζει 

διαφορετικές ιδιότητες. 

 

5.5 Γενικά σχόλια 

Όπως σημειώσαμε νωρίτερα, σε τυπικές εφαρμογές HMM, δεδομένου ότι λείπουν δεδομένα, 

θεωρούμε τη διαδρομή των καταστάσεων (π) και ο αλγόριθμος Baum-Welch χρησιμοποιεί την 

έκφραση της Σχέσης (5.2) με π αντί για y. Έτσι, στην ημι-εποπτευόμενη περίπτωση, έχουμε δύο 

επίπεδα "ελλιπών" δεδομένων που αντιμετωπίζονται σε διαφορετικά βήματα. Τα χαμηλότερου 

επιπέδου "ελλιπή" δεδομένα (π) αντιμετωπίζονται μόνο στο βήμα (3) και τα υψηλότερου επιπέδου 

δεδομένα "ελλιπή" δεδομένα (y) διατηρούνται σταθερά, ενώ το y βελτιστοποιείται εξωτερικά με 

διαδοχικά βήματα επανάληψης (2) - (4). Μια πλήρης προσέγγιση EM θα μπορούσε, καταρχήν, να 

επιτευχθεί από τις Σχέσεις (5.1, 5.2) εάν εξετάσουμε επίσης τη διαδρομή (π) τότε η Σχεση (5.1) 

γίνεται: 

 

( )

( ) ( )

log , , |

log , | log , |

,

, ,
u

l l u

l l u u

P

P P



 



 



 

=

= + 



y

x y x

x y x y 
 (5.8) 

Ενώ η σχέση (5.2) γίνεται: 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:18:40 EEST - 13.56.182.168



78 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Ημι-εποπτευόμενη εκμάθηση των HMΜs  

 

 ( ) ( )| , log , |, ,
u

u u u u
Q P P



  =
y

y x x y  (5.9) 

Είναι σαφές ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, το M-βήμα (Maximization) είναι δύσκολο αφού πρέπει 

να αντιμετωπίσουμε συγχρόνως τα π και yu. Ο αλγόριθμος που προτείνεται εδώ μοιάζει πολύ με 

την προσέγγιση που είναι γνωστή ως αλγόριθμος Expectation Conditional Maximization (ECM), 

η οποία αντικαθιστά το M-βήμα με μια σειρά βημάτων conditional maximization (CM) στην οποία 

κάθε παράμετρος μεγιστοποιείται ξεχωριστά (Meng and Rubin, 1993). Η προσέγγιση ECM είναι 

ευρύτερα εφαρμόσιμη από την EM, διαμοιράζει τις επιθυμητές ιδιότητές της σύγκλισης, αλλά 

αποφεύγει ένα υπολογιστικά δύσκολο Μ-βήμα. Παρόμοιες προσεγγίσεις με την μέθοδο EM είναι 

γνωστές εδώ και χρόνια. Για παράδειγμα, στην τυπική εκτίμηση παραμέτρων HMM (όπου π είναι 

τα ελλιπή δεδομένα), μια εναλλακτική λύση για τον αλγόριθμο Baum-Welch είναι ο λεγόμενος 

αλγόριθμος Viterbi training ή Segmental k-means algorithm και παρουσιάστηκε από τους Juang 

και Rabiner το 1990 (Juang and Rabiner, 1990). Ο αλγόριθμος στηρίζεται στην απλή ιδέα, να 

εναλλάσσονται διαδοχικά δύο βήματα: α) η εύρεση του καλύτερου μονοπατιού με τον αλγόριθμο 

Viterbi, και β) η θεώρηση του μονοπατιού αυτού ως πραγματικό για την εύρεση των παραμέτρων 

του μοντέλου. Ένα επιπλέον ενδιαφέρον σημείο αυτού του αλγόριθμου, είναι το γεγονός ότι, 

επειδή τα πιθανά μονοπάτια είναι πεπερασμένα, ο αλγόριθμος συγκλίνει σε ένα τοπικό μέγιστο 

της πιθανοφάνειας σε πεπερασμένο αριθμό βημάτων. Με βάση τους Juang και Rabiner, είναι 

προφανές ότι ο αλγόριθμος αυτο-εκπαίδευσης (Self-training) που περιγράφεται παραπάνω θα 

συγκλίνει πάντα στο τοπικό μέγιστο. Μια κατάσταση που μοιάζει με την ημι-εποπτευόμενη 

μάθηση έχει χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση πρόβλεψης τοπολογίας διαμεμβρανικών πρωτεϊνών. 

Έχει βρεθεί ότι ένα αρχικά εκπαιδευμένο μοντέλο θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω 

προκειμένου να εφαρμοστεί στην αποκωδικοποίηση των ακολουθιών χρησιμοποιώντας τον 

αλγόριθμο Baum-Welch με έναν μη εποπτευόμενο τρόπο. Αυτή η προσέγγιση βελτίωσε την 

ακρίβεια των προβλέψεων σε πολλές εφαρμογές (Tusnady and Simon, 2001; Viklund and 

Elofsson, 2004). Οι συγγραφείς αυτών των έργων οδηγήθηκαν σε αυτήν την προσέγγιση 

ακολουθώντας μια διαφορετική λογική, και πιο συγκεκριμένα την έννοια της βελτίωσης της 

ακρίβειας των προβλέψεων με την ενσωμάτωση πληροφοριών από ομόλογα. Η βασική διαφορά 

μιας τέτοιας προσέγγισης έγκειται στο γεγονός ότι, στο δεύτερο βήμα, ο αλγόριθμος μεγιστοποιεί 

την οριακή κατανομή των μη επισημασμένων δεδομένων P(xu|θ), δηλαδή, αγνοεί εντελώς την 

κατανομή των ετικετών. 

 

5.6 Δεδομένα 

Αξιολογήσαμε τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε σε δύο σημαντικά προβλήματα στην 

υπολογιστικής ανάλυσης βιολογικών ακολουθιών. Προκειμένου να μετρηθεί με ακρίβεια η 

συμβολή της νέας μεθόδου, κάθε προγνωστική μέθοδος εκπαιδεύτηκε χρησιμοποιώντας την 

τυπική προσέγγιση για εποπτευόμενη μάθηση και τις προσεγγίσεις ημι-εποπτευόμενης μάθησης 

που περιγράφηκαν προηγουμένως. Για να προετοιμάσουμε το σύνολο δεδομένων μας γίνανε οι 
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ενέργειες: (i) επιλογή των πρωτεϊνών, (ii) συγχώνευση των επισημασμένων υποσυνόλων των 

πρωτεϊνών με τα μη-επισημασμένα υποσύνολα και (iii) μείωση των πλεοναζόντων ακολουθιών 

χρησιμοποιώντας ένα αυστηρό όριο (ομοιότητα 30%). Για την πρόβλεψη της τοπολογίας των 

διαμεμβρανικών α-ελίκων χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο HMM-TM (Bagos, et al., 2006) που 

εκπαιδεύτηκε σε μια ομάδα δεδομένων με 308 πρωτεΐνες μεμβρανών με γνωστή τρισδιάστατη 

δομή (Tsirigos, et al., 2015) και για την ημι-εποπτευόμενη μάθηση χρησιμοποιήσαμε ένα σύνολο 

δεδομένων 2126 πρωτεϊνών από την ExTopoDB (Tsaousis, et al., 2010) για τις οποίες η δομή δεν 

είναι γνωστή αλλά είναι διαθέσιμή πειραματική πληροφορία για την τοπολογία της πρωτεΐνης. 

Αντιμετωπίσαμε αυτές τις ακολουθίες ως μερικώς επισημασμένες, καθώς χρησιμοποιήσαμε μόνο 

τις πειραματικές πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό διαφόρων τμημάτων της ακολουθίας. Το 

σετ μειωμένου πλεονασμού περιέχει 286 επισημασμένες και 1.466 μη-επισημασμένες ακολουθίες. 

Για την πρόβλεψη της τοπολογίας των διαμεμβρανικών β-βαρελιών χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο 

PRED-TMBB2 (Tsirigos, et al., 2016) που εκπαιδεύτηκε σε μια ομάδα δεδομένων με 49 πρωτεΐνες 

μεμβρανών με γνωστή τρισδιάστατη δομή. Σε αυτήν την περίπτωση, για την ημι-εποπτευόμενη 

μάθηση χρησιμοποιήσαμε ένα σύνολο δεδομένων 1.005 πειραματικά επαληθευμένων πρωτεϊνών 

εξωτερικής μεμβράνης από την OMPdb (Tsirigos, et al., 2010) των οποίων οι δομές δεν είναι 

διαθέσιμες (ακολουθίες χωρίς σήμανση) στη φάση της εκπαίδευσης. Το σύνολο εκπαίδευσης 

περιέχει 49 ακολουθίες με ετικέτα και 980 χωρίς ετικέτα. Στην τρίτη περίπτωση, χρησιμοποιήσαμε 

ένα προηγουμένως δημοσιευμένο σύνολο δεδομένων 70 πεπτιδίων οδηγητών από πρωτεΐνες 

αρχαίων (Bagos, et al., 2009). Το σύνολο δεδομένων αποτελείται από 25 πρωτεΐνες με 

πειραματικά επαληθευμένη θέση διάσπασης (επισημασμένες αλληλουχίες) και 45 ακολουθίες 

πεπτιδίων οδηγητών για τις οποίες δεν γνωρίζαμε ακριβώς τη θέση της αποκοπής (μερικώς 

επισημασμένες ακολουθίες). Σε όλες τις περιπτώσεις, οι αρχιτεκτονικές HMM ήταν ακριβώς οι 

ίδιες με τις αρχικές δημοσιεύσεις και χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία 10-fold cross-validation για 

την αξιολόγηση της ακρίβειας της πρόβλεψης. Όσον αφορά τις διαμεμβρανικές πρωτεΐνες, 

αξιολογήθηκε ο αριθμός των σωστά προβλεπόμενων καταλοίπων (Q), το μέτρο επικάλυψης των 

τμημάτων (SOV) και ο αριθμός των σωστά προβλεπόμενων τοπολογιών. Στην περίπτωση των 

πεπτιδίων σήματος, αξιολογήσαμε την ακρίβεια στην πρόβλεψη της ακριβούς θέσης της θέσης 

αποκοπής καθώς και της ακρίβειας στο διαχωρισμό πεπτιδίων οδηγητών από ακολουθίες 

πεπτιδίων χωρίς οδηγητή. 

5.7 Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα από τη 10-cross validation διαδικασία όσον αφορά την πρόβλεψη τοπολογίας 

διαμεμβρανικής πρωτεΐνης παρουσιάζονται στο Σχήμα 19. Πρώτα, αξιολογήσαμε τη χρήση της 

μεθόδου προκειμένου να ενσωματώσουμε πληροφορίες από ακολουθίες χωρίς επισήμανση ή 

μερικώς επισημασμένες. Δεδομένου ότι και για τις διαμεμβρανικές πρωτεΐνες με δομή α-ελικας 

και δομή β-βαρελιού είχαμε αρκετά μεγάλα σύνολα δεδομένων με επισημασμένα δεδομένα, 

αποφασίσαμε να διαφοροποιήσουμε την ποσότητα των επισημασμένων δεδομένων και να 

συγκρίνουμε την ακρίβεια ταξινόμησης της τυπικής εποπτευόμενης μάθησης των HMMs (χωρίς 
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επισημασμένες αλληλουχίες) έναντι της μεθόδου αυτό-εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί ακολουθίες 

χωρίς επισήμανση. Αυτό έγινε για να προσδιοριστεί η πιθανή επίδραση των μη επισημασμένων 

δεδομένων σε σχέση με τα επισημασμένα δεδομένα, καθώς προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει 

ότι το μέγεθος του συνόλου δεδομένων (επισημασμένες) είναι ζωτικής σημασίας έως ένα βαθμό 

για την επίδοση της μεθόδου πρόβλεψης (Bagos, et al., 2009; Tamposis, et al., 2018).  

 
Εικόνα 19: Αποτελέσματα από τις 10-fold cross validation δοκιμές για την πρόβλεψη 

τομολογίας διαμεμβρανικής πρωτεΐνης μεταβάλλοντας τον αριθμό των επισημασμένων 

δεδομένων. (A1) Διαμεμβρανικές πρωτεΐνες β-βαρελιών (SOV). (A2) Διαμεμβρανικές 

πρωτεΐνες β-βαρελιών (SOV). (A3) Διαμεμβρανικές πρωτεΐνες β-βαρελιών (SOV). (Β1) 
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Διαμεμβρανικές πρωτεΐνες α-ελικών (SOV). (Β2) Διαμεμβρανικές πρωτεΐνες α-ελικών 

(SOV). (Β3) Διαμεμβρανικές πρωτεΐνες α-ελικών (SOV). 

 

Τα αποτελέσματα (Σχήμα 19) έδειξαν ότι η ενσωμάτωση των επισημασμένων και των μη 

επισημασμένων δεδομένων μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ακρίβεια ταξινόμησης. 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των β-βαρελιών, η αύξηση του SOV κυμαίνεται από 0,1% έως 

8,5%, η αύξηση των σωστά προβλεπόμενων τοπολογιών φθάνει το 35% και η αύξηση των σωστά 

προβλεπόμενων καταλοίπων φτάνει το 6,9%. Όσον αφορά τις α-ελικοειδείς πρωτεΐνες (με το 

μεγαλύτερο επισημασμένο σετ), όταν ο αριθμός των επισημασμένων αλληλουχιών υπερβαίνει μια 

ορισμένη ποσότητα, οι ημι-εποπτευόμενες μέθοδοι πετυχαίνουν περίπου την ίδια απόδοση με την 

εποπτευόμενη μάθηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ποσό των επισημασμένων δεδομένων 

είναι αρκετά μεγάλο για να εκπαιδεύσει με ακρίβεια τα HMMs και επιπλέον οι μη επισημασμένες 

ακολουθίες παρέχουν στην μέθοδο πρόβλεψης λίγη επιπλέον βοήθεια. Όταν οι ταξινομητές 

εκπαιδεύονται από μικρές ποσότητες ετικετών δεδομένων, οι τέσσερις μέθοδοι της μάθησης με 

ημι-εποπτεία αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τις τυπικές μεθόδους ελέγχου. 

Πιο συγκεκριμένα, όταν συμπεριλήφθηκαν λιγότερες από 90 ακολουθίες στο σετ εκπαίδευσης, η 

αύξηση του SOV κυμαίνεται από 0,5 έως 3,8%, η αύξηση των σωστά προβλεπόμενων τοπολογιών 

φτάνει το 10% και η αύξηση των σωστά προβλεπόμενων καταλοίπων φτάνει το 1,8 %. Στην 

περίπτωση των πεπτιδίων οδηγητών, το σύνολο δεδομένων με επισημάνσεις ήταν ήδη μικρό, 

επομένως δεν διαφοροποιήσαμε αυτόν τον αριθμό. Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων που λήφθηκαν 

με ημι-εποπτευόμενο τρόπο οδήγησαν σε ακρίβεια ταξινόμησης 100%, ενώ οι εκτιμήσεις που 

βασίζονται στα δεδομένα με επισημάνσεις έφτασαν μόνο την ακρίβεια 83,3%. Η αύξηση του 

κλάσματος των σωστά προβλεπόμενων θέσεων αποκοπής (cleavage sites) κυμαίνεται από 12,5 

έως 25% ανάλογα με τη μέθοδο. Από τις τέσσερις διαφορετικές μεθόδους, παρατηρήσαμε ότι οι 

Μέθοδοι 1, 2 και 3 έχουν ελαφρώς καλύτερη απόδοση από τη Μέθοδο 4 η οποία χρησιμοποιεί 

μόνο τα μη επισημασμένα δεδομένα που η αξιοπιστία τους ξεπερνάει ένα ορισμένο όριο 

(κατώφλι). 

Επιπλέον αξιολογήσαμε την επίδραση της μεταβολής της ποσότητας των μη επισημασμένων 

δεδομένων. Επιλέξαμε να διατηρήσουμε έναν σταθερό και μικρό αριθμό επισημασμένων 

αλληλουχιών (25 για πρωτεΐνες μεμβράνης β-βαρελιών και 20 για α-ελικοειδή) αλλάζοντας τον 

αριθμό των μη επισημασμένων. Γενικά, αναμενόταν ότι το μέγεθος του μη επισημασμένου 

συνόλου δεδομένων θα διαδραματίσει κάποιο ρόλο, αλλά θέλαμε να προσδιορίσουμε ποσοτικά το 

αποτέλεσμά του, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις διαφορετικές ιδιότητες των εφαρμοζόμενων 

μεθόδων. Η Εικόνα 20 δείχνει ότι, στην περίπτωση των πρωτεϊνών β-βαρελιού, ακόμη και με 

περισσότερες από 100 αλληλουχίες στο σύνολο δεδομένων, οι μέθοδοι 1-3 που χρησιμοποιούν 

όλες τις μη επισημασμένες αλληλουχίες μπορούν να αυξήσουν την ακρίβεια από 75,5% σε σχεδόν 

83% πριν φτάσει σε ένα σταθερό όριο απόδοσης. Ωστόσο, η μέθοδος 4 απαιτεί μεγαλύτερα 

σύνολα δεδομένων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι βρίσκονται τα πιο σίγουρα παραδείγματα. 

Για τις πρωτεΐνες α-ελικοειδούς μεμβράνης, ο αντίστοιχος αριθμός στον οποίο εμφανίζεται το 
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σταθερό όριο απόδοσης είναι μάλλον υψηλό (300 ακολουθίες), αλλά, σε αυτή την περίπτωση, 

όλες οι προτεινόμενες μέθοδοι έχουν παρόμοια συμπεριφορά. 

 

Εικόνα 20: Ακρίβεια ταξινόμησης, μεταβάλλοντας τον αριθμό των μη επισημασμένων 

ακολουθιών A. Διαμεμβρανικές πρωτεΐνες β-βαρελιών. Β. Διαμεμβρανικές πρωτεΐνες α-

ελικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6. JUCHMME: Εργαλείο για την ανάλυση Βιολογικών 

ακολουθιών  
 

 

Το JUCHMME είναι ένα πακέτο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει 

τη δυνατότητα σε ερευνητές που θέλουν να εργαστούν με προσαρμοσμένα Hidden Markov 

Models (HMMs) που χρησιμοποιούν διακριτό αλφάβητο συμβόλων. Το JUCHMME 

περιλαμβάνει μια πληθώρα αλγορίθμων με αρκετές πρόσθετες λειτουργίες (που δεν είναι 

διαθέσιμες σε τρέχουσες βιβλιοθήκες HMM) και μια σειρά από επεκτάσεις των HMMs που 

επιτρέπουν την εύκολη κατασκευή και αξιολόγηση προσαρμοσμένων (από τον χρήστη) HMMs,. 

Το JUCHMME είναι γραμμένο σε Java και υλοποιεί ένα καθορισμένο από το χρήστη HMM 

χρησιμοποιώντας απλά αρχεία κειμένου για την παραμετροποίηση του και θα μπορούσε να 

αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την ερευνητική κοινότητα 

Διαθεσιμότητα: Το JUCHMME έχει υλοποιηθεί στη γλώσσα προγραμματισμού Java και 

διατίθεται υπό την Άδεια GNU. Το λογισμικό, ο πηγαίος κώδικας, η τεκμηρίωση και τα 

παραδείγματα είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους : 

https://github.com/pbagos/juchmme 

http://www.compgen.org/tools/juchmme 

 

6.1 Εισαγωγή 

Από την πρώτη εφαρμογή των μοντέλων Hidden Markov Models (HMMs) σε βιολογικές 

ακολουθίες στη δεκαετία του 1980, τα HMMS έχουν καταστεί θεμελιώδες εργαλείο στη 

βιοπληροφορική. Αυτό οφείλεται στην ισχυρή στατιστική τους θεμελίωση, την εννοιολογική 

απλότητα και την ελαχιστοποίηση που επιτρέπει στους ερευνητές να τις προσαρμόζουν ώστε να 

ταιριάζουν σε ποικίλα προβλήματα ταξινόμησης. Ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος τύπος 

HMM είναι τα λεγόμενα προφίλ (profile) Hidden Markov Models (pHMM) (Eddy, 1998), το οποίο 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την περίπτωση της πολλαπλής στοίχισης ακολουθιών και την 

ανίχνευση απομακρυσμένων ομολογιών. Τα εργαλεία που βασίζονται σε pHMM όπως το 
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HMMER και το SAM (Hughey and Krogh, 1996) χρησιμοποιούνται συστηματικά από χιλιάδες 

ερευνητές σε όλο τον κόσμο. 

Ωστόσο, για άλλες εφαρμογές στην ανάλυση βιολογικής ακολουθίας, προκύπτει η ανάγκη για 

HMMs με προσαρμοσμένη αρχιτεκτονική. Για αυτές τις εφαρμογές, ο σχεδιασμός του μοντέλου 

μπορεί να είναι χρονοβόρος, επομένως είναι απαραίτητα εργαλεία λογισμικού που επιτρέπουν την 

εύκολη υλοποίηση των HMMs με αυθαίρετες και καθορισμένες από το χρήστη τοπολογίες. Ο 

γενικός στόχος αυτής της εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός εργαλείου ανοιχτού κώδικα JUCHMME 

το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα για την κατασκευή προσαρμοσμένων HMMs 

χρησιμοποιώντας την πληρέστερη συλλογή αλγορίθμων. Το λογισμικό αναπτύσσεται τα 

τελευταία χρόνια και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμες εφαρμογές στην ανάλυση πρωτεϊνικών 

ακολουθιών, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης των διαμεμβρανικών α-ελίκων (Bagos, et al., 

2006), της πρόγνωση των διαμεμβρανικών β-βαρελιών (Bagos, et al., 2004; Tsirigos, et al., 2016), 

της πρόβλεψης των θέσεων αποκοπής των πεπτιδίων οδηγητών βακτηρίων (Bagos, et al., 2008), 

της πρόβλεψης των πεπτιδίων οδηγητών στα αρχαία (Bagos, et al., 2009), της πρόβλεψης των 

λιποπρωτεϊνών από θετικά κατά Gram Βακτήρια (Bagos, et al., 2010), πρόγνωση τόσο στην 

περίπτωση της διαμεμβρανικής τοπολογίας, όσο και στην περίπτωση των θέσεων γλυκοζυλίωσης 

και φωσφορυλίωσης (Tsaousis, et al., 2014) και την πρόγνωσης της υποκυτταρικής θέσης των 

πρωτεϊνών στα βακτήρια (Litou, et al., 2008). Αυτές οι μέθοδοι (που τώρα διαθέτουμε μέσω του 

JUCHMME) δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν εύκολα χωρίς τη χρήση αυτού του εργαλείου, 

αφού αυτό θα απαιτούσε τα διαφορετικά επιμέρους μοντέλα που αντιστοιχούσαν στις ετικέτες να 

εκπαιδεύονται ξεχωριστά και στη συνέχεια τα υπο-μοντέλα έπρεπε να συνδυαστούν με αυθαίρετες 

μεταβάσεις. Η προσέγγιση CHMM που απαιτεί ετικέτες δεν είναι μόνο πιο κομψή, αλλά 

προσφέρει επίσης τις μεθόδους CML με τους συναφείς αλγόριθμους που μπορούν να 

εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά τα μοντέλα. 

Το JUCHMME: ακρωνύμιο για το Java Utility for Class Hidden Markov Models and Extensions, 

είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε για ανάλυση βιολογικών ακολουθιών με τα εξής 

χαρακτήριστικά: 

Ευελιξία: Ευκολία στη χρήση και προσαρμογή για διάφορα προβλήματα. Ο χρήστης μπορεί να 

δημιουργήσει μοντέλα οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής και οποιοδήποτε αλφάβητο (DNA, 

πρωτεΐνη ή άλλο), χωρίς να απαιτεί δυνατότητες προγραμματισμού (όλες οι απαιτούμενες 

ρυθμίσεις ορίζονται σε ένα αρχείο παραμέτρων). 

Μέθοδοι Εκπαίδευσης: Το JUCHMME ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα αλγορίθμων εκπαίδευσης 

για HMMs για επισημασμένες ακολουθίες.  

Αποκωδικοποίηση: Ένα ευρύ φάσμα αλγορίθμων αποκωδικοποίησης ενσωματώνονται όπως 

Viterbi, Ν-Best (Krogh, 1997), posterior–Viterbi (Fariselli, et al., 2005) και Optimal 

Accuracy Posterior Decoder (Käll, et al., 2005). Επιπλέον, προσφέρεται αποκωδικοποίηση 

για μερικώς επισημασμένα δεδομένα με όλους τους τροποποιημένους αλγορίθμους ώστε 

να επιτρέπεται η ενσωμάτωση πειραματικών πληροφοριών (Bagos, et al., 2006). 
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Διαδικασίες Εκπαίδευσης: Περιέχει ενσωματωμένες διαδικασίες δημιουργίας και αξιολόγησης 

μοντέλων, όπως επιλογές για ανεξάρτητες δοκιμές, δοκιμές self-consistency, δοκιμές 

jacknife, k-fold cross-validation και early stopping. Όλοι οι αλγόριθμοι πρόβλεψης 

περιλαμβάνουν επίσης κατάλληλα μέτρα αξιοπιστίας (Melen, et al., 2003) και δείκτες 

απόδοσης που έχουν ευρέως χρησιμοποιηθεί (Baldi, et al., 2000; Zemla, et al., 1999) (όπως 

ο συντελεστής συσχέτισης, Q, ή SOV). 

HMM Επεκτάσεις: Για να ξεπεραστούν οι τυποποιημένοι περιορισμοί των HMM και Class HMM, 

έχουν αναπτυχθεί αρκετές επεκτάσεις όπως τα segmental k-means (Viterbi training) για 

επισημασμένες ακολουθίες τόσο για τη μέγιστη πιθανοφάνεια (ML) όσο και για την 

δεσμευμένη μέγιστη πιθανοφάνεια (CML), Κρυφά Νευρωνικά Δίκτυα - Hidden Neural 

Networks (HNNs), μοντέλα που εξαρτώνται από προηγούμενες παρατηρήσεις (Tamposis, 

et al., 2018) και μια μέθοδο για ημι-εποπτευόμενη εκμάθηση των HMM που μπορεί να 

ενσωματώνει επισημασμένα, μη επισημασμένα και μερικώς επισημασμένα δεδομένα (ημι-

εποπτευόμενη μάθηση) (Tamposis, et al., 2018). 

6.2 Μεθοδολογία 

Το JUCHMME μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ενός ευρέος φάσματος HMMs 
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Εικόνα 21: Διάγραμμα ροής ολόκληρης της διαδικασίας. 
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6.3 Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά 

Το JUCHMME παρέχει μια απλή και εύχρηστη μορφή διαχείρισης των παραμέτρων, τον ορισμό 

και τις πιθανότητες του μοντέλου μέσω απλών αρχείων εισαγωγής κειμένου. 

 

6.3.1 Μέθοδοι προσδιορισμού των αρχικών πιθανοτήτων του HMM 

Το JUCHMME παρέχει μια ευέλικτη λειτουργικότητα για την παραμετροποίηση/προετοιμασία 

των πιθανοτήτων μετάβασης, εκπομπών και βαρών των Νευρωνικών Δικτύων. Οι πιθανότητες 

μετάβασης αποτελούν υποχρεωτική παράμετρο και πρέπει να παρέχονται ως είσοδος δεδομένου 

επειδή περιγράφουν το ίδιο το μοντέλο. Στον πίνακα αρχικών πιθανοτήτων μετάβασης, οι μη 

μηδενικές καταχωρίσεις ορίζουν τις επιτρεπόμενες μεταβάσεις μεταξύ των καταστάσεων και έτσι 

καθορίζουν την αρχιτεκτονική του μοντέλου. Οι πιθανότητες εκπομπής αποτελούν προαιρετική 

επιλογή (ειδικά στην περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ένας HNN) και απαιτούνται 

στην περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει από τις ρυθμίσεις του συστήματος να 

χρησιμοποιηθούν οι παράμετροι από εξωτερικό αρχείο. Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει στις 

ρυθμίσεις διαμόρφωσης εάν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τυχαίες ή ομοιόμορφες τιμές για τις 

πιθανότητες μετάβασης ή εκπομπής. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την αρχικοποίησή 

των πιθανοτήτων χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Viterbi λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα 

εκπαίδευσης (αυτή είναι η προτεινόμενη επιλογή για εφαρμογές πραγματικής ζωής). 

 

6.3.2 Tying 

Μια άλλη δυνατότητα ονομάζεται tying (ή κοινή χρήση παραμέτρων), η οποία χρησιμοποιείται 

εκτεταμένα στην αναγνώριση ομιλίας (η ίδια τεχνική ονομάζεται "sharing weight" για νευρωνικά 

δίκτυα). Η μέθοδος tying δύο καταστάσεων σημαίνει ότι οι πιθανότητες εκπομπών είναι πάντα 

ίδιες στις δύο καταστάσεις. Για να διατηρήσουμε τον αριθμό των παραμέτρων σε ένα λογικό 

επίπεδο, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τη σύνδεση, όπως συμβαίνει συνήθως σε εξαρτώμενη 

από το περιβάλλον μοντελοποίηση με τα πρότυπα HMMs. Για παράδειγμα, εάν το σύμβολο Μ 

διαμορφώνεται ως τμήμα αριστερού πλαισίου (M) και ένα τμήμα πυρήνα (m), θα μπορούσαμε να 

συνδέσουμε τα δίκτυα αντιστοίχισης μεταξύ των "καταστάσεων πυρήνα" σε όλα τα υπο-μοντέλα 

(m, M) σύμβολο (M). Αυτό θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό των παραμέτρων. 

 

6.3.3 Εκπαίδευση 

Το JUCHMME παρέχει διάφορους αλγορίθμους για την εκτίμηση των παραμέτρων κατά την 

φάση της εκπαίδευσης: ο αλγόριθμος Baum-Welch (γνωστός και ως forward-backward), που είναι 

μια ειδικότερη περίπτωση του αλγόριθμου Expectation – Maximization (EM), χρησιμοποιείται 
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τόσο για την εκτίμηση της μέγιστης πιθανοφάνειας (ML) όσο και για την δεσμευμένη μέγιστη 

πιθανοφάνεια (CML), ο αλγόριθμος Viterbi training ή αλλιώς Segmental k-means και την μέθοδο 

Gradient Descent για τη δεσμευμένη μέγιστη πιθανοφάνεια (CML). 

 

Εικόνα 22: Διάγραμμα ροής της διαδικασίας Εκπαίδευσης. 

 

Τα τυπικά HMMs συνήθως εκπαιδεύονται από το κριτήριο της μέγιστης πιθανοφάνειας (ML) 

χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Baum-Welch (Durbin, et al., 1998; Rabiner, 1989). Η 

μεγιστοποίηση του P(x|θ) αντιστοιχεί σε μέθοδος χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning). Το 

JUCHMME εφαρμόζει επίσης τον αλγόριθμο gradient-descent που προτάθηκε από τους Baldi και 

Chauvin (Baldi and Chauvin, 1994) και τον αλγόριθμο Segmental k-mean, επίσης γνωστός ως 

αλγόριθμος Viterbi Training (Juang and Rabiner, 1990). Στις περισσότερες βιολογικές εφαρμογές, 

η χρήση επισημασμένων ακολουθιών για εκπαίδευση είναι σκόπιμη. Σε αυτά τα μοντέλα, κάθε 

αλληλουχία αμινοξέων x συνοδεύεται από μια ακολουθία ετικετών y. Ο Krogh ονόμασε αυτό το 
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μοντέλο Class HMM (CHMM) και πρότεινε απλές τροποποιήσεις των αλγόριθμων Forward και 

Backward (Krogh, 1994). Η πιθανότητα να μεγιστοποιηθούν σε τέτοιες καταστάσεις (μέθοδος με 

επίβλεψη - supervised learning) θα μπορούσε να είναι η από κοινού πιθανότητα των ακολουθιών 

και των σημάνσεων δεδομένου του μοντέλο P(x,y|θ), που αντιστοιχεί στην εκπαίδευση ML, ή 

στην πιθανότητα των ετικετών με δεδομένες τις ακολουθίες, P(y|x,θ), που αντιστοιχεί στην 

εκτίμηση της δεσμευμένης μέγιστης πιθανότητας (CML) (Krogh, 1997). Οι αλγόριθμοι 

βασισμένοι σε gradient-descent που είναι απαραίτητοι για αυτά τα μοντέλα υλοποιούνται 

χρησιμοποιώντας διάφορες ευριστικές (heuristics) για γρήγορη και ισχυρή σύγκλιση (Bagos, et 

al., 2004), συμπεριλαμβανομένου του προσαρμοστικού μεγέθους βημάτων και του αλγόριθμου 

resilient back-propagation (RPROP). Για περισσότερη ανάλυση μπορείτε να δείτε τo Κεφάλαιo 2. 

 

6.3.4 Αποκωδικοποίηση 

Το εργαλείο υλοποιεί επίσης μια μεγάλη συλλογή αλγόριθμων αποκωδικοποίησης όπως ο Viterbi, 

Posterior-Viterbi (Fariselli, et al., 2005), N-Best (Krogh, 1997) και Optimal Accuracy Posterior 

Decoder (Käll, et al., 2005). Επιπλέον, είναι επίσης διαθέσιμες τροποποιήσεις των αλγορίθμων 

αποκωδικοποίησης που επιτρέπουν περιορισμένες προβλέψεις (constrained predictions) (Bagos, 

et al., 2006). Αυτά μπορεί να είναι χρήσιμα όταν κάποιος επιθυμεί να ενσωματώσει κάποια 

προηγούμενη γνώση, όπως οι πειραματικά παραγόμενες πληροφορίες, στη διαδικασία πρόβλεψης. 

Για περισσότερη ανάλυση μπορείτε να δείτε τα Κεφάλαια 2 και 3. 

 

Εικόνα 23: Διάγραμμα ροής της διαδικασίας Αποκωδικοποίησης. 
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6.3.5 Ενσωμάτωση πειραματικής πληροφορίας (Constrained predictions) 

Σε διάφορα βιολογικά προβλήματα, όπως στην περίπτωση της πρόγνωσης των διαμεμβρανικών 

πρωτεϊνών, είναι γνωστό ότι η ενσωμάτωση πειραματικά προσδιορισμένης πληροφορίας σχετικά 

με την τοπολογία θα βελτίωνε την απόδοση της προγνωστικής μεθόδου. Μια αντίστοιχη 

προσπάθεια να αναλυθεί και να αναπτυχθεί μια απλή μέθοδος που επιτρέπει την ενσωμάτωση 

προηγούμενων πληροφοριών για την τοπολογία κατά την εκτέλεση μιας περιορισμένης 

πρόβλεψης έγινε από τους (Bagos, et al., 2006; Krogh, et al., 2001). Οι τροποποιήσεις που 

χρειάζονται είναι ανάλογες με τις τροποποιήσεις που επιτρέπουν την εκπαίδευση με 

επισημασμένες ακολουθίες, με τη διαφορά ότι εδώ χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της 

αποκωδικοποίησης, 

Κατ’ αρχάς ορίζουμε την έννοια της πληροφορίας (information) ω, η οποία αποτελείται από 

1≤r≤L κατάλοιπα της ακολουθίας x, για τα οποία γνωρίζουμε την ακριβή πειραματικώς 

προσδιορισμένη τοπολογία και κατά συνέπεια την επισήμανση. Σύμφωνα με αυτή την ορολογία, 

το σύνολο των κατάλοιπων με a priori γνωστές ετικέτες ωr, είναι ένα υποσύνολο του συνόλου I = 

(1,2, ..., L) που ορίζεται από τα κατάλοιπα της ακολουθίας. Οι ετικέτες ωi πρέπει να ανήκουν στο 

ίδιο σύνολο ετικετών που ορίζονται στην αρχιτεκτονική του μοντέλου. 

 

Αλγόριθμος 6.1: τροποποιημένος Αλγόριθμος Forward 
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Αλγόριθμος 6.2: τροποποιημένος Αλγόριθμος Backward 
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Εκτός από τους αλγόριθμους forward και backward που υπολογίζουν την πιθανοφάνεια, με τον 

ίδιο ακριβώς τρόπο τροποποιούνται και όλοι οι αλγόριθμοι αποκωδικοποίησης που είδαμε στο 

κεφάλαιο 2. 
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Αλγόριθμος 6.3: τροποποιημένος Αλγόριθμος Viterbi 
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Αλγόριθμος 6.4: τροποποιημένος Αλγόριθμος 1-best 
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Αλγόριθμος 6.5: τροποποιημένος Αλγόριθμος Posterior-Viterbi 
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Αλγόριθμος 6.6: τροποποιημένος Αλγόριθμος Optimal Accuracy Posterior Decoder 
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6.3.6 εκ των προτέρων (prior) πιθανότητες 

Το JUCHMME παρέχει έναν πολύ ευέλικτο τρόπο για την ενσωμάτωση εκ των προτέρων 

(prior) πιθανοτήτων κατά μήκος των ακολουθιών εισόδου στη διαδικασία πρόβλεψης. Ο 

χρήστης μπορεί να ορίσει μια χαρτογράφηση μεταξύ των ετικετών των καταστάσεων στο 

HMM και των διαφόρων τύπων προηγούμενων πληροφοριών. Αυτό εφαρμόστηκε με την 

προσθήκη θορύβου στις παραμέτρους του μοντέλου και στη συνέχεια τη μείωση του 

επιπέδου αυτού του θορύβου με προηγούμενη τιμή ανά επανάληψη. Για την περίπτωση των 

μεταβάσεων (transtitions), ένα προαιρετικό χαρακτηριστικό ορίζεται (PRIOR_TRANS) το 

οποίο δέχεται μια εκ των προτέρων πιθανότητα στο πεδίο [0 : 1]. Για την περίπτωση των 

εκπομπών (emissions), ορίζεται μια εκ των προτέρων πιθανότητα για κάθε σύμβολο στις 

παραμέτρους του μοντέλου. Το σύστημα φροντίζει για τη σωστή εξομάλυνση των 

προηγούμενων πιθανοτήτων (κανονικοποίηση).  

 

6.3.7 Refine 

Μια τεχνική για την προσαρμογή των άθικτων ορίων στα δεδομένα εκπαίδευσης είναι να 

«αραιώσουν» τις ετικέτες με την απομάκρυνση μερικών καταστάσεων σε κάθε όριο της 

ετικέτας (δηλαδή μεταξύ βρόχου και μεμβράνης όσον αφορά τις μεμβρανικές πρωτεΐνες) 

προκειμένου να επιτραπεί κάποια ελευθερία στην επιλογή της κατάστασης και στη διόρθωση 

των εσφαλμένων περιοχών. Μετά την εκτίμηση ενός αρχικού μοντέλου, οι ετικέτες των 

ακολουθιών αφαιρούνται σε μια περιοχή που περιβάλλει ένα πλήθος κατάλοιπων (δηλ. σε 

κάθε κατεύθυνση του άκρου ενός τμήματος που εκτείνεται στην μεμβράνη) και 

πραγματοποιούνται προβλέψεις από τις επανα-επισημασμένες ακολουθίες χρησιμοποιώντας 

τον τροποποιημένο αλγόριθμο Viterbi που παρουσιάστηκε παραπάνω και το μοντέλο που 

εκτιμήθηκε από το προηγούμενο βήμα. Αυτό δίνει μια νέα επισήμανση σύμφωνη με τη 

συνολική δομή της πρωτεΐνης, αλλά με τα ακριβή όρια που μετακινήθηκαν έτσι ώστε να 

ταιριάζει καλύτερα στο μοντέλο. 
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Εικόνα 24: Ροή εργασίας της μεθόδου Refine. Οι γραμμές μετά την επικεφαλίδα της 

ακολουθίας δείχνουν την επισήμανση της ακολουθίας. Το δεύτερο μέρος δείχνει την 

επισήμανση αφού τα όρια δεν έχουν επισημανθεί με 3 κατάλοιπα σε κάθε πλευρά (οι μη 

επισημασμένες θέσεις υποδεικνύονται με "-").  

 

6.3.8 Μέτρα εκτίμησης της αξιοπιστίας των μεθόδων 

Για να μπορέσουμε να μετρήσουμε την αξιοπιστία των μεθόδων πρόγνωσης εφαρμόσαμε 

διάφορα μέτρα. Συνεπώς, όλοι οι αλγόριθμοι πρόβλεψης ενσωματώνουν τα αντίστοιχα μέτρα 

αξιοπιστίας που έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία (Baldi, et al., 2000). Τα περισσότερα από 

αυτά ισχύουν για την κατάταξη ακολουθιών σε κατηγορίες. Αρχικά τα δεδομένα μπορούν να 

αναπαρασταθούν με ένα πίνακα συνάφειας(contingency tables) όπου στην πιο απλή 

περίπτωση ενός πίνακα συνάφειας είναι ο πίνακας 2x2 που προκύπτει από την ταξινόμηση 

των κατηγοριών δύο δίτιμων κατηγορικών μεταβλητών. Με αυτόν τον τρόπο, συμβολίζουμε 

με TP (True Positives) τον αριθμό των αληθώς θετικά προσδιορισμένων καταλοίπων, TN 

(True Negatives) τον αριθμό των αληθώς αρνητικά προσδιορισμένων καταλοίπων, FN (False 

Negatives) τον αριθμό των ψευδώς αρνητικά προσδιορισμένων καταλοίπων και FP (False 

Positives) τον αριθμό των ψευδώς θετικά προσδιορισμένων καταλοίπων. Στην περίπτωση 

της κατάταξης των ακολουθιών, οι παρατηρήσεις δεν είναι τα κατάλοιπα αλλά ολόκληρες οι 

πρωτεΐνες.  

Για μετρήσεις ακρίβειας στην περίπτωση μεθόδων πρόβλεψης πρωτεϊνών μεμβράνης (π.χ. 

HMM-TM και PRED-TMBB2) χρησιμοποιήσαμε το κλάσμα των σωστά προβλεπόμενων 

κατάλοιπων, με την πρόγνωση να έχει αναχθεί σε δύο κατηγορίες (διαμεμβρανικά/μη-
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διαμεμβρανικά) (Q2), το κλάσμα των πρωτεϊνών με σωστά προβλεπόμενες τοπολογίες, το 

μέτρο επικάλυψης τμημάτων (segment overlap – SOV) (Zemla, et al., 1999), το οποίο 

θεωρείται ο πιο αξιόπιστος δείκτης της προγνωστικής ικανότητας των μεθόδων πρόγνωσης 

δευτεροταγούς δομής. Το μέτρο SOV βασίζεται στη μέση επικάλυψη μεταξύ των 

παρατηρούμενων και των προβλεπόμενων τμημάτων. Εξίσου σημαντικό αποτελεί και ο 

συντελεστής συσχέτισης Mathews (MCC) (Matthews, 1975) που συνοψίζει σε ένα μόνο 

μέτρο τα αληθώς θετικά (TP), τα ψευδώς θετικά (FP), τα αληθώς αρνητικά (TN)). Σε άλλες 

περιπτώσεις, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αρχείο εξόδου από την φάση της 

αποκωδικοποίησης για να εφαρμόσουν τα δικά τους μέτρα ή τροποποιώντας ή 

αναπτύσσοντας τον δικό τους κώδικα μέσα στο εργαλείο.  

 

6.3.9 Γεννήτρια τυχαίων ακολουθιών (Random Sequences Generator) 

Μέθοδος που έχει σχεδιαστεί για να παράγει μια ή περισσότερες τυχαίες ακολουθίες 

σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο μοντέλο. 

 

6.3.10 Παραλληλοποίηση (Multithreaded parallelization) 

Το JUCHMME έχει σχεδιαστεί να εκμεταλλεύεται την ύπαρξη πολλαπλών επεξεργαστών και 

υποστηρίζει την παραλληλοποίηση χρησιμοποιώντας το Java Fork-Join Framework. Από 

προεπιλογή, το πρόγραμμά μας θα χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πυρήνες στο 

μηχάνημά σας. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τον αριθμό των πυρήνων που κάθε διαδικασία 

JUCHMME θα χρησιμοποιήσει για τον υπολογισμό και να απενεργοποιήσει την λειτουργία της 

παραλληλοποίησης στο αρχείο ρυθμίσεων.  

 

6.3.11 Μέθοδοι Ελέγχου  

Ένα κρίσιμο σημείο στην διαδικασία κατασκευής μια μεθόδου πρόγνωσης είναι η αξιολόγηση 

της. Εφόσον γίνει η συγκέντρωση των δεδομένων εκπαίδευσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

κάποια μεθοδολογία για την εκπαίδευση και τον έλεγχο της μεθόδου πρόγνωσης. Γι’ αυτό το λόγο 

το JUCHMME υποστηρίζει τις παρακάτω μεθόδους ελέγχου. 

 

Self-consistency 

Ο πιο απλός τρόπος να ελεγχθεί η απόδοση είναι τα ταξινομημένα δεδομένα που διαθέτουμε να 

μοιραστούν σε δύο χωριστά σύνολα: το σύνολο εκπαίδευσης (training set) και το σύνολο ελέγχου 

(test set). Το μοντέλο εκπαιδεύεται με βάση τα δεδομένα του συνόλου εκπαίδευσης, και 

λαμβάνουμε τις εκτιμήσεις του για τα παραδείγματα του συνόλου ελέγχου. Συγκρίνοντας τις 
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εκτιμήσεις του μοντέλου με τις σωστές προβλέψεις, υπολογίζουμε το μέτρο της απόδοσης του 

μοντέλου. Αυτή η μέθοδος ενδέχεται να δώσει μεροληπτικά αποτελέσματα καθώς υπάρχει ο 

κίνδυνος της υπερ-προσαρμογής (over-fitting) δηλαδή να «εκπαιδευτεί» αρκετά καλά από το 

σύνολο εκπαίδευσης αλλά να μην αποδίδει καλά σε νέα δεδομένα. 

 

k-fold Cross-Validation 

Μια εναλλακτική μέθοδος πετυχαίνει να χρησιμοποιούνται όλα τα δεδομένα του διαθέσιμου 

συνόλου δεδομένων ως δεδομένα εκπαίδευσης και δεδομένα ελέγχου, σε διαφορετικές φάσεις, 

εξασφαλίζοντας όμως ότι στο ίδιο πείραμα δεν θα χρησιμοποιηθούν γνωστά στο μοντέλο 

δεδομένα ως δεδομένα ελέγχου. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται k-fold cross-validation (Kohavi, 

1995) και λειτουργεί ως εξής: 

1. Επιλέγεται θετικός ακέραιος k, και το σύνολο δεδομένων χωρίζεται σε k υποσύνολα 

ίσου μεγέθους. 

2. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται k φορές, όπου σε κάθε επανάληψη, ένα από τα k 

υποσύνολα του συνόλου δεδομένων χρησιμοποιείται ως σύνολο ελέγχου, ενώ τα 

εναπομείναντα υποσύνολα χρησιμοποιούνται ως σύνολο εκπαίδευσης. Σε κάθε 

επανάληψη μετριέται το μέτρο της απόδοσης χωρίς καμία ακολουθία να έχει 

χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή της μεθόδου με την οποία έγινε η πρόβλεψη. 

3. Εφόσον, ολοκληρωθούν οι k επαναλήψεις, το συνολικό μέτρο απόδοσης είναι ο μέσος 

όρος των μέτρων που προέκυψαν. 

Ένα θέμα αποτελεί η κατάλληλη επιλογή της τιμής του k. Η τιμή αυτή θα πρέπει να μην είναι τόσο 

μεγάλη ώστε το μέγεθος του συνόλου ελέγχου να είναι πολύ μικρό (αυτό έχει μέγεθος το 1/k των 

συνολικών δεδομένων). Επίσης, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του k τόσο περισσότερο χρόνο θα 

διαρκεί η εκτέλεση των δοκιμών, αφού γίνονται k δοκιμές. 

 

Jackknife 

Μια παραλλαγή της παραπάνω μεθόδου η οποία όμως απαιτεί περισσότερους υπολογισμούς, είναι 

η μέθοδος Jackknife όπου το k επιλέγεται να είναι ίσο με μέγεθος του συνόλου εκπαίδευσης, με 

αποτέλεσμα το κάθε υποσύνολο να έχει μέγεθος ίσο με ένα. Γενικά σε σύνολα με μέτριο μέγεθος 

η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέγεται γιατί κάθε φορά το σύνολο εκπαίδευσης είναι όσο μεγαλύτερο 

γίνεται. Σε περιπτώσεις που έχουμε μεγάλο σύνολο δεδομένων ή η μέθοδος είναι αργή δεν 

προτείνεται η εφαρμογή του. 
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6.4 Μια σύγκριση των εργαλείων HMM 

 

Πίνακας 12. Σύγκριση χαρακτηριστικών που διατίθενται σε διαφορετικά πακέτα για HMM.  
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Types of models        

 Class HMM for Labeled Sequences (CHMM) ✓ ✓     ✓ 
 Hidden Neural Networks (HNN) ✓       

 Higher order emissions or transitions (HOHMM, PHMM, HMMSDO) ✓   ✓ ✓   

 pair-HMMs     ✓ ✓  

 Generalized HMMs (GHMM)     ✓ ✓  

 Inhomogeneous chains     ✓   

 Continuous emissions    ✓    

 Silent states    ✓   ✓ 

 Multiple emissions, Joint emissions, Lexical transitions    ✓    

Training Algorithms        

 Conditional Maximum Likelihood (CML) training ✓      ✓ 

 Gradient-descent training (including RPROP) ✓       

 Viterbi Training ✓ ✓      

 Semi-supervised learning (SSL) ✓       

 Linear-memory Baum-Welch training      ✓  

 Linear-memory Viterbi training      ✓  

Decoding Algorithms 
       

 Optimal Accuracy Posterior Decoding ✓       

 N-best decoding ✓ ✓  ✓    

 Posterior-Viterbi decoding ✓ ✓ ✓     
 Constrained decoding ✓       

 Stochastic decoding    ✓    

 Linear-memory posterior sampling       ✓  

 Hirschberg decoding algorithm      ✓  

Utilities 
       

 Parameter tying (emission sharing) ✓  ✓     
 Random Sequences Generator ✓  ✓     
 Multithreaded parallelization ✓       

 Can handle MSAs or profiles       ✓ 

 Modular architecture for model design       ✓ 

 Other Utilities (jackknife test, k–fold cross-validation, early stopping) ✓       
   Documentation ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Μια σύγκριση του JUCHMME με τα άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως το modhmm (Viklund 

and Elofsson, 2003), το MAMOT (Schütz and Delorenzi, 2008), το HMMConverter (Lam 

and Meyer, 2009), το HMMoC (Lunter, 2007) και το StochHMM (Lott and Korf, 2014) 

παρέχεται στον παραπάνω Πίνακα. 

Εν συντομία, το JUCHMME εφαρμόζει το ευρύτερο φάσμα αλγορίθμων εκπαίδευσης και 

αποκωδικοποίησης για τα HMM. Ειδικότερα, συγκαταλέγεται στις λίγες υλοποιήσεις που 

μπορούν να χειριστούν CHMMs που μπορούν να εκπαιδευτούν με ML ή CML, χρησιμοποιώντας 

αλγορίθμους για γρήγορη και ισχυρή σύγκλιση και είναι, κατά την άποψή μας, η μόνη διαθέσιμη 

στο κοινό εφαρμογή HNNs και ημι-εποπτευόμενων αλγορίθμων μάθησης για HMMs. Σε αντίθεση 

με άλλα εργαλεία, το JUCHMME είναι φιλικό προς το χρήστη, καθώς επιτρέπει την πλήρη 

παραμετροποίηση μέσω ενός αρχείου διαμόρφωσης, χωρίς να απαιτεί δεξιότητες 

προγραμματισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήσαμε μια σύγκριση ενάντια στο StochHMM, στη φάση 

αποκωδικοποίησης. Τόσο το JUCHMME όσο και το StochHMM επιτρέπουν την κατασκευή ενός 

απλού μοντέλου όπως το μοντέλο Dishonest Casino και το μοντέλο CpG Island. Το StochHMM 

δεν υποστηρίζει HMMs με ετικέτες (CHMM), οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

δημιουργήσει μια μέθοδο πρόβλεψης όπως το PRED-TMBB ή το PRED-TAT, αλλά αυτό δεν έχει 

σημασία όταν κάποιος θέλει απλά να πραγματοποιήσει αποκωδικοποίηση, έτσι τα μοντέλα PRED-

TMBB και PRED-TAT τροποποιήθηκαν για να τρέξουν με αυτό το λογισμικό. Σε γενικές 

γραμμές, και τα δύο εργαλεία προσφέρουν έναν εύκολο και απλό τρόπο για την κατασκευή ενός 

νέου μοντέλου και, ως εκ τούτου, μπορεί κανείς να πει ότι το μέγεθος της εργασίας που απαιτείται 

για την κατασκευή ενός νέου μοντέλου είναι μικρό και στις δύο περιπτώσεις. 

Το εργαλείο υλοποιήθηκε εξαρχής στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Το βασικό μειονέκτημα, 

είναι ότι σαν γλώσσα είναι γενικά πιο αργή π.χ. από την γλώσσα C ή C++, κάτι που σχολιάστηκε 

και από τους reviewers κατά την αξιολόγηση του. Παρά το γεγονός ότι γράφτηκε σε JAVA, το 

JUCHMME είναι αρκετά γρήγορο, ειδικά όσον αφορά τα μεγάλα μοντέλα και με την χρήση της 

παραλληλοποίησης, αυξάνει περαιτέρω την ταχύτητα. Από την σύγκριση, τα αποτελέσματα 

υποδηλώνουν ότι το StochHMM είναι σχεδόν 2-10 φορές γρηγορότερο όταν πρόκειται για μικρά 

μοντέλα (δηλ. 2-10 καταστάσεις), ανάλογα με τον αριθμό των ακολουθιών εισόδου. Το 

JUCHMME κλείνει το κενό όταν χρησιμοποιείται η παραλληλοποίηση, ειδικά για μεγάλο αριθμό 

ακολουθιών και σε μεγάλο βαθμό υπερισχύει του StochHMM όταν πρόκειται για μεγάλα μοντέλα 

(>60 καταστάσεις) όπως μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε προβλήματα βιοπληροφορικής. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις, το JUCHMME είναι σχεδόν 3 φορές ταχύτερο και η παραλληλοποίηση 

αυξάνει περαιτέρω τη διαφορά (μέχρι και 15 φορές ταχύτερα), όπως φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα και Εικόνες. 

 

Πίνακας 13. Αξιολόγηση των εργαλείων JUCHMME και StochHMM όσον αφορά την 

ταχύτητα χρησιμοποιώντας διαφορετικά μοντέλα και ποικίλο αριθμό ακολουθιών εισόδου . 

Ο πίνακας και τα στοιχεία παρουσιάζουν τις δοκιμές χρησιμοποιώντας το παραδοσιακό 

μοντέλο HMM Dishonest Casino, το μοντέλο CpG Island, το μοντέλο PRED-TMBB και το 
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μοντέλο PRED-TAT. Τα προγράμματα μεταγλωττίστηκαν και εκτελέστηκαν σε λειτουργικό 

Ubuntu Linux και σε διακομιστή Intel Xeon E5-2660 10-core 2.00 GHz με μνήμη RAM 32 

GB. Ο χρόνος αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία time του Unix και όλες οι τιμές 

αναφέρθηκαν ως ο μέσος όρος των 5 δοκιμών. Χρησιμοποιήσαμε διαφορετικό αριθμό 

ακολουθιών εισόδου (500, 1000, 3000, 5000 με 500 σύμβολα ανά ακολουθία) και 

αξιολογήσαμε τους αλγόριθμους Viterbi και Posterior decoding.   

Μοντέλο Αλγόριθμος 

Αριθμός 

ακολουθιών 

JUCHMME 

(serial 

mode) 

JUCHMME 

(Parallel 

mode) StochHMM 

Casino 

2  

καταστάσεις 

Viterbi 

500 2.150 1.941 0.181 

1000 3.536 3.373 0.277 

3000 10.303 10.148 3.918 

5000 15.864 15.749 5.328 

Posterior 

500 2.499 1.951 0.255 

1000 4.417 3.223 0.493 

3000 11.799 10.073 3.169 

5000 17.882 16.072 5.527 

CpG 

8  

καταστάσεις 

Viterbi 

500 3.905 2.073 0.239 

1000 7.003 3.526 0.365 

3000 18.546 10.365 3.798 

5000 29.584 16.891 6.357 

Posterior 

500 5.508 2.464 0.506 

1000 10.992 3.782 0.854 

3000 29.165 10.456 5.294 

5000 47.550 16.126 8.134 

PREDTMBB 

62 καταστάσεις 
Viterbi 

500 10.675 2.990 30.236 

1000 20.171 5.256 61.383 

3000 61.666 14.155 174.204 

5000 95.548 21.080 295.080 
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Posterior 

500 13.254 3.238 50.437 

1000 25.920 5.900 100.950 

3000 75.943 17.261 299.394 

5000 120.879 29.387 511.065 

PREDTAT 

142 καταστάσεις 

Viterbi 

500 50.197 7.695 121.757 

1000 96.830 13.343 243.175 

3000 285.813 37.386 723.434 

5000 463.032 60.217 1198.107 

Posterior 

500 67.891 8.838 214.173 

1000 131.387 16.439 427.095 

3000 370.474 45.670 1293.602 

5000 643.665 79.328 2199.807 
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Εικόνα 25: Γραφική αναπαράσταση του χρόνου εκτέλεσης του JUCHMME και του 

StochHMM  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

7. Συμπεράσματα  
 

 

H διδακτορική διατριβή έρευνα εισαγάγει τις τροποποιήσεις των κλασσικών μοντέλων και 

αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται στα HMM, λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία, και 

εφαρμόζει μια σειρά από μεθόδους που θα επιτρέπει την ενσωμάτωση βιολογικής πληροφορίας. 

Τέτοιες μέθοδοι οι οποίες επιτυγχάνουν αξιόπιστη πρόγνωση αφ’ ενός δεν υπάρχουν αρκετές 

σήμερα, αφ’ ετέρου δε, δεν είναι όλες δημόσια διαθέσιμες και προσβάσιμες. Πιο συγκεκριμένα, 

παρουσιάζει δύο μεθόδους που χρησιμοποιούν συσχετισμούς υψηλότερης τάξης μεταξύ 

γειτονικών παρατηρήσεων που μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της 

απόδοσης του ταξινομητή. Μιας επέκταση των HMΜs που ενσωματώνει εξαρτήσεις από 

προηγούμενες παρατηρήσεις και τα Κρυφά Νευρωνικά Δίκτυα. Επιπλεόν, περιγράφει την 

ανάπτυξη μιας μεθόδου των HMΜs για ημι-εποπτευόμενη εκμάθηση των HMM και τέλος 

παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά ενός εργαλείου Βιοπληροφορικής που διατίθεται δωρεάν στην 

ερευνητική κοινότητα για την ανάλυση προβλημάτων βιολογικών ακολουθιών. 

Στην ενότητα αυτή, θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν από 

την παρούσα διδακτορική διατριβή. Θα αναδείξουμε τη χρησιμότητα των αλγόριθμων πρόγνωσης 

και των επεκτάσεων τους και του υπολογιστικού εργαλείου που αναπτύχθηκε. Τέλος θα 

συζητήσουμε θέματα που αφορούν μελλοντικές επεκτάσεις και βελτιώσεις των μεθόδων αυτών.  

 

7.1 Επέκταση των HMΜs με εξάρτηση σε προηγούμενες παρατηρήσεις 

Η παρούσα μέθοδος ήταν η πρώτη χρονολογικά που προτάθηκε για την βελτίωση των μεθόδων 

πρόγνωσης που είναι διαθέσιμες από το εργαστήριο μας. Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου 

αυτής είναι η απλή εφαρμογή νέων κωδικοποιήσεων μετασχηματίζοντας την παρατηρούμενη 

ακολουθία και χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους αλγόριθμους για την εκπαίδευση ή 

αποκωδικοποίηση των HMMs. Έχουμε δείξει ότι οι υπάρχουσες μέθοδοι πρόγνωσης βασισμένοι 

σε HMM μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν αλλάζοντας μόνο τις πιθανότητες εκπομπών. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι η μέθοδος που παρουσιάζεται είναι αποτελεσματική και δείχνει να 

βελτιώνει σε κάποιες περιπτώσεις την πρόγνωση των αρχικών μοντέλων. 
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Επιπλέον, τα HMM ενσωματώνουν και αξιοποιούν βιολογική πληροφορία η οποία ανάλογα το 

βιολογικό πρόβλημα που προσπαθεί να λύσει ένα HMM, καθορίζει και την απόδοση του. Για 

παράδειγμα, στα διαμεμβρανικά μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα κάποιο μοντέλο λόγω 

της καλύτερης συσχέτισης που μπορεί να έχει με το προηγούμενο αμινοξύ, όπως για παράδειγμα 

και από τον σχεδιασμό του μοντέλου πρόγνωσης των διαμεμβρανικών β-βαρελιών, όπου συχνά 

συναντάμε εναλλαγές υδρόφοβων-υδρόφιλων καταλοίπων. Οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν επίσης 

να είναι χρήσιμοι και σε άλλες εφαρμογές των ΗΜΜ, εκτός από την πρόβλεψη διαμεμβρανικών 

πρωτεϊνών, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε ΗΜΜ, ανεξάρτητα 

από τη διαδικασία εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται. 

Η ενσωμάτωση προϋπάρχουσας γνώσης σε σχέση με την κατανομή των μετρήσεων επιτρέπει έναν 

ειδικό χαρακτηρισμό για το πρόβλημα των παραμέτρων του μοντέλου. Οι διαφορετικές 

κωδικοποιήσεις μπορούν να κυμαίνονται από εκείνες που χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα 

διπεπτίδια, σε εξειδικευμένες, σύμφωνα με το πρόβλημα, κωδικοποιήσεις χρησιμοποιώντας 

μειωμένα αλφάβητα με βάση τις φυσικοχημικές ιδιότητες των αμινοξέων. Η επιλογή της 

κωδικοποίησης μπορεί να επηρεάσει την απόδοση καθώς αυξάνει τον αριθμό των παραμέτρων 

που πρέπει να εκτιμηθούν και έτσι μεταβάλλει την αναλογία O/P. Οι φυσικοχημικές ιδιότητες που 

εξετάστηκαν εδώ, όπως το μέγεθος, η υδροφοβικότητα και η πολικότητα, οδήγησαν στη χρήση 

φειδωλών παραμέτρων με την ομαδοποίηση παρόμοιων, ως προς την φυσικοχημική τους ιδιότητα, 

αμινοξικών κατάλοιπων. Προσπαθήσαμε να εκτιμήσουμε την επίδραση της ενσωμάτωσης 

προηγούμενων παρατηρήσεων χρησιμοποιώντας διάφορα συστήματα κωδικοποίησης και 

εκτελώντας διαφορετικές δοκιμές για μια σειρά σημαντικών βιολογικών προβλημάτων που είχαν 

μελετηθεί προηγουμένως από την ομάδα μας. Η αξιολόγησή μας έδειξε ότι οι περισσότερες από 

τις μεθόδους πρόβλεψης μπορούν να επωφεληθούν από τις πληροφορίες που παρείχε η 

ενσωμάτωση προηγούμενων παρατηρήσεων, χωρίς αυτό να συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. 

Δηλαδή, οι μέθοδοι πρόβλεψης που βελτιώσαν της απόδοση τους είναι αυτοί για τους οποίους έχει 

χρησιμοποιηθεί ένα μεγάλο σετ εκπαίδευσης κατά την ανάπτυξή τους. Ερευνήσαμε τη χρήση 

διαφόρων σχημάτων κωδικοποίησης για να επιτύχουμε καλύτερες επιδόσεις. Τα αποτελέσματά 

μας υποδεικνύουν ότι, αν η κωδικοποίηση ενός τυπικού HMM επεκταθεί ενσωματώνοντας 

προηγούμενες παρατηρήσεις, μπορεί να είναι δυνατή η βελτίωση της ακρίβειας της πρόβλεψης. 

Συγκεκριμένα, στις μεθόδους πρόγνωσης που εξετάστηκαν εδώ, η κωδικοποίηση 1 η οποία 

βασίζεται στην υδροφοβικότητα έχει μεγάλη επίδραση στην βελτίωση της πρόβλεψης. 

Αν και μερικές δοκιμές δείχνουν ότι υπάρχει βελτίωση στα περισσότερα μοντέλα, οι επεκτάσεις 

των μοντέλων θα μπορούσαν να αποδίδουν καλύτερα όταν χρησιμοποιείται μεγαλύτερο σύνολο 

εκπαίδευσης. Αυτό ίσως μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από το μεγαλύτερο αριθμό παραμέτρων του 

συγκεκριμένου μοντέλου. Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι είναι δυνατόν να 

βελτιωθεί η ακρίβεια πρόβλεψης και δεδομένου ότι όλο και περισσότερες ακολουθίες 

προστίθενται σε βάσεις δεδομένων, αλλά και ότι η εύχρηστή αρχιτεκτονική του HMM που 

επιτρέπει εύκολα την επέκταση ενός μοντέλου, αποτελεί αξιοσημείωτης σημασίας μια τέτοια 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:18:40 EEST - 13.56.182.168



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Συμπεράσματα  103 

 

προσπάθεια να ληφθεί υπόψη μελλοντικά. Μια προσπάθεια αποτελεί να εστιάσουμε σε δοκιμές 

χρησιμοποιώντας Hidden Neural Networks (HNN).  

Η μέθοδος που παρουσιάστηκε σε αυτή την εργασία επιτρέπει σε κάθε τυπικό ΗΜΜ να επεκταθεί 

σε ένα ισοδύναμο μοντέλο ανώτερης τάξης χρησιμοποιώντας πρόσθετη πληροφορία. Αυτό 

σημαίνει ότι όλοι οι υπάρχοντες αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των 

τυπικών HMMs μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα για HMMs ανώτερης τάξης. Σε αυτή την 

εργασία, για τις δοκιμές της επίδοσης των μεθόδων με νέες κωδικοποιήσεις αλλά και οι επεκτάσεις 

των παραμέτρων και συνόλων εκπαίδευσης, αναπτυχθήκαν με πλήρως αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες. Στόχος μας είναι η χρήση τέτοιων μοντέλων να είναι απλή και να έχουμε τη 

δυνατότητα να κάνουμε περισσότερες δοκιμές. Αυτό από μόνο του θα πρέπει να ενθαρρύνει 

περισσότερο τους ερευνητές να πειραματιστούν με τις βελτιωμένες δυνατότητες. 

 

7.2 Κρυφά Νευρωνικά Δίκτυα 

Η πιο σημαντική συνεισφορά που προέκυψε από την διδακτορική διατριβή στην βελτίωση των 

μεθόδων πρόγνωσης των διαμεμβρανικών β-βαρελιών και α-ελίκων είναι η ανάπτυξη της τρίτης 

χρονολογικά μεθόδου των Κρυφών Νευρωνικών δικτύων που είναι βασισμένη στο μοντέλο του 

Krogh (Krogh and Riis, 1999) και εφαρμόζεται στο JUCHMME. Από την βιβλιογραφία, έχει 

προταθεί από πολλούς συγγραφείς ότι τα υβρίδια Hidden Markov Models (HMM) και Neural 

Networks (NN) πετυχαίνουν καλή απόδοση σε προβλήματα βιολογικής ανάλυσης ακολουθιών. 

Ωστόσο, σε πολλά από τα τρέχοντα υβρίδια, το HMM και τα νευρικά δίκτυα εκπαιδεύονται 

ξεχωριστά και συνδυάζονται μόνο κατά την αποκωδικοποίηση. Σε αυτήν την εργασία, 

χρησιμοποιήσαμε την προσέγγιση HNN στην οποία όλες οι παράμετροι εκπαιδεύονται 

ταυτόχρονα μεγιστοποιώντας την πιθανότητα σωστής ταξινόμησης. Η συνεισφορά των νευρικών 

δικτύων στο HNN έγκειται στο γεγονός ότι μπορούν άμεσα να χρησιμοποιήσουν το πλαίσιο 

παρατήρησης ως είσοδο και, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιήσουν συσχετισμούς υψηλότερης τάξης 

μεταξύ γειτονικών παρατηρήσεων που μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για τη 

βελτίωση της απόδοσης του ταξινομητή. Αυτή η κατάσταση είναι κοινή στη μοριακή βιολογία, 

όπου οι πρωτεϊνικές αλληλουχίες ενσωματώνουν συσχετισμούς μεταξύ των αμινοξέων. Ως εκ 

τούτου, οι συσχετίσεις υψηλότερης τάξης μπορούν θεωρητικά να μάθουν και να 

αντιπροσωπεύονται καλύτερα από τα HNN παρά από τα τυπικά HMM. Επομένως, είναι δύσκολο 

να αντιπροσωπεύσουμε με μακροπρόθεσμες εξαρτήσεις στα δεδομένα και να εκπαιδεύσουμε τα 

τυπικά HMMs, δεδομένου ότι η βασική υπόθεση στα τυπικά HMMs είναι ότι όλα τα σχετικά 

παρελθόντα δεδομένα μπορούν να συνοψιστούν στην τρέχουσα κατάσταση. Επιπλέον, η 

ενσωμάτωση μιας διαδικασίας χρησιμοποιώντας συσχετίσεις υψηλότερης τάξης μπορεί να 

βελτιώσει ουσιαστικά την απόδοση του μοντέλου, αλλά αυξάνουν την υπολογιστική 

πολυπλοκότητα και τον αριθμό των παραμέτρων. Έτσι, οι μακροπρόθεσμες εξαρτήσεις μπορούν 

θεωρητικά να μάθουν και να αντιπροσωπεύονται καλύτερα από τα HNN παρά από τα τυπικά 

HMM. Έτσι, αναμένουμε ότι τα HNN θα έχουν πολλές εφαρμογές σε αυτόν τον τομέα. 
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Εφαρμόσαμε τον αλγόριθμο σε ένα σημαντικό βιολογικό πρόβλημα της πρόβλεψης τοπολογίας 

διαμεμβρανικών πρωτεϊνών α-ελίκων και β-βαρελιών λαμβάνοντας ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

Επιλέγοντας τη στρατηγική για την προετοιμασία και την εκπαίδευση του HNN, κινηθήκαμε προς 

την εύρεση της βέλτιστης αρχιτεκτονικής των δικτύων εκπομπών. Αξιολογήσαμε δύο από τις 

προηγουμένως αναπτυγμένες μεθόδους μας μεταβάλλοντας τον αριθμό των κρυφών νευρώνων 

καθώς και το μέγεθος του παραθύρου. Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική βελτίωση στην 

ταξινόμηση όταν χρησιμοποιείται το HNN. Η προτεινόμενη μέθοδος αποδίδει πάντα καλύτερη σε 

σύγκριση με το πρότυπο HMM. Δείξαμε επίσης ότι η ενσωμάτωση εξελικτικής πληροφορία με τη 

μορφή πολλαπλών στοιχίσεων (MSA) μπορεί να είναι πολύτιμη για την ακρίβεια των 

προβλέψεων. Το HNN έχει καλή απόδοση, αλλά η μέθοδος έχει σαφώς καλύτερα αποτελέσματα 

με την ενσωμάτωση πολλαπλών στοιχίσεων. Αυτή η βελτίωση θεωρείται σημαντική αφού 

ερευνούμε μεθόδους πρόβλεψης με κορυφαία βαθμολογία. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της 

προτεινόμενης μεθόδου είναι το γεγονός ότι μπορεί επίσης να λειτουργεί αποτελεσματικά σε 

λειτουργία μονής ακολουθίας (single-sequence) και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αποτελεσματικά για σάρωση ολόκληρων πρωτεϊνών, τουλάχιστον όσον αφορά την ταυτοποίηση 

πρωτεϊνών μεμβράνης.  

 

7.3 Ημι-εποπτευόμενη εκμάθηση των HMMs 

Στη δεύτερη χρονολογικά εργασία, προτείναμε μια νέα και αποτελεσματική μέθοδο για ημι-

εποπτευόμενη εκμάθηση HMMs σε προβλήματα βιολογικής ανάλυσης αλληλουχιών. Η μέθοδος 

βασίζεται στην τεχνική της αυτό-εκπαίδευσης (self-training) και επεκτείνει προηγούμενες 

εργασίες μας στην εκπαίδευση και αποκωδικοποίηση χρησιμοποιώντας δεδομένα επισημασμένα 

και μερικώς επισημασμένα (Bagos, et al., 2006; Krogh, et al., 1994). Το κίνητρο των ημι-

εποπτευόμενων μεθόδων μάθησης έγκειται στο γεγονός ότι, σε πολλούς τομείς της έρευνας, οι 

ετικέτες είναι δύσκολο να βρεθούν και έτσι το σύνολο των δεδομένων εκπαίδευσης είναι 

περιορισμένο. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλές μη ταξινομημένες ακολουθίες (χωρίς 

επισήμανση) που κατατίθενται στις δημόσιες βάσεις δεδομένων, οι οποίες θα μπορούσαν 

ενδεχομένως να συμβάλουν στη διαδικασία εκπαίδευσης. Έτσι, αναμένουμε ότι η μέθοδος της 

ημι-εποπτευόμενης μάθησης των ΗΜΜ θα έχει πολλές εφαρμογές στον τομέα της μοριακής 

βιολογίας. 

Αν και σε γενικές γραμμές οι ιδιότητες σύγκλισης της μεθόδου αυτο-εκπαίδευσης δεν έχουν 

μελετηθεί από προηγούμενες εργασίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάσαμε την 

παραμετροποίηση της διαδικασίας όσον αφορά τον αλγόριθμο EM και δείξαμε ότι οι αλγόριθμοι 

που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία είναι περιπτώσεις του αλγορίθμου ECM που 

αντικαθιστά το M-βήμα με μια ακολουθία conditional maximization (CM) στην οποία κάθε 

παράμετρος μεγιστοποιείται ξεχωριστά (Meng and Rubin, 1993). Σύμφωνα με το πλαίσιο ECM, 

οι ιδιότητες σύγκλισης του αλγορίθμου είναι εγγυημένες. Ωστόσο, ο αλγόριθμος μπορεί να 

συγκλίνει σε ένα τοπικό μέγιστο και, όπως σε κάθε αλγόριθμο EM, οι αρχικές τιμές των 
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παραμέτρων είναι κρίσιμες. Αυτό επισημαίνεται στο αρχικό βήμα, όπου τα δεδομένα με την πλήρη 

σήμανση χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του αρχικού μοντέλου. Είναι εύκολα κατανοητό 

ότι, εάν έχουμε πολύ λίγα ή χαμηλής ποιότητας δεδομένα με ετικέτα, η αρχικοποίηση θα παρέχει 

έναν ανεπαρκή ταξινομητή και ολόκληρη η διαδικασία θα οδηγήσει σε κακή απόδοση της 

μεθόδου πρόβλεψης. Ωστόσο, στις εφαρμογές μας, ακόμη και με ένα μικρό σύνολο δεδομένων, 

οι αλγόριθμοι εμφανίζονται με πολύ καλή απόδοση. 

Εφαρμόσαμε την προτεινόμενη μέθοδο σε διάφορα προβλήματα ανάλυσης βιολογικής 

αλληλουχιών με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, εστιάσαμε σε δύο από τις πιο 

επιτυχημένες εφαρμογές των ΗΜΜ στη βιοπληροφορική, δηλαδή την πρόβλεψη της 

διαμεμβρανικής τοπολογίας και την πρόβλεψη των πεπτιδίων σήματος. Αξιολογήσαμε μερικές 

από τις προηγούμενες μεθόδους μας μεταβάλλοντας την ποσότητα των μη επισημασμένων 

ακολουθιών καθώς και την ποσότητα των επισημασμένων ακολουθιών. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν σημαντικές βελτιώσεις στην ταξινόμηση χρησιμοποιώντας δεδομένα χωρίς ετικέτα και 

μερικώς επισημασμένα. Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι αποδίδουν πάντοτε καλύτερα σε σύγκριση 

με τις βασικές μεθόδους επίβλεψης, αλλά η αύξηση της ακρίβειας είναι μεγαλύτερη όταν τα 

επισημασμένα δεδομένα είναι περιορισμένα και τα μη επισημασμένα δεδομένα είναι άφθονα. 

Στην αντίθετη περίπτωση, δηλ. όταν ο αριθμός των επισημασμένων ακολουθιών υπερβαίνει ένα 

ορισμένο όριο, ο αλγόριθμος μερικές φορές είχε το ίδιο ή ελάχιστα μικρότερη επίδραση στην 

απόδοση ταξινόμησης. Αν και οι παραλλαγές που περιγράψαμε έχουν διαφορετικές ιδιότητες, 

στην πράξη, οι διαφορές στην απόδοση είναι ελάχιστες. Οι μέθοδοι 1 και 4 εφαρμόζονται πιο 

εύκολα, ενώ οι μέθοδοι 2 και 3 απαιτούν ορισμένες τροποποιήσεις στους αλγόριθμους Forward 

και Backward. Από την άλλη πλευρά, η μέθοδος 4 είναι πιο περιοριστική, δεδομένου ότι το 

βέλτιστο κατώτατο όριο πρέπει να προσδιοριστεί (με τη διαδικασία cross-validation), αλλά έχει 

το πλεονέκτημα λιγότερων υπολογισμών σε σύγκριση με τις μεθόδους 1-3, καθώς μόνο ένα 

κλάσμα των μη επισημασμένων δεδομένων περιλαμβάνεται στη φάση της εκπαίδευσης. Παρ 'όλα 

αυτά, η συγκριτική απόδοση κάθε μεθόδου πρέπει να προσδιοριστεί κατά περίπτωση, καθώς κάθε 

συγκεκριμένο πρόβλημα με διαφορετικές επισημασμένες και μη επισημασμένες αλληλουχίες 

μπορεί να εμφανίζει διαφορετικές ιδιότητες. Γενικά, μπορούμε να δούμε ότι οι Μέθοδοι 1-3 έχουν 

σχεδόν την ίδια απόδοση σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό είναι εύλογο δεδομένου ότι αυτοί οι 

αλγόριθμοι χρησιμοποιούν όλα τα δεδομένα, δηλαδή χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό 

πληροφοριών για ημι-εποπτευόμενη εκπαίδευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν 

χρησιμοποιούνται τυχαία κατακερματισμένα σύνολα των επισημασμένων δεδομένων μαζί με μια 

τεράστια ποσότητα δεδομένων χωρίς επισήμανση, μπορεί να προστεθεί θόρυβος στα 

αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, όταν υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα υψηλής ποιότητας, οι 

ημι-εποπτευόμενες τεχνικές προσφέρουν καλύτερα μοντέλα. Η μέθοδος 4, η οποία χρησιμοποιεί 

μόνο τα μη επισημασμένα δεδομένα με αξιοπιστία που περνούν ένα ορισμένο όριο, αποδίδει 

ελαφρώς χειρότερα, π.χ. στην περίπτωση των β-βαρελιών και καλύτερα στην περίπτωση των α-

ελικοειδών. Ωστόσο, αυτή η απόδοση και το ακριβές κέρδος στην ακρίβεια εξαρτώνται από τα 

προβλήματα και συνιστάται στον χρήστη να διερευνήσει όλες τις δυνατότητες. Η μέθοδος που 

παρουσιάζεται εδώ μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα προβλήματα (συμπεριλαμβανομένης της 
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εύρεσης γονιδίων, πρόβλεψη σημάτων διαλογής πρωτεϊνών, πρόβλεψη λειτουργικών θέσεων σε 

πρωτεΐνες, πρόβλεψη θέσεων έναρξης μεταγραφής κ.ο.κ.), που χρησιμοποιούν τυπικούς 

αλγόριθμους HMM. 

 

7.4 Μελλοντικές Κατευθύνσεις 

Οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν για την επέκταση των τυπικών μεθόδων, που βρίσκουν εφαρμογή 

στα HMM, αλλά και η ενσωμάτωση εξελικτικής πληροφορία με τη μορφή πολλαπλών στοιχίσεων, 

αναμένεται να αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμες σε μεμονωμένες περιπτώσεις πρόγνωσης 

διαμεμβρανικών πρωτεϊνών, οι οποίες εμφανίζουν ενδιαφέρον ειδικά όταν παρέχεται και ο 

κώδικας για ελεύθερη χρήση μέσα από το εργαλείο JUCHMME. Τέτοιου είδους μέθοδοι και 

εργαλεία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε πειραματιστές μοριακούς βιολόγους και βιοχημικούς, οι 

οποίοι εξετάζουν διεξοδικά μια πρωτεΐνη. Επιπλέον, οι μέθοδοι οι οποίοι αναπτύχθηκαν θα 

αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμες σε μια ποικιλία εφαρμογών των HMM, καθώς αποτελούν γενικές 

μέθοδοι για τα HMM και δεν περιορίζονται στο συγκεκριμένο πρόβλημα της πρόγνωσης 

διαμεμβρανικών τμημάτων και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε άλλα προβλήματα, όπως 

εύρεση γονιδίων, πρόγνωση πεπτιδίων οδηγητών, δευτεροταγούς δομή κ.α. Η διαθεσιμότητα 

τέτοιων μεθόδων όχι μόνο επιταχύνει τη διαδικασία της εκπαίδευσης, αλλά επιτυγχάνει μια 

σταθερή διαδικασία εκπαίδευσης, με την οποία απλοποιούνται οι πειραματισμοί κατασκευής των 

μοντέλων ειδικά στα αρχικά στάδια, όπου είναι αναγκαίο να δοκιμαστούν διαδοχικά πολλά 

εναλλακτικά μοντέλα με διαφορετικές παραμέτρους έτσι ώστε να καταλήξουν στο τελικό μοντέλο 

και τις βέλτιστες παραμέτρους που θα αποδώσουν έναν αξιόλογο ταξινομητή. 

Επιπλέον, η χρήση όλο και μεγαλύτερων και πιο αξιόπιστων δεδομένων συνόλων εκπαίδευσης, 

είναι επίσης μια διεργασία συνυφασμένη με τη διαρκεί επανεκπαίδευση των μεθόδων και 

αναμένουμε ότι μια μελλοντική χρήση του εργαλείου μας θα αποδώσει και καλύτερη βελτίωση 

των μεθόδων πρόγνωσης. Το HNN έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμο για την μοντελοποίηση 

βιολογικών προβλημάτων. Ωστόσο, θα ήταν ενδιαφέρον να εφαρμοστεί το HNN και άλλα σε 

προβλήματα στη μοντελοποίηση βιολογικών ακολουθιών, όπως π.χ., εύρεση γονιδίων. 

Στο ίδιο ερευνητικό πλαίσιο, σχεδιάζουμε την εφαρμογή νέων και προηγμένων αλγορίθμων, όπως 

linear memory EM (Churbanov and Winters-Hilt, 2008), linear-memory Baum-Welch training 

(Miklós and Meyer, 2005), αλγόριθμους για την εκπαίδευση των παραμέτρων των HMMs 

χρησιμοποιώντας stochastic expectation maximization (EM) training και Viterbi training (Lam 

and Meyer, 2010) και έναν αλγόριθμο αποκωδικοποίησης που συνδυάζει τις posterior-

probabilities με τον αλγόριθμο N-best (Khedr, et al., 2020). Στα ερευνητικά πλάνα μας είναι να 

ασχοληθούμε και με νέες μεθόδους όπως το deep learning όπου έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε 

την βιβλιοθήκη TensorFlow και την Αλληλούχιση DNA Νέας Γενιάς (Next Generation 

Sequencing – NGS) που θα μας απασχολήσει έντονα στα τρέχοντα ερευνητικά έργα. 
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Hidden Markov Models (HMMs) are probabilistic models widely used in computational mo-

lecular biology. However, the Markovian assumption regarding transition probabilities which

dictates that the observed symbol depends only on the current state may not be su±cient for

some biological problems. In order to overcome the limitations of the ¯rst order HMM, a number
of extensions have been proposed in the literature to incorporate past information in HMMs

conditioning either on the hidden states, or on the observations, or both. Here, we implement a

simple extension of the standard HMM in which the current observed symbol (amino acid

residue) depends both on the current state and on a series of observed previous symbols. The
major advantage of the method is the simplicity in the implementation, which is achieved by

properly transforming the observation sequence, using an extended alphabet. Thus, it can

utilize all the available algorithms for the training and decoding of HMMs. We investigated the
use of several encoding schemes and performed tests in a number of important biological pro-

blems previously studied by our team (prediction of transmembrane proteins and prediction of

signal peptides). The evaluation shows that, when enough data are available, the performance

increased by 1.8%–8.2% and the existing prediction methods may improve using this approach.
The methods, for which the improvement was signi¯cant (PRED-TMBB2, PRED-TAT and

HMM-TM), are available as web-servers freely accessible to academic users at www.compgen.

org/tools/.

Keywords: Hidden Markov models; biological sequence analysis; prediction methods.

1. Introduction

Hidden Markov models (HMMs) are probabilistic models with a rich mathematical

structure, which have been successfully applied in speech recognition1 and
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computational biology.2 A standard HMM in its basic formulation is characterized

by a set of states connected by transition probabilities, where the states form a ¯rst-

order Markov chain. Thus, HMM is de¯ned as a state sequence with the Markovian

property and an observation sequence in which each symbol is emitted by the current

state. When HMMs are trained in an unsupervised manner, given a set of sequences,

a model is estimated so as to maximize the likelihood of the observations. In case of

supervised training, we use an extension of HMM called Class Hidden Markov

Models (CHMM),3 where each observation sequence is accompanied by a sequence of

labels.

However, the Markovian assumption regarding transition probabilities may not

be su±cient for some biological problems, since the sequence context may contain

important information useful for prediction purposes. To overcome these limitations,

a number of extensions have been proposed in the literature, such as the higher-order

HMMs (HOHMM) where the state transition probability is governed by the tth order

Markov model,4 the partially HMMs (PHMM) where both the transition probabil-

ities of the hidden states and the output (emission) probabilities are conditioned on

past observations5 and the HMMs with states depending on observations

(HMMSDO) where the current state is conditioned on the immediately preceding

observation.6 A more general case, that can include all these models as special cases,

is the Hidden Neural Network (HNN). HNN is a hybrid model that combines the

CHMM framework with Neural Networks for a more °exible classi¯cation. The basic

idea of the HNN is to replace the emission and transition probability parameters of

the CHMM by the outputs of state-speci¯c Neural Networks that take as input the

observations and/or the state sequence.7

The previously described approaches have found widespread application in speech

processing systems and in gene ¯nding, improving the accuracy and also demon-

strating that the integration of a higher-order state-transition process can improve

the model's performance substantially, but they come at the cost of an increased

computational complexity and number of freely estimated parameters. The number

of parameters increases exponentially, when higher-order Markovian assumptions

are used and a large number of sequences for adequate training is required. Addi-

tionally, and perhaps more importantly, the known algorithms used by standard

HMM need to be extended. Thus, we mainly focus on second-order HMMs or develop

di®erent strategies. du Preez showed that any higher-order HMM can be transformed

to an equivalent ¯rst-order HMM and proposed a fast incremental algorithm for this

task.8 However, with this approach, the HMM architecture must be modi¯ed to

include new states. In most biological sequence analysis problems, such as trans-

membrane protein topology prediction, the models are already complex enough in

order to capture the underlying grammar of the biological problem. Therefore, it

seems that the most prominent way for increasing the accuracy is to capture infor-

mation from the sequence context. In this direction, it is also possible to have nth

order Markov emission probabilities in the states of an HMM, where the emission

probabilities are conditioned on the n previous characters.2 A well-known class of
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models used in language modeling is the n-gram models. An ngram-HMM uses the

ability to combine an n-gram model and an HMM where the observation symbol of

the HMM is considered to be a sliding-window n-gram over the document text.9 This

particular implementation of an HMM takes into account the n previous symbols of

observations, in order to overcome HMM limitations, providing a context depen-

dence among text. These extensions have been used to compare the genomes en-

abling the integration of prior knowledge based on the interpolation measurements of

closely adjacent chromosomal regions,10 for the analysis of DNA methylation pro-

¯les11 and for the analysis of tumor expression pro¯les in the context of chromosomal

locations of genes.12,13 After all, higher-order HMMs have been widely used in gene

¯nding for many years. They are found in GLIMMER,14 GENSCAN,15 and literally

every other commonly used HMM-based program for gene ¯nding, and the depen-

dencies include both state-based and symbol-based dependencies. Similarly, higher-

order emission probabilities could also be useful in the prediction of transmembrane

proteins and signal peptides.

In this work, we implement a simple extension of the standard HMM (or CHMM

for that matter) in which the current observed symbol (amino acid residue) depends

both on the current state and on a series of past observations by transforming the

observation sequence. The model, thus, may be considered as a special case of the

ngram-HMM. The extended HMM is used on several preexisting protein function

and structure prediction methods in order to improve prediction accuracy, allowing

information from previous residues to be used and is evaluated in comparison with

the original versions of the algorithms. The major advantage of the method is that it

allows utilizing all the available algorithms for training and decoding HMMs,

without any modi¯cation. The simple idea behind the method is that we change the

encoding of the observed symbols in the training data, allowing at the same time a

larger alphabet. With the new encoding, the current observed symbol of a sequence is

associated with a number of previously observed symbols and, for instance, di®erent

symbols may be used depending on the properties of previous amino acids (hydro-

phobicity, polarity) in order to improve the reliability of the prediction. The choice of

encoding may a®ect the performance as it increases the number of parameters to be

estimated. We investigate the use of several encoding schemes and perform tests on a

number of important biological problems previously studied by our team.

2. Methods

2.1. Hidden Markov models

A HMM is a probabilistic model P ðxj�Þ de¯ned by a discrete set of \hidden" states, a

discrete set (�) of observed symbols V ¼ ðV1, V2, . . . ;V�) (e.g. amino acid residues in

the case of proteins), and two set of distribution probabilities; the state transition

probability distribution (transitions) and the observed symbol probability distri-

bution (emissions). In standard HMMs, an index (i) is used to indicate the state of
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the model at position i along the sequence x. An expression such as �i ¼ k will

indicate the occurrence of the state k at position i. At each position i ¼ 1; 2; . . . ;L, a

system changes (makes a transition) to state �iþ1. For a ¯rst-order Markov chain, the

following two conditions hold:

P ðxij�i; �i�1; . . . ; �1;xi�1;xi�2; . . . ;x1Þ ¼ P ðxij�iÞ; ð1Þ
P ð�ij�i�1; �i�2; . . . ; �1;xi�1;xi�2; . . . ;x1Þ ¼ P ð�ij�i�1Þ: ð2Þ

Two states (k; l) are connected by means of the transition probabilities, �kl:

akl ¼ P ð�i ¼ lj�i�1 ¼ kÞ: ð3Þ
Each observation symbol is produced by a state k according to the emission prob-

ability ekðxiÞ:
ekðbÞ ¼ P ðxi ¼ bj�i ¼ kÞ: ð4Þ

In standard HMMs, apart from the set of the emitting states, we also de¯ne a begin

state (B) and an end state (E) that do not emit any symbols. The begin state will

have no transitions entering it and the end state will have no transitions leaving it:

aBk ¼ P ð�1 ¼ kjBÞ; ð5Þ
akE ¼ P ðEj�i ¼ kÞ: ð6Þ

Assuming a protein sequence x of length L denoted by x ¼ ðx1, x2, . . ., xL), the total

probability calculated by summing all possible paths using the well-known forward

or backward algorithms to train a model (�) is

P ðxj�Þ ¼
X

�

P ðx; �j�Þ ¼
X

�

�B�1

YL

i¼1

e�iðxiÞa�i�i�1
: ð7Þ

In complex sequence analysis problems, we often use the CHMM which uses labeled

sequences for training.3 This approach corresponds to a supervised learning proce-

dure. According to this approach, each amino acid sequence x is accompanied by a

sequence of labels y ¼ ðy1, y2, . . . ; yL). In the CHMM, at least when using Maximum

Likelihood (ML), we only count the paths in which the state is in accordance to the

observed label, and all the algorithms are modi¯ed accordingly.

2.2. Extension of HMMs

Here, we implement a simple extension of the standard HMM in which the current

observed symbol (amino acid residue) depends both on the current state and on a

series of observed previous symbols. The di®erence between the proposed method

and a standard HMM is re°ected by the statistics on frequencies of longer peptides

which include biological information. In order to extend the model, we de¯ne a

variable t which de¯nes the series of previously observed residues (to implement

dipeptides, tripeptides, etc.). Let xt ¼ ðxi�1, xi�2, . . . ;xi�t) denote the previously
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observed data, where t � L. On these, we de¯ne a function st;i ¼ SðxiÞ where st;i is a
subset including the previously observed data xt of the current symbol xi. In stan-

dard HMMs, an index value is scalar, such as i (single indexed). In the extended

models developed in this work, composite values such as (i; t) (composite indexed)

are used for intermediate indexing. This composite indexing is used to track obser-

vation histories. Subscripts are used to specify the position at which a certain state

occurs and the subset of previous observations. In our method, the two conditions (1)

and (2) will apply:

P ðxij�i; �i�1; . . . ; �1;xi�1;xi�2; . . . ;xi�t; . . . ;x1Þ
¼ P ðxij�i;xi�1;xi�2; . . . ;xi�tÞ ¼ P ðxij�i; st;iÞ;

ð8Þ

P ð�ij�i�1; �i�2; . . . ; �1;xi�1;xi�2; . . . ;x1Þ ¼ P ð�ij�i�1Þ: ð9Þ

Following the notational framework introduced before, the observation symbol

probability distribution (4) must be changed. For instance, if we condition on

dipeptides, the emission probabilities will be

ekðbÞ ¼ P ðxi ¼ bj�i ¼ k;xi�1 ¼ cÞ: ð10Þ

A general example in which the current state depends not only on the current

observed residue but on a series of t previously observed residues:

ekðbÞ ¼ P ðxi ¼ bj�i ¼ k;xi�t ¼ SðxiÞÞ: ð11Þ

Obviously, the de¯nition of (2) and (3) is the same as for the standard HMM, but the

de¯nition of (1) and (4) is di®erent. Using the state transition probability distribu-

tion �kl and the observation symbol probability distribution ekðxiÞ, the total prob-

ability can be calculated by the corresponding forward or backward algorithms. The

di®erence from the initial model is by replacing in (1) and (4) the xi by function

SðxiÞ. The network representations of the proposed models and a standard HMM are

shown in Figs. 1(a)–1(d).

2.3. Implementation

In order to implement the proposed model, additional matrices describing the

dependence on past observations are needed. The integration of previously ob-

served residues on the distribution of measurements enables a problem-speci¯c

characterization of model parameters. Especially, the modeling of previously ob-

served residues on emission parameters can substantially improve HMM-based

predictions compared with predictions of HMMs ignoring preexisting knowledge

during training. To describe the dependence on the previous observation in protein

sequences, e.g. Eq. (8), an emission matrix with dimensions equal to N � 20� 20 is

required (where N is the number of states of the model and 20 is the size of the
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alphabet of amino acids). This approach will need additional modi¯cations in all

the HMM algorithms in order to handle the multiple matrices. However, a simpler

approach that has been used several times in the past is to change the symbol

alphabet based on the previous observations (taking into account one or more

previous observations).

In the case of proteins, an observed sequence is composed of a discrete set of 20

symbols, following the alphabetical order of single-letter codes for the 20 amino acids:

A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, Y. The ¯rst step is to

transform the initial input symbols into a larger alphabet. In our approach, we ¯rst

considered all possible amino acid combinations. This encoding requires 202 ¼ 400

symbols or 203 ¼ 8000 symbols when the method uses dipeptides or tripeptides

respectively (1st or 2nd order Markov chain, respectively). As a general rule, V t is

the number of symbols needed with this encoding. The emission matrices will have

N � 400 or N � 8000 dimension, respectively, leading to an equivalent parameteri-

zation. Obviously, this is a compromise with the di±culty in dealing with the huge

number of possible sequence combinations of a protein chain. An e±cient observa-

tion data representation that captures the essentials for a particular problem, can

solve the problem in a more e±cient manner with less computational complexity. To

avoid dealing with a large alphabet and a large number of parameters, we investigate

the use of other more e±cient encoding schemes based on the physicochemical

properties of the amino acids in order to derive a reduced alphabet.16,17 In this study,

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 1. Network representations of HMMs. (a) A standard HMM. In this model, the current state depends

on the previous state. (b) A high-order HMM. In this model, the current state depends on t previous states.

(c) A HMM with states depending on observations. In this model, the current state depends on the

previous state and on the previous observed symbol. (d) A HMM allowing conditioning on past obser-
vations. In this model, the current observation depends on the current state and on t previously observed

symbols.
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we implemented the following encodings schemes with the sole goal of achieving a

better performance:

(1) An Encoding with 40 (20� 2) symbols depending on whether the previous res-

idue is hydrophobic (A, F, H, I, L, M, V, W, Y) or non-hydrophobic (C, D, E, G,

K, N, P, Q, R, S, T). (Encoding 1).

(2) An Encoding with 80 (20� 4) symbols depending on whether the previous res-

idue is: Hydrophobic–Aromatic (F, H, Y, W), Hydrophobic–non-Aromatic (A, I,

L, M, V, G), non-Hydrophobic–Charged (D, E, K, R), non-Hydrophobic–Polar

(C, N, P, Q, S, T). (Encoding 2).

(3) An Encoding with 160 (20� 8) symbols depending on whether the previous resi-

due is: Hydrophobic–Small (A, G), Polar–Special (P, C), Polar–OH (S, T), Polar–

NH (N, Q), Charged–Negative (D, E), Charged–Positive (K, R), Hydrophobic–

Huge (I, L, M, V) and Hydrophobic–Aromatic (F, H, Y, W). (Encoding 3).

(4) An Encoding with 400 (20� 20) symbols that takes into account all possible

dipeptide combinations. (Encoding 4).

To implement the new encoding, we considered capacity issues, source code com-

patibility, and interoperability with other systems. The proposed method comprises

of automatic conversion of initial symbols, according to the standard character

encoding Unicode, using UTF-8 that is memory e±cient and used by many operating

systems and programming languages. Starting from the Latin capital letter A, our

method uses serially consecutive Unicode characters to create the new alphabet.

Figure 2 shows the proposed method for converting the parameters, alphabet sym-

bols and the sequences based on the selected encoding. The choice of the symbols

used in the new alphabet is arbitrary and of no particular importance as long as we

keep track of the correspondence. Another issue that should be addressed is the

number of probabilities of the new model and the size of the respective matrices. The

transition probabilities remain unaltered, while the emission probabilities have to be

changed based on the new encoding. For example, a t-order series requires 20 t

emission probabilities per state and thus, depending on the implementation of the

HMM, the user has to modify its model accordingly. In this work, the extension was

developed in Java and integrated in a Java utility developed by our team providing

all basic HMM methods. Moreover, as a proof of concept, a Perl implementation is

given in the appendix.

2.4. Evaluation

In order to estimate the contribution of the new method in real-life applications, we

performed tests on a number of important biological problems, which were previ-

ously studied by our team. The methods are PRED-TMBB2, HMM-TM, PRED-

TAT, PRED-LIPO and PRED-SIGNAL. PRED–TMBB18,19 is one of the oldest and

most widely used methods for topology prediction and discrimination of beta-barrel
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outer membrane proteins and its latest version, PRED-TMBB2, is currently the top-

scoring method in the ¯eld, trained on 49 outer membrane proteins with known 3D

structure.20 HMM–TM is a method that predicts the transmembrane regions of

alpha-helical membrane proteins, trained on 72 membrane proteins with structures

determined at atomic resolution.21 PRED–TAT is one of the top-scoring methods for

predicting and discriminating Sec from Tat signal peptides22 and its training set of

906 sequences contains 150 Tat signal peptides, 328 secreted proteins with a Sec

signal peptide, 288 cytoplasmic proteins and 140 sequences (segments of trans-

membrane proteins) with a transmembrane (TM) segment with cytoplasmic N-ter-

minus. PRED–LIPO is a method for the prediction of lipoprotein signal peptides of

Gram-positive bacteria23 and its training set of 363 sequences contains 67 experi-

mentally veri¯ed lipoproteins, 127 secreted proteins with a signal peptide, 111 cy-

toplasmic proteins and 58 TM proteins from Gram-positive bacteria. Finally,

PRED–SIGNAL is a prediction method dedicated to the signal peptides of archaea24

and its training set contains 69 archaeal proteins with experimentally veri¯ed signal

peptide, 69 archaeal proteins with an annotated TM segment within the ¯rst 70

amino acids having cytoplasmic N-terminus located and 183 archaeal cytoplasmic

proteins. The details of the HMMs and the training sets used, are summarized in

Table 1.

In order to evaluate precisely the contribution of the new method, each pre-

dictor was re-trained on the original dataset using the exact same procedure and

Fig. 2. HMM extension diagram.
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con¯guration and we compared the results of the standard approach against the

extended model. Depending on the predictor and following the original publica-

tion, we used the ML with the Baum–Welch algorithm for labeled data,3 which

was applied to all predictors, or the Conditional Maximum Likelihood (CML)

approach,25 trained with the advanced gradient-descent algorithms described

earlier,18 which was used with PRED-TMBB2 and HMM-TM. In order to avoid

over¯tting, and depending on the size of the training set, the results were obtained

from cross-validation (PRED-TAT, PRED-SIGNAL, PRED-LIPO), or jackknife

tests (PRED-TMBB2, HMM-TM). The decoding was also performed following the

method that was chosen in the original publication. Thus, for PRED-TAT,

PRED-LIPO and PRED-SIGNAL, we used the standard Viterbi algorithm,2

whereas for PRED-TMBB2 and HMM-TM, we used the Optimal Accuracy Pos-

terior Decoder.26

For measures of accuracy in case of membrane protein prediction methods

(HMM-TM and PRED-TMBB2), we used the fraction of the correctly predicted

residues in a two-state mode (Q2), the fraction of proteins with correctly predicted

topologies, the segments over-lap measure (SOV)27 and the Mathews correlation

coe±cient (MCC).28 For the signal peptides predictors (PRED-TAT, PRED-SIG-

NAL, PRED-LIPO), we used the fraction of correctly classi¯ed sequences (which is

comparable to the correctly predicted topologies of the membrane protein pre-

dictors), the MCC and the fraction of the proteins with correctly predicted signal

peptides cleavage sites. We have to note, that for PRED-TAT, PRED-LIPO and

PRED-SIGNAL, which have the ability to classify proteins in three or four classes,

we report a single measure regarding the number of correctly predicted proteins by

summing the correct classi¯cation across categories. This way the results are com-

parable to the correctly predicted topologies of membrane proteins. MCC is also

applicable in a binary classi¯cation problem (Tat versus other, Sec versus other,

lipoprotein versus other and so on), whereas the proportion of correctly predicted

signal peptides cleavage sites is applicable only to signal peptides. We report all these

measures in the Supplementary material but in the results we focus only on the

correctly classi¯ed sequences.

Table 1. Features of the ¯ve models of each method.

Method

Model

states

Training

sequences (aa) Transitions Emissions

Total number

of probabilities

PRED–TMBB2 62 49 (17295) 51 133 184

HMM–TM 114 72 (17537) 169 114 283
PRED–TAT 142 906 (65148) 100 532 632

PRED–LIPO 134 363 (23422) 94 532 626

PRED–SIGNAL 98 320 (21479) 72 342 414

Notes: The table summarizes the speci¯c features of each model: the model's states, the total

number of sequences in the training set (the total number of amino acids), the freely esti-
mated emission probabilities, the freely estimated transitions and the total number of freely

estimated parameters.

Extending hidden Markov models to allow conditioning on previous observations

1850019-9

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:18:40 EEST - 13.56.182.168



3. Results

One naturally anticipates that there is a correlation between the performance of a

predictor and the size of the training set, but empirical research has shown that the

relationship is not linear.29 More importantly, one needs to take into account the

complexity of the predictor and thus the observations/parameters ratio (O/P ratio).

In particular, for each model, we evaluated the performance under di®erent encoding

schemes calculating the O/P ratio, where O is the size of the training set (the total

number of amino acids in training sequences) and P is the total number of freely

estimated parameters described earlier. Figure 3 shows the O/P ratio of each new

encoding for the di®erent predictors used.

We used the proposed encodings in all ¯ve predictors and evaluated their perfor-

mance. Regarding the predictors' performance, initial encoding, along with all pro-

posed encodings that were evaluated, were tested based on self-consistency, cross-

validation and/or jack-knife tests. PRED-TMBB2 and HMM-TM methods were

trained using both the ML and CML approach, whereas the signal peptide predictors

were trained only with ML, following the original publications. All accuracy measures

improved based on the self-consistency test. These results however, may indicate over-

¯tting and, therefore, are not presented here (Available at Supplementary Tables).

The cross-validation or jackknife results show that the new encodings in some cases

improve or have equivalent performance with the original models. In general, PRED-

TMBB2, HMM-TM and PRED-TAT seem to have increased performance, especially

using Encoding 1. PRED-LIPO and PRED-SIGNAL, however, have decreased per-

formance and could not be improved further using the original dataset.

Fig. 3. O/P ratio chart. This chart depicts the total number of observations in each training set divided by

the total number of parameters of the new encoding.
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Figure 4 shows the relationship between performance and O/P ratio. Combining

these results with Fig. 3, we observe that when the O/P ratio is approximately larger

than 30, the predictors show improvement in their accuracy using the new encodings.

This indicates that the prediction reliability can be further improved if larger

training sets are used. PRED–TMBB2, HMM–TM and PRED–TAT, which used

larger training sets (and thus have large O/P ratio), show an increase in their per-

formance for most or some of the encodings. For the aforementioned methods, the

gain in performance ranges from 1.8% to 8.2% which is considered important for such

problems. Interestingly, in the case of PRED-TAT for which an additional inde-

pendent test set was available from the original publication, the accuracy was also

increased from 0.925 to 0.932. For PRED-LIPO and PRED-SIGNAL, which are the

models with the lower O/P ratios (smaller than 30 for all new encodings), the ac-

curacy was decreased by 1.1% and 0.9%, respectively. The reason may be that

dataset were not su±cient to achieve better performance. In such cases, one needs to

use a larger training set in order to bene¯t from the new method.

Based on the previously mentioned observations, we decided to focus on Encoding

1 which has a stable performance. Table 2 presents the results for the Encoding 1

obtained through cross-validation or jackknife. The results clearly show that con-

ditioning on the previous residue increases the prediction accuracy signi¯cantly when

there is su±cient O/P ratio. The results presented in Table 2 refer to the fraction of

correctly classi¯ed protein sequences, in which all predictors can be compared.

Fig. 4. Relationship between performance and observations/parameter ratio. This chart presents the

relationship between the accuracy and the size of training set. For most methods, the performance reaches
a plateau at values of O/P ratio of 20–40.
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Other metrics, such as the SOV measure (suitable for transmembrane proteins),

MCC, or the fraction of correctly predicted cleavage sites (suitable for signal peptide

predictors), yield similar results for Encoding 1 (Supplementary Tables). For in-

stance, for PRED-TMBB2 and HMM-TM the SOV based on ML increase in ranges

from 0.1% to 1.6% while the SOV ranges from �2% to 0.1% based on CML. For

PRED-TAT, the increase in MCC was 0.8%. Interestingly, the MCC is decreased by

4.9% and 2.8% for PRED-SIGNAL and PRED-LIPO, respectively. Furthermore, the

increase in the fraction of correctly predicted cleavage sites for PRED-TAT is in-

creased by 2.8%. This improvement is considered important since we are investi-

gating top-scoring prediction methods.

Table 2. Benchmark results of the initial and Encoding 1 models.

Correctly predicted proteins O/P ratio

Method Initial Encoding 1 Initial Encoding 1

PRED–TMBB2 (ML) 0.347� 0.031 0.429� 0.019 93.995 53.380
PRED–TMBB2 (CML) 0.429� 0.042 0.490� 0.054 93.995 53.380

HMM–TM (ML) 0.778� 0.020 0.778� 0.024 61.968 43.516

HMM–TM (CML) 0.708� 0.047 0.722� 0.044 61.968 43.516

PRED–TAT (ML) 0.930� 0.003 0.948� 0.003 103.082 54.654
PRED–LIPO (ML) 0.949� 0.003 0.938� 0.006 37.415 19.749

PRED–SIGNAL (ML) 0.953� 0.002 0.944� 0.006 51.882 27.751

Notes: PRED-TMBB2 and HMM-TM results are reported based on a jackknife test

and those for PRED-TAT, PRED-LIPO and PRED-SIGNAL are reported based on

a cross-validation test (32-fold for PRED-TAT, 11-fold for PRED-LIPO and 9-fold
for PRED-SIGNAL). Bootstrap standard errors are given for all methods. Denoted

in parenthesis is, for PRED-TMBB2 and HMM-TM, the results based on Maximum

Likelihood (ML) and the Conditional Maximum Likelihood (CML).

(a)

Fig. 5. Classi¯cation accuracy while varying the number of labeled sequences.
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To further investigate how the O/P ratio a®ects the performance, we decided to

vary the amount of labeled data and compare the classi¯cation accuracy of standard

HMM against the new model using Encoding 1. Figure 5 shows that using Encoding 1

can increase classi¯cation accuracy remarkably. Additionally, the choice of encoding

may a®ect the performance as it increases the number of parameters to be estimated

and thus alters the O/P ratio. Table 3 shows that time needed per iteration is slightly

increased as a large alphabet is used, however the overall computational complexity

of the model, which depends only on the number of states and the size of the training

(b)

Fig. 5. (Continued)

Table 3. Time performance of the ¯ve models.

Method Initial Encoding 1 Encoding 2 Encoding 3 Encoding 4

PRED–TMBB2 1.823/3 2.008/3 2.341/3 3.823/3 3.781/3

0.608 0.669 0.780 1.274 1.260

HMM–TM 103.137/47 103.28/47 107.484/42 185.399/49 586.592/46

2.194 2.197 2.559 3.784 12.752

PRED–TAT 438.544/67 299.732/45 247.075/33 227.191/24 820.897/34

6.545 6.661 7.487 9.466 24.144

PRED–LIPO 98.012/27 82.527/25 78.138/21 99.142/18 721.555/41
3.630 3.301 3.721 5.508 17.599

PRED–SIGNAL 46.533/35 42.013/32 49.386/33 89.866/37 251.179/28
1.330 1.313 1.497 2.429 8.971

Notes: This table shows the time performance of the initial HMM and the new models using
the four encoding schemes used in this paper (Encoding 1–4). In the upper line we list the

total training time (in seconds) and the number of iterations needed using ML until con-

vergence. The time per iteration is given in bold. The experiments were performed on Intel

Xeon E5-2650 10-core 2.30GHz server with 32 GB RAM.
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set, is not altered. The new Encodings, in many cases, achieved faster convergence in

terms of fewer iterations needed compared to the initial model.

The new models, using Encoding 1 for the three methods that showed signi¯cant

improvement, are available through the web server of each tool using the option

\New model (using dipeptides)". PRED-TMBB2 is available at http://www.

compgen.org/tools/PRED-TMBB2, HMM-TM at http://www.compgen.org/tools/

HMM-TM and PRED-TAT at http://www.compgen.org/tools/PRED-TAT/.

4. Discussion

We have implemented a simple method that allows conditioning on past obser-

vations in HMMs in order to improve prediction accuracy on several preexisting

protein function prediction methods used on protein sequence analysis. The model

exploits the sequence context, which is important in most biological sequence

analysis problems. The major advantage of our method is the simple implemen-

tation of new encodings by transforming the observed sequence, and thus it can

utilize all the available algorithms for the training or decoding of HMMs. We have

shown that existing HMM-based predictors can be easily modi¯ed by altering only

the Emission probabilities and the new predictors show signi¯cant improvement in

performance.

The integration of preexisting knowledge on the distribution of measurements

enables a problem-speci¯c characterization of model parameters. The di®erent

encodings can range from the ones utilizing all available dipeptides, to parsimo-

nious encodings using reduced alphabets based on physicochemical properties of

the amino acids. The choice of encoding may a®ect the performance as it increases

the number of parameters to be estimated and thus alters the O/P ratio. The

physicochemical properties considered here, such as size, hydrophobicity and po-

larity, resulted in parsimonious parameterizations by grouping similar amino acid

residues. We have tried to estimate the e®ect of conditioning on past observation

by using several encoding schemes and performing fair evaluations on a number of

important biological problems previously studied by our team. Our evaluation

showed that most of the prediction methods can bene¯t from the information

o®ered by previous observations, but this is not the case for all of them. That is, the

predictors that show an increase in performance are those for which a large training

set has been used during their development. We investigated the use of several

encoding schemes in order to achieve better performance. Our results suggest that,

if the encoding of a standard HMM is extended by conditioning on previous

observations, it may be possible to improve the prediction accuracy. In particular,

in the predictors tested here, Encoding 1 which is based on hydrophobicity has a

large impact on the prediction. The improvement, depending on the model, ranges

from 1.8% to 8.2%, a gain which is considered signi¯cant taking into account the

fact that the methods used in the evaluation are already top-scoring prediction

methods. We need to stress here that top-scoring signal peptide predictors yield
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accuracies � 95%, so the expected gain is minimal. On the other hand, methods

with lower accuracy such as the transmembrane protein predictors, expected to

show a larger increase. The three methods, for which the improvement was ap-

parent (PRED-TMBB2, PRED-TAT and HMM-TM), are available as web-servers

freely accessible to academic users at www.compgen.org/tools/.

An important aspect of this work is that we quanti¯ed the correlation between the

size of the training set and the performance, and we identi¯ed conditions under

which the new method is bene¯cial. In particular, if the O/P ratio is less than 30, the

proposed method is less suitable, but for larger O/P ratios we expect signi¯cant

increase in the performance. As more protein sequences are continuously added to

the public databases, the method proposed here provides a useful approach that can

increase the performance of even top-scoring predictors.

In our benchmarks, Encoding 1, which is based on hydrophobicity, seems to be

the best option being the simplest and involving the minimal number of parameters.

Perhaps in other applications, or in the same ones but with the use of larger datasets,

other encoding schemes could be better and their use should be investigated. The

particular choice of encoding the amino acids as hydrophobic (H) or polar (P) has

long history in theoretical computational biology. It is related to the theory of

\hydrophobic collapse" of protein folding30–33 and the related \hydrophobic/polar

model" used for studying protein structure in lattice models.34 Thus, it is reasonable

to expect a gain in performance for the predictors focusing on membrane proteins, for

which the distribution of hydrophobic amino acids is crucial; however, the particular

encoding increased also the performance of the top-scoring signal peptide prediction

method PRED-TAT, suggesting that it may have general applicability. Neverthe-

less, the method is quite general and an arbitrary number of encoding schemes can be

tested, depending on the problem at hand.
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Appendix A. Use of Perl Script

A.1. Perl script that implements the symbol transformations in the

training sets using the proposed encodings.

#! /usr/bin/perl -w

use Algorithm::Combinatorics qw (:all);

use Getopt::Long;

use strict;

use warnings;
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######################################################

# AUTHOR : Ioannis Tamposis

# CONTACT : Pantelis Bagos, pbagos@compgen.org

# DATE : 12/03/2017

# FILENAME :

# VERSION : 2.1

# DESCRIPTION :

#

# USAGE : -i <input training file> -o <output training file> -e

<encoding> -t <past Observations>

# -i trainSet.seq -o trainSetExt.seq -e 2 -t 1

######################################################

use utf8;

# use mode for utf8

binmode(STDOUT, ":utf8");

######################################################

# Global Parameters

# Encoding 1 All (400)

# Encoding 2 Hydrophobic (40)

# Encoding 3 Hydrophobic-Aromatic-Positive-Polar (80)

# Encoding 4 (160)

my $encoding = 2;

######################################################

# the total number of Previous symbols (t)

my $t = 0;

# start utf8 position number

my $lexStartPosition = 913;

# Encoding Groups

my $esym = "ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY";

my $enc1 = "10001011011000000111";

my $enc2 = "24331212322444344211";

my $enc3 = "12558187677424633788";

my $esymNew = "";

my $lex;

my $hsym;

my $inFile = "&STDIN";

my $outFile = "&STDOUT";
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######################################################

# Parse the Command Line

######################################################

Getopt::Long::Configure (’bundling’);

GetOptions(

’i|input_file=s’ => \$inFile,

’o|out_file=s’ => \$outFile,

’e|encode=i’ => \$encoding,

’t|pastObs=i’ => \$t

);

if(scalar(@ARGV) == 1 || !defined($inFile) || !defined($outFile)){

die ("USAGE: $0 -i <input training file> -o <output training file>

-e <encoding> -t <past Observations>");

}

open(INFILE, "<$inFile") or die ("Couldnt open input file $inFile \n ");

open(OUTFILE,">:utf8","$outFile") or die ("Couldnt open output file

$outFile \n ");s

my $lex1 = [qw(1 0)];

my $lex2 = [qw(1 2 3 4)];

my $lex3 = [qw(1 2 3 4 5 6 7 8)];

my $lex4 = [qw(A C D E F G H I K L M N P Q R S T V W Y)];

# Lexicon

if ($encoding == 1) { $lex = $lex4; $hsym = $esym;}

elsif($encoding == 2) { $lex = $lex1; $hsym = $enc1;}

elsif($encoding == 3) { $lex = $lex2; $hsym = $enc2;}

elsif($encoding == 4) { $lex = $lex3; $hsym = $enc3;}

# Hash Array with Lexicon

my %lexMatrix;

# Create Lexicon

makeLexicon();

# print "esymNew : $esymNew\n ";

# Read line by line

my @lines = <INFILE>;

for (my $i = 0; $i <= $##lines; $i++) {

if ($lines[$i]=~ m/^>/)
{
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my $id = $lines[$i];

my $seq = $lines[$i+1];

my $states = $lines[$i+2];

$seq = join(’’,split(/\n /,$seq));

print OUTFILE "$id".getSeqWithNewLex($seq)."\n $states"

}

}

close(INFILE) or die ("Couldnt close input file $inFile \n ");

close(OUTFILE) or die ("Couldnt close output file $outFile \n ");

exit;

######################################################

# Methods

######################################################

sub getSeqWithNewLex{

my $s = $_[0];

my $sNew = "";

my $prev;

# in the first character as previous symbol the algorithm uses

the letter A:Alanine

for my $i (1 .. $t) {

$s = ’A’.$s;

}

for my $i ($t..length($s)-1){

my $key = "";

for my $j (1 .. $t) {

$prev = substr($hsym, index ($esym, substr($s,$i-$j,1)), 1);

$key = join("",$key,$prev);

}

$key = join("",$key,substr($s,$i,1));

$sNew = join("",$sNew,getLexiconChar($key));

}

return $sNew;

}

sub getLexiconChar{

if (exists $lexMatrix{$_[0]}){

return $lexMatrix{$_[0]};

}

}
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sub makeLexicon{

my $i = $lexStartPosition;

my $key;

foreach my $char1 (split //, $esym)

{

my $iter = variations_with_repetition($lex, $t);

while (my $c = $iter->next) {

$key = join(’’, @$c,$char1);

$lexMatrix{$key} = chr($i);

$esymNew = join("",$esymNew,chr($i));

$i++;

}

}

}
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Abstract

Motivation: Hidden Markov Models (HMMs) are probabilistic models widely used in applications

in computational sequence analysis. HMMs are basically unsupervised models. However, in

the most important applications, they are trained in a supervised manner. Training examples

accompanied by labels corresponding to different classes are given as input and the set of

parameters that maximize the joint probability of sequences and labels is estimated. A main

problem with this approach is that, in the majority of the cases, labels are hard to find and thus

the amount of training data is limited. On the other hand, there are plenty of unclassified (un-

labeled) sequences deposited in the public databases that could potentially contribute to the

training procedure. This approach is called semi-supervised learning and could be very helpful in

many applications.

Results: We propose here, a method for semi-supervised learning of HMMs that can incorporate

labeled, unlabeled and partially labeled data in a straightforward manner. The algorithm is based

on a variant of the Expectation-Maximization (EM) algorithm, where the missing labels of the

unlabeled or partially labeled data are considered as the missing data. We apply the algorithm to

several biological problems, namely, for the prediction of transmembrane protein topology for

alpha-helical and beta-barrel membrane proteins and for the prediction of archaeal signal peptides.

The results are very promising, since the algorithms presented here can significantly improve the

prediction performance of even the top-scoring classifiers.

Contact: pbagos@compgen.org

Supplementary information: Supplementary data are available at Bioinformatics online.

1 Introduction

Hidden Markov Models (HMMs) are probabilistic models initially

developed for applications in speech recognition (Rabiner, 1989).

During the last two decades they were successfully applied for vari-

ous tasks in computational molecular biology (Durbin et al., 1998).

These include gene finding (Krogh et al., 1994), multiple sequence

alignment (Eddy, 1995), prediction of signal peptides (Bagos et al.,

2009a,b; Nielsen and Krogh, 1998), prediction of bacterial lipopro-

teins (Bagos et al., 2008; Juncker et al., 2003), prediction of

cell-wall sorting signals (Litou et al., 2008), prediction of protein

secondary structure (Asai et al., 1993) and prediction of transmem-

brane protein topology (Bagos et al., 2004; Krogh et al., 2001).

In several of these applications, such as topology prediction of

transmembrane proteins, HMMs have been found to perform

significantly better compared to other sophisticated Machine-

Learning techniques such as Neural Networks or Support Vector

Machines, as shown by evaluation studies (Bagos et al., 2005;

Moller et al., 2001; Viklund and Elofsson, 2004). In the recent
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years, consensus topology prediction methods have also been intro-

duced, including TOPCONS (Tsirigos et al., 2015) and CCTOP

(Dobson et al., 2015). These methods combine the outputs of several

other prediction methods into a consensus prediction, using dynamic

programming.

HMMs are generative models and in their basic formulation

operate in an unsupervised manner, since they simply describe a fi-

nite mixture of multinomial distributions where the mixture proba-

bilities form a 1st order Markov chain. In this setting, during the

training phase we maximize P(xjh), which is the probability of

the data given the model, whereas in the decoding phase we recover

the hidden sequence of states that are most likely to have

generated the data. In this manner, the only ‘supervision’ needed is

that of providing a reliable set of homologous sequences. When

there is a need to compare different competing models, supervision

is used indirectly, i.e. we train the different models separately and in

the testing phase we simply choose the one with the highest prob-

ability (i.e. in a database search). In other applications, such as

structure prediction, a sequence of labels (y) is tied to each observa-

tion sequence (x), corresponding to the different attributes that we

wish to predict. There we usually maximize P(x, yjh), which is the

joint probability of the sequences and the labels given the model, or

P(yjx,h), which is the probability of labels given the sequences and

the model. These approaches typically correspond to a supervised

learning procedure where each sequence x is accompanied by a com-

plete sequence of well-defined labels y.

Semi-supervised learning is placed somewhere in between super-

vised learning (i.e. complete labels for all the training sequences)

and unsupervised learning (i.e. completely unlabeled training

sequences). Various approaches have been proposed, for instance

using naive Bayesian classifiers (Nigam et al., 2000; Yarowsky,

1995) and HMMs (Inoue and Ueda, 2003; Ji et al., 2008) usually in

the context of text categorization and information extraction. The

motivation of these methods lies in the fact that, in many areas of re-

search, labeled examples are relatively hard to find, whereas there

are plenty of unclassified (unlabeled) data that can potentially be

used to improve the performance of the classifier. This situation is

also common in molecular biology where the huge amount of pro-

tein sequences deposited in public databases (usually deciphered by

conceptual translation) contradicts the relatively few examples of

proteins with experimentally verified function. Semi-supervised

methods have also been proposed for other computational biology

problems: remote homology detection (Shah et al., 2008), gene

expression prediction (Hafez et al., 2017), protein prediction

(El-Manzalawy et al., 2016) and proteomics applications (Fischer

et al., 2006; Kall et al., 2007). Here, we present a novel approach

for semi-supervised learning of HMMs for biological sequence ana-

lysis along with its explanation in terms of the Expectation-

Maximization (EM) algorithm. A major advantage of the method is

the ease of implementation and we expect that it will be widely

used.

2 Materials and methods

2.1 Hidden Markov Models
A Hidden Markov Model (HMM) is a probabilistic model consist-

ing of states forming a 1st order Markov chain (Durbin et al., 1998;

Rabiner, 1989). Two states k, l of a Hidden Markov model are con-

nected by means of the transition probabilities akl. Assuming a pro-

tein sequence x of length L denoted by x¼x1, x2,. . ., xL where the

xi’s are the amino acids, we usually denote the ‘path’ (i.e. the

sequence of states) ending up to a particular position of the amino

acid sequence (the sequence of symbols), by p. Each state k is associ-

ated with an emission probability ek(xi), which is the probability of

a particular symbol xi to be emitted by that state. The total probabil-

ity of a sequence given the model is calculated by summing over all

possible paths using the forward or the backward algorithm as

follows:

PðxjhÞ ¼
X

p

Pðx; pjhÞ ¼
X

p

aBp1

YL

i¼1

epiðxiÞapipiþ1
(1)

The generalization from one to many sequences is trivial and we

will consider only one training sequence x from now on.

Traditionally, HMM training is performed using the Baum-Welch

algorithm (Baum, 1972; Durbin et al., 1998; Rabiner, 1989) which

is a special case of the Expectation-Maximization (EM) algorithm

for missing data (Dempster et al., 1977). Missing data in this case is

the path p (i.e. the sequence of states), since, if we knew the exact

path, the Maximum Likelihood (ML) estimates could be easily

derived by counting the observed transitions and emissions. An al-

ternative to the Baum-Welch algorithm, even though not widely

used, is the gradient-descent algorithm proposed by Baldi and

Chauvin (1994). In any case, in these models, maximization of the

likelihood of Eq. (1) corresponds to an unsupervised learning prob-

lem. Usually, in speech recognition, as well as in some biological

problems, observations classified in different classes are collected,

the models are trained separately and, in the testing phase, the high-

est scoring among the competing models is used for classification. In

other applications, such as multiple sequence alignment, the learning

is performed in a completely unsupervised manner (with the excep-

tion of having to collect the members of the protein family).

In other biological sequence analysis problems, where we want

to classify various segments along the sequence, we often use labeled

sequences for training. In such cases, each amino acid sequence x is

accompanied by a sequence of labels y for each position i in the se-

quence (y ¼ y1, y2,. . ., yL). Consequently, we declare a new prob-

ability distribution, the probability dk(yi¼ c) of a state k having a

label c. In most applications, this probability is just a delta-function,

since a particular state is not allowed to match more than one label.

Krogh proposed a simple modification of forward and backward

algorithms in order to incorporate information from labeled data

(Krogh, 1994). The likelihood to be maximized in such situations is

the joint probability of the sequences (x) and the labels (y) given the

model, in which the summation has to be done only over those paths

Py that are in agreement with the labels y:

Pðx; yjhÞ ¼
X

p

Pðx; y;pjhÞ ¼
X

p2Py

Pðx;pjhÞ (2)

This typically corresponds to a supervised learning procedure.

With the use of labeled sequences, we can also perform a kind of dis-

criminative training, with a criterion known as Conditional

Maximum Likelihood (CML). In this approach, we wish to maxi-

mize the probability of the labels given the sequences: P(yjx,h) ¼
P(x, yjh)/P(xjh) (Krogh, 1997). The CML criterion is computational-

ly expensive since it requires calculating the likelihood twice.

Furthermore, there is no EM algorithm for training and one has to

use general gradient-based methods (Bagos et al., 2004). On the

other hand, it is known that it can yield better results if sufficient

data with labels of high-quality are available.

In most of the cases, training is performed using labeled data,

whereas testing using unlabeled. In the past, we presented algo-

rithms for constrained prediction, that is, in the context discussed

2 I.A.Tamposis et al.
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here, we used partially labeled sequences in the decoding phase

(Bagos et al., 2006). We presented some trivial modifications to the

forward (and backward) algorithm that consisted simply of setting

the intermediate variables equal to zero for each position i and state

k that is not in agreement with the prior experimental information.

This is conceptually similar to training using labeled sequences,

where one allows only those paths Py that are in agreement with the

labeling y to contribute to the total likelihood. Similar modifications

were made in all the decoding algorithms used for HMMs. These

modified algorithms practically allow the fixation of a given

segment of the sequence to a labeling that is known a priori (for in-

stance, by using experimental techniques). Here, we simply extend

these ideas further, by allowing training to also be performed includ-

ing unlabeled or partially labeled sequences in the training set.

2.2 Semi-supervised of Hidden Markov Models
As we already mentioned, semi-supervised learning is placed some-

where in-between supervised and unsupervised learning (Chapelle

et al., 2006). Different approaches have been proposed using naive

Bayesian classifiers (Nigam et al., 2000) and HMMs (Inoue and

Ueda, 2003; Ji et al., 2008) usually in the context of text categoriza-

tion and information extraction. These semi-supervised HMM

methods are presented in an entirely different framework from the

one used in biological sequence analysis. The main difference is that,

in most sequence analysis problems, the ‘unit’ of observation is a

residue i along the sequence x, and thus, we may encounter exam-

ples with complete labels (labeled data), examples with no labels at

all (unlabeled data) and examples with incomplete labels along the

sequence (partially labeled data). The biological sequence analysis

problems differ also from other similar problems; for instance, in

speech recognition, the (incomplete) sequence of labels is shorter

and needs to be aligned during the training against the sequence of

observations (Krogh and Riis, 1999). Furthermore, in some other

scientific areas, the term label refers to the knowledge of the path

(p) through the model, and thus a semi-supervised approach (train-

ing from partially labeled data) is simply the case in which part of

the data has the precise state path determined (Scheffer et al., 2001).

A first example of semi-supervised learning, even though not

mentioned as such, was used in the case of topology prediction of

membrane proteins (Krogh et al., 2001). The labels in such a case

correspond to the transmembrane regions and to the intracellular

and extracellular loops, respectively. However, even if the observed

labels arise from crystallographically determined structures we can-

not identify the boundaries of the lipid bilayer precisely. Thus, these

inherently misplaced labels may bias the training, resulting into

poor discriminative capability. In some of the most successful mod-

els for predicting the membrane-spanning alpha helices (Kall et al.,

2004; Krogh et al., 2001; Viklund and Elofsson, 2004), an optimiza-

tion procedure was used, according to which a model was initially

trained, the labels were partially disregarded around the ends of the

transmembrane helices and predictions conditional on the remaining

labels were performed in order to re-label the data until the final

training procedure.

2.2.1 Self-training

The algorithm presented is an instance of the so-called self-training

approach, which is a commonly used technique for semi-supervised

learning (Yarowsky, 1995). In the usual formulation, a classifier is

first trained with a small amount of labeled data and is then used to

classify the unlabeled data (Fig. 1A). Typically, the most confident

unlabeled sequences, together with their predicted labels, are added

to the training set, the classifier is re-trained and the procedure

is repeated. From now on, we denote the complete-label data by

(xl, yl) and the unlabeled or incompletely labeled ones by (xu). Thus,

the algorithm is formulated as:

1. Use the completely labeled data (xl, yl) to train an initial

model (h).

2. Use h to predict the labels (y*) of the unlabeled or partially

labeled data (xu).

3. Use the newly labeled data (xu, y*) along with the completely

labeled ones (xl, yl) in order to train a new model (h*).

4. Remove the predicted labels (y*) in order to obtain the initial

dataset. Use the new model h* to replace h.

5. Iterate steps (2)–(4) until convergence.

Self-training is a wrapper method, meaning that, in general, any

classifier can be used without modifications. Interestingly, the same

procedure was used with Bayesian classifiers (Nigam et al., 2000)

and HMMs (Inoue and Ueda, 2003). Some general comments have

to be made concerning self-training. First of all, different combina-

tions of algorithms can be used for training (i.e. Baum-Welch, gradi-

ent-descent, etc.) and for decoding (i.e. Viterbi, Posterior-Viterbi,

etc.). However, discriminative methods based on the CML approach

are not expected to perform well, since their performance is related

to the quality of the available labels. Nevertheless, the Baum-Welch

algorithm is preferred since it is easily implemented and globally

convergent. Secondly, if the incomplete data consist solely of com-

pletely unlabeled sequences, we can use the standard decoding algo-

rithms. If, on the other hand, we have sequences with partial labels

(incompletely labeled data), then the modified algorithms for con-

strained predictions described previously (Bagos et al., 2006) have

to be used in step (2). Lastly, since the classifier in the simplified

Fig. 1. (A) A schematic illustration of the algorithm. (B) The likelihood that is

being maximized in the four variants of the algorithm described in the text

Semi-supervised learning of Hidden Markov Models 3
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version presented above (which we call Method 1), uses its own pre-

dictions to teach itself, we can imagine that a classification mistake

can reinforce itself. A possible solution to this is by ‘unlearning’ un-

labeled sequences if the prediction confidence drops below a thresh-

old. Another commonly used heuristic is to down-weigh all

unlabeled data, multiplying their contribution to the total log-

likelihood by a (constant) factor k, where 0< k<1. Alternatively,

we can use some metrics of prediction reliability such as the ones

proposed by Melen et al. (2003) (see next section).

2.2.2 Convergence properties and extensions of the algorithm

The general framework of self-training is considered a reminiscent

of the EM algorithm. The Expectation (E-step) is performed in step

(2), whereas the Maximization (M-step) is performed in step (3).

The performance of the EM algorithm is known to be dependent on

the initial values, and this is highlighted in step (1) where the com-

pletely labeled data are used to build the initial model. It is easily

understood that, if we have very few or low-quality labeled data, the

initialization will provide an inadequate classifier and the whole

procedure will lead to poor performance. Since self-training is a

wrapper algorithm, a major disadvantage is that its convergence

properties cannot be easily studied, except for special cases (Abney,

2004). In the case of HMMs, a brief explanation of the EM behavior

of the algorithm is outlined below. We first consider the complete

log-likelihood and decompose it in two independent terms corre-

sponding to that of the labeled and unlabeled data, respectively:

l ¼ log Pðxl; yl;xujhÞ ¼ log Pðxl; yljhÞ þ log
X

yu

Pðxu; yujhÞ (3)

The first term corresponds to the log-likelihood of the labeled

data that can be calculated using the existing algorithms for labeled

sequences, whereas the second term is the log-likelihood of the un-

labeled data. Concerning the second term, the general EM-

framework which treats the unknown labels (yu) as missing data

states that, instead of maximizing the joint log-likelihood directly,

we can maximize an auxiliary function Q, defined as the expect-

ation of the joint log-likelihood given the observed data. Thus, the

auxiliary function will be:

Q ¼ Eyu ½log Pðxu; yujhÞ� ¼
X

yu

Pðyujxu; hÞlog Pðxu; yujhÞ (4)

If we apply Eq. (4) to the labeled data (xl, yl) and treat their

labels as observed quantities (i.e. use the fact that P(yljxl,h)¼1), the

expression for the complete dataset will be:

Q ¼ log Pðxl; yljhÞ þ
X

yu

Pðyujxu; hÞlog Pðxu; yujhÞ (5)

From this perspective, the self-training algorithm outlined above

can be considered as a discrete approximation to EM; for completely

labeled data we use the observed class memberships directly (the

true labels yl), whereas, for unlabeled data, we use the predicted

labels (y*) which are those that maximize the posterior probability

P(y*jxu,h). In other words, we avoid the summation over all possible

labels by thresholding the probabilities to 0 or 1. The modified like-

lihood that is being maximized in this case could be termed ‘label-

optimized log-likelihood’ following the work of Juang and Rabiner

(1990) and has the form:

Q� ¼ log Pðxl; yljhÞ þ log Pðxu; y�jhÞ (6)

From the general EM framework and the Jensen’s inequality it is

obvious that Q* and Q are always bounded below ‘ and, thus,

maximizing Eq. (5) or Eq. (6) also maximizes Eq. (4). As already

mentioned, a common heuristic that was shown to perform well is

to down-weight unlabeled data, multiplying their contribution to

the total log-likelihood by a factor k, where 0< k<1 (Nigam et al.,

2000). In other words, the logP(xu, y*jh) term in Eq. (6) is replaced

by klogP(xu, y*jh) with 0< k<1. We call this method Method 2.

However, the optimal (constant) value of k can only be found with

cross-validation. In the case of HMMs, an alternative would be to

weight each prediction, not by a constant factor, but by its confi-

dence or, in other words, its posterior probability. A useful ap-

proach in this regard could be to use some metrics for prediction

reliability proposed by Melen et al. (2003). We recall from previous

works (Bagos et al., 2006; Kall et al., 2005) that the sum of the pos-

terior states probabilities over the states that share the same label c

is called the Posterior Label Probability (PLP):

Pðyi ¼ cjx; hÞ ¼
X

k

Pðpi ¼ kjx; hÞdkðyi ¼ cÞ (7)

The posterior state probabilities can be easily calculated from

the standard forward and backward algorithms (Durbin et al.,

1998; Rabiner, 1989). Averaging the PLPs of the predicted labels for

each sequence gives us an estimate for the reliability of the

prediction:

Rðy�jxu; hÞ¼

X
i
Pðy�i jxu; hÞ

L
(8)

In general, any decoding algorithm can be used, but the Optimal

Accuracy Posterior Decoder (Kall et al., 2005), which maximizes a

measure related to Eq. (8), seems to be the obvious choice.

Nevertheless, this quantity can be used to down-weight the contri-

bution of the predicted labels to the label-optimized log-likelihood

of Eq. (6). Thus, we have the objective function:

QW ¼ log Pðxl; yljhÞ þ Rðy�jxu; hÞlog Pðxu; y�jhÞ (9)

It is clear that the Reliability of the prediction can be considered

as an individual (i.e. for each sequence s) weighting factor k that

additionally is being adapted during training; thus, it is expected to

perform well without the need for fine-tuning. Obviously, QW�Q*

� ‘ and, thus, maximizing Eq. (9) maximizes Eq. (4) as well. This

option is called Method 3. In order for Methods 2 and 3 to work,

we have to properly weigh the expected counts Akl and Ek(b) com-

puted by the forward-backward algorithm. Thus, all counts derived

from an unlabeled sequence xu have to be multiplied by R(y*jxu,h)

(or with k). Consequently, these two variants require some modifica-

tions to the standard Forward and Backward algorithms. All three

methods presented so far include all the unlabeled data in the train-

ing, using, however, different weighting schemes (Fig. 1B). Another

easily implemented variant would be to include only the unlabeled

data with reliabilities over a certain cutoff in the training. This

method (Method 4) is more restrictive since the optimal threshold

needs to be identified, but has the additional advantage of fewer

computations since only a fraction of the unlabeled data is included

in the training phase. On the other hand, Method 1 is more easily

implemented but more crude. Nevertheless, the comparative per-

formance of each method needs to be identified in a case-by-case

basis, since each particular problem with different labeled and un-

labeled sequences may exhibit different properties.

2.2.3 General comments

As we noted earlier, in typical HMM applications, as missing data

we consider the path of states (p) and the Baum-Welch algorithm

4 I.A.Tamposis et al.
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uses the notation of Eq. (4) with p instead of y. Thus, in the semi-

supervised case, we have two levels of ‘missing’ data that are being

treated in different steps. The lower-level ‘missing’ data (p) are being

dealt with only in step (3) where the higher-level ‘missing’ data (y)

are kept fixed, whereas y is optimized externally by successively iter-

ating steps (2)–(4). A full EM approach could, in principle,

be obtained from Eqs. (3, 4) if we also consider the path (p); then

Eq. (3) becomes:

l ¼ log
X

p

Pðxl; yl; xu;pjhÞ

¼ log
X

p

Pðxl; yl; pjhÞ þ log
X

yu

X

p

Pðxu; yu; pjhÞ (10)

Whereas Eq. (4) becomes:

Q ¼
X

yu

X

p

Pðyu; pjxu; hÞlog Pðxu; yu;pjhÞ (11)

It is clear that, in such a case, the M-step is difficult since we

have to deal with p and yu simultaneously. The algorithm proposed

here resembles closely the approach known as the Expectation

Conditional Maximization (ECM) algorithm, which replaces the

M-step with a sequence of conditional maximization (CM) steps in

which each parameter is maximized individually, conditionally on

the other parameters remaining fixed (Meng and Rubin, 1993).

ECM is more broadly applicable than EM, shares its desirable con-

vergence properties, but avoids a computationally difficult or even

intractable M-step. Similar approximations to EM are known for

years. For instance, in standard HMM parameter estimation (where

p is the missing data), an alternative to the Baum-Welch algorithm is

the so-called Viterbi learning or segmental k-means algorithm

(Juang and Rabiner, 1990). In this variant, the emission and transi-

tion counts are computed only by the most probable path produced

by the Viterbi algorithm, instead of summing over all possible paths.

Based on Juang and Rabiner (1990), it is obvious that the self-

training algorithm described above will always converge to a local

maximum. A situation that remotely resembles semi-supervised

learning has been used in the case of transmembrane protein top-

ology prediction. It has been found that an initially trained model

could be further refined in order to be applied on test sequences

using the Baum-Welch algorithm in an unsupervised manner. This

approach improved the prediction accuracy in several applications

(Tusnady and Simon, 2001; Viklund and Elofsson, 2004).

The authors of these works were driven to this approach following a

different rationale, namely the concept of improving the prediction

accuracy by incorporation of information from homologues. The

key difference of such an approach lies in the fact that, in the second

step, the algorithm maximizes the marginal distribution of the un-

labeled data P(xujh), that is, it completely disregards the distribution

of the labels.

2.3 Datasets
We evaluated the newly developed methodology on three important

problems in computational sequence analysis. In order to accurately

measure the contribution of the new method, each predictor was

trained using the standard supervised approach and the semi-

supervised approaches previously described. To prepare our dataset,

we: (i) extracted and selected proteins, (ii) merged labeled protein

subsets with the unlabeled subsets and (iii) reduced the redundancy

of the sequences with a rigorous threshold (30% similarity). For top-

ology prediction of alpha-helical membrane proteins we used the

HMM-TM method (Bagos et al., 2006) trained on a dataset of 308

membrane proteins with known three-dimensional structures

(Tsirigos et al., 2015) and for the semi-supervised learning we used

the dataset of 2126 proteins from ExTopoDB (Tsaousis et al., 2010)

whose structures are not known but limited experimental informa-

tion about the topology is available. We treated these sequences as

partially labeled ones, since we used only the experimental informa-

tion regarding the localization of various parts of the sequence. The

redundancy-reduced set contains 286 labeled and 1466 unlabeled

sequences. In the case of topology prediction of beta-barrel outer

membrane proteins, we used the PRED-TMBB2 method (Tsirigos

et al., 2016) trained with a non-redundant dataset of 49 outer mem-

brane proteins with known three-dimensional structures. In this

case, the semi-supervised learning procedure consisted of including a

dataset of 1005 experimentally verified outer membrane proteins

from OMPdb (Tsirigos et al., 2010) whose structures are not avail-

able (unlabeled sequences) in the training phase. The redundancy-

reduced set contains 49 labeled and 980 unlabeled sequences. In the

third case, we used a previously published dataset of 70 signal pepti-

des from archaeal proteins (Bagos et al., 2009a,b). The dataset con-

sisted of 25 proteins with experimentally verified cleavage site

(labeled sequences) and 45 sequences of signal peptides for which

we did not know the location of the cleavage site precisely (partially

labeled sequences). In all cases, the HMM architectures were exactly

the same as in the original publications and a 10-fold cross-

validation procedure was used to assess the prediction accuracy.

Concerning transmembrane proteins, the number of correctly

predicted residues (Q), the segment overlap (SOV) measure and the

number of correctly predicted topologies were evaluated. In the case

of signal peptides, we evaluated the accuracy in predicting the

precise location of the cleavage site as well as the accuracy in dis-

criminating signal peptides from non-signal peptide sequences.

3 Results

The results obtained from the 10-fold cross-validation procedure

regarding transmembrane protein topology prediction are presented

in Figure 2. We first consider the use of self-training in order to in-

corporate information from unlabeled or partially labeled sequen-

ces. Since for both alpha-helical and beta-barrel outer membrane

proteins we had rather large datasets with labeled data, we decided

to vary the amount of labeled data and compare the classification

accuracy of standard supervised learning of HMMs (no unlabeled

sequences) against a self-training learner that uses unlabeled sequen-

ces. This was done in order to identify the potential effect of un-

labeled data in relation to the labeled data, since previous studies

have shown that the size of the (labeled) dataset is crucial up to a

certain degree (Bagos et al., 2009a,b; Tamposis et al., 2018).

Figure 2 shows that the incorporation of both labeled and un-

labeled data can increase the classification accuracy remarkably.

More specifically, in the case of beta-barrels, the increase in SOV

ranges from 0.1 to 8.5%, the increase in the fraction of correctly

predicted topologies reaches 35% and the increase in the fraction of

correctly predicted residues reaches 6.9%. Regarding alpha-helical

TM proteins (with the largest labeled set), when the number of

labeled sequences exceeds a certain amount, semi-supervised meth-

ods perform approximately the same as supervised learning. This is

because the amount of labeled data is large enough to train accurate

HMMs and additional unlabeled sequences provide little extra help.

When the classifiers are trained from small amounts of labeled data,

the four variants of the semi-supervised learning yield better results

compared to standard supervised methods. More specifically, when

less than 90 sequences were included in the training set, the increase

Semi-supervised learning of Hidden Markov Models 5
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in SOV ranges from 0.5 to 3.8%, the increase in the fraction of cor-

rectly predicted topologies reaches 10% and the increase in the frac-

tion of correctly predicted residues reaches 1.8%. In the case of

signal peptides, the labeled dataset was already small, so we did not

vary this number. The parameter estimates obtained in the semi-

supervised manner led to 100% classification accuracy, while the

estimates based on the labeled data only reached 83.3% accuracy.

The increase in the fraction of correctly predicted cleavage sites

ranges from 12.5 to 25% depending on the method. Of the four dif-

ferent methods, we observed that Methods 1, 2 and 3 have slightly

better performance than Method 4 which uses only the unlabeled

data with reliabilities passing a certain cutoff.

We also considered the effect of varying the amount of unlabeled

data. We chose to keep a constant and rather small number of

labeled sequences (25 for beta-barrel membrane proteins and 20 for

alpha-helical ones) and varied the number of unlabeled ones. In gen-

eral, we expected that the size of the unlabeled dataset will play a

role, but we wanted to quantify its effect especially taking the differ-

ent properties of the implemented methods into account. Figure 3

shows that, in the case of beta-barrel outer membrane proteins,

even with as many as 100 sequences in the unlabeled dataset,

Methods 1–3 that use all the unlabeled sequences, can increase the

accuracy from 75.5% to almost 83% before reaching a plateau.

Method 4, however, needs larger datasets in order to ensure that the

most confident examples are found. For alpha-helical membrane

proteins, the respective number at which this plateau occurs is rather

high (300 sequences), but, nevertheless, in this case, all proposed

methods behave similarly.

4 Conclusions

In this work, we proposed a novel and efficient method for semi-

supervised learning of HMMs in biological sequence analysis prob-

lems. The method is based on the self-training approach, extends

previous works on training and decoding using labeled and partially

labeled data (Bagos et al., 2006; Krogh, 1994) and it is very easily

implemented. The motivation of semi-supervised learning methods

lies in the fact that, in many areas of research, labeled examples are

relatively hard to find, whereas there are plenty of unclassified (un-

labeled) data that can potentially be used to improve the

Fig. 2. Results from the 10-fold cross validation on transmembrane protein topology prediction by varying the size of the labeled dataset. (A1) beta-barrel outer

membrane proteins (SOV). (A2) beta-barrel outer membrane proteins (correctly predicted topologies). (A3) beta-barrel outer membrane proteins (correctly pre-

dicted residues). (B1) alpha-helical membrane proteins (SOV). (B2) alpha-helical membrane proteins (correctly predicted topologies). (B3) alpha-helical mem-

brane proteins (correctly predicted residues). In all cases the lines are smoothed curves

Fig. 3. Classification accuracy while varying the number of unlabeled sequen-

ces. (C1) Beta-barrel outer membrane proteins. (C2) Alpha-helical membrane

proteins
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performance of the classifier. This situation is common in molecular

biology, where the huge amount of protein sequences that are depos-

ited in the public databases contradict the relatively few examples of

proteins with experimentally verified structure or function. Thus,

we expect that semi-supervised learning of HMMs will have many

applications in this area.

Although in general the convergence properties of self-training

are not easily studied, in this particular case we presented justifica-

tion of the procedure in terms of the EM algorithm and we showed

that the algorithms presented here are instances of the ECM algo-

rithm which replaces the M-step with a sequence of conditional

maximization (CM) steps in which each parameter is maximized in-

dividually, conditionally on the other parameters remaining fixed

(Meng and Rubin, 1993). Following the ECM framework, the

convergence properties of the algorithm are guaranteed. However,

the algorithm may converge to a local maximum and, as in every

EM and EM-like algorithm, the starting values are crucial. This is

highlighted in the initial step, where the completely labeled data are

used to build the initial model. It is easily understood that, if we

have very few or low-quality labeled data, the initialization will pro-

vide an inadequate classifier and the whole procedure will lead to

poor performance. Nevertheless, in our applications, even with a

small dataset, the algorithms appear robust.

We applied the proposed method to several problems of bio-

logical sequence analysis with encouraging results. More specifical-

ly, we focused on two of the most successful applications of HMMs

in bioinformatics, namely the transmembrane topology prediction

and the prediction of signal peptides. We evaluated some of our pre-

viously methods by varying the amount of unlabeled sequences as

well as the amount of labeled sequences. Results show significant

improvements in classification by using unlabeled and partially

labeled data. The proposed algorithms, when the quantity of high-

quality training data is rather small, perform always better com-

pared to standard supervised methods, but the gain in accuracy is

greater when the labeled data are limited and the unlabeled data

abundant. In the opposite case, i.e. when the number of labeled

sequences exceeds a certain amount, the algorithm sometimes had

the same or a minor effect on the classification performance.

Although the variants that we described have different properties, in

practice, the differences in performance are minimal. Methods 1 and

4 are more easily implemented and can be applied by re-training any

existing prediction method that uses HMMs, whereas Methods 2

and 3 require some modifications to the Forward and Backward

algorithms. On the other hand, Method 4 is more restrictive since

the optimal threshold needs to be identified, but has the advantage

of fewer computations as compared to Methods 1–3, since only a

fraction of the unlabeled data is included in the training phase.

Nevertheless, the comparative performance of each method needs to

be identified in a case-by-case basis, since each particular problem

with different labeled and unlabeled sequences may exhibit different

properties. In general, we can see that Methods 1–3 have almost the

same performance in all situations. This is plausible since these algo-

rithms use all data, i.e. use the same amount of information for

semi-supervised training. In some cases, when random fragmented

sets of the labeled data are used along with a vast amount of un-

labeled data, noise may be added to the results. On the other hand,

when very few high-quality data are available, the semi-supervised

techniques offer better models. Method 4, which uses only the un-

labeled data with reliabilities passing a certain cutoff, performs

slightly worse, e.g. in the case of beta-barrels and better in the case

of alpha-helical ones. Nevertheless, this performance and the exact

gain in accuracy are problem-dependent and the user is advised to

explore all possibilities. The method presented here can be applied

to other problems as well (including gene-finding, prediction of pro-

tein sorting signals, prediction of functional sites in proteins, predic-

tion of transcription start sites and so on), using standard HMM

algorithms and/or he modified algorithms developed for constrained

prediction.

Conflict of Interest: none declared.
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Abstract

Summary: JUCHMME is an open-source software package designed to fit arbitrary custom Hidden

Markov Models (HMMs) with a discrete alphabet of symbols. We incorporate a large collection of

standard algorithms for HMMs as well as a number of extensions and evaluate the software on

various biological problems. Importantly, the JUCHMME toolkit includes several additional fea-

tures that allow for easy building and evaluation of custom HMMs, which could be a useful re-

source for the research community.

Availability and implementation: http://www.compgen.org/tools/juchmme, https://github.com/pba

gos/juchmme.

Contact: pbagos@compgen.org

Supplementary information: Supplementary data are available at Bioinformatics online.

1 Introduction
Hidden Markov Models (HMMs) are probabilistic models widely

used in biological sequence analysis. The most commonly used type

of HMM is the profile HMM (pHMM), which is especially useful

for multiple sequence alignment and remote homology detection.

Tools based on pHMMs like HMMER (Eddy, 1998) and SAM

(Hughey and Krogh, 1996) are used routinely by thousands of

researchers around the world. Software tools based on pHMM use a

standard architecture in order to construct the models correspond-

ing to the multiple alignment. However, for other applications in

biological sequence analysis, the need of HMMs with custom archi-

tecture arises. For these applications, the model design can be time-

consuming, thus software tools that allow easy implementation of

HMMs with arbitrary and user-defined topologies are necessary.

We present here an open-source tool, JUCHMME, which can be

used to easily build custom HMMs utilizing the most complete col-

lection of algorithms.

2 Materials and methods

JUCHMME can be used to build a broad range of HMMs. Standard

HMMs are commonly trained by the Maximum Likelihood (ML)

criterion using the Baum-Welch algorithm (Durbin et al., 1998;

Rabiner, 1989). Maximizing P(xjh) corresponds to unsupervised

learning. JUCHMME implements also the gradient-descent algorithm

proposed by Baldi and Chauvin (1994) and the Segmental k-means

VC The Author(s) 2019. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com 1
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algorithm also known as Viterbi learning algorithm (Juang and

Rabiner, 1990). In most biological applications, the use of labeled

sequences for training is advisable. In these models, each amino acid

sequence x is accompanied by a sequence of labels y. Krogh named

this model Class HMM (CHMM) and proposed simple modifications

of forward and backward algorithms (Krogh, 1994). The likelihood

to be maximized in such situations (supervised learning) could be the

joint probability of the sequences and the labels given the model,

P(x, yjh), which corresponds to ML training, or the probability of the

labels given the sequences, P(yjx,h), which corresponds to conditional

maximum likelihood (CML) estimation that leads to discriminative

training (Krogh, 1997). The gradient-based algorithms necessary for

these models are implemented using various heuristics for fast and ro-

bust convergence (Bagos et al., 2004a, b), including adaptive step-size

and resilient back-propagation (RPROP). Moreover, a newly devel-

oped variant of the segmental k-means for labeled sequences, for both

ML and CML, is also available (Theodoropoulou et al., 2017).

The toolkit implements also a large collection of decoding algo-

rithms such as the standard Viterbi, Posterior-Viterbi (Fariselli

et al., 2005), N-Best (Krogh, 1997) and Optimal Accuracy

Posterior Decoder (Käll et al., 2005). Moreover, modifications of

the decoding algorithms that allow constrained predictions (i.e.

fixing the observed labels) are also available (Bagos et al., 2006).

These can be helpful when one wishes to incorporate some prior

knowledge, such as experimentally derived information, in the pre-

diction process.

Additionally, to overcome HMM limitations, a number of exten-

sions have been developed such as Hidden Neural Networks

(HNNs) (Krogh and Riis, 1999), models that condition on previous

observations ( Tamposis et al., 2018) and a newly developed method

for semi-supervised learning of HMMs that can incorporate labeled,

unlabeled and partially labeled data (Tamposis et al., 2019).

Finally, the toolkit includes numerous auxiliary programs that

automate several routine processes, like cross-validation tests

(including jackknife), generating random sequences from a given

model, various options for initializing the models (both HMMs and

HNNs) suitable for testing purposes, and various programs for

measuring prediction accuracy (Baldi et al., 2000; Zemla et al.,

1999) and reliability (Melen et al., 2003). Of note, JUCHMME also

supports multicore parallelization a feature that can speed up the

computations.

3 Usage scenario

To illustrate the utility and features of JUCHMME toolkit, we pro-

vide a simple real-life scenario (see Supplementary Material). For

this we need to follow the steps:

1. define the transition probabilities, using a spreadsheet

(Supplementary Fig. S2). This is important because non-zero ele-

ments define the allowed transitions and thus the model

architecture.

2. define the initial emission probabilities, using a spreadsheet

(Supplementary Fig. S3).

3. define the model file using a text editor (Supplementary Fig. S4).

This contains the symbols, the states, the labels and the states

that share emission probabilities.

4. set up the configuration file in a text editor. This file contains all

the training and testing options.

After defining the model and the configuration file and depend-

ing on the chosen options, parameter estimation and testing can be

performed in one step. JUCHMME offers the option for self-

consistency test, independent test, k-fold cross-validation or

jackknife procedures. The different model types, training and

testing options can be combined efficiently. Various measures of

accuracy and reliability can be requested through the configuration

file. The trained model can also be used in a stand-alone

application.

Finally, after the model is trained, new data may emerge and an

update may be possible. Thus, one can easily modify the architecture

of existing models. In this way, the HMMpTM model (Tsaousis

et al., 2014) was created by modifying the architecture of the

HMMTM model (Bagos et al., 2006). This was also the case regard-

ing CW-PRED and CW-PRED2 (Fimereli et al., 2012; Litou et al.,

2008).

4 Results and conclusion

The JUCHMME toolkit is implemented in Java and it is publicly

available under the GNU license. The software has been under

development over the last years and has been used in numerous

applications in protein sequence analysis, including prediction of

alpha-helical membrane proteins (Bagos et al., 2006), prediction of

transmembrane beta-barrels (Bagos et al., 2004a, b; Tsirigos et al.,

2016), prediction of lipoprotein signal peptides (Bagos et al., 2008),

prediction of signal peptides in Archaea (Bagos et al., 2009), predic-

tion of twin-arginine signal peptides in bacteria (Bagos et al., 2010),

joint prediction of transmembrane topology and post-translational

modifications (Tsaousis et al., 2014) and prediction of cell-wall

anchored proteins in bacteria (Litou et al., 2008). These methods

(which we now make available through JUCHMME) could not

have been developed easily without the use of this tool, since this

would require that the different sub-models corresponding to labels

had to be trained separately and then the sub-models had to be com-

bined with arbitrary transitions. The CHMM approach which

requires labels is not only more elegant, but also offers the CML

methods with the associated algorithms that can efficiently train

such models.

The software can be used for building standard HMMs, CHMMs

with labeled sequences, or HNNs. JUCHMME supports a versatile

architecture in which the models can be freely parameterized in terms

of their architecture (i.e. states and transitions between them), the al-

phabet of the symbols used and the number of labels and sharing of

emission probabilities (parameter tying).

A comparison of JUCHMME against the other available tools,

such as modhmm (Viklund, 2003), MAMOT (Schütz and

Delorenzi, 2008), HMMConverter (Lam and Meyer, 2009),

HMMoC (Lunter, 2007) and StochHMM (Lott and Korf, 2014) is

provided in Table 1. In brief, JUCHMME implements the widest

range of training and decoding algorithms for HMMs. Notably, it is

among the few implementations that can handle CHMMs trained

with ML or CML, using algorithms for fast and robust convergence

and it is, to our knowledge, the only publicly available implementa-

tion of HNNs and semi-supervised learning algorithms for HMMs.

Contrary to other tools, JUCHMME is user-friendly, since it allows

full parameterization through a configuration file, without requiring

programming skills. Despite been written in JAVA, JUCHMME is

quite fast, especially concerning large models and multicore parallel-

ization increases further the speed (see Supplementary Material).

Thus, JUCHMME can be used for original research as well as for

educational purposes. HMMs are subjects of active research in our

lab, and thus JUCHMME will be continuously updated. We plan,

2 I.A.Tamposis et al.
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among others, to extend JUCHMME in order to be able to handle

multiple sequence alignments (MSAs), to include silent states and to

develop a graphical editor for facilitating model design.
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