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Περίληψη  

 

Το αντικείµενο της παρούσης διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός 

Συστήµατος Πρόβλεψης ∆ευτεροταγούς ∆οµής Πρωτεϊνών µε Χρήση Τεχνικών 

Κοντινότερων Γειτόνων και Πιθανοτικών Νευρωνικών ∆ικτύων. 

Για την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και τον έλεγχο της απόδοσης και ακρίβειας 

πρόβλεψης του συστήµατος χρησιµοποιήθηκε ένα σύνολο δεδοµένων που 

αποτελείται από 513 πρωτεΐνες κάθε είδους. 

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος βασίζεται στην ύπαρξη δύο σταδίων 

πρόβλεψης, κάθε ένα εκ των οποίων αποτελείται από τέσσερις ταξινοµητές δύο 

ειδών: 50 Κοντινότερων Γειτόνων (50-ΚΓ) και Πιθανοτικών Νευρωνικών ∆ικτύων 

(ΠΝ∆). Στο 1ο Στάδιο πραγµατοποιείται ταξινόµηση σε coil ή non-coil και στην 

περίπτωση ταξινόµησης της εισόδου σε non-coil, η έξοδος του 1ου Σταδίου 

τροφοδοτείται στο 2ο Στάδιο, όπου και πραγµατοποιείται ταξινόµηση σε έλικα ή 

πτυχωτή επιφάνεια. Σε κάθε στάδιο το αποτέλεσµα εξάγεται µε χρήση κανόνα µέσου 

όρου µε βάρη. 

Μετά την επιλογή ενός τµήµατος του συνόλου δεδοµένων ως σύνολο ελέγχου 

της απόδοσης του συστήµατος, το ποσοστό ορθής ταξινόµησης ήταν 66,09% για το 1ο 

Στάδιο και 74,29% για το 2ο Στάδιο. 
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Abstract 

 

The scope of this diploma thesis is the development of a Protein Secondary 

Structure Prediction System based on Nearest Neighbor Techniques and Probabilistic 

Neural Networks. 

For the development, training and testing of the performance and accuracy of 

the system, we used a data set containing 513 proteins of all kinds. 

The architecture of the system is based on the combination of two stages of 

prediction, each one consisting of four classifiers of two kinds: 50 Nearest Neighbors 

classifiers (50-NN) and Probabilistic Neural Networks (PNN). At the 1st Stage, the 

classification taking place is between coil and non-coil and in the event of an input 

being classified as non-coil, the output produced by the 1st Stage is fed to the 2nd 

Stage, where classification between helix and β-sheet takes place. In both stages the 

result is obtained by using the weighted mean rule. 

After the selection of a part from the data set as the testing set for the 

evaluation of the system performance, the percent correct classification was 66.09% 

for the 1st Stage and 74.29% for the 2nd Stage. 
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Πρόλογος  

 

Η εκπόνηση της παρούσης διπλωµατικής εργασίας πραγµατοποιήθηκε υπό 

την επίβλεψη της αναπληρώτριας καθηγήτριας Κωνσταντίνας Νικήτα, την οποία 

θέλω να ευχαριστήσω θερµά για την προτροπή της να ασχοληθώ µε το συγκεκριµένο 

θέµα και τις πολύτιµες συµβουλές της. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον υποψήφιο 

διδάκτορα Γιάννη Βαλαβάνη για τη συνεχή βοήθεια που µου προσέφερε σε ολόκληρη 

τη διάρκεια της προσπάθειας που κατέβαλλα για την ολοκλήρωση της εργασίας. 

∆εν µπορώ να ξεχάσω την υποστήριξη και υποµονή των γονέων µου όλα αυτά 

τα χρόνια αλλά και την αµέριστη συµπαράσταση όλων των φίλων µου. 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τα µέλη της τριµελούς επιτροπής κύριο ∆. 

Κουτσούρη και κύριο Ν. Ουζούνογλου, καθηγητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Ε.Μ.Π. 

 

Στην 1η Ενότητα της εργασίας δίνεται το Θεωρητικό Υπόβαθρο για την 

κατανόηση της µετέπειτα υλοποίησης του συστήµατος πρόβλεψης δευτεροταγούς 

δοµής πρωτεϊνών µε χρήση τεχνικών κοντινότερων γειτόνων και πιθανοτικών 

νευρωνικών δικτύων. Στην 2η Ενότητα περιγράφεται το Τεχνικό Μέρος της εργασίας 

και παρατίθενται τα αποτελέσµατα της υλοποίησης του συστήµατος. Τέλος, στο 

παράρτηµα παρατίθεται το µεγαλύτερο µέρος του κώδικα σε Matlab που 

αναπτύχθηκε και χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας. 

 



- 8 - 

Πίνακας  Περιεχοµένων  

Περ ί ληψη ..............................................................................................................................................5 

A b s t r a c t .................................................................................................................................................6 

Πρόλογος ..............................................................................................................................................7 

Πί νακας  Περ ι ε χοµ έ νων .............................................................................................................8 

ΕΝΟΤΗΤΑ  1Η: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ  ΥΠΟΒΑΘΡΟ .......................................... 10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΙΝΟΞΕΑ ...........................................................................11 
1 . 1 .    Ε ισαγωγή .....................................................................................................................11 

1 . 1 . 1 .   Ρόλος  των  πρωτε ϊ νών ..............................................................................12 
1 . 1 . 2 .   Σύσταση  των  Πρωτε ϊ νών ........................................................................14 

1 . 2 .    Οργάνωση  ∆οµής  Πρωτε ϊ νών .....................................................................20 
1 . 2 . 1 .   Γεν ι κά .....................................................................................................................20 
1 . 2 . 2 .   ∆ευτεροταγε ί ς  ∆οµ έ ς .................................................................................23 

1 . 2 . 2 . 1 .   α -έ λ ι κ ε ς ........................................................................................................24 
1 . 2 . 2 . 2 .   β -πτυχωτέ ς  επ ιφάνε ι ε ς ...................................................................27 
1 . 2 . 2 . 3 .   Μη  Κανον ι κή  ∆οµή  ( c o i l ) ...............................................................32 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΤΑΓΟΥΣ ∆ΟΜΗΣ...............................33 
2 . 1 .    Γεν ι κή  Ι δ έ α  κα ι  Ι στορ ι κή  Αναδροµή .....................................................33 

2 . 1 . 1 .   Πρώτη  Γεν ι ά  Μεθόδων ..............................................................................36 
2 . 1 . 2 .   ∆εύτερη  Γεν ι ά  Μεθόδων ..........................................................................37 
2 . 1 . 3 .   Τρ ί τη  Γεν ι ά  Μεθόδων ................................................................................39 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3.  ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΕΣ ...............................................................................................44 
3 . 1 .    Νευρωνι κά  ∆ ίκ τυα ................................................................................................44 

3 . 1 . 1 .   Ε ισαγωγή  κα ι  Ι σ τορ ι κή  Αναδροµή .................................................44 
3 . 1 . 2 .   Περ ι γραφή  κα ι  Εφαρµογέ ς ....................................................................47 
3 . 1 . 3 .  Ορ ισµός  του  Τεχνητού  Νευρωνι κού  ∆ικ τύου  (ΤΝ∆ ) ..........50 
3 . 1 . 4 .   Βασικέ ς  Αρχέ ς  Νευρωνικών  ∆ικτύων ...........................................52 
3 . 1 . 5 .  Μοντέ λο  Τεχνητού  Νευρώνα .................................................................55 
3 . 1 . 6 .   Εκπα ίδευση  ΤΝ∆ ...........................................................................................56 
3 . 1 . 7 .   Γεν ί κ ευση ............................................................................................................58 
3 . 1 . 8 .  Κατηγορ ί ε ς  ΤΝ∆  -  Ανάστροφη  ∆ ιάδοση  Σφάλµατος  
( E r r o r  B a c k  p r o p a g a t i o n ) ...........................................................................................59 
3 . 1 . 9 .  Χρήσ ιµ ε ς  Παρατηρήσε ι ς  κα ι  Ορ ισµός  Παραµ έ τρων  γ ι α  
τον  Αλγόρ ι θµο  Ανάστροφης  ∆ιάδοσης ............................................................65 
3 . 1 . 1 0 .  Πλεονεκ τήµατα  κα ι  Με ιονεκ τήµατα  των  ΤΝ∆ .....................69 

3 . 2 .  Το  Πιθανοτ ι κό  Ν∆  Συνάρτησης  Ακτ ι ν ι κής  Βάσης ..........................70 
3 . 3 .  Αλγόρ ι θµος  των  k  κοντ ι νό τ ερων  γε ι τόνων  ( k - N e a r e s t  
N e i g h b o r ) ......................................................................................................................................72 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  4 .  ΓΕΝΕΤ ΙΚΟ Ι  ΑΛΓΟΡ ΙΘΜΟΙ .................................................................81 
4 . 1 .  Ε ισαγωγή  στους  Γενε τ ι κούς  Αλγορ ί θµους .........................................81 
4 . 2 .    Βασ ικός  Γενε τ ι κός  Αλγόρ ι θµος ................................................................84 
4 . 3 .    Πλεονεκ τήµατα  των  ΓΑ ....................................................................................88 
4 . 4 .  Στο ι χ ε ί α  που  προκαλούν  προβληµατ ισµό ..........................................91 
4 . 5 .    Εφαρµογέ ς  Γενε τ ι κών  Αλγορ ί θµων .......................................................94 

ΕΝΟΤΗΤΑ  2Η: ΤΕΧΝΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ .......................................................... 96 



- 9 - 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  1 .  ΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΓΑ  Γ ΙΑ  ΒΕΛΤ ΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ  
«ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ»  Ε ΙΣΟ∆ΟΥ .......................................................................................................97 

1 . 1 .    Ε ισαγωγή .....................................................................................................................97 
1 . 2 .  Συνάρτηση  Πο ιότη τας  κα ι  Υλοπο ίηση  του  ΓΑ .................................98 

1 . 2 . 1 .   Σκεπτ ι κό ...............................................................................................................99 
1 . 2 . 2 .   Σύνολο  ∆εδοµέ νων ....................................................................................101 
1 . 2 . 3 .   Υλοπο ίηση ........................................................................................................102 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  2 .  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ................108 
2 . 1 .    Ε ισαγωγή ...................................................................................................................108 
2 . 2 .    Στάδ ιο  1  του  Συστήµατος .............................................................................108 

2 . 2 . 1 .   Πιθανοτ ι κά  Ν∆ ...............................................................................................108 
2 . 2 . 2 .  Ταξ ι νοµητ έ ς  5 0  Κοντ ι νό τ ερων  Γε ι τόνων  ( 5 0 -ΚΓ ) ..............111 

2 . 3 .    Στάδ ιο  2  του  Συστήµατος .............................................................................116 
2 . 3 . 1 .   Πιθανοτ ι κά  Ν∆ ...............................................................................................116 
2 . 3 . 2 .  Ταξ ι νοµητ έ ς  5 0  Κοντ ι νό τ ερων  Γε ι τόνων  ( 5 0 -ΚΓ ) ..............117 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  3 .  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ...................................................................................119 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  4 .  ΣΧΟΛ ΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ......................................122 

ΕΠ ΙΛΟΓΟΣ ........................................................................................................................................124 

Βιβλ ι ογραφ ία ................................................................................................................................125 

Παράρτηµα ......................................................................................................................................130 
 

 



 

 

 

 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1Η: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 1: Πρωτεΐνες και Αµινοξέα 
 

- 11 - 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΙΝΟΞΕΑ 

 

1 .1 .    Εισαγωγή  

Το όνοµα «πρωτεΐνη» [2] διατυπώθηκε από τον Berzelius και 

χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στο εγχειρίδιο του Mulder (1840). Η λέξη 

προέρχεται από την ελληνική λέξη πρωτεύω. Οι πρωτεΐνες φέρουν το όνοµα τους 

δίκαια, µιας και πολυάριθµες λειτουργίες του οργανισµού οφείλονται σε ειδικές 

πρωτεΐνες. Είναι άγνωστη και αδιανόητη η ύπαρξη ζωής χωρίς πρωτεΐνες. Οι 

πρωτεΐνες είναι συστατικά κάθε κυττάρου, σχηµατίζουν τα συσταλτά στοιχεία καθώς 

και τα ένζυµα που ελευθερώνουν την απαραίτητη ενέργεια για τη διατήρηση της 

ζωής, ενώ στο αίµα παίζουν το ρόλο µεταφορικών µορίων. 

 

Οι πρωτεΐνες είναι µακροµόρια µε σαφώς καθορισµένη χηµική δοµή και 

παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία ιδιοτήτων και σχήµατος, π.χ., οι πρωτεΐνες των 

µαλλιών, του δέρµατος, του µεταξιού, των τενόντων και των οστών είναι λεπτές και 

µακριές. Έτσι, ένα µόριο κολλαγόνου (πρωτεΐνης των τενόντων και των οστών) είναι 

περίπου κυλινδρικό, 2990 Å σε µήκος µε διάµετρο µόνο 14 Å. Περίπου 300.000 

τέτοια µόρια ενώνονται στις άκρες τους για να κατασκευάσουν ένα τένοντα 10 cm 

µακρύ και περίπου 1012 τέτοιες στήλες είναι αναγκαίες για τη δηµιουργία ενός 

τένοντα διαµέτρου 5 mm. Παρόµοιες είναι όλες οι ινώδεις πρωτεΐνες, τα κύρια 

δοµικά υλικά των οργανισµών. 

 

Αντίθετα, τα πρωτεϊνικά µόρια που παίζουν ρόλο στις χηµικές µεταβολές που 

πραγµατοποιούνται στους ζωντανούς οργανισµούς είναι πιο συµπαγή σε σχήµα, 

παρόλο που έχουν µεγάλη ποικιλία µεγεθών. Παραδείγµατα τέτοιων σφαιρικών 
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πρωτεϊνών είναι η αιµοσφαιρίνη, ο µεταφορέας του οξυγόνου στο αίµα, τα 

αντισώµατα, οι πρωτεΐνες που ενώνονται µε ξένες ουσίες και βοηθούν στην αποβολή 

τους και, κυρίως, τα ένζυµα, οι οργανικοί καταλύτες που ελέγχουν τις χηµικές 

αντιδράσεις που πραγµατοποιούνται στους ζωντανούς οργανισµούς. 

 

Πολλές σφαιρικές πρωτεΐνες µπορούν να αποµονωθούν από κύτταρα, να 

καθαριστούν και να κρυσταλλωθούν. Οι δοµές τους είναι δυνατόν να προσδιοριστούν 

µε µεθόδους κρυσταλλογραφίας ακτίνων-Χ, όπως γίνεται και για µικρότερα οργανικά 

µόρια. Η µοναδική διαφορά είναι η µεγαλύτερη πολυπλοκότητά τους που οφείλεται 

στο γεγονός ότι ένα πρωτεϊνικό µόριο αποτελείται από έναν αριθµό ατόµων. 

 

1.1.1.   Ρόλος  των  πρωτεϊνών  

 

Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες σε όλες σχεδόν τις βιολογικές λειτουργίες [3]. 

Η σηµασία τους µπορεί να συνοψιστεί στα εξής: 

 

Ενζυµική κατάλυση. Σχεδόν όλες οι χηµικές αντιδράσεις στα βιολογικά συστήµατα 

καταλύονται από ειδικά µακροµόρια που ονοµάζονται ένζυµα. Μερικές από τις 

αντιδράσεις αυτές είναι αρκετά απλές, όπως π.χ. η ενυδάτωση του CΟ2. Άλλες, όπως 

η αντιγραφή ενός ολοκλήρου χρωµοσώµατος, είναι αρκετά πολύπλοκες. Σχεδόν όλα 

τα ένζυµα επιδεικνύουν τεράστια καταλυτική ικανότητα. Συνήθως, αυξάνουν την 

ταχύτητα των αντιδράσεων τουλάχιστον 106 φορές. Περισσότερα από 100 ένζυµα 

έχουν ταυτοποιηθεί και πολύ περισσότερα έχουν κρυσταλλωθεί. Το αξιοσηµείωτο 

είναι ότι όλα τα γνωστά ένζυµα είναι πρωτεΐνες. Έτσι, οι πρωτεΐνες διαδραµατίζουν 
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τον µοναδικό ρόλο του καθορισµού της πορείας των χηµικών αντιδράσεων που 

πραγµατοποιούνται στα βιολογικά συστήµατα. 

 

Μεταφορά και αποθήκευση. Πολλά µικρά µόρια και ιόντα µεταφέρονται από ειδικές 

πρωτεΐνες. Για παράδειγµα, η αιµοσφαιρίνη µεταφέρει οξυγόνο στα ερυθροκύτταρα, 

ενώ η µυοσφαιρίνη στους µυς. Σίδηρος µεταφέρεται στο πλάσµα του αίµατος από την 

τρανσφερρίνη και αποθηκεύεται στο συκώτι ως σύµπλοκο µαζί µε τη φερριτίνη, µία 

διαφορετική πρωτεΐνη. 

 

Κίνηση. Πρωτεΐνες είναι τα κύρια συστατικά των µυών. Η συστολή των µυών 

επιτυγχάνεται µε την ολισθητική κίνηση δύο ειδών πρωτεϊνικών νηµατίων. Επίσης, η 

κίνηση των χρωµοσωµάτων στη µίτωση και η προώθηση των σπερµάτων µε τη 

βοήθεια των µαστιγίων τους επιτυγχάνεται µε συσταλτά συγκροτήµατα που 

αποτελούνται από πρωτεΐνες. 

 

Μηχανική στήριξη. Η µεγάλη αντοχή του δέρµατος και των οστών οφείλεται στην 

παρουσία του κολλαγόνου, µιας πρωτεΐνης που σχηµατίζει ίνες. 

 

Ανοσοπροστασία. Τα αντισώµατα είναι πολύ ειδικές πρωτεΐνες που αναγνωρίζουν 

και συνενώνονται µε ξένες ουσίες όπως οι ιοί, τα βακτήρια και κύτταρα από άλλους 

οργανισµούς. Ο ζωτικός ρόλος εποµένως των πρωτεϊνών είναι προφανής. 

 

∆ηµιουργία και µετάδοση νευρικών παλµών. Η απόκριση των νευρικών κυττάρων 

σε ειδικά ερεθίσµατα υποβοηθείται από πρωτεΐνες-υποδοχείς. Για παράδειγµα, η 

ροδοψίνη είναι ο φωτοϋποδοχέας-πρωτεΐνη στα ραβδία του αµφιβληστροειδή. Μόρια 
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υποδοχείς που µπορούν να «διεγερθούν» µε ειδικά µόρια, όπως η ακετυλοχολίνη, 

είναι υπεύθυνα για τη µετάδοση των νευρικών παλµών στις συνάψεις, δηλαδή τις 

επαφές µεταξύ νευρικών κυττάρων. 

 

Έλεγχος της ανάπτυξης και διαφοροποίησης. Η ελεγχόµενη έκφραση των γενετικών 

πληροφοριών είναι ουσιώδης για την κανονική ανάπτυξη και διαφοροποίηση των 

κυττάρων. Μόνο ένα µικρό κλάσµα του γονιδιώµατος ενός κυττάρου εκφράζεται 

κάθε φορά. Στα βακτήρια, πρωτεΐνες-καταστολείς, είναι σπουδαίοι παράγοντες 

ελέγχου που «σιγούν» ειδικά τµήµατα του DΝΑ ενός κυττάρου. 

 

1.1.2.   Σύσταση  των  Πρωτεϊνών  

Η χηµική σύσταση των πρωτεϊνών είναι µάλλον απλή. Οι πρωτεΐνες είναι 

πολυµερή, στα οποία µικρά µόρια 20 διαφορετικών ειδών, τα L-α-αµινοξέα, 

συνδέονται και σχηµατίζουν µακριές αλυσίδες χωρίς διακλαδώσεις. 

 

Τα αµινοξέα παρουσιάζουν όλα την ίδια γενική δοµή. Ένα κεντρικό άτοµο 

άνθρακα (που ονοµάζεται κατά συνθήκη α-άτοµο άνθρακα, Cα) συνδέεται µε 4 

διαφορετικά άτοµα ή οµάδες ατόµων: ένα άτοµο υδρογόνου (-Η), µία 

καρβοξυλοµάδα (-COΟΗ), µία αµινοµάδα (-ΝΗ2) και µία από 20 δυνατές 

διαφορετικές πλευρικές αλυσίδες διαφόρων χηµικών τύπων (-R) (βλέπε Γενικό 

χηµικό τύπο αµινοξέων, Σχήµα 1.). Τα 20 διαφορετικά αµινοξέα διακρίνονται 

ανάλογα µε τις R-οµάδες ή πλευρικές αλυσίδες τους. Η σύνδεση των µορίων δύο 

αµινοξέων, µε τον χαρακτηριστικό τρόπο που απαντάται στις πρωτεΐνες, 

περιλαµβάνει µία απλή αντίδραση συµπύκνωσης, στην οποία αποβάλλεται ένα µόριο 

νερού και σχηµατίζεται ένας πεπτιδικός δεσµός. 
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COOH 
 | 
CHNH2 
 | 
R 

Σχήµα 1. Γενικός χηµικός τύπος αµινοξέων 
 

Τα πρωτεϊνικά µόρια αποτελούνται από µία ή περισσότερες πολυπεπτιδικές 

αλυσίδες, κάθε µία από τις οποίες µπορεί να αποτελείται από µερικές εκατοντάδες 

αµινοξικά κατάλοιπα µε µία συγκεκριµένη σειρά, η οποία είναι γνωστή ως αµινοξική 

ακολουθία ή αλληλουχία (amino-acid sequence) ή πρωτοταγής δοµή. 

 

Μία πολυπεπτιδική αλυσίδα έχει κατεύθυνση, αφού έχει διαφορετικά άκρα, 

δηλαδή, το άµινο-άκρο και το καρβόξυλο-άκρο. Κατά συνθήκη, το άµινο-άκρο 

θεωρείται η αρχή µίας πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Η ακολουθία των αµινοξέων σε µια 

πολυπεπτιδική αλυσίδα γράφεται αρχίζοντας µε το αµινοτελικό κατάλοιπο. 

 

Μία πολυπεπτιδική αλυσίδα αποτελείται από ένα κανονικά 

επαναλαµβανόµενο µέρος, την κύρια αλυσίδα (main chain) και ένα µεταβλητό 

µέρος, τις χαρακτηριστικές πλευρικές αλυσίδες ή οµάδες (side chains) των 

αµινοξικών καταλοίπων. Η κύρια αλυσίδα ονοµάζεται πολλές φορές σπονδυλική 

στήλη (backbone). 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πολλές πρωτεΐνες, όπως η µυοσφαιρίνη, 

αποτελούνται από µία πολυπεπτιδική αλυσίδα. Άλλες αποτελούνται από δύο ή 

περισσότερες αλυσίδες, οι οποίες µπορεί να είναι ίδιες ή διαφορετικές. Για 
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παράδειγµα, η αιµοσφαιρίνη έχει δύο αλυσίδες ενός είδους και δύο ενός άλλου. Οι 

αλυσίδες συγκρατούνται µεταξύ τους µε οµοιοπολικούς δεσµούς. Εναλλακτικά, οι 

πολυπεπτιδικές αλυσίδες µερικών πρωτεϊνών που αποτελούνται από πολλές αλυσίδες 

συνδέονται µε δισουλφιδικούς δεσµούς. 

 

Μπορούµε πλέον να κατανοήσουµε πως προκύπτει η καταπληκτική ποικιλία 

των πρωτεϊνών. ∆εδοµένων δοµικών στοιχείων 20 διαφορετικών ειδών, τα οποία 

µπορούν να ληφθούν σε οποιουσδήποτε αριθµούς και να διευθετηθούν µε 

οποιαδήποτε σειρά σε µια γραµµική ακολουθία, είναι φανερό ότι ο αριθµός των 

πρωτεϊνικών µορίων που µπορούν να κατασκευαστούν είναι τεράστιος. Εάν 

υποθέσουµε ότι περιοριζόµαστε σε πολυπεπτιδικές αλυσίδες που αποτελούνται µόνο 

από 100 αµινοξικά κατάλοιπα, έναν αριθµό που είναι σχετικά µικρός για µία 

πραγµατική πρωτεΐνη, κάθε κατάλοιπο µπορεί να εκλεγεί κατά 20 διαφορετικούς 

τρόπους. Έτσι, 20100 διαφορετικά είδη πρωτεϊνικών µορίων του µεγέθους αυτού 

µπορούν να δηµιουργηθούν, αριθµός που είναι πολύ µεγαλύτερος από τον 

υποτιθέµενο αριθµό των ατόµων του σύµπαντος. 

 

Για πολλά χρόνια υπήρξε αµφιβολία και σύγχυση για τη φύση των πρωτεϊνών 

που θεωρούντο διαφορετικές κατά κάποιο «ζωτικό» τρόπο από τις άλλες χηµικές 

ουσίες. Οι αµφιβολίες διαλύθηκαν το 1953, όταν ο F. Sanger και οι συνεργάτες του 

έδειξαν ότι η ινσουλίνη (µία µάλλον µικρή πεπτιδική ορµόνη) έχει καθορισµένη 

χηµική δοµή, αποτελούµενη από αµινοξικά κατάλοιπα διευθετηµένα σε µία ορισµένη 

ακολουθία. 
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Τα αµινοξέα διαφέρουν µεταξύ τους στη φύση της οµάδας R (βλέπε Σχήµα 1.) 

και παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, όπου τα πλαίσια των διακεκοµµένων γραµµών 

υποδεικνύουν τις πλευρικές αλυσίδες. Η κατάταξη των αµινοξέων µπορεί να γίνει µε 

διαφορετικούς τρόπους. Στον Πίνακα 1 [1] τα αµινοξέα έχουν καταταγεί µε βάση το 

ρόλο της πλευρικής αλυσίδας στον σχηµατισµό της χωροδιάταξης των πρωτεϊνών. 

Με τον τρόπο αυτό έχουν διαχωριστεί 4 οµάδες αµινοξέων: 

1. Αµινοξέα µε µη πολική οµάδα R, δηλαδή µε πλευρική αλυσίδα αποκλειστικά 

από υδρογονάνθρακα: γλυκίνη, αλανίνη, βαλίνη, λευκίνη, ισολευκίνη, προλίνη 

και φαινυλαλανίνη. Οι πλευρικές αλυσίδες αυτών των αµινοξέων (µε την 

εξαίρεση της γλυκίνης) µπορούν να σχηµατίσουν υδρόφοβους δεσµούς. 

2. Αµινοξέα µε µη ιονιζόµενες, αλλά πολικές οµάδες (όπως -ΟΗ, -SΗ, -CΟΝΗ2) 

στην πλευρική αλυσίδα: τυροσίνη, τρυπτοφάνη, σερίνη, θρεονίνη, κυστεΐνη και 

µεθειονίνη. Σ' αυτή την κατηγορία ανήκουν ακόµη η ασπαραγίνη και η 

γλουταµίνη, δηλαδή τα αµίδια των όξινων αµινοξέων (οµάδα 3). Με τον 

σχηµατισµό του αµιδίου χάνονται οι όξινες ιδιότητες της καρβοξυλοµάδας. Οι 

πολικές οµάδες της πλευρικής αλυσίδας συµµετέχουν στο σχηµατισµό δεσµών 

υδρογόνου µεταξύ των διάφορων τµηµάτων της πεπτιδικής αλυσίδας και 

σταθεροποιούν έτσι το µόριο της πρωτεΐνης. 

3. Όξινα αµινοξέα, «µονοαµινο-δικαρβοξυλικά οξέα»: γλουταµινικό και 

ασπαραγινικό οξύ. Περιέχουν δύο καρβοξυλοµάδες και προσδίδουν στο 

πρωτεϊνικό µόριο αρνητικό φορτίο. 

4. Βασικά αµινοξέα ή «διαµινο-µονοκαρβοξυλικά» οξέα: αργινίνη, λυσίνη και 

ιστιδίνη. Περιέχουν ακόµη µία βασική οµάδα και προσδίδουν θετικό φορτίο στο 

µόριο της πρωτεΐνης. 
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Πίνακας 1. Τα βασικά αµινοξέα και η κατάταξή τους σε τέσσερις κατηγορίες 

 
1) 

    
 Γλυκίνη Αλανίνη Προλίνη Βαλίνη 
 

 

   
  Λευκίνη Ισολευκίνη Φαινυλαλανίνη 

 
2) 

  
 Σερίνη Θρεονίνη Κυστεΐνη Μεθειονίνη 
 

    
 Τρυπτοφάνη Τυροσίνη Ασπαραγίνη Γλουταµίνη 

3) 4) 

  
   

Ασπαραγινικό οξύ Γλουταµινικό οξύ Λυσίνη Αργινίνη Ιστιδίνη 
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Τα αµινοξικά κατάλοιπα παριστάνονται συντοµογραφικά µε τρία (ή µε ένα) 

χαρακτηριστικά γράµµατα το καθένα, συµβολισµός που έχει επικρατήσει σε διεθνή 

κλίµακα. Ο συµβολισµός τους φαίνεται στον Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2. Συµβολισµός αµινοξέων 
 

Αµινοξύ  Συµβολισµός Τριών 
Γραµµάτων  

Συµβολισµός Ενός 
Γράµµατος 

Αλανίνη Ala A 
Κυστεΐνη Cys C 

Ασπαραγινικό οξύ Asp D 

Γλουταµινικό οξύ Glu E 

Φαινυλαλανίνη Phe F 

Γλυκίνη Gly G 

Ιστιδίνη His H 

Ισολευκίνη Ile I 

Λυσίνη Lys K 

Λευκίνη Leu L 

Μεθειονίνη Met M 

Ασπαραγίνη Asn N 

Προλίνη Pro P 

Γλουταµίνη Gln Q 

Αργινίνη Arg R 

Σερίνη Ser S 

Θρεονίνη Thr T 

Βαλίνη Val V 

Τρυπτοφάνη Trp W 

Τυροσίνη Tyr Y 
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1.2 .    Οργάνωση  ∆οµής  Πρωτεϊνών  

1 .2 .1 .   Γενικά  

Το 1959, οι Linderstrom-Lang και Schelman πρότειναν ότι στις πρωτεΐνες 

µπορούν να αναγνωριστούν τέσσερα επίπεδα οργάνωσης [4]: η πρωτοταγής, η 

δευτεροταγής, η τριτοταγής και η τεταρτοταγής δοµή (βλέπε Σχήµα 2.) [1]. 

 
Ας δώσουµε έναν σύντοµο χαρακτηρισµό αυτών των κατηγοριών: 

α)  Η πρωτοταγής δοµή αντιστοιχεί στην αµινοξική ακολουθία, στη διάταξη δηλαδή 

των αµινοξέων σε µία ή περισσότερες πολυπεπτιδικές αλυσίδες. 

β)  Η δευτεροταγής δοµή αναφέρεται στην κανονική στερεοδιάταξη τµηµάτων της 

πολυπεπτιδικής αλυσίδας. 

γ)  Η τριτοταγής δοµή ενός πρωτεϊνικού µορίου ή µίας υποµονάδας του αναφέρεται 

στην τριδιάστατη δοµή ή τη στερεοδιάταξη όλων των ατόµων του. 

δ)  Η τεταρτοταγής δοµή µίας πρωτεΐνης είναι η διάταξη στο χώρο των υποµονάδων 

της, δηλαδή των πολυπεπτιδικών αλυσίδων από τις οποίες αποτελείται. Ο όρος 

γενικότερα αναφέρεται στη διάταξη στο χώρο ενός συνόλου πρωτεϊνικών µορίων. 

 

 
Σχήµα 2. ∆οµικά επίπεδα σε µία πρωτεΐνη 
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Πρόσφατες πληροφορίες που πάρθηκαν µετά από µελέτες της δοµής πολλών 

πρωτεϊνών µε κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ επιτρέπουν την προσθήκη σε αυτό το 

σχήµα δύο επιπλέον επιπέδων οργάνωσης. 

 

Της υπερδευτεροταγούς δοµής (supersecondary structure) και του δοµικού 

στοιχείου ή µονάδας ή αυτοτελούς περιοχής (domain).  

 

Οι υπερδευτεροταγείς δοµές αποτελούν κανονικούς συνδυασµούς 

δευτεροταγών δοµών [5] και η αρκετά συχνή εµφάνισή τους δείχνει ότι ευνοούνται 

για κινητικούς λόγους κατά τη διαδικασία του διπλώµατος ή/και για ενεργειακούς 

λόγους. Έχουν αναφερθεί τέσσερα βασικά είδη υπερδευτεροταγών δοµών: 

• βαβ - δύο παράλληλοι κλώνοι β-πτυχωτών επιφανειών, ανάµεσα στους 

οποίους παρεµβάλλεται µία α-έλικα (βλέπε Σχήµα 3., (a)), 

• αα - δύο αντιπαράλληλες α-έλικες (βλέπε Σχήµα 3., (b)), 

• β µαίανδρος - µία αντιπαράλληλη β-πτυχωτή επιφάνεια, η οποία 

σχηµατίζεται από αντιπαράλληλους β-κλώνους, ανάµεσα στους οποίους 

παρεµβάλλονται β-στροφές (βλέπε Σχήµα 3., (c)), 

• Ελληνικό Κλειδί - µία επαναληπτική υπερδευτεροταγής δοµή, η οποία 

σχηµατίζεται όταν µία αντιπαράλληλη πτυχωτή επιφάνεια αναδιπλώνεται 

µε τον εαυτό της (βλέπε Σχήµα 3., (d)). 
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Σχήµα 3. Τα τέσσερα βασικά είδη υπερδευτεροταγών δοµών 
 

Τα δοµικά στοιχεία ή µονάδες ή αυτοτελείς περιοχές (βλέπε Σχήµα 4.) 

σχηµατίζονται όταν πολύ µεγάλες πολυπεπτιδικές αλυσίδες τείνουν να διπλώνονται 

σε δύο ή περισσότερα διακριτά σφαιρικά τµήµατα, τα οποία συνδέονται σχετικά 

χαλαρά µεταξύ τους. Μικρά τµήµατα συνδέουν συνήθως τα γειτονικά δοµικά 

στοιχεία, τα οποία µπορεί να είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους από δοµικής και 

λειτουργικής απόψεως. Έχει επίσης αναφερθεί ότι δοµικά στοιχεία µε παρόµοιες 

διαµορφώσεις σχετίζονται συνήθως µε µία συγκεκριµένη λειτουργία. 

 

Σχήµα 4. ∆οµικά στοιχεία (domains) 
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Αφού, όπως αποδείχθηκε αρκετά πειστικά µε πειράµατα αναδιάταξης, η 

αµινοξική ακολουθία περιέχει κωδικοποιηµένη όλη την αναγκαία πληροφορία ώστε 

µία πρωτεΐνη να διπλωθεί στη φυσική τριδιάστατη δοµή της, έπεται ότι υπάρχει µία 

σχέση αλληλεξάρτησης µεταξύ των επιπέδων οργάνωσης, τέτοια ώστε στοιχεία ενός 

κατώτερου επιπέδου οργάνωσης να καθορίζουν στοιχεία των ανώτερων επιπέδων. 

 

Παρακάτω, θα περιγράψουµε αναλυτικότερα τα βασικότερα είδη 

δευτεροταγών δοµών, τα οποία θα αποτελέσουν στη συνέχεια το αντικείµενο της 

έρευνας µας. 

 

1.2.2.   ∆ευτεροταγείς  ∆οµές  

 

Οι δευτεροταγείς δοµές είναι κανονικές διευθετήσεις τµηµάτων της κύριας 

πολυπεπτιδικής αλυσίδας µίας πρωτεΐνης. Σε ορισµένες περιπτώσεις, 

σταθεροποιούνται µε υδρογονικούς δεσµούς µεταξύ πεπτιδικών οµάδων, αµινοµάδων 

και καρβοξυλοµάδων. 

Έχουν αναφερθεί οκτώ καταστάσεις γνωστών δευτεροταγών δοµών βάσει του 

DSSP (Database of Secondary Structure in Proteins) [13]. Στον παρακάτω πίνακα 

δίνουµε την κατηγοριοποίηση αυτών των καταστάσεων σε τρεις γενικές κατηγορίες 

σύµφωνα µε την CASP (Critical Assessment of Methods of Protein Structure 

Prediction - Κριτική Αξιολόγηση των Μεθόδων Πρόβλεψης Πρωτεϊνικών ∆οµών) [6]. 
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Πίνακας 3. Κατηγοριοποίηση ∆ευτεροταγών ∆οµών 

Γνωστές ∆ευτεροταγείς ∆οµές Κατηγοριοποίηση CASP 

H: α-έλικα 

G: 310 έλικα 

I: π-έλικα 

H = έλικα 

E: β-πτυχωτή επιφάνεια 

B: γέφυρα 
E = πτυχωτή επιφάνεια 

T: β-στροφή 

S: κάµψη 

C: Μη Κανονική ∆οµή (ΜΚ∆) 

C = ΜΚ∆ 

 

Ας δούµε όµως αναλυτικότερα τις τρεις βασικές και σηµαντικότερες 

καταστάσεις δευτεροταγών δοµών, τα χαρακτηριστικά τους, τις συνθήκες 

σχηµατισµού τους και ορισµένες ιδιότητές τους: 

 

Ι. α-έλικες (Η) 

ΙΙ. β-πτυχωτές επιφάνειες  (Ε) 

ΙΙΙ. Μη Κανονική ∆οµή (ΜΚ∆) (C) 

 

1.2.2 .1 .   α -έλικες  

Οι α-έλικες είναι µία ιδιαίτερα απαντώµενη δευτεροταγής δοµή (ποσοστό 

εµφάνισης σε σφαιρικές υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες ~ 30%). Σχηµατίζονται όταν σε µία 

πολυπεπτιδική αλυσίδα οι γωνίες γύρω από τους δεσµούς N-Ca και Ca-C' (φ και ψ) 

παίρνουν τιµές αντίστοιχα -57° και -47° περίπου, για µία σειρά διαδοχικών, 

τουλάχιστον 5, καταλοίπων. 
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Η α-έλικα είναι δεξιόστροφη. Σταθεροποιείται από την ύπαρξη υδρογονικών 

δεσµών, σχεδόν παράλληλων προς τον άξονά της. Οι δεσµοί αυτοί σχηµατίζονται 

ανάµεσα στο υδρογόνο της αµινοµάδας (-ΝΗ) του καταλοίπου i και στο οξυγόνο της 

καρβοξυλοµάδας του καταλοίπου i-4. 

 

Σαν έλικα, έχει ένα χαρακτηριστικό βήµα (p = n.d) που είναι 5,4 Å περίπου 

και έχει 3,6 (n) αµινοξικά κατάλοιπα ανά στροφή. Εποµένως, η απόσταση (d) δύο 

διαδοχικών καταλοίπων παράλληλα µε τον άξονα της έλικας είναι περίπου 1,5 Å 

(βλέπε Σχήµα 5.). Η ακτίνα r της α-έλικας είναι 2,3 Å. 

 

 
Σχήµα 5. Γραφική αναπαράσταση της διάταξης µίας α-έλικας 

 

 

Η συχνότητα εµφάνισης της α-έλικας οφείλεται στα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατά της. 

Αυτά είναι: 
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Η ακτίνα της είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει τις καλύτερες αλληλεπιδράσεις 

van der Waals των ατόµων που είναι κοντά στον άξονά της. Επιπλέον, οι γωνίες φ, ψ 

που επιτρέπουν το σχηµατισµό της α-έλικας αντιστοιχούν σε ενεργειακό ελάχιστο - 

σε ενεργειακούς χάρτες φ-ψ - ακόµη και εάν παραληφθούν οι υδρογονικοί δεσµοί. 

Επιπροσθέτως, οι περίπου ευθύγραµµοι υδρογονικοί δεσµοί που σχηµατίζονται, 

δηµιουργούν δίπολα µε παράλληλη µεταξύ τους διευθέτηση (και παράλληλη µε τον 

άξονα της έλικας), η οποία είναι µία πολύ σταθερή ενεργειακή κατάσταση 

(κατάσταση ελάχιστης ενέργειας). Μία τέτοια διευθέτηση έχει σαν αποτέλεσµα το 

καλύτερο «πακετάρισµά» τους (καλύτερες αλληλεπιδράσεις van der Waals). 

 

 

Σχήµα 6. Κάτοψη του άξονα µίας α-έλικας 

 

 

Επειδή, πολλές φορές, οι α-έλικες βρίσκονται στην επιφάνεια των πρωτεϊνών, 

υπάρχει η τάση οι πλευρικές αλυσίδες των καταλοίπων που συµµετέχουν στον 

σχηµατισµό τους να µεταβάλλονται από υδρόφοβες σε υδρόφιλες, µε περιοδικότητα 3 

ή 4 κατάλοιπα (πράγµα που φαίνεται στην αµινοξική ακολουθία). Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, οι α-έλικες παρουσιάζουν µία υδρόφοβη και µία υδρόφιλη επιφάνεια. 
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∆εν συµµετέχουν όλα τα αµινοξικά κατάλοιπα µε την ίδια επιτυχία στο 

σχηµατισµό α-έλικας. Έτσι, η Αλανίνη, η Γλουταµίνη, η Λευκίνη και η Μεθειονίνη 

ευνοούν τη δηµιουργία ελίκων ενώ η Προλίνη, η Γλυκίνη και η Σερίνη όχι. 

 

Οι α-έλικες, εκτός από τη µεγάλη συχνότητα εµφάνισής τους σε σφαιρικές 

υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες, απαντώνται και σε δοµικές (ινώδεις) πρωτεΐνες, όπως στις 

α-κερατίνες, στην ακτίνη, τη µυοσίνη, την τροποµυοσίνη κλπ. καθώς και σε 

πρωτεΐνες µεµβρανών όπως π.χ. στη ροδοψίνη και βακτηριοροδοψίνη, σε 

ριβοσωµικές πρωτεΐνες, πρωτεΐνες ιών κλπ. 

 

Αριστερόστροφες α-έλικες (µε γωνίες φ = +57 και ψ = +47) δεν απαντώνται 

σε πρωτεΐνες. Οι αριστερόστροφες α-έλικες δεν είναι ενεργειακά σταθερές 

διευθετήσεις λόγω στερεοχηµικής παρεµπόδισης Cα, Cβ και καρβονυλικών 

οξυγόνων, τα οποία πλησιάζουν µεταξύ τους αρκετά. 

 

1.2.2 .2 .   β -πτυχωτές  επιφάνειες  

Οι β-πτυχωτές επιφάνειες (ή β-πτυχωτά φύλλα) είναι δευτεροταγής δοµή που 

προτάθηκε θεωρητικά από τους Pauling και Corey [14], όπως και η α-έλικα [15]. 

 

Πρόκειται για δοµή, στην οποία σχηµατίζονται υδρογονικοί δεσµοί µεταξύ 

των καρβοξυλο- και αµινο- οµάδων διαφορετικών πολυπεπτιδικών αλυσίδων ή 

µεταξύ διαφορετικών τµηµάτων της ίδιας αλυσίδας, που ονοµάζονται β-κλώνοι (β-

strands). 
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Οι αµινο- και καρβοξυλο- οµάδες προσανατολίζονται περίπου κάθετα στον 

άξονα της αλυσίδας, η οποία είναι σχεδόν εντελώς εκτεταµένη, ώστε να είναι δυνατή 

η δηµιουργία υδρογονικών δεσµών µε αντίστοιχες οµάδες διπλανών αλυσίδων (β-

κλώνων). Η ανάγκη σχηµατισµού ισχυρών υδρογονικών δεσµών (περίπου 

ευθύγραµµων) έχει σαν αποτέλεσµα οι β-κλώνοι να µην είναι τελείως εκτεταµένοι, µε 

συνέπεια η επιφάνεια που σχηµατίζεται από αυτούς να παρουσιάζει µία ελαφρά 

κάµψη ή πτύχωση, απ’ όπου και «πτυχωτή» η ονοµασία της. 

 

Σε αυτή τη διευθέτηση, οι πλευρικές αλυσίδες τοποθετούνται κάθετα επίσης 

στον άξονα των β-κλώνων (και κάθετα στη β-πτυχωτή επιφάνεια), εναλλάξ πάνω και 

κάτω από τη β-πτυχωτή επιφάνεια. 

 

Είναι δυνατόν, οι β-κλώνοι που αποτελούν µία β-πτυχωτή επιφάνεια να έχουν 

την ίδια διεύθυνση, οπότε η δοµή ονοµάζεται παράλληλη β-πτυχωτή επιφάνεια ή 

αντίθετες διευθύνσεις, οπότε δηµιουργείται η αντιπαράλληλη β-πτυχωτή επιφάνεια 

(βλέπε Σχήµα 7.). Σπανιότερα, µία β-πτυχωτή επιφάνεια είναι µείγµα παράλληλων 

και αντιπαράλληλων β-κλώνων. 
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Παράλληλη Αντιπαράλληλη 

Σχήµα 7. Τα δύο είδη β-πτυχωτών επιφανειών  

 

Στις β-πτυχωτές επιφάνειες παρατηρούνται 3 σηµαντικές περιοδικότητες: Η 

επαναλαµβανόµενη περίοδος κατά µήκος των πολυπεπτιδικών αλυσίδων (β-κλώνων), 

η απόσταση µεταξύ δύο β-κλώνων (που συνδέονται µε υδρογονικούς δεσµούς) και η 

απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών πτυχωτών επιφανειών (στην περίπτωση που 

περισσότερες από µία πτυχωτές επιφάνειες «πακετάρονται» η µία πάνω στην άλλη). 

 

Η πρώτη περιοδικότητα είναι περίπου 6,5 Å στις παράλληλες β-πτυχωτές 

επιφάνειες και 7,0 Å στις αντιπαράλληλες (ανά δύο αµινοξικά κατάλοιπα κατά µήκος 

των β-κλώνων). Η απόσταση µεταξύ δύο β-κλώνων είναι περίπου 4,7 Å. Η απόσταση 

µεταξύ δύο διαδοχικών β-πτυχωτών επιφανειών εξαρτάται από το µέγεθος των 

πλευρικών αλυσίδων των αµινοξικών καταλοίπων και ποικίλλει από 3,5 έως 12 Å 

περίπου. 
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Οι περισσότερες β-πτυχωτές επιφάνειες περιέχουν λιγότερους από 6 β-

κλώνους, χωρίς να έχει παρατηρηθεί «προτίµηση» για συγκεκριµένο αριθµό. 

Εξάλλου, υπάρχει µικρή προτίµηση οι β-κλώνοι να έχουν περιττό αριθµό 

καταλοίπων. ∆εν παρατηρήθηκε επίσης προτίµηση για παράλληλες ή αντιπαράλληλες 

επιφάνειες, αλλά παράλληλες επιφάνειες µε λιγότερους από 4 β-κλώνους είναι 

σπάνιες. Μεικτές πτυχωτές επιφάνειες, δηλαδή µε παράλληλους και αντιπαράλληλους 

κλώνους εµφανίζονται µεν, αλλά είναι λιγότερο συχνές από ό,τι θα αναµενόταν µε 

τυχαία ανάµειξη των διευθύνσεων. Οι κλώνοι δηλαδή των β-πτυχωτών επιφανειών 

επιδεικνύουν κάποια «συνεργατικότητα»: τείνουν να είναι όλοι παράλληλοι ή 

αντιπαράλληλοι. 

 

 

Σχήµα 8. Γραφική αναπαράσταση της διάταξης µίας β-πτυχωτής επιφάνειας 
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Οι β-πτυχωτές επιφάνειες, όπως προτάθηκαν από τους Pauling και Corey, 

αποτελούνται από επίπεδα παράλληλα µεταξύ τους, ανά ζεύγη. Εντούτοις, η µεγάλη 

πλειοψηφία των β-πτυχωτών επιφανειών που βρέθηκαν µέχρι τώρα δεν έχουν αυτή 

την επίπεδη διάταξη: Εάν παρατηρηθούν κατά µήκος του επιπέδου των επιφανειών 

και κάθετα στους κλώνους, είναι αριστερόστροφες. Ισοδύναµα, εάν παρατηρηθούν 

κατά µήκος των β-κλώνων φαίνονται δεξιόστροφες. Εµφανίζουν δηλαδή µία 

χαρακτηριστική στροφή. 

 

Κατάλοιπα που ευνοούν τη δηµιουργία β-πτυχωτών επιφανειών, είναι κυρίως 

κατάλοιπα µε ογκώδεις υδρόφοβες αλυσίδες (Βαλίνη, Ισολευκίνη, Λευκίνη, 

Τρυπτοφάνη, Κυστεΐνη, Τυροσίνη), οι οποίες διευθετούνται σχετικά άνετα στη 

στερεοδιάταξη της β-πτυχωτής επιφάνειας (το «πακετάρισµα» των πλευρικών 

αλυσίδων τους ευνοεί σηµαντικά τις αλληλεπιδράσεις van der Waals). 

 

Οι παράλληλες β-πτυχωτές επιφάνειες είναι συνήθως «θαµµένες» στο 

εσωτερικό των πρωτεϊνών και οι δύο επιφάνειές τους συνήθως «προστατεύονται» από 

άλλα τµήµατα της κύριας αλυσίδας (συχνά α-έλικες), όντας ταυτόχρονα υδρόφοβες. 

Οι αντιπαράλληλες πτυχωτές επιφάνειες πολλές φορές έχουν τη µία πλευρά τους 

εκτεθειµένη στο διαλύτη και την άλλη «θαµµένη», πράγµα που απεικονίζεται στην 

αµινοξική τους ακολουθία, η οποία εµφανίζει εναλλακτικά υδρόφιλα και υδρόφοβα 

κατάλοιπα. Οι β-πτυχωτές επιφάνειες παρουσιάζουν γενικά µεγαλύτερη 

υδροφοβικότητα στο κέντρο τους παρά στους ακραίους β-κλώνους. 

 

Η συχνότητα εµφάνισης των β-πτυχωτών επιφανειών σε σφαιρικές 

υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες είναι µεγάλη. Είναι της τάξης του 20-25% (και διαρκώς 



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 1: Πρωτεΐνες και Αµινοξέα 
 

- 32 - 

αυξάνεται όσο προστίθενται καινούριες κρυσταλλογραφικά επιλυθείσες δοµές). 

Απαντούν σε πολλές τάξεις πρωτεϊνών: τις πρωτεάσες, τις αφυδρογονάσες κλπ. 

Επίσης εµφανίζονται σε ινώδεις (δοµικές) πρωτεΐνες του χορίου των 

µεταξοσκωλήκων, τις κερατίνες των φτερών και λεπιών, στην ουρά φάγων κλπ. Είναι 

εξίσου διαδεδοµένη και σηµαντική δευτεροταγής δοµή όπως και η α-έλικα. 

 

1.2.2 .3 .   Μη  Κανονική  ∆οµή  (coi l )  

Με τον όρο µη κανονική δοµή (coil ή random coil) χαρακτηρίζονται σήµερα 

τα τµήµατα εκείνα µίας πολυπεπτιδικής αλυσίδας που δεν είναι α-έλικα ή β-πτυχωτή 

επιφάνεια. Οι περισσότερες πρωτεΐνες αποτελούνται από συνδυασµούς στοιχείων 

δευτεροταγούς δοµής, α-ελίκων και β-πτυχωτών επιφανειών, τα οποία συνδέονται 

από τµήµατα µη κανονικής δοµής µε διάφορα µήκη και ακανόνιστο σχήµα. Αυτά τα 

τµήµατα µη κανονικής δοµής βρίσκονται στην επιφάνεια του µορίου. Οι 

καρβοξυλοµάδες και αµινοµάδες της κύριας αλυσίδας αυτών των τµηµάτων, οι οποίες 

γενικά δεν σχηµατίζουν υδρογονικούς δεσµούς, είναι εκτεθειµένες στο διαλύτη και 

µπορούν να σχηµατίσουν υδρογονικούς δεσµούς µε µόρια νερού. Πληροφορίες 

σχετικά µε την ύπαρξη πιθανών κανονικοτήτων αυτών των τµηµάτων δεν έχουν 

ακόµη τεκµηριωθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΤΑΓΟΥΣ 
∆ΟΜΗΣ 

 

2 .1 .    Γενική  Ιδέα  και  Ιστορική  Αναδροµή  

Η βασική ιδέα [8] που διέπει τις περισσότερες µεθόδους πρόβλεψης 

δευτεροταγούς δοµής είναι το γεγονός ότι τµήµατα διαδοχικών καταλοίπων 

παρουσιάζουν προτιµήσεις για τον σχηµατισµό συγκεκριµένων µορφών 

δευτεροταγούς δοµής [16]. Συνεπώς, το πρόβληµα της πρόβλεψης µετατρέπεται σε 

πρόβληµα ταξινόµησης προτύπων που µπορούν να προσεγγισθούν από αλγορίθµους 

αναγνώρισης προτύπων. Ο στόχος είναι να προβλέψουµε εάν ή/και µε ποια 

πιθανότητα  ένα κατάλοιπο συµµετέχει σε µία α-έλικα, σε µία β-πτυχωτή επιφάνεια ή 

σε καµία από τις δύο δοµές (µη κανονική δευτεροταγής δοµή).  

 

Οι µέθοδοι πρόβλεψης πρώτης γενιάς, οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά τις 

δεκαετίες του 1960 και του 1970, βασίζονταν όλες στις προτιµήσεις ενός µοναδικού 

αµινοξέος. Βασικά, αυτές οι µέθοδοι συνέθεταν την πιθανότητα ενός συγκεκριµένου 

αµινοξέος για τη δηµιουργία µίας συγκεκριµένης δευτεροταγούς δοµής. Οι µέθοδοι 

δεύτερης γενιάς, οι οποίες κυριαρχούσαν στο πεδίο της πρόβλεψης έως τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, εξέλιξαν τη βασική ιδέα, προτείνοντας τη σύνθεση των 

προτιµήσεων για τµήµατα γειτονικών καταλοίπων, το οποίο σηµαίνει ότι λαµβάνεται 

υπ’ όψιν το τοπικό περιβάλλον των καταλοίπων. Οι µέθοδοι αυτές χρησιµοποιούσαν 

γενικά τµήµατα των 3 - 51 γειτονικών καταλοίπων. 
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Σε γενικές γραµµές, κάθε πιθανός θεωρητικός αλγόριθµος έχει εφαρµοστεί 

στο πρόβληµα της πρόβλεψης της δευτεροταγούς δοµής από την πρωτεϊνική 

ακολουθία: αλγόριθµοι που βασίζονται σε φυσικοχηµικές αρχές, συσκευές που 

βασίζονται σε κανόνες, έµπειρα συστήµατα, θεωρία γραφηµάτων, γραµµικές και 

πολυγραµµικές στατιστικές µέθοδοι, αλγόριθµοι κοντινότερων γειτόνων, µοριακή 

δυναµική και νευρωνικά δίκτυα. Ωστόσο, φαινόταν ότι η ακρίβεια πρόβλεψης 

σταθεροποιήθηκε σε επίπεδα περίπου της τάξεως του 60% όλων των καταλοίπων, 

των οποίων προβλέφθηκε σωστά η δευτεροταγής δοµή σε οποιαδήποτε από τις τρεις 

καταστάσεις: α-έλικα, β-πτυχωτή επιφάνεια ή µη κανονική δοµή. Πολλοί θεωρούσαν 

ότι η περιορισµένη ακρίβεια οφειλόταν στο γεγονός ότι όλες οι µέθοδοι 

χρησιµοποιούσαν µόνο τοπικές πληροφορίες κατά µήκος της ακολουθίας (είσοδος: 

περίπου 3 – 51 διαδοχικά κατάλοιπα). Οι τοπικές πληροφορίες υπολογιζόταν ότι 

συνέβαλαν περίπου στο 65% του σχηµατισµού της δευτεροταγούς δοµής. 

 

∆ύο ακόµη προβλήµατα ήταν συνήθη για τις περισσότερες µεθόδους που 

αναπτύχθηκαν ανάµεσα στο 1957 και το 1993. Κατά πρώτον, τα τµήµατα, των 

οποίων προβλεπόταν η δευτεροταγής δοµή είχαν, κατά µέσο όρο, µήκος υποδιπλάσιο 

των παρατηρούµενων τµηµάτων. Ιστορικά, το πρόβληµα αυτό επιλύθηκε για πρώτη 

φορά µέσω ενός συγκεκριµένου συνδυασµού νευρωνικών δικτύων. Κατά δεύτερον, η 

πρόβλεψη των β-πτυχωτών επιφανειών γινόταν σε επίπεδα ακρίβειας ελαφρώς µόνο 

ανώτερα σε σχέση µε τις τυχαίες προβλέψεις. Πάλι, το επιχείρηµα για αυτή την 

ανεπαρκή ικανότητα πρόβλεψης ήταν ότι οι υδρογονικοί δεσµοί που καθορίζουν το 

σχηµατισµό πτυχωτών επιφανειών είναι λιγότερο τοπικοί κατά µήκος της ακολουθίας 

από ό,τι οι δεσµοί που ευθύνονται για τον σχηµατισµό ελίκων. Και αυτό το πρόβληµα 

επιλύθηκε για πρώτη φορά µε τη συµβολή των νευρωνικών δικτύων. Η λύση ήταν 



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Μέθοδοι Πρόβλεψης ∆ευτεροταγούς ∆οµής 
 

- 35 - 

σχετικά απλή: συνειδητοποιήσαµε ότι περίπου το 20% των καταλοίπων που έτυχαν 

σωστής πρόβλεψης βρισκόταν σε β-πτυχωτές επιφάνειες, περίπου 30% σε α-έλικες 

και περίπου 50% σε µη κανονική δευτεροταγή δοµή. Οι τιµές αυτές είναι παρόµοιες 

µε τα ποσοστά εµφάνισης των αντίστοιχων τάξεων στις πρωτεΐνες. Η παρατήρηση 

αυτή µας παρακίνησε απλά να προκαθορίσουµε τη βάση δεδοµένων που 

χρησιµοποιούνταν για την εκπαίδευση των νευρωνικών δικτύων παρουσιάζοντας 

κάθε τάξη µε ανάλογη συχνότητα. Το αποτέλεσµα ήταν µία πρόβλεψη πολύ καλά 

ισορροπηµένη µεταξύ των τριών κλάσεων, το οποίο σηµαίνει ότι περίπου το 60% των 

καταλοίπων που συµµετείχαν σε β-πτυχωτές επιφάνειες έτυχαν σωστής πρόβλεψης. 

Στην πράξη, αυτό το βήµα αποτέλεσε µία µεγάλη πρόοδο για το πεδίο της 

πρόβλεψης. Ωστόσο, έδωσε επίσης µεγάλη ώθηση στην εξήγηση ότι ο σχηµατισµός 

της δευτεροταγούς δοµής καθορίζεται εν µέρει και από µη τοπικές αλληλεπιδράσεις. 

Ξεκάθαρα, οι β-πτυχωτές επιφάνειες αποτελούν µη τοπικές δοµές. Παρόλα αυτά, οι 

προτιµήσεις ενός τµήµατος σε ό,τι αφορά τον σχηµατισµό µίας β-πτυχωτής 

επιφάνειας ή µίας α-έλικας φαίνεται ότι είναι εξίσου ισχυρές διότι και οι δύο δοµές 

µπορούν να προβλεφθούν µε παρόµοια επίπεδα ακρίβειας εάν σχεδιαστεί η 

κατάλληλη µέθοδος πρόβλεψης. 

 

Ο περισσότερο ευρέως χρησιµοποιούµενος δείκτης ακρίβειας για την 

πρόβλεψη της δευτεροταγούς δοµής είναι η ανά κατάλοιπο ακρίβεια τριών 

καταστάσεων (Q3), η οποία δίνει το ποσοστό των καταλοίπων που έχουν προβλεφθεί 

σωστά σε οποιαδήποτε από τις τρεις καταστάσεις (κατηγορίες), α-έλικα, β-πτυχωτή 

επιφάνεια ή µη κανονική δοµή (ΜΚ∆) [9]: 

 

Q3 = [(Pα + Pβ + PΜΚ∆) / T] x 100 
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όπου Pα, Pβ και PΜΚ∆ είναι οι αριθµοί των καταλοίπων που έχουν προβλεφθεί σωστά 

στις καταστάσεις της α-έλικας, της β-πτυχωτής επιφάνειας και της µη κανονικής 

δοµής αντίστοιχα, ενώ το Τ αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθµό καταλοίπων. 

 

Υπάρχουν τρεις γενιές µεθόδων πρόβλεψης δευτεροταγούς δοµής. Κάθε νέα 

γενιά παρουσίαζε συνολική ακρίβεια κατά 10% περίπου µεγαλύτερη σε σχέση µε τις 

µεθόδους της προηγούµενης γενιάς [34]. 

 

2.1.1.   Πρώτη  Γενιά  Μεθόδων  

Οι περισσότερες µέθοδοι της πρώτης γενιάς βασίζονταν σε στατιστικά 

στοιχεία ενός µόνο καταλοίπου. Από τις περιορισµένες πρωτεϊνικές βάσεις 

δεδοµένων (τις δεκαετίες ’60 - ’70) προέκυψαν αποδείξεις σχετικά µε την προτίµηση 

συγκεκριµένων καταλοίπων για τον σχηµατισµό συγκεκριµένων καταστάσεων 

δευτεροταγούς δοµής. Παραδείγµατα αποτελούν ο αλγόριθµος των Chou-Fasman 

(1974) και ο αλγόριθµος GOR (1978). 

 

Στον αλγόριθµο των Chou-Fasman [17], από τις 15 αµινοξικές ακολουθίες 

και τις αντίστοιχες δοµές που ήταν γνωστές εκείνη την εποχή, οι Chou and Fasman 

υπολόγισαν τις συχνότητες, µε τις οποίες κάθε αµινοξύ εµφανιζόταν σε α-έλικες, β-

πτυχωτές επιφάνειες και β-στροφές. Για µία α-έλικα, για παράδειγµα, κάθε αµινοξύ 

ταξινοµούνταν ως παράγοντας σχηµατισµού α-έλικας, παράγοντας διάσπασης α-

έλικας ή ως ουδέτερο βάσει των υπολογισµένων συχνοτήτων. Το ίδιο γινόταν για τις 

β-πτυχωτές επιφάνειες και τις β-στροφές. Οι Chou and Fasman χρησιµοποιούσαν 

αυτές τις πληροφορίες για να προβλέψουν µε στατιστικές µεθόδους τις δευτεροταγείς 
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δοµές άλλων πρωτεϊνών, δεδοµένων των πρωτοταγών ακολουθιών τους. Οι 

προβλέψεις τους θεωρείται ότι ήταν κατά περίπου 50% σωστές. 

 

Στον αλγόριθµο GOR (Garnier, J., Osguthorpe, D. J. & Robson) [18], η 

πρόβλεψη των δευτεροταγών δοµών είναι ένας τρόπος ανάθεσης µίας εκ των 

τεσσάρων καταστάσεων - α-έλικα, β-πτυχωτή επιφάνεια, β-στροφή ή µη κανονική 

δοµή - σε κάθε κατάλοιπο της πρωτοταγούς ακολουθίας και αυτό καθορίζεται µε 

απολύτως στατιστικό τρόπο από τα κατάλοιπα εντός της ίδιας της ακολουθίας. Αυτός 

ο αλγόριθµος απέδωσε καλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης από ό,τι η µέθοδος των Chou 

and Fasman. Κατά τους συγγραφείς, η Q3 της µεθόδου ήταν 57,0%, ενώ σύµφωνα 

µε την CASP (Critical Assessment of Methods of Protein Structure Prediction - 

Κριτική Αξιολόγηση των Μεθόδων Πρόβλεψης Πρωτεϊνικών ∆οµών) η Q3 ήταν 

54,4%. 

 

2.1.2.   ∆εύτερη  Γενιά  Μεθόδων  

Η βασική βελτίωση των µεθόδων πρόβλεψης της δεύτερης γενιάς ήταν ο 

συνδυασµός µεγαλύτερων βάσεων δεδοµένων πρωτεϊνικών δοµών και η χρήση 

στατιστικών στοιχείων που βασίζονταν σε τµήµατα καταλοίπων. Τα επίπεδα 

ακρίβειας ήταν ελαφρώς υψηλότερα από 60%. Οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνταν 

κατά κύριο λόγο βασίζονταν σε στατιστικές πληροφορίες, φυσικοχηµικές ιδιότητες, 

πρότυπα ακολουθιών, πολυεπίπεδα νευρωνικά δίκτυα, θεωρήµατα γραφηµάτων, 

στατιστικά στοιχεία πολλών µεταβλητών, κανόνες έµπειρων συστηµάτων και 

αλγορίθµους κοντινότερων γειτόνων. 
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Στον αλγόριθµο GOR3 [19], το πλαίσιο εργασίας της θεωρίας πληροφοριών 

παρέχει ένα µέσο διατύπωσης της επιρροής της τοπικής ακολουθίας στη δοµή ενός 

δεδοµένου καταλοίπου. Η διαδικασία προσέγγισης πρώτου επιπέδου που προκύπτει 

από τη θεωρία, η οποία αφορά τις παραµέτρους ενός µόνο καταλοίπου, 

παρουσιάζεται οριακά βελτιωµένη (σε σχέση µε τον αλγόριθµο GOR) λόγω µίας 

αύξησης της βάσης δεδοµένων. Η διαδικασία προσέγγισης δεύτερου επιπέδου, η 

οποία αφορά ζεύγη καταλοίπων, παρέχει ένα καλύτερο πρότυπο. Αυτή η νέα έκδοση 

της µεθόδου GOR ανέφερε Q3 = 63,0%. 

 

Οι Qian and Sejnowski [12] χρησιµοποίησαν έναν αλγόριθµο βασισµένο σε 

νευρωνικά δίκτυα για να προβλέψουν τη δευτεροταγή δοµή το 1988. 

Χρησιµοποίησαν τον αλγόριθµο ανάστροφης διάδοσης για να προβλέψουν τις α-

έλικες και τις β-πτυχωτές επιφάνειες 15 πρωτεϊνών ελέγχου. Το νευρωνικό δίκτυο 

που χρησιµοποίησαν είχε τρία επίπεδα (στρώµατα) µε έναν βέλτιστο αριθµό 40 

εσωτερικών («κρυµµένων») µονάδων και δεχόταν ως είσοδο 13 διαδοχικά κατάλοιπα 

(«παράθυρο» 13 καταλοίπων). Προσέθεσαν ένα δεύτερο δίκτυο, του οποίου οι 

είσοδοι ήταν ακολουθίες των εξόδων του πρώτου δικτύου. Ανέφεραν Q3 = 64,3%. 

 

Οι µέθοδοι της πρώτης και της δεύτερης γενιάς µοιράζονταν τουλάχιστον δύο 

από τα ακόλουθα προβλήµατα (σχεδόν και οι τρεις), δηλαδή το ότι η ανά κατάλοιπο 

ακρίβεια τριών καταστάσεων ήταν χαµηλότερη από 70% και ότι οι β-πτυχωτές 

επιφάνειες τύγχαναν σωστής πρόβλεψης σε επίπεδα 28-48%. Το πρώτο πρόβληµα 

(ακρίβεια < 100%) ενδέχεται να προέκυψε για δύο λόγους: πρώτον, λόγω του ότι η 

δευτεροταγής δοµή διαφέρει ακόµη και µεταξύ διαφορετικών κρυστάλλων της ίδιας 

πρωτεΐνης και δεύτερον, λόγω του ότι ο σχηµατισµός της δευτεροταγούς δοµής 
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καθορίζεται µερικώς από αλληλεπιδράσεις µεγάλης απόστασης, δηλαδή από επαφές 

µεταξύ καταλοίπων που δεν είναι ορατά από καµία µέθοδο σε τµήµατα των 11-21 

γειτονικών καταλοίπων. Το δεύτερο πρόβληµα (ακρίβεια πρόβλεψης β-πτυχωτών 

επιφανειών < 50%) προκαλείται από το γεγονός ότι ο σχηµατισµός των β-πτυχωτών 

επιφανειών καθορίζεται από περισσότερες µη τοπικές επαφές από ό,τι ο σχηµατισµός 

των α-ελίκων. 

 

2.1.3.   Τρίτη  Γενιά  Μεθόδων  

Οι µέθοδοι της τρίτης γενιάς είναι ανώτερες (σε ό,τι αφορά την ακρίβεια) σε 

σχέση µε τους προκατόχους τους επειδή χρησιµοποιούν πληροφορίες από οµόλογες 

ακολουθίες. Επιπροσθέτως, αντιµετωπίστηκαν τα προβλήµατα των µεθόδων της 

πρώτης και της δεύτερης γενιάς. 

 

Στον αλγόριθµο του Zvelebil [20], χρησιµοποιούνται πληροφορίες από µία 

οικογένεια οµόλογων ακολουθιών. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στον µέσο όρο των 

προτιµήσεων της µεθόδου GOR για την πρόβλεψη της δευτεροταγούς δοµής και στην 

παρατήρηση ότι εισαγωγές και µεγάλη µεταβλητότητα των ακολουθιών τείνουν να 

παρουσιάζονται σε περιοχές βρόχων µεταξύ δευτεροταγών δοµών. Ως αποτέλεσµα, 

ένας στατιστικός αλγόριθµος στοιχίζει πρώτα µία οικογένεια ακολουθιών και έπειτα 

λαµβάνεται µία τιµή για τον βαθµό της διατήρησης της ακολουθίας σε κάθε θέση. Η 

τιµή αυτή τροποποιεί µία πρόβλεψη GOR στη µέση ακολουθία για να αποδώσει τη 

βελτιωµένη πρόβλεψη. Η αξιολόγηση της µεθόδου, κατά τον συγγραφέα, δίνει Q3 = 

66,1%. 
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Ο αλγόριθµος DSC [21] χρησιµοποίησε γραµµικά στατιστικά στοιχεία στην 

εφαρµογή του. Αναγνωρίζει την προτίµηση συγκεκριµένων καταλοίπων για τον 

σχηµατισµό συγκεκριµένων δοµών, τις επιδράσεις των ακραίων τµηµάτων των 

ακολουθιών, τις περιπτώσεις εµφάνισης υδροφοβικότητας, τη θέση εισαγωγών και 

διαγραφών στη στοιχισµένη οµόλογη ακολουθία, την αυτοσυσχέτιση, τις αναλογίες 

καταλοίπων, τις επιδράσεις της ανατροφοδότησης δευτεροταγών δοµών και το 

φιλτράρισµα. Χρησιµοποιεί απλή και σαφή δοµή πρόβλεψης, η οποία επιτρέπει στη 

µέθοδο να επανεφαρµόζεται εύκολα. Ο αλγόριθµος αυτός ανέφερε Q3 = 70,1% ενώ 

σύµφωνα µε την CASP η Q3 είναι της τάξεως του 69,5%. 

 

Στον αλγόριθµο PREDATOR [22], η πρόβλεψη της δευτεροταγούς δοµής 

βασίζεται σε τοπική, ανά ζεύγη, στοίχιση της ακολουθίας που επιθυµούµε να 

πραγµατοποιηθεί η πρόβλεψη µε κάθε σχετική ακολουθία παρά µε τη χρήση µίας 

πολλαπλής στοίχισης. Οι προτιµήσεις δευτεροταγούς πρόβλεψης βασίζονται τόσο σε 

τοπικές επιρροές όσο και σε επιρροές µεγάλης απόστασης, στη χρήση πληροφοριών 

από παρόµοιες ακολουθίες µε τη µορφή προσεκτικά επιλεγµένων τµηµάτων 

στοίχισης ανά ζεύγη και σε µία µεγάλη συλλογή γνωστών πρωτοταγών πρωτεϊνικών 

ακολουθιών. Η αξιολόγηση της µεθόδου, κατά τους συγγραφείς, δίνει Q3 = 75%. 

 

Το SSpro [23], µία µέθοδος πρόβλεψης βασισµένη σε νευρωνικά δίκτυα, 

χρησιµοποιεί 11 επαναληπτικά νευρωνικά δίκτυα διπλής κατεύθυνσης µε 

διαφορετικές αρχιτεκτονικές ρυθµίσεις. Η µέθοδος έχει σκοπό να ενσωµατώσει τις 

επιδράσεις µεγάλης απόστασης και η τελική πρόβλεψη υπολογίζεται 

χρησιµοποιώντας ένα απλό σχήµα εξαγωγής του µέσου όρου από το σύνολο όλων 

των δικτύων. Για τη διαδικασία εκπαίδευσης, το SSpro χρησιµοποίησε ένα πολύ 



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Μέθοδοι Πρόβλεψης ∆ευτεροταγούς ∆οµής 
 

- 41 - 

µεγάλο σύνολο δεδοµένων (περισσότερες από 2.000 ακολουθίες) για να ενισχύσει την 

επίδοσή του. Τα 11 επαναληπτικά νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύθηκαν σε ξεχωριστά 

µηχανήµατα χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο της ανάστροφης διάδοσης σφάλµατος. 

Οι συγγραφείς χρειάστηκαν περίπου 2 µήνες για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία 

εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση της µεθόδου, κατά τους συγγραφείς, δίνει Q3 = 76,0%. 

 
Το NNSSP [24] είναι ένα πρόγραµµα, το οποίο παρέχει πρόβλεψη της 

δευτεροταγούς δοµής βάσει νευρωνικών δικτύων και τεχνικών κοντινότερων 

γειτόνων. Η βασική ιδέα της προσέγγισης κοντινότερων γειτόνων είναι η πρόβλεψη 

της κατάστασης δευτεροταγούς δοµής του κεντρικού καταλοίπου ενός τµήµατος 

ελέγχου, βάσει της δευτεροταγούς δοµής παρόµοιων τµηµάτων από πρωτεΐνες µε 

γνωστή τριδιάστατη δοµή. Οι πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικά 

πρότυπα βαθµολογούνται σύµφωνα µε την οµοιότητά τους (σύµφωνα µε την 

ακολουθία ή άλλες ιδιότητες) µε το τµήµα ελέγχου. Το NNSSP είναι µία βελτίωση 

του αλγορίθµου που σχεδιάστηκε από τους Yi and Lander [35], το οποίο επιλέγει 

τους γείτονες βάσει της µέσης περιβαλλοντικής βαθµολογίας και τους συνδυάζει µε 

τις µέσες προβλέψεις των νευρωνικών δικτύων που έχουν πραγµατοποιηθεί µε 

διαφορετικές παραµέτρους (περιβαλλοντικές βαθµολογίες, µήκος των κοντινότερων 

γειτόνων). Επιπροσθέτως, ενσωµατώνει πληροφορίες που προέρχονται από 

πολλαπλές στοιχισµένες ακολουθίες (λαµβάνοντας τον µέσο όρο των βαθµολογιών 

τους για τον καθορισµό της βαρύτητας κάθε κοντινότερου γείτονα). Η Q3 αυτής της 

µεθόδου είναι, κατά τους συγγραφείς, 72,2% ενώ σύµφωνα µε την CASP είναι 

67,7%. 

 
Το PHD (Profile network from HeiDelberg) [25] είναι ένα πρόγραµµα, το 

οποίο συνθέτεται από αρκετά διαδοχικά νευρωνικά δίκτυα (τα οποία έχουν 
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προηγουµένως εκπαιδευθεί µε πρωτεΐνες µε γνωστές δοµές). Ένα πρώτο δίκτυο 

λαµβάνει ως είσοδο ένα σύνολο διανυσµάτων που αντιπροσωπεύει τις ακολουθίες 

που είναι παρούσες σε ένα «παράθυρο» που ολισθαίνει κατά µήκος της πολλαπλής 

στοίχισης. Η έξοδός του συνθέτεται από ένα διάνυσµα που αντιπροσωπεύει τις 

πιθανότητες σχηµατισµού κάθε µίας εκ των τριών καταστάσεων για το κατάλοιπο 

που βρίσκεται στο κέντρο του «παραθύρου». Καθώς η δευτεροταγής δοµή ενός 

καταλοίπου δεν είναι ανεξάρτητη από εκείνη των γειτονικών καταλοίπων, ένα 

δεύτερο βήµα λαµβάνει υπ’ όψιν του αυτές τις τοπικές αλληλεπιδράσεις. Ένα 

νευρωνικό δίκτυο λαµβάνει ως είσοδο τα διανύσµατα που είναι παρόντα σε ένα 

«παράθυρο» που ολισθαίνει κατά µήκος της προηγούµενης εξόδου. Η έξοδος του 

νέου δικτύου είναι ένα βελτιωµένο διάνυσµα πιθανοτήτων σχηµατισµού των τριών 

καταστάσεων. Ένα άλλο βήµα αποτελείται από την εξαγωγή του µέσου όρου (για 

κάθε κατάσταση) των εξόδων από δίκτυα που έχουν εκπαιδευθεί ανεξάρτητα το ένα 

από το άλλο. Τελικά, µία απόφαση που βασίζεται στη θεωρία «winner takes all» 

αναθέτει την κατάσταση δευτεροταγούς δοµής. ∆εν συµπεριλαµβάνεται κανένας 

σαφής κανόνας στον αλγόριθµο. Το PHD µπορεί να δηµιουργήσει τη δική του 

στοίχιση µε την υποβληθείσα ακολουθία. Η αξιολόγηση της µεθόδου, κατά τους 

συγγραφείς, δίνει Q3 = 72,2% ενώ σύµφωνα µε την CASP η Q3 είναι της τάξεως του 

71,6%. 

 
Το PSIPRED [26] είναι µία απλή και αξιόπιστη µέθοδος πρόβλεψης 

δευτεροταγούς δοµής, η οποία ενσωµατώνει δύο νευρωνικά δίκτυα πρόσθιας 

τροφοδότησης, τα οποία εκτελούν την ανάλυση σε αποτελέσµατα που έχουν 

προκύψει από το PSI-BLAST (Position Specific Iterated - BLAST) [36]. Η έκδοση 

2.0 του PSIPRED περιλαµβάνει έναν νέο αλγόριθµο που υπολογίζει τον µέσο όρο 

των αποτελεσµάτων µέχρι και 4 νευρωνικών δικτύων στη διαδικασία της πρόβλεψης, 
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αυξάνοντας µε αυτό τον τρόπο την ακρίβειά της. Η αξιολόγηση της µεθόδου, κατά 

τον συγγραφέα, δίνει Q3 = 78%.  

 
Το Jpred [27] δεν είναι ένα µεµονωµένο πρόγραµµα αλλά ένα δικτυακό 

σύστηµα που τρέχει µία ποικιλία προγραµµάτων πρόβλεψης δευτεροταγούς δοµής 

και συγκρίνει τα αποτελέσµατά τους. Είναι, λοιπόν, ένας διακοµιστής (server) που 

δέχεται είτε µία πρωτεϊνική ακολουθία, είτε πολλαπλή στοίχιση πρωτεϊνικών 

ακολουθιών και προβλέπει τη δευτεροταγή δοµή. ∆ηλαδή, λειτουργεί συνδυάζοντας 

έναν αριθµό µοντέρνων, υψηλής ποιότητας µεθόδων πρόβλεψης για να συνθέσει ένα 

συνδυαστικό αποτέλεσµα. Η αξιολόγηση της µεθόδου, κατά τους συγγραφείς, δίνει 

Q3 > 70%. 

 
Πίνακας 4. Σύνοψη της επίδοσης των διάφορων µεθόδων πρόβλεψης 

 
Τύπος 

Μεθόδου 
Μέθοδος Έτος Γενιά Αναφερθείσα 

απόδοση 
Q3 % 

Επιβεβαιωµένη 
απόδοση 

Q3 % 

Chou and Fasman  1974 Πρώτη 77.0 49.9 
Garnier et al.  
(GOR I)  1978 Πρώτη 57.0 55.9 Στατιστική  
Kloczkowski et al. 
(GOR V)  2002 Τρίτη 74.2  

Qian and Sejnowski  1988 ∆εύτερη 64.3  
Rost and Sander 
(PHD)  1994 Τρίτη 71.6 70.5 Νευρωνικά 

∆ίκτυα  
Pollastri et al. 
(SSpro)  2002 Τρίτη 76.0 74.5 

Salamov and 
Solovyev (NNSSP)  1995 Τρίτη 72.2  k-

κοντινότεροι 
γείτονες  Frishman and Argos 

(PREDATOR)  1997 Τρίτη 75.0  

Karplus et al.  
(SAM-T99)  1998 Τρίτη – 74.9 Hidden 

Markov 
Models Bystroff et al. 

(HMMSTR)  2000 Τρίτη 74.3  

Hua and Sun  2001 ∆εύτερη 73.5  Support 
Vector 
Machines  Casbon 2002 Τρίτη 71.5  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΕΣ  

 

3 .1 .    Νευρωνικά  ∆ίκτυα  

3 .1 .1 .   Εισαγωγή  και  Ιστορική  Αναδροµή  

 
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελεί µία πηγή φυσικής νοηµοσύνης και έναν 

αξιοσηµείωτο παράλληλο υπολογιστή [33]. Ο εγκέφαλος επεξεργάζεται ελλιπείς 

πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται από τους µηχανισµούς της αντίληψης, µε 

εξαιρετικά υψηλούς ρυθµούς. Τα νευρικά κύτταρα λειτουργούν σε ταχύτητες περίπου 

106 φορές χαµηλότερες από τις σύγχρονες ηλεκτρονικές πύλες, αλλά παρόλα αυτά ο 

εγκέφαλος επεξεργάζεται ακουστικές και οπτικές πληροφορίες πολύ ταχύτερα από 

ό,τι οι σύγχρονοι υπολογιστές. 

Εµπνευσµένοι από τα βιολογικά νευρικά συστήµατα, πολλοί ερευνητές 

εξερευνούν την περιοχή των τεχνητών νευρωνικών δικτύων, µία καινοτόµα µη 

αλγοριθµική προσέγγιση στο πρόβληµα της επεξεργασίας της πληροφορίας. Ο 

εγκέφαλος µοντελοποιείται ως ένα συνεχούς-χρόνου µη γραµµικό δυναµικό σύστηµα 

µε ποικίλες αρχιτεκτονικές διασύνδεσης, το οποίο αναµένεται να µιµείται τους 

µηχανισµούς του εγκεφάλου και να προσεγγίζει ευφυή συµπεριφορά. Οι διασυνδέσεις 

υλοποιούνται ως κατανεµηµένες αναπαραστάσεις µε τη µορφή βαρών µεταξύ ενός 

µεγάλου αριθµού διασυνδεδεµένων νευρώνων. 

Η περιοχή των νευρωνικών δικτύων ξεκίνησε µε την εργασία των McCulloch 

και Pitts το 1943, οι οποίοι µελέτησαν ένα µοντέλο του βασικού κυττάρου του 

ανθρώπινου εγκεφάλου το οποίο ονόµασαν «νευρώνα» και σήµερα είναι γνωστό ως 

νευρώνας McCulloch και Pitts. Το µοντέλο αυτό αποτελείται από µεταβλητές 

αντιστάσεις και αθροιστικούς ενισχυτές οι οποίοι παριστούν τις συναπτικές 
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διασυνδέσεις (ή συναπτικά βάρη) που συνδέουν τους νευρώνες µεταξύ τους και τη 

λειτουργία του σώµατος του νευρώνα. 

 

Το επόµενο µεγάλο βήµα στα ΤΝ∆ έγινε το 1949 όταν ο Hebb στο βιβλίο του 

«The Organization of Behavior» διετύπωσε για πρώτη φορά ρητά την έννοια της 

µάθησης µέσω διαµόρφωσης των συναπτικών βαρών. Ο Hebb πρότεινε ότι η 

συνδετικότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου µεταβάλλεται συνεχώς όσο ο οργανισµός 

µαθαίνει διάφορες εργασίες και οι µεταβολές αυτές δηµιουργούν τις νευρωνικές δοµές. 

Αξιοσηµείωτες εργασίες πάνω στα νευρωνικά δίκτυα και τη νευρωνική µάθηση είναι η 

διδακτορική διατριβή του Minsky [37] και η εργασία του Gabor και των συνεργατών 

του (1954), στην οποία η µάθηση υλοποιήθηκε τροφοδοτώντας τη µηχανή µε δείγµατα 

µιας στοχαστικής ανέλιξης µαζί µε τη συνάρτηση στόχου, την οποία έπρεπε να δώσει 

στην έξοδό της η µηχανή. 

 

∆εκαπέντε χρόνια µετά τη δηµοσίευση του κλασικού άρθρου των McCulloch 

και Pitts [38], o Rosenblatt ανέπτυξε το 1958 την έννοια του Perceptron ως µία νέα 

λύση στο πρόβληµα της αναγνώρισης προτύπων και απέδειξε το αντίστοιχο θεώρηµα 

σύγκλισης του αλγορίθµου µάθησης του Perceptron [39]. To 1960, οι Widrow και Hoff 

[40] θεµελίωσαν τον αλγόριθµο µάθησης ελαχίστων µέσων τετραγώνων (Least Mean 

Square / LMS), τον οποίο χρησιµοποίησαν στο νευρωνικό µοντέλο τους ADALINE 

(ADAptive LINear Element). 

 

Ο Minsky διετύπωσε το 1961 [41] το «πρόβληµα απόδοσης επαίνου» (credit 

assignment problem) για το πολυστρωµατικό perceptron υπό καθεστώς ενισχυτικής 

µάθησης. Το πρόβληµα αυτό, κατά τον συγγραφέα, µπορεί να επεξηγηθεί βάσει ενός 
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πολύ απλού παραδείγµατος. Ας υποθέσουµε ότι ένα εκατοµµύριο αποφάσεις 

εµπλέκονται στην επίλυση ενός πολύπλοκου προβλήµατος (όπως η νίκη σε µία παρτίδα 

σκάκι). Θα µπορούσαµε να αποδώσουµε σε κάθε απόφαση το ένα εκατοµµυριοστό του 

επιλυµένου προβλήµατος; Ο Minsky αναφέρει ότι για περισσότερο πολύπλοκα 

προβλήµατα, όπου οι αποφάσεις λαµβάνονται ιεραρχικά και οι αυξήσεις είναι αρκετά 

µικρές ώστε να διασφαλίζεται πιθανή σύγκλιση, η επίλυση του «προβλήµατος απόδοσης 

επαίνου» θα είχε ως αποτέλεσµα πολύ µικρότερους χρόνους επεξεργασίας. 

 

Η δηµοσίευση, το 1969, της µονογραφίας των Minsky και Papert, στην οποία οι 

συγγραφείς αµφισβήτησαν τη σπουδαιότητα και χρησιµότητα του Perceptron ενώ 

παράλληλα έδωσαν έµφαση στους περιορισµούς που προβάλλει η χρήση του [42], 

είχε ως αποτέλεσµα τη σχεδόν ολοκληρωτική διακοπή των χρηµατοδοτήσεων για 

έρευνα στα πεδία της τεχνητής νοηµοσύνης και των νευρωνικών δικτύων για µία 

περίοδο 12-15 ετών. Ολόκληρη τη δεκαετία του ‘70, µόνο οι ερευνητές ψυχολογίας 

και νευρο-επιστήµης συνέχισαν να ενδιαφέρονται για τα νευρωνικά δίκτυα. Το 1973 ο 

von der Malsburg [43] ήταν ο πρώτος που κατέδειξε την «αυτο-οργάνωση» και 

ανέπτυξε το αυτο-οργανούµενο TΝ∆, το οποίο ονόµασε «αυτο-οργανούµενη 

απεικόνιση» (self - organizing map). 

 
Τη δεκαετία του ‘80 έχουµε τις παρακάτω κύριες συµβολές στην ανάλυση και 

σχεδίαση Ν∆: 

 
• Ανάπτυξη της ανταγωνιστικής µάθησης ως µίας νέας αρχής αυτο-

οργάνωσης ( Grossberg, 1980). 

• Ανάπτυξη των αναδροµικών Ν∆ Hopfield και χρήση της ιδέας της 

«ενεργειακής συνάρτησης» για την ανάλυσή τους [44]. 
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• Ανάπτυξη της διαδικασίας «προσοµοιωµένης ανόπτησης» (simulated 

annealing) για την επίλυση προβληµάτων βελτιστοποίησης [45]. 

• Νέα θεώρηση της ενισχυτικής µάθησης [46]. 

• Ανάπτυξη του αλγορίθµου ανάστροφης διάδοσης σφάλµατος (back-

propagation algorithm) από τους Rumelhart, Hinton και Williams [47]. 

• Σπουδή των Ν∆ ακτινικών συναρτήσεων βάσης (radial-basis functions / 

RBF) από τους Broomhead και Lowe [48]. 

• Ανάµιξη εννοιών και µεθόδων νευροβιολογίας και τεχνολογίας VLSI από 

τον Mead στο βιβλίο του: «Analog VLSI and Neural Systems» (1989). 

 
Σηµειώνεται ότι την πιο σηµαντική συµβολή για την αναζωογόνηση της 

έρευνας στα νευρωνικά δίκτυα µετά τη µονογραφία των Minsky και Papert είχαν το 

άρθρο του Hopfield (1982) και το δίτοµο βιβλίο των Rumelhart και McLelland [49]. 

Τα νευρωνικά δίκτυα έχουν αναµφίβολα φθάσει σε ένα θαυµάσιο επίπεδο ανάπτυξης 

και βεβαίως θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται στο µέλλον ποικιλοτρόπως 

συνδυαζόµενα µε τα ασαφή συστήµατα, τους γενετικούς αλγορίθµους και τα έµπειρα 

συστήµατα, αλλά και µε άλλες κλασικές τεχνικές ανάλυσης και σχεδίασης 

συστηµάτων απόφασης και ελέγχου. 

 

3.1.2.   Περιγραφή  και  Εφαρµογές  

 
Τα Νευρωνικά ∆ίκτυα εντάσσονται στο γνωστικό πεδίο της Υπολογιστικής 

Νοηµοσύνης (Computational Intelligence) [28]. Η Υπολογιστική Νοηµοσύνη 

αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους και ταχύτατα εξελισσόµενους κλάδους της 

Πληροφορικής και ειδικότερα του κλάδου της Τεχνητής Νοηµοσύνης. Σε αντίθεση µε 

τις κλασικές µεθόδους Τεχνητής Νοηµοσύνης, που βασίζονται στη λογική και στη 
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συµβολική επεξεργασία, τα Νευρωνικά ∆ίκτυα χρησιµοποιούν αριθµητικά µοντέλα 

για να αντιµετωπίσουν προβλήµατα Τεχνητής Νοηµοσύνης. Οι αλγόριθµοι 

Νευρωνικών ∆ικτύων κατατάσσονται στις πιο δηµοφιλείς τεχνικές Αναζήτησης 

∆εδοµένων (data mining) και Αυτοεκπαίδευσης Μηχανής (machine learning) που 

χρησιµοποιούνται σήµερα. Καθώς η ταχύτητα των υπολογιστών αυξάνεται συνεχώς, 

η µεθοδολογία των Νευρωνικών ∆ικτύων έχει αρχίσει να αντικαθιστά πολλά 

παραδοσιακά «εργαλεία» στο χώρο της Ανακάλυψης Γνώσης (knowledge discovery).  

 
Χρησιµοποιώντας ως πρότυπο τη Φύση αναπτύχθηκε το εµπνευσµένο από τη 

βιολογία υπολογιστικό παράδειγµα των Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων. Ο όρος 

«τεχνητό» χρησιµοποιείται διότι οι υπολογισµοί πραγµατοποιούνται µε τη χρήση 

ηλεκτρονικών και όχι βιολογικών στοιχείων. Ο εγκέφαλος λειτουργεί σαν µία 

πολυεπίπεδη δοµή (6-7 επίπεδα νευρώνων), της οποίας η διαδικασία επεξεργασίας 

πληροφορίας έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 
• Οι υπολογισµοί είναι κατανεµηµένοι παράλληλα. 

• Η ανάπτυξη ενός προγράµµατος αντικαθίσταται από τη διαδικασία 

µάθησης. 

 
Έτσι, ο εγκέφαλος είναι ικανός να µαθαίνει από την «ανατροφοδότηση» 

(feedback), από τις πληροφορίες που λαµβάνει και να αλλάζει το σχέδιό του 

δηµιουργώντας νέες νευρωνικές συνδέσεις µεταξύ των νευρώνων ή αλλάζοντας 

λειτουργίες των ήδη υπαρχόντων.  

 
Η διαρκώς αναπτυσσόµενη τεχνολογία των ΤΝ∆ περιλαµβάνει ένα ευρύ 

σύνολο τεχνικών, το οποίο προσφέρει µία πρακτική προσέγγιση, εναλλακτική των 

συµβατικών και σε πολλές περιπτώσεις παρέχει τη δυνατότητα αντιµετώπισης 
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δύσκολων προβληµάτων. Αυτό επιτυγχάνεται γιατί τα Νευρωνικά ∆ίκτυα είναι 

εργαλεία, ικανά να µαθαίνουν από το περιβάλλον τους και να βρίσκουν εξαρτήσεις 

µη εµφανείς µεταξύ δεδοµένων. Πολλά προβλήµατα που χαρακτηρίζονται από τον 

πολυδιάστατο χώρο τους, την πολυπλοκότητά τους και τις άγνωστες συσχετίσεις 

µεταξύ των µεταβλητών τους, έχουν πολύ καλά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας 

ΤΝ∆. Μερικά από αυτά είναι: 

 
• Προβλήµατα αναγνώρισης (π.χ. αναγνώριση φωνής, εικόνας κλπ.)  

• Προβλήµατα ελέγχου, των οποίων τα δεδοµένα είναι ελλιπή, ασαφή και 

στοχαστικά 

• ΝΡ-complete προβλήµατα, τα οποία περιλαµβάνουν προβλήµατα 

δροµολόγησης, αναζήτησης κλπ. 

 
Παρακάτω αναφέρονται ορισµένοι τοµείς στους οποίους παρουσιάζονται αυτά 

τα προβλήµατα και άρα η χρήση της µεθόδου των ΤΝ∆ µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα 

χρήσιµη: 

 
• Επεξεργασία εικόνας και µηχανική όραση. 

• Επεξεργασία σήµατος (ανάλυση και µορφολογία σεισµικού σήµατος). 

• Αναγνώριση Προτύπων (εξαγωγή χαρακτηριστικών, ανάλυση και 

κατηγοριοποίηση σήµατος radar, αναγνώριση φωνής, κειµένου, 

ταυτότητας). 

• Ιατρική (ανάλυση ηλεκτροκαρδιογραφήµατος, ιατρική διάγνωση και 

επεξεργασία ιατρικής εικόνας). 

• Αµυντικά Συστήµατα. 

• Οικονοµία. 
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• ∆υναµικά εξελισσόµενα συστήµατα, πρόβλεψη χρονοσειρών. 

• Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή. 

 

Ειδικότερα στον τοµέα της βιοπληροφορικής, ορισµένες από τις εφαρµογές 

των ΤΝ∆ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 5. Εφαρµογές ΤΝ∆ στον τοµέα της βιοπληροφορικής 
 

Εφαρµογή Χρησιµοποιούµενη 
Τεχνική Αναφορές 

Πρόβλεψη 
∆ευτεροταγούς ∆οµής 
Πρωτεϊνών 

Τεχνητά Νευρωνικά 
∆ίκτυα 

Holley and Karplus, 1989; 
Knelleret al., 1990; Qian 
and Sejnowski, 1988; 
Rostet al., 1994; Vieth and 
Kolinski, 1991 
 

Οµαδοποίηση προτύπων 
γονιδιακής έκφρασης 

Τεχνητά Νευρωνικά 
∆ίκτυα 

Bicciatoet al., 2003; 
Herreroet al., 2001; 
Vohradsky, 2001  
 

Προσδιορισµός ∆οµικών 
Ιδιοτήτων Νουκλεϊκών 
Οξέων 
 

Τεχνητά Νευρωνικά 
∆ίκτυα 

Alvageret al., 1997; 
Chenget al., 2001  

Προσδιορισµός της 
Θέσης Κωδικών 
Περιοχών σε Aκολουθίες 
Γονιδιωµατικού DNA  

Hidden Markov Models  Alexanderssonet al., 2003; 
Pachteret al., 2002; 
Pedersen and Hein, 2003; 
Salzberget al., 1999  
 

Πρόβλεψη Τοπολογίας 
∆ιαµεµβρανικών 
Πρωτεϊνών 

Hidden Markov Models  Kroghet al., 2001; 
Sonnhammeret al., 1998  

 

3.1.3.  Ορισµός  του  Τεχνητού  Νευρωνικού  
∆ικτύου  (ΤΝ∆ )  

 
Το Τεχνητό Νευρωνικό ∆ίκτυο (ΤΝ∆) είναι µία αρχιτεκτονική δοµή (δίκτυο) 

αποτελούµενη από ένα πλήθος διασυνδεδεµένων µονάδων (τεχνητοί νευρώνες). Κάθε 

µονάδα χαρακτηρίζεται από εισόδους και εξόδους και υλοποιεί τοπικά έναν απλό 
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υπολογισµό, ενώ κάθε σύνδεση µεταξύ δύο µονάδων χαρακτηρίζεται από µια τιµή 

βάρους. Οι τιµές των βαρών των συνδέσεων αποτελούν τη γνώση που είναι 

αποθηκευµένη στο δίκτυο και καθορίζουν τη λειτουργικότητά του. Η έξοδος κάθε 

µονάδας καθορίζεται από τον τύπο της µονάδας, τη διασύνδεση µε τις υπόλοιπες 

µονάδες και πιθανώς κάποιες εξωτερικές εισόδους. Πέρα από µία πιθανή δεδοµένη 

(εκ κατασκευής) λειτουργική ικανότητα ενός δικτύου, συνήθως ένα δίκτυο 

αναπτύσσει µία συνολική λειτουργικότητα µέσω µιας µορφής εκπαίδευσης. 

 
Η συνολική λειτουργικότητα ενός ΤΝ∆ καθορίζεται από την τοπολογία του 

δικτύου, τα χαρακτηριστικά των νευρώνων, τη µέθοδο εκπαίδευσης και τα δεδοµένα 

µε τα οποία γίνεται η εκπαίδευση. Παρότι δεν το απαιτεί ο προηγούµενος ορισµός, ο 

υπολογισµός που εκτελεί κάθε νευρώνας είναι απλός και κοινός για όλους τους 

νευρώνες. Επειδή οι νευρώνες λειτουργούν παράλληλα και ο αριθµός τους µπορεί να 

είναι πολύ µεγάλος, τα ΤΝ∆ αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα µαζικά 

παράλληλου υπολογισµού (massively parallel computing).  

 

Στο παράδειγµα που ακολουθεί (Σχήµα 9.), παρουσιάζεται πολύ συνοπτικά η 

λειτουργία ενός νευρωνικού δικτύου. Όπως γίνεται σαφές στο σχήµα αυτό, το δίκτυο 

τροποποιείται σύµφωνα µε µία σύγκριση της εξόδου και του στόχου (επιθυµητή 

έξοδος), µέχρις ότου η έξοδος γίνει ίση µε το στόχο. Στην πράξη, πολλά ζεύγη 

εισόδου-εξόδου χρησιµοποιούνται στην εκµάθηση µε επίβλεψη, για να εκπαιδευτεί 

δηλαδή ένα δίκτυο. 
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Σχήµα 9. Συνοπτική παρουσία λειτουργίας νευρωνικού δικτύου 

 

3 .1.4.   Βασικές  Αρχές  Νευρωνικών  ∆ικτύων  

Οι βασικές αρχές των νευρωνικών δικτύων παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: 

 
• Στα σχήµατα 10 και 11 απεικονίζονται δύο παραδείγµατα δικτύων µικρής 

κλίµακας στα οποία οι µονάδες παρουσιάζονται µε κύκλους και οι 

συνδέσεις µε βέλη. Στο σχήµα 10 απεικονίζεται ένα µη-

ανατροφοδοτούµενο δίκτυο, το οποίο δηλαδή δεν περιέχει κλειστά 

µονοπάτια από συνδέσεις. Όπως φαίνεται, οι µονάδες οµαδοποιούνται σε 

επίπεδα (ή στρώµατα - layers). Αντίθετα, στο σχήµα 11 παρουσιάζεται η 

αρχιτεκτονική της ανατροφοδότησης, η οποία επιτρέπει την ύπαρξη 

κύκλων από συνδέσεις µεταξύ µονάδων. Αυτή η δεύτερη αρχιτεκτονική 

προσδίδει στο δίκτυο πολύ περισσότερες δυνατότητες, αλλά είναι πιο 

δύσκολο να αντιµετωπισθεί µαθηµατικά. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι 

η τοπολογία των δικτύων µπορεί να είναι είτε στατική είτε δυναµική 

(µεταβαλλόµενη). Τέλος, οι µονάδες που δεν έχουν συνδέσεις µε τον 

εξωτερικό κόσµο, λέµε ότι είναι «κρυµµένες» (hidden) ή εσωτερικές. 
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• Κάθε µονάδα υλοποιεί µία συνάρτηση τοπικά και ολόκληρο το δίκτυο 

υλοποιεί µία συγκεκριµένη λειτουργία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η 

εφαρµογή είναι αυτή που καθορίζει µέσω των προδιαγραφών της την 

απαιτούµενη λειτουργία. Ο καθορισµός των παραµέτρων του δικτύου 

(τιµών και βαρών) που θα ικανοποιούν αυτές τις προδιαγραφές 

επιτυγχάνεται µέσω της διαδικασίας µάθησης. 

• Η γνώση, η εµπειρία και η εκπαίδευση του δικτύου αποθηκεύεται στις 

διασυνδέσεις των µονάδων και στις τιµές των βαρών. Η εκπαίδευση 

επιτυγχάνεται µε την συνεχή τροποποίηση των βαρών. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΕΙΣΟ∆ΟΥ

ΚΡΥΜΜΕΝΟ
ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΕΞΟ∆ΟΥ

Σχήµα 10. ∆ίκτυο πρόσθιας τροφοδότησης 
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Τα περισσότερα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα εκπαιδεύονται µε την ελπίδα ότι 

θα παρουσιάσουν καλή ικανότητα γενίκευσης όταν θα τους ζητηθεί να αναγνωρίσουν 

ή να κατηγοριοποιήσουν καινούργια (άγνωστα) δεδοµένα-πρότυπα. Αυτός είναι ο 

αντικειµενικός στόχος της διαδικασίας εκπαίδευσης, να αναπτύξει δηλαδή το ΤΝ∆ 

κατάλληλη εσωτερική δοµή ώστε να αναγνωρίζει πρότυπα που θα µοιάζουν µε αυτά 

µε τα οποία εκπαιδεύτηκε. Τα ΤΝ∆ εκπαιδεύονται τόσο µε τεχνικές µάθησης µε 

επίβλεψη όσο και µε τεχνικές µάθησης χωρίς επίβλεψη. 

 

-1

-1

-1

-1

ΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

 

ΕΙΣΟ∆ΟΙ

ΕΞΟ∆ΟΙ

 
Σχήµα 11. Επαναληπτικό δίκτυο 
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3.1.5.  Μοντέλο  Τεχνητού  Νευρώνα  

Το µοντέλο αυτό στηρίζεται στο µοντέλο McCulloh and Pitts και έχει την 

µορφή του σχήµατος 12. 

 
Σχήµα 12. Μοντέλο τεχνητού νευρώνα 

 
 

Παρατηρείται ότι ο νευρώνας είναι µια θεµελιακή µονάδα επεξεργασίας 

πληροφορίας, η οποία αποτελείται από τρία συστατικά στοιχεία: 

• Ένα σύνολο κλάδων διασύνδεσης (συνάψεων). 

• Ένα κόµβο άθροισης. 

• Μια συνάρτηση ενεργοποίησης. 

Κάθε κλάδος διασύνδεσης έχει ένα βάρος (weight) το οποίο είναι θετικό εάν η 

σύναψη είναι διεγερτικού τύπου (excitatory) και αρνητικό εάν η σύναψη είναι 

απαγορευτικού τύπου (inhibitory). Ο κόµβος άθροισης αθροίζει τα σήµατα εισόδου 

πολλαπλασιαζόµενα µε τα αντίστοιχα βάρη των συνάψεων. Συνεπώς ο κόµβος 

άθροισης είναι µια µονάδα γραµµικού συνδυασµού. Η συνάρτηση ενεργοποίησης 

(squashing function) περιορίζει το επιτρεπτό πλάτος του σήµατος εξόδου σε κάποια 

πεπερασµένη τιµή (συνήθως στα κανονικοποιηµένα διαστήµατα [0,1], [-1,1]). Τέλος 

το µοντέλο του νευρώνα περιέχει επίσης ένα κατώφλι θ που εφαρµόζεται εξωτερικά 

και πρακτικά υποβιβάζει την καθαρή είσοδο στην συνάρτηση ενεργοποίησης. 

Συνεπώς η περιγραφή του νευρώνα γίνεται από τις παρακάτω εξισώσεις: 
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u = ∑
=

n

i
ii xw

1
   

y = f(u-θ), θ>0  
 
όπου xi = (i = 1,2,…,n) είναι τα σήµατα εισόδου, wi (i = 1,2,..,n) είναι τα συναπτικά 

βάρη του νευρώνα, u είναι η έξοδος του γραµµικού συνδυαστή, θ είναι το κατώφλι, f 

είναι η συνάρτηση ενεργοποίησης και y είναι το σήµα εξόδου του νευρώνα. Σε 

γενικές γραµµές η συνάρτηση ενεργοποίησης µπορεί να έχει µια από τις παρακάτω 

µορφές: 

• Συνάρτηση κατωφλίου (α). 

• Κατά τµήµατα γραµµική συνάρτηση (β). 

• Συνεχής σιγµοειδής συνάρτηση (γ). 

 
(α) (β) (γ) 

Σχήµα 13. Συναρτήσεις ενεργοποίησης νευρώνα 

 

3.1.6.   Εκπαίδευση  ΤΝ∆  

 

Η έννοια της εκπαίδευσης είναι πολύ ευρεία και σε γενικές γραµµές µπορεί να 

οριστεί ως η κατάλληλη χρήση πληροφοριών για βελτίωση της συµπεριφοράς ενός 

συστήµατος. Η εκπαίδευση µπορεί να οριστεί ως η τροποποίηση των παραµέτρων 

(βαρών) του ΤΝ∆, ώστε χρησιµοποιώντας ένα σύνολο δεδοµένων να πλησιάσουµε 

σταδιακά την επιθυµητή συµπεριφορά συγκρίνοντας την τρέχουσα απόκριση του 

δικτύου µε την επιθυµητή απόκριση. 
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Έστω ότι έχουµε ένα σύνολο δεδοµένων εισόδου/εξόδου ή µονάχα εισόδου τα 

οποία καθορίζουν την επιθυµητή συµπεριφορά του δικτύου. Το σύνολο αυτό το 

ονοµάζουµε σύνολο εκπαίδευσης Η (training set). Στη µάθηση µε επίβλεψη 

(supervised learning), το Η µας παρέχει πληροφορίες για τη συσχέτιση των εισόδων 

(Ι) µε τις εξόδους (Ο), δηλαδή αποτελείται από ζεύγη της µορφής (Ιi, Oi), i=1,…,n. 

Στην περίπτωση αναγνώρισης εικόνας, για παράδειγµα, οι είσοδοι αποτελούνται από 

pixels ή κάποιες συγκεκριµένες µήτρες. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 

υπογραµµίσουµε τη σηµασία της σωστής επιλογής των δεδοµένων εισόδου. 

Θεωρητικά το νευρωνικό δίκτυο µπορεί να τροφοδοτηθεί µε οτιδήποτε, αλλά η 

λανθασµένη επιλογή των δεδοµένων εισόδου εισάγει θόρυβο στο σύστηµα και 

δυσκολεύει τη διαδικασία της εκµάθησης.  

 
Σχήµα 14. ∆οµή της επιβλεπόµενης µάθησης 

 

Στο τέλος της εκπαίδευσης, προκειµένου να διαπιστωθεί η ικανότητα 

γενίκευσης του ΤΝ∆, χρησιµοποιείται ένα άλλο σύνολο δεδοµένων, που αποτελείται 

επίσης από ζεύγη της µορφής (Ιi,Oi) και το οποίο ονοµάζεται σύνολο ελέγχου Η’ 

(testing set). 
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Τα σύνολα εκπαίδευσης Η και ελέγχου Η’ πρέπει να είναι διαφορετικά, γιατί ο 

έλεγχος του νευρωνικού δικτύου µε το ίδιο σύνολο δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε 

κατά την εκπαίδευση δεν µας επιτρέπει να γνωρίζουµε εάν το δίκτυο έχει καταφέρει 

τελικά να «προβλέπει» (να γενικεύει) τη σωστή απάντηση ή εάν έχει 

«αποµνηµονεύσει» τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Ένας άλλος παράγοντας, στον οποίο 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία, είναι ο κίνδυνος υπερεκπαίδευσης. Κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης ενός νευρωνικού δικτύου µπορεί να παρατηρηθεί µείωση 

του σφάλµατος στο σύνολο εκπαίδευσης, αλλά αύξηση του σφάλµατος στο σύνολο 

ελέγχου. Αυτό συµβαίνει γιατί το νευρωνικό δίκτυο έχει υπερεκπαιδευτεί και τείνει 

να αποµνηµονεύει τις σωστές απαντήσεις παρά να είναι δηµιουργικό. 

 
Στη µάθηση χωρίς επίβλεψη τα δεδοµένα του Η δεν είναι ζεύγη δεδοµένων 

εισόδου/εξόδου αλλά µόνο δεδοµένα εισόδου Ιi. Σε αυτή την περίπτωση, το δίκτυο 

πρέπει να καταλήξει στην εξαγωγή κάποιων βασικών ιδιοτήτων των δεδοµένων του 

Η. 

 

3.1.7.   Γενίκευση  

 

Στην περίπτωση της µάθησης µε επίβλεψη, µετά το τέλος της εκπαίδευσης το 

ΤΝ∆ θα πρέπει να παρέχει για κάθε είσοδο την αντίστοιχη επιθυµητή έξοδο. Το 

ερώτηµα που προκύπτει είναι κατά πόσον αυτό επιτυγχάνεται για εισόδους 

διαφορετικές από αυτές του συνόλου εκπαίδευσης. Το ερώτηµα αυτό αποτελεί και το 

στόχο της γενίκευσης. Έστω ότι έχουµε ένα ΤΝ∆ που επιτελεί απεικόνιση µιας 

εισόδου σε µία έξοδο και έχουµε 4 ζευγάρια της µορφής (x, f(x)) για το σύνολο Η. 

Όπως φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί, η γενίκευση µετά την εκπαίδευση µπορεί 

να έχει διάφορες µορφές. Παρότι δηλαδή δεν υπάρχει λάθος στην εκπαίδευση, είναι 
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δυνατόν η συνάρτηση απεικόνισης να έχει πολλές διαφορετικές µορφές. ∆ύο από 

αυτές τις µορφές παρουσιάζονται στο σχήµα 15. Το σύνολο εκπαίδευσης από µόνο 

του µπορεί να µας οδηγήσει σε οποιαδήποτε από αυτές τις λύσεις. Εποµένως, το 

σύνολο ελέγχου είναι απαραίτητο σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί θα εκτιµήσει την 

ικανότητα γενίκευσης και θα µας οδηγήσει στην επιλογή του καλύτερου µοντέλου. 

 
Σχήµα 15. Καµπύλες Γενίκευσης 

 

 
3.1.8.  Κατηγορίες  ΤΝ∆  -  Ανάστροφη  ∆ιάδοση  

Σφάλµατος  (Error  Back propagat ion)  
 

Η αρχιτεκτονική των νευρωνικών δικτύων αφορά την τοπολογική διάταξη 

αλλά και τη µεθοδολογία δόµησης πολλαπλών νευρώνων. Τα χαρακτηριστικά που 

καθορίζουν την αρχιτεκτονική ενός Ν∆ είναι το πλήθος των στρωµάτων (layers) και 

οι συνδέσεις ανάµεσα στους νευρώνες. Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό, το οποίο 

σχετίζεται άµεσα µε τον τρόπο δόµησης των νευρώνων, είναι ο αλγόριθµος µάθησης 
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που χρησιµοποιείται για την εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου. Τα ΤΝ∆ µπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν βάση της τοπολογίας τους στους παρακάτω τύπους: 

 
1. ∆ίκτυα Ανατροφοδότησης (µε συνδέσεις ανάδρασης). 

 
Σχήµα 16. Πολυστρωµατικό Ν∆ ανατροφοδότησης 

 

2. ∆ίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης. 

 
Σχήµα 17. Μονοστρωµατικό Ν∆ πρόσθιας τροφοδότησης 

 

3. ∆ίκτυα µε δοµή επιπέδων ή ιεραρχική. 

4. ∆ίκτυα µε ανταγωνιστικές συνδέσεις. 
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Στην κατηγορία των δικτύων πρόσθιας τροφοδότησης, τα οποία 

περιλαµβάνουν ένα επίπεδο εισόδου, ένα ή περισσότερα κρυµµένα επίπεδα και ένα 

επίπεδο εξόδου, εφαρµόζεται η εκπαίδευση µε επίβλεψη βάση του αλγορίθµου 

Ανάστροφης ∆ιάδοσης Σφάλµατος (Error Back Propagation). Ο αλγόριθµος 

ανάστροφης διάδοσης είναι γενίκευση του αλγορίθµου µέσου ελαχίστου τετραγώνου 

(Least Mean Square) και αποτελεί ίσως τον πιο διαδεδοµένο αλγόριθµο 

επιβλεπόµενης µάθησης. Ως τέτοιος, προσαρµόζει τα συναπτικά βάρη έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί το µέσο τετραγωνικό σφάλµα µεταξύ των επιθυµητών και 

πραγµατικών αποκρίσεων µετά από την παρουσίαση του κάθε προτύπου στην είσοδο 

του νευρωνικού δικτύου. Η επέκταση από τον αλγόριθµο µέσου ελαχίστου 

τετραγώνου συνίσταται στη χρήση της πραγµατικής εξόδου κάθε νευρώνα µετά την 

εφαρµογή της συνεχούς συνάρτησης ενεργοποίησης. Έτσι, τα συναπτικά βάρη 

ενηµερώνονται µε στόχο την ελαχιστοποίηση του κριτηρίου: 

 

Ep(t) = ∑
k

k te )(
2
1 2  , ek(t) = dk(t)-yk(t) (3.1.8.1) 

 

όπου η άθροιση εκτείνεται σε όλους τους νευρώνες του στρώµατος εξόδου µετά την 

παρουσίαση κάθε διανύσµατος εκπαίδευσης στην είσοδο του Ν∆. Αυτό σηµαίνει ότι 

η ελαχιστοποίηση πρέπει να γίνει διαδοχικά καθώς διαφορετικά πρότυπα 

εκπαίδευσης εφαρµόζονται στις εισόδους του νευρωνικού δικτύου. 
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Σχήµα 18. Ο k-οστός νευρώνας εξόδου 

 

Το σήµα uk(t) της εσωτερικής δραστηριότητας του νευρώνα είναι: 

uk = ∑
=

n

i
iki tytw

0
)()(  (3.1.8.2) 

yk(t) = fk(uk(t))  (3.1.8.3) 

ek(t) = dk(t)-fk(uk(t)) (3.1.8.4) 

βάσει του τύπου της απότοµης κατάβασης οι διορθώσεις των βαρών ∆wki(t) είναι:  

∆wki(t) = -γ
)(
)(

tw
tE

ki

p

∂

∂
 (3.1.8.5) 

όπου γ είναι η παράµετρος µάθησης και η µερική παράγωγος ∂Εp(t)/ ∂wki(t) δίδεται 

από την σχέση: 
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 = ek(t)(-1)f’k(uk(t))yi(t)  (3.1.8.6) 

όπου f’k(uk(t)) = dfk(uk(t))/duk(t) 

εποµένως τελικά προκύπτει ο γενικευµένος κανόνας δέλτα: 

∆wki(t) = γδk(t)yi(t) (3.1.8.7) 
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όπου δk(t) = ek(t)f’k(uk(t)) 

Τούτο το γινόµενο το οποίο ονοµάζεται τοπική κλίση µπορεί να υπολογιστεί για 

όλους τους νευρώνες του στρώµατος εξόδου αλλά και για τους νευρώνες των 

κρυµµένων στρωµάτων. 

Στρώµα Εξόδου: Σε αυτό το επίπεδο θα ισχύει: 

∆wki(t) = γ[dk(t)-yk(t)]f’k(uk(t)) (3.1.8.8) 

όπου ο δείκτης k εκτείνεται σε όλους τους νευρώνες εξόδου και ο δείκτης i σε όλους 

τους νευρώνες του τελευταίου κρυµµένου στρώµατος. 

Κρυµµένα Στρώµατα: Για τους νευρώνες j των κρυµµένων στρωµάτων δεν 

υπάρχουν συγκεκριµένες επιθυµητές αποκρίσεις. Συνεπώς τα αντίστοιχα σφάλµατα 

πρέπει να υπολογιστούν έµµεσα χρησιµοποιώντας τα σφάλµατα όλων των νευρώνων 

µε τα οποία κάθε κρυµµένος νευρώνας συνδέεται. Η τοπική κλίση δj(t) είναι ίση µε: 

δj(t) = -
)(
)(

ty
tE

j

p

∂

∂
.

)(
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tu
ty

j

j

∂
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)(
)(

ty
tE

j

p

∂

∂
f’j(uj(t)) (3.1.8.9) 

όπου 
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= ∑
m

m te )( f’m(um(t))wmj(t) (3.1.8.10) 

και ο δείκτης m εκτείνεται σε όλους τους νευρώνες του στρώµατος εξόδου. Η σχέση 

(3.1.8.10) προκύπτει οµοίως µε προηγούµενα (σχέσεις (3.1.8.1)  (3.1.8.4)): 

Ep(t) = ∑
m

m te )(
2
1 2  , em(t) = dm(t)-ym(t) (3.1.8.11) 

um = ∑
=

n

j
jmj tytw

0

)()(     (3.1.8.12) 
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ym(t) = fm(um(t))    (3.1.8.13) 

όπου n είναι ο συνολικός αριθµός εισόδων. Βάσει της (3.1.8.7), η (3.1.8.10) γράφεται: 

)(
)(

ty
tE

j

p

∂

∂
= -∑

m
mjm twt )()(δ    (3.1.8.14) 

άρα το δέλτα του j κρυµµένου νευρώνα θα είναι: 

δj(t) = f’j(uj(t))∑
m

mjm twt )()(δ    (3.1.8.15) 

όπου δm(t) m = 1,2,.. είναι τα δέλτα των νευρώνων εξόδου. Τελικά η διόρθωση 

προκύπτει ότι είναι: 

∆wji(t) = γδj(t)yi(t) = γyi(t) ∑
m

mjm twt )()(δ  (3.1.8.16) 

όπου ο δείκτης i αναφέρεται στους νευρώνες του στρώµατος που προηγείται του υπό 

θεώρηση κρυµµένου στρώµατος. Συνολικά τα βήµατα του αλγορίθµου 

backpropagation (BP) είναι τα εξής: 

1. Επιλογή των αρχικών βαρών και κατωφλίων χρησιµοποιώντας µικρές θετικές 

τυχαίες τιµές. 

2. Παρουσιάζεται στο Ν∆ το πρότυπο διάνυσµα εκπαίδευσης 

x(t)=[x0(t),x1(t),…,xn(t)]T και το επιθυµητό διάνυσµα εξόδου 

d(t)=[d1(t),d2(t),…,dM(t)]T. 

3. Ευθύ πέρασµα, υπολογίζονται τα σήµατα εξόδου όλων των νευρώνων του 

δικτύου προς τα εµπρός χρησιµοποιώντας τις τρέχουσες τιµές των συναπτικών 

βαρών δηλαδή 

uj = ∑
i

iji tytw )()(   (3.1.8.17) 

yj(t) = fj(uj(t))   (3.1.8.18) 
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όπου yi(t) είναι η i είσοδος του j νευρώνα (δηλαδή η έξοδος του i νευρώνα) και wji 

είναι το συναπτικό βάρος που συνδέει τον i νευρώνα µε τον j νευρώνα. Για τους 

νευρώνες j του πρώτου κρυµµένου στρώµατος ισχύει yi(t) = xi(t), i = 1,2,…,n 

όπου η i είσοδος είναι στοιχείο του διανύσµατος διέγερσης. Για τους νευρώνες j 

του στρώµατος εξόδου, το yj(t) είναι η j πραγµατική έξοδος του νευρωνικού 

δικτύου.  

4. Ανάστροφο πέρασµα, ανανεώνονται τα βάρη αρχίζοντας από τους νευρώνες 

εξόδου και προχωρώντας ανάποδα προς το στρώµα εξόδου, χρησιµοποιώντας τον 

κανόνα: 

wji(t+1) = wji(t)+ ∆wji(t)  (3.1.8.19) 

όπου το ∆wji(t) δίνεται από την (3.1.8.8) όταν ο θεωρούµενος νευρώνας ανήκει 

στο στρώµα εξόδου και από την (3.1.8.16) όταν ανήκει σε κρυµµένο στρώµα. 

Σηµειώνεται ότι wji(t) είναι το συναπτικό βάρος που συνδέει τον νευρώνα j ενός 

στρώµατος µε τον νευρώνα i του αµέσως προηγούµενου στρώµατος. 

5. Επαναλαµβάνεται η όλη διαδικασία από το βήµα 2 

 

3 .1 .9 .  Χρήσιµες  Παρατηρήσεις  και  Ορισµός  
Παραµέ τρων  για  τον  Αλγόριθµο  
Ανάστροφης  ∆ιάδοσης  

 
Αρχικά, αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιλογή των αρχικών τιµών για τα 

συναπτικά βάρη είναι πολύ σηµαντική. Συνήθως σαν αρχικές τιµές των βαρών 

δίνονται µικρές θετικές τυχαίες τιµές οµοιόµορφα κατανεµηµένες σε µια µικρή 

περιοχή. Σηµειώνεται επίσης ότι δεν υπάρχει θεώρηµα που να εξασφαλίζει ότι ο 

αλγόριθµος ανάστροφης διάδοσης ο οποίος βασίζεται στην µέθοδο gradient descent 
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συγκλίνει σε ένα ολικό ελάχιστο. Έτσι ένα νευρωνικό δίκτυο που εκπαιδεύεται µε τον 

αλγόριθµο BP παγιδεύεται συνήθως σε κάποιο τοπικό ελάχιστο. 

Στη λειτουργία οµάδας προτύπων (batch mode) η εκκίνηση γίνεται µε τυχαίες 

αρχικές τιµές για το διάνυσµα βαρών w(0). Στην συνέχεια ενηµερώνεται το διάνυσµα 

βαρών έτσι ώστε στο βήµα τ να γίνεται µετακίνηση προς την κατεύθυνση του 

µεγαλύτερου ρυθµού µείωσης της συνάρτησης σφάλµατος: 

∆w(τ) = -η∇Ε|w
(τ) (3.1.9.1) 

Κατά την λειτουργία απλού προτύπου (pattern mode) η µερική παράγωγος της 

συνάρτησης σφάλµατος αποτιµάται για κάθε ένα διάνυσµα εισόδου την φορά.  

∆w(τ) = -η∇Εn|w
(τ) (3.1.9.2) 

Τα διανύσµατα πρότυπα υπάρχει η δυνατότητα να επιλέγονται µε την σειρά ή τυχαία.  

Η παράµετρος η (ή γ) καλείται ρυθµός µάθησης (learning rate), θεωρώντας 

ότι η τιµή της είναι αρκούντως µικρή αναµένεται ότι κατά την batch mode λειτουργία 

η τιµή του Ε θα µειώνεται σε κάθε διαδοχικό βήµα οδηγώντας σε ένα διάνυσµα 

βαρών το οποίο θα ικανοποιεί την συνθήκη ∇Ε = 0. Από την άλλη πλευρά κατά την 

pattern mode λειτουργία για µικρές τιµές του η θα υπάρχει σταθερή µείωση του 

σφάλµατος αφού οι επιµέρους µεταβολές του διανύσµατος των βαρών θα 

προσεγγίζουν ένα ολικό ελάχιστο. 

Η εξασφάλιση σύγκλισης µπορεί να γίνει εάν ο ρυθµός µάθησης µειώνεται σε 

κάθε βήµα του αλγορίθµου σε αντιστοιχία µε τις απαιτήσεις του θεωρήµατος. Αυτές 

ικανοποιούνται επιλέγοντας η(τ) ∝1/τ παρότι µια τέτοια επιλογή καθυστερεί εµφανώς 

την σύγκλιση. Πρακτικά επιλέγεται µια σταθερή τιµή για το η µιας και αυτό παρέχει 

αρκετά καλά αποτελέσµατα παρότι δεν υπάρχει εξασφάλιση για την σύγκλιση. Εάν το 

η είναι πολύ µεγάλο ο αλγόριθµος µπορεί να αποκλίνει οδηγώντας σε αύξηση του Ε, 
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δηµιουργώντας έτσι ταλαντώσεις οι οποίες κάνουν τον αλγόριθµο ασταθή. Από την 

άλλη πλευρά εάν το η επιλεγεί πολύ µικρό η εκπαίδευση προχωράει µε µικρούς 

ρυθµούς οδηγώντας έτσι σε µεγάλους υπολογιστικούς χρόνους. 

Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της λειτουργία απλού προτύπου έναντι της 

λειτουργίας οµάδας προτύπων, εµφανίζεται όταν το σύνολο των διανυσµάτων 

εισόδων περιέχει πλεονάζουσα πληροφορία. Ως απλό παράδειγµα µπορεί να θεωρηθεί 

ένα σύνολο προτύπων εκπαίδευσης το οποίο προήλθε από ένα µικρότερο σύνολο 

προτύπων εκπαίδευσης επαναλαµβάνοντας 10 φορές τα πρότυπα του µικρότερου 

συνόλου. Σε αυτή την περίπτωση κάθε αποτίµηση του Ε χρειάζεται δεκαπλάσιο 

χρόνο και έτσι ο αλγόριθµος σε batch mode θα χρειαστεί οµοίως δεκαπλάσιο χρόνο 

για να οδηγηθεί σε µια δεδοµένη λύση. Αντίθετα ο αλγόριθµος σε λειτουργία απλού 

προτύπου, ανανεώνοντας το διάνυσµα βαρών ανά πρότυπο, µένει ανεπηρέαστος από 

την επανάληψη των προτύπων. Ένα εξίσου σηµαντικό πλεονέκτηµα του pattern 

έναντι του batch mode είναι ότι από την στιγµή που ο αλγόριθµος BP (σε λειτουργία 

απλού προτύπου) είναι στοχαστικός έχει την δυνατότητα να ξεφύγει από τοπικά 

ελάχιστα. 

Ο αλγόριθµος ανάστροφης διάδοσης δίνει µια προσέγγιση της τροχιάς των 

βαρών που υπολογίζονται µε την µέθοδο της απότοµης καθόδου. Όσο µικρότερος 

είναι ο ρυθµός µάθησης τόσο µικρότερη η µεταβολή του διανύσµατος των βαρών σε 

κάθε επανάληψη και οµαλότερη η τροχιά της καµπύλης των βαρών. Το κόστος για 

βελτιωµένη µάθηση όµως είναι ο αργός ρυθµός εκπαίδευσης. Αντίθετα, εάν 

χρησιµοποιηθεί υψηλός ρυθµός µάθησης για να επιτευχθεί επιτάχυνση της 

διαδικασίας τότε οι µεγάλες µεταβολές σε κάθε επανάληψη προκαλούν τον κίνδυνο 

της αστάθειας του αλγορίθµου εκπαίδευσης. Μια απλή µέθοδος της αύξησης του 
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ρυθµού, µε αποφυγή των παραπάνω αρνητικών φαινοµένων, είναι η τροποποίηση του 

κανόνα ενηµέρωσης των βαρών µε την εισαγωγή ενός όρου ορµής (momentum term). 

 ∆wji(t) = α∆wji(t-1)+ηδj(t)yi(t)  (3.1.9.3) 

όπου α ένας (συνήθως θετικός) αριθµός που ονοµάζεται σταθερά ορµής (momentum). 

Για να γίνει εµφανής η επίπτωση του α στον αλγόριθµο της εκπαίδευσης, 

αναδιατυπώνεται η προηγούµενη εξίσωση ως µια χρονική ακολουθία µε δείκτη t: 

∆wji(t) = ∑
=

−
n

t
ij

tn tyt
0

)()(δαη    (3.1.9.4) 

ισοδύναµα από την σχέση (3.1.8.5) προκύπτει ότι: 

∆wji(t) = - ∑
=

−

∂

∂n

t ji

ptn

tw
tE

0 )(
)(

αη    (3.1.9.5) 

Βάσει αυτής της σχέσης µπορούν να γίνουν ορισµένες παρατηρήσεις. 

• Η τρέχουσα µεταβολή ∆wji(t) αντιπροσωπεύει το άθροισµα µιας εκθετικής 

χρονικής ακολουθίας. Για να συγκλίνει αυτή η ακολουθία πρέπει η σταθερά α 

να ανήκει στο διάστηµα 0≤|α|<1. Όταν α = 0 ο αλγόριθµος λειτουργεί χωρίς 

momentum. Η σταθερά α µπορεί να παίρνει και αρνητικές τιµές, αν και αυτό 

δεν συνηθίζεται.  

• Όταν η µερική παράγωγος 
)(
)(

tw
tE

ki

p

∂

∂
 έχει το ίδιο πρόσηµο σε συνεχόµενες 

επαναλήψεις τότε το ∆wji(t) µεγαλώνει σηµαντικά και το βάρος wji(n) 

µεταβάλλεται σε µεγάλο βαθµό. Εποµένως η εισαγωγή του παράγοντα ορµής 

τείνει να επιταχύνει σε σταθερή κατεύθυνση την κάθοδο. 

•  Όταν η µερική παράγωγος 
)(
)(

tw
tE

ki

p

∂

∂
 έχει αντίθετο πρόσηµο σε συνεχόµενες 

επαναλήψεις, τότε το ∆wji(t) µειώνεται σηµαντικά και το βάρος wji(n) 
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µεταβάλλεται σε µικρό βαθµό. Εποµένως η εισαγωγή του παράγοντα ορµής 

έχει σταθεροποιητικό αποτέλεσµα 

Συνεπώς, η ενσωµάτωση του όρου ορµής στον κανόνα ενηµέρωσης των βαρών 

µπορεί να προσδώσει σηµαντικά οφέλη αναφορικά µε την διαδικασία µάθησης. 

Παράλληλα αποτρέπει τον τερµατισµό της διαδικασίας σε ένα τοπικό ελάχιστο της 

επιφάνειας σφάλµατος. 

 

3.1.10.  Πλεονεκτήµατα  και  Μειονεκτήµατα  των  
ΤΝ∆  

 

Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των Νευρωνικών ∆ικτύων σε σχέση 

µε τις κλασικές µεθόδους υπολογισµού δεν είναι πλήρως καθορισµένα, γιατί τα ΤΝ∆ 

αποτελούν ένα σχετικά πρόσφατο µοντέλο υπολογισµού. Οι προσδοκίες είναι 

µεγάλες αν και η αντίληψη ότι τα ΤΝ∆ µπορούν να λύσουν όλα τα προβλήµατα 

αυτόµατης απόκτησης γνώσης είναι µη ρεαλιστική. Κάποια από τα πλεονεκτήµατα 

και τα µειονεκτήµατα που έχουν ήδη αποσαφηνισθεί είναι τα ακόλουθα: 

 

Πλεονεκτήµατα: 

• Έµφυτος Παραλληλισµός. 

• Ανοχή σε βλάβες (λόγω του παραλληλισµού). 

• Σχεδιασµός ώστε να είναι προσαρµοσµένα. 

• ∆εν υπάρχει η ανάγκη για χαρακτηρισµό του προβλήµατος πέρα από 

το σύνολο των προτύπων εκπαίδευσης. 

 

Μειονεκτήµατα: 
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• ∆εν υπάρχουν σαφείς κανόνες για την ανάπτυξη ενός ΤΝ∆ για 

οποιαδήποτε εφαρµογή. 

• ∆εν υπάρχει γενικός τρόπος ερµηνείας της εσωτερικής λειτουργίας του 

δικτύου. 

• Η εκπαίδευση µπορεί να είναι δύσκολη ή πολύ χρονοβόρα. 

• Η ικανότητα γενίκευσης είναι δύσκολα προβλέψιµη. 

 

3.2 .  Το  Πιθανοτικό  Ν∆  Συνάρτησης  Ακτινικής  
Βάσης  

 

Στην παρούσα παράγραφο περιγράφεται το πιθανοτικό Ν∆ συνάρτησης 

ακτινικής βάσης (Propabalistic Neural Network, PNN) [31], το οποίο αποτελεί έναν 

από τους ταξινοµητές που χρησιµοποιήθηκαν για την πρόβλεψη της δευτεροταγούς 

δοµής πρωτεϊνών στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας.  

 

Το πιθανοτικό Ν∆ συνάρτησης ακτινικής βάσης ανήκει στη κατηγορία των 

Ν∆ συνάρτησης ακτινικής βάσης. Η δοµή του φαίνεται στο Σχήµα 19. 

 

 
Σχήµα 19. Η δοµή του Πιθανοτικού Ν∆ ακτινικής συνάρτησης βάσης 
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Όπως φαίνεται στο Σχήµα 19, το PNN αποτελείται από δύο επίπεδα, ένα 

επίπεδο συνάρτησης ακτινικής βάσης (radial basis function layer) και ένα επίπεδο 

ανταγωνιστικής συνάρτησης (competitive layer). 

 

Ο τρόπος λειτουργίας του πιθανοτικού Ν∆ συνάρτησης ακτινικής βάσης 

περιγράφεται παρακάτω: 

 

Το πιθανοτικό Ν∆ συνάρτησης ακτινικής βάσης εκτελεί επιβλεπόµενη 

ταξινόµηση και συνεπώς χρησιµοποιεί ένα σύνολο εκπαίδευσης, το οποίο έστω ότι 

αποτελείται από Q άτοµα, για τα οποία γνωρίζουµε την κατηγορία στην οποία 

ανήκουν. Τα άτοµα του συνόλου αυτού µετατρέπονται σε ζεύγη διανυσµάτων 

εισόδου και διανυσµάτων εξόδου. Το κάθε διάνυσµα εισόδου είναι, βέβαια, το 

διάνυσµα χαρακτηριστικών, έστω διάστασης R, του κάθε ατόµου του συνόλου 

εκπαίδευσης και το κάθε διάνυσµα εξόδου αποτελείται από Κ στοιχεία, όπου Κ είναι 

ο αριθµός των κατηγοριών. Το στοιχείο του διανύσµατος εξόδου, στο οποίο 

αντιστοιχεί η κατηγορία στην οποία ανήκει το αντίστοιχο άτοµο του συνόλου 

εκπαίδευσης, είναι 1 ενώ τα υπόλοιπα είναι 0. Το πρώτο επίπεδο του δικτύου έχει Q 

νευρώνες, όσα και τα άτοµα του συνόλου εκπαίδευσης, και o πίνακας βαρών εισόδου, 

έστω IW (input weights), είναι ίσος µε τον ανάστροφο του πίνακα, ο οποίος 

σχηµατίζεται από τα διανύσµατα χαρακτηριστικών των ατόµων του συνόλου εισόδου. 

Όταν εισάγεται στο δίκτυο ένα διάνυσµα χαρακτηριστικών προς ταξινόµηση p, ο 

τελεστής ||dist|| υπολογίζει την απόστασή του από όλα τα διανύσµατα εισόδου του 

συνόλου εκπαίδευσης και παράγεται ένα διάνυσµα µε στοιχεία τις αποστάσεις που 

υπολογίστηκαν. Τα στοιχεία αυτά πολλαπλασιάζονται µε την πόλωση b και το 

γινόµενα αποτελούν τις εισόδους στην ακτινική συνάρτηση (radbas). Η έξοδος a της 



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 3: Ταξινοµητές 
 

- 72 - 

ακτινικής συνάρτησης είναι ένα διάνυσµα µε στοιχεία, καθένα από τα οποία είναι 

κοντά στο 1 εάν το διάνυσµα εισόδου είναι κοντά στο αντίστοιχο διάνυσµα 

χαρακτηριστικών του συνόλου εκπαίδευσης και κοντά στο µηδέν σε αντίθετη 

περίπτωση. Το δεύτερο επίπεδο έχει πίνακα βαρών, έστω LW, που είναι ίσος µε τον 

πίνακα T, ο οποίος σχηµατίζεται από τα διανυσµάτων εξόδου των ατόµων του 

συνόλου εκπαίδευσης. Κάθε γραµµή έχει ένα µη µηδενικό στοιχείο και ίσο µε 1 

ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει το αντίστοιχο άτοµο εκπαίδευσης. Ο 

πίνακας LW πολλαπλασιάζεται µε τον a, όποτε προκύπτει το διάνυσµα n, το κάθε 

στοιχείο του οποίου δείχνει πόσο κοντά βρίσκεται συνολικά το διάνυσµα p από τα 

στοιχεία που ανήκουν στην αντίστοιχη κατηγόρια. Η συνάρτηση ανταγωνισµού, 

compet, θέτει 1 στο µεγαλύτερο στοιχείο του n και 0 στα υπόλοιπα. Η κατηγορία που 

αντιστοιχεί στο µη µηδενικό στοιχείο του n είναι η κατηγορία στην οποία 

κατατάσσεται το διάνυσµα εισόδου προς ταξινόµηση. 

 

3.3 .  Αλγόριθµος  των  k κοντινότερων  
γειτόνων  (k-Nearest  Neighbor )  

 
Ο αλγόριθµος ταξινόµησης µε βάση τους k κοντινότερους γείτονες (k-Nearest 

Neighbor Algorithm – k-NN) είναι η πιο βασική µέθοδος µάθησης βασισµένη σε 

στιγµιότυπα (instance-based learning, για συντοµία ΙΒ µέθοδος µάθησης) [10]. Η 

κεντρική ιδέα είναι πως η τιµή της συνάρτησης-στόχου για ένα νέο στιγµιότυπο 

βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στις αντίστοιχες τιµές των k πιο «κοντινών» του 

στιγµιότυπων εκπαίδευσης, τα οποία αποτελούν τους «γείτονές» του. Τρία ζητήµατα 

πρέπει να αποφασιστούν προκειµένου να καθοριστεί πλήρως ο αλγόριθµος: 
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• Ο ορισµός της απόστασης µεταξύ δύο στιγµιότυπων, δηλαδή µίας µετρικής 

πάνω στον χώρο των στιγµιότυπων (instance space), ο οποίος θα εκφράζει 

την εγγύτητα ή αλλιώς την «οµοιότητα» µεταξύ των στιγµιότυπων. 

• Ο τρόπος συνδυασµού των τιµών των k κοντινότερων γειτόνων. 

• Η τιµή του k. 

 

Για το πρώτο ζήτηµα, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές. Η απόφαση 

εξαρτάται από τα ειδικά χαρακτηριστικά του χώρου στιγµιότυπων του προβλήµατος. 

Ιδιαίτερη σηµασία έχει το εάν στην αναπαράσταση των στιγµιότυπων 

περιλαµβάνονται αριθµητικά ή συµβολικά χαρακτηριστικά. Στον «παραδοσιακό» k-

NN αλγόριθµο, στον οποίο τα στιγµιότυπα θεωρείται ότι ανήκουν στον n-διάστατο 

χώρο kn, µία µετρική που υιοθετείται συχνά είναι η γνωστή Ευκλείδεια απόσταση. 

Πιο συγκεκριµένα, εάν τα στιγµιότυπα αναπαρίστανται ως διανύσµατα από 

χαρακτηριστικά που παίρνουν ως τιµές πραγµατικούς αριθµούς, δηλαδή το 

στιγµιότυπο x αναπαρίσταται από το διάνυσµα:  

 

[α1(x), α2(x), …, αn(x)], 

 

όπου το αr(x) δηλώνει την τιµή του r-οστού χαρακτηριστικού του x, τότε η απόσταση 

d(xi, xj) µεταξύ δύο στιγµιότυπων xi και xj ορίζεται ως: 

 

d(xi,xj) = ( )
2

1

)()(∑
=

−
n

r
jrir xaxa  

 

Φυσικά, κάθε συνάρτηση που πληροί τα κριτήρια µετρικής είναι δυνατόν να 

επιλεχθεί αντί της Ευκλείδειας. 
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Στα παρακάτω σχήµατα φαίνεται η λειτουργία του k-NN στην περίπτωση 

δυαδικής συνάρτησης-στόχου και διδιάστατων στιγµιότυπων. Τα κόκκινα σύµβολα 

«x» και οι πράσινοι κύκλοι «o» δείχνουν τα στιγµιότυπα εκπαίδευσης της κάθε 

κλάσης και το xq ένα στιγµιότυπο προς κατάταξη. Βλέπουµε λοιπόν τις διαφορετικές 

περιπτώσεις κατάταξης του xq σύµφωνα µε τον 1-ΝΝ (Σχήµα 20), τον 3-ΝΝ (Σχήµα 

21) και τον 7-ΝΝ (Σχήµα 22).  

 

 
Σχήµα 20.        Κατάταξη στιγµιότυπου σύµφωνα µε τον 1-ΝΝ. Το στιγµιότυπο 

ταξινοµείται στην κλάση «x». 
 

 
Σχήµα 21.        Κατάταξη στιγµιότυπου σύµφωνα µε τον 3-ΝΝ. Το στιγµιότυπο 

ταξινοµείται στην κλάση «o». 
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Σχήµα 22.        Κατάταξη στιγµιότυπου σύµφωνα µε τον 7-ΝΝ. Το στιγµιότυπο 

ταξινοµείται στην κλάση «o». 
 

Στην περίπτωση που τα χαρακτηριστικά είναι συµβολικά, η Ευκλείδεια 

απόσταση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, αφού δεν έχει νόηµα η αφαίρεση 

συµβολικών ποσοτήτων. Το πιο βασικό µέτρο για αυτή την περίπτωση είναι το µέτρο 

επικάλυψης (overlap metric), το οποίο αναφέρεται και ως απόσταση Hamming ή 

απόσταση Manhattan και ορίζεται ως εξής: 

 

d(xi,xj) = ∑
=

n

r
jrir xaxa

1
)),(),((δ  (3.3.1.)                                          

όπου 




 ≠ 
 = 

=
y
yx

yx
 xεάν 1,

εάν 0,
),(δ  

 

Το µέτρο αυτό απλά ισούται µε τον αριθµό των χαρακτηριστικών στα οποία 

διαφέρουν τα στιγµιότυπα. Πάνω σε αυτό µπορούν να οριστούν και άλλα πιο 

εξελιγµένα µέτρα. Ένα µειονέκτηµα που παρουσιάζουν τα δύο προηγούµενα 

παραδείγµατα µετρικών είναι πως όλα τα χαρακτηριστικά θεωρούνται ισοδύναµα 

κατά τον υπολογισµό της απόστασης. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληµατικό εάν στην 

πραγµατικότητα δεν είναι όλα τα χαρακτηριστικά σχετικά µε τη συγκεκριµένη 
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συνάρτηση-στόχο, της οποίας επιδιώκεται η προσέγγιση, αλλά και γενικότερα, 

οποτεδήποτε υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των χαρακτηριστικών σε ό,τι 

αφορά την αξία τους στον προσδιορισµό της συνάρτησης. Σε µία τέτοια περίπτωση, 

οι παραπάνω µετρικές είναι παραπλανητικές, από την άποψη πως στιγµιότυπα που 

πραγµατικά σχετίζονται µεταξύ τους είναι δυνατόν να θεωρούνται αποµακρυσµένα 

λόγω των διαφορών τους σε άσχετα ή ασήµαντα χαρακτηριστικά. Μία λύση σε αυτό 

το πρόβληµα είναι κάθε χαρακτηριστικό να αποτιµάται διαφορετικά στον υπολογισµό 

της απόστασης, ανάλογα µε την αξία του. Αυτό αντιστοιχεί στο να επιµηκυνθούν οι 

άξονες στον Ευκλείδειο χώρο για τα σχετικά χαρακτηριστικά και να συρρικνωθούν 

για τα λιγότερο σχετικά. Η µέθοδος αυτή λέγεται αποτίµηση των χαρακτηριστικών 

(feature weighting) και είναι χρήσιµη και σε άλλες περιπτώσεις, πέραν της χρήσης 

της στη διαµόρφωση της µετρικής για τον k-NN. Με βάση αυτήν, ο τύπος (3.3.1.), για 

παράδειγµα, θα µπορούσε να γίνει: 

 

d(xi,xj) = ∑
=

⋅
n

r
jrirr xaxaw

1
))(),((δ             (3.3.2.) 

 

όπου wr είναι το βάρος του χαρακτηριστικού αr. 

 

Σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των βαρών, υπάρχουν δύο κύριες 

προσεγγίσεις. Η πιο απλή και άµεση προσέγγιση είναι ο προσδιορισµός των βαρών 

µέσω της βελτιστοποίησης της αποτελεσµατικότητας του ταξινοµητή. Ένας τρόπος 

για να πραγµατοποιηθεί αυτό είναι ο εξής: 

 

Επιλέγονται τυχαία κάποια από τα δεδοµένα εκπαίδευσης για να 

εκπαιδεύσουν τον αλγόριθµο µάθησης (σύνολο εκπαίδευσης) και τα υπόλοιπα 

χρησιµοποιούνται για έλεγχο (σύνολο ελέγχου). Πάνω σε αυτά τα δεδοµένα, τα βάρη 
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w1, w2, …, wn των χαρακτηριστικών επιλέγονται έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν το 

ποσοστό λαθών (ή κάποιο άλλο µέτρο αξιολόγησης). Στη συνέχεια, η όλη διαδικασία 

µπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές για διαφορετικούς διαµερισµούς των 

δεδοµένων σε σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου, µε σκοπό τη µεγαλύτερη προσέγγιση 

της πραγµατικής κατανοµής των στιγµιότυπων. Τέλος, υπολογίζονται οι µέσοι όροι 

των βαρών για το σύνολο των επαναλήψεων, οι οποίοι αποτελούν και τα τελικά βάρη. 

Η παραπάνω διαδικασία του επαναληπτικού χωρισµού σε σύνολα εκπαίδευσης και 

ελέγχου εφαρµόζεται µε διάφορες παραλλαγές σε αρκετές περιπτώσεις εκτίµησης 

παραµέτρων και µέτρων αποτελεσµατικότητας, πέραν από αυτή που αναφέρθηκε. 

Επίσης, γενική είναι η προσέγγιση της βελτιστοποίησης παραµέτρων µέσω της 

χρησιµοποίησης του ίδιου του αλγορίθµου µάθησης ως µέσο για την αξιολόγηση της 

απόδοσης, η οποία αναφέρεται ως προσέγγιση περιτυλίγµατος (wrapper approach). Η 

προσέγγιση περιτυλίγµατος, αν και άµεση, δεν είναι αποδοτική γιατί απαιτεί, κατά 

την αναζήτηση σε ένα µεγάλο χώρο παραµέτρων, την κλήση του αλγορίθµου 

µάθησης τόσες φορές, όσα είναι τα βήµατα της αναζήτησης. Η άλλη διαδεδοµένη 

προσέγγιση στην εκτίµηση παραµέτρων είναι η προσέγγιση φίλτρου (filter approach). 

Σύµφωνα µε αυτήν, η εκτίµηση γίνεται χωρίς τη χρήση του αλγορίθµου µάθησης, µε 

τη βοήθεια των δεδοµένων µόνο µίας αριθµητικής συνάρτησης που εκτιµά τη 

«σηµαντικότητα» της παραµέτρου. Αφού προσδιορισθούν µέσω κάποιας µετρικής οι 

k κοντινότεροι γείτονες ενός νέου στιγµιότυπου xq, οι τιµές της συνάρτησης-στόχου 

που έχει ο καθένας από αυτούς πρέπει να συνδυαστούν για να δώσουν την 

εκτιµώµενη τιµή για το νέο. Και εδώ είναι δυνατές διάφορες επιλογές. Στην 

περίπτωση που η συνάρτηση-στόχος παίρνει διακριτές τιµές, η πιο συνηθισµένη 

τακτική είναι να επιλέγεται η πιο συχνή από τις τιµές των γειτόνων ή υπό τη µορφή 

τύπου: 
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q xfvxf
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))(,(minarg)(ˆ δ   (3.3.3.) 

 

όπου V = {v1, …, vs}είναι το σύνολο των τιµών της συνάρτησης-στόχου και f : A → 

V η συνάρτηση-στόχος. Σε περίπτωση ισοβαθµιών επιλέγεται εκ των ισοβαθµούντων 

µία τιµή, είτε τυχαία είτε η συχνότερα παρατηρούµενη τιµή (για το σύνολο των 

στιγµιότυπων εκπαίδευσης). 

 

Εξίσου απλή είναι η προσέγγιση συνεχούς συνάρτησης-στόχου. Η συνήθης 

πρακτική είναι ο υπολογισµός του µέσου όρου των τιµών των γειτόνων. Έτσι, η 

συνεχής συνάρτηση f : Kn → K προσεγγίζεται στο σηµείο xq της αίτησης από το: 

 

k

xf
xf

k

i
i

q

∑
=← 1

)(
)(ˆ   (3.3.4.) 

 

Μία βελτιωµένη παραλλαγή του k-NN σε ό,τι αφορά το συνδυασµό των τιµών 

των γειτόνων είναι η αποτίµηση της συνεισφοράς καθενός από τους k γείτονες µε 

βάση την απόσταση από το προς κατάταξη στιγµιότυπο, δίνοντας µεγαλύτερο βάρος 

στους κοντινότερους γείτονες. Αυτή αποτελεί τη βασισµένη στην απόσταση (distance-

weighted) εκδοχή του αλγορίθµου. Έτσι, ο τύπος (3.3.3.) για την περίπτωση 

συµβολικής συνάρτησης-στόχου γίνεται: 

 

)))(,(1(),(maxarg)(ˆ
1

∑
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−⋅←
k

i
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όπου w(xq, xi) µία γνησίως φθίνουσα ως προς την απόσταση d(xq, xi) συνάρτηση, η 

οποία αποτελεί τη συνάρτηση αποτίµησης των γειτόνων µε βάση την απόσταση. Μία 

κλάση συναρτήσεων που χρησιµοποιείται συχνά περιλαµβάνει συναρτήσεις της 

µορφής: 

 

cxxd
xxw n

iq
iq +

=
),(

1),(    

 

όπου n και c είναι µη αρνητικές σταθερές. Εάν c = 0 και το xq ταυτίζεται µε κάποιο 

στιγµιότυπο εκπαίδευσης xi και εποµένως η απόσταση d(xq,xi) καθώς και ο 

παρονοµαστής του κλάσµατος είναι 0, ορίζουµε το f(xq) να είναι ίσο µε f(xi). Για την 

περίπτωση συνεχούς συνάρτησης-στόχου, ο αντίστοιχος τύπος (3.3.4.) γίνεται: 

 

∑
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Ο παρονοµαστής χρησιµοποιείται για την κανονικοποίηση των συνεισφορών 

των διαφόρων βαρών. 

 

Ο k-NN είναι ένας πολύ αποτελεσµατικός αλγόριθµος µάθησης, τόσο για 

αριθµητικά όσο και για συµβολικά δεδοµένα, ιδιαίτερα όταν γίνεται µε αποτίµηση 

χαρακτηριστικών και γειτόνων. Είναι ανθεκτικός σε θορυβώδη στιγµιότυπα 

εκπαίδευσης, ειδικά για µεγαλύτερες τιµές του k, καθώς τα αποµονωµένα 

λανθασµένα δεδοµένα «απορροφώνται» κατά τον υπολογισµό του µέσου όρου. Η 

επαγωγική κλίση του k-NN είναι η υπόθεση πως η τιµή της συνάρτησης-στόχου ενός 

στιγµιότυπου είναι παρόµοια µε αυτή των γειτονικών του. 
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Ένα πρακτικό θέµα κατά την εφαρµογή του k-NN, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω για τις IB µεθόδους γενικότερα, είναι η αποδοτική ευρετηριοποίηση των 

στιγµιότυπων στη µνήµη. Σε µία απλή υλοποίηση, η υπολογιστική πολυπλοκότητα 

για την κατάταξη ενός νέου στιγµιότυπου είναι ανάλογη του αριθµού των 

στιγµιότυπων εκπαίδευσης, αφού χρειάζεται να υπολογιστεί η απόσταση του νέου µε 

κάθε στιγµιότυπο εκπαίδευσης, για να επιλεχθούν στη συνέχεια τα k κοντινότερα. 

Κάτι τέτοιο έχει υψηλότατο κόστος για µεγάλα σύνολα δεδοµένων. Για το λόγο αυτό 

έχουν αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι ευρετηριοποίησης, όπως τα k-d δέντρα (k-d trees) 

[50], που σκοπό έχουν τον πιο γρήγορο εντοπισµό των κοντινότερων γειτόνων µε 

κάποιο επιπλέον κόστος στη µνήµη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 .  ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ  

 

Στην παράγραφο αυτή δίνεται µία περιεκτική περιγραφή των Γενετικών 

Αλγορίθµων (ΓΑ). Περιγράφονται οι έννοιες που χρησιµοποιούν οι αλγόριθµοι αυτοί, 

παρουσιάζεται ο βασικός ΓΑ, τα πεδία εφαρµογών των ΓΑ καθώς και ορισµένα 

σύντοµα παραδείγµατα. 

 

4 .1 .  Εισαγωγή  στους  Γενετ ικούς  
Αλγορίθµους  

 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, παρατηρείται ένα συνεχώς αυξανόµενο 

ενδιαφέρον για την ανάπτυξη συστηµάτων επίλυσης προβληµάτων βασισµένα στις 

αρχές της Φυσικής Εξέλιξης [30]. Τα συστήµατα αυτού του είδους λειτουργούν 

διατηρώντας έναν πληθυσµό κωδικοποιηµένων πιθανών λύσεων του προβλήµατος 

που προσπαθούµε να επιλύσουµε και εφαρµόζοντας πάνω σε αυτόν διάφορες 

διαδικασίες εµπνευσµένες από τη βιολογική εξέλιξη. Έτσι, περνώντας από γενιά σε 

γενιά, τα συστήµατα αυτά δηµιουργούν συνεχώς νέους πληθυσµούς πιθανών λύσεων 

εξελίσσοντας τους προηγούµενους πληθυσµούς. 

 

Οι Γενετικοί Αλγόριθµοι (Genetic Algorithms) είναι ένα παράδειγµα τέτοιου 

συστήµατος που µαζί µε τον Εξελικτικό Προγραµµατισµό (Evolutionary 

Programming), τις Στρατηγικές Εξέλιξης (Evolution Strategies), τα Συστήµατα 

Ταξινόµησης (Classifier Systems) και το Γενετικό Προγραµµατισµό (Genetic 

Programming) αποτελούν µία κατηγορία συστηµάτων επίλυσης προβληµάτων που 
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είναι ευρύτερα γνωστή µε τον όρο Εξελικτικοί Αλγόριθµοι (Evolutionary 

Algorithms). 

 

Η πρώτη εµφάνιση των Γενετικών Αλγορίθµων (ΓΑ) χρονολογείται στις 

αρχές του 1950, όταν διάφοροι επιστήµονες από τον χώρο της βιολογίας αποφάσισαν 

να χρησιµοποιήσουν υπολογιστές στην προσπάθειά τους να προσοµοιώσουν 

πολύπλοκα βιολογικά συστήµατα. Η συστηµατική τους ανάπτυξη όµως, που οδήγησε 

στη µορφή µε την οποία είναι γνωστοί σήµερα, πραγµατοποιήθηκε στις αρχές του 

1970 από τον John Holland [51] και τους συνεργάτες του στο Πανεπιστήµιο του 

Michigan, αρχικά για τη µελέτη του φαινοµένου της «φυσικής προσαρµογής» και στη 

συνέχεια για την επίλυση πρακτικών προβληµάτων βελτιστοποίησης. 

 

Η βασική ιδέα που κρύβεται πίσω από τους ΓΑ είναι η µίµηση των 

µηχανισµών της βιολογικής εξέλιξης που απαντώνται στη φύση. Βασίζονται στην 

έννοια του πληθυσµού ατόµων, στα οποία εφαρµόζονται οι γενετικοί τελεστές της 

διασταύρωσης, µετάλλαξης και αντιστροφής και λειτουργούν υπακούοντας στην 

αρχή της φυσικής επιλογής του ∆αρβίνου («Επιβίωση του ισχυρότερου»). 

 

Μία διαδικασία εξέλιξης που εφαρµόζεται πάνω σε έναν πληθυσµό 

αντιστοιχεί σε µία εκτενή διερεύνηση στον χώρο των πιθανών λύσεων. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιτυχηµένη έκβαση µίας τέτοιας διερεύνησης αποτελεί η 

εξισορρόπηση δύο διαδικασιών που είναι προφανώς αντικρουόµενες, της 

εκµετάλλευσης και διατήρησης των καλύτερων λύσεων και της όσο το δυνατόν 

καλύτερης διερεύνησης ολόκληρου του διαστήµατος. 
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Οι ΓΑ διατηρούν έναν πληθυσµό πιθανών λύσεων του προβλήµατος που µας 

ενδιαφέρει, τον οποίο επεξεργάζονται, σε αντίθεση µε άλλες µεθόδους αναζήτησης 

που επεξεργάζονται ένα µόνο σηµείο του διαστήµατος αναζήτησης. Έτσι, ένας ΓΑ 

πραγµατοποιεί αναζήτηση σε πολλές κατευθύνσεις και υποστηρίζει καταγραφή και 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αυτών των κατευθύνσεων. Ο πληθυσµός υφίσταται 

µία προσοµοιωµένη γενετική εξέλιξη. Σε κάθε γενιά, οι σχετικά «καλές» λύσεις 

αναπαράγονται ενώ οι σχετικά «κακές» αποµακρύνονται. Ο διαχωρισµός και η 

αποτίµηση των διαφόρων λύσεων γίνεται µε τη βοήθεια µίας αντικειµενικής 

συνάρτησης ή συνάρτησης ποιότητας (objective ή fitness function), η οποία παίζει το 

ρόλο του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο εξελίσσεται ο πληθυσµός. 

 

Μέσω των ΓΑ, έννοιες από τον χώρο της Βιολογίας µεταφέρονται στον χώρο 

επιστηµονικών και τεχνικών προβληµάτων διατηρώντας µία αναλογία στις ιδιότητές 

τους [31]. Έτσι, η έννοια του πληθυσµού αναφέρεται στο σύνολο των υποψήφιων 

λύσεων του προβλήµατος της επιλογής χαρακτηριστικών. Το χρωµόσωµα, το οποίο 

για τη Βιολογία αντιστοιχεί σε µία αλυσίδα DNA, αναφέρεται σε µία υποψήφια λύση 

του προβλήµατος, η οποία κωδικοποιείται µε µία ακολουθία δυαδικών ψηφίων. Το 

γονίδιο αναφέρεται σε ένα τµήµα της ακολουθίας δυαδικών ψηφίων του 

χρωµοσώµατος. Ο γονότυπος αναφέρεται στη διάταξη των ψηφίων στο χρωµόσωµα 

που αντιστοιχεί στην υποψήφια λύση του προβλήµατος ενώ ο φαινότυπος, όταν αυτός 

αναφέρεται, στην ίδια τη λύση (π.χ. αλυσίδα που κωδικοποιεί ένα Ν∆ και το ίδιο το 

Ν∆). Επίσης, όπως στη Βιολογία η προσαρµογή ή ποιότητα ενός οργανισµού (fitness) 

ορίζεται τυπικά ως η πιθανότητα που έχει ο οργανισµός να αναπαραχθεί, στους ΓΑ η 

προσαρµογή ή ποιότητα µίας λύσης είναι η πιθανότητά της να επικρατήσει µέσα σε 

ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Από τα άτοµα του πληθυσµού, τα οποία 
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διασταυρώνονται µεταξύ τους αλλά και µεταλλάσσονται, προκύπτουν οι απόγονοι, οι 

οποίοι συµµετέχουν σε νέες διασταυρώσεις, υπόκεινται σε νέες µεταλλάξεις και 

δίνουν νέους απογόνους. Τελικά, µετά την ολοκλήρωση ενός αριθµού γενεών 

προκύπτει ο απόγονος που αντιστοιχεί στη βέλτιστη λύση του προβλήµατος. 

 

4.2 .    Βασικός  Γενετ ικός  Αλγόριθµος  

 

Η απλούστερη µορφή ΓΑ περιλαµβάνει τρεις τελεστές: Επιλογή, 

διασταύρωση και µετάλλαξη. Οι τελεστές αυτοί περιγράφονται παρακάτω: 

 

Επιλογή  

Ο τελεστής αυτός επιλέγει χρωµοσώµατα στον πληθυσµό προς αναπαραγωγή. 

Όσο µεγαλύτερη είναι η ποιότητα του χρωµοσώµατος τόσο αυξάνεται η πιθανότητά 

του να επιλεγεί περισσότερες φορές προς αναπαραγωγή. 

 

∆ιασταύρωση  

Ο τελεστής αυτός επιλέγει τυχαία µία θέση και ανταλλάσσει τις 

υποακολουθίες πριν και µετά από αυτή τη θέση µεταξύ δύο χρωµοσωµάτων για να 

παραγάγει δύο απογόνους. Ο τελεστής διασταύρωσης µιµείται χονδρικά τη βιολογική 

διασταύρωση µεταξύ δύο απλοειδών (µονού χρωµοσώµατος) οργανισµών. 
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Μετάλλαξη  

Ο τελεστής αυτός, ο οποίος εφαρµόζεται µετά τη διασταύρωση, αλλάζει 

τυχαία µερικά από τα ψηφία ενός χρωµοσώµατος. Η µετάλλαξη µπορεί να λάβει 

χώρα σε κάθε θέση του χρωµοσώµατος µε κάποια πιθανότητα, η οποία είναι συνήθως 

πολύ µικρή (π.χ. 0.001). 

 

Ας δούµε λίγο αναλυτικότερα τα παραπάνω στον τρόπο λειτουργίας του ΓΑ:  

Κατά τη διάρκεια της γενιάς t, ο ΓΑ διατηρεί έναν πληθυσµό Ρ(t) από n πιθανές 

λύσεις (individuals): 

 

Ρ(t) = {x1(t), …, xn(t)} 

 

Κάθε άτοµο (individual) xi(t) αποτιµάται και δίνει ένα µέτρο της 

καταλληλότητας και ορθότητάς του. Αφού ολοκληρωθεί η αποτίµηση όλων των 

µελών του πληθυσµού, δηµιουργείται ένας νέος πληθυσµός (γενιά t+1), ο οποίος 

προκύπτει από την επιλογή των πιο κατάλληλων στοιχείων του πληθυσµού της 

προηγούµενης γενιάς. Μερικά µέλη από τον καινούριο αυτό πληθυσµό υφίστανται 

αλλαγές µε την βοήθεια των γενετικών διαδικασιών της διασταύρωσης και της 

µετάλλαξης σχηµατίζοντας νέες πιθανές λύσεις. Η διασταύρωση συνδυάζει τα 

στοιχεία των χρωµοσωµάτων δύο γονέων για να δηµιουργήσει δύο νέους απογόνους 

ανταλλάσσοντας κοµµάτια από τους γονείς. Για παράδειγµα, έστω ότι δύο γονείς 

αναπαριστώνται µε χρωµατοσώµατα πέντε γονιδίων (a1, b1, c1, d1, e1) και (a2, b2, c2, 

d2, e2) αντίστοιχα, τότε οι απόγονοι που θα προκύψουν από διασταύρωση µε σηµείο 

διασταύρωσης (crossover point) το σηµείο 2 είναι οι (a1, b1, c2, d2, e2) και (a2, b2, c1, 

d1, e1). ∆ιαισθητικά, µπορούµε να πούµε ότι η διασταύρωση εξυπηρετεί την 
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ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ διαφορετικών πιθανών λύσεων. Η διαδικασία της 

µετάλλαξης, όπως είπαµε και παραπάνω, αλλάζει αυθαίρετα ένα ή περισσότερα 

γονίδια ενός συγκεκριµένου χρωµοσώµατος. Πραγµατοποιείται µε τυχαία αλλαγή 

γονιδίων µε πιθανότητα ίση µε το ρυθµό µετάλλαξης (mutation rate). Για 

παράδειγµα, έστω ότι ένα άτοµο (individual) αναπαρίσταται µε το διάνυσµα πέντε 

διαστάσεων (a1, b1, c1, d1, e1). Τότε το άτοµο που θα προκύψει µε µετάλλαξη στη 

δεύτερη και στην τέταρτη διάσταση είναι το (a1, b1*, c1, d1*, e1). ∆ιαισθητικά, 

µπορούµε να πούµε ότι η µετάλλαξη εξυπηρετεί την εισαγωγή νέων πιθανών λύσεων, 

διαφορετικών από τις υπάρχουσες, στον ήδη υπάρχοντα πληθυσµό. 

Η πιθανότητα διασταύρωσης, Pδ, έχει συνήθως τιµή µεταξύ 0.6 και 1.0. 

Αντίστοιχα, η πιθανότητα µετάλλαξης Ρµ είναι µικρότερη από 0.1. Η επιλογή των 

παραµέτρων Ρδ και Ρµ απαιτεί την επίλυση ενός πολύπλοκου προβλήµατος 

βελτιστοποίησης.  

 

Ενδεικτικές προτεινόµενες τιµές της πιθανότητας διασταύρωσης Ρδ και της 

πιθανότητας µετάλλαξης Ρµ είναι οι εξής :  

Για µεγάλους πληθυσµούς:  

Ρυθµός διασταύρωσης: Pδ =0.6 

Ρυθµός µετάλλαξης: Ρµ =0.001 

Για µικρούς πληθυσµούς: 

Ρυθµός διασταύρωσης: Ρδ = 0.9 

Ρυθµός µετάλλαξης: Ρµ =0.01 
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Ο εξελικτικός κύκλος επαναλαµβάνεται µέχρι να φθάσει σε κάποιο επιθυµητό 

κριτήριο τερµατισµού. Το όριο αυτό µπορεί να είναι ο αριθµός των γενεών ή το 

πλήθος των µεταβολών των ατόµων ανάµεσα στις διάφορες γενιές ή µία 

προκαθορισµένη τιµή της συνάρτησης ποιότητας. 

 

Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι ένας ΓΑ που χρησιµοποιείται για την 

επίλυση ενός συγκεκριµένου προβλήµατος πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω 

πέντε στοιχεία: 

 

1. Μία γενετική αναπαράσταση των πιθανών λύσεων του προβλήµατος. 

2. Έναν τρόπο δηµιουργίας ενός αρχικού πληθυσµού από πιθανές λύσεις 

(αρχικοποίηση). 

3. Μία αντικειµενική συνάρτηση (fitness function) αξιολόγησης των µελών του 

πληθυσµού, η οποία παίζει τον ρόλο του περιβάλλοντος. 

4. Γενετικούς τελεστές για τη δηµιουργία νέων µελών (λύσεων). 

5. Τιµές για τις διάφορες παραµέτρους που χρησιµοποιεί ο ΓΑ (µέγεθος 

πληθυσµού, πιθανότητες εφαρµογής των γενετικών τελεστών, κλπ.). 

 

Επιλογή  «τροχού  ρουλέτας» 

Ένα από τα συνηθέστερα σχήµατα επιλογής γονέων είναι ο µηχανισµός 

«τροχού ρουλέτας», του οποίου τα βήµατα περιγράφονται παρακάτω: 

1. Αθροίζονται οι τιµές της συνάρτησης ποιότητας όλων των µελών του πληθυσµού 

για να βρεθεί η ολική τιµή της fολικό. 

2. Επιλέγεται ένας τυχαίος αριθµός (n) µεταξύ 0 και fολικό. 
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3. Βρίσκεται το πρώτο µέλος του πληθυσµού, του οποίου η τιµή της συνάρτησης 

ποιότητας, προστιθέµενη στις τιµές της συνάρτησης ποιότητας των 

προηγούµενων µελών του πληθυσµού υπερβαίνει το n ή είναι ίση µε αυτό. 

Για παράδειγµα, στο Σχήµα 23 η περιφέρεια του τροχού της ρουλέτας είναι ίση µε το 

fολικό των πέντε χρωµοσωµάτων. Το χρωµόσωµα 5 είναι το πιο ποιοτικό (fittest) και 

καταλαµβάνει τον µεγαλύτερο τοµέα του κύκλου, ενώ το χρωµόσωµα 1 είναι το 

λιγότερο ποιοτικό χρωµόσωµα και καταλαµβάνει τον µικρότερο τοµέα στον τροχό. 

Για να επιλεχθεί ένα χρωµόσωµα, παράγεται ένας τυχαίος αριθµός στο διάστηµα [0, 

fολικό] και επιλέγεται το χρωµόσωµα του οποίου ο τοµέας, προστιθέµενος στους τοµείς 

των προηγούµενων χρωµοσωµάτων, καλύπτει τον τυχαίο αυτό αριθµό. 

 

 
Σχήµα 23. Επιλογή γονέων µε το µηχανισµό της ρουλέτας 

 

 

4.3 .    Πλεονεκτήµατα  των  ΓΑ  

 

Οι ΓΑ [30]: 

• Μπορούν να επιλύουν δύσκολα προβλήµατα γρήγορα και αξιόπιστα: Ένας 

από τους σηµαντικούς λόγους χρήσης των ΓΑ είναι η µεγάλη τους 

αποδοτικότητα. Τόσο η θεωρία όσο και η πράξη έχουν δείξει ότι προβλήµατα 
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που έχουν πολλές, δύσκολα προσδιοριζόµενες λύσεις µπορούν να 

αντιµετωπιστούν καλύτερα από ΓΑ. Είναι δε αξιοσηµείωτο ότι συναρτήσεις 

που παρουσιάζουν µεγάλες διακυµάνσεις και καθιστούν ανεπαρκείς άλλες 

µεθόδους στην εύρεση των ακρότατών τους, για τους ΓΑ δεν αποτελούν 

σηµεία δυσχέρειας. 

• Μπορούν εύκολα να συνεργαστούν µε τα υπάρχοντα µοντέλα και συστήµατα: 

Οι ΓΑ προσφέρουν το σηµαντικό πλεονέκτηµα της χρήσης τους µε 

προσθετικό τρόπο στα µοντέλα που χρησιµοποιούνται σήµερα, χωρίς να 

απαιτείται επανασχεδίαση τους. Μπορούν εύκολα να συνεργαστούν µε τον 

υπάρχοντα κώδικα χωρίς µεγάλο κόπο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

χρησιµοποιούν µόνο πληροφορίες της διαδικασίας ή συνάρτησης που 

πρόκειται να βελτιστοποιήσουν, δίχως να ενδιαφέρει άµεσα ο ρόλος της µέσα 

στο σύστηµα ή η όλη δοµή του συστήµατος. 

• Είναι εύκολα επεκτάσιµοι και εξελίξιµοι: Οι ΓΑ δεν αντιστέκονται σε 

αλλαγές, επεκτάσεις και µετεξελίξεις ανάλογα µε την κρίση του σχεδιαστή. Σε 

πολλές εφαρµογές έχουν αναφερθεί λειτουργίες των ΓΑ που δεν είναι 

δανεισµένες από τη φύση ή που έχουν υποστεί σηµαντικές αλλαγές, πάντα 

προς όφελος της απόδοσης. Παραλλαγές στο βασικό σχήµα δεν είναι απλά 

αναγκαίες, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις επιβάλλονται. 

• Μπορούν να συµµετέχουν σε υβριδικές µορφές µε άλλες µεθόδους: Αν και η 

ισχύς των ΓΑ είναι µεγάλη, σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις προβληµάτων 

όπου άλλες µέθοδοι συµβαίνει να έχουν πολύ υψηλή αποδοτικότητα, λόγω 

εξειδίκευσης, υπάρχει η δυνατότητα χρησιµοποίησης ενός υβριδικού 

σχήµατος ΓΑ µε άλλη µέθοδο. Αυτό είναι αποτέλεσµα της µεγάλης ευελιξίας 

των ΓΑ. 



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 4: Γενετικοί Αλγόριθµοι 
 

- 90 - 

• Εφαρµόζονται σε πολύ περισσότερα πεδία από κάθε άλλη µέθοδο: Το 

χαρακτηριστικό που τους εξασφαλίζει αυτό το πλεονέκτηµα είναι η ελευθερία 

επιλογής των κριτηρίων που καθορίζουν την επιλογή µέσα στο τεχνικό 

περιβάλλον. Έτσι, όπως θα δούµε περισσότερο αναλυτικά παρακάτω (βλέπε 

Εφαρµογές Γενετικών Αλγορίθµων), οι ΓΑ µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

στην οικονοµία, στον σχεδιασµό µηχανών, στην επίλυση µαθηµατικών 

εξισώσεων, στην εκπαίδευση Νευρωνικών ∆ικτύων και σε πολλούς άλλους 

τοµείς. 

• ∆εν απαιτούν περιορισµούς στις συναρτήσεις που επεξεργάζονται: Ο κύριος 

λόγος που καθιστά τις παραδοσιακές µεθόδους δύσκαµπτες και ακατάλληλες 

για πολλά προβλήµατα είναι η απαίτησή τους για ύπαρξη περιορισµών, όπως 

ύπαρξη παραγώγων, συνέχεια, όχι «θορυβώδεις» συναρτήσεις κλπ. Τέτοιου 

είδους ιδιότητες είναι αδιάφορες για τους ΓΑ, γεγονός που τους καθιστά 

κατάλληλους για µεγάλο φάσµα προβληµάτων. 

• ∆εν ενδιαφέρει η σηµασία της υπό εξέταση πληροφορίας: Η µόνη 

«επικοινωνία» του ΓΑ µε το περιβάλλον του είναι η συνάρτηση ποιότητας. Το 

γεγονός αυτό εγγυάται την επιτυχία του ανεξάρτητα από την σηµασία του 

προβλήµατος. Βέβαια, δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν άλυτα προβλήµατα για 

τους ΓΑ. Όπου όµως δεν τα καταφέρνουν, η αιτία είναι η φύση του χώρου που 

διερευνούν και όχι το πληροφοριακό περιεχόµενο του προβλήµατος. 

• ∆ιαθέτουν από τη φύση τους το στοιχείο του παραλληλισµού: Οι ΓΑ σε κάθε 

τους βήµα επεξεργάζονται µεγάλες ποσότητες πληροφορίας, αφού κάθε άτοµο 

θεωρείται αντιπρόσωπος πολλών άλλων. Έχει υπολογιστεί ότι η αναλογία 

αυτή είναι της τάξεως Ο(n3), δηλαδή 10 άτοµα αντιπροσωπεύουν περίπου 
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1000. Είναι λοιπόν προφανές ότι µπορούν να καλύψουν µε αποδοτική 

διερεύνηση µεγάλους χώρους σε µικρούς χρόνους. 

• Είναι µία µέθοδος που πραγµατοποιεί ταυτόχρονα διερεύνηση του χώρου 

αναζήτησης και εκµετάλλευση της ήδη επεξεργασµένης πληροφορίας: Ο 

συνδυασµός αυτός σπάνια συναντάται σε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο. Με την 

τυχαία διερεύνηση γίνεται καλή εξερεύνηση του χώρου, αλλά δεν γίνεται 

εκµετάλλευση της πληροφορίας. Αντίθετα, µε το hill-climbing γίνεται καλή 

εκµετάλλευση της πληροφορίας αλλά όχι καλή διερεύνηση. Συνήθως, τα δύο 

αυτά χαρακτηριστικά είναι ανταγωνιστικά και το επιθυµητό είναι να 

συνυπάρχουν προς όφελος της όλης διαδικασίας. Οι ΓΑ επιτυγχάνουν το 

βέλτιστο συνδυασµό διερεύνησης και εκµετάλλευσης, γεγονός που τους 

καθιστά ιδιαίτερα αποδοτικούς και ελκυστικούς. 

 

4.4 .  Στοιχε ία  που  προκαλούν  
προβληµατισµό  

 

Η τεχνολογία των ΓΑ, αν και δεν αποτελεί πρόσφατη ανακάλυψη, άρχισε 

ουσιαστικά να εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια. Η δυσπιστία µε την οποία 

αντιµετώπιζαν οι επιστήµονες το όλο θέµα έχει αρχίσει πλέον να υποχωρεί.. Ας 

δούµε όµως εκείνα τα στοιχεία που προκαλούν δυσπιστία σε ό,τι αφορά την 

εξάπλωση της χρήσης τους: 

 

• Προβλήµατα εξοικείωσης µε τη Γενετική. Για τους περισσότερους που 

ασχολούνται µε την Επιστήµη των Υπολογιστών, οι έννοιες της Εξέλιξης και 

της Φυσικής Επιλογής µπορεί να µην ηχούν παράξενα, αλλά δεν είναι και από 
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τις πιο οικείες. Η Βιολογία δεν έχει άµεση σχέση µε τους υπολογιστές, γι' 

αυτό και οι γνώσεις σχεδόν όλων είναι σε πολύ γενικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, 

δεν απαιτούνται γνώσεις Γενετικής και Βιολογίας. Εκείνο που συµβαίνει µε 

τους ΓΑ είναι ότι µιµούνται µε αφαιρετικό τρόπο κάποιες διαδικασίες που 

παρατηρούνται στη φύση, χωρίς να ενδιαφέρει σε µεγάλο βαθµό 

λεπτοµέρειας η λειτουργία τους και χωρίς να είναι απαραίτητο το γνωστικό 

υπόβαθρο που έχουν οι βιολόγοι για να µελετήσουν αυτά τα φαινόµενα. Οι 

όροι είναι δανεισµένοι από τη βιολογία µε σκοπό την καλύτερη εισαγωγή και 

κατανόηση του θέµατος και όχι την παραποµπή του µελετητή στα άγνωστα 

πεδία µίας ξένης επιστήµης και, τελικά, τη σύγχυσή του. Θα µπορούσε ίσως 

να παραληφθεί η αναφορά στη Γενετική και να γίνει µια παρουσίαση των ΓΑ 

ως «προσωπικές διαδικασίες για αναζήτηση και βελτιστοποίηση», αυτό όµως 

µάλλον θα έκανε τα πράγµατα δυσκολότερα. Εξάλλου, είναι συνηθισµένο το 

φαινόµενο θεωρίες που είναι δανεισµένες από άλλες επιστήµες να διατηρούν 

την αυθεντική τους ορολογία (π.χ. στα Νευρωνικά ∆ίκτυα: νευρώνες, 

συνάψεις, κλπ.). Επιπλέον, το µέλλον και η εξέλιξη των ΓΑ δεν εξαρτώνται 

σε καµία περίπτωση από τις αντίστοιχες θεωρίες της Βιολογίας. Το αρχικό 

µοντέλο είναι δανεισµένο από εκεί, όµως η εφαρµογή του στα Τεχνητά 

Συστήµατα έγινε µε πλήθος διαφοροποιήσεων και προσαρµογών µε στόχο 

πάντα τη βελτίωση της απόδοσης. Πλέον, µπορούµε να µιλάµε για εξέλιξη 

και απογόνους των πρώτων ΓΑ και για µία πορεία τους στο χρόνο που είναι 

πλήρως ανεξάρτητη και αυτοδύναµη. 

• Το πρόβληµα του χρόνου. Στη φύση, ως γνωστό, η εξέλιξη λειτουργεί µε 

πολύ αργούς ρυθµούς. Χρειάζεται να περάσουν χιλιάδες γενιές, άρα και 

αρκετός χρόνος, για να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά των ειδών και να 
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διαφοροποιηθούν οι ικανότητες και η συµπεριφορά τους. Θέτουν έτσι 

ορισµένοι το ερώτηµα: πώς είναι δυνατόν ένα µοντέλο αναζήτησης λύσεων 

να έχει καλές επιδόσεις χρόνου όταν είναι εµπνευσµένο από µία φυσική 

διαδικασία που εξελίσσεται µε απίστευτα αργούς ρυθµούς; Η απάντηση εδώ 

είναι απλή. Κατ' αρχήν, ακόµη και στη φύση, η εξέλιξη δεν είναι από µόνη 

της µία αργή διαδικασία. Εξέλιξη των ειδών συµβαίνει όταν αλλάζει το 

περιβάλλον τους και πρέπει να προσαρµοστούν στα καινούρια δεδοµένα ώστε 

να επιβιώσουν. Αλλαγές όµως του περιβάλλοντος πραγµατοποιούνται µε 

πολύ αργούς ρυθµούς και κατά συνέπεια και η εξέλιξη ακολουθεί αυτούς τους 

ρυθµούς. Εάν οι αλλαγές του περιβάλλοντος γίνονται µε γρηγορότερο τρόπο, 

τότε επιταχύνεται και η εξέλιξη. Αυτό άλλωστε παρατηρείται και στα 

βιολογικά εργαστήρια, όπου µικροοργανισµοί αλλάζουν την συµπεριφορά 

τους αµέσως, όταν τοποθετούνται σε νέες συνθήκες. Επιπλέον, στο πεδίο των 

υπολογιστών τα άτοµα κωδικοποιούνται συνήθως ως συµβολοσειρές και οι 

συνθήκες του περιβάλλοντος µοντελοποιούνται µε απλές µαθηµατικές 

σχέσεις. Έτσι, το µοντέλο µε το οποίο δουλεύει ένα υπολογιστικό σύστηµα 

δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο υπολογιστικό φόρτο, συγκρινόµενο πάντα µε 

αντίστοιχες µεθόδους. Το πλήθος των ατόµων που κάθε φορά εξετάζεται είναι 

από λίγες δεκάδες έως µερικές χιλιάδες, δηλαδή αρκετές τάξεις µεγέθους 

κάτω από το πλήθος των γονιδίων των χρωµοσωµάτων µιας έµβιας 

οντότητας. Ο ρυθµός που µπορούν να ζευγαρώνουν τα άτοµα στα πιο 

γρήγορα υπολογιστικά συστήµατα µπορεί να φτάσει το ένα εκατοµµύριο ανά 

δευτερόλεπτο. Όσο µεγάλος και εάν είναι ο χώρος που καλείται ο αλγόριθµος 

να διερευνήσει, η επεξεργασία µερικών µόνο ατόµων αρκεί γιατί τα άτοµα 
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αυτά θεωρούνται αντιπρόσωποι ολόκληρων κλάσεων. Έτσι λοιπόν, οι 

ταχύτητες που µπορούν να επιτύχουν οι ΓΑ είναι πολύ υψηλές. 

 

4.5 .    Εφαρµογές  Γενετ ικών  Αλγορίθµων  

 

Οι γενετικοί αλγόριθµοι έχουν χρησιµοποιηθεί σε πλήθος εφαρµογών. 

Μερικές από αυτές είναι οι ακόλουθες: 

Προβλήµατα βελτιστοποίησης: Αριθµητική βελτιστοποίηση και συνδυαστική 

βελτιστοποίηση σε εφαρµογές, όπως σχεδίαση κυκλωµάτων και χρονικός 

προγραµµατισµός εργασιών. 

Αυτόµατος προγραµµατισµός: Προβλήµατα εξέλιξης υπολογιστικών προγραµµάτων 

για ειδικές εργασίες και σχεδίαση άλλων υπολογιστικών δοµών. 

Μάθηση µηχανής: Προβλήµατα µηχανικής µάθησης για εργασίες όπως η 

ταξινόµηση, η σύντηξη σηµάτων, η εκτίµηση και η πρόβλεψη. Επίσης, προβλήµατα 

βέλτιστης επιλογής παραµέτρων βιοµηχανικών ελεγκτών, ροµποτικών συστηµάτων, 

νευρωνικών δικτύων, ασαφών συστηµάτων κλπ. 

Οικονοµικά συστήµατα: Προβλήµατα µοντελοποίησης οικονοµικών διεργασιών, 

διεργασιών καινοτοµίας κλπ.  

Βιολογικά συστήµατα: Σπουδή προβληµάτων γενετικής των πληθυσµών, εξέλιξης 

των ειδών και µάθησης των ατόµων. 

Οικολογικά συστήµατα: Προβλήµατα µοντελοποίησης οικολογικών φαινοµένων, 

όπως ροή φυσικών πηγών, συµβίωση, ανάπτυξη παρασίτων κλπ. 
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Κοινωνικά συστήµατα: Προβλήµατα κοινωνικής συµπεριφοράς, συνεργασίας και 

επικοινωνίας. 

Τεχνολογικά συστήµατα: Συστήµατα οργάνωσης, επίβλεψης και ελέγχου 

βιοµηχανικών συστηµάτων, ροµποτικά συστήµατα κατασκευής και υπηρεσιών, 

συστήµατα παραγωγής και διανοµής ενέργειας, συστήµατα µεταφορών και 

επικοινωνιών κλπ. 



 

 

 

 

 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2Η: ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 .  ΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΓΑ  ΓΙΑ  ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ  «ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ» ΕΙΣΟ∆ΟΥ  

 

1 .1 .    Εισαγωγή  

 

Το θέµα του προσδιορισµού του βέλτιστου µεγέθους του «παραθύρου» 

εισόδου για κάθε χρησιµοποιούµενο ταξινοµητή πρόβλεψης της δευτεροταγούς δοµής 

µίας πρωτεΐνης υπήρξε και εξακολουθεί να παραµένει ίσως το δυσκολότερο 

πρόβληµα για τους ερευνητές του συγκεκριµένου πεδίου. Το µέγεθος («µήκος») του 

«παραθύρου» αφορά τον αριθµό των αµινοξικών καταλοίπων που εισάγονται σε ένα 

σύστηµα πρόβλεψης µε σκοπό την πρόβλεψη της δευτεροταγούς δοµής του κεντρικού 

αµινοξικού καταλοίπου του συγκεκριµένου «παραθύρου» και µαζί µε την 

αρχιτεκτονική του εκάστοτε συστήµατος πρόβλεψης αποτελούν, σύµφωνα µε τους 

ερευνητές, τις βασικότερες παραµέτρους βελτιστοποίησης της απόδοσης ενός 

συστήµατος. 

 

Με την πάροδο του χρόνου και µε την υλοποίηση διάφορων αρχιτεκτονικών 

και την επιλογή αρκετών διαφορετικών µεγεθών «παραθύρων» εισόδου στα 

συστήµατα πρόβλεψης που έχουν αναπτυχθεί έως σήµερα, θα µπορούσε κάποιος να 

παραδεχθεί µε αρκετή βεβαιότητα ότι οι ερευνητές του συγκεκριµένου προβλήµατος 

έχουν, στην πλειοψηφία τους, καταλήξει στη ευρεία χρήση ενός «παραθύρου» 

εισόδου µε µήκος 13 αµινοξικά κατάλοιπα. Η αναγνώριση του δεδοµένου µεγέθους 

ως του βέλτιστου για την πρόβλεψη της δευτεροταγούς δοµής έχει βεβαίως προκύψει 

µετά από αρκετές πειραµατικές δοκιµασίες, εξέταση και άλλων µεγεθών 

«παραθύρων» και κυρίως µε γνώµονα την απόδοση των εκάστοτε 
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χρησιµοποιούµενων συστηµάτων πρόβλεψης. ∆ίνεται µάλιστα η εντύπωση ότι, από 

κάποιο χρονικό σηµείο και έπειτα, η αποδοχή αυτού του µεγέθους για το «παράθυρο» 

εισόδου από αρκετούς ερευνητές πραγµατοποιούταν µε ιδιαίτερη ευκολία και χωρίς 

περαιτέρω διερεύνηση πιθανών εναλλακτικών µεγεθών «παραθύρου». Η επιλογή 

αυτή δεν µπορεί, βεβαίως, να κριθεί παράλογη µιας και η αποδοχή προηγούµενων 

ανακαλύψεων και παρατηρήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόοδο της 

έρευνας. 

 

Ακολουθώντας λοιπόν τη γενική αυτή τάση και έπειτα από αρκετά διεξοδική 

ανάγνωση σχετικά µε το σκεπτικό χρήσης του συγκεκριµένου «παραθύρου», την 

αιτία επιλογής του καθώς και έπειτα από διερεύνηση των αποτελεσµάτων 

παλαιότερων µεθόδων, αποφασίσαµε να χρησιµοποιήσουµε ως είσοδο στους 

ταξινοµητές µας «παράθυρο» εισόδου µήκους 13 αµινοξικών καταλοίπων, αλλά 

παράλληλα επιδιώξαµε να ανακαλύψουµε κάποιο εναλλακτικό και πιθανώς 

βελτιστοποιηµένο µέγεθος «παραθύρου». Η διερεύνηση αυτή πραγµατοποιήθηκε µε 

τη χρήση του ΓΑ, ο οποίος αναπτύχθηκε σε θεωρητικό επίπεδο στην Ενότητα 1 

(βλέπε Κεφάλαιο 4). Ο τρόπος και το σκεπτικό µε το οποίο υλοποιήσαµε αυτή την 

απόπειρα εύρεσης κάποιου εναλλακτικού βέλτιστου «παραθύρου» εισόδου 

περιγράφεται στη συνέχεια. 

 

1.2 .  Συνάρτηση  Ποιότητας  και  Υλοποίηση  
του  ΓΑ  

 

Η συνάρτηση ποιότητας (fitness function) αποτελεί, όπως είδαµε και στο 

Κεφάλαιο 4 της Ενότητας 1, το βασικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου µας. 

Άλλωστε, αυτή είναι που καθορίζει την παράµετρο που επιθυµούµε να 
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βελτιστοποιήσουµε και µέσω αυτής εκτελείται ο ΓΑ ώστε να µας δώσει στην έξοδό 

του το επιθυµητό αποτέλεσµα. Ας δούµε λοιπόν το σκεπτικό που µας οδήγησε στην 

ανάπτυξη της συνάρτησης ποιότητας που χρησιµοποιήσαµε καθώς και τον τρόπο 

υλοποίησής της. 

 

1.2.1.   Σκεπτικό  

 

Το σκεπτικό για την εύρεση κάποιου πιθανού βελτιστοποιηµένου 

«παραθύρου» εισόδου, δεν βασίστηκε στην απλή µεγέθυνσή του σε σχέση µε τον 

αριθµό των αµινοξικών καταλοίπων. Άλλωστε, τέτοιες απόπειρες χρήσης απλά 

µεγαλύτερων «παραθύρων» έχουν πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν µε µάλλον µέτρια 

αποτελέσµατα σε σχέση µε το κλασικό πλέον «παράθυρο 13». 

 

Σκοπός µας ήταν να διερευνήσουµε την πιθανότητα εύρεσης 

βελτιστοποιηµένου «παραθύρου» µε τη συµπερίληψη κενών διαστηµάτων, 

επιθυµώντας µε αυτό τον τρόπο να ανακαλύψουµε τον ρόλο που διαδραµατίζουν 

στον σχηµατισµό της δευτεροταγούς δοµής οι αλληλεπιδράσεις ενός αµινοξικού 

καταλοίπου µε άλλα κατάλοιπα, αρκετά αποµακρυσµένα από αυτό καθώς και την 

πιθανή µικρότερη επίδραση ενδιάµεσων τµηµάτων. Θελήσαµε λοιπόν να 

συµπεριλάβουµε στο «παράθυρο» εισόδου, επιπλέον του βασικού τµήµατος 13 

αµινοξικών καταλοίπων, και άλλα τµήµατα, δεξιά και αριστερά του τµήµατος µε 

µήκος 13, τα οποία ενδεχοµένως επηρεάζουν τη δοµή του κεντρικού καταλοίπου. 

Σχηµατικά, δείχνουµε παρακάτω το σκεπτικό διερεύνησης του εναλλακτικού 

«παραθύρου». 
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Τυχαίο παράδειγµα αµινοξικής ακολουθίας 

… E D C D A C D F A F C D Y W A A C D F M A F E W Y A A C C … 
                    
        Παράθυρο µήκους 13         

ED  CD  AC  DF  AFCDYW A ACDFMA  FE  WY  AA  CC 

x1  y1  x2  y2  ↑ 
Κεντρικό κατάλοιπο  y3  x3  y4  x4 

 

Σχήµα 24. Σχηµατική αναπαράσταση εναλλακτικού παραθύρου 

 

Στο παράδειγµα του σχήµατος 24 δίνεται µία τυχαία αµινοξική ακολουθία και 

ένας τρόπος πιθανού διαχωρισµού της σε τµήµατα x1, y1, x2, y2, Παράθυρο µήκους 

13, y3, x3, y4, x4. Θεωρώντας δεδοµένη την εισαγωγή ενός βασικού τµήµατος 

µήκους 13 αµινοξικών καταλοίπων, µε κεντρικό κατάλοιπο το Α (µε έντονη γραφή), 

διαχωρίζουµε το αριστερό τµήµα του παραθύρου σε τµήµατα x1, y1, x2, y2 και το 

δεξιό σε τµήµατα y3, x3, y4, x4. Από τα τµήµατα αυτά, τα τµήµατα x1 έως x4 

αποτελούν τµήµατα που πρόκειται να συµπεριληφθούν στο τελικό «παράθυρο», ενώ 

τα τµήµατα y1 έως y4 αποτελούν τµήµατα, τα οποία θεωρητικά αποκόπτονται κατά 

τη διαµόρφωση του τελικού παραθύρου. Τελικά, δηλαδή, µετά από την εκτέλεση του 

ΓΑ, αναµέναµε αριθµητικά αποτελέσµατα για κάθε µία από τις παραµέτρους x1, x2, 

x3, x4, y1, y2, y3, y4, τα οποία θα µας οδηγούσαν στη διαµόρφωση του πιθανώς 

βελτιστοποιηµένου «παραθύρου» που θα προέκυπτε ουσιαστικά από τη συνένωση 

του βασικού «παραθύρου» µήκους 13 µε τα τµήµατα x1, x2 στα αριστερά και τα 

τµήµατα x3, x4 στα δεξιά. 

Το µήκος του κάθε ενός εκ των τµηµάτων x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4 

δίνεται στο παράδειγµα τυχαία ως 2 αµινοξικά κατάλοιπα αλλά στην πραγµατικότητα 

η υλοποίηση µας δεν εµπεριείχε κανένα σκεπτικό συµµετρίας. Μάλιστα, η απόπειρά 

µας να αποδώσουµε συµµετρικά χαρακτηριστικά σε αυτά τα τµήµατα είχε ως 
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αποτέλεσµα (µετά από εξαντλητική αναζήτηση του χώρου των πρωτεϊνών που 

χρησιµοποιήσαµε) την απλή µεγέθυνση του «παραθύρου» χωρίς την εισαγωγή (ή 

καλύτερα αποκοπή) ενδιάµεσων τµηµάτων. 

 

1.2.2.   Σύνολο  ∆εδοµένων  

 

Πριν προχωρήσουµε στον τρόπο υλοποίησης του σκεπτικού εύρεσης 

βελτιστοποιηµένου «παραθύρου» εισόδου, πρέπει να αναφέρουµε το σύνολο 

δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε σε όλα τα στάδια της υλοποίησης, όχι µόνο του ΓΑ 

αλλά και στη συνέχεια στην ανάπτυξη και εκπαίδευση, καθώς και στον έλεγχο της 

απόδοσης των ταξινοµητών του συστήµατος. Το σύνολο δεδοµένων που 

χρησιµοποιήσαµε αποτελείται από 513 πρωτεΐνες γνωστής δευτεροταγούς δοµής, το 

οποίο δηµιουργήθηκε από τους Cuff and Barton το 1999 και µπορεί να βρεθεί στο 

διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου του Dundee και στη διεύθυνση 

www.compbio.dundee.ac.uk/~www-jpred/data/ υπό την ονοµασία 

513_distribute.tar.gz. Σε αυτό, δίνονται οι αµινοξικές ακολουθίες των πρωτεϊνών 

βάσει του συµβολισµού των αµινοξέων µε ένα γράµµα (βλέπε Ενότητα 1, Κεφάλαιο 

1) και η αντίστοιχη δευτεροταγής δοµή τους σε τρεις καταστάσεις: H (έλικα), E 

(πτυχωτή επιφάνεια) και - (coil). Για να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε αυτό το 

σύνολο για τους σκοπούς της εργασίας, µετατρέψαµε τον αλφαβητικό συµβολισµό 

των αµινοξικών καταλοίπων και των τριών καταστάσεων της δευτεροταγούς δοµής 

σε αριθµητικό. Η µετατροπή αυτή φαίνεται στον πίνακα 6. 
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Πίνακας 6. Μετατροπή αλφαβητικού σε αριθµητικό συµβολισµό 

Αµινοξέα 

Αλφαβητικός συµβολισµός Αριθµητικός συµβολισµός 

A 1 
C 2 
D 3 
E 4 
F 5 
G 6 
H 7 
I 8 
K 9 
L 10 
M 11 
N 12 
P 13 
Q 14 
R 15 
S 16 
T 17 
V 18 
W 19 
Y 20 
  

Καταστάσεις δευτεροταγούς δοµής 

Η 1 
Ε 2 
- 3 

 

Στο σύνολο δεδοµένων, µετά τη µετατροπή του σε αριθµητικό συµβολισµό, 

έχουµε δώσει την ονοµασία all_data_nums (έτσι καλείται στις συναρτήσεις της 

υλοποίησης του συστήµατος που παρατίθενται στο παράρτηµα). 

 

1.2.3.   Υλοποίηση  

 

Για την ανάπτυξη της συνάρτησης ποιότητας χρησιµοποιήσαµε τις πρώτες 15 

πρωτεΐνες του συνόλου δεδοµένων. Η επιλογή ενός τέτοιου συνόλου δεν θα 
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µπορούσαµε να πούµε ότι βασίστηκε σε συγκεκριµένα κριτήρια αλλά ότι καταλήξαµε 

σε αυτή θεωρώντας ότι είναι ικανή για την εξαγωγή αντικειµενικών αποτελεσµάτων 

(οι πρωτεΐνες άλλωστε του συνόλου δεδοµένων δεν φέρουν οµοιότητες και 

εκπροσωπούν διάφορες κατηγορίες πρωτεϊνών) αλλά και λόγω του µεγάλου χρόνου 

που απαιτούσε η εκτέλεση του ΓΑ. Χρόνος που ήταν δύσκολο να εκτιµηθεί για 

µεγαλύτερα σύνολα δεδοµένων και που απαιτούσε πολύ µεγάλη υπολογιστική ισχύ 

και µνήµη. 

 

Ο σκοπός µας ήταν αρχικά η δηµιουργία όλων των «παραθύρων», σύµφωνα 

µε τη σχηµατική αναπαράσταση της παραγράφου 1.2.1., για τις 15 αυτές πρωτεΐνες 

και η κατάταξή τους σε τρεις διαφορετικούς πίνακες, ανάλογα µε τη δευτεροταγή 

δοµή του κεντρικού καταλοίπου κάθε «παραθύρου». Η υλοποίηση βεβαίως αυτή 

πραγµατοποιείται κατά την εκτέλεση του ΓΑ και όχι µεµονωµένα, αφού οι 

παράµετροι x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4 λαµβάνουν διάφορες τιµές κατά τη διάρκεια 

της εκτέλεσης του ΓΑ. Το εύρος των τιµών αυτών το ορίσαµε από 0 έως 6 για τις 

παραµέτρους x1, x2, x3, x4 (τµήµατα αµινοξικών καταλοίπων που λαµβάνονται υπ’ 

όψιν στη διαµόρφωση του τελικού «παραθύρου») και από 0 έως 10 για τις 

παραµέτρους y1, y2, y3, y4 (τµήµατα αµινοξικών καταλοίπων που δεν λαµβάνονται 

υπ’ όψιν στη διαµόρφωση του τελικού «παραθύρου»). Το εύρος τιµών για τα 

τµήµατα x επιλέχθηκε µε γνώµονα την «ακτίνα» (6 αµινοξικά κατάλοιπα) του 

κεντρικού «παραθύρου» µήκους 13. 

 

Η παράµετρος όµως που ουσιαστικά αποτελεί το µέτρο αξιολόγησης κατά την 

εκτέλεση του ΓΑ και η οποία ζητάµε να µεγιστοποιηθεί, είναι η τιµή του rate (βλέπε 

και παράρτηµα). Η τιµή αυτής της παραµέτρου εξάγεται ως εξής: 
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1. ∆ηµιουργούνται όλα τα «παράθυρα» και κατατάσσονται στους τρεις 

διαφορετικούς πίνακες που αναφέραµε παραπάνω (για τη δηµιουργία των 

«παραθύρων» προσθέτονται στα άκρα κάθε πρωτεΐνης τµήµατα µε 

στοιχεία «21», τα οποία απαιτούνται ώστε να δηµιουργηθούν ακόµη και 

εκείνα τα παράθυρα, για τα οποία το κεντρικό αµινοξύ βρίσκεται κοντά 

στο άκρο της πρωτεΐνης ή είναι το άκρο της πρωτεΐνης). 

2. Κάθε παράθυρο ανά πίνακα (συνεπώς και ανά δευτεροταγή δοµή του 

κεντρικού καταλοίπου) αφαιρείται από όλα τα παράθυρα των δύο άλλων 

πινάκων (και, δηλαδή, διαφορετικών δευτεροταγών δοµών). Έτσι, αρχικά 

πραγµατοποιούνται οι αφαιρέσεις µεταξύ των παραθύρων µε κεντρική 

δοµή έλικας και εκείνων µε κεντρική δοµή πτυχωτής επιφάνειας, στη 

συνέχεια οι αφαιρέσεις µεταξύ των παραθύρων µε κεντρική δοµή έλικας 

και εκείνων µε µη κανονική κεντρική δοµή και, τέλος, οι αφαιρέσεις 

µεταξύ των παραθύρων µε κεντρική δοµή πτυχωτών επιφανειών και 

εκείνων µε µη κανονική κεντρική δοµή. Στην πορεία των αριθµητικών 

αυτών πράξεων συγκρατείται το άθροισµα των διαφορών, το οποίο όµως 

επαυξάνεται κατά µία µονάδα µόνο, όταν κατά την αφαίρεση µεταξύ των 

καταλοίπων συναντάται απόλυτη διαφορά ≥ 1. Αυτό είναι φυσικό µιας και 

ο σκοπός µας δεν είναι η εξαγωγή ποσοτικής διαφοράς (δεν έχει και νόηµα 

άλλωστε κατά την αφαίρεση - σύγκριση δύο καταλοίπων) αλλά ποιοτικής. 

Έτσι, π.χ. η πράξη µεταξύ των καταλοίπων 4 και 18 θα προσθέσει στο 

αριθµητικό άθροισµα 1 µονάδα, όπως και η πράξη µεταξύ των καταλοίπων 

18 και 19. 



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Κεφάλαιο 1: Χρήση του ΓΑ για Βελτιστοποίηση του «Παραθύρου» Εισόδου 
 

- 105 - 

3. Τέλος, το τελικό άθροισµα των αριθµητικών διαφορών διαιρείται µε το 

τρέχον µήκος του «παραθύρου», για λόγους κανονικοποίησης του 

αποτελέσµατος. 

 

Η απαίτηση για µεγιστοποίηση αυτής της παραµέτρου (rate) έγκειται στην 

απαίτηση ουσιαστικά για αναζήτηση της µέγιστης διαφοροποίησης µεταξύ των τριών 

καταστάσεων δευτεροταγούς δοµής. Αναζητήσαµε, δηλαδή, τον τρόπο εκείνο 

διαµόρφωσης του «παραθύρου» εισόδου που θα παρέχει την καλύτερη δυνατή 

διάκριση των τριών διαφορετικών καταστάσεων ώστε να µπορέσει ενδεχοµένως το 

σύστηµα που αναπτύξαµε να διακρίνει καλύτερα και να µην συγχέει αυτές τις τρεις 

καταστάσεις κατά τη διαδικασία της πρόβλεψης. Αυτή η σκέψη συνδέεται φυσικά και 

µε την εύρεση της αλληλεπίδρασης των αποµακρυσµένων καταλοίπων µε το 

κεντρικό. 

 

Για την εκτέλεση του ΓΑ χρησιµοποιήσαµε τις παρακάτω τιµές για τις 

βασικές παραµέτρους λειτουργίας του ΓΑ: 

Μέγεθος πληθυσµού = 50 

Πιθανότητα διασταύρωσης = 0.9 

Πιθανότητα µετάλλαξης = 0.03 

Μέγιστος αριθµός γενεών = 15 

Ο αντίστοιχος κώδικας παρουσιάζεται στο παράρτηµα. 

 

Τα ακριβή αποτελέσµατα που έδωσε ο ΓΑ για το διάνυσµα weights, το οποίο 

αφορά τις τιµές x1 έως x4 και y1 έως y4, καθώς και η τελική τους τιµή µετά από την 
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εφαρµογή σε αυτές της συνάρτησης floor (βλέπε και παράρτηµα) φαίνονται 

παρακάτω: 

 

x1 = 2.0264  →  2 

x2 = 4.4092 → 4 

x3 = 4.6218 → 4 

x4 = 0.98054 → 0 

y1 = 1.8825 → 1 

y2 = 0.83345 → 0 

y3 = 2.6374 → 2 

y4 = 2.7581 → 2 

 

Η συνάρτηση floor, η οποία πραγµατοποιεί στρογγυλοποίηση ενός αριθµού 

προς τον πλησιέστερο µικρότερο ακέραιο, χρησιµοποιείται διότι τα αποτελέσµατα 

που επιθυµούµε πρέπει να είναι ακέραιοι αριθµοί, µιας και αντιπροσωπεύουν αριθµό 

αµινοξέων. Έτσι, η χρήση της απαιτείται αφού ο ΓΑ παράγει τυχαία αριθµούς, τις 

περισσότερες φορές δεκαδικούς, για αυτές τις παραµέτρους. 

 

Μετά την εξαγωγή των παραπάνω αποτελεσµάτων, πέρα από το κλασικό 

«παράθυρο» µήκους 13, αποφασίσαµε να χρησιµοποιήσουµε ως εναλλακτική είσοδο 

στους ταξινοµητές µας και το «παράθυρο» που προκύπτει από την εφαρµογή αυτών 

και το οποίο οδηγεί στη δηµιουργία «παραθύρου» εισόδου µήκους 23 µε αφαίρεση 

ενδιάµεσων τµηµάτων αµινοξικών καταλοίπων. Με εφαρµογή αυτών των 

αποτελεσµάτων στο παράδειγµα του σχήµατος 24, θα προέκυπτε το τελικό 

«παράθυρο» που φαίνεται στο σχήµα 25: 
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Τυχαίο παράδειγµα αµινοξικής ακολουθίας 

… E D C D A C D F A F C D Y W A A C D F M A F E W Y A A C C … 
                    
        Παράθυρο µήκους 13         

DC  D  ACDF    AFCDYW A ACDFMA  FE  WYAA  CC   

x1  y1  x2  y2  ↑ 
Κεντρικό κατάλοιπο  y3  x3  y4  x4 

        Τελικό Παράθυρο µε 
µήκος 23 

        

DCACDFAFCDYW A ACDFMAWYAA 

 

Σχήµα 25. ∆ιαµόρφωση τελικού εναλλακτικού «παραθύρου» 

 

 

Στα επόµενα κεφάλαια της Ενότητας 2, στις αναφορές σε «παράθυρο» µήκους 

23 θα εννοείται η διαµόρφωση µίας εισόδου µε τον τρόπο που αναφέρθηκε 

παραπάνω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 .  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ  

 

2.1 .    Εισαγωγή  

 

Το σύστηµα πρόβλεψης δευτεροταγούς δοµής που αναπτύξαµε αποτελείται 

από δύο µονάδες. Στο 1ο Στάδιο πραγµατοποιείται ταξινόµηση της εισόδου σε δύο 

πιθανές καταστάσεις, coil ή non-coil, ενώ στο 2ο Στάδιο πραγµατοποιείται 

ταξινόµηση της εισόδου (non-coil) που προέρχεται από το 1ο Στάδιο σε έλικα ή 

πτυχωτή επιφάνεια. Η διαδικασία πρόβλεψης σταµατά προφανώς στο 1ο Στάδιο για 

κάθε είσοδο που ταξινοµείται ως coil ενώ προχωρά στο 2ο Στάδιο για κάθε είσοδο 

που ταξινοµείται ως non-coil. Η γενική αρχιτεκτονική του συστήµατος παριστάνεται 

σχηµατικά στη συνέχεια του κεφαλαίου. Ας δούµε όµως πρώτα περισσότερο 

αναλυτικά το κάθε στάδιο και τους ταξινοµητές που χρησιµοποιούνται σε αυτό. 

 

2.2 .    Στάδιο  1  του  Συστήµατος  

2 .2 .1 .   Πιθανοτικά  Ν∆  

 

Στο 1ο (όπως βεβαίως και στο 2ο) Στάδιο του συστήµατος χρησιµοποιούνται 

δύο πιθανοτικά Ν∆ (Prb_nets) για την ταξινόµηση της εισόδου ως coil ή non-coil. Οι 

δύο ξεχωριστοί αυτοί ταξινοµητές λαµβάνουν την είσοδο του συστήµατος µε 

διαφορετική µορφή: το ένα ΠΝ∆ (Prb_net_13) λαµβάνει ως είσοδο το κλασικό 

«παράθυρο» µήκους 13 ενώ το άλλο ΠΝ∆ (Prb_net_23) λαµβάνει ως είσοδο το 

«παράθυρο» µήκους 23. 

Για την εκπαίδευση των ΠΝ∆ χρησιµοποιήσαµε ως σύνολο εκπαίδευσης 

(tr_set) τα «παράθυρα» 13 ή 23 (ανάλογα µε το συγκεκριµένο ΠΝ∆) που προκύπτουν 
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από τις πρωτεΐνες 1 έως 70 του γενικού συνόλου δεδοµένων. Κατά τη δηµιουργία 

αυτών των «παραθύρων», διαδικασία κατά την οποία αποθηκεύονται σε πίνακα και οι 

δευτεροταγείς δοµές των κεντρικών καταλοίπων κάθε παραθύρου ώστε να είναι στη 

συνέχεια διαθέσιµες για τον έλεγχο της απόδοσης, όταν η δευτεροταγή δοµή του 

αµινοξικού καταλοίπου ήταν coil, τη συγκρατούσαµε στον πίνακα των πραγµατικών 

εξόδων κωδικοποιηµένη ως 1, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση (έλικα ή πτυχωτή 

επιφάνεια) τη συγκρατούσαµε ως 0. Για την εκπαίδευση όµως των ΠΝ∆ ήταν επίσης 

απαραίτητη η µετατροπή των εισόδων («παραθύρων») σε δυαδική µορφή. Για τη 

µετατροπή αυτή, ακολουθήσαµε το κλασικό πρότυπο που έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως 

σε διάφορες ανάλογες αναπτύξεις συστηµάτων πρόβλεψης που βασίζονται σε 

νευρωνικά δίκτυα και στο οποίο η δυαδική µετατροπή έγκειται στην κωδικοποίηση 

κάθε αµινοξέος µε 21 δυαδικά ψηφία (βλέπε συνάρτηση dectobin21 στο παράρτηµα). 

Η κωδικοποίηση αυτή πραγµατοποιείται µε 21 δυαδικά ψηφία, και όχι µε 20 όπως θα 

ανέµενε κανείς λόγω του ότι τα αµινοξέα είναι 20 στον αριθµό, µιας και δεν πρέπει να 

ξεχνάµε ότι έχει προστεθεί και η κατάσταση «21» στα άκρα κάθε πρωτεΐνης. 

Συνεπώς, κάθε αµινοξύ n (n = 1 έως 21) παρουσιάζεται στην περίπτωσή µας ως 20 

µηδενικά ψηφία και 1 µονάδα (στη n-οστή θέση) κατά περίπτωση. Ένα ενδεικτικό 

παράδειγµα αυτής της κωδικοποίησης παρουσιάζουµε στο σχήµα 26. 

 

Αριθµός Αµινοξέος 
3 

∆υαδική κωδικοποίηση 

Τοποθέτηση µονάδας στην 3η θέση 
  ↓ 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Σχήµα 26. Σχηµατική αναπαράσταση δυαδικής κωδικοποίησης αµινοξέος 

 



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Κεφάλαιο 2: Ανάπτυξη του Συστήµατος Πρόβλεψης 
 

- 110 - 

Κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης των δύο ΠΝ∆ του 1ου Σταδίου, 

παρουσιάστηκε σε πρώτη φάση η ανάγκη βελτιστοποίησης µίας βασικής παραµέτρου 

των ΠΝ∆, της παραµέτρου SPREAD. Η παράµετρος αυτή ονοµάζεται πλάτος και 

καθορίζει την απόσταση µεταξύ δύο εισόδων στο χώρο εισόδων µέχρι την οποία ο 

νευρώνας έχει κάποια επίδραση. Η χρησιµοποίηση της βέλτιστης τιµής για την 

παράµετρο αυτή οδηγεί σε πιο οµαλή λειτουργία του δικτύου και σε µεγαλύτερη 

ικανότητα γενίκευσης. Για να ανακαλύψουµε τη βέλτιστη τιµή του SPREAD για 

κάθε ΠΝ∆ έπρεπε να χρησιµοποιήσουµε ένα σύνολο επαλήθευσης (v_set), το οποίο 

σχηµατίζεται µε τη δηµιουργία των «παραθύρων» 13 και 23 για τις πρωτεΐνες 71 έως 

90 του συνόλου δεδοµένων, και να ελέγξουµε την απόδοση κάθε ΠΝ∆ για διάφορες 

τιµές του SPREAD (βλέπε και παράρτηµα). Αυτός ο έλεγχος µας έδωσε τα 

αποτελέσµατα που παρατίθενται στον Πίνακα 7 για κάθε ΠΝ∆ και για τις 10 τιµές 

του SPREAD για τις οποίες εκτελέστηκε ο έλεγχος. 

 

Πίνακας 7. Απόδοση των ΠΝ∆ του 1ου Σταδίου στο σύνολο επαλήθευσης για τις 

διάφορες τιµές του SPREAD 

 

Prb_net_13  Prb_net_23 

Τιµή SPREAD Απόδοση  Τιµή SPREAD Απόδοση 

0.1 58.464  0.1 57.614 
0.2 59.608  0.2 56.797 

0.3 59.673  0.3 56.83 

0.4 59.673  0.4 56.765 

0.5 59.673  0.5 56.765 

0.6 59.608  0.6 56.732 

0.7 61.046  0.7 56.961 

0.8 62.549  0.8 57.582 

0.9 62.255  0.9 59.706 

1 61.144  1 60.425 
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Με τον τρόπο αυτό καταλήξαµε στην επιλογή των τιµών του SPREAD που 

υποδεικνύονται στον Πίνακα 7 µε έντονη γραφή για τα δύο ΠΝ∆ του 1ου Σταδίου του 

συστήµατος. Για να λάβουµε µία πρώτη εικόνα δε της ικανότητας γενίκευσης των 

ΠΝ∆ που δηµιουργήσαµε, ελέγξαµε την απόδοσή τους µεµονωµένα και στο σύνολο 

ελέγχου t_set (testing set), το οποίο αποτελείται από τα «παράθυρα» που 

δηµιουργούνται από τις πρωτεΐνες 91 έως 110 του συνόλου δεδοµένων. Η απόδοση 

(ποσοστό ορθής ταξινόµησης) του Prb_net_13 σε αυτό το σύνολο ήταν 64.497 ενώ 

του Prb_net_23 ήταν 62.346, ελαφρώς αυξηµένες δηλαδή σε σχέση µε τα ποσοστά 

του v_set, γεγονός που εκλάβαµε ως θετικό σηµάδι για την ικανότητα γενίκευσης των 

δικτύων αυτών. 

 

2.2.2.  Ταξινοµητές  50 Κοντινότερων  Γειτόνων  
(50-ΚΓ )  

 

Οι δύο ακόµη ταξινοµητές που χρησιµοποιούνται στο 1ο Στάδιο και 

συµπληρώνουν την τετράδα ταξινοµητών ανά στάδιο, είναι οι ταξινοµητές 50-ΚΓ. 

Με παρόµοιο τρόπο όπως και στα ΠΝ∆, ο ένας εκ των δύο ταξινοµητών λαµβάνει 

στην είσοδό του «παράθυρα» µήκους 13 ενώ ο άλλος «παράθυρα» µήκους 23. Η 

διαφορά βεβαίως σε σχέση µε τα ΠΝ∆ έγκειται στο ότι οι είσοδοι των ταξινοµητών 

50-ΚΓ δεν είναι δυαδικά κωδικοποιηµένες. Τα «παράθυρα» εισάγονται σε αυτούς 

τους ταξινοµητές ως έχουν, δηλαδή µε την κλασική αρίθµηση των αµινοξικών 

καταλοίπων, αλλά στη συνέχεια για τον υπολογισµό των αποστάσεων µεταξύ των 

παραθύρων χρησιµοποιείται ένας πίνακας αντικατάστασης. Ο πίνακας αυτός, ο 

οποίος δίνεται στον Πίνακα 8, δηµιουργήθηκε από τους Miyata et al. [32] το 1979 

και, σύµφωνα µε τους δηµιουργούς του, κατά τον υπολογισµό της φυσικοχηµικής 
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απόστασης µεταξύ ενός ζεύγους αµινοξέων λαµβάνονται υπ’ όψιν η πολικότητα και ο 

όγκος του κάθε αµινοξέος. Οι φυσικοχηµικές αποστάσεις λοιπόν υπολογίζονται από 

τον παρακάτω τύπο: 

 

Mij = [(∆pij/σp)2 + (∆uij/σv)2](1/2) 

 

όπου ∆pij και ∆uij είναι οι διαφορές στην πολικότητα και τον όγκο µεταξύ των 

αµινοξέων και σp και σv είναι οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις. 

 
Η χρήση αυτού του πίνακα σηµαίνει ότι κατά τη διαδικασία εύρεσης των 

αποστάσεων µεταξύ του υποψήφιου προς ταξινόµηση «παραθύρου» και των 

«παραθύρων» του συνόλου εκπαίδευσης, οι τιµές της διαφοράς ή οµοιότητας δύο 

αµινοξικών καταλοίπων λαµβάνονται από αυτόν τον πίνακα κάθε φορά που 

πραγµατοποιείται µία τέτοια σύγκριση. Για παράδειγµα, εάν κατά τη διαδικασία 

συγκριθεί («αφαιρεθεί») το αµινοξύ 2 µε το αµινοξύ 17, τότε (βλέπε Πίνακα 8) το 

αποτέλεσµα αυτής της σύγκρισης θα καταχωρηθεί ως το στοιχείο (2,17) του πίνακα 

αντικατάστασης (AADistances η ονοµασία του πίνακα που χρησιµοποιείται και στο 

παράρτηµα). Σε ό,τι αφορά τώρα στον τρόπο αξιολόγησης των συγκρίσεων που 

πραγµατοποιούνται µεταξύ του υποψήφιου προς ταξινόµηση παραθύρου και των 

επιλεγµένων παραθύρων του συνόλου εκπαίδευσης καθώς και την τελική απόφαση 

για την ταξινόµηση του κάθε κεντρικού αµινοξικού καταλοίπου σε κατάσταση coil ή 

non-coil, ας δούµε τα βήµατα που ακολουθούνται: 

 
1. Πραγµατοποιούνται οι συγκρίσεις του υποψήφιου «παραθύρου» µε όλα τα 

«παράθυρα» του συνόλου εκπαίδευσης και εξάγονται οι αριθµητικές τιµές 
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των µεταξύ τους αποστάσεων (της διαφοράς ή οµοιότητας δηλαδή 

µεταξύ κάθε ζεύγους «παραθύρων»). 

2. Οι αριθµητικές αυτές τιµές, ενδεικτικές της οµοιότητας µεταξύ δύο 

«παραθύρων», ταξινοµούνται σε πίνακα µε αύξουσα σειρά (από τη 

µικρότερη αριθµητική διαφορά - τον κοντινότερο συνεπώς γείτονα, προς 

τη µεγαλύτερη διαφορά - τον λιγότερο κοντινό γείτονα). Έτσι, οι πρώτες 

πενήντα αριθµητικές διαφορές αντιστοιχούν και στα «παράθυρα» του 

συνόλου εκπαίδευσης που χαρακτηρίζονται ως οι 50 κοντινότεροι 

γείτονες. 

3. Στη συνέχεια, για την εξαγωγή του αποτελέσµατος ταξινόµησης, δεν αρκεί 

η χρήση του κανόνα πλειοψηφίας αλλά πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένας 

κανόνας µε χρήση βαρών. Αυτό σηµαίνει ότι το πρόβληµα δεν είναι 

αµιγώς ποσοτικό, δεν αρκεί δηλαδή για την εξαγωγή του αποτελέσµατος 

να συµπεράνουµε ότι εάν από τους 50-ΚΓ, το κεντρικό κατάλοιπο των 30 

«παραθύρων» έχει γνωστή δευτεροταγή δοµή coil, τότε και το κεντρικό 

αµινοξικό κατάλοιπο του υποψήφιου προς ταξινόµηση «παραθύρου» 

ταξινοµείται ως coil. Είναι πολύ πιο αντικειµενική η χρήση βαρών ώστε 

κατά την αξιολόγηση των 50-ΚΓ, κάθε ένας από αυτούς να συµµετέχει 

στο αποτέλεσµα µε γνώµονα την αριθµητική τιµή της απόστασής του από 

το υποψήφιο «παράθυρο». Με βάση αυτό το σκεπτικό, κάθε κοντινός 

γείτονας αποδίδεται στην ανάλογη κατηγορία δευτεροταγούς δοµής (coil ή 

non-coil, ανάλογα µε τη γνωστή δοµή του κεντρικού του καταλοίπου) µε 

τιµή 1 / d, όπου d η αριθµητική τιµή της απόστασής του από το υποψήφιο 

«παράθυρο». Είναι προφανές ότι όσο κοντινότερος είναι ο γείτονας (όσο 
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δηλαδή µικρότερη είναι η τιµή του d) τόσο µεγαλύτερο είναι το «βάρος» 

συµµετοχής του στην εξαγωγή του αποτελέσµατος. 

4. Το τελικό αποτέλεσµα για κάθε υποψήφιο «παράθυρο» κρίνει και το εάν η 

διαδικασία για το συγκεκριµένο «παράθυρο» θα σταµατήσει στο 1ο Στάδιο 

του συστήµατος (έξοδος = coil) ή θα συνεχιστεί στο 2ο Στάδιο (έξοδος = 

non-coil). 

 

Οι ταξινοµητές 50-ΚΓ του 1ου Σταδίου έδωσαν ποσοστό ορθής ταξινόµησης 

στο t_set της τάξεως του 64.65% και στο v_set της τάξεως του 63.99% κατά µέσο 

όρο, ποσοστά που κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα µε εκείνα που προέκυψαν από τα 

ΠΝ∆ του σταδίου αυτού. 
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Πίνακας 8. Πίνακας αντικατάστασης αµινοξικών αποστάσεων 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 0 1,39 2,37 2,46 3,23 0,91 2,17 2,69 2,96 2,76 2,42 1,78 0,06 1,92 2,92 0,51 0,9 1,85 4,23 3,18 2,14 
2  0 3,48 3,26 2,24 2,22 2,56 1,63 3,27 1,65 1,46 2,83 1,33 2,48 3,06 1,84 1,45 0,86 3,34 2,38 2,25 
3   0 0,9 4,27 2,37 1,72 3,98 2,05 4,1 3,69 0,65 2,4 1,47 2,34 1,87 2,05 3,4 4,88 3,95 2,73 
4    0 3,59 2,78 0,96 3,39 1,14 3,53 3,13 0,85 2,48 0,84 1,45 2,06 1,83 2,97 4,08 3,22 2,36 
5     0 4,14 2,63 0,61 2,85 0,63 0,82 3,7 3,17 2,81 2,47 3,45 2,6 1,43 0,11 0,48 2,38 
6      0 2,78 3,6 3,54 3,67 3,34 1,96 0,97 2,48 3,58 0,85 1,7 2,76 5,13 4,08 2,78 
7       0 2,45 0,79 2,59 2,19 1,29 2,15 0,32 0,82 1,94 1,32 2,11 3,16 2,27 1,9 
8        0 2,84 0,14 0,29 3,37 2,62 2,57 2,49 2,95 2,14 0,85 1,72 0,86 2,17 
9         0 2,98 2,63 1,84 2,94 1,06 0,4 2,71 2,1 2,7 3,11 2,42 2,33 

10          0 0,41 3,49 2,7 2,7 2,62 3,04 2,25 0,91 1,73 0,94 2,25 
11           0 3,08 2,36 2,3 2,29 2,67 1,86 0,62 1,89 0,93 2,02 
12            0 1,8 0,99 2,04 1,31 1,4 2,76 4,39 3,42 2,26 
13             0 1,92 2,9 0,56 0,87 1,79 4,17 3,12 2,12 
14              0 1,13 1,65 1,12 2,13 3,42 2,48 1,88 
15               0 2,74 2,03 2,43 2,72 2,02 2,23 
16                0 0,89 2,15 4,38 3,33 2,15 
17                 0 1,42 3,5 2,45 1,78 
18                  0 2,51 1,52 1,96 
19                   0 1,06 3,13 
20                    0 2,32 
21                     0,5 
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2.3 .    Στάδιο  2  του  Συστήµατος  

2 .3 .1 .   Πιθανοτικά  Ν∆  

 

∆ύο πιθανοτικά Ν∆ χρησιµοποιούνται και στο 2ο Στάδιο του συστήµατός µας 

για την ταξινόµηση σε έλικα ή πτυχωτή επιφάνεια. Παρόµοια µε τα πιθανοτικά Ν∆ 

του 1ου Σταδίου, το ένα δέχεται ως είσοδο το κλασικό «παράθυρο» 13 και το άλλο το 

«παράθυρο» 23. Σε αυτό το στάδιο βεβαίως, οι είσοδοι προέρχονται από το 

προηγούµενο στάδιο, σε περίπτωση που το 1ο Στάδιο αποφανθεί ότι η αρχική είσοδος 

του συστήµατος είναι non-coil. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι το 2ο Στάδιο του 

συστήµατος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί και να λειτουργήσει µεµονωµένα σε 

περίπτωση που ζητείται η κατηγοριοποίηση ενός προβλήµατος σε έλικα ή πτυχωτή 

επιφάνεια. 

 

Όπως και στο προηγούµενο στάδιο του συστήµατος, για τα δύο αυτά Ν∆ 

χρησιµοποιήθηκε ως σύνολο εκπαίδευσης (tr_set) τα «παράθυρα» 13 ή 23 που 

προκύπτουν από τις πρωτεΐνες 1 έως 70 του γενικού συνόλου δεδοµένων, µε τη 

διαφορά όµως ότι σε αυτό το στάδιο τα «παράθυρα» εκπαίδευσης προέκυπταν µόνο 

από εκείνα τα κεντρικά αµινοξικά κατάλοιπα µε γνωστή δευτεροταγή δοµή έλικας ή 

πτυχωτής επιφάνειας. 

 

Ο έλεγχος που πραγµατοποιήσαµε για την εύρεση της βέλτιστης τιµής της 

παραµέτρου SPREAD και για τα δύο Ν∆, χρησιµοποιώντας ως σύνολο επαλήθευσης 

(v_set) τις πρωτεΐνες 71 έως 90 του συνόλου δεδοµένων, έδωσε τα αποτελέσµατα που 

φαίνονται στον Πίνακα 9. 
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Πίνακας 9. Απόδοση των ΠΝ∆ του 2ου Σταδίου στο σύνολο επαλήθευσης για τις 

διάφορες τιµές του SPREAD 

 

Prb_net_13  Prb_net_23 

Τιµή SPREAD Απόδοση  Τιµή SPREAD Απόδοση 

0.1 39.705  0.1 39.251 
0.2 64.265  0.2 63.868 

0.3 64.209  0.3 63.925 

0.4 64.152  0.4 63.925 

0.5 64.152  0.5 63.925 

0.6 64.152  0.6 63.868 

0.7 65.286  0.7 63.982 

0.8 67.045  0.8 64.606 

0.9 68.349  0.9 65.513 

1 66.648  1 67.158 
 

Με έντονη γραφή υποδεικνύονται οι τιµές του SPREAD που επιλέχθηκαν 

ως βέλτιστες για το κάθε ένα από τα πιθανοτικά Ν∆ του 2ου Σταδίου. Στη συνέχεια, 

ελέγξαµε την απόδοσή τους µεµονωµένα και στο σύνολο ελέγχου t_set (testing set), 

το οποίο αποτελείται από τις πρωτεΐνες 91 έως 110 του συνόλου δεδοµένων. Η 

απόδοση του Prb_net_13 σε αυτό το σύνολο ήταν 72.928 ενώ του Prb_net_23 ήταν 

69.397. 

 

2.3.2.  Ταξινοµητές  50 Κοντινότερων  Γειτόνων  
(50-ΚΓ )  

 

Χωρίς ουσιαστικές διαφορές στο σκεπτικό λειτουργίας σε σχέση µε τους 

αντίστοιχους ταξινοµητές του 1ου Σταδίου, οι ταξινοµητές 50-ΚΓ αυτού του σταδίου 

χρησιµοποιούν απλώς διαφορετικό σύνολο εκπαίδευσης. Το tr_set, αν και προκύπτει 
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από τις πρωτεΐνες 1 έως 70 του συνόλου δεδοµένων, όπως συµβαίνει και στο 1ο 

Στάδιο και βεβαίως για όλους τους ταξινοµητές του συστήµατος, περιέχει µόνο 

εκείνα τα «παράθυρα», στα οποία το κεντρικό αµινοξικό κατάλοιπο έχει δευτεροταγή 

δοµή έλικα ή πτυχωτή επιφάνεια. Κατά τα άλλα, τόσο η κωδικοποίηση όσο και ο 

τρόπος υπολογισµού των αποστάσεων και η εξαγωγή του αποτελέσµατος 

ακολουθούν το σκεπτικό και τη µεθοδολογία που αναλύθηκε στην παράγραφο 2.2.2. 

για τους αντίστοιχους ταξινοµητές του 1ου Σταδίου. 

 

Η έξοδος του 2ου Σταδίου, ταξινοµεί τελικά την είσοδο (που προέρχεται είτε 

από το 1ο Στάδιο είτε εισάγεται ως µεµονωµένο πρόβληµα) είτε σε έλικα είτε σε 

πτυχωτή επιφάνεια. 

 

Οι ταξινοµητές 50-ΚΓ του 2ου Σταδίου έδωσαν ποσοστό ορθής ταξινόµησης 

στο t_set της τάξεως του 72.55% και στο v_set της τάξεως του 70.28% κατά µέσο 

όρο, ποσοστά που κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα, ίσως λίγο αυξηµένα, µε εκείνα που 

προέκυψαν από τα ΠΝ∆ του σταδίου αυτού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 .  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Μετά τη σύνδεση των ταξινοµητών του κάθε σταδίου και την ολοκλήρωση 

της αρχιτεκτονικής του συστήµατος (βλέπε Σχήµα 27), χρησιµοποιήθηκαν τα σύνολα 

επαλήθευσης (v_set) και ελέγχου (t_set) για την εξαγωγή γενικών ποσοστών 

απόδοσης ανά στάδιο µε χρήση της συνάρτησης εύρεσης του ποσοστού ορθής 

ταξινόµησης (class_results) αλλά και υπολογισµός του δείκτη ακρίβειας τριών 

καταστάσεων Q3 (βλέπε και Ενότητα 1, Κεφάλαιο 2, Παράγραφο 2.1.) για τα δύο 

σύνολα αλλά και µεµονωµένα για κάθε πρωτεΐνη των συνόλων. Στο τέλος του 

παραρτήµατος παραθέτουµε τα αποτελέσµατα, βάσει του δείκτη Q3, που έχουν 

προκύψει από άλλες τεχνικές πρόβλεψης για τις συγκεκριµένες πρωτεΐνες ώστε να 

µπορεί να γίνει µία άµεση σύγκριση µεταξύ των αποτελεσµάτων. 

 

Πίνακας 10. Συνολικό ποσοστό ορθής ταξινόµησης ανά στάδιο για τα σύνολα 

ελέγχου και επαλήθευσης 

 

Σύνολο Επαλήθευσης (v_set)  

 Στάδιο 1:       65.327 

 Στάδιο 2:       72.159 

  

Σύνολο Ελέγχου (t_set)  

 Στάδιο 1:       66.089 

 Στάδιο 2:       74.294 
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Πίνακας 11. Ποσοστά ορθής ταξινόµησης ανά στάδιο και Q3 για κάθε µία από τις 

πρωτεΐνες του συνόλου επαλήθευσης 

 

Σύνολο Επαλήθευσης 

Ονοµασία πρωτεΐνης (# 
καταλοίπων) 

Ποσοστό ορθής 
ταξινόµησης στο 1ο 

Στάδιο 

Ποσοστό ορθής 
ταξινόµησης στο 2ο 

Στάδιο 
∆είκτης Q3 

1cthb-1-DOMAK (79) 51.90 60.00 39.24 
1ctm-2-DOMAK (60) 73.33 38.46 46.67 

1ctn-1-AS.1 (109) 71.56 75.00 60.55 

1ctn-3-AS.1 (73) 64.38 74.19 53.42 

1ctu-1-AUTO.1 (164) 62.81 75.95 51.22 

1ctu-2-AUTO.1 (130) 60.77 50.98 41.54 

1cxsa-4-AUTO.1 (158) 60.13 48.89 45.57 

1cyx-1-AUTO.1 (158) 74.05 62.35 53.80 

1daab-1-AS (119) 63.87 72.58 49.58 

1daab-2-AS (158) 67.09 60.92 45.57 

1dar-3-AS (35) 54.29 30.00 34.29 

1delb-2-AUTO.1 (119) 67.23 74.63 52.94 

1dfji-1-AUTO.1 (456) 60.97 78.51 50.88 

1dfnb-1-DOMAK (30) 60.00 16.67 26.67 

1dih-2-AS (110) 63.64 55.17 38.18 

1dik-1-AS.1 (241) 71.37 86.90 63.49 

1dik-2-AS.1 (130) 73.85 64.79 54.62 

1dik-3-AS.1 (144) 56.25 78.72 49.31 

1dik-4-AS.1 (354) 66.95 89.76 61.02 

1din-1-AS (233) 69.53 68.91 53.65 
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Σχήµα 27. Αρχιτεκτονική του συστήµατος πρόβλεψης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 .  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα ορθής ταξινόµησης καθώς και την 

αξιολόγηση βάσει του δείκτη Q3, βλέπουµε ότι κατά µέσο όρο το σύστηµα έδωσε 

ορθές προβλέψεις σε ποσοστό περίπου 50%. Παρά το γεγονός ότι οι προσδοκίες µας 

ήταν µεγαλύτερες, µπορούµε να κάνουµε ορισµένες παρατηρήσεις και να δώσουµε 

κάποιους πιθανούς τρόπους βελτίωσης της απόδοσης του συστήµατος. 

 

Κατά τη γνώµη µας, η βασική αδυναµία του συστήµατος κρύβεται στο 1ο 

Στάδιο πρόβλεψης. Τα ποσοστά ορθής ταξινόµησης µίας εισόδου σε coil ή non-coil 

είδαµε ότι δεν ξεπέρασαν κατά µέσο όρο το 66%, γεγονός που αποτελεί µειονέκτηµα 

αφού θα µπορούσαµε να πούµε ότι το 1ο Στάδιο είναι ίσως σηµαντικότερο για την 

τελική έκβαση της πρόβλεψης. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις το ποσοστό ορθής 

ταξινόµησης του 1ου Σταδίου ξεπέρασε εκείνο του 2ου και αυτό παρατηρήθηκε κατά 

βάση στις µικρές πρωτεΐνες. Θα µπορούσαµε συνεπώς να θέσουµε, ως σκέψη για 

µελλοντική βελτίωση του συστήµατος, την ανάγκη εύρεσης κάποιου περισσότερο 

αξιόπιστου τρόπου ταξινόµησης της αρχικής εισόδου σε coil ή non-coil. Ένα 

πρόβληµα, η βελτίωση του οποίου θα µπορούσε πιστεύουµε να δώσει καλύτερα 

συνολικά αποτελέσµατα απόδοσης για το σύστηµά µας. 

 

Η βασικότερη προσδοκία µας όµως που δεν πραγµατοποιήθηκε, ήταν το 

γεγονός ότι οι ταξινοµητές 50-ΚΓ απέδωσαν σε επίπεδα παρόµοια µε τα ΠΝ∆, αν και 

εµείς αναµέναµε αρκετά υψηλότερες αποδόσεις, έχοντας στο νου τις αποδόσεις 

τέτοιων ταξινοµητών κατά τη χρήση τους σε άλλα συστήµατα πρόβλεψης χωρίς 

ιδιαίτερες αλλαγές στον τρόπο υλοποίησής τους. Ίσως η χρήση κάποιων 
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διαφορετικών πινάκων αντικατάστασης για τις τιµές των αµινοξικών αποστάσεων να 

αποτελεί έναν επιπλέον έλεγχο για τις δυνατότητες πιθανής βελτίωσης. 

 

Τέλος, σε ό,τι αφορά το εναλλακτικό «παράθυρο» εισόδου που 

χρησιµοποιήσαµε, το οποίο προέκυψε από τη χρήση του ΓΑ, είναι δυνατή η 

περαιτέρω διερεύνηση ενός µεγαλύτερου χώρου δεδοµένων για την εύρεση 

καλύτερων, πιθανώς, αποτελεσµάτων. Αποτελέσµατα, τα οποία θα πρέπει βεβαίως να 

ελεγχθούν σε αυτό ή σε άλλα συστήµατα πρόβλεψης. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

Βασιζόµενοι στα έως σήµερα επιτεύγµατα του πεδίου της πρόβλεψης και 

αναγνωρίζοντας ότι το συγκεκριµένο πρόβληµα έχει απασχολήσει τους ερευνητές για 

αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, ο σκοπός µας δεν ήταν να εισάγουµε µία εντελώς 

νέα µέθοδο και να προσπαθήσουµε να ξεκινήσουµε εκ του µηδενός, αφενός διότι ο 

γενικότερος σκοπός της έρευνας δεν αποτελεί, κατά τη γνώµη µας, πεδίο 

ανταγωνισµού και ευρεσιτεχνίας αλλά συνεργασίας και συναδελφικότητας, και 

αφετέρου διότι οι ανακαλύψεις και οι επιτυχίες των επιστηµόνων στη διάρκεια του 

χρόνου είναι πολύ σηµαντικές και θα ήταν ψέµα εάν δεν αναγνωρίζαµε ότι ήταν 

υπερπολύτιµες κατά την ενασχόλησή µας µε το συγκεκριµένο πεδίο και εξαιρετικά 

βοηθητικές για την ολοκλήρωση του συστήµατος που σχεδιάσαµε. Είναι επίσης 

πιστεύουµε σκόπιµο να υπογραµµίσουµε τα κίνητρα ανθρωπιστικής χροιάς, πέραν 

του επιστηµονικού ενδιαφέροντος, που µας οδήγησαν στην ενασχόληση µε το 

συγκεκριµένο αντικείµενο και γενικότερα µε τον τοµέα της Βιοϊατρικής, κίνητρα τα 

οποία, κατά τη γνώµη µας, θα πρέπει να αποτελούν κινητήριους µοχλούς για τη 

γενικότερη πρόοδο του αντικειµένου σε κάθε επίπεδο έρευνας. 
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Παράρτηµα  

Στο παρόν Παράρτηµα παρουσιάζεται το µεγαλύτερο µέρος του κώδικα που 

αναπτύχθηκε για την υλοποίηση του συστήµατος στα πλαίσια της παρούσης 

διπλωµατικής εργασίας. Παραθέτουµε τον κώδικα των συναρτήσεων που 

αναπτύχθηκαν για την υλοποίηση του Γενετικού Αλγόριθµου για την επιλογή του 

βέλτιστου «παραθύρου» εισόδου, την υλοποίηση του Πιθανοτικού Ν∆ και των 

ταξινοµητών k-κοντινότερων γειτόνων, καθώς και για την υλοποίηση του σχήµατος 

ψηφοφορίας µε χρήση του κανόνα πλειοψηφίας και µέσου όρου µε βάρη. 

 

% ανάπτυξη συνάρτησης ποιότητας (fitness function) για την εύρεση του βέλτιστου 
% "παραθύρου" εισόδου µέσω της εκτέλεσης του Γενετικού Αλγορίθµου. Στην 
% παρακάτω συνάρτηση ffun ζητείται η µεγιστοποίηση της παραµέτρου rate, η οποία 
% αποτελεί τη βασική παράµετρο στην εκτέλεση του ΓΑ.  

function rate=ffun(weights) 
 

a=1;b=1;c=1; 
all_data_nums=importdata('all_data_nums.mat');      % εισαγωγή του συνόλου 

% δεδοµένων 
x1=floor(weights(1)); 
x2=floor(weights(2)); 
x3=floor(weights(3)); 
x4=floor(weights(4)); 
y1=floor(weights(5)); 
y2=floor(weights(6)); 
y3=floor(weights(7)); 
y4=floor(weights(8)); 

sum=0; 
for i=1:15        % αριθµός πρωτεϊνών για τις οποίες εκτελείται η συνάρτηση και ο 

% υπολογισµός του rate 
    tmp1=all_data_nums{i,1}; 
    tmp2=all_data_nums{i,2}; 
    W=zeros(1,70); 
    U=TwOnes(W); 
    V=[tmp1,U];     % προσθήκη πίνακα µε στοιχεία «21» στα άκρα της πρωτεΐνης 
    for j=1:length(tmp1) 
        tmp3=circshift(V,[0 x1+x2+y1+y2+7-j]); 
        if tmp2(j)= =1 
            A(a,:)=tmp3(1:x1); 
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            B(a,:)=tmp3(x1+y1+1:x1+x2+y1); 
            C(a,:)=tmp3(x1+x2+y1+y2+1:x1+x2+y1+y2+13); 
            D(a,:)=tmp3(x1+x2+y1+y2+y3+14:x1+x2+x3+y1+y2+y3+13); 
            E(a,:)=tmp3(x1+x2+x3+y1+y2+y3+y4+14:x1+x2+x3+x4+y1+y2+y3+y4+13); 
            Helices=[A,B,C,D,E];    % πίνακας όλων των παραθύρων µε κεντρική δοµή 

    % έλικας 
            a=a+1; 
            elseif tmp2(j)= =2 
            F(b,:)=tmp3(1:x1); 
            G(b,:)=tmp3(x1+y1+1:x1+x2+y1); 
            H(b,:)=tmp3(x1+x2+y1+y2+1:x1+x2+y1+y2+13); 
            I(b,:)=tmp3(x1+x2+y1+y2+y3+14:x1+x2+x3+y1+y2+y3+13); 
            J(b,:)=tmp3(x1+x2+x3+y1+y2+y3+y4+14:x1+x2+x3+x4+y1+y2+y3+y4+13); 
            Strands=[F,G,H,I,J];       % πίνακας όλων των παραθύρων µε κεντρική δοµή 

    % β-πτυχωτής επιφάνειας 
            b=b+1; 
        else 
            K(c,:)=tmp3(1:x1); 
            L(c,:)=tmp3(x1+y1+1:x1+x2+y1); 
            M(c,:)=tmp3(x1+x2+y1+y2+1:x1+x2+y1+y2+13); 
            N(c,:)=tmp3(x1+x2+y1+y2+y3+14:x1+x2+x3+y1+y2+y3+13); 
           O(c,:)=tmp3(x1+x2+x3+y1+y2+y3+y4+14:x1+x2+x3+x4+y1+y2+y3+y4+13); 
            Coils=[K,L,M,N,O];       % πίνακας όλων των παραθύρων µε µη κανονική 

    % κεντρική δοµή 
            c=c+1; 
        end 
    end 
end 
    s=size(Helices,1); 
    t=size(Strands,1); 
    u=size(Coils,1); 
    for n=1:s 
        for k=1:t 
            for m=1:13+x1+x2+x3+x4 
                p=abs(Helices(n,m)-Strands(k,m)); 
                if p= =0 
                else 
                   sum=sum+1; 
                end 
                 
            end 
        end 
    end 
    for n=1:s 
        for l=1:u 
            for m=1:13+x1+x2+x3+x4 
                q=abs(Helices(n,m)-Coils(l,m)); 
                if q= =0 
                else 
                    sum=sum+1; 
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                end 
            end 
        end 
    end 
    for k=1:t 
        for l=1:u 
            for m=1:13+x1+x2+x3+x4 
                r=abs(Strands(k,m)-Coils(l,m)); 
                if r= =0 
                else 
                    sum=sum+1; 
                end 
                 
            end 
        end 
         
    end 
    rate=sum/(13+x1+x2+x3+x4);       % άθροισµα των αριθµητικών διαφορών / 

% προκύπτον µήκος παραθύρου (για λόγους 
% κανονικοποίησης) 

 
 
 
% εντολές που χρησιµοποιήσαµε για την εκτέλεση του Γενετικού Αλγορίθµου µε τις  
% παραµέτρους που επιλέξαµε 
 

options=foptions;  % δίνονται οι τιµές default 

options(11)=50;  % ορίζεται το µέγεθος του πληθυσµού 

options(12)=0.9;  % ορίζεται η πιθανότητα διασταύρωσης 

options(13)=0.03;  % ορίζεται η πιθανότητα µετάλλαξης 

options(14)=15;  % ορίζεται ο µέγιστος αριθµός γενεών 

vlb=[0 0 0 0 0 0 0 0];  % πίνακας-γραµµή µε τις ελάχιστες τιµές των στοιχείων  
% για τα οποία αναζητείται η βέλτιστη λύση 

vub=[6 6 6 6 10 10 10 10]; % πίνακας-γραµµή µε τις µέγιστες τιµές των στοιχείων  
% για τα οποία αναζητείται η βέλτιστη λύση 

bits=[16 16 16 16 16 16 16 16]; % πίνακας-γραµµή µε µέγεθος όσο τα vlb, vub 

[weights,stats,options,bf,fgen,lgen]=genetic('ffun',[ ],options,vlb,vub,bits); 

 
 
 
% συνάρτηση µετατροπής πίνακα σε κατάλληλη δυαδική µορφή για χρήση στο 
% πιθανοτικό Ν∆ που χρησιµοποιήσαµε 
 
function A=dectobin21(B) 
 
[m,n]=size(B); 
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A=zeros(m,n*21); 
for i=1:m 
    k=0; 
    for j=1:n 
        A(i,B(i,j)+k)=1; 
        k=k+21; 
    end 
end 
 
 
 
% συνάρτηση εύρεσης του ποσοστού ορθής ταξινόµησης  
% (PercentCorrectClassification) για το σύνολο εξόδου OUTPUTS ενός  
% ταξινοµητή σε σχέση µε το σύνολο TARGETS των πραγµατικών ταξινοµήσεων 
 
function PercentCorrectClassification=class_results(OUTPUTS,TARGETS); 
 
[m,n]=size(OUTPUTS); 
k=0; 
for i=1:n 
    if OUTPUTS(1,i)= =TARGETS(1,i) 
        k=k+1; 
    end 
end 
PercentCorrectClassification=(k/n)*100; 
 
 
 
% συνάρτηση για τη δηµιουργία όλων των «παραθύρων» µήκους 13 για τις πρωτεΐνες 
% i του συνόλου δεδοµένων all_data_nums και την αποθήκευσή τους σε πίνακα µαζί 
% µε την αντίστοιχη δευτεροταγή δοµή του κεντρικού αµινοξέος κάθε «παραθύρου» 
% (κωδικοποιηµένη σε 1(coil) ή 0(noncoil)) για χρήση στο πιθανοτικό Ν∆ του 1ου 

% σταδίου (ταξινόµηση coil-noncoil) (ο κώδικας αυτός χρησιµοποιήθηκε αυτούσιος 
% για τη δηµιουργία του συνόλου εκπαίδευσης και µε µικρές παραλλαγές για τη 
% δηµιουργία άλλων συνόλων για την εξαγωγή αποτελεσµάτων από ολόκληρο το 
% σύστηµα πρόβλεψης) 
 
a=1; 
all_data_nums=importdata('all_data_nums.mat'); 
for i=1:70        % για ποιες πρωτεΐνες θα εκτελεστεί η συνάρτηση % 
    tmp1=all_data_nums{i,1}; 
    tmp2=all_data_nums{i,2}; 
    W=zeros(1,6); 
    U=TwOnes(W); 
    V=[tmp1,U];       % προσθήκη πίνακα µε στοιχεία «21» στα άκρα της 
    for j=1:length(tmp1) % πρωτεΐνης 
        tmp3=circshift(V,[0 7-j]); 
        if tmp2(j)= =3 
        c=1; 
    else 
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        c=0; 
    end 
    B(a,:)=[dectobin21(tmp3(1:13)),c]; 
    a=a+1; 
    end 
end 
 
WINDOWS=B'; 
 
 
 
% συνάρτηση για τη δηµιουργία όλων των «παραθύρων» µήκους 23 (µε ενδιάµεσα 
% κενά διαστήµατα) για τις πρωτεΐνες i του συνόλου δεδοµένων all_data_nums και 
% την αποθήκευσή τους σε πίνακα µαζί µε την αντίστοιχη δευτεροταγή δοµή του 
% κεντρικού αµινοξέος κάθε «παραθύρου» (κωδικοποιηµένη σε 1(coil) ή 0(noncoil)) 
% για χρήση στο πιθανοτικό Ν∆ του 1ου σταδίου (ταξινόµηση coil-noncoil) (ο 
% κώδικας αυτός χρησιµοποιήθηκε αυτούσιος για τη δηµιουργία του συνόλου 
% εκπαίδευσης και µε µικρές παραλλαγές για τη δηµιουργία άλλων συνόλων για την 
% εξαγωγή αποτελεσµάτων από ολόκληρο το σύστηµα πρόβλεψης) 
 
a=1; 
all_data_nums=importdata('all_data_nums.mat'); 
for i=1:70        % για ποιες πρωτεΐνες θα εκτελεστεί η συνάρτηση % 
    tmp1=all_data_nums{i,1}; 
    tmp2=all_data_nums{i,2}; 
    W=zeros(1,20); 
    U=TwOnes(W); 
    V=[tmp1,U];       % προσθήκη πίνακα µε στοιχεία «21» στα άκρα της 
    for j=1:length(tmp1) % πρωτεΐνης 
        tmp3=circshift(V,[0 14-j]); 
        if tmp2(j)= =3 
        c=1; 
    else 
        c=0; 
    end 
    B(a,:)=[tmp3(1:2),tmp3(4:20),tmp3(23:26),c]; 
    a=a+1; 
    end 
    [m,n]=size(B); 
    C=B(1:m,1:n-1); 
    D=B(1:m,n:n); 
 
WINDOWS =[dectobin21(C),D]'; 
 
 
 
% συνάρτηση για τη δηµιουργία όλων των «παραθύρων» µήκους 13 (µε ενδιάµεσα 
% κενά διαστήµατα) για τις πρωτεΐνες i του συνόλου δεδοµένων all_data_nums και 
% την αποθήκευσή τους σε πίνακα µαζί µε την αντίστοιχη δευτεροταγή δοµή του 
% κεντρικού αµινοξέος κάθε «παραθύρου» (κωδικοποιηµένη σε 1(helix) ή 0(sheet)) 
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% για χρήση στο πιθανοτικό Ν∆ του 2ου σταδίου (ταξινόµηση helix-sheet) (ο κώδικας 
% αυτός χρησιµοποιήθηκε αυτούσιος για τη δηµιουργία του συνόλου εκπαίδευσης 
% και µε παραλλαγές για τη δηµιουργία άλλων συνόλων για την εξαγωγή 
% αποτελεσµάτων από ολόκληρο το σύστηµα πρόβλεψης) 
 
a=1; 
all_data_nums=importdata('all_data_nums.mat'); 
for i=1:70        % για ποιες πρωτεΐνες θα εκτελεστεί η συνάρτηση % 
    tmp1=all_data_nums{i,1}; 
    tmp2=all_data_nums{i,2}; 
    W=zeros(1,6); 
    U=TwOnes(W); 
    V=[tmp1,U];       % προσθήκη πίνακα µε στοιχεία «21» στα άκρα της 
    for j=1:length(tmp1) % πρωτεΐνης 
        tmp3=circshift(V,[0 7-j]); 
        if tmp2(j)= =3 
        else 
        B(a,:)=[tmp3(1:13),tmp2(j)]; 
        a=a+1; 
    end 
    end 
    [m,n]=size(B); 
    C=B(1:m,1:n-1); 
    D=B(1:m,n:n); 
    for k=1:m 
        if D(k)= =2 
            D(k)=0; 
        end 
    end 
end 
WINDOWS =[dectobin21(C),D]'; 
 
 
 
% συνάρτηση για τη δηµιουργία όλων των «παραθύρων» µήκους 23 (µε ενδιάµεσα 
% κενά διαστήµατα) για τις πρωτεΐνες i του συνόλου δεδοµένων all_data_nums και 
% την αποθήκευσή τους σε πίνακα µαζί µε την αντίστοιχη δευτεροταγή δοµή του 
% κεντρικού αµινοξέος κάθε «παραθύρου» (κωδικοποιηµένη σε 1(helix) ή 0(sheet)) 
% για χρήση στο πιθανοτικό Ν∆ του 2ου σταδίου (ταξινόµηση helix-sheet) (ο κώδικας 
% αυτός χρησιµοποιήθηκε αυτούσιος για τη δηµιουργία του συνόλου εκπαίδευσης 
% και µε παραλλαγές για τη δηµιουργία άλλων συνόλων για την εξαγωγή 
% αποτελεσµάτων από ολόκληρο το σύστηµα πρόβλεψης) 
 
a=1; 
all_data_nums=importdata('all_data_nums.mat'); 
for i=1:70        % για ποιες πρωτεΐνες θα εκτελεστεί η συνάρτηση % 
    tmp1=all_data_nums{i,1}; 
    tmp2=all_data_nums{i,2}; 
    W=zeros(1,20); 
    U=TwOnes(W); 
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    V=[tmp1,U];       % προσθήκη πίνακα µε στοιχεία «21» στα άκρα της 
    for j=1:length(tmp1) % πρωτεΐνης 
        tmp3=circshift(V,[0 14-j]); 
        if tmp2(j)= =3 
        else 
        B(a,:)=[tmp3(1:2),tmp3(4:20),tmp3(23:26),tmp2(j)]; 
        a=a+1; 
    end 
    end 
    [m,n]=size(B); 
    C=B(1:m,1:n-1); 
    D=B(1:m,n:n); 
    for k=1:m 
        if D(k)= =2 
            D(k)=0; 
        end 
    end 
end 
WINDOWS =[dectobin21(C),D]'; 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συναρτήσεις δηµιουργίας των «παραθύρων» που παρατίθενται 
παραπάνω, χρησιµοποιήθηκαν και για τους ταξινοµητές των 50-ΚΓ (αντίστοιχα για 
κάθε στάδιο και για κάθε είδος (µήκος) «παραθύρου»), χωρίς να πραγµατοποιείται 
όµως δυαδική κωδικοποίηση των αµινοξέων. 
 
 
 
% δηµιουργία πιθανοτικού Ν∆ (Prb_net) µε σύνολο εκπαίδευσης το tr_set (training 
% set) 
 
tr_set=WINDOWS;  % WINDOWS = το κατά περίπτωση σύνολο 

% εκπαίδευσης 
[m,n]=size(tr_set); 
tr_inputs=tr_set(1:(m-1),1:n); 
tr_targets=tr_set(m:m,1:n); 
 
for i=1:n 
    Tc(1,i)=tr_targets(1,i)+1; 
end 
 
T=ind2vec(Tc); 
 
SPREAD_VALUES=[0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1]; 
 
j=x;     % x ανάλογα µε την τιµή του SPREAD που βρέθηκε ως 
    % βέλτιστη  
SPREAD=SPREAD_VALUES(1,j); 
 
Prb_net=newpnn(tr_inputs,T,SPREAD); 
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% έλεγχος απόδοσης του πιθανοτικού Ν∆ (Prb_net) στο σύνολο επαλήθευσης v_set 
% (validation set) 
 
v_set=WINDOWS;  % WINDOWS = το κατά περίπτωση σύνολο 

% επαλήθευσης 
[m,n]=size(v_set); 
v_inputs=v_set(1:(m-1),1:n); 
v_targets=v_set(m:m,1:n); 
 
for i=1:n 
Y=sim(Prb_net,v_inputs(1:(m-1),i)); 
Yc(1,i)=vec2ind(Y); 
end 
 
for i=1:n 
    Prb_Results(1,i)=Yc(1,i)-1; 
end 
 
PercentCorrectClassification=class_results(Prb_Results,v_targets); 
 
 
 
% εύρεση του ποσοστού ορθής ταξινόµησης µε χρήση του ταξινοµητή των k- 
% κοντινότερων γειτόνων, χρήση κατάλληλων βαρών, αριθµό κοντινότερων γειτόνων 
% το neighbors και πίνακα αντικατάστασης τον AADistances για το σύνολο c_set 
% µε σύνολο εκπαίδευσης το tr_set  
 
function [knn_results]=knn(tr_set,neighbors,c_set); 
 
AADistances=importdata('AADistances.mat'); 
 
[m,n]=size(tr_set); 
tr_inputs=tr_set(1:(m-1),1:n); 
tr_targets=tr_set(m:m,1:n); 
 
[w,z]=size(c_set); 
c_inputs=c_set(1:(w-1),1:z); 
c_targets=c_set(w,1:z); 
 
for q=1:z 
    candidate=c_inputs(1:(w-1),q); 
    k=size(candidate,1); 
 
 
dists=zeros(n,1); 
for j=1:n 
    for i=1:k 
        dists(j,1)=dists(j,1)+AADistances(candidate(i),tr_inputs(i,j)); 
    end 
end 
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[A,IX]=sort(dists); 
sorted_dists=[A,IX]; 
 
[x,y]=size(sorted_dists); 
for i=1:x 
    if sorted_dists(i,1)==0 
        sorted_dists(i,1)==0.01; 
    end 
end 
 
weighted_results=zeros(1,2); 
    for j=1:neighbors 
        if tr_targets(1,sorted_dists(j,2))==1 
            weighted_results(1,1)=weighted_results(1,1)+1/sorted_dists(j,1); 
        else weighted_results(1,2)=weighted_results(1,2)+1/sorted_dists(j,1); 
        end 
    end 
    if weighted_results(1,1)>weighted_results(1,2) 
        knn_results(1,q)=1; 
    else knn_results(1,q)=0; 
    end 
     
end 
 
PercentCorrectClassification=class_results(knn_results,c_targets); 
 
 
 
% υπολογίζονται για το σύστηµα πρόβλεψης οι έξοδοι και των τεσσάρων 
% ταξινοµητών ανά στάδιο (2 πιθανοτικά Ν∆ και 2 ταξινοµητές 50-ΚΓ ανά στάδιο), 
% εξάγεται το τελικό αποτέλεσµα µε χρήση βαρών και υπολογίζεται το συνολικό 
% ποσοστό ορθής ταξινόµησης ανά στάδιο (η προσθήκη των αριθµών 1 και 2 
% µπροστά από ονοµασίες αποτελεσµάτων ή πιθανοτικών Ν∆, π.χ. 1_knn_results_13 
% ή 2_ knn_results_13, είναι ενδεικτική, αφορά το στάδιο του συστήµατος -  
% 1=coil-noncoil, 2=helix-sheet - και χρησιµοποιείται εδώ απλά και µόνο για λόγους 
% σαφήνειας και κατανόησης 
 
[1_knn_results_13]=knn(1_knn_13_tr_set,50,1_knn_input_query_13); 
 
[1_knn_results_23]=knn(1_knn_23_tr_set,50,1_knn_input_query_23); 
 
v1_set=1_PNN_ input_query_13; 
[k,l]=size(v1_set); 
v1_inputs=v1_set(1:(k-1),1:l); 
v1_targets=v1_set(k:k,1:l); 
 
for i=1:l 
Y=sim(1_Prb_net_13,v1_inputs(1:(k-1),i)); 
Yc(1,i)=vec2ind(Y); 
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end 
 
for i=1:l 
    1_Prb_Results_13(1,i)=Yc(1,i)-1; 
end 
 
v2_set= 1_PNN_ input_query_23; 
[m,n]=size(v2_set); 
v2_inputs=v2_set(1:(m-1),1:n); 
 
for i=1:n 
Y=sim(1_Prb_net_23,v2_inputs(1:(m-1),i)); 
Yc(1,i)=vec2ind(Y); 
end 
 
for i=1:n 
    1_Prb_Results_23(1,i)=Yc(1,i)-1; 
end 
 
for i=1:n 
    RESULTS_1(1,i)=1_knn_results_13(1,i); 
    RESULTS_1(2,i)=1_knn_results_23(1,i); 
    RESULTS_1(3,i)=1_Prb_Results_13(1,i); 
    RESULTS_1(4,i)=1_Prb_Results_23(1,i); 
end 
 
sum_1=0.6474+0.6324+0.6255+0.6043; 
weights_1=[0.6474/sum_1 0.6324/sum_1 0.6255/sum_1 0.6043/sum_1]; 
 
votes_1=zeros(2,n); 
for i=1:n 
    for j=1:4 
        if RESULTS_1(j,i)= =1 
            votes_1(1,i)=votes_1(1,i)+weights_1(1,j); 
        else 
            votes_1(2,i)=votes_1(2,i)+weights_1(1,j); 
        end 
    end 
end 
 
FINAL_RESULTS_1=zeros(1,n); 
for i=1:n 
    if votes_1(1,i)>votes_1(2,i) 
        FINAL_RESULTS_1(1,i)=1; 
    else 
        FINAL_RESULTS_1(1,i)=0; 
    end 
end 
 
PercentCorrectClassification_1=class_results(FINAL_RESULTS_1,v1_targets); 
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a=1; 
for i=1:n 
    if FINAL_RESULTS_1(1,i)= =0 
        PROCEED(1,a)=i; 
        a=a+1; 
    end 
end 
 
b=1; 
for i=1:length(PROCEED) 
    if input_targets(1,PROCEED(i))= =3 
    else 
    v2_targets(1,b)= input_targets(1,PROCEED(i)); 
    FProceed(1,b)=PROCEED(1,i); 
    b=b+1; 
    end 
end 
 
for i=1:length(v2_targets) 
    if v2_targets(1,i)= =2 
    v2_targets(1,i)=0; 
    end 
end 
    
[w,z]=size(FProceed); 
for i=1:z 
2_knn_input_query_13(1:14,i)=1_knn_input_query_13(1:14,FProceed(i)); 
2_knn_input_query_23(1:24,i)=1_knn_ input_query _23(1:24,FProceed(i)); 
2_PNN_input_query_13(1:274,i)= 1_PNN_input_query_13(1:274,FProceed(i)); 
2_PNN_input_query_23(1:484,i)= 1_PNN_input_query_23(1:484,FProceed(i)); 
end 
 
[2_knn_results_13]=knn(2_knn_13_tr_set,50,2_knn_input_query_13); 
 
[2_knn_results_23]=knn(2_knn_23_tr_set,50,2_knn_input_query_23); 
 
v3_set=2_PNN_input_query_13; 
[k,l]=size(v3_set); 
v3_inputs=v3_set(1:(k-1),1:l); 
 
for i=1:l 
Y=sim(2_Prb_net_13,v3_inputs(1:(k-1),i)); 
Yc(1,i)=vec2ind(Y); 
end 
 
for i=1:l 
    2_Prb_Results_13(1,i)=Yc(1,i)-1; 
end 
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v4_set=2_PNN_input_query_23; 
[m,n]=size(v4_set); 
v4_inputs=v4_set(1:(m-1),1:n); 
 
for i=1:n 
Y=sim(2_Prb_net_23,v4_inputs(1:(m-1),i)); 
Yc(1,i)=vec2ind(Y); 
end 
 
for i=1:n 
    2_Prb_Results_23(1,i)=Yc(1,i)-1; 
end 
 
for i=1:n 
    RESULTS_2(1,i)=2_knn_results_13 (1,i); 
    RESULTS_2(2,i)=2_knn_results_23 (1,i); 
    RESULTS_2(3,i)=2_Prb_Results_13 (1,i); 
    RESULTS_2(4,i)=2_Prb_Results_23 (1,i); 
end 
 
sum_2=0.7119+0.6937+0.6835+0.6716; 
weights_2=[0.7119/sum_2 0.6937/sum_2 0.6835/sum_2 0.6716/sum_2]; 
 
votes_2=zeros(2,n); 
for i=1:n 
    for j=1:4 
        if RESULTS_2(j,i)==1 
            votes_2(1,i)=votes_2(1,i)+weights_2(1,j); 
        else 
            votes_2(2,i)=votes_2(2,i)+weights_2(1,j); 
        end 
    end 
end 
 
FINAL_RESULTS_2=zeros(1,n); 
for i=1:n 
    if votes_2(1,i)>votes_2(2,i) 
        FINAL_RESULTS_2(1,i)=1; 
    else 
        FINAL_RESULTS_2(1,i)=0; 
    end 
end 
 
PercentCorrectClassification_2=class_results(FINAL_RESULTS_2,v2_targets); 
 
 
 
% Πίνακας µε τα αποτελέσµατα απόδοσης (δείκτης Q3) διάφορων γνωστών 
% συστηµάτων πρόβλεψης για τις πρωτεΐνες του συνόλου επαλήθευσης 
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Ονοµασία PHD DSC PRED MUL NNSSP Zpred CONS 

1cthb-1-DOMAK 59.4 68.3 55.7 59.4 59.4 59.4 59.4 
1ctm-2-DOMAK 81.6 68.3 61.6 65.0 65.0 43.3 71.6 

1ctn-1-AS.1 80.7 80.7 71.5 61.4 75.2 58.7 78.9 

1ctn-3-AS.1 60.2 67.1 58.9 58.9 61.6 54.7 71.2 

1ctu-1-AUTO.1 59.7 57.9 60.9 51.2 69.5 57.3 62.2 

1ctu-2-AUTO.1 56.1 50.0 66.1 48.4 63.8 55.3 58.4 

1cxsa-4-AUTO.1 74.6 74.6 72.1 77.2 75.9 73.4 77.8 

1cyx-1-AUTO.1 76.5 72.1 72.7 60.7 64.5 64.5 76.5 

1daab-1-AS 73.9 66.3 73.9 69.7 76.4 71.4 75.6 

1daab-2-AS 77.2 49.3 68.3 65.8 69.6 62.6 71.5 

1dar-3-AS 42.8 45.7 42.8 54.2 51.4 42.8 42.8 

1delb-2-AUTO.1 62.1 58.8 62.1 63.0 71.4 45.3 68.0 

1dfji-1-AUTO.1 55.0 56.3 56.3 54.6 71.4 41.4 60.9 

1dfnb-1-DOMAK 83.3 56.6 46.6 56.6 56.6 56.6 76.6 

1dih-2-AS 76.3 70.9 71.8 60.9 69.0 70.0 76.3 

1dik-1-AS.1 70.5 74.2 74.6 65.5 74.2 62.2 75.9 

1dik-2-AS.1 62.3 49.2 59.2 47.6 68.4 50.7 60.0 

1dik-3-AS.1 59.7 54.8 59.7 50.0 68.0 51.3 58.3 

1dik-4-AS.1 59.3 69.7 75.1 52.2 62.7 53.6 63.8 

1din-1-AS 81.1 79.8 75.1 73.8 76.8 72.1 80.6 
 


