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Съкращения

API application programming interface.

MRO method resolution order.

NGS next-generation sequencing.

SNP single nucleotide polymorphism.

база нуклеотидна база.

ИИ изкуствен интелект.

ИНМ изкуствена невронна мрежа.

ППИ приложно-програмен интерфейс.

СГ случайна гора.
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Речник на термините

de novo секвениране

Секвениране на даден геном за пръв път.

k-мер (k-mer)

Подниз на символен низ, който има дължина k и се използва за ускоряване на

процеса на търсене в изчислителната геномика.

аминокиселина (aminoacid)

Органично съединение, което е основна част от веригите на протеините. В из-

числителната протеомика се обозначават с буква избрана от 20-буквена азбука,

и секвенциите се подлагат на изследвания подобни на тези от геномиката.

ансамблов метод на обучение (ensemble method, ensemble learning)

Методи на машинното самообучение, които прилагат едновременно няколко

различни модела на самообучение с цел постигане на по-добър резултат.

асемблиране (assembly)

Процес, при който къси прочити се съединяват, за да бъдат открити по-дълги

последователности от секвенираните ДНК или РНК вериги.

булева мрежа (boolean network)

Модел, който представя експресията на гените като булеви променливи, чиито

взаимозависимости са описани с булеви функции. Променливите са върхове в

мрежа, чиято топология се определя от това между кои гени моделът предсказва

пряка зависимост.
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ген (gene)

Основен носител на генетична информация, представляваща група от нуклеоти-

ди, която кодира протеин.

генна експресия (gene expression)

Процес на биологическо изразяване (проява) на информацията съдържана в да-

ден ген, при който тя се преобразува в неговия краен продукт – най-често даден

протеин.

генна регулаторна мрежа (gene regulatory network)

Слабо изследвано непряко биохимично взаимодействие между група гени, при

което те взаимно регулират степента на генната си експресия, образувайки слож-

на мрежа за сигнализация. Често се моделира с помощта на различни математи-

чески модели (като булеви мрежи) или стохастични модели.

геномика (Genomics)

Дял от генетиката, който използва цифровите данни получени след процеса на

секвениране и прилага методи на биоинформатиката за анализа им.

делеция (deletion)

Изтриване на единична база или аминокиселина, или последователност от бази

или аминокиселини.

ДНК (DNA)

Дезоксирибонуклеинова киселина – макромолекула, която служи за съхранение

и пренос на генетична информация.

дърво на решенията (decision tree)

Дърво, което спомага за взимането на решенията, като предлага прости правила

за избор на път във всяко от разклоненията си. Използват се в изкуствения инте-

лект, където съществуват алгоритми за самообучение строящи такива дървета.
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еволюция (evolution)

Процес на развитие на биологичните организми, при който наследените от тях

характеристики се променят постепенно с всяка генерация.

изчислително изследване (in silico research)

Научно изследване, което се извършва с помощта на компютър. Може да включ-

ва извършване на изчислителен анализ върху данни събрани от експеримент

извършен в естествена среда, или извършване на компютърни симулации на ес-

тествена среда.

инсерция (insertion)

Вмъкване на единична база или аминокиселина, или последователност от бази

или аминокиселини.

интервал (gap)

Незначещ символ вмъкнат в генетична последователност при процеса на съпос-

тавяне, за да бъдат подравнени региони съвпадащи с региони в други генетични

последователности. Интервалите съответстват на делеции в секвенцията, инсер-

ции в останалите секвенции или на регион, който не е бил секвениран.

кеш (cache)

Кеш в информатиката означава структура от данни в компютърната памет, или

физическа памет (кеш-памет), която съхранява избрани данни, за да бъдат те

бързо достъпни при бъдещи запитвания.

контиг (contig)

Структура от припокриващи се ДНКфрагменти, получена при процеса на асемб-

лиране, която представлява дадена по-дълга последователност от бази. Тя е меж-

динен етап между кратките фрагменти и цялата генетична последователност. От

contiguous (съседен, непрекъснат).
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къс прочит / прочит (short read)

Кратка ДНК или РНК секвенция получена при процеса на секвениране. Обикно-

вена има дължина от 35 до 500 бази.

масово паралелно секвениране (massive parallel sequencing)

Някой от множество подходи за високопроизводително ДНК секвениране, раз-

читащи на паралелизиране на процеса. Нарича се още секвениране от следващо

поколение (next-generation sequencing, NGS) и секвениране от второ поколение

(second-generation sequencing).

матрица на разстоянията (distance matrix)

Матрица, която включва разстоянията между двойките елементи в дадено мно-

жество. Много алгоритми за анализ на геномни данни разчитат на такава матри-

ца, построена с помощта на разстояние на Хеминг между двойките секвенции.

метагеномика (metagenomics)

Дял от геномиката, който се занимава с изследване на биологични проби, съдър-

жащи множество микроорганизми.

мода (в статистиката)

Най-често срещаната стойност в множество от наблюдения.

мононуклеотиден повтор (mononucletide repeat)

Последователност от една повтаряща се база (например AAAAA); кратък танде-

мен повтор от една база.

мутация (mutation)

Еволюционен процес, при който един или група нуклеотиди са били заменени

с други.

нуклеотид (nucleotide)

Органична молекула, която участва във формирането на веригата на ДНК и РНК

и образува техните последователности. Тя включва нуклеотидната база, която

8



носи генетичния му смисъл.

нуклеотидна база (nucleobase)

Органично съединение, което представлява най-малката единица генетична ин-

формация и е основен компонент на цифровите генетични данни, които под-

лежат на изследване с компютър. В ДНК може да бъде аденин (A), гуанин (G),

цитозин (C) или тимин (T). В РНК тимина е заменен с урацил (U).

обучаващо множество (training set)

Множество от примери, които се използват за обучение на даден модел от ма-

шинното самообучение (за класификация или извършване на друг вид предс-

казания). При обучение с учител те съдържат както входните данни за модела,

така и очаквания негов изход.

обучаващо правило (learning rule)

Обучаващо правило е метод за подобряване на качеството на предсказание на

една изкуствена невронна мрежа, като теглата на мрежата се променят спря-

мо големината на грешката, която мрежата допуска на множество от обучаващи

примери.

онтология (ontology)

Винформатиката, средство за представяне на знания, коетоможе да описва слож-

ни взаимовръзки между понятията.

остра функция за сходство (sharp similarity function)

Термин, използван в този труд за функция на сходство между двойки символ-

ни низове, чиято стойност намалява рязко при натрупване на разлики между

низовете. Тоест, функция имаща нелинейна („надлинейна“) зависимост от броя

разлики.

повтор (repeat)

Последователност от бази, която се среща повече от веднъж на различни места в

генома.
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подрязване (trimming)

Премахване на излишните части от символен низ (например, интервали в кра-

ищата му). При анализа на данни секвенирани с платформата 454 означава пре-

махване на опашките на секвенциите, в които се очаква да има високо ниво на

шум.

прекомерно напасване (overfitting)

Един модел на статистиката или машинното самообучение има прекомерно на-

пасване към данните, когато той описва шума и леките отклонения вместо тър-

сената в данните зависимост. Това може да е причинено от използването на пре-

калено много параметри.

приложно-програмен интерфейс (application programming interface)

Интерфейс, предлаган от дадена операционна система, библиотека или програма

поддържаща приставки, с който друг софтуер може да взаимодейства. Това може

да включва комуникационни протоколи, абстрактни дефиниции на функции и

методи и други.

РНК (RNA)

Рибонуклеинова киселина – макромолекула със сходни на ДНК свойства и фун-

кции, която е по-нестабилна, и в която нуклеиновата база тимин (T) е заменена

с урацил (U).

самообучение без учител (unsupervised learning)

Метод за обучение на модел на ИИ, в който обучаващото множество не включ-

ва класификация на обучаващите примери, и обучаващия алгоритъм трябва да

успее да я извлече от открити зависимости в данните.

самообучение с учител (supervised learning)

Метод за обучение на модел на ИИ, в който обучаващото множество включва

класификация на обучаващите примери.
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секвенатор (sequencer)

Апарат, който автоматизира процеса на разчитане на ДНК последователностите,

записвайки ги в електронен вид като множество от символни низове, наречени

кратки прочити.

секвениране (sequencing)

Процес на преобразуване на генетичните данни от биологична проба в електро-

нен вид, подходящ за обработка с помощта на компютър.

секвенция (sequence)

Последователност от нуклеотиди или аминокиселини.

синтактичен анализатор (parser)

Синтактичните анализатори (или парсъри) са софтуерни инструменти, които об-

работват символен низ или друга поредица от знакове или думи според прави-

лата на дадена формална граматика, генерирайки синтактично дърво или друга

йерархична структура. Това подготвя данните за операции от по-високо ниво

като компилиране и изпълнение на софтуер и други.

структурно вариране (structural variation)

Вариация между различни копия на дадена генетична последователност. Този

термин обикновено се използва за вариациите, които не са точкови мутации и

не представляват увреждане на хромозомата.

суфиксно дърво (suffix trie)

Дърво за бързо търсене в символен низ, в което пътищата от корена отговарят

на ключове за търсене (за разлика от двоичните дървета, където ключовете са

присвоени на възлите). Английският термин „trie“ идва от думата „retrieval“ и

означава префиксно дърво.

съпоставяне (alignment)

Процес на обработка на данни, при който два или повече подобни символни низа

с отклонения по дължина се сравняват, общите им региони се съпоставят и в

11



низовете се вмъкват интервали така, че общите части да заемат едни и същи

позиции във всички низове.

тандемен повтор (tandem repeat)

Последователност от бази, която се среща повече от веднъж и срещанията ѝ са

последователни. Кратките тандемни повтори (до 10 бази) се наричат микросате-

лити, по-дългите минисателити.

тестово множество (testing set)

Множество от примери, отделно и независимо от обучаващото, което се използва

за изпитание на вече обучен модел на машинно самообучение.

точкова мутация (single nucleotide polymorphism, SNP, /snɪp/)

Вариация между две генетични последователности, която представлява промяна

в единствен нуклеотид. Може да бъде заместване, инсерция или делеция.

фенотип (phenotype)

Съвпкупността от видими характеристики, които представляват изражение на

генотипа (съвкупността от гени), на даден биологичен вид. Те включват физи-

ологически и биохимически характеристики, морфологични признаци, стадии

на развитие и други.

филогенетичен (phylogenetic)

Обект на филогенията; свързан с изследване на еволюционните връзки между

групи организми.

хипервариабилен участък (hypervariable region)

Участък от ДНК веригата, в който има високо ниво на вариация между близки

видове.
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Глава 1

Увод

Анализът на данни от паралелно секвениране в геномните изследвания е актуален

проблем, който има значение за широк кръг от научни и практически области – от

естествената история на живите организми до здравеопазването. В частност, метаге-

номиката, върху която е съсредоточен този труд, се занимава с изследване и класи-

фикация на големи групи микроорганизми, и със задачи като изучаване на биоразно-

образието им, еволюционната им история и оценяване на ефекта им върху околната

среда, добива на земеделска продукция и човешкото здраве.

Различните метагеномни изследвания са силно затруднени от липсата на добри

решения за елиминация нашума в данните, предизвикан от грешки на апарата за сек-

вениране. Това е най-видимо в задачите за автоматизирано откриване на структурни

варианти, които разчитат на възможността откритите точки на вариация да могат да

бъдат ефективно класифицирани като грешки или мутации. Информатиката предла-

га широк набор от инструменти, които имат потенциала да спомогнат за решаване

на този проблем. По-специално, в този труд е разгледан резултатът от прилагането на

мощните средства за класификация на изкуственият интелект при различаването на

грешки от мутации.

1.1 Описание на проблема

Геномното секвениране (genome sequencing) е процес, при който генетична информа-

ция, съхранена биологически под формата на вериги от нуклеотиди (nucleotides), се
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прочита от секвенатор и се прехвърля в паметта на компютърна система като пос-

ледователности над четирибуквена азбука, съответстваща на четирите нуклеотидни

бази (nuleobases), за да може да бъде обект на изчислителни изследвания [75]. Масо-

вото паралелно секвениране или секвенирането от ново поколение (massively parallel

sequencing, next-generation sequencing (NGS), second-generation sequencing) обхваща ре-

дица технологии за секвениране, които позволяват бърз прочит на много голям обем

от кратки генетични фрагменти [3].

След извършване на процеса на секвениране, прочетените данни биват подложени

на различни алгоритми за обработка преди те да станат обект на изследвания. Опре-

делени изчислителни задачи, като асемблирането на геноми на макроорганизми [164]

и ДНК експертизите в съдебната медицина [64], стъпват на вече развити и утвърдени

подходи. В същото време, все по-голяма популярност набират области като метаге-

номиката (metagenomics), занимаваща се с изследване на генетичен материал от гру-

пи микроорганизми, където задачите не винаги се решават оптимално от наличните

средства [158, 61, 144]. Един от значимите проблеми, с които метагеномните изследва-

ния се сблъскват, е голямото количество грешки при секвениране, при които погреш-

ни бази са били заместени, изпуснати или добавени в прочетените последователности.

Проблемът за елиминация на ефекта на грешките в процеса на едно метагеном-

но изследване е комплексен. Налице е необходимост както от разработване на по-

подходящи методи за оценката и откриването им, така и от разработване на подход,

при който тази оценка да бъде включена в самото изследване – било то чрез подход

за корекция на самите грешки или чрез модификация на използваните алгоритми за

обработка и изследване. В настоящия труд са разгледани и двете възможности. Ос-

вен това поради спецификата на метагеномните данни, се налага и разработване на

оригинален подход за валидация на предложените методи.

Поради необходимостта от запазване на редки различия в генетичните вериги ка-

то точкови мутации (single nucleotide polymorphisms, SNPs), които са важен обект на

изследване, изследователите в областта са много консервативни към средствата за пре-

махване на шум. В същото време, поради чувствителността към качеството на данни-

те, всякакво подобрение е от много голямо значение за тях. Всеки разработван подход

за справяне със зашумени данни трябва не само да покаже, че води до подобрение, но
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и да покаже, че премахва възможно най-малко действителна вариация. Всякакъв нап-

редък в качеството на класификация на откритите разлики като грешки или мутации

(естествена вариация) е от голямо значение за този род изследвания.

Изкуственият интелект предлага средства, които са обещаващи при търсенето на

решение на този проблем. Данните съдържат неструктурирани и хаотични връзки,

които носят скрит биологичен смисъл, но не се подават на формализиране. Това пред-

разполага към извършване на експерименти с апарата на изкуствените невронни мре-

жи [39], чийто потенциал се крие именно в способностите му да прави изводи точно

на базата на такива неявни зависимости. От друга страна, апаратът на размитите мно-

жества [162] представя една възможност несигурните резултати, получени при оценка

на грешките, да бъдат внедрени в алгоритмите за обработка, без да бъдат премахвани

естествените вариации.

За потвърждение на качествата на разработените като част от този труд методи

за справяне с грешките е необходимо да бъдат извършени комплексни изчислител-

ни експерименти. В същото време самите процедури и работни потоци за изследва-

не имат необходимост от гъвкавост, и подлежат на модификация за приложение на

предложените тук средства. Това предразполага разработването на софтуерна систе-

ма за описание на работни потоци, която позволява лесно и гъвкаво изпълнение на

изчислителни експерименти.

1.2 Значимост и актуалност на проблема

Метагеномиката се занимава с изследване на местообитания и съобщества от микро-

организми, които имат значение за редица области. Изследването на съобществата,

които обитават почвата [31] и растенията [25], е от ключово значение за разбирането

на част от процесите, които диктуват оцеляването и развитието на културите в земе-

делието [77]. Изследването на съобществата, които обитават човешкия организъм, е

ключово за разбиране на значението им за човешкото здраве [105]. Изследването на

вирусните метагеноми [73] е важно за изследването на еволюционните процеси, ко-

ито предизвикват бъдещи епидемии, както и при създаването на лекарства, които ги

предотвратяват.
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Грешките – представляващи подменени, изпуснати и вмъкнати от секвенатора ба-

зи – са сериозен проблем за много от решаваните задачи. При изследване на био-

разнообразието на съобществата от микроорганизми в дадена среда, грешките при

секвениране могат да доведат до значително завишени предсказания [74, 62] или да

променят значително структурата на реконструираното филогенетично (еволюцион-

но) дърво [117]. При търсене на редки точкови мутации, наличието на грешки води до

значително повишаване на погрешните предсказания [23]. Честа практика при сек-

вениране е да се отстраняват прочити (reads), в които има съмнения за грешки [63],

както и прочити, които се срещат само по веднъж [144].

Наличните подходи, разгледани в 2.3.4 и 2.4, не успяват ефективно да разрешат

проблема с шума в данните. Създаването на усъвършенствани средства за справяне с

грешките в данните може да спомогне за подобряването на изследванията в различни

ключови области по редица начини.

• Подобряване на качествотоще помогне за редуцирането на количеството отстра-

нени данни, което ще увеличи количеството полезна информация, която може

да се изведе от една проба, и ще намали цената на процеса на секвениране.

• Намаляване на броя грешки и количеството загубена информация в следствие на

отстраняване на прочити ще спомогне за увеличаване на броя на открити редки

точкови мутации.

• Дори малък принос за подобрение на средствата за справяне с грешките дава

основа за бъдещ труд, който е необходим, за да се елиминират напълно откло-

ненията при оценяване на биоразнообразието, както и несъответствията и не-

точностите при откриване на точкови мутации.

• Промяна на начина на използване на оценките за качество може да отложи от-

страняването на данните, считани за погрешни, или да ги остави достъпни за

по-късен анализ.

• Промяна на алгоритмите за обработка, като разгледаните в 2.3, така че да вземат

предвид предполагаемите грешки, може да позволи селективен избор на места-

та, където да се прилага премахване на шум – стъпките, които са силно уязвими
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при наличие на грешки, могат да бъдат настроени да заобикалят зашумените

участъци, докато стъпките, които разчитат на запазени вариации, могат да ра-

ботят с непроменените данни.

Проблемите, с които се занимава този труд, имат значителни сходства с проблеми

извън областта метагеномиката. Като пример може да се разгледа изследването на ге-

нома на пшеницата. От една страна, като основна култура, използвана за изхранване

на населението, изследването му има изключителна важност. От друга, изключително

големият размер на генома на вида, както и структурата му – включваща три сходни

подгенома – сериозно затруднява извършването на всякакъв вид анализ. До този мо-

мент секвенирането на пълния геном на пшеницата, чрез извършване на успешна

процедура по асемблиране като описаната в 2.3.2, е било неуспешно [21].

Затрудненията при работата с пшеницата, свързани с откриване на редките вари-

ации, с различаването на грешки от точкови мутации, както и като цяло с работата

със сходни последователности, силно напомнят за хетерогенната структура на дан-

ните, които се срещат в едно метагеномно изследване. Това предоставя възможност

представената тук работа да бъде адаптирана в бъдещ труд за проблеми като тези при

пшеницата, както и да спомогне за разрешаването на по-голям клас задачи от пряко

поставените.

В същото време, наличните софтуерни средства за интеграция на изчислителни

инструменти в областта на геномиката и биоинформатиката имат редица недостатъ-

ци. Налага се изследователите да интегрират отделните инструменти ръчно, както и

често да извършват едни и същи технически процедури независимо, поради липсата

на добри средства за споделяне. При разширението на разработвания към този труд

софтуер до една пълна среда за описание и автоматизирано изпълнение на работни

потоци за геномни и биоинформатични задачи, той би създал още една възможност

за улесняване на изследователите в областта.

1.3 Сложност на проблема

Метагеномните проби съдържат множество микроорганизми, и по тази причина след

клъстериране отделните групи в секвенираните данни са хетерогенни и съдържат
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сходни последователности от множество геноми, за разлика от секвенирането на от-

делни видове, където пробите съдържат прочити на един и същ отрязък от ДНК вери-

гата на даден геном. Това затруднява откриването на грешки, допуснати при процеса

на секвениране – те включват подменени, вмъкнати и изпуснати от секвенатора бази,

които съответстват на съществуващата естествена вариация.

Разработката на средства за справяне с грешките в метагеномни данни от паралел-

но секвениране може да срещне трудности, които могат да бъдат разделени в няколко

категории.

• Хетерогенната структура на данните.

• Очакванията на изследователите за запазване на естественото вариране и други

характеристики на данните.

• Трудностите при валидация и сравнение на различните подходи.

• Липсата на добри обучаващи множества за прилагане на методи на машинното

самообучение.

Хетерогенна структура на данните. За разлика от обичайното геномно множество

от данни, където присъстват само последователностите на един организъм и сходни

региони се срещат рядко, една метагеномна проба се състои от множество различни

сходни микроорганизми, голяма част от които – неизвестни. Това значително услож-

нява процеса на различаване на сигнал (естествени вариации) от шум (грешки), осо-

бено в редките видове.

Запазване на естественото вариране. Допълнително усложнение представляват и

точковите мутации, които от една страна предизвикват широк интерес у изследовате-

лите, а от друга страна силно приличат на грешките – и двете представляват случай-

ни единични замествания, инсерции и делеции¹, които могат да участват само в малък

брой от видовете в пробата. За изграждане на добър подход за откриване на грешките,

различаването им е наложително, въпреки значителната сложност на тази задача.

¹ В биологията „инсерция“ и „делеция“ са се наложили като превод на „insertion“ и „deletion“, и озна-

чават вмъкване и изтриване на бази в ДНК верига
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Валидация и обучаващи множества. За разлика от секвенирането на един единст-

вен биологичен вид, всяка метагеномна проба съдържа значително и специфично за

нея биоразнообразие, като няма две метагеномни проби, които да са еднакви. Всяка се

характеризира със специфично разпределение на видовете в нея, или с присъствие-

то на определени редки видове. Често пъти точно тези характеристики представляват

обект на изследване. Това означава, че повторното секвениране на дадена проба не е

възможно, което от своя страна прави невъзможно пълното възстановяване на реал-

ните данни в нея.

Проблем е и това, че самите проби представляват съвкупности от известни и мно-

жество неизвестни видове, чието пълно откриване и класификация е сред основните

задачи на метагеномиката. Тези видове не могат да бъдат ефективно отделени в ла-

бораторни условия, нито да бъдат култивирани извън естествената им среда, поради

което задачата трябва да се решава изчислително.

Процесът на валидация е силно затруднен, тъй като не е възможно да бъде извър-

шен директно върху сигурна референтна проба. По същия начин е възпрепятствано

и създаването създаването на добри обучаващи и тестови множества за методи на из-

куствения интелект.

В този труд са предложени два индиректни подхода за валидация, които са прило-

жими върху метагеномни данни, заедно с индиректен подход за обучение на неврон-

ни мрежи и различни класификационни методи от машинното самообучение.

1.4 Области и средства на изследването

Биоинформатика. Биоинформатиката е интердисциплинарна научна област, коя-

то се занимава с изследването на данни от различни сфери на биологията със средс-

твата на информатиката. Тя силно разчита на разработване на алгоритми и софтуер,

които да могат да бъдат използвани както за обработка на постъпващата информация,

така и за извършване на числови експерименти върху нея.

Анализът на генетични последователности намира своето приложение от изуча-

ването на генетични увреждания до съдебната медицина. Изграждането на модели на

генната експресия и на генните регулаторни мрежи с помощта на булеви мрежи на-
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мира своето приложение в диагностиката на заболявания като търси връзките между

проявата на група гени и проявата на тези заболявания. Генетичните и фенотипните

онтологии помагат за частично описание на сложните зависимости, които съществу-

ват в един биологичен организъм и обвързват генетичните му характеристики, ана-

томичните му признаци, морфологични му признаци, стадиите на растежа му и по-

ведението му. Изграждането на модели на еволюцията и строенето на филогенетични

(еволюционни) дървета спомага за разбирането на спецификите на процеса, както и

разкрива какви исторически са роднинските връзки между видовете. Предсказването

и изследването на протеинови структури намират своето приложение при дизайна

на нови лекарства.

С развитието на информационните технологии, както и с развитието на технологи-

ите в областта на биоинформатиката (като например оборудване за ДНК секвениране)

обемът данни, налични за обработка, нараства с много бързи темпове, понякога по-

бързо и от самите изчислителни ресурси, с което силно нарастват и възможностите

за разширяване на изследванията и постигане на нови, много по-значими резултати

във всяка една насока, докато в същото време средствата на биоинформатиката стават

все по-достъпни. Ако преди години цената на едно ДНК изследване е била непосилна,

днес ДНК анализът е нормална практика при криминалните разследвания. По същия

начин нарастват и темповете, с които нови лекарства се разработват с помощта на из-

числителни средства.

Изкуствен интелект. Изкуственият интелект е област от информатиката, която се

занимава с изграждане на интелигентни софтуерни системи, които могат да решават

проблеми, обикновено считани в компетенцията на хората, с изчислителни средства.

Те могат да включват всякакви задачи, които не се подават на решаване с формално

описани алгоритми – разпознаване на образи, разпознаване на реч, роботика, самоо-

бучаващи се програми, изчислително творчество и други.

Решаваните проблеми са или прекалено сложни за изчисление, или нестрого оп-

ределени, могат да налагат вземане на решения при частично налична информация,

или при наличие на много несвързана информация, която не може да бъде филтри-

рана. Решенията разчитат на подходи, които включват голяма степен на несигурност,
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стъпват на емпирични резултати и често пъти са недостъпни във вид, който може да

бъде разбран и анализиран.

Изкуственият интелект е област, която се развива изключително бързо, успоредно

с увеличаващите се изчислителни способности на модерните компютърни системи.

Все повече ключови задачи намират своето решение. Докато разпознаването на пе-

чатни текстове отдавна е практически решен проблем, за който от много време насам

не се налага използването на човешки труд, в последните години по-трудни задачи

започват да намират своето решение. Системи, които разпознават глас, започват да

стават все по-използвани, качеството на компютърния превод достига до ниво, при

което се превръща в практически полезно помощно средство, разширява се използва-

нето на медицински роботи, а автоматизацията все повече навлиза и в други области,

като например транспорта под формата на автономни автомобили.

1.5 Цели и задачи на дисертацията

Основната цел на този труд е да се разработят и изследват нови подходи за откриване и

коригиране на грешки в метагеномни данни от паралелно секвениране, използвайки

средствата на информатиката и изкуствения интелект.

Аналитичен подход за оценка на грешките. Основна задача в този труд е разра-

ботването на аналитичен подход за откриване на грешките, който разчита на ясно

формулиран метод, основаван на локалните сходства между последователностите, с

помощта на които се групират близките секвенции, използвайки тегла. Тя може да се

раздели на следните конкретни задачи:

1. Да се предложи подход за използване на локалното сходство за оценяване на

грешките.

2. Този подход да се включи във функция, която генерира числова оценка в интер-

вала [0, 1], която участва в класификатор, основан на числови прагове.

3. Да се разработят и изследват различни мерки за оценка на локалното сходство.
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Приложение на оценките на грешките. Има повече от един начин една числова

оценка да участва като инструмент за справяне с грешките. Естеството на данните

води до очаквана несигурност в оценките, което обосновава изследването на повече

от една алтернатива, и в частност изпълнението на следните задачи:

1. Да бъде предложен подход за корекция на грешките, основан на изчислените

оценки и класификатора, използващ числови прагове.

2. Да бъде разработена алтернатива, при която оценките се прилагат направо в ал-

горитмите за обработка на генетичните данни като размит индикатор на увере-

ност чрез въвеждане на претеглени функции за разстояние.

Валидация. Важно условие, за да може да бъдат оценени и сравнени методите за

оценка и корекция на грешките, е да бъдат налични средства за валидация. Използва-

нето на преки подходи за валидация е затруднено от липсата на референтни множес-

тва от данни, което води до разширяване на списъка със задачи:

1. Да се разгледа възможността за симулиране на грешки за целите на валидацията.

2. Да се предложат различни подходи за индиректна валидация.

3. Да се сравнят всички предложени методи за откриване и корекция с помощта на

предложените методи за валидация.

Оценяване на грешките с невронни мрежи. Апаратът на невронните мрежи дава

много добра алтернатива за решаване на такъв вид проблеми. Оценяването и прило-

жениетому за класификация на търсените грешки включва изпълнението на следните

задачи:

1. Да се предложи индиректен подход за обучение на невронната мрежа, основан

на симулация на грешки.

2. Да се построи и обучи невронна мрежа на негова база, която да се използва за

класификация на нуклеотидните бази на погрешно и правилно прочетени.
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3. Да се комбинира резултатът, получен от аналитичния подход, с резултата, полу-

чен от невронната мрежа.

4. Да се оцени резултатът от прилагането на невронната мрежа в сравнение с ре-

зултата, получен само с аналитичния подход.

5. Да се използват и други средства за машинно самообучение, като например дър-

вета на решенията, и резултатът да се сравнят с този от невронната мрежа.

Софтуер. Да бъде разработена гъвкава софтуерна система за автоматизирано изпъл-

нение на разгледаните в труда процеси, чийто дизайн да позволява лесно разширява-

не към други цели и задачи.
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Глава 2

Теоретични основи и състояние на

изследванията по проблема

Навлизането на масово паралелно секвениране в метагеномиката води до засилено

изследване на биоразнообразието на микроорганизмите, обитаващи различни среди,

както и еволюционната им класификация. Анализът на данните при тези изследва-

ния е силно затруднен от наличието на грешки и практическото отсъствие на добри

средства за справянето с тях. Предвид значението им за широк набор от проблеми,

включително добива на земеделска продукция и човешкото здраве, качеството на по-

лучените резултати има съществена значимост. Макар и в по-малка степен, същият

проблем съществува и при изследването на някои определени растителни видове ка-

то пшеницата.

Информатиката и изкуственият интелект предлагат инструменти, които имат зна-

чителен потенциал да бъдат приложени към задачата за подобряване на качеството.

Относителната комплексност на данните и отсъствието на директни методи за из-

чистване на грешките подчертано обосновават използване на апарата на изкуствения

интелект.

В тази глава е направен както обзор на средствата на информатиката, които ще

бъдат приложени, така и подробно представяне на този видметагеномниизследвания,

и наличните средства за справяне с грешките.
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2.1 Теоретичен апарат на информатиката и изкустве-

ния интелект

2.1.1 Размити множества

Изпълнението на представените подходи за откриване на грешки води до изчислява-

не на размити оценки за степента на увереност. Прекият начин тези оценки да се при-

ложат е като се изчисли праг на грешката, който най-добре разделя оценените данни

на верни и погрешни. Прякото приложение може да бъде разширено, като оценките

бъдат приложени директно в алгоритмите за обработка на данните от паралелно секве-

ниране, използвайки апарата на размитите множества [162] и размитата логика [109].

Размити множества, и в частност интуиционистки размити множества, са успешно

прилагани при сходната задача за откриване на точкови мутации [97]. В тази работа е

използван малко по-различен подход за тяхното приложение, за да се вземат предвид

потенциалните грешки.

Размитото множество (fuzzy set) A описва обобщено множество, чиито елементи

имат степен на принадлежност към това множество, дефинирана с помощта на функ-

ция на принадлежност, приемаща стойности в интервала [0, 1]. В този труд, степента

на сходство на елемента x към размитото множествоAще се бележи сA(x). Функцията

на принадлежност A(x) също е обобщение на индикаторната функция на множество.

Всички операции върху множество, като допълнение c, обединение ∪ и сечение ∩,

имат разширения за размити множества, и следният набор от операции се използват

най-често:

cA(x) = 1− A(x) (2.1)

(A ∪B)(x) = max(A(x), B(x)) (2.2)

(A ∩B)(x) = min(A(x), B(x)) (2.3)

Разглежданите алгоритми и тяхната софтуерна реализация позволяват използване

на произволно избран набор от операции, които удовлетворяват следните групи от

аксиоми за съответните операции върху размити множества.
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Дефиниция 1 (Размити допълнения). Функцията c определя допълнението cA на раз-

митото множество A, ако са в сила следните условия: а) c е непрекъсната и монотонна

функция в [0, 1] → [0, 1]; б) c изпълнява граничните условия c(0) = 0, c(1) = 1; в) c е

своята обратна функция, c(c(x)) = x за всяко x.

Дефиниция 2 (Размити сечения). Функцията I определя сечениетоA∩B = I(A,B) на

размититемножестваAиB, ако са в сила: а) I е непрекъсната, монотонна, асоциативна

и комутативна функция в [0, 1] × [0, 1] → [0, 1]; б) I изпълнява граничното условие

I(x, 1) = I(1, x) = x; в) I(x, x) ≤ x.

Дефиниция 3 (Размити обединения). Функцията U определя обединение A ∪ B =

U(A,B) на размитите множестваA иB, ако са в сила: а) U е непрекъсната, монотонна,

асоциативна и комутативна функция в [0, 1]×[0, 1] → [0, 1]; б)U изпълнява граничното

условиеU(x, 0) = U(0, x) = x; в)U(x, x) ≥ x; г) когато x1 < x2 и y1 < y2, то е изпълнено

стриктното неравенство за монотонност U(x1, y1) < U(x2, y2).

За простота там, където се налага дефиниране на размити множества чрез прека-

лено сложни конструкции, същите означения в текста на настоящия труд ще се из-

ползват и за размита логика. Ще се приема, че при прилагането на логически опера-

ции върху функциите на принадлежност, резултатът е същият като на еквивалентната

операция между множества. Така например, за стандартните операциище бъде в сила

следното:

¬A(x) = cA(x) (2.4)

A(x) ∨B(x) = (A ∪B)(x) (2.5)

A(x) ∧B(x) = (A ∩B)(x) (2.6)

Така дефинирани, отрицанието ¬, дизюнкцията ∨ и конюнкцията ∧ отговарят на

безкрайнозначна логика на Лукашевич и t-норма на Лукашевич [85, 109].

2.1.2 Изкуствени невронни мрежи

Изкуствените невронни мрежи (ИНМ) са инструмент на изкуствения интелект, взаимс-

тван от невронните мрежи, които стоят в основата на човешките мозък и нервна систе-
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ма. Те подлежат на самообучение и са най-често използваният инструмент, прилаган

в разпознаването на образи и други сходни задачи като разпознаването на реч.

2.1.2.1 Първоизночник на ИНМ – човешката нервна система

В една органична нервна система информацията се предава чрез електрохимичен про-

цес, в който невроните играят ключовата роля да приемат, изпращат и обработват ин-

формация. Отделните неврони имат къси израстъци, наречени дендрити, през които

те приемат електрическите сигнали, и един дълъг израстък наречен аксон, през който

те ги изпращат. Клетъчното им тяло е електрически възбудимо и когато събраният

сигнал, идващ през дендритите, достигне определен праг, невронът се активира и се

стига до значително повишаване на електричния му потенциал. Потенциалът достига

до аксона и от него се предава до дендритите на следващите неврони [8].

Връзката между аксона и дендритите се осъществява от синапси. Синапсите свър-

зват нервните клетки с различни други клетки, като тази връзка може да се извърши

чрез отделяне на химически сигнални вещества или чрез пряко протичане на елект-

рически ток, което е възможно чрез свободен поток на йони между клетките. Хими-

ческите сигнални вещества могат да инхибират действието на следващите неврони,

както и да имат значително комплексно действие. За сметка на това електрическите

синапси позволяват много по-бързо предаване на сигналите между отделните невро-

ни [8, 155].

Синапсите притежават свойството пластичност. То им позволява с течение на вре-

мето тяхното действие да отслабва или да се засилва и е в основата на човешката памет

и способност за учене. Промяната в действието им зависи от реакцията на останалите

клетки. Например, открито е наличието на силна връзкамежду тази промяна и отделя-

нето на калций от клетката, която стои на изхода им [46]. Съществуват и електрически

процеси, при които изходният неврон може да изпрати сигнал обратно във входния

като реакция на пристигащ сигнал [140], като това също би могло да доведе до трайни

промени в действието му.

За разлика от алгоритмите за обучение на ИНМ, разгледани по-долу, нито един

от тези процеси сам по себе си не може да обясни напълно обучението при наличие

на много нива от неврони, поради сложността на процесите в нервната система и мо-
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зъка. За сметка на това, съществуват успешно прилагани изчислителни алгоритми за

самообучение на изкуствени невронни мрежи, които почиват изцяло на известните

биологични процеси, илюстриращи как такова обучение в действителност е възмож-

но [17].

2.1.2.2 От естествени към изкуствени невронни мрежи

Входен слой

Скрит слой

Изходен слой

Фигура 2.1: Изкуствена невронна мрежа

Изкуствените невронни мрежи, илюстрирани на фигура 2.1, използват опростен

модел на описаното дотук взаимодействие. Всяка ИНМ представлява мрежа от възли,

наречени неврони. Всеки неврон притежава своя активационна функция, която съот-

ветства на прага на активация на естествените неврони. Входът им се пресмята чрез

линейна комбинация, която е аналог на комбинацията от възбуждащи и подтискащи

синапси в естествените невронни мрежи. Невроните се обособяват в слоеве (един вхо-

ден, един изходен и нула или повече скрити – виж 2.1.2.3), като сигналът се предава

от всеки слой към следващия, макар и да съществуват и по-сложни модели като реку-

рентните ИНМ, където подобно обособяване не може да се направи или остава само

условно.
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Обучение на ИНМ се извършва с помощта на обучаващо правило (learning rule), ко-

ето се използва за промяна на теглата на връзките между невроните в мрежата, тоест

на коефициентите в линейните комбинации. Това правило наподобява процесите на

реакция в естествените невронни мрежи, и често се извършва с алгоритъма за обрат-

но разпространение на грешката (backpropagation) [152, 153], разгледан по-подробно

в 2.1.2.5.

За първи път през 1943 г. Маккълох и Питс създават изчислителен модел, взаим-

стван от нервната система, който те наричат прагова логика (threshold logic) [91]. По

същото време Доналд Хеб изгражда теоретичен модел на пластичността на невроните

и тяхната способност за самообучение [53]. На негова основа веднага бива разработен

и изчислителен модел симулиращ самообучаващи се системи с помощта на компю-

тър [40].

Перцептронът е първата реализация на невронна мрежа, която има вида на модер-

ните ИНМ. Той е разработен като вероятностен модел, имащ за цел да подобри разби-

рането на човешките възприятия и мислене, и в първоначалния си вид представлява

невронна мрежа без скрити слоеве, която понякога се нарича еднослойна. В нея входо-

вете отговарят на стимули (като сигнали, получени от ретината) и са свързани напра-

во с всеки изход с помощта на единствена линейна комбинация, която съответства на

способността на човека да прави асоциации. Така изходите – представящи различни

въздействия на стимулите вътре в организма – са представени от един линеен модел

за класификация [125].

Така построен, перцептронът има изключително ограничени възможности за раз-

познаване на образи, като дори не е способен да моделира изключващо „или“ (xor) [96],

поради което повечето изследвания се насочват към многослойни разширения. Меж-

ду входния и изходния слой се въвежда слой от скрити неврони, който позволява

моделирането на по-сложни функции. В същото време започва и разработването на

по-сложни алгоритми за обучение, като алгоритъма за обратно разпространение на

грешката [152, 153].
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2.1.2.3 Характеристики на невронните мрежи

В една изкуствена невронна мрежа всеки неврон получава сигналите от невроните, с

които е свързан, и ги обобщава, като прилага тяхна линейна комбинация с адаптив-

ни тегла, чиито стойности се избират на базата на обучаващо правило. След като се

пресметне линейната комбинация, върху резултатът се прилага активационна функ-

ция, която определя изходния сигнал на неврона. Тази функция най-често е или стъ-

паловидна функция, приемаща стойности измежду {0, 1}, или сигмоидна функция,

приемаща стойности в (−1, 1) [122].

При правите мрежи невроните се делят на три групи:

1. Входни неврони. Всеки входен неврон изпраща като сигнал една числова стой-

ност от входните данни.

2. Скрити неврони. Сигналите, изпращани от скритите неврони, се изчисляват като

функция на стойностите на сигналите на входните неврони, или на скритите

неврони от предишния слой, ако в мрежата има повече от един скрит слой.

3. Изходни неврони. От изходните неврони се получава крайният резултат от при-

ложение на мрежата. Стойностите на изходните им сигнали се изчисляват като

функция на стойностите, получени от невроните на последния скрит, слой или

от входните неврони при мрежи без скрити слоеве.

Всеки неврон y е свързан с невроните x от предходния слой. Неговият сигнал се

изчислява като функцияK от линейна комбинация на сигналите на невроните от пре-

дишния слой.

yj = K

(∑
i

wy
ijxi

)
(2.7)

K се нарича активационна функция.

2.1.2.4 Класификация на невронните мрежи

Невронните мрежи могат да бъдат класифицирани по няколко начина.
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На прави и рекурентни. Най-често използвани са правите ИНМ, при които сигна-

лът се предава от един слой неврони към следващия. Те се наричат още ациклични,

понеже представляват ацикличен граф. Съществуват и така наречените рекурентни

ИНМ [151], при които обособяването в слоеве губи своя смисъл, понеже връзките мо-

гат да образуват цикли. Такива мрежи имат естествено вътрешно състояние, което им

позволява да работят със последователности от данни, или данни разпределени във

времето. Пример за проблем, при който съществуват такива данни, е задачата за раз-

познаване на реч, където рекурентните ИНМ намират своето приложение [50]. Тъй

като значението на гените също се кодира в последователности, в които реда на нукле-

отидните бази има значение, ацикличните мрежи са също и потенциален инструмент

за задачите свързани с анализ на данни от геномно секвениране.

На еднослойни и многослойни. Еднослойните¹ мрежи, или мрежите без скрити

слоеве, имат само входен и изходен слой, докато многослойните могат да имат един

или повече скрити слоя. Броя на невроните, както и на скритите слоеве обикновено

се определя емпирично, макар че изборът стъпва на основата на натрупания опит,

свързан с решаването на подобни задачи, както и на други рационални съображения.

Според активационната функция. Могат да се използват различни активационни

функции. За задачи, които включват работа само с булеви стойности, популярни са

стъпаловидните функции, като:

K(s) =

 0, s < 1/2

1, s ≥ 1/2
(2.8)

За задачи, които включват работа с непрекъснати стойности, трябва да се изпол-

зва алтернатива на стъпаловидна функция, която е непрекъсната и диференцируема.

Популярни са различни сигмоидни активационнифункции, които приемат непрекъс-

нати стойности в някакъв интервал, най-често (−1, 1). Сред най-често използваните е

¹ Различните автори използват различен начин за броене на слоевете. Някои броят всички слоеве

с неврони, други само скритите слоеве, а трети само слоевете с неврони, чиито стойности са резултат

от изчисление. Макар и в този труд да е възприета последната терминология, навсякъде топологията е

била указана изрично.
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логистичната:

K(s) =
1

1 + e−s
(2.9)

Активационна функция се избира според конкретната задача. За класификацион-

ни задачи е удачно да се използва стъпаловидна функция, докато за задачи, при ко-

ито се предсказват непрекъснати стойности, е удачно да се използва сигмоидна или

друга подобна непрекъсната функция. Конкретният избор се прави емпирично спо-

ред постигнатото качество на приближение и цялостната ефективност постигнатата

на практика. От теоретична гледна точка няма ограничения за избора при непрекъс-

натия случай – всяка непрекъсната неконстантна и ограничена активационна функ-

ция може да се използва за апроксимация на изхода, стига той да има непрекъсната и

частично гладка зависимост от входовете [55, 57, 167].

Според обучаващото правило. Съществуват различни алгоритми за обучение на

невронната мрежа. Често е този на обратното разпространение на грешката [152, 153].

Той е подходящ главно за прави невронни мрежи. При него на базата на теглата се

изчислява кои неврони най-силно са повлияли на получения резултат, след което на

базата на това доколко достоверен е бил резултатът, теглата се намаляват пропорци-

онално на числовата оценка за грешката при класификация описана в 2.1.2.5. Той се

опитва да открие с помощта на кои тегла да минимизира тази грешка.

Алтернативи са правилото за обучение на перцептрона [125] и състезателното обу-

чение [127], което наподобява процеса на обучение на естествените неврони предло-

жен от Доналд Хеб в [53]. Друго обучаващо правило взаимствано от правилата въве-

дени от Хеб е споменатата по-рано модификация на алгоритъма за обратно разпрост-

ранение на грешката, почиваща на биологичните процеси, описана в [17].

2.1.2.5 Обучение с обратно разпространение на грешката

При обучение на невронната мрежа, на входа ѝ итеративно се подава всеки пример от

обучаващото множество данни. На всяка итерация алгоритъмът за обратно разпрост-

ранение на грешката променя теглата на връзките между невроните в мрежата според

големината на получената грешка при приложение на модела върху съответния при-

мер. Промяната във всяко тегло wp
ij , връзка между неврона pj с неврон от предходния
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слой qi, се пресмята с помощта на частичната производна на грешката за pj .

∆wp
ij = −α

∂Ej

∂wp
ij

= −αδpj yi (2.10)

Тук α е коефициент, който определя скоростта на обучение на алгоритъма. Той

трябва да е малко положително число, например 1/3. При по-малки стойности на α

мрежата ще се приближава по-плавно към търсените оптимални теглаwp
ij , докато при

по-големи това ще става по-бързо. С δzj е означена тази част от производната, която не

зависи от i.

Грешката е средното квадратично разстояниемежду получения изход отмрежата и

очаквания изход за обучаващото множество. Ако zj са изходите на невронната мрежа,

а z∗j са очакваните изходи, то грешката има следния вид.

Ez
j =

1

2

(
zj − z∗j

)2
Ez′

j = zj − z∗j (2.11)

При използване на логистична активационна функция, промяната на теглата wz
ij

между изходните неврони zi и невроните от скрития слой yi може да бъде пресметната

по следния начин:

K ′(s) =

(
1

1 + e−s

)′

= K(s)(1−K(s)) (2.12)

∂Ez
j

∂wz
ij

=
∂E

∂yi

∂yi
∂s

∂s

∂wz
ij

=
(
zj − z∗j

)
(K(s)(1−K(s)))wy

ij

=
(
zj − z∗j

)
(zj(1− zj))yi = δzj yi

(2.13)

Промяната в теглата за изходния слой придобива следния вид:

∆wp
ij = −αδzj yi = −αzj(1− zj)(zj − z∗j )yi (2.14)

Тъй като за невроните от скрития слой няма очаквани стойности и не може да се

пресметне действителна грешка, разликата между очакван и получен сигнал е заме-

нена с линейна комбинация на грешките от следващия слой. Оттам идва името на ал-

горитъма. Това правило е противоположно на правото разпространението на сигнала
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от (2.7).

δyi =
∑
j

(
wz

ijδ
z
j

)
(2.15)

Така промяната в теглата за скрития слой, изчислена с помощта на обратно разп-

ространение на грешката, има следния вид:

∆wy
ki = −αδyi xk = −αyi(1− yi)

∑
j

(
wz

ijδ
z
j

)
xk (2.16)

При използване на логистична функция целият алгоритъм за обратно разпрост-

ранение на грешката, приложен за мрежа с един скрит слой изглежда, по следния

начин [153]:

Алгоритъм 1. Започваме с невронна мрежа със случайно избрани тегла wp
ij . За всеки

пример (x, z∗) от обучаващото множество T :

• Прилага се невронната мрежа върху входните данни x, като се намират стойнос-

тите на невроните от скрития слой y, и предсказанията на изходите z.

• Пресмята се ∆wz
ij от грешката на изхода на невронната мрежа.

• Пресмята се ∆wy
ki с обратно разпространение на грешката.

• Всички тегла в мрежата се променят със съответните стойности на ∆w.

Работата на алгоритъма приключва след определен брой обучаващи епохи върху всич-

ки примери от обучаващите множество. Този брой може да е фиксиран или да зависи

от някакво друго условие – например, обучението може да бъде преустановено, ко-

гато се отчете влошаване на качеството на класификация върху отделно валидиращо

множество.

2.1.2.6 Приложение на изкуствените невронните мрежи

Невронните мрежи могат да се прилагат в множество от задачи за предсказване на

зависимости. Всяка непрекъсната зависимост може да бъде приближена с произвол-

на точност от невронна мрежа с един скрит слой [56]. Това свойство е било доказано
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първо при използване на сигмоидна активационна функция [30]. В последствие е би-

ло показано, че то е следствие от самия модел на многослойните невронни мрежи,

които са изключително изразителен инструмент, независимо от избора на активаци-

онна функция – за апроксимация на непрекъсната функция с частично непрекъсната

производна може да бъде използвана всяка непрекъсната неконстантна и ограничена

активационна функция [57, 55, 167]

ИНМпредставляватмощенинструмент за разпознаване на образи. Прилагат се при

разпознаване на текст, глас, жестове и изображения [39], прилагани са успешно при

създаване на автономни автомобили [65] и имат огромен потенциал за използване

в биоинформатиката, където проблемите често предполагат търсене на сложни взаи-

мовръзки, които са хаотични по характер и не винаги се подават на формализиране

и систематизация. Това е особено валидно за задачи, за които няма открити решения

извън областта на изкуствения интелект, които да дават достатъчно добър резултат.

Така например ИНМ намират приложението си при изследване на болести, които за-

висят от много фактори, и могат да се използват за откриване на множествата от гени,

които влияят на симптоматиката на заболяването [98].

2.1.3 Дърво на решенията и случайна гора

Дърветата на решенията (decision trees) [116] са друг мощен инструмент за машинно

самообучение. Те се строят за предсказване на стойността на даден целеви атрибут по

стойностите на множество от числови или номинални атрибути. При обхождане на

такъв вид дърво, тръгвайки от корена, всеки възел разделя множеството от възможни

решения по стойностите на един от атрибутите, докато се стигне до листо, което носи

предсказаната стойност на целевия атрибут [123].

Съществуват дървета за извършване на класификационен анализ, които предсказ-

ват номинален целеви атрибут, както и дървета за извършване на регресионен анализ,

които се опитват да предскажат числовата стойност на целевия атрибут. За разлика от

невронни мрежи, които моделират сложни линейни взаимовръзки с участие на всич-

ки входни стойности, дърветата на решенията се строят на основата на прости правила

върху отделни атрибути, които разделят решенията и създават отделните разклоне-
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ния. Това спомага на това те да бъдат изследвани и разбрани от човек. На фигура 2.2

е илюстрирано едно опростено дърво на решенията.

Прогноза за 
времето

Слънчево Облачно Валеж

Температура Вятър Валеж

> 35°≤ 35°

Игра
навън

Игра 
вътре

СиленСлаб

Игра
навън

Игра 
вътре

СиленСлаб

Игра
навън

Игра 
вътре

Фигура 2.2: Дърво на решенията

В биоинформатиката, дърветата на решенията са предпочитани пред другимодели

на машинното самообучение, понеже изследователите могат да изследват причините

за взимане на отделните решения [139].

2.1.3.1 Алгоритъм C4.5 за обучение на дърво на решенията

Алгоритъмът C4.5 конструира дърво на решенията според обучаващото множество S,

като търси атрибутите, които най-добре класифицират обучаващите примерите. Из-

борът на атрибут A се основава на информационната печалба IG(S,A) при разделяне

на примерите по съответния атрибут.

IG(S,A) = E(S)−
∑

x ∈ D(A)
|SAx|
|S|

(2.17)

ТукD(A) е множеството от стойности на атрибута A, SAx е множеството от приме-

ри, за които атрибута A има стойност x – Sx = s ∈ S|A(s) = x, а E(R) е ентропията на

множеството от примери R по целевия атрибут Z .

E(S) = −
∑

x ∈ D(Z)P (Z = x) log
2
P (Z = x) (2.18)
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На всяка стъпка се избира атрибутътA с най-голямо IG(S,A), който най-добре раз-

деля обучаващото множество S. За разлика от предшественика му ID3, който използва

същия подход, C4.5 може да борави с липсващи стойности, както и да работи с непре-

къснати атрибути, като разделя множеството, в което се разпростират стойностите им

на подинтервали, за които може да се изчисли информационната печалба.

2.1.3.2 Случайни гори

Случайните гори² (random forests), наричани още случайни гори на решенията [20], се

основават на ансамблов метод за самообучение (ensemble method), при който едновре-

менно се конструират множество от дървета на решенията. Всяко отделно дърво прави

отделно предсказание, след което статистическата мода на всички отделни предсказа-

ния се взема като крайното предсказание на гората. В една случайна гора всяко дърво

се построява по случайна извадка от обучаващото множество, като изборът е незави-

сим и използва еднакво разпределение за всички дървета.

2.2 Анализ на данни от паралелно секвениране

2.2.1 Геномика

При живите организми, ДНК и РНК молекулите са основното средство, което е отго-

ворно за наследяването на кодираните от тях морфологични признаци, определящи

облика на биологичните видове. Те са носителите на генетичната информация, коя-

то се предава между поколенията и определя цялостното развитие на биологичния

индивид. ДНК и РНК молекулите представляват дълги вериги образувани от четири

различни нуклеотида, в състава на които участва характеризираща ги нуклеотидна ба-

за – аденин, гуанин, цитозин или тимин за ДНК; аденин, гуанин, цитозин или урацил

за РНК. Нуклеотидната последователност на тези бази в ДНК веригата кодира гене-

тичната информация и е обособена в отделни значещи единици, наречени гени.

² Преводът „случайна гора“ е бил използван от авторите на Intelligent Framework for Risk Management

за GMES Operational Capacity Workshop в София, http://gmes-bg.org/presentations/42_Mr._Roumen_

Venkov_Intelligent_Framework_for_Risk_Management.pdf
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По своето естество, и ДНК и РНК са цифров носител на данни, и това силно спома-

га изследването им със средствата на информатиката. От информатична гледна точка,

те представляват последователности над четирибуквена азбука (A, G, C, T)³, наричани

секвенции, в които всяка буква отговаря на един четирите нуклеотиди. На фигура 2.3⁴

е показан видът, в който една ДНК последователност постъпва за обработка в компю-

търа.

TCTCTATGCGCCATTGTAG....AACC

…

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇           ⬇⬇⬇⬇   

Фигура 2.3: Прочит на ДНК последователност в цифров вид

В постъпващите данни, гените представляват подпоследователности, чиито пози-

ции могат да предсказани чрез различни изчислителни методи, но взаимовръзките

между тях и смисълът им остават неизвестни без извършване на обстойни научни из-

следвания, съсредоточени върху отделни гени или групи от гени. Начина, по който те

кодират генетичната информация, е естествено неструктуриран и хаотичен, което зна-

чително утежнява тези изследвания. Може да се направи аналогия с машинния код,

генериран от един модерен компилатор, който влага голяма степен на оптимизация в

програмите, но сложността в генетичните вериги е от много по-различно естество.

Паралелното секвениране е съвременен технологичен процес, при който от вся-

ка ДНК или РНК проба могат да се прочетат в електронен вид значителен брой къси

нуклеотидни последователности, които впоследствие с помощта на изчислителните

средства на биоинформатиката биха могли да бъдат навързани така, че да бъде възста-

новена тяхната оригинална последователност. За нов вид, който не е бил секвениран,

това е значително скъп и трудоемък процес. При някои видове този процес може да

бъде допълнително усложнен от биологични фактори, както например е при пшени-

³ Биологически, в РНК базата T е заменена с еквивалентната база U, но това няма отношение към

тук разглежданите изчислителни задачи
⁴ Тази фигура използва графични елементи взети от илюстрация на ДНК репликация на Mariana

Ruiz – http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:DNA_replication_en.svg&oldid=109410354
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цата, чийто геном е мултиплициран в три сходни, но различни свои копия.

След прочитането на генетичните данни, те могат да бъдат използвани за различ-

ниизчислителниизследвания. Откритите вече генимогат да се използват за намиране

на зависимости при търсене на нови лечения на различни заболявания, за създаване

на нови лекарства на основа на тяхната структура, в генното инженерство и други. До-

ри отделни отрязъци от ДНК намират широко приложение, например като маркери

за идентификация в съдебната медицина [64], за откриване на еволюционните връзки

между видовете и други.

2.2.2 Метагеномика

Метагеномиката (metagenomics) е област от геномиката, която се занимава с изследва-

не на генетичен материал от микроорганизми, взет от проби, събрани в хетерогенни

биологични среди. Такива среди могат да включват почва, водни басейни, както и вът-

решностите на различни по-висши в еволюционно отношение организми. Съобщес-

твата от микроорганизми, които ги обитават, са слабо изучени, като дори оценката за

разнообразието на видовете подлежи на задълбочено и всеобхватно изследване.

Основните задачи на метагеномиката са сравнителен анализ на микробиални-

те общества за оценката на биоразнообразието и проучване на филогенетичните

(phylogenetic) взаимовръзки, които имат значение за различни научни сфери, свър-

зани с човешкото здраве [105], земеделието [77], бактериалната и вирусната еволю-

ция [73] и еволюцията на видовете като цяло.

Като най-бързо мутиращи видове в природата, бактериите и вирусите са подходя-

щи за изследване на еволюционните процеси отблизо, а в същото време са и основна

причина са избухването на епидемии, както сред хората, така и сред селскостопанс-

ките животни и земеделските култури. Поради това изследването на еволюцията им е

от съществена важност за човешкото знание, както при изучаването на миналото на

биосферата – започнала от биологични форми много сходни с живеещите днес мик-

роби, така и за бъдещето на човечеството – в частност, борбата с епидемии, справянето

с антибиотичната резистентност и други.

За разлика от геномните изследвания на отделни организми, тук данните имат
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много по-различен вид. Обикновено се изследват близки или съвпадащи отрязъци от

ДНК последователностите на много различни видове. За тези последователности изк-

лючително рядко са налични референтни бази от данни, които да улеснят процеса на

ресеквениране. В същото време не е възможно да бъдат култивирани отделни организ-

ми, за да бъдат обособени за изследване. Поради това се работи с множества от данни

с хетерогенен състав, включващи много различни видове, и съдържащи много висока

естествена вариация. По тази причина, както изследванията, така и трудностите които

един изследовател може да срещне, се различават значително от тези в геномиката, и

се налага използването на различен набор от подходи и инструменти.

Поради това, че в голямата си част тези инструменти не са претърпели достатъчно

дълго развитие, изследванията в метагеномиката могат срещнат допълнителни труд-

ности [144]. След използването на процедурата по паралелно секвениране, всяко ме-

тагеномно изследване е свързано с обработката на голям обем от данни без известни

взаимозависимости. Рядко може да се разчита на допълнителни помощни знания от

генетични бази от данни, в които присъстват само малка част от изследваните видо-

ве. Налага се работа с наличните към момента софтуерни инструменти, които не са

достатъчно развити, и се основават на алгоритми, които изискват значителни изчис-

лителни ресурси. За отделните фази на изследването се налага избора измежду раз-

лични инструменти, чиято пригодност към извършвания експеримент е не винаги

предварително известна [133, 34].

2.3 Приложение на информатиката в геномните изс-

ледвания

2.3.1 Алгоритми за съпоставяне

При обработката и изследването на генетични данни, получени в процеса на секве-

ниране, често се налага да се прибегне до процедура по съпоставяне (alignment). Това

е необходимо при изпълнение на алгоритми за сравнение на секвенциите (последо-

вателностите, sequences) от близки видове, чието действие бива нарушено, ако функ-

ционалните части са отместени поради вмъкнати или изтрити бази в нуклеотидните
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вериги, наричани инсерции и делеции, които са част от естествената междувидова ва-

риация. Това е проблем както при изследването на ДНК и РНК секвенции, така и при

изследването на протеинови секвенции.

TCTCTATGCGCCATTGTAG....AACC

…

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇           ⬇⬇⬇⬇   

TCTCTATGCGCCCATTGTAG....AACC

…

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ ⬇⬇⬇⬇   
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ ⬇⬇⬇⬇   ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇          

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇           ⬇⬇

Фигура 2.4: Погрешно вмъкване при процеса на секвениране

Отмествания от същия вид могат да се появяват и като грешки при самия процес

на секвениране, често при погрешна оценка на броя мононуклеотидни повтори (пос-

ледователно повтарящи се бази). Това може да затрудни откриването на идентични

фрагменти и последващо асемблиране или анализ, поради което се налага суровите

данни също да бъдат подложени на процедура по съпоставяне. Илюстрация на вмък-

ната база в следствие на грешен прочит при наличие на повтаряща се база е показана

на фигура 2.4.⁵

Съпоставяне се налага и при обработката на сурови данни, където отмествания-

та предизвикани от грешки на секвениращия апарат могат да затруднят откриването

на идентични фрагменти, както и техния последващ анализ или асемблиране. Този

процес се използва както при обработката на ДНК и РНК секвенции, така и при изс-

ледването на протеинови последователности.

Съпоставянето е оптимизационна задача, при която в последователностите посте-

пенно се вмъкват интервали (gaps), за да се минимизира някаква оценка за разстояни-

ето между тях. Целта е последователностите да бъдат сближени възможно най-много

с възможно най-малко вмъкнати интервали. Това се постига чрез минимизация на

⁵ Тази фигура използва графични елементи взети от илюстрация на ДНК репликация на Mariana

Ruiz – http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:DNA_replication_en.svg&oldid=109410354
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целева функция, която наказва както отделните разлики, така и на всеки вмъкнат ин-

тервал. Особено при съпоставянето на протеинови последователности, цената на всяка

разлика се взема от т.нар. матрица на субституциите [2], която съдържа оценка за раз-

личието между две аминокиселини (или две бази), които са изчислени емпирично [33,

54].

2.3.1.1 Видове съпоставяне

Съпоставянето може да бъде локално или глобално. Алгоритмите за глобално съпоста-

вяне се опитват да наложат двете последователности по цялото им протежение, докато

алгоритмите за локално съпоставяне се опитват да открият сходни подпоследовател-

ности върху които те да се съсредоточат. Локалното съпоставяне е много по-точно,

когато се борави с фрагменти, които покриват различни части от цялата секвенция и

се припокриват само частично, но обикновено е по-сложно за изчисление.

Също е важно и делението на алгоритми, които се прилагат върху двойки секвен-

ции (pairwise alignment), и алгоритми за множествено съпоставяне (multiple alignment),

които се прилагат върху три или повече секвенции. Намирането на оптималното съ-

поставяне по двойки е изпълнима задача, и се прилага когато е налична референтна

секвенция, към която да бъдат съпоставени останалите. Когато се извършва асембли-

ране на нов геном или се извършва анализ без наличие на референтен геном е необ-

ходимо да бъдат съпоставени по-големи групи.

За съжаление намирането на оптималното съпоставяне на произволен брой сек-

венции е NP-пълна задача [148]. При асемблиране на нови геноми бройката на сек-

венции покриващи един участък от ДНК е достатъчно ограничена, за да позволява

използването на алгоритми с високо качество. За сметка на това в метагеномиката се

изследват значителен брой различни организми с високо ниво на вариация, за кои-

то не съществуват референции, което е пряко отразено и в големите множествата от

данни. Това налага прилагането на неточни алгоритми.

2.3.1.2 Алгоритъм на Нийдълман и Вюнш

За намирането на оптималното глобално съпоставяне на двойка секвенции се изпол-

зва алгоритъмът на Нийдълман и Вюнш [104]. Освен в биоинформатиката, той се из-

42



ползва и в социологията за откриване на оптималното съответствие между хроноло-

гически подредени последователности от наблюдения върху социоикономическото

състояние на двойки индивиди [1].

При два символни низа с дължини n и m се обхождат възможните съответствия

между двойките позиции в двата низа (i, j), и се търси оптималния път от началото

на двата до края на двата низа. Използва се рекурсивна дефиниция на матрицата F ,

чийто елементи Fij съдържат оптималната стойност за съпоставяне на първите i и

първите j букви от двата низа съответно.

F0j = dj, Fi0 = di (2.19)

Fij = max(Fi−1,j−1 + S(Ai, Bj), Fi,j−1 + d, Fi−1,j + d) (2.20)

Тук d е цената за вмъкване на интервал, първия аргумент на max съответства на

запазване на съответствие, втория на добавяне на интервал в първия низ, а третия на

добавяне на интервал във втория низ. Използва се динамично оптимиране с кубична

сложност за изчисление на Fnm като интервалите се вмъкват на съответните места

според избрания път при изчисление на всяко Fij .

Алгоритъма е еквивалентен на изчисление на разстоянието на Левенщайн [170],

което е формулирано като минималния брой редакции необходими, за да се превърне

един символен низ в друг и използва аналогична рекурсивна дефиниция. То се изчис-

лява с подобния алгоритъм на Вагнер и Фишър [147], като съществуват още няколко

независимо разработени алгоритъма за извършване на същата процедура [102].

2.3.1.3 Прогресивно множествено съпоставяне

Като NP-пълна задача, намиране на оптималното множествено съпоставяне за по-

големи множества от данни е невъзможно, което налага използването на неточни

методи. Една група алгоритми използват така нареченото прогресивно съпоставяне

(progressive alignment). При тях се използва водещо дърво (guide tree) построено с йе-

рархично клъстериране (разгледано в 2.3.3.2) и двойките секвенции се съпоставят една

по една до достигане на корена на дървото [99].
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Тук е схематизиран стандартният алгоритъм за прогресивно съпоставяне, който

има изчислителна сложност от O(n3).

Алгоритъм 2. Множествено съпоставяне с помощта на водещо дърво

1. Построява се матрица на разстоянията между двойките секвенции, използвай-

ки разстояние на Хеминг (по подобие на 2.3.3.3), пресметнато след съпоставяне

по двойки, например с алгоритъма на Нийдълман и Вюнш. Поради разгледани-

те в 2.3.1.2 особености това дава същия резултат като директно приложение на

разстоянието на Левенщайн.

2. С помощта на йерархично клъстериране, като сливането на съседи от 2.3.3.5, се

построява двоично водещо дърво. Това дърво е сходно с филогенетичните дърве-

та от 2.3.3.2 и използва идентични алгоритми за построяване, но понеже е изгра-

дено на основната на съпоставяне по двойки вместо множествено съпоставяне,

не може да се използва като такова. Това е стъпката от алгоритъма със сложност

O(n3), тъй като това е сложността на алгоритъма за сливане на съседи.

3. Тръгвайки от листата на дървото, всяка двойка секвенции се съпоставят една с

друга, и се заместват с една обобщена секвенция-образец (pattern), която пред-

ставя статистически съдържанието и на двете, след което двойките секвенции-

образци се съпоставят като обикновени секвенции, докато се стигне до корена.

4. Интервали (gaps), добавени към секвенциите и образците по време на съпоста-

вянето на двойките, се пренасят надолу по дървото и се добавят към оригинална

секвенция за получаване на крайното съпоставяне получено след събиране на

всички добавени интервали по всеки клон на дървото.

Една софтуерна имплементация на този подход е Clustal [28] и неговата популярна

версия ClustalW [142]. Като относително пряка реализация на алгоритъм 2, той е по-

пулярен инструмент за обучение и обект на много модификации, включително и за

паралелизация [27, 94, 118, 19].

Основният недостатък на прогресивното съпоставяне е, че грешката при обхожда-

не към корена на дървото се натрупва [99]. Една от причините за това е съпоставането
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по двойки, което се извършва както при изчисляването на матрицата на разстоянията

в стъпка 1, така и при извършване на прогресивната стъпка 3. То не винаги съответ-

ства на коректното съпоставянето на целия масив от последователности. Съществен

проблем представляват и грешките в прочитите, чийто ефект също се натрупва при

обхождане на дървото.

Съществуват различни решения на този проблем. Например T-Coffee [106] се опит-

ва да намали грешката, като включва и други секвенции при извършване на прогре-

сивната стъпка, но това сериозно намалява производителността. Друг вариант е из-

ползването на полу-прогресивния алгоритъм на PSAlign [141], който се основава на

различна формулировка на задачата за съпоставяне, която не е NP-пълна и може да

бъде решена точно и без евристиките, които внасят шум.

2.3.1.4 Итеративно множествено съпоставяне

Основният недостатък на чисто прогресивните подходи е липсата на последваща об-

работка за подобряване след приключване на прогресивния етап от алгоритъма, ре-

зултатите от който силно зависят от качеството на първоначалното съпоставяне. Този

проблем е решен в итеративните подходи, които изпълняват прогресивна процедура

по съпоставяне, след което итеративно се опитват да подобрят качеството [99].

Това води до откриване на съпоставяне, значително по-близко до оптималното, а в

голяма част от случаите води и до значително повишаване на производителността по-

неже качеството на използваните евристики при прогресивния етап е от по-малко зна-

чение за крайния резултат, което позволява те да бъдат заменени с още по-опростени

процедури. Това позволява обработката на много по-големи масиви данни, съдържа-

щи хиляди последователности.

Популярен инструмент за итеративно съпоставяне е MUSCLE [38], който осъщест-

вява два етапа на прогресивно съпоставяне, вторият от които използва еволюционно-

то разстояние на Кимура [68], след което извършва няколко етапа на подобряване (по

подразбиране, най-много 16). Негова алтернатива е MAFFT [67], който използва бързо

преобразувание на Фурие [84] както за втория прогресивен етап, така и за итеративно-

то подобряване.
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2.3.2 Асемблиране

Асемблирането (genome assembly) е процес, при който кратките прочити, получени

след паралелно секвениране, биват съпоставени и обединени в дълги последовател-

ности, наречени контиги (contigs), като в голяма част от случаите крайната цел е да

бъде асемблиран целият геном. Не съществуват технологии, които да прочетат цели-

те ДНК вериги, нито дори части със значителна дължина. Паралелното секвениране,

което е в класа на най-производителните технологии, генерира кратки фрагменти с

дължини, които не надминават 1000, дори в повечето случаи 100-150. Това налага из-

ползването на алгоритми за асемблиране [143, 92, 111, 101].

Асемблирането се използва при de novo секвенирането на неизвестни геноми [78],

както и при ресеквениране на вече известни геноми. В болшинството от случаите то е

необходима първа стъпка преди извършаването на какъвто и да било анализ, включи-

телно геномно анотиране [138], откриване на точкови мутации (SNPs) [110]. Използва

се и при анализ на геномите на известни бактерии [15, 100], въпреки че те в голямата

си част разчитат на метагеномни изследвания, които се налага да бъдат извършвани

без налични асемблирани геноми [61, 144].

Един клас алгоритми за асемблиране са тези на припокриване–разположение–

консенсус. При тях се откриват припокриванията между прочитите, след това те се

поставят в граф, който описва тяхното местоположение и по него се изгражда кон-

сенсусната секвенция. Алтернатива е използването на графи на де Брюн, при които

кратките прочити се разбиват на k-мери (поднизове с дължина k) преди поставянето

им в графа. Те са по-подходящи за кратки прочити с високо покритие, но са неподхо-

дящи, ако използваната технологията генерира дълги прочити, които имат по-слабо

покритие [81, 95, 132, 44].

Реализация на първия подход е използвана в ARACHNE [12], който е бил попу-

лярно решение за по-старите технологии за секвениране разчитащи на последовател-

но четене, при които прочитите са по-дълги. Графите на де Брюн се използват във

Velvet [164]. В [112] е представен алтернативен подход за асемблиране, основан на тър-

сене на ойлерови пътища. SSAKE [149] и SHARCGS [35] разчитат на таблица за търсене,

индексирана по префикса на прочитите.
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Съществуват и решения като Ray [18], които асемблират пълната последователност

с различни алгоритми и после се опитват да открият консенсус между тях. Изследва-

нето GAGE [131] има за цел да предложи стандартен подход за оценяване и сравняване

на различните подходи за асемблиране.

Асемблиране и съпоставяне

Голяма част от алгоритмите за асемблиране извършват някаква форма на съпоставя-

не, обикновено след извършване на клъстериране. Тези алгоритми за съпоставяне се

различават значително от използваните за множественото съпоставяне, обсъдени по-

рано, поради еднородния характер на клъстърите. Bowtie [76] е пример за софтуер,

който може да се използва за решаване на тази задача. Той е едно от решенията, кои-

то разчитат на популярната Burrows-Wheeler трансформация [44].

2.3.2.1 Графи на де Брюн

Графите на де Брюн описват всички припокривания с дължина n на последователнос-

ти надm-буквена азбука. Всяко припокриване е представено с връх в графа, който има

mn върха. Тези графи са били независимо въведени неколкократно за различни теоре-

тични цели в математиката. Де Брюн [24] ги използва, за да докаже хипотеза за броя на

циклите Pn от 2n двоични цифри с неповтарящи се подпоследователности с дължина

n, които са също и най-кратките цикли, съдържащи всички възможни подпоследова-

телности с дължинаn. Тази задача възниква по-рано от проблем с телекомуникациите.

Гуд [49] ги прилага за конструирането на повтарящи се десетични числа с нормалност

от ред r, тоест всички последователности от цифри с дължина r с нормална честота на

цифрите от 10−r. Много по-рано техните свойства са били използвани без формална

дефиниция в [128].

Графите на де Брюн са обобщени за азбуки с големина повече от 2, както и за про-

изволни речници, които не съдържат непременно всички последователности на из-

ползваната азбука. Такъв е случаят в геномиката, където те се използват за описание

единствено на припокриванията между последователностите, които съществуват в из-

следваното множество данни.

Откриването на най-доброто асемблиране на фрагментите може да се извърши с
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решение на задачата за търсене на Хамилтонов цикъл. На всеки връх на графа се съ-

поставя k-мер от изследваните последователности и се търси Хамилтонов цикъл, кой-

то минава през всички k-мери. Такова решение е било успешно приложено за отк-

риване на първия бактериален геном [43]. Така обаче задачата става NP-пълна и това

сериозно затруднява приложението на модела поради изключително високите изис-

квания към изчислителните ресурси.

Графите на де Брюн позволяват асемблирането да се търси с решаване на много

по-проста задача. Там k-мерите съответстват на ребра, а не на върхове. Конструира се

граф на де Брюн, във който всеки връх е суфикс или префикс на някой k-мер и има

дължина k− 1, като върхът за всяка последователност може да се среща само веднъж.

За всеки k-мер се построява ребро между неговия префикс и суфикс, като на реброто

съответства самият k-мер. По този начин задачата се редуцира до търсене на Ойлеров

цикъл [29].

2.3.3 Йерархично клъстериране и филогенетични дървета

2.3.3.1 Филогенетични дървета

Филогенетичните (или еволюционните) дървета представляват таксономия на биоло-

гичните видове, която има за цел да опише вероятните еволюционни връзки между

тях. Листата на едно филогенетично дърво са изследваните биологични видове. В ня-

кои случаи, особено в метагеномиката, където са налични ДНК последователности без

допълнителна информация за самите видове, листата могат да бъдат оперативни так-

сономични единици, които отговарят на все още неизследвани видове или групи от

видове [16]. Всички вътрешни върхове на едно филогенетично дърво са хипотетични

таксономични единици, които отговарят на предсказан неизвестен прарородител или

група прародители на върховете наследници.

Практиката за класификация на видовете съществува още от най-ранните доку-

ментирани периоди на човешката история. Още в Древен Египет е била практикувана

класификация на лечебните растения. Аристотел първи се опитва да извърши пълна

класификация на всички живи същества, която включва много категории, които все

още присъстват в модерните класификации – като например разделението на гръб-
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начни и безгръбначни [88]. Неявна класификация съществува и като част от говори-

мия език.

Създаването на модерни таксономии започва през 16-ти век с трудовете на Андреа

Чезалпино, в които той извършва класификация на 1500 ботанически вида на базата

на множество фактори, включително формата на техните семена и плодове, и начина

им на израстване. Работата на много други ботаници в следващите векове завърш-

ва с изграждането на таксономната система на Карл Линей, която продължава да се

използва и в наши дни в почти непроменен вид [82, 83, 88].

Всички изброени опити за класификация са основани на външните белези на на

видовете, което е голяма част от причината много от тези ранни класификации в мно-

го случаи да са значително отдалечени от действителните еволюционни разстояния

между видовете, които присъстват в тях. Чарлз Дарвин първи споделя идеята, че зад

таксономните групи стоят родословни дървета, които съдържат неизвестни древни

прародители [32]. Заедно с това той споделя и виждането си, че всички такива дървета

имат общ корен. Въпреки това откриването на действителните връзки между видовете

не започва до откриването на молекулата на ДНК [93], изучаване на структурата ѝ [71,

72, 66, 70] и откриване на ролята ѝ в наследяването на биологични признаци [169, 168,

5].

ДНК секвенирането позволява използването на много по-добри математическо

обосновани оценки, които дават много по-точна представа за еволюционното разс-

тояние между всеки два вида. Това води до множество открития за неочаквани гру-

пирания и разделения в таксономията, която на места претърпява значително прест-

руктуриране. Чрез ДНК анализ е установено, че шимпанзето е животинския вид най-

близък до човека [90], макар и морфологичните сравнения да подкрепят или идеята,

че всички човекоподобни маймуни са еднакво отдалечени, или че човека е по-близък

до друг вид човекоподобни маймуни. По същия начин, през 70-те години е устано-

вено, че археите формират отделно надцарство от животински видове, различно от

бактериите [157].

ДНК секвенирането в крайна сметка спомага и за развитието на най-модерния

подход към биологичната класификация – кладистиката, от гръцки „кладос“ (κλάδος,

клон), наричан още филогенетична систематика. При нея видовете не използват кла-
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сическите таксономни разделения, а кладовете са изградени директно на основата на

предсказаното генетично сходство, и оттам очакваните им прародители. Така напри-

мер вместо просто като четириноги хордови животни, птиците (aves) биват класифи-

цирани по-точно към клада paraves, обхващащ всички птицеподобни динозаври⁶ [115,

159, 48]. При кладистиката класификацията се основава на научно проверяема хипоте-

за – че видовете подставени в един клад са по-близки помежду си отколкото до които

и да било други видове извън клада [22]. Близостта се измерва на базата на еволюци-

онно разстояние, което е броя поколения, които разделят два вида, но в голяма част от

случаите може да се замени с евристично изчислени приближения сметнати на базата

на генетичните различия.

Построяването на дървета на еволюцията на базата на ДНК анализ има особено

значение за метагеномиката, където се изследват микроорганизми и в голяма част от

случаите практически не съществуват алтернативни методи. Значителна част от голя-

мото разнообразие на микроорганизми остава скрито [103]. Освен че изолирането на

отделни видове и изследване на техните външни белези е неприложим подход, дори

със средствата на ДНК анализа изследването на разнообразието им е тежка задача. Съ-

ществуват значителни пречки те да бъдат култивирани в лаборатория, което налага те

да бъдат изследвани в проби от естествената среда, поради което значителна част от

дървото на организмите остава неизследвано [121]. Високата скорост на мутация [37]

допълнително затруднява точното отличаване на видове.

2.3.3.2 Йерархично клъстериране

Съществуват различни подходи за построяване на филогенетично дърво с помощта

на данните от определена ДНК проба. Една голяма група от тях са основани на йерар-

хично клъстериране на базата на разстояние. Това включва сливането на най-близки

съседи (neighbour joining) [129] и подобния на него UPGMA [137].

⁶ Отчитайки последните изследвания [48], подробна класификация на птиците би изглеждала по

следния начин: Avetheropoda (птицетероподи) – Coelurosauria (целурозаври; „гущероподобни с куха

опашка“, б. а.) – Tyrannoraptora (тиранораптори) – Maniraptoriformes (манираптообразни; включва всич-

ки пернати динозаври, б. а.) – Maniraptora (манираптори) – Pennaraptora (пенараптори; „пернати рапто-

ри“, б. а.) – Paraves (параптици; птицеподобни, б.а.) – Eumaniraptora (еуманираптори) – Avialae (птици)
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И при двата подхода се построява матрица на разстоянията между двойките сек-

венции, и после най-близките се сливат итеративно в процедура по натрупващо се

клъстериране, като на всяка стъпка се присъединява нов възел към дървото, свързва

се с ребра с предсказани дължини, и това продължава докато се свържат всички въз-

ли. При UPGMA се открива корена на дървото, но се разчита на предположението, че

скоростта на еволюцията е равномерна. При сливането на съседи вместо това се прави

предположението, че кумулативната еволюция е минимална, но построеното дърво е

с неизвестен корен.

За дърветата с неизвестен корен съществуват различни подходи, които позволяват

корена да бъде избран впоследствие, но в общия случай това не е възможно без да е

налична информация за скоростите на разклоняване на клоновете на дървото.Молеку-

лярният часовник, определящ скоростта на еволюция, както и генетичното разстояние

между видовете, биват обект на различни изследвания. Тръгвайки от хипотезата, че

между тях има зависимост [165, 89], могат да се приложат алгоритми, използващи раз-

стоянията между самите последователности [99]. По-нови изследвания обаче поставят

тази хипотеза под въпрос [58], оставяйки възможност да бъде използвана топологията

на самото дърво.

Недостатък на всички алгоритми, основани на разстояние, е, че те по-трудно от-

личават хипервариабилни участъци (hypervariable regions), които се срещат в повече от

един клон на дървото и внасят голяма разлика между най-близките му членове. Съ-

ществуват алтернативни методи, при които този проблем не съществува, но не могат

да се похвалят със същата производителност. Примери за това за методите на макси-

малната икономия и използване на метода на максималното правдоподобие [42, 166].

Методът на максималната икономия разчита на същото предположение като сли-

ването на съседи – че еволюцията с най-малко мутации е най-правдоподобна. Вмес-

то да се разчита на разстоянията между секвенциите се работи направо с отделните

позиции в тяхното съпоставяне. Дърветата се конструират на базата на минималния

брой мутации, които са необходими да се достигне от една секвенция до друга, като

се търсят дървото, за които цената на еволюцията е най-малка [154, 11]. Откриване-

то на оптималното дърво е NP-пълна задача, но съществуват различни приближени

алгоритми.
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Един основен недостатък тук остава предположението, че съвпадение в генетич-

ния код на два вида винаги е следствие от това, че той е бил наследен от общ прароди-

тел. Това не е непременно вярно, понеже е възможно той да е бил получен в следствие

на хоризонтален пренос на гени [113], сходимост на генетичните последователнос-

ти [108, 11] и дори случайно.

Алтернатива намаксималната икономия е използването наметода намаксимално-

то правдоподобие. При него се изчислява правдоподобието на всяко дърво на основата

на вероятността отделните мутации в него да се случат, след което се извършва тър-

сене в пространството на дървета, което да намери дървото за което правдоподобието

е най-голямо [154, 166]

2.3.3.3 Матрица на разстоянията

Подходите за йерархично клъстериране разчитат на използване на матрица на разс-

тоянията d(x, y), която служи за откриване и сливане на клъстърите. Такива матрици

бяха споменати накратко при разглеждане на подходите за прогресивно множествено

съпоставяне в 2.3.1.3, тъй като тези подходи също разчитат на изграждане на дървета

с помощта на идентични алгоритми за клъстериране.

Основната разлика е, че самото множественото съпоставяне се извършва преди та-

кова съпоставяне да е вече налично, докато за да бъде построено на коректното фило-

генетично дърво то е абсолютна необходимост. И докато в първия случай матрицата

може да се изгради на базата на по-неточен метод измерващ разстоянията между сек-

венции съпоставени по двойки, при същинските филогенетични дървета трябва да се

използва точното разстояние, което е пресметнато наново след като вече е приключи-

ла пълната процедура по множествено съпоставяне.

Това означава също, че на този етап вече се използва само разстоянието на Хе-

минг. Споменатите по-сложни метрики за разстояние, които допринасят значително

при решаването на други задачи, тук вече не са необходими и дори биха могли да

влошат резултата. Това е така понеже тези метрики са въведени, за да компенсират

разминаването между секвенциите, което вече е било елиминирано с извършването

на пълната процедура по намиране на оптималното множествено съпоставяне.
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Така матрицата на разстоянията се попълва по следната формула.

d(x, y) =
1

m

m∑
i=1

[xi ̸= yi] (2.21)

2.3.3.4 UPGMA

UPGMA е съкращение на unweighted pair-group method using arithmetic averages, или

непретеглен метод за групиране на двойки използващ средни аритметични. Той из-

ползва средното разстояние между двойките клъстъри, за да ги слива итеративно, до-

като всички секвенции се намират в един клъстър [137, 166].

UPGMA разчита, че във всеки един момент двата най-близки клъстъра са тези, ко-

ито са и еволюционно най-близки. На всяка стъпка се попълва липсващия между тях

възел в дървото, за който метода предполага, че трябва да бъде еднакво отдалечен и

от двата. При сливането на последните два клъстъра се построява възелът, който се

избира за корен.

За изпълнение на метода първо се въвежда средното разстояние между два клъс-

търа X и Y по следния начин.

d(X ,Y) =
1

|X ||Y|
∑

x∈X ,y∈Y

d(x, y) (2.22)

След това се изпълнява следният алгоритъм.

Алгоритъм 3. Итеративно сливане на клъстъри

1. Всяка секвенция x се поставя в едноелементен клъстър X , а в еволюционното

дърво се добавя листо, съответстващо на съответния клъстър.

2. Докато броят на клъстърите е по-голям от 1:

(а) Намира се двойката X , Y , за която разстоянието d(X ,Y) е най-малко.

(б) Клъстърите X и Y се сливат в клъстър Z .

(в) В дървото се прибавя възел съответстващна новия клъстър, който се свързва

с възлите на X и Y . Дължината на дъгите е 1
2
d(X ,Y).
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Трябва да се отбележи, че на всяка стъпка изчисляването на разстоянието между

новополучения клъстър Z и всеки друг клъстър W може да бъде опростено като се

използва направо следната формула.

d(Z,W) =
|X |d(X ,W) + |Y|d(Y ,W)

|X |+ |Y|
(2.23)

Този метод е относително лесен за приложение и реализация. Основният му не-

достатък е начинът, по който се избира реда на клъстърите, определящ и избора на

корен. Той разчита на предположението, че еволюцията протича с еднаква скорост

– тоест, че натрупаните разлики за единица време ще бъдат едни и същи в различ-

ните клонове на дървото. От това предположение следва, че двата клъстъра, които са

най-близки, са се отделили най-скоро хронологически, и че за корен правилно е изб-

ран последният клъстър, който се е разделил най-отдавна. За съжаление, макар и това

предположение често да е приемливо [107], то далеч не винаги е валидно [36, 135]. То-

ва е още по-голям проблем особено когато видовете, условията или средата, която те

са обитавали, са различават значително [6].

2.3.3.5 Сливане на съседи

По подобие на UPGMA, сливането на съседи [129] изгражда дървото от листата към

корена. При него не се разчита на предположението за равномерна скорост на еволю-

ция, с което се решава проблема със случаите, в което то не е било изпълнено. Вместо

това се разчита на предположението за минимална еволюция – търси се дървото, в

което общата дължината на клоновете е възможно най-малка, което съответства на

случая, в което в различните еволюционни разклонения има възможно най-малкия

брой мутации и съответно възможно най-малката сложност [166].

За да се използва общият брой мутации, в алгоритъма се използва общото разсто-

яние r(x) на всеки отделен възел от всички останали възли.

r(x) =
1

n− 2

∑
[y ̸= x]d(x, y) (2.24)

Тук n е общият брой на секвенциите в множеството. С помощта на r(x) се въвежда
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и нова матрица Q, в която общото разстояние е извадено.

Q(x, y) = (n− 2)(d(x, y)− r(x)− r(y)) = (n− 2)d(x, y)−
∑
z

d(x, z)−
∑
z

(z, y) (2.25)

След построяване на матрицата Q се прилага следната процедура по сливане на

възли, докато всички възли не бъдат слети в общо дърво.

Алгоритъм 4. Сливане на най-близките възли

1. Намират се двойката разлчни x и y, за които Q(x, y) е най-малко.

2. x и y се сливат в нов възел z, който се присъединява към дървото и се свързва с

x и y. Дължините на дъгите се пресмятат с (2.26) и (2.27).

3. Възлите xи y се премахват отQи са заменят със z. С помощта на 2.28 се пресмятат

дължините до новия възел и се преизчислява Q.

Дължините на новопостроените ребра δ в дървото се пресмятат по следната фор-

мула.

δ(x, z) =
1

2
d(x, y) +

1

2(n− 2)

(∑
w

d(x,w)−
∑
w

d(y, w)

)
(2.26)

δ(y, z) = d(x, y)− δ(x, z) (2.27)

Новите разстояния d между новия възел z и всички останали възли в дървото се

смятат по следната формула.

d(z, w) =
1

2
(d(x,w) + d(y, w)− d(x, y)) (2.28)

Резултатът от изпълнение на така описания алгоритъм е едно дърво с неизвестен

корен. Популярен подход за откриване на корена е използването на външна група, ко-

ято е еднакво отдалечена от всички видове в дървото. Такава възможност съществува,

например, в един от първите софтуери за филогенетичен анализ предлагащ сливане

на съседите – PHYLIP [41]. Последните изследвания показват, че еднаквата отдалече-

ност от външната група не зависи от скоростта на еволюция [58].
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Освен че се използват приближени методи, разгледаните тук подходи разчитат

на голям брой предположения. Някои от тях – като например това за връзката между

скоростта на еволюцията и отдалечеността от външна група [58] може да са погрешни.

Освен пряко, процесите на еволюция могат да се изследват и като бъдат моделирани

с математически средства [10], което представя още една възможност да бъдат изгла-

дени недостатъците в разбирането им.

Проблем остават и големия брой грешки, които се допускат в процеса на секвени-

ране [63]. Шума внесен от оборудването може да доведе до нарушаване на анализа на

еволюцията и биоразнообразието [74].

2.3.4 Откриване и корекция на грешки

Преди търсене на оптималното съпоставяне⁷ между прочитите и преди и извършва-

нето на същински анализ, като построяване на филогетично дърво, се налага да бъдат

изчистени зашумените данни. Съществуват различни практики, които включват пре-

махване на прочити с очаквано ниско качество и подрязване на всички прочити до

определена дължина, които се прилагат винаги преди извършването на анализ, но

дори след тях остават голям брой неоткрити грешки в данните. Този труд е съсредо-

точен върху разработката на методи за откриване на тези грешки.

Тук са разгледани различни средства, които се занимават с проблема на грешките

в кратките прочити, получени при паралелно секвениране.

SHREC. Алгоритъмът за корекция на грешките SHREC [134] използва обобщено су-

фиксно дърво (generalised suffix trie) за откриване на грешките при прочит на нови ге-

номи. Открива над 96% от погрешните прочити и постига точност на корекцията от

над 80%. Той е насочен към корекцията на грешки получени в сравнително хомоген-

ните данни, които се срещат при секвениране на геноми на един организъм, и не взе-

ма предвид спецификите, които се срещат в едно метагеномно множество от данни.

Освен това е изграден и тестван с данните прочетени със апарат за секвениране на

⁷ За разлика от други подходи, методите за корекция на грешки предложени в този труд разчитат

на вече налично съпоставяне, което означава, че корекцията на грешки се извършва след, а не преди,

съпоставянето. При нужда, то може да се повтори с коригираните данни.
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Illumina, който генерира значително по-кратки прочити [86] от изследваните в тази

работа.

Поради това, че суфикните дървета представляват инструмент за търсене на тек-

стови низове, който позволява бързо откриване на близки и еднакви последовател-

ности, SHREC представлява интерес както при сравнение на резултатите, така и при

потенциални бъдещи разширения на този труд с използването на суфиксни дървета.

С помощта на CUDA и GPGPU. Съществуват разработки, които използват графич-

ните процесори на видеокарти (general purpose computing on graphics processing units –

GPGPU, GPGP, GP²U) за изчисляване на оценка на качеството и корекция на грешки-

те. Една използвана технология е CUDA на NVIDIA [136]. По същия начин, както при

SHREC, насоката на тези разработки е към секвенирането на нови геноми на единични

организми, и не е директно приложима в метагеномиката.

Освен това основната им цел е ускоряване на процеса на корекция на прочити, за

да се обработят бързо милиони прочити с цел осигуряване на по-голямо покритие по-

бързо. В разглежданите в този труд метагеномни изследвания, изискващи най-голям

изчислителен ресурс се явиха последващи операции като множественото съпоставяне

построяването на филогенетично дърво, а обработката на милиони прочити не е по

възможностите на използваните тук средства.

Отстраняване на прочити. Различни изследователи се спират на отстраняването на

прочити като решение на проблема с грешките. Това могат да бъдат както прочити,

за които е установена голяма вероятност за наличие на грешки, така и прочити, които

се срещат един единствен път [63]. Такава практика е подкрепена от неравномерното

разпределение на грешките сред прочитите, но не гарантира елиминацията на всички

грешки, като в същото време намалява количеството на данни, върху които могат да

се правят изследвания.

Предложените в настоящия труд подходи едва ли ще елиминират напълно тази

практика, но предлагането на един нов критерий с по-висока точност може да намали

относителния дял на отстранени данни, както и дяла на неоткрити грешки. В същото

време, предложеният подход за директно включване на размит индикатор на увере-
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ност в етапите за обработка на данните може да избегне част от негативния ефект на

грешките без нуждата от тяхното пълно отстраняване.

2.4 Съществуващи решения и алтернативни методи

2.4.1 SHREC

SHREC [134] е алгоритъм за откриване на грешки използващ обобщени суфиксни дър-

вета.

2.4.1.1 Обобщени суфиксни дървета

Суфиксните дървета (suffix trie) са модификация на префиксните дървета (trie) и поз-

волят търсене по суфикс на подниз в един символен низ. Те се използват за значи-

телно ускоряване на операции със символни низове и намират приложение, както в

биоинформатиката [9], така и в други задачи като ускорението на търсене с регулярни

изрази [7].

Обобщените суфиксни дървета се изграждат за множество от символни низове,

като съдържат всички възможни суфикси на поднизове в тях. Тяхното приложение

е основно в биоинформатиката [14], където се налага търсене в множество от кратки

фрагменти, и позволява търсене с линейна сложност. Всички p срещания на подниз с

дължина l могат да бъдат открити в O(l + p) време [51]

На всяко ребро и в двата вида дървета се съпоставя един символ от разглежданите

последователности, като на всеки път от корена към листото съответства на суфикс.

2.4.1.2 Реализация на SHREC

SHREC построява обобщено суфикно дърво по множеството от прочити, които ще бъ-

дат оценявани за грешки. За да гарантира, че за всеко отделен прочит ще съществува

отделен път, към всички прочити е прибавен уникален терминиращ символ.

На дъгите и върховете на дърветата са поставени тегла. За теглото на всяка дъга,

както и на върха на изхода ѝ, се използва броя на листата, които излизат от тях. То-

ва тегло е равно на броя на прочити, в които се среща низа съответстващ на пътя от
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корена до дъгата включително.

SHREC разчита на статистическите очаквания за начина на разклонение на дър-

вото – близо до корена е вероятно всеки връх да има по четири разклонения, докато

далеч от корена се очаква върховете да имат само по едно продължение. Това позволя-

ва да бъде изграден алгоритъм, който търси потенциални грешки в дъгите отдалечени

от корена, но чиито качества отслабват при приближаване към него.

Потенциалните грешки се оценяват на база на теглата. При откриване на възли с

повече от очакваните разклонения, високите тегла подсказват, че разклонението е в

следствие на мутация, докато ниските тегла подсказват, че е в следствие на грешка.

Този критерий обаче отслабва, когато бъдат срещнати разклонения прекалено близко

до листата.

При откриване на грешка, алгоритъмът може да я коригира, като замени погреш-

ното разклонение с правилното, стига суфиксите им да съвпадат.

Според опитите на авторите, SHREC открива над 96% от погрешните бази и постига

точност на корекцията от над 80%.

2.4.2 V-Phaser

V-Phaser[87] използва статистически подход за откриване на грешки, който разчита не

само на оценка на отделните потенциални грешки, но и на двойките грешки, които се

срещат едновременно. Това има за цел да засече прочити на еволюционни разделени

гени по съвпаденията на мутациите в тях.

За отделните грешки са използвани множество от случайни величини с разпреде-

ление на Бернули Eik, които са 1, ако има ако има грешка на позиция i в прочит k, и

0 в противен случай. Като вероятност за успех за всяка от тях е взета очакваната веро-

ятност за грешка pi. Тя зависи от позицията, тъй като се очаква количеството грешки

да бъде различно в различните части на прочитите.

За съвпадение на грешки на определена двойка позиции се въвежда второ множес-

тво от случайни величиниEijk, които са 1, когато в четене k има грешки едновременно

на позиции i и j, вероятността за което е pipj .

За да бъдат изследвани, за метода са въведени величините Xi и Xij с бройката на
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грешките срещани на позиция i, както и двойките грешки срещащи се едновременно

на позиции i и j. Тъй като за всяка позиция (или двойка позиции) случайните вели-

чини са еднакво разпределени, при предположение за независимост сумата им има

биномно разпределение. Ако покритието на позиция i е отni прочити, то е в сила:

Xi =
∑
k

Eik ∼ B(ni, pi) (2.29)

Xij =
∑
k

Eijk ∼ B(ni, pipj) (2.30)

Използвани са вероятността fi(x) грешките на позиция i да надминават определе-

на бройка x, както и вероятността gij(x) бройката от съвпадение на грешки в i и j да

надмине x. Тъй като е възможно покритието на позиции i и j да бъде различно, се раз-

глежда само бройката прочити nij , които участват в покритието и на двете позиции.

Така тези вероятности изглеждат по следния начин:

fi(x) =

ni∑
t=x

(
ni

t

)
pti(1− pi)

ni−t (2.31)

gij(x) =

nij∑
t=x

(
nij

t

)
(pipj)

t(1− pipj)
nij−t (2.32)

Върху fi(x) и gij(x) е приложена корекция на Бонферони, която е инструмент за

измерване на груповата честота на грешки при тестване на множество хипотези. С

него се въвеждат праговете ti и tij :

ti = argmin
t

(
fi(t) ≤

α

c

)
(2.33)

tij argmin
t

(
gij(t) ≤

α

b

)
(2.34)

Тук α е степен на значимост, c е бройка позиции, за които има покритие от поне

едно четене, а b е бройката двойки i, j които имат общо покритие от поне едно четене.

Ако бройката открити разлики на позиция i надминава ti, се прави извода, че поне

някаква част от тях не са грешки. По същия начин, ако бройката двойки съвпадащи

разлики на позиции i и j надминава tij , то поне някаква част от тях не са предизвикани
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грешки, на базата на което алгоритъма се опитва да открие грешките без да премахне

естествената вариация.

Според изследванията на авторите, V-Phaser открива над 97% от грешките и над 97%

специфичност върху вирусни данни събрани от заразен пациент. Съществува версия

V-Phaser 2 [160], която се опитва да подобри метода на откриване на грешките допъл-

нително.

2.4.3 Coral

Coral [130] поправя грешките в прочитите, като използва честотите на срещане на ба-

зите върху специално построено тяхно съпоставяне.

Преди извършване на корекцията се генерира таблица на k-мерите в прочитите.

След това те се съпоставят със собствен подход, който е предвиден да работи добре за

много близки последователности. Алгоритъма извършва многократно съпоставяне по

двойки с алгоритъма на Нийдълман и Вюнш спрямо случайно избрана консенсусна

секвенция, която се обновява при всяко добавяне на нова секвенция към съпоставяне-

то.

След приключване на стъпката по съпоставяне, всички секвенции, които не са би-

ли добре съпоставени, се премахват. Използват се и други критерии за премахване

на прочити, които гарантират, че няма да се извършват поправки в данни, за които

честотните оценки биха дали противоречив резултат.

Самото откриване на грешки разчита на серия от честотни оценки. Първата е ка-

чеството на съпоставянето, която се изчислява като най-малката бройка бази съвпада-

щи с консенсусната секвенция сред всички прочити. Ако тази стойност е под предва-

рително зададен праг 1 − e, за съответната група прочити няма да бъде извършвана

корекция.

За всяка позиция се изчислява степен на поддръжка на консенсуса – съотношени-

ето на прочити, които го потвърждават, и ако това съотношение е по-малко от пред-

варително зададен праг ts ∈
[
1
2
, 1
)
, на съответната позиция няма да бъде извършвана

корекция.

При така направените ограничения, във всички останали четения и позиции, всич-
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ки бази, които не съвпадат с консенсуса биват заместени с база от консенсуса.

В сравненията с SHREC на авторите, Coral успява да постигне по-добри резултати

като използва чувствително по-малко памет и работи чувствително по-бързо. На ре-

дица проведени експерименти постига подобрение както в бройката открити грешки,

така и в числова оценка на подобрение, която измерва броя на действителни грешки.
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Глава 3

Формализация и решение на проблема

за анализ и класификация на данни от

паралелно секвениране

3.1 Постановка на задачите

Основната задача на този дисертационен труд е разработването на нови средства за

откриване на грешки за метагеномни данни от паралелно секвениране, които са по-

надеждни и по-подходящи за извършване на корекция на откритите грешки от на-

личните.

Разработен е оригинален аналитичен подход за откриване и корекция на грешките.

Той се основава на претеглено изчисляване на честотите на срещане на всяка база по

колони, като за тегла са използвани локалните сходства между двойките секвенции.

Те имат за цел да неутрализират отрицателните ефекти на хетерогенната структура

на данните, като приближат сходните подпоследователности и отдалечат различните,

като по този начин елиминират голяма част от неправилно откритите грешки в редки

секвенции, обособявайки ги локално в отделна група.

Поради трудното намиране на тестовомножество данни за валидация са предложе-

ни два индиректни подхода за валидация – един, основан на неколкократна корекция

на грешки, която използва симулирани грешки, и един, основан на корекция на греш-
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ките в голямо множество от данни и достатъчно малко негово случайно подмножест-

во. За симулацията се изгражда статистически профил на грешките върху множество

от данни с известни грешки, който е специфичен за използвания апарат за секвени-

ране, и който съответства на разпределението на истинските грешки.

Предложен е метод за симулация на „виртуални“ грешки при конструирането на

обучаващо множество от примери, което да се използва при създаване на класифика-

ционни модели за откриване на грешки, основани на изкуствени невронни мрежи и

други средства на машинното самообучение като случайни гори. Неструктурираните

зависимости и хаотичната структура на данните ги правят подходящи за приложение

на инструменти като ИНМ, поради техните способности за правене на изводи. Когато

аналитичните решения не постигат достатъчно добър резултат, апаратът на ИНМ мо-

же да бъде използван за създаване на по-прецизен класификатор на грешките, който

да подобри допълнително качеството. Това би било за сметка на по-малката яснота за

начина, по който те биват идентифицирани.

Вторична задача на дисертационния труд е изграждането на система за изпълне-

ние на управляеми биоинформатични работни потоци. Разработена е софтуерна биб-

лиотека, която освен реализацията на алгоритмите за откриване и корекция на грешки,

за симулация на грешки и валидация, поддържа всички необходими операции, изпол-

звани за обработка на данните. Това включва множествено съпоставяне на секвенции,

клъстериране на секвенции. Разработена е и система, която позволява тези операции

да бъдат включени в описания на работни потоци.

Проведени са експерименти, които показват, че използването на локалната чес-

тота на срещане за елиминиране на излишните корекции води до резултати, които

отговарят на очакванията. Постигат се по-малък брой корекции без пропускане на до-

пълнителни симулирани грешки, което е очаквано при подобряване на качеството на

класификация. Аналогичен резултат се наблюдава и след допълването на аналитич-

ния подход с класификатор построен с методите на машинното самообучение. Тази

зависимост се запазва и когато средствата от този труд са сравнени с алтернативни

инструменти като SHREC. Предложените подходи водят до постепенно подобряване

на качеството, а тяхната комбинация – до качество по-добро от постигнатото с SHREC.

Това означава, че предложените подходи водят до поетапно подобрение в качест-
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вото на премахване на шум.

3.2 Входни данни

За метагеномни изследвания често се използва 16S РНК. Тя съдържа силно консерви-

рани региони, които са идентични или сходни измежду много голяма бройка мик-

роорганизми, което дава много добра отправна точка при извършване на между-

видови сравнения. В същото време съдържа и хипервариабилни (силно вариращи,

hypervariable) участъци. Те могат да бъдат използвани за откриване на разликите меж-

ду секвенциите при клъстериране на групи, отговарящи на отделните видове микро-

организми, както и при търсенето на еволюционните връзки между тях. Това прави

16S РНК много подходяща за изследване на биоразнообразието и при построяването

на филогенетични дървета [150].

За целите на този труд са използвани примерни множества от данни, съдържа-

щи прочити с дължина между 300 и 500 бази. Те са разделени в проби, съдържащи

между 30000 и 50000 секвенции, след извършване на предварително филтриране (от

тях са отстранени прочитите с непрочетени позиции, както и прекалено късите и пре-

калено дългите прочити, за да се елиминират проблеми, свързани със статистически

отклонения). Пробите са секвенирани с 454 платформата [146] на Roche, която е под-

ходяща за метагеномни експерименти поради това, че генерира по-дълги прочити от

платформите, използвани при секвениране на геноми на отделни организми.

TCTCTATGCGCCATTGTAGCACGTGTGTA…GGTAAGGTTCTTCGCGTAGCTTCGAATTAAACC
TCTCTATGCGCCATTGTAGCACGTGTGTA…GTAGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCATCGAATTAA
TCTCTATGCGCCATTGTAGCACGTGTGTA…GGTAAGGTTCTTCACGTTGCTTCGAATTAAACC
TCTCTATGCGCCATTGTAGCACGTGTGTA…GTAAGGTTCTTCGCGTAGCTTCGAATTAAACCA
TCTCTATGCGCCATTGTAGCACGTGTGTA…TAAGGTTCTTCGCGTAGCTTCGAATTAAACCAC
TCTCTATGCGCCATTGTAGCACGTGTGTA…GGTAAGGTTCTTCGCGTTGCTTCGAATTAAACC

Фигура 3.1: Откъс от входните данни

Отрязък от входните данни може да се види на фигура 3.1. Показани са началото и

края на няколко отделни прочита, които са били секвенирани от пробата. Възможно е

те да са дошли от един и същи организъм в нея, както и да са дошли от различни, но

много сходни организми. Отделните редове в данните представляват отделни прочи-
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ти или отделни видове, докато колоните представляват отделните позиции, в които,

след извършване на множествено съпоставяне, се очаква да има съответствие между

прочитите и видовете.

3.3 Предварителна обработка

За да могат да бъдат приложени разработените в този труд подходи за корекция на

грешките, данните подлежат на няколко предварителни обработки, както е илюстри-

рано на фигура 3.2.

Филтриране Клъстериране СъпоставянеСеквениране
Корекция
на грешки Анализ

Фигура 3.2: Анализ на данни от метагеномно секвениране

Първоначално върху данните се извършва филтриране. В нашия случай при него

бяха премахнати всички прочити, чиято дължина е под 300 бази, както и всички про-

чити, които съдържат позиции с неизвестни бази. Останалите прочити бяха подряза-

ни до дължина от 500 бази. Това осигурява по-добро качество на използвани данни,

тъй като е премахната опашката на секвенциите, където има значително по-висока

честота на грешки [47]. В същото време това премахва и статистически отклонения

предизвикани от прекалено голямо вариране в дължините на прочитите.

След филтрирането е необходимо секвенциите да бъдат клъстерирани, което в на-

шия случай е извършено с помощта на готово софтуерно решение – CD-HIT [80]. Клъс-

терирането осигурява работа с подмножества, в които не се съдържат прекалено далеч-

ни секвенции. Тъй като всички предложени методи за корекция на грешки разчитат

на съпоставени прочити, върху всеки клъстър е изпълнена процедура на съпоставяне

по описания по-долу комбиниран подход.

Множествено съпоставяне

Множественото съпоставянето на секвенции по някой от описаните в 2.3.1.3 и 2.3.1.4

методи е най-значимия елемент от предварителната обработка на данните. На него тук
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е обърнато специално внимание, тъй като за извършването му не беше достатъчно да

бъде използвано готово софтуерно решение.

TCTCTATGCGCCATTGTAGCACGTGTGTAGCC…
TCTCTATGCGCCATGTAGCACGTGTGTAGCC…
TCTCTATGCGCCCCATTGTAGCACGTGTGTAGCC…

TCTCTATGCGCC--ATTGTAGCACGTGTGTAGCC…
TCTCTATGCGCC--AT-GTAGCACGTGTGTAGCC…
TCTCTATGCGCCCCATTGTAGCACGTGTGTAGCC…

Фигура 3.3: Необходимост от съпоставяне

На фигура 3.3 е показан пример, който демонстрира необходимостта от извършва-

не на такава процедура. Както се вижда, във втората последователност база на позиция

15 е изпусната (тоест в прочита има делеция). Това може да е в следствие на мутация в

единия от двата индивида, или в следствие на грешка при четене. И в двата случая, раз-

местването, предизвикано от делецията, прави невъзможно извършването на каквито

и да било сравнения по колони, понеже всички бази след 15-та колона не си съответ-

стват вертикално, освен ако тези разминавания не бъдат елиминирани с помощта на

съпоставяне.

Един подход за множествено съпоставяне е описан в 2.3.1.3. Той поетапно съпос-

тавя двойките секвенции, разположени по водещо дърво, получено след йерархично

клъстериране. Аналогия на този подход е използвана тук за подобряване на произво-

дителността на съпоставяне с използване на готови софтуерни инструменти.

При проведените експерименти бе установено, че дори готовите софтуерни реше-

ния предвидени за големи множества данни, не се справят достатъчно добре с целите

масиви от входни данни за приемливо време, или не водят до достатъчно добро ка-

чество на резултатите. Някои софтуерни решения дори отказаха да приемат всички

секвенции. Трябва да се отбележи, че и резултата от директна реализация на алгори-

тъм 2 от 2.3.1.3 не доведе до задоволителен резултат, защото в него отсъстват всички

подобрения въведени с итеративните алгоритми описани в 2.3.1.4.

За съпоставяне на цялото множество беше използван следният подход. Беше при-

ложено грубо клъстериране на данните отново с помощта на CD-HIT [80]. Беше из-
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вършено множествено съпоставяне във всеки клъстер с готов софтуерен инструмент

– MAFFT [67] или MUSCLE [38]). След това беше извършено съпоставяне между двой-

ките клъстери по подобие на на стъпки 3 и 4 от алгоритъм 2. MAFFT има и вградена

функция за съпоставяне на двойки клъстери, с която последната стъпка може да се

улесни.

При използване на тази процедура, производителността беше повишена значител-

но, а в същото време качеството беше значително по-добро от изпълнение на MAFFT

или MUSCLE в режим за бързо изчисление.

Така беше установено, че макар и съпоставянето да е решима задача, готовите соф-

туерни решения не могат да се използват направо, без ръчно комбиниране с решения

за клъстериране. Това е проблем, с който се среща всеки изследовател занимаващ се с

метагеномика, и показва ясно необходимостта от създаване на софтуер за изпълнение

на управляеми работни потоци, който позволява тяхното лесно споделяне.

3.4 Разработени аналитични методи

3.4.1 Аналитичен подход за корекция на грешки

Грешките в прочитите са основен проблем при метагеномните изследвания и прак-

тиката да се отстраняват всички прочити, в които има съмнения за грешки, не е оп-

тимално решение на този проблем. За съжаление грешките (замествания, инсерции и

делеции) са смесени с мутации от същите видове и различаването им не е лека задача.

Мутациите имат голямо значение за еволюционните изследвания и носят значима

информация за развитието и размножаването на видовете микроорганизми. За разли-

ка от грешките при секвениране, които са разпределени случайно в пробите, мутаци-

ите претърпяват различно развитие според това дали са били полезни за развитието

на организма. Полезните се унаследяват и размножават, докато вредните убиват орга-

низма и прекъсват еволюцията му, поради което не се очаква те да имат същия дял на

участие в секвенционните данни. Това от една страна прави оцелелите мутации инте-

ресни с информацията, която те носят, а от друга страна представя една възможност

за класификацията на двете категории разлики. Мутациите, които са били наследени,
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ще се отличават по своите измерими характеристики като честота на срещане.

За работа с потенциалните грешки е въведена степен на увереност (confidence

score), която може да бъде изчислена с различни функции s : R × N → [0, 1]. Стой-

ността s(r, k) е степента на увереност във верността на базата rk, която се намира на

позиция k в прочита r от множеството на прочитиR. Тези оценки са използвани както

за откриване и корекция на грешките чрез сравняването им с праг T e (в 3.4.1.4), така и

директно като размит индикатор на увереност в алгоритмите за обработка на геномни

данни (в 3.5).

Популярен инструмент за откриване на грешките е честотата на срещане. При сек-

венирането на генома на един организъм, това води до достатъчно добър резултат,

понеже всички прочити са от един и същ организъм, и се очаква, че всички прочити

от един и същи регион са идентични, и че една мутацияще се среща във всеки прочит.

3.4.1.1 Наивен подход за откриване на грешките

Ще наречем директното използване на честотата на срещане „наивен подход“. Най-

лесно е да пресметнем честотата на срещане на различните нуклеотидни бази във

всяка колона, и тези, които се срещат по-рядко от някакъв предварително зададен праг,

да се считат за грешки.

Предположението е, че дори в една метагеномна проба, един индивид ще се среща

повече от един път. Така макар и да са по-редки от грешките, оцелелите мутации ще

се срещат много по-често в множеството от данни, понеже са били наследени след раз-

множаване или понеже индивидът в мутацията се среща достатъчно често в пробата.

Това предположение не е достатъчно силно, но дава добра основа, върху която да се

надгради подобрен подход.

Честотата на базите по колона може да се опише със следната „наивна“ функция за

степен на увереност (confidence score). С нея може да се изчисли честотата на срещане

на база rk от прочита r в колона k сред множеството от прочити R.

ssimple(r, k) =

p̸=r∑
p∈R

[rk = pk]

n− 1
=

∑p̸=r
p∈R[rk = pk]∑p ̸=r

p∈R 1
(3.1)
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3.4.1.2 Подход за откриване на грешки, основан на локално сходство

Основният недостатък на използване на честотата на срещане е, че не взема предвид

последователности, които се срещат рядко. Например, ако даден индивид е попаднал

само един път в пробата, ssimple ще оцени много бази от него с оценка под прага на

грешка. А дори и дадена рядка последователност да се среща по-често от прага на

грешките, оценката на грешки сред нейните секвенции ще трябва да се осъществява

при друг праг.

За да се вземе предвид хетерогенното съдържание на множествата от данни, са

предложени няколко подобрения, които използват локалната степен на сходство меж-

ду двойките секвенции при пресмятане на честотата на срещане. Подобреният подход

трябва да отговаря на следните изисквания (i):

• Несъответствие между два сходни прочита трябва да е по-важно от несъответс-

твие между два различни прочита. По-общо, важността на едно несъответствие

между двойка прочити трябва да бъде пропорционална на сходството между тях.

• Сходството около несъвпадението трябва да има по-голямо значение от сходст-

вото в по-отдалечените региони на секвенциите. По-общо, важността на сходст-

вото в дадена позиция трябва да е обратно пропорционална на разстоянието от

оценяваното съвпадение или несъвпадение.

TCTCTATGCGCC ATTGT AGCACGTGTGTAGCC… (6716)
TCTCTATGCGCC ATAGT AGCACGTGTGTAGCC… (20)    <- p
TCTCTATGCGCC TCACG AGCACGTGTGTAGCC… (20)    <- r
TCTCTATGCGCC TCTCG AGCACGTGTGTAGCC… (1)
             i k  

Фигура 3.4: Сходство в прозорец около оценяваната позиция

Причината да се вземат предвид само разликите в близки видове е, че вероятността

да се срещне последователност от грешки е експоненциално по-малка от вероятността

за единична грешка. Така, ако цял регион е променен, е много по-вероятно това да

е отрязък от рядко срещан организъм, отколкото да е последователност от грешки.
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Освен това различните секвенции ще се отделят в различни групи и грешките в тях

ще се оценяват независимо една от друга.

Алгоритъм 5. Откриване на грешки, основано на локално сходство

1. Около всяка оценявана позиция се изгражда прозорец, в който ще бъде ограни-

чено сравняването на последователностите.

2. За всяка двойка прочити, в които се търси несъвпадение в съответната позиция,

се изчислява сходството между тях в прозореца. При оценката на сходство, по-

зициите, по-близки до края на прозорецау се оценяват с по-ниски тегла от тези

близки, до оценяваната позиция.

3. При съвпадение степента на доверие за всяка от двете секвенции се увеличава

със степента на сходство, разделена на сумата на всички степени на сходство за

съответния прочит.

Формулата (3.1), разширена с оценка за сходство, придобива следния вид. За ре-

гиони, които имат сходство 1, резултатът ще е същият като със „наивната“ формула,

докато региони със сходство 0 ще бъдат пренебрегнати при пресмятането на сходст-

вото.

sweighted(r, k) =

∑p ̸=r
p∈R sim(r, p, k)[rk = pk]∑p̸=r

p∈R sim(r, p, k)
(3.2)

Изборът на добра sim функция е труден. Първото разгледано предложение е за ек-

споненциално намаляваща функция. При използването на такава, разликите на опре-

делено отстояние от оценяваната позиция престават да имат значение, тъй като стой-

ността им бързо клони към 0, и размерът на прозореца престава да бъде съществен

параметър.

Нека q е някакъв параметър, който подлежи на оценка. Прозорецът около позиция

k за прочит r и сходството между прочит r и k в прозореца около позиция k ще се

изчисляват по следния начин.
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window(r, k) = {i : ∃ri, i ∈ [k − w, k − 1] ∪ [k + 1, k + w]} (3.3)

sim(r, p, k) =

∑
i∈window(r,k) q

|k−i|[ri = pi]∑
i∈window(r,k) q

|k−i| (3.4)

Сложността на представения алгоритъм еO(wn2). В същото време обаче е възмож-

но да бъде изграден кеш на всички различни последователности, които се срещат в от-

делните прозорци, коетоможе да доведе до подобрение замножества от данни, в които

има много сходни прочити – каквито често са геномните проби, особено след клъсте-

риране. След използване на кеш, сложността на алгоритъма би билаO(min(new, wn2)).

Изглежда, че експоненциалната сложност спрямо размера на прозореца прави подоб-

на оптимизация излишна, но в действителност броя операции за всеки един прозорец

се определя от реалното разнообразието вътре в него, което никога не съдържа всич-

ките 5w последователности¹.

Трябва също да отчетем любопитен страничен ефект от използването на този под-

ход, основан на локалното сходство. Обикновено при секвениране, за оценка на качес-

твото секвенциите на един организъм се използват само прочити от същия органи-

зъм. За съжаление в метагеномиката това не е напълно възможно и данните винаги

ще съдържат прочити от различни организми, които внасят допълнителна неяснота.

Оценката за сходство, от една страна елиминира регионите, в които тези секвенции

са напълно различни, но от друга страна запазва регионите, които са били запазени

дори в двойки различни биологически видове, което дори оставя възможността ин-

формацията от единия вид да потвърди информацията за другия.

3.4.1.3 Остра тегловата функция за локално сходство

Ползата от приложените средства за справяне с грешките, били те корекция с праг или

използването на размит индикатор, силно зависи от качествата на избраната функция

на увереност s. Например, при прилагането на ssimple за целите на размито йерархич-

но клъстериране (според 3.5), резултатите очаквано се влошиха значително, защото

дълги заместени региони бяха пренебрегнати от оценката за разстояние. Въведено в

¹ Възможните символи са 4-те бази и специалния символ за интервал
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sweighted тегло противодейства на този отрицателен ефект, като в същото време успя-

ва да заглуши единичните грешки, но все още има възможност за подобрение, като

изборът тегловата функция за локално разстояние sim(r, p, k) е ключов.

Един основен недостатък на локалното разстояние от (3.4) е, че внася допълнителна

неяснота по границите на въпросните заместени региони. Освен това при използва-

нето му, размитото йерархично клъстериране представено по-късно в 3.5 е прекалено

толерантно към промени в двойки, тройки и кратки фрагменти, въпреки че подобни

рядко са причинени от натрупване на грешки.

По тези причини беше въведена и алтернативно тегло за локалното разстояние,

което има по-„остър“ ефект, нарастващ експоненциално с всяка разлика. Нека q е па-

раметър, който подлежи на оценка, и 0 < q << 1. Тогава за алтернативно тегло може

да се използва и следната функция, която ще наричаме остра.

sim(r, p, k) =

ri ̸=pi∏
i∈window(r,k)

q
1

|k−i| (3.5)

Експоненциалното нарастване на разстоянието при разлики отчасти намалява

ефекта последователности от промени, които са с малка вероятност да бъдат грешки,

като запазва преимуществата на (3.4) и продължава да отговаря на изискванията (i)

(от страница 70). Практически при проведените експерименти положителният ефект

от това алтернативно разстояние не беше достатъчно убедителен, за да бъде избрано

като основно пред (3.4).

3.4.1.4 От откриване към корекция на грешките

Формула (3.1) и (3.2) дават числова оценка за степента на увереност, че базата, заемаща

определена позиция в секвенцията, е прочетена правилно. За някои определени зада-

чи (като разгледаните в 3.5) подобна оценка може да бъде използвана наготово, но за

да се разграничат случаите на предполагаеми грешки и правилно прочетени данни,

оценките трябва да се сравнят с някакъв числов праг. В най-опростения си вид това би

било единствено число T e, под което увереността ще се счита за недостатъчна.

В по-обобщени случаи прагът би могъл да зависи от оценяваната база (T e(rk)), от

позицията ѝ в оценяваните прочити (T e
k или T e

r,k), от външна информация за тях като

73



оценката за качество на секвениращия апарат (T e(Qr,k)). В някои задачи би било по-

лезно или необходимо използването на повече от един праг – като праг на грешка,

праг на несигурност, праг на точкова мутация (T e, T u, T snp).

Използването на сложен променлив праг, който зависи от позицията или от дан-

ните за нея, би могло по-точно да разграничи потенциалните грешки, но това би би-

ло за сметка на по-големия брой параметри, които ще трябва да бъдат оценени. При

ограничените възможности за валидация, използването на променлив праг или на

множество прагове може да се окаже контрапродуктивно, поради което фокуса на та-

зи работа е върху избора на единствен прост числов праг. Начини за неговия избор са

разгледани в 3.4.2.

При избран праг T e
r,k, и избрана функция на увереност s(r, k) (например s(r, k) =

sweighted(r, k)), за грешка ще се считат позиции, които следното условие за грешка.

s(r, k) < T e
r,k (3.6)

За да бъдат приложени подходите от 3.4.1.1 и 3.4.1.2 за корекция на грешки, e не-

обходимо те да бъдат разширени. Един възможен начин е да се приложи функцията

s(r, k) от (3.1) и (3.2) за всички възможни кандидати, с които могат да бъдат заместени

базите rk, за които е в сила условието (3.6).

Нека означим с r|Xk прочита r, в който позиция k е била заменена с базата X. Тога-

ва, за заместване на база rk, която удовлетворява условието за грешка (3.6), ще бъде

използвана базата от следното правило за заместване.

argmax
X∈{A,C,T,G,∅}

s(r|Xk, k) (3.7)

Подобен подход към заместването предполага, че е използван числов праг T e
rk
, кой-

то не зависи от съдържанието на оценяваната позиция. Използването на по-гъвкав

праг е несъвместимо с предложеното правило (3.7), освен ако самият праг T e(rk) не се

включи в правилото. Това може да бъде извършено по различни начини, които зави-

сят от избраната функция s и отношението ѝ към прага, като например:
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argmax
X∈{A,C,T,G,∅}

s(r|Xk, k)− T e(X) (3.8)

argmax
X∈{A,C,T,G,∅}

s(r|Xk, k)
T e(X)

(3.9)

За да се избегне излишно усложнение, използването на сложни правила като (3.8)

и (3.9) в този труд е избегнато. При нужда от различни оценки на различните бази се

разчита на промени във функцията s, които водят до по-голяма гъвкавост. Обичайна

практика е за различните класове несъвпадения да се използва различно тегло [145]

вместо използваните в (3.1) и (3.2) стойности 1 и 0 за съвпадение и несъвпадение. Те

най-често са представени като матрица на заместване. Такива примери са разгледани

в 3.5.

Забележка 1. За целите на задачата интервалите, вмъкнати при съпоставянето на сек-

венциите от 3.3, означени с ∅ (и с „-“ в компютърното представяне) се разглеждат

като пълноправна база, макар и да са технически инструмент без биологичен смисъл.

При необходимост тяхното разграничаване може да стане числово чрез добавяне на

допълнителни тегла в s(r, k), следвайки матриците на заместване.

3.4.2 Индиректни подходи за валидация

За да е възможно използването на предложените в 3.4.1 подходи за откриване и ко-

рекция на грешки е необходим приложим и обективен подход за валидация. Валида-

цията е необходима както да се оцени подобрението от прилагане на метода на сход-

ството от 3.4.1.2 и качеството от прилагането му, така и за избор на подходящ праг T e

за (3.6), при който откриването и корекцията на грешки работят най-добре. Освен то-

ва, възможността за валидация е ключова за разработването на подход за откриване на

грешки, основан на методи на изкуствения интелект, който е засегнат в предложения

в 3.6 подход за обучение на невронни мрежи.

За съжаление съществуват големи практическите трудности за намиране на на-

деждни тестови множества, които да са представителни за данните в една секвенирана

метагеномна проба. Достъпните множества без грешки са били получени след прила-

гане на някаква форма на филтриране на погрешните прочити и рядко ще имат вида,
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който имат суровите данни – обект на разглежданата задача. При данните, извлечени

от бази от данни, също съществува рискът част от редките мутации да не са предс-

тавени – а точно тяхното запазване би било сред целите на един подобрен подход за

откриване на грешки.

В следствие на това в тази работа са предложени два подхода за индиректна вали-

дация на корекцията на грешки, които ще бъдат използвани за оценяване на предста-

вените методи.

3.4.2.1 Валидация чрез множество и подмножество

Основна пречка при валидацията на корекцията на грешки е невъзможността една

проба да бъде взета отново в същия си вид, тъй като всяка взета проба е различна. Ако

беше възможно да се повтори, валидацията на данните щеше да може да бъде извър-

шена чрез многократно потвърждаване на генетичния код на всички микроорганиз-

ми, които се намират в изследваната среда. Достъпните пълни поправени секвенции

щяха да бъдат достатъчни, за да бъде оценен всеки резултат, получен след извърш-

ване на корекция на грешки. Също така, ако цената на такъв процес беше достатъчно

ниска, нуждата от такава корекция на грешки нямаше да е толкова голяма.

Друг начин, по който това може да се изкаже, е, че ако може да се събере достатъчно

голямо покритие от прочити на търсените генетични данни, то тяхното съдържание

ще бъде потвърдено с достатъчно голяма степен на достоверност – за това хипотетич-

но би било достатъчно да се събере множество от данни (ii), в което всяка генетична

подпоследователност се среща многократно. Но това също така означава, че колкото

по-голямо покритие е на разположение, толкова по-голяма е достоверността данните

– тези със значително по-голямо са значително по-достоверни от тези със значител-

но по-малко. А при корекция на грешките, използваща метод, зависещ от степента на

покритие, корекцията приложена върху по-голямото ще има много по-добра успева-

емост.

Това позволява данните от едно голямо, но идентично по произход и съдържание,

множество да бъдат използвани за оценка на качеството на едно значително по-малко

такова. По тези съображения, за валидация на подход на корекция на грешките беше

разработена следната процедура.
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Процедура 1. Процедура на подмножествата

1. Избира се най-голямото достъпно множество от метагеномни данни прочетени

наведнъж.

2. Извършва се корекция на грешките. Полученият резултат ще бъде използван

като стандарт за валидация.

3. Избира се случайно подмножество, което е значително по-малко от цялото, нап-

ример, десетократно или стократно.

4. Извършва се корекция на грешките върху подмножеството и се сравнява със

стандарта, получен в 2.

Както цялото множество, така и неговото подмножество, са представителни за дан-

ните, извлечени от едно изпълнение на апарата за геномно секвениране. И двете имат

едно и също разпределение на грешките, които трябва да бъдат коригирани, така и на

мутациите, които трябва да бъдат запазени. И двете са изградени от данни с еднакви

характеристики, включително дължина, съдържание, разпределение на видовете бак-

терии и прочее. В същото време, цялото множество осигурява значително по-голямо

покритие, което осигурява много по-голяма степен на достоверност на данните, и по-

вишава качеството на корекцията на грешки над това, което има същата на подмно-

жеството.

Ако цялото множество беше достатъчно голямо, тоест ако имаше размера на не-

достижимото множество (ii) (от страница 76), то щеше да бъде достатъчно за пълна

валидация на корекцията на грешки. Но дори когато това не е изпълнено, разликата

между постигнатите резултати може да бъде използвана, за да се направи сравнител-

на оценка между два алгоритъма, като се оцени кой прави повече излишни корекции

и пропуска повече грешки при данни с много по-ниска достоверност.

Основният недостатък на този подход е, че дори при слаби изисквания за размера

на множеството и съотношението между него и подмножеството, той изисква много

голям обем от данни, които не са лесно достъпни за изследване. По тази причина за

валидация бе прилаган основно подходът, представен в 3.4.2.3.
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3.4.2.2 Симулация на грешки

Съществуват различни решения за симулация на процеса на секвениране, които ге-

нерират данни, тръгвайки от известни секвенции [59, 120]. Макар и да представляват

интересен инструмент за валидация, на подобни средства се гледа с недоверие пора-

ди това, че е трудно да се оцени достоверността на подобна симулация. Освен това

подобни решения за симулация са специфични за използвания апарат за секвенира-

не и надграждането им за други модели изисква спецификации, които не винаги са

публично достъпни. Не беше открито готово решение симулиращо резултатите полу-

чени от същия Roche апарат използван за секвениране на тестови данни за този труд

(виж 3.2).

От друга страна, за симулация само на грешките в данните са достатъчни статис-

тически характеристики на тяхното разпределение. В частност, би било достатъчно да

се знае честотата на грешки на определено разстояние от началото на прочитите. Това

е така, понеже при процесът на секвениране базите се четат последователно [124], и

макар и да има други фактори, които оказват влияние на вероятността за грешка [47],

разстоянието от началото е най-значим.

Беше разработен симулатор, който използва тези честоти. Многократно бяха секве-

нирани проби от известна повтаряща се последователност, за която наивният подход

от 3.4.1.1 е достатъчно добър. След съпоставяне и корекция на грешките бяха изгра-

дени консенсусни последователности, които бяха използвани за еталон за оценка на

всички прочити. За всяка колона k бяха измерени честотите на замествания N s
k , чес-

тотите на инсерции N i
k и честотите на делеции Nd

k . Беше разработен софтуерен гене-

ратор на грешки, който използвайки тези честоти, за да внесе случайни нови грешки

в множество от ДНК или РНК секвенции.

Нека означим с τ rk позицията, на която се намира оригиналната база rk след съпос-

тавяне, така че rk да е позицията преди съпоставяне, а rτrk е позицията след съпоставя-

не. Нека също така означим консенсусната секвенция с r∗. Тогава честотите на грешки

се пресмятат по следния начин.
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N s
k =

∑
r∈R

[rτrk ̸= r∗τrk ∧ r∗τrk ̸= ∅]

|R|
(3.10)

N i
k =

∑
r∈R

[r∗τrk = ∅]

|R]
(3.11)

Nd
k =

∑
r∈R

[τ rk − τ rk−1 > 1]

|R|
(3.12)

Нека χ да генерира случайно реално число при всяко свое упоменаване, и нека

0 < χ < 1. Симулацията на грешките се извършва по следната процедура.

Процедура 2. Симулация на грешки

• За всеки прочит r ∈ R:

– За всяка позиция k, за която съществува rk:

* Ако е в сила χ < N s
k , то rk се заменя с произволна база от A, C, T или G,

различна от rk.

* Ако е в сила χ < N i
k, то след rk се вмъква произволна база от A, C, T или

G, която след приключване на обработката на r ще заеме позиция rk.

* Ако е в сила χ < Nd
k , базата rk се премахва и след приключване на об-

работката на r позиция k няма да съществува.

Така разработената процедура за симулация би могла да се разшири да взема пред-

вид дължините на инсерциите и делециите, както и да разглежда специалния слу-

чай, при който секвениращият апарат удължава и скъсява мононуклеотидни повто-

ри (AAAAA....). Тъй като обаче разработваните подобрения, основани на корекция на

грешки, на този етап на разработка не вземат предвид зависимостите вътре в един

прочит, това не беше сметнато за необходимо.

Един от основните недостатъци на подобна симулация е, че отново изисква голям

обем от данни за изследване, за да станат оценките за честотите на грешки достатъчно

достоверни. За щастие това е по-лесно за осъществяване, отколкото намирането на

данни за подхода на подмножествата, понеже може да се използват резултатите от

много проби и много изпълнения на процедурата по секвениране.
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3.4.2.3 Валидация чрез неколкократна корекция на грешки

На базата на симулираните грешки е предложен индиректен подход за сравнение на

инструменти за корекция на грешките, както и за сравнение на различни стойности

за прага на грешка. Целта да се намери по-добър подход отговаря на целта да се намали

броя на нежелани корекции при запазване на броя пропуснати грешки (iii). При естестве-

ното предположение, че увеличаване на прага е достатъчно, за да се намали броя на

пропуснати грешки, то намаляване на броя на нежелани корекции е достатъчно, за да

очакваме, че подходът е бил подобрен.

За да използваме симулираните грешки, за да оценимдалиима такова подобрение,

е разработена следната процедура при избран подход за корекция на грешките.

Процедура 3. Валидация чрез неколкократна корекция на грешки

1. Вземат се изходните данни 0e от апарата за секвениране.

2. Прилага се подход за корекция на грешките върху 0e, и се получават поправените

данни 1.

3. Използвайки процедура 2 се симулират грешки в данните 1 чрез, и се получават

данните 1e.

4. Прилага се подход за корекция на грешките върху 1e и се получават поправените

данни 2.

5. Оценяват се извършените корекции – взима се техния брой, както и броя на про-

пуснати симулирани грешки при корекцията на 1e към 2.

За по-голяма яснота, поредицата от данни, получени след изпълнение на тази по-

редица от стъпки, са показани в таблица 3.1 и са визуализирани във фигура 3.5

Въпреки че внасянето на нови грешки в множество от данни, което вече е съдър-

жало такива, може да изглежда странно, тази процедура води дава няколко полезни

числови оценки. Ако профилът на грешките, симулирани с процедура 2, отговаря на

действителността, то сравненията между 1, 1e и 2 са достатъчни, за да се направи оцен-

ка на пропуснатите грешки и разликата в броя на корекциите.
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поправени с грешки

Генерация 0 организъм 0e

Генерация 1 1 1e

Генерация 2 2

Таблица 3.1: Поредица от множества с данни при неколкократна корекция

Поправени
без тегла

Поправени
с тегла

Поправени
без тегла

Поправени
с тегла

Поправени
без тегла

Поправени
с тегла

Симулирани
грешки

Симулирани
грешки

Нови неизвестни 
данни

s1 корекции s2 корекции

p21 пропуснати грешки
p21 неочаквани поправки

p22 пропуснати грешки
p22 неочаквани поправки

p11 пропуснати грешки
q11 неочаквани поправки

p12 пропуснати грешки
q12 нeочаквани поправки

s2 <  s1?
p11 ≈ p12?

Фигура 3.5: Валидация чрез симулация на грешки и двукратна корекция

Тъй като грешките са достатъчно редки, броят на пропуснати симулирани грешки

трябва да е приблизително същия като броя пропуснати действителни грешки. Така,

ако двата подхода покажат еднаква успеваемост за откриване на симулирани грешки

при стъпка 4 (1e → 2), то може се счита, че те откриват еднакво добре и действителните

грешки. Ако това е така, то при стъпка 2 (0e → 1), където самите грешки са неизвестни,

би било достатъчно да се оцени броя корекции. Подходът, който извършва по-малко

такива при същия брой открити грешки, отговаря на изискването (iii) (от страница 80),

което го оценява като по-добър, тъй като броят на нежелани корекции остава да е на-

малял.

Може да се направят и някои по-силни заключения, като това, че броят на неже-

лани корекции не само е намалял, но може да се пресметне като от общия брой на

корекции, извършени на стъпка 2 се извади броя открити грешки на стъпка 4. Няма

обаче никакви гаранции, че броят на откритите грешки на двете стъпки е еднакъв –

очакваме единствено, че той е равен за двата подхода на всяка отделна стъпка. Все пак,
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ако направим това по-силно предположение, бихме могли да използваме тази проце-

дура и при избор на праг, като се опитаме да изравним броя на пропуснатите грешки

с броя нежелани корекции.

Забележка 2. За пълно изследване процедура 3 не се изпълнява с един и същ подход

за стъпки 2 и 4, а се изпълняват с всички възможни двойки подходи. Ако търсеното

условие е изпълнено независимо от използвания подход в стъпка 2, това ни давамного

по-голяма увереност в резултата.

3.5 Размит индикатор на увереност в анализа на мета-

геномни данни

Много от алгоритмите, прилагани за обработка на данни от паралелно секвениране,

както в метагеномиката, така и в други геномни изследвания, разчитат на използване-

то на матрици на разстоянието. В разглежданите задачи най-често става дума за раз-

стоянията между двойките секвенции в множеството от данни. Те се използват нап-

ример за йерархично клъстериране, чрез което да се построи филогенетично дърво,

което описва биоразнообразието и еволюционните връзки между видовете. Подобно

приложение на матрици на разстоянието и йерархично клъстериране се използва и за

множественото съпоставяне на секвенциите, разгледано в 3.3.

Когато една процедура разчита само на разстоянията между двойките секвенции,

тя лесно може да се модифицира, за да използва размитият индикатор на увереност

s(r, k) като се модифицира съответната функция за разстояние. Подобна директна про-

мяна е възможна и за всички процедури, които разчитат на индикация за съвпадения

и несъвпадения, макар че при тях може да има нужда от по-специфичен подход.

Често използвана функция за разстояния между секвенции е разстоянието на Хe-

минг [114], което измерва частта от секвенциите, която се различава. Ако вземем сек-

венциите r и p, които са с еднаква дължинаm, то разстоянието на Хеминг се изчислява

по следната формула.

H(r, p) =
m∑
i=1

[ri ̸= pi]

m
=

∑
i[ri ̸= pi]∑

i 1
(3.13)
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Забележка 3. Най-често се борави със секвенции с различна дължина. Тъй като обаче в

общия случай тези секвенции представляват част от някаква по-дълга секвенция, мо-

же да пренебрегнем всякаква част, която лежи извън общата им дължина. Това може

да доведе до някои отклонения, когато дължините на секвенциите варират много, ко-

ето е част от причината да съществува практика секвенциите, чиято дължина е извън

определен интервал, да се отстраняват, а останалите да се подрежат до равна дължина.

За да получим смислен резултат при приложението на разстояние на Хеминг, сек-

венциите трябва да минали през съпоставяне, тъй като регионите сравнявани за съв-

падения трябва да си съответстват. Преди такова съпоставяне да бъде налично, нап-

ример при изчислението на самото съпоставяне, може да бъде използван друг вид

разстояние, като например модифицирано разстояние на Левенщайн [170]. Тъй като

взема предвид инсерциите и делециите, то може да бъде използвано и преди да е било

извършено съпоставяне. Негова близка алтернатива е да се извърши съпоставяне по

двойки, върху които да се пресметне разстоянието на Хеминг.

За секвенции r и p с дължиниmr иmp, разстоянието на Левенщайн (преди норма-

лизация) ще бъде равно на Lr,p(mr,mp), където L е дефинирано по следния начин:

Lr,p(i, j) =


i if j = 0

j if i = 0

Lsbs
r,p (i, j) otherwise

(3.14)

Lsbs
r,p (i, j) = min


Lr,p(i− 1, j) + 1

Lr,p(i, j − 1) + 1

Lr,p(i− 1, j − 1) + δri,pj

(3.15)

δri,pj = [ri ̸= pj] (3.16)

Трите случая в 3.15 отговарят съответно на делеции, инсерции и замествания.

Когато се използва разстояние на Хеминг след извършване на съпоставяне по

двойки, се налага прилагане на процедури като алгоритъманаНийдълман-Вюнш [104].

Там се разчита на сходството между две нуклеотидни бази или между две аминоки-

селини, чрез така наречената матрица на субституциите, която поставя различни „на-
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казания“ за различните несъвпадения. Тук ще означаваме елементите ѝ със S(ri, pj),

където ri, pj ∈ A, C, T, G,∅. Разширението на S с размитата оценка за сходство отново

не е много сложна операция.

Размито разстояние и размито съпоставяне по двойки

Предложената разширена функция на разстоянието ще използва оценка на увереност

s(r, i) като тези от 3.4.1 като размит индикатор на увереност. Нека за всяка секвенция

r дефинираме размитото множество Rr, което означава сигурните позиции, и негово-

то допълнение Er, което означава погрешните позиции, Er = cRr. За стандартното

размито допълнение, тези множества биха били следните:

Rr(i) = s(r, i), Er(i) = cRr(i) = 1− s(r, i) (3.17)

Всички функции на разстояние разчитат на двоична индикация на съвпадение и

несъвпадение. При разстоянието на Хеминг H това е [ri ̸= pi], което е 1 при несъв-

падение и 0 при съвпадение. По подобен начин, разстоянието на Левенщайн не само

използва абсолютно същата индикация за съвпадения и несъвпадения, но също така

измерва инсерциите и делециите с 1.

За да се използва апаратът на размитите множества за H , би следвало да се дефи-

нира множество Xr,p(i) = [ri ̸= pi] и да използва операция, подобна на Rp ∩ Rr ∩Xr,p

при дефиниране на разширените функции за разстояние. Тъй като обаче са в сила

аксиомите за размити множества, а резултатът няма да зависи от избора на сечение,

понеже оригиналните събираеми са 0 и 1, за простота ще използваме умножение ище

считаме, че размитите индикатори на увереност са тегла.

След като се модифицира функцията на Хеминг H от (3.13) да използва размити-

ят индикатор, включващ множествата Ri, тя се трансформира в следното претеглено

разстояние на Хеминг:

Hf (r, p) =

∑
i(Rr ∩Rp)(i)[ri ̸= pi]∑

i(Rr ∩Rp)(i)
(3.18)

На пръв поглед не става ясно дали подобна модификация би свършила същата ра-

бота и за разстоянието на Левенщайн. След по-внимателен оглед на формулата за L се
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забелязва, че третия случай от (3.15) е напълно идентичен на събираемите в разстояни-

ето на Хеминг, и може да бъде модифициран аналогично. Другите два случая, които

отговарят на инсерции и делеции, след хипотетично съпоставяне биха отговаряли на

заместване с ∅ и могат да бъдат модифицирани по същия начин.

За да се избегне въвеждане на сложни размити множества, които се грижат за раз-

минавания между двете секвенции поради липсата на съпоставяне, за дефиницията

на претегленото разстояние на Левенщайн са използвани означенията за размита ло-

гика и конюнкция вместо сечение.

Lf
r,p(i, j) =


∑i

k=1Rr(k) if j = 0∑j
k=1Rp(k) if i = 0

Lfsbs
r,p (i, j) otherwise

(3.19)

Lfsbs
r,p (i, j) = min


Lr,p(i− 1, j) +Rr(i)

Lr,p(i, j − 1) +Rp(j)

Lr,p(i− 1, j − 1) + δfri,pj

(3.20)

δfri,pj = Rr(i) ∧Rp(j)[ri ̸= pj] (3.21)

За да се дефинира размито съпоставяне по двойки, трябва да се променифункцията

на сходство S(ri, pj). Всички промени дотук разчитаха на предположението, че несъв-

падения, дошли от погрешни бази, ще бъдат пренебрегнати. За да се въведе същата

зависимост за S, базите с ниска оценка за увереност трябва да се считат по-близки. С

други думи това означава, че несигурно несъвпадение няма да наруши съпоставянето

на базите на една и съща позиция.

При тези съображения, се въвежда следната функция:

Sf (ri, pj) = b
(
Er(i) ∨ Ep(j) ∨ 1

b
(S(ri, pj)− a)

)
+ a (3.22)

Тук a и b са нормализиращи константи, които се използват, ако S приема стойнос-

ти в интервала [a, b] вместо в [0, 1], което е практиката за матрицата на субституциите.

Може да се провери, че това е еквивалентно на промяната в Lf и Hf . Нека означим

събираемото в H с h и предположим, че матрицата на субституциите S означава не-
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съвпаденията с 0, съвпаденията с b, а несигурните случаи със стойност, пропорцио-

нална на вероятността за съвпадение (например 1
2
b, 1

3
b and 1

4
b). Тъй като законите на

де Морган са в сила за използваната размита логика [52], следните твърдения са екви-

валентни при използване на стандартното размито отрицание ¬x = 1− x.

h(ri, pj) = 1− 1

b
S(ri, pj) = ¬1

b
S(ri, pj) (3.23)

Rr(i) ∧Rp(j) ∧ h(ri, pj)

= Rr(i) ∧Rp(j) ∧ ¬1
b
S(ri, pj)

= ¬
(
¬Rr(i) ∨ ¬Rp(j) ∨ 1

b
S(ri, pj)

)
= ¬

(
Er(i) ∨ Ep(j) ∨ 1

b
S(ri, pj)

)
= ¬

(
Er(i) ∨ Ep(j) ∨ 1

b
S(ri, pj)

)
= ¬1

b
Sf (ri, pj)

(3.24)

Макар че твърденията са еквивалентни, те не са непременно верни, понеже h прие-

ма само двоични стойности, докато S сама по себе си е размита оценка. За да са изпъл-

нени равенствата, или в S трябва да има само две стойности (което е в сила за някои

матрици за ДНК и РНК последователности, в които има само четирите бази и интер-

вали), или трябва самото разстояние на Хеминг да се разшири да използва размитата

оценка от S.

Въпреки това, ясно се вижда, че направената модификация в S е еквивалентна по

своето действие. Когато в матрицата на субституциите има само стойностите 0 и b,

претегленото разстояние на Хеминг Hf ще бъде равно на
∑m

i=1

(
1− 1

b
Sf (ri, pj)

)
.

3.6 Използване на невроннимрежи и други средства на

изкуствения интелект

В основата си, задачата е за откриване на зависимост между данните и наличието на

грешки. Тази зависимост разчита на много фактори, които са или неизвестни, или

които не могат да бъдат лесно формализирани. В същото време, самите изследвани

данни съдържат множество хаотични, неструктурирани и трудни за формализиране

86



зависимости. Апаратът на невронните мрежи е сериозен инструмент, който може да

бъде използван за класифициране на базите на правилни и погрешни при тези усло-

вия, или да извежда числова оценка за вероятността те да бъдат правилно прочетени.

Това, което липсва за приложението на алгоритми използващи машинно самообу-

чение, е същото като при валидацията – добро тестово множество. Един подход би бил

да се приложат средствата използвани за изграждане на средствата за валидация, като

мрежата се обучи с помощта на подхода за симулиране на грешки предложен в 3.4.2.2,

но поради ниската честота на грешките по този начин не би могло да се конструира

достатъчно голямо обучаващо множество. Поради това тук е използван алтернативен

подход, който симулира голям брой виртуални грешки.

3.6.1 Вход

Дори при налични симулирани грешки, съставянето на входните данни остава значи-

телно предизвикателство, тъй като неопределеният брой секвенции, които се вземат

при оценка на качеството на всяка разглеждана база, не се подава директно на обра-

ботка с невронна мрежа.

Разгледани са няколко подхода за обобщение на входните данни по критерии, кои-

то по подходящ начин ще представят съдържаната в прочитите информация, счетена

за важна за откриване на грешките, по начин, запазващ значимите връзки.

3.6.1.1 Вход обобщен по сходство

Следвайки предположението, че два сходни прочита са по-важни за оценяване по-

между си, отколкото два различни прочита, входните данни могат да бъдат обобщени

по степента на сходство. Използвайки оценката за локално сходство sim(r, p, k) от (3.4)

или от (3.5), за всяка оценявана база разделяме секвенциите в 10 групи, отговарящи на

10 различнинива на сходство. На всяка една от тези групище съответства един неврон,

чийто вход ще е частта от секвенциите от групата, които потвърждават базата.

Такъв подход обаче не е особено подходящ. Самата мярка за сходство, която изг-

лежда да има по-голямо значение за качеството на корекция на грешки, няма да под-

лежи на обучение. В същото време, резултатът ще е силно зависим от това дали сме
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0.93 0.64 0.290.95 0.63 0.25

☑☑ ☑☐
☐☑

☐☐ ☑☑ ☑☐
☐☑

☐☐

Класове ±1 Класове ±2

CATTGTA CATTGTA

0.91 0.66 0.33

☑☑ ☑☐
☐☑

☐☐

Класове ±3

CATTGTA

Фигура 3.6: Примерен вход за невронната мрежа

избрали (3.4) или (3.5) при разделяне на секвенциите. Освен това, така критерият на

невронната мрежа може да стане прекалено близък до този на аналитичния подход,

което може да навреди на възможостите двата метода да бъдат комбинирани. По тази

причина е избран по-различен вариант за разделяне на входа.

3.6.1.2 Вход обобщен по сходство и отстояние

Критериите, по които сме формулирали нашите оценки за сходство в 3.4.1.2, са броят

несъответствия в прозорец около оценяваната позиция и разстоянието до тези несъ-

ответствия. За да бъде тази информация частично видима за невронната мрежа, естес-

твено би било вместо просто да се подава сходството, то да бъде разделено в групи по

отстояние.

Така, вместо един класификатор по сходство, ще бъдат въведени няколко. Всеки

класификатор съответства на дадено отстояние (±1, ±2, . . .) от оценяваната позиция

и разделя секвенциите на три групи – тези, които съвпадат напълно на съответното

отстояние, тези, които съвпадат наполовина, и тези които напълно не съвпадат. Така

на всяко отстояние отговарят с три входни неврона – тези на секвенциите, които съв-

падат на 0%, 50% и 100% на съответните две позиции. Всеки входен неврон има за вход

частта от секвенциите в групата от това разделение, които потвърждават оценяваната

база. Пример за това е показан на фигура 3.6.

Първият неврон показва, че 95% от секвенциите, които съвпадат напълно с оценя-

ваната на отстояние ±1 от оценяваната позиция (всички секвенции, които имат T и G

на съседни позиции), потвърждават базата T по средата на прозореца. Вторият неврон

показва потвържденията от тези, които съвпадат само наполовина – имат само T или
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само G, докато третият е за напълно несъвпадащите, които дават само 25% потвържде-

ние на оценяваната база. Втората група неврони дават същата информация, но не за

различията на отстояние 1, а за тези на отстояние 2, и съответното базите A и T, които

заемат тези позиции.

Основен недостатък на подобно обобщение е, че невронната мрежа няма да „виж-

да“ напълно зависимостите между съседните позиции. От една страна, самият гене-

тичен смисъл се съдържа вертикално в съответните последователности, от друга при

определени експерименти беше установено, че вертикалната структура има значение

за оценка на грешките – най-вече когато в прочитите се срещат т.нар. мононуклео-

тидни повтори, в които една и съща база се повтаря повече от веднъж. Това са грешки,

към които секвениращите апарати са много чувствителни, и често увеличават или на-

маляват бройката на повторения.

Друг проблем е значението на взаимното срещане на несъвпадения. Острата оцен-

ка на сходство от (3.5) предполага, че две несъвпадения правят дадена секвенциямного

по-незначима за да бъдат взети предвид. Това би означавало, че потвърждения, идва-

щи от секвенции, които имат едно несъвпадение, но на различни места, имат много

по-голямо значение от секвенции, които имат по две несъвпадения. В определени си-

туации двете могат да бъдат отразени по един и същ начин във входа, поради неза-

пазване на вертикалните зависимости.

Една от основните насоки за разширение на тази невронна мрежа е премахването

на посочения недостатък. Това би могло да стане с внасяне на допълнителни неврони,

които дават информация за връзките между съседните позиции, или за промяна на

архитектурата на невронната мрежа.

3.6.1.3 Рекурентна невронна мрежа и нестандартни архитектури

Рекурентните невронни мрежи позволяват подаване на вход с неограничена дължина.

Тъй като те имат вътрешно състояние, би могло да се мисли за мрежа, която изследва

всяка отделна потвърждаваща секвенция. Това обаче от една страна сериозно възпре-

пятства както обучението със стандартни алгоритми, а от друга силно се отличава от

задачите, към които се прилагат такива невронни мрежи, при които входните данни

представляват времева или друга последователност, в която реда има значение.
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От друга страна ако се погледне (3.2), може да се види, че за всички двойки секвен-

ции се прилага една и съща формула за сходство, и няма никакво основание тя да бъде

различна. Ако всички сравнявани секвенции участват във входа, то всички трябва да

бъдат оценени по един и същи начин. Това е една основа, която може да се използва

за разработването на невронна мрежа, използваща или нестандартна топология, или

разширение на рекурентните, и в същото време отговаря на условието няколко двойки

секвенции да подлежат на една и съща трансформация.

Тъй като такива мрежи не се поддържат от използваната библиотека и тъй като

представляват значително отклонение от теоретичната литература, тяхното изследва-

не не бе сметнато за централна задача на този труд, но има достатъчен потенциал, за

да бъде изследвано на един по-късен етап.

3.6.2 Обучение с виртуални грешки

Невронната мрежа трябва да може да класифицира правилно грешки, открити на вся-

ка позиция в четенето, независимо от тяхното разпределение. Не е наложително да

бъде взето предвид разпределението на грешките, поради което не е наложително да

бъде използван подходът за симулация на грешки от 3.4.2.2. Разгледаният там под-

ход се опитва да симулира неправилно прочетени бази по реалистичен начин, което

означава, че с него обучаващото множество би било недостатъчно голямо.

За тази цел обучението бе извършено с множество, което симулира виртуални

грешки на всяка възможна позиция. За всяка база в обучаващото множество се поста-

вят по два примера – един с действителните входни статистики за базата според 3.6.1.2,

класифициран като правилен, и втори със статистиките за случайна хипотетична ба-

за, която е заменила оригиналната, и е класифициран като погрешен. Това осигурява

създаването на обучаващо множество с достатъчно по обем обучаващи примери, ко-

ито са достатъчно представителни и съдържат грешки във вида, в който се очаква да

бъдат срещнати действителните.

Тъй като броят на действителните грешки в данните е достатъчномалък, възможно

е обучението да бъде извършено направо върху оригиналните данни след съпоставя-

не, без извършване на друга предварителна обработка. Понеже не се разчита на ин-
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формация за действителната класификация на използваните данни, това наподобява

методите за обучение без учител, но за разлика от тях класификацията на обуващите

примери е част от симулацията, а не обект на предсказание, както е при методите за

клъстерирането например. Въпреки това, този подход позволява при всяка процедура

по премахване на грешките да бъде обучена нова невронна мрежа по множество от

грешки, симулирани в изследваното множество данни.

3.6.3 Топология

Използвана е ациклична невронна мрежа с един скрит слой, като броя на неврони е

избран емпирично, тръгвайки от половината на невроните във входния слой на мре-

жата. Използван е прозорец около оценяваната позиция с радиус от 10 бази, което

означава, че мрежата има 30 входни неврона, като е направен опит да бъде обучена и

мрежа по по-малки прозорци. Мрежата има един изходен неврон, който класифицира

примерите като верни или погрешни.

3.6.4 Дървета на решенията и други подходи

Могат да бъдат приложени и други подходи за класификация. При така избрания вид

на входните данни, описан в 3.6.1.2, възниква въпроса дали е възможно да бъде съз-

даден по-прост класификационен критерий, основан на серия от прагове върху често-

тите от различните входове. Поради това дърветата на решенията, например, могат да

представляват обект на разглеждане.

Върху множеството за обучение бяха експериментално изпитани множество от ме-

тодите, които са налични в системата за машинно самообучениеWeka [156], като впос-

ледствие моделът построен с помощта на случайна гора [20] бе приложен върху реал-

ните данни и е включен за валидация в подхода, показан в 3.4.2.3.

3.6.5 Използване на получените модели

Един основен недостатък на обработваните данни при класификация на базите с ме-

тоди на машинното самообучение е, че има голяма разлика между броя на правилни-

те и неправилните бази. Ако правилните бази са милиони, то неправилните бази са

91



стотици, в най-добрия случай хиляди. Това означава, че дори моделът да има изклю-

чително добра точност, тя може да бъде недостатъчна, за да бъде приложен той върху

всички данни. Например при милион бази за класифициране, дори 0.1% неточност би

довел до хиляда некоректно идентифицирани грешки, което е повече от действител-

ните грешки в данните.
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Фигура 3.7: Комбинация на аналитичния подход с невронна мрежа

По тази причина моделите са използвани като допълнителен класификатор. Те са

приложени чак след като е бил използван някакъв друг критерий за избор на потен-

циални грешки, които да бъдат подложени на по-прецизна класификация. В случая

първоначалният критерий е аналитичният подход, разгледан в 3.4.1. Получената ком-

бинация е илюстрирана на фигура 3.7, където се вижда как аналитичния подход под-

бира ограничен набор от потенциални грешки сред множеството на всички бази в

прочитите, след което невронната мрежа бива използвана за допълнителното му ог-

раничаване (до сечението между множествата грешки предсказани от двата подхода).

Тъй като и аналитичният подход, и методите на машинно самообучение разчи-

тат на сходството между секвенциите и на честотите на срещане, може да има голяма

степен на съвпадение между откритите грешки, което допълнително да затрудни при-

ложението на тези методи дори в посочената ситуация. Откриването на независими

критерии е една възможност за бъдещо развитие на разгледаните тук предложения.
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Глава 4

Софтуерна реализация

Както предварителната обработка, така и извършеният експериментален анализ за

оценка на предложените в този дисертационен труд методи, наложиха разработва-

нето на множество от софтуерни инструменти за тяхната автоматизация. Беше напра-

вен извод, че обединяването на тези инструменти в обобщена система за изпълнение

на работни потоци значително би улеснило бъдещи изследвания. За целите на това

обединение беше създаден език за описание на работни потоци на основата на езика

YAML, който е реализиран като част от софтуерен пакет, наречен untangle.

Тук е представено описание на създадения език, както и информация за софтуер-

ната му реализация.

4.1 Език за описание на управляеми работни потоци

След прочитане на данните с апарата за секвениране, те подлежат на редица обра-

ботки, преди те да бъдат подложени на същинско научно изследване. Това включ-

ва стандартни операции като клъстериране [79], съпоставяне [145] и изчистване на

грешките [144]. По време на тяхното изпълнение се комбинират различни софтуерни

инструменти, които трябва да се настроят за изпълняваната задача, а при някои експе-

рименти (особено в метагеномиката), се налага да бъдат комбинирани по специфичен

начин.

За целите на този труд е разработвана софтуерна система за изпълнение на управ-

ляеми работни потоци, която цели да следва модела за изпълнение показан на фигу-

93



ра 4.1. Тя включва разработените методи за откриване на грешки предложени в 3.4.1,

методите за изграждане на матрица на разстоянията с размитият индикатор на увере-

ност предложени в 3.5, и поддържа работа с външни инструменти за клъстериране и

съпоставяне. Тя има за цел да е гъвкава и широко приложима, така че да може да се

използва за всякакви експерименти в областта на метагеномиката, а на по-късен етап

и за други биоинформатични задачи.
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MAFFT @h3 MAFFT @h4
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Корекция
със сходство

...
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работни данни

Подготвяне на 
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Процедура по 
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Фигура 4.1: Моделно изпълнение на работен поток

Ключов елемент от разработваната софтуерна система са средствата за описание

на работните потоци и средствата за описание на самите операции в тях. Вторите са

обособени в система, която има сходства с информатични средства като прототипите

и интерфейсите, които се срещат в някои езици за програмиране, но е насочена към

създаване на помощни средства за откриване на съвместимите операции и включва-

нето им в работни потоци, както и за извършване на необходими преобразувания на

данните по време на изпълнение.

Описанията на типовете данни и на операциите са средства, чиято помощ може

да бъде използвана при проектирането на работни потоци. Те могат да се използват

както в инструменти за тяхното конструиране, така и в инструменти за тяхното изпъл-

нение и валидиране, а освен това ще изпълняват и ролята на източник на техническа

документация. С достатъчно гъвкави средства за описанието на самите работни по-
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тоци, в които самите потоци или части от тях могат да се разглеждат като операции,

тази информация може по автоматичен начин да се пренесе и в тяхното описание.

4.1.1 Описание на типовете данни

Описанията на типовете данни и преобразуванията между тях са изградени на ос-

новата на системата класове в езика Python [26]. В Python всеки клас A може да има

произволен брой бащини класове и произволен брой преки наследници. Клас B се

счита подклас (subclass, наследник) на A, ако B съвпада с A, или B има за бащин клас

подклас на A.

За целите на създаване и валидиране на биоинформатични работни потоци, как-

то и за целите на автоматично преобразуване на данните, е използвана колекция от

специални абстрактни класове¹ (*), и голям набор от техни разширения, с които са опи-

сани използваните типове данни, различни техни комбинации и някои зависимости

между тях. За целта са използвани Python Abstract Base Classes (ABC) [126, 161].

Формално е обърнато внимание основно на разширенията, които са внесени. Това

е така, защото тук от класовете на Python е използвана основно възможността за изг-

раждане на йерархия, без да са включени средства, които те предлагат за разработване

и разширяване на софтуерни инструменти. Поради това, дефиницията на един абст-

рактен клас в Python може да се сведе до списъка от неговите бащини класове, което

формално може да се запише по следния начин.

A : A ⊂ B1, A ⊂ B2, . . . , A ⊂ Bn (4.1)

Такова множество от класове {Ai} могат да участват в две релации – релация под-

клас, обозначена тук с Ai ⊂ Aj , и релация принадлежност към клас, обозначена тук с

x ∈ Ai.

¹ Значението на абстрактен клас в Python е различно от това в другите езици за програмиране. Поз-

волена е имплементация на методи (в противоречие на очакването за абстрактен клас), изрична регис-

трация на подкласове, които не са програмно свързани (по подобие на интерфейсите в други езици),

и дори използването на произволни изрази за дефиниране на класовата йерархия. Дефинираните тук

класове обаче са напълно абстрактни, тъй като нямат реална функционалност.
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Ако изключим транзитивното им свойство, тези релации обикновено се дефинират

изрично – всеки клас се дефинира със списък на своите бащини класове и всеки ек-

земпляр (instance) на клас се дефинира с класа, към който той принадлежи. Гъвкавата

Abstract Base Classes (ABC) система [126] на Python позволява тези релации да бъдат

разширени и предефинирани, така че даден обект може да е от някой клас, без непре-

менно да е негов действителен екземпляр, а даден клас може да е наследник на друг,

без непременно да го включва в бащините си класове. Възможно е тези релации да

бъдат предефинирани с произволни изрази.

Използвайки този гъвкав апарат са разработени няколко разширения, които внасят

нови скрити правила между специалните категории от класове (*) (от страница 95)

използвани за описание на връзките между типовете данни.

Дефиниция 4 (Класов поделемент). Въвежда се клас A[B], обозначаващ подкласа на

класа от контейнери A, чиито елементи съдържат само поделементи от класа B. Еле-

мента x принадлежи на клас A[B] тогава и само тогава, когато x принадлежи на A и

поделементите на A принадлежат на B. Съответно, A′[B′] е подклас на A[B] тогава и

само тогава, когато A′ е подклас на A и B′ е подклас на B. Така A[B] е дефиниран като

клас, чиито релации принадлежност и подклас изпълняват следните условия:

x ∈ A[B] ⇔ x ∈ A ∧ ∀i(xi ∈ B) (4.2)

A′[B′] ⊂ A[B] ⇔ A′ ⊂ A ∧B′ ⊂ B (4.3)

КласътA[B] е абстрактен, няма действителни екземпляри или функционалност от-

въд тези релации. Класът A[B1, B2, B3] е дефиниран по подобен начин като класовете

контейнери A, които съдържат тройки елементи от класовете B1 B2, B3.

x ∈ A[B1, B2, . . . , Bn] ⇔ x ∈ A ∧ ∀i∀j(xi,j ∈ Bj) (4.4)

A′[B′
1, B

′
2, . . . , B

′
n] ⊂ A[B1, B2, . . . , Bn] ⇔ A′ ⊂ A ∧B′

1 ⊂ B1 ∧ . . . ∧B′
n ⊂ Bn (4.5)

Класовият поделемент е асоциативна двоична операция между специалните кла-

сове (*) въведени на страница 95. Това означава, че A[B[C]] е еквивалентно на A[B][C].
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Това е следствие на интуитивното очакване, чеA контейнер съдържащиB контейнери

съдържащи C елементи е същото като A[B] контейнери съдържащи C елементи.

Дефиниция 5 (Операции между класове, взаимствани от множества). Въвеждат се

класовете A ∪ B, A ∩ B, ¬A, които обозначават съответно обединение, сечение и до-

пълнение на класове. X е подклас на A ∪ B, ако X е подклас на един от класовете A

или B; подклас на A ∩ B, ако е подклас едновременно на A и B; или подклас на ¬A,

ако не е подклас на A. Принадлежността се дефинира по аналогичен начин.

За да е пълна системата и да са дефинирани всички операции, трябва да се до-

бавят следните изрични дефиниции между класовете получени чрез операциите за

множества.

• ¬A е подклас на ¬B, ако B не е подклас на ¬A.

• A ∪B е подклас на C ∪D, ако както A, така и B са подкласове на C ∪D.

• A ∩B е подклас на C ∩D, ако или A, или B е подклас на C ∩D.

В стандартната реализация на предложената система, операциите са дефинирани

с достъпните символи за оператори – ‘A | B’, ‘A & B’ и ‘~A’, които в Python стандартно се

използват за обединение, сечение и допълнение² на множества.

Дефиниция 6 (Константни класове). Константните класове са класове, които съдър-

жат само един единствен константен елемент като свой екземпляр, напримерC = {4}.

Класовете дефинирани с операция поделемент, операции от множества, както и

константните класове, се считат за съставни класове. В софтуерната реализация всеки

несъставен клас, регистриран в типовата система от специални класове (*) (от стра-

ница 95), позволява набор от произволни Python класове да бъдат регистрирани като

негови наследници. Могат да бъдат регистрирани и самите абстрактни класове, били

те несъставни или съставни, а за съвместимост, и интерфейси на софтуерната библи-

отека Zope.³
² Вградените множества не поддържат допълнение, но използването на ‘~A’ е стандартна практика в

много външни библиотеки, и се използва от т.нар. побитови множества от флагове, които се дефинират

на основата на побитовите оператори.
³ Zope интерфейси се използват значително от софтуерната рамка Twisted, върху която е изграден

разработеният софтуер.
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Например, в системата е дефиниран класът Sequence и вградените Python типове

list, tuple са регистрирани като последователности в него, което известява типовата

система, че всеки списък (list) или n-орка (tuple) също е и Sequence по същия начин,

по който това е направено в Python ABC [126].

Най-често използваният тип данни в представената системаще бъдеBioSequences,

който сочи към колекция от нуклеотидни или аминокиселинни последователности,

които са съхранени на диска в произволен формат, на някакъв мрежов ресурс или в

оперативната памет. Естествено съвместим тип би бил Python списък, който съдържа

отделни такива секвенции. Така би било разумно да се окаже, че list[BioSequence] и

BioSequences са подобни и съвместими, и конвертирането между тях да се извърши

автоматично.

4.1.2 Услуги, прототипи на методи и функции

С наличната специална система от класове (*) (от страница 95) става възможна дек-

ларацията на сигнатури на функции и методи, които изпълняват биоинформатични

операции и участват в работните потоци. Методите представляват функции, които са

организирани в дърво от услуги и техни изпълнители.

Начинът на вътрешно описание на сигнатурите на методи може да се различава

между имплементациите. Тук са дефинирани единствено средствата за деклариране

на нови външни услуги, които използват езика YAML и могат да бъдат споделени меж-

ду различни софтуерни инструменти. Строго са дефинирани единствено имената на

услуги и методи, които се използват във всички дефинирани в този труд формати за

обмен на описани работни потоци и операции. В тези описания името на услугата и

на метода са разделени с две точки, и могат да съдържат следните позволени символи.

⟨service⟩ ::= ⟨letter⟩ ⟨letter⟩ | ⟨digit⟩ | - ; ⟨method⟩ ::= ( ⟨letter⟩ | _ ) ⟨letter⟩ | ⟨digit⟩ | _ ;

Сигнатурите по-долу са представени в Python-подобен псевдокод. Изразите, дек-

лариращи типовете използват синтаксиса, предложен в 4.1.1, докато типовете на ар-

гументите и връщаните стойности се отделят от аргументите и методите с две точки,

както в Python 3. За функции, използваният запис на псевдокод е идентичен със син-
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таксиса на Python 3⁴, и се отличава единствено в позоваването на име на услуга.

4.1.2.1 Прототип на функция

Прототипът на функция задава сигнатура на група изпълними обекти, които са запи-

сани под определено име, получават подредени именувани аргументи от определени

класове данни като свой вход, и връщат определен клас данни като свой изход.

Аргументите са именовани и подредени, които означава, че в кода на работните

потоци те могат да бъдат позовани както по име, така и по ред. Конвенцията е позо-

ваване по ред да се използва за методите от услугата ‘core’, описана в 4.1.5, както и

за прилежащите помощни методи, които приемат един или два аргумента със стро-

го дефинирана наредба (като ‘count’). За всички останали случаи аргументите трябва

да се позовават по име. Това подобрява яснотата при функции с голям брой аргумен-

ти и позволява позоваването на конкретен аргумент при функции с незадължителни

аргументи.

Тук е показан един примерен прототип на функция.
align(sequences: BioSequencesLike): BioSequences

В Python, методите са обикновени функции, които са прикрепени към клас или

негов екземпляр, така че естествения начин да се дефинира прототип на метод е про-

тотипът на функция да се прикрепи към екземпляр на клас. В разработваната систе-

ма не се работи с класовете и техните екземпляри директно. Вместо това се създават

услуги (services), които представляват разширени интерфейси, включващи произво-

лен брой екземпляри, наречени изпълнители (providers). Прототипите на методите са

прикрепени към услугите, които са осигурени от множеството свои изпълнители.

4.1.2.2 Прототип на метод

Прототипът на метод е прототип на функция, който се намира в тялото на класа де-

финиращ дадена услуга.

Показан е примерен такъв прототип.

⁴ С изключение на това, че международни символи не са позволени в идентификаторите, за да мо-

же да бъде използван Python 2, както и други езици, които не поддържат международни символи в

синтаксиса си
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alignment−multiple:align(sequences:
BioSequences | Sequence[BioSequence]): BioSequences

4.1.2.3 Услуга

Услугата е именувана колекция от прототипи на методи. Всеки изпълнител на услуга-

та трябва да предлага всички методи, които имат прототипи в услугата. Тези методи

трябва да съвместими с прототипите, като приемат поне аргументите, които са описа-

ни в тях, и има съвместимост на типовете на входните и изходните данни.

Всички изпълнители се регистрират към услугата, която позволява извличането

на произволен свободен изпълнител.

Регистрацията на изпълнители е това, което отличава услугите от интерфейсите в

езици като Java. Всъщност, от гледна точка на софтуерната реализация, прототипите

имат второстепенна важност и се използват при проектирането на работните потоци,

както и като документация. Задача на самия изпълнител e да гарантира, че изпълнява

необходимите прототипи. Автоматичния избор на изпълнители със стандартен ППИ

(API) е тяхната основна софтуерна функция. Самите изпълнители остават скрити зад

този ППИ. Услугите представляват документиран, строго деклариран инструмент за

до достъп до различни изпълнители, които ги предлагат.

4.1.3 Управляеми работни потоци

Описанието на работния поток става чрез деклариране на колекция от целеви мно-

жества от данни (цели). Множествата са взаимозависими и могат да бъдат или явни,

насочени към ресурс като файл на диска, или неявни, получени като резултат от при-

лагане на операция (метод от услуга или друг работен поток) върху някое от другите

множества. Освен обикновени операции, може да се изпълняват и някои функции от

по-висок порядък като map⁵ и reduce.⁶

Работните потоци се описват с помощта на езика за обектна нотация YAML [13].

При зареждане работния поток с него се асоциира услуга и по подобие на методи-

⁵ Прилага друга функция върху всички елементи от последователност
⁶ Прилага друга функция върху двойки стойности, вземани от една последователност докато тя бъде

сведена до един елемент (като
∑

и
∏

)
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те всяко декларирано множество се сдобива с прототип, който описва всички входни

данни необходими за да бъде получено, и самото множество като изходни данни. Това

позволява правенето на връзки между няколко работни потока.

Тук са описани накратко следните категории множества от данни, които са под-

държани като час от работния поток.

4.1.3.1 Входове

Входните стойности или множества от данни трябва да са достъпни преди изпълне-

нието на работния поток. Примери за такива са файл, Интернет адрес, като резултат от

изпълнението на друг работен поток, и вход от потребителя. Те образуват параметрите

(аргументи и опции) на работния поток.
source: {category: input, optional: false, type: biosequences, key: source}

Дадения примерен YAMLкод декларира вход именуван ‘source’, чийто съдържание

ще бъде достъпно вътре в работния поток под това име. По подразбиране, същото

име се използва и за параметъра, който подава съдържанието, но то може да бъде

променено с помощта на дефиниционния ключ ‘key’.

Стойност по подразбиране може да бъде указана чрез ключа ‘default’ когато

‘optional’ има стойност ‘true’. Сложни множества от данни също може да бъдат неза-

дължителни, но тяхното съдържание по подразбиране не може да бъде указано вътре

във файла – допустими са само стойностите ‘null’ (по подразбиране) или чрез отпрат-

ка към друго множество чрез специалния YAML тип ‘!ref’ (описан в 4.1.4).

Така дефинираният вход има тип ‘BioSequences’.⁷

4.1.3.2 Цели, генерирани чрез проста операция

Изчислените и генерираните стойности и множества от данни не съществуват при

започване на изпълнението на работния поток, а се генерират от останалите с помощта

на изпълнение на една операция. По подобие на системата Make [4], те биха могли да

бъдат съхранени в кеш, но за разлика от нея тук не съществува начин те да бъдат

подадени от потребителя.

⁷ Типовете във софтуера и йерархията използват CamelCase, но за по-добра четимост в описателните

файлове на работните потоци и операциите са изписани с малки букви.
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Те се декларират чрез пълното име на генериращия гиметод и неговите аргументи.
aligned:

category: operation
method: alignment−multiple:align
arguments: {sequences: !ref source, quality: 0}

clustered:
category: operation
method: clustering:cluster
arguments: {sequences: !ref aligned,

threshold: !optional−input threshold}

В тези два примера се декларират две множества от данни – целта ‘aligned’ се гене-

рира с метода ‘align’ на услугата ‘alignment-multiple’, който избира подходящ софту-

ер за множествено съпоставяне,⁸ който е достъпен на изпълняващия компютър, или

при използване на реализация с разпределено изпълнение – на друг компютър, който

не е натоварен. Метода ‘align’ ще получи множеството данни ‘source’ от 4.1.3.1 като

аргумент ‘sequences’ с помощта на YAML типа ‘!ref’, използван за отпратки и разгле-

дан по-подробно в 4.1.4. Аналогично, резултата от изпълнението муще се подаде като

аргумент на метода ‘cluster’.

4.1.3.3 Цели, генерирани чрез map операция

Специалната категория map-operation позволява да се декларират множества, които се

получават от последователност от стойности (или множества) след многократно при-

лагане на метод от някоя услуга, резултата от което е последователност от резултатите

получени от съответната операция. Входните данни трябва да са от някой от следните

типове: Sequence, ItemStore, или ItemGenerator.
realigned:

category: map−operation
iterate−over: !ref clustered
method: alignment−multiple:align
arguments: {sequences: !current}

⁸ В действителен работен поток би бил позован конкретен софтуер за множествено съпоставяне,

защото избора на такъв е съществен за всяка едно изследване. Това е обсъдено в повече подробности

в 4.1.2.
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Специалния тип ‘!current’ оказва текущия елемент в итерацията при прилагане

на операцията.

4.1.3.4 Цели, генерирани чрез reduce операция

По подобие на map-operation, специалната категория reduce-operation позволява да се

декларира неявно множество, което се получава от последователност от стойности

(или множества) след многократно приложение на двуаргументен метод от някоя

услуга. Методът се прилага върху предишния резултат, получен от приложение на

метода, и следващата стойност от последователността, а крайният резултат е пос-

ледната получена стойност. (Например, функцията сума може да се представи като

reduce операция от функцията прибавяне и последователността, която се сумира –

‘sum(L) = reduce(add, L)’.) Входните данни трябва да са от някой от следните типове:

Sequence, ItemStore, или ItemGenerator.

Следния пример използва групово съпоставяне, за да слее всички съпоставени

клъстъри от ‘realigned’ в голямо множество, което съдържа всички входни съпоставе-

ни в едно голямо множество.
merged:

category: reduce−operation
iterate−over: !ref realigned
method: alignment−group:align
arguments: {sequences1: !left, sequences2: !right}

[threshold: float]

clustering

cluster

alignment-multiple

align

alignment-group

align

source: BioSequences

aligned clustered realigned merged

quickalign

Фигура 4.2: Примерен работен поток “quickalign”

Ако всички дадени примери се слеят в един работен поток, наречен ‘quickalign’,

както е показано на фигура 4.2, то множеството ‘merged’ е достъпно като метод на ус-

луга (виж 4.1.6.2) със следния прототип:
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quickalign:merged(input: BioSequencesLike): BioSequences

4.1.4 Отпратки към стойности и множества данни

Както е показано на примерите по-горе, стойностите имножествата данни от работния

поток могат да бъдат назовани чрез специалния YAML тип ‘!ref’. За да бъде улесне-

на реализацията на софтуерни решения за изпълнение и инспекция на предложения

формат, такива отпратки са позволени единствено като аргументи на методи и, по

изключение, като стойности по подразбиране за входовете.

4.1.5 Език за изрази

4.1.5.1 Синтаксис на изразите

За описание на сложни условни зависимости и разклонения в работните потоци е

въведен език за изрази. Той е описан с помощта на безконтекстна граматика, която е

компилирана с LR(1) синтактичен анализатор (parser). Граматиката е изградена по по-

добие на изразите в C, използвайки стандартните C оператори, допълнени с оператор

за степенуване и с разширена азбука за идентификатори. Използвайки разширена⁹

форма на Бекус-Наур, граматиката може да бъде описана по следния начин.

⟨integer⟩ ::= ⟨digit⟩ { ⟨digit⟩ } ; ⟨float⟩ ::= ⟨digit⟩ { ⟨digit⟩ } . { ⟨digit⟩ } ;

⟨identifier⟩ ::= ( ⟨letter⟩ | _ ) { ⟨letter⟩ | ⟨digit⟩ | _ | : | - } ;

⟨dataset⟩ ::= ⟨identifier⟩ ; ⟨function call⟩ ::= ⟨identifier⟩ ( [ ⟨expr⟩ { , ⟨expr⟩ } ] ) ;

⟨unary⟩ ::= ( ~ | - | + ) ⟨expr⟩ ;

⟨multiplicative⟩ ::= ⟨expr⟩ ( * | / | // | % ) ⟨expr⟩ ; ⟨additive⟩ ::= ⟨expr⟩ ( + | - ) ⟨expr⟩ ; ⟨power⟩ = ⟨expr⟩

** ⟨expr⟩ ;

⟨bitwise and⟩ ::= ⟨expr⟩ & ⟨expr⟩ ; ⟨bitwise xor⟩ ::= ⟨expr⟩ ^ ⟨expr⟩ ; ⟨bitwise or⟩ ::= ⟨expr⟩ | ⟨expr⟩ ;

⟨shifts⟩ ::= ⟨expr⟩ ( >> | << ) ⟨expr⟩ ; ⟨comparisons⟩ ::= ⟨expr⟩ ( < | <= | > | >= | == || != ) ⟨expr⟩ ;

⁹ С квадратни скоби са означени незадължителните елементи, с фигурни скоби са означени елемен-

ти, които се повтарят нула или повече пъти, кръглите скобите се използват за групиране, а правилата

се терминирани с точка и запетая.
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⟨logical not⟩ ::= ! ⟨expr⟩ ; ⟨logical and⟩ ::= ⟨expr⟩ && ⟨expr⟩ ; ⟨logical or⟩ ::= ⟨expr⟩ || ⟨expr⟩ ;

⟨conditional⟩ ::= ⟨expr⟩ ? ⟨expr⟩ : ⟨expr⟩ ;

⟨expr⟩ ::= ⟨atom⟩ | ⟨power⟩ | ⟨unary⟩ | ⟨multiplicative⟩ | ⟨additive⟩ | ⟨shifts⟩ | ⟨bitwise and⟩ | ⟨bitwise xor⟩

| ⟨bitwise or⟩ | ⟨comparisons⟩ | ⟨logical not⟩ | ⟨logical and⟩ | ⟨logical or⟩ | ⟨conditional⟩ ;

⟨atom⟩ ::= ⟨dataset⟩ | ⟨integer⟩ | ⟨float⟩ | ⟨group⟩ | ⟨function call⟩ ; ⟨group⟩ ::= ( ⟨expr⟩ ) ;

Трябва да се отбележи, че тази формална граматика не дефинира приоритета на

операторите, който би могъл да се опише с Бекус-Наур форма следвайки алгоритъ-

ма използван от Мартин Ричардс и Колин Уитби-Стивънс в [119] за компилатора на

програми на езика BCPL и за обработка на приоритета в изходния им код. Такъв за-

пис би усложнил разбирането на синтаксиса, а в същото време може да се замени с

използване на граматика без приоритети и последващо пренареждане на полученото

дърво в съответствие с тези приоритети, което представлява и по-ефективен алгори-

тъм за анализ [45]. На друг още по-ефективен алгоритъм разчитат и LR синтактичните

анализатори [69], какъвто е използван тук.

Поради това приоритета и посоката на групиране на асоциативните оператори

са описани отделно със средствата на използвания LR(1) синтактичен анализатор –

lrparsing за Python¹⁰. Групите синтактични елемени от ⟨expr⟩ имат различни приори-

тети, намаляващи според подредбата им в описанието на граматиката. Във всички

други случаи синтактичните елементи имат еднакъв приоритет. Всички оператори са

ляво-асоциативни, с изключение на степенуването, унарните оператори и побитовите

оператори, които са дясно-асоциативни.

4.1.5.2 Използване на изрази

Вътре в описанията на работните потоци изразите могат да се използват като аргу-

менти на операции на мястото на отпратки към стойности и множествата от данни.

За тази цел е деклариран специалния YAML тип ‘!expr’. При зареждането на работния

поток, всеки израз в него бива компилиран. В компилиран вид изразите представляват

множество от цели, които се добавят към работния поток и стават част от йерархия-

та от множества от данни. Изчислението на израза става по същия начин, по който

¹⁰ https://pypi.python.org/pypi/lrparsing/1.0.7
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и изпълнението на съответстващия му работен поток – изрази и работни потоци са

взаимозаменяеми.

Даден е пример за израз, който използва условния оператор. Условието в него е

проверка, дали множеството от данни има повече от 3000 елемента. В резултат на из-

пълнение на израза ще се генерира само целта ‘processed_quick’, ако условието е из-

пълнено, или само целта целта ‘processed_quality’ в противен случай.
counting:count(dataset) >= 3000 ? processed_quick : processed_quality

При компилиране на този израз се получава следното множество от цели в работ-

ния поток, които биват добавени в йерархията му, а самия израз се превръща в отп-

ратка към последния.
_count_dataset_x002: {
arguments: [!ref dataset],
category: operation
method: counting:count

_count_data_ge_3000_x001:
arguments:
[!ref _count_dataset_x002, 3000]

category: operation
method: core:ge

_if_count_data_processed__processed__x000: {
arguments: [!ref '_count_data_ge_3000_x001',

!ref 'processed_quick', !ref 'processed_quality'],
category: operation, method: core:condition }

Втория и третия аргумент на ‘core:condition’ се изчисляват при поискване от са-

мия метод според стойността на условието, поради което след изпълнение на този

работен поток само един от тях бива бъде генериран.

4.1.6 Деклариране на външни услуги

Взаимозаменяемостта между работни потоци и услуги от 4.1.6.2 дава един начин за

деклариране на нови услуги, които дават достъп до комбинация от методи на други

достъпни услуги. За осигуряване на много по-големи възможности за разширение е

необходима възможност за деклариране на услуги, използващи произволни външни

инструменти. За тази цел се използват шаблони за деклариране на нови услуги и тех-

ни изпълнители. Всеки шаблон е свързан с дадена услуга, към която се регистрират
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всички операции, които го използват.

Следният пример показва декларация на две услуги за съпоставяне, които изпол-

зват външната програма MAFFT [67].
alignment−multiple−mafft:
factory_name: alignment−multiple−cmdline
output_on_stdout: true
commandline: mafft {options} {input}
options:
nofft: !switch−−nofft,
ep: !option:int−−ep {0:d}

alignment−group−mafft:
factory_name: alignment−group−cmdline
output_on_stdout: true
commandline: mafft−profile {left} {right}

Първият пример използва шаблона ‘alignment-multiple-cmdline’, който създава

нова подуслуга на ‘alignment-multiple’, коятоще бъде именована ‘alignment-multiple-mafft’.

При извикване на метода ‘align’ се създава временен файл, в който се записват вход-

ната последователност от ДНК секвенции, след което се извиква изпълнимият файл

‘mafft’ с този файл като аргумент, след което съпоставените секвенции се изчитат от

стандартния изход на MAFFT.

Ключът ‘options’ декларира незадължителни параметри на метода, които се пре-

веждат в съответните незадължителни параметри на изпълнимия файл. В случая това

са булевият аргумент ‘nofft’, който при стойност истина добавя опцията ‘--nofft’ към

командния ред, както и целочисленият аргумент ‘ep’, който се подава форматиран чрез

опцията ‘--ep’ на командния ред.

По подобен начин втория пример декларира услуга за групово съпоставяне на две

множества от секвенции – ‘left’ и ‘right’, които вече са били съпоставени поотделно.

4.1.6.1 Деклариране на нови шаблони

Услуги и изпълнители могат да се декларират и чрез допълнително създадени шаб-

лони, за да бъдат описани напълно произволни услуги, тъй като системата позволява

декларация на произволни шаблони. Следният пример би декларирал използвания

по-горе шаблон за групово съпоставяне, ако той не беше вграден в системата.
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alignment−group−cmdline:
service_name: alignment−group
operation_method_name: align
inputs: {left: left, right: right}
input_types: {left: biosequenceslike, right: biosequenceslike}
input_convert: {left: biosequences, right: biosequences}
output_types: {output: biosequences}
return_output_name: output
default_input_formats: {left: fasta, right: fasta}

Това декларира нов шаблон ‘alignment-group-cmdline’, който съответства на услуга

‘alignment-group’ с единствен метод ‘align’ с аргументи ‘left’ и ‘right’. Когато шабло-

нът бъде използван и към него бъде приложен непопълнен образец на команден ред,

той ще бъде попълнен според заместванията, дефинирани в ключа ‘inputs’. Ако той

отсъства, той ще бъде автоматично попълнен от останалите ключове. За шаблона са

описани типовете на аргументите и изходите, както и желаният краен тип и файлов

формат, който ще бъде записан във файл или прочетен от файл. При използване на

шаблона, форматът на входовете и изходите може да бъде променен, но не и типът.

4.1.6.2 Работен поток и услуги

Работните потоци и услугите са взаимозаменяеми. Всеки работен поток, който се за-

режда в системата, автоматично се регистрира като услуга и като неин изпълнител.

Всяко целево множество от работния поток може да бъде генерирано чрез извикване

на метод от услугата, който има същото име и приема всички входове на работния по-

ток като свои аргументи.¹¹ Едно от целевите множества би следвало да бъде основно,

но не са наложени изкуствени ограничения, които да гарантират това.

Тази възможност позволява не само да бъдат декларирани сложни услуги, които са

представени от цял работен поток. Тя дава свободата да бъдат създавани рекурсивни

работни потоци, които могат да извикват себе си по време на изпълнението си, както

и системи от работни потоци, които се позовават един друг, включително и в неявна

рекурсия.

¹¹ Това е един от случаите, в които нареденото позоваване на аргументи не бива да бъде използвано.

Стандартната реализация използва нестандартно разширение на YAML, което запазва подредбата на

входовете, но в YAML библиотеките на други езици за програмиране това не е възможно и използването

на реда би нарушило съвместимостта.
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Примерът, показан на фигура 4.2 и описан в 4.1.3.2 съпоставя множество секвенции

като го клъстерира, съпоставя отделните клъстери и после ги слива с групово съпос-

тавяне. Това би могло да бъде разширено с помощта на рекурсия, която разбива мно-

жеството на клъстери, докато се стигне до клъстер, който е достатъчно малък, за да

бъде съпоставен. Това би позволило съпоставянето на масивни множества от данни,

за сметка на качеството на получения резултат (разделянето на множествата влоша-

ва качеството на съпоставяне – намирането на най-доброто съпоставяне е NP-трудна

задача, което налага неточни евристични методи, а допълнителното клъстериране до-

пълнително допринася за тази неточност).

4.2 Софтуерна система untangle

Представената система за изпълнение на работни потоци е реализирана като част от

софтуерния пакет untangle, използващ Python версия 2.7. Използвана е асинхронната

софтуерна рамка Twisted [163], която позволява както паралелно изпълнение на раз-

лични инструменти за разработка, така и бъдещо развитие, включващо разпределено

изпълнение, отдалечено управление и интеграция с мрежови услуги. Включени са ин-

струменти за команден ред, които изпълняват описаните работните потоци.

4.2.1 Модули

Софтуерната реализация предлага модулна структура, която позволява бъдещо раз-

ширение, използване на инструментите включени в нея от външен софтуер, както и

модел за изграждане на алтернативни реализации на предложените в този труд мето-

ди и решения.

Регистър от услуги untangle.service. Регистърът от услуги поддържа колекцията

от услуги и техни методи, които са достъпни за използване от работните потоци. Ре-

гистърът е достъпен от пакета ‘untangle.service’, и може да бъде използван направо,

без регистрация на изпълнители, когато задачата не изисква изпълнение – например

при реализация на софтуер за визуализация.
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Пакет с вградени изпълнители untangle.provider. Пакетът ‘untangle.provider’ съ-

държа стандартния интерфейс за дефиниране на нови изпълнители, който включва

основните средства необходими за откриване на най-подходящия изпълнител, както

и за неговото изпълнение – като семафори за управление на паралелното изпълнение.

Четенеи зареждана външниоперации untangle.operation. Пакетът ‘untangle.operation’

съдържа инструментите за зареждане на външни услуги и изпълнители от файлове в

YAML формата, описан в 4.1.6. Всички услуги дефинирани в този пакет представляват

двойки услуга-изпълнител. Пакетът съдържа и специалната услуга ‘core’.

Регистър на типове untangle.types. Пакетът ‘untangle.types’ съдържа реализация-

та на типовата система описана в 4.1.1. В него са реализирани всички операции между

класове, дефинирани са стандартните типове, включващи числа (‘Number’, ‘Integer’,

litReal и др.), текстови низове (‘string’), общи последователности (‘Sequence’), булеви

стойности (‘Boolean’) и други. Включен е модулът ‘prototype’, който предлага инстру-

ментите за описание на прототипите на функции споменати в 4.1.2.1.

Работни потоци untangle.workflow. Пълната реализация на четеца и изпълнителя

на работни потоци се намира в пакета ‘untangle.workflow’. Той включва пълната гра-

матика на изразите като част от модула ‘expression’, която използва външния синтак-

тичен LR(1) анализатор lrparsing.

Входни и изходни данни в пакета format. Пакетът ‘format’ съдържа инструментите

за обработка на формати файлове и множества от данни. Те са разделени на две час-

ти – ‘Data’ класове, които описват типа данни и се регистрират в ‘untangle.types’, и

‘Format’ класове, които описват прочитането, записването и преобразуването на дан-

ните между различни файлови формати.

4.2.2 Инструменти за команден ред

Включени са два инструмента за команден ред – ‘untangle-custom’ и ‘untangle-directory’.

Те служат съответно за единичното изпълнение на произволен работен поток, и за из-

пълнението на прост работен поток с един вход и изход върху директория съдържаща
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повече от едно множества от данни.

Untangle ще бъде публикуван като свободен софтуер под X11 лиценз¹², когато всич-

ки негови компоненти бъдатфинализиранииинтерфейситемуне подлежат на същес-

твени промени.

¹² http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#3
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Глава 5

Анализ на резултатите от проведените

експерименти

За да бъдат оценени предложените в този труд подходи бяха проведени поредица от

експерименти, целящи да потвърдят техните качества. Първоначално беше измерено

разпределението на грешките, както за нуждите на симулатора на такива, така и за

потвърждение на предварителните очаквания и избор на параметрите на методите. В

следствие на това, че всеки от предложените методи бе прилаган под формата на раз-

ширение или подобрение на друг метод, в същинските експерименти бяха сравнени

резултатите, постигнати със и без всяко отделно подобрение. Посочената градация на

методи е илюстрирана на фигура 5.1, където се вижда как всеки следващ метод прави

по-консервативен избор на потенциалните грешки.

Наивен 
подход

Тегла със сходство

Невронна мрежа

20721831986

(а) Сходство и невронна мрежа

Наивен 
подход

Тегла със сходство

Остро сходство

207218311613

Случайна гора

944

(б) Остро сходство и случайна гора

Фигура 5.1: Градация на методите
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За невронните мрежи, случайните гори и останалите средства на изкуствения ин-

телект бяха проведени отделни експерименти, оценяващи класификационната точ-

ност на използваните модели направо върху всички данни. Резултатите от тях бяха

използвани за сравнение на различните модели и техните параметри, но крайната

оценка беше получена едва след като избраните модели (невронни мрежи и случай-

ни гори) бяха приложени върху примери за класификация предварително избрани с

аналитичния подход, и отново беше оценено постигнатото подобрение в точността на

класификация.

5.1 Изследване на разпределението на грешките

За да бъде използван методът за симулиране на грешки от 3.4.2.2, както и за нуждите

на пресмятане на променлив праг, трябва количеството грешки в изследваните данни

да бъде измерено. За тази цел с апарата за секвениране предварително беше секве-

нирано множества от данни, в които всички прочити са напълно идентични – общо

273217 прочита в 386 множества. Върху всяко едно от тях беше приложен наивния под-

ход от 3.4.1.1 за корекция на грешките, след което беше преброен броя на грешките за

всяка позиция. Резултата от това е показан на фигура 5.2а. На нея има три криви за

трите вида грешки – замествания, инсерции и делеции. Най-горната четвърта крива

показва сумата на трите.

След като бяха измерени честотите по позиция, върху тях беше приложен Гаусов

заглаждащ филтър [60], резултата от който е показан на фигура 5.2б. Освен че прави

разпределението по-прегледно визуално, заглаждането елиминира случайна вариа-

ция в честотата предизвикана от потенциален недостиг на прочити. Също така гаран-

тира, че при използването му за плаващ праг няма да има съвпадение между симу-

лираните грешки и прага, който би обезсмислил резултата от валидацията на такъв

праг.

На графиките се забелязва, че е изпълнено очакването грешките да не са равно-

мерно разпределени, и броят им силно да зависи от позицията [47]. Забелязва се сил-

но засилване на броя грешки към края на прочитите, което е причина да съществува

практиката те да бъдат подрязвани, когато са по-дълги от 300 бази.

113



0 100 200 300 400 500 600
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(а) Действително

0 100 200 300 400 500 600
0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0.0030

0.0035

(б) След Гаусов заглаждащ филтър

Фигура 5.2: Разпределение на грешките

На графиките са показани само първите 600 бази, понеже те покриват обработва-

ните тук данни. Броят грешки на по-високи позиции се засилва още повече – между

позиции 800 и 900 броя грешки нараства до 40%. Това не представлява интерес за из-

вършваните тук опити – толкова дълги прочити не бяха използвани, а и корекция на

грешки при толкова много шум би била неприложима.

5.2 Експериментални резултати за аналитичния под-

ход

5.2.1 Резултати от използване на сходството като тегло

На тестов клъстер от 4540 секвенции, бяха приложени корекция с наивния подход (3.1)

и претегления подход основаващ се на сходството (3.2) от 3.4.1 с помощта на емпирич-

но избран праг за T e.

С използване на наивния подход бяха направени 673 корекции, докато с използ-

ване на подобрения подход, използващ сходството, бяха направени 607, или с 66 по-

малко, което означава 10% намаление в броя на корекциите.

Бяха симулирани грешки чрез процедура 2 от 3.4.2.2 и грешките бяха коригира-

ни отново (според процедура за валидация 3), при което не бяха отчетени разлики в

пропуснатите симулирани грешки. Както се вижда на фигура 5.3, в множеството пред-
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варително поправено с наивния подход, броят на пропуснати грешки е еднакъв (34) и

за двата подхода, докато в множеството предварително поправено с този на сходство,

броят на пропуснати грешки е отново еднакъв (33).

С други думи, въпреки че броят на корекции е намалял с 10%, което е значимо

подобрение, броят на пропуснати симулирани грешки (които имат същото разпре-

деление като действителните) не е намалял. Този резултат отговаря на очакването за

намаляване на броя на излишни корекции, благодарение на оценката за сходство.

Поправени
без тегла

Поправени
с тегла

Поправени
без тегла

Поправени
с тегла

Поправени
без тегла

Поправени
с тегла

Симулирани
грешки

Симулирани
грешки

Нови неизвестни 
данни

673 корекции 607 корекции

33 пропуснати грешки
67 неочаквани поправки

33 пропуснати грешки
18 неочаквани поправки

34 пропуснати грешки
0 неочаквани поправки

34 пропуснати грешки
1 неочаквани поправки

4540 секвенции

Фигура 5.3: Резултат от валидация чрез двукратна корекция

За пълнота, при повторната корекция на грешки беше оценен и броят нежелано

поправени грешки. Трябва да се отбележи, че поради наличието на неизвестни греш-

ки, качеството на поправяне на които е неясно, тази оценка не е обективна. Тя показва

единствено броя грешки, които са били поправени, но не са били сред симулирани-

те. Въпреки това тя би могла да участва при правенето на предположения за реалната

бройка на нежелано поправените грешки.

Когато данните предварително бяха поправени с наивния подход, на втори етап

нямаше почти никакви подобни корекции. Това отговаря на очакването, че още на

първия етап наивния подход е поправил много грешки, които не са били грешки, и

не е останало нищо, което той или другия подход да поправят на втория. За клона

на данните предварително поправен с подхода на сходството, наивния подход отчи-

та 67 допълнителни корекции, които отговарят на неговите 66 допълнителни замени
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Ще бъдат представени множество сравнения между различни подходи с помощта на процедура 3
от 3.4.2.3. За по-лесно позициониране на текущото сравнение спрямо останалите, всяка таблица с
такъв резултат ще бъде придружена от мини-таблица с отделните методи, в която сравняваните ще
бъдат отбелязани. Всяка клетка отговаря на различен метод – наивен подход, аналитичен подход
претеглен по сходство, аналитичен подход претеглен по остро сходство, както и техните комбинации
с модел на изкуствена невронна мрежа и случайна гора. Тъй като аналитичните методи разчитат
на прагове, клетките отговарящи на използване на фиксиран и променлив праг са отделени на два
реда.

Наив. Сходство Остро сх. Сходство+ИНМ Сходство+Случ. гора Остро+ИНМ Остро+СГ SHREC

Фиксиран праг

Променлив праг

на първи етап, които са считани за излишни. В същото време, претегленият подход

води до само 18 нови поправки, които най-вероятно са нежелани, но със сигурност

представляват понижена оценка за допуснатите нежелани поправки на първи етап.

За потвърждение на зависимостта от фигура 5.3 бяха проведени отделни експери-

менти върху различни множества от данни с различни настройки за прага.

Корекции Изпуснати грешки

Без тегла Със тегла Разлика Без тегла Със тегла Разлика

1548 1451 -97 (-6%) 392 391 -1 (-0.2%)

813 698 -115 (-14%) 386 391 +5 (+1.3%)

699 613 -86 (-12%) 415 412 -3 (-0.7%)

391 250 -141 (-35%) 445 448 +3 (+0.7%)

610 518 -92 (-15%) 70 69 -1 (-1.4%)

287 232 -55 (-19%) 73 74 +1 (+1.4%)

280 204 -76 (-27%) 81 82 +1 (+1.2%)

Наив. Сходство Остро сх. Сходство+ИНМ Сходство+Случ. гора Остро+ИНМ Остро+СГ SHREC

Фиксиран праг ♦ ♦

Променлив праг

Таблица 5.1: Отношение на броя корекции и пропуснатите грешки

В таблица 5.1 са показани резултатите от изпълнението на тези потвърдителни

експерименти. Във всеки един от тях се наблюдава намаляване на броя на корекции

при използване на степента на сходство, и не се забелязва значително увеличаване
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на броя на пропуснатите грешки в следствие от използването ѝ. От това може да се

заключи, че използване на модификацията предложена в 3.4.1.2 води до предвидимо

подобряване на получените резултати.

Тук броят на направените корекции не може да бъде сравнен директно с броя греш-

ки, понеже не може да се направи добра прогноза за точния брой на последните. Отно-

сителни им честоти по позиция бяха оценени за целите на симулация на грешки, но

действителния им брой зависи от множество други фактори, включително и от самите

генетични последователности, които се секвенират [47].

В [47] измерената честота на грешките е 1.07%, но прочитите с които работим тук

са минали през значително филтриране, включително елиминация на прекалено по-

дългите, с което е премахнат региона в който се срещат най-много грешки. Освен това

са елиминирани и много четения, за които оценката за качество на апарата за секвени-

ране е била прекалено ниска. От друга страна, измерената от нас честота от 0.03% пък е

била оценена върху проба, която е прекалено чиста и е възможно да има неестествено

ниска честота на грешките. Затова подобряване на отношението пропуснати грешки

към направени корекции е единствения критерий, по който може да бъде оценявано

подобряването на качеството.

5.2.2 Резултати от прилагане на променлив праг

Тъй като грешките в данните не са равномерно разпределени, експериментите бяха

повторени с променлив праг. Той беше изчислен на база на статистиките използвани

в 3.4.2.2 за симулация на грешки, като за да се избегне съвпадение между симулира-

ните грешки и прага, върху него беше приложен силен Гаусов заглаждащ филтър [60]

по начина показан на фигура 5.2б.

В таблица 5.2 е показано сравнение на резултатите получени с вариране на прага

на експериментални постановки с две тестови множества данни. Тъй като не може да

бъде направено пряко съответствие между даден променлив праг и даден фиксиран

праг, бяха направени по два отделни опита с различен фиксиран праг за един и съ-

щи променлив. По този начин най-явно се демонстрира от вариацията. Навсякъде е

използван аналитичния подход претеглен с локалното сходство. Навсякъде промен-
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Корекции Изпуснати грешки

Фиксиран Променлив Разлика Фиксиран Променлив Разлика

698 659 -39 (-5.59%) 534 467 -67 (-12.55%)

1451 659 -792 (-54.58%) 484 467 -17 (-3.18%)

232 177 -55 (-23.71%) 72 73 +1 (+1.39%)

518 177 -341 (-151.91%) 67 73 +6 (+8.22%)

Наив. Сходство Остро сх. Сходство+ИНМ Сходство+Случ. гора Остро+ИНМ Остро+СГ SHREC

Фиксиран праг ♦

Променлив праг ♦

Таблица 5.2: Подобрение при прилагане на променлив праг

ливия праг е изчислен като линейна функция от предсказаната честота на грешки.

Очаквано, при еднакво или леко по-добро количество на пропуснатите грешки се

наблюдават по-малък брой корекции. Във всички опити използването на променлив

праг доведе до подобряване на резултата с броя направени корекции. Зависимостта

тук обаче не е толкова добре видима, понеже не могат да бъдат осигурени данни нап-

равени при едни и същи параметри, а и броя на направените корекции варира зна-

чително при вариране на прага, което допълнително затруднява прякото сравнение.

Резултата обаче е достатъчно убедителен, поради което следващите експерименти с

невронни мрежи и случайни гори са съчетани с аналитичния метод с плаващ праг.

5.2.3 Резултати от прилагане на острата мярка за сходство

В 3.4.1.3 беше предложена алтернативна функция за локално сходство (3.5) като подоб-

рение на аналитичния подход. Тя беше наречена остра, понеже води до по-голямо от-

далечаване на двойката прочити при всяка открита разлика между тях, което по-добре

съответства на намаляването на вероятността тези прочити да са свързани. Беше из-

вършено сравнение на резултата получен със стандартната функция за сходство (3.4)

и острата функция (3.5), показано в таблица 5.3.

Както се забелязва, изборът на мярка на сходство има голямо значение за качест-

вото на откриване на грешки. Резултата недвусмислено показва, че изборът на мярка

са сходство, която отговаря по-точно на реалните очаквания за генетичното разстоя-
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Корекции Изпуснати грешки

Стандартна Остра Разлика Стандартна Остра Разлика

850 818 -32 -3.765% 469 463 -6 -1.279%

438 430 -8 -1.826%

250 225 -25 -10.000% 72 70 -2 -2.778%

72 71 -1 -1.389%

1831 1613 -218 -11.906% 416 400 -16 -3.846%

414 391 -23 -5.556%

663 584 -79 -11.916% 64 62 -2 -3.125%

64 67 3 +4.688%

2177 2013 -164 -7.533% 402 380 -22 -5.473%

379 371 -8 -2.111%

804 710 -94 -11.692% 49 47 -2 -4.082%

53 52 -1 -1.887%

Наив. Сходство Остро сх. Сходство+ИНМ Сходство+Случ. гора Остро+ИНМ Остро+СГ SHREC

Фиксиран праг

Променлив праг ♦ ♦

Таблица 5.3: Подобрение при прилагане на остра мярка за сходство

ние между двойката сравнявани прочити, води до значително по-добър резултат. По-

добрението в резултата от използването на остра мярка за сходство се доближава по

значимост до тази на въвеждането на самото сходство.

Разглеждане на други класове на функции на сходство, допълнително подобрение

на предложените дотук, както и фина настройка на параметрите им предоставя една

сериозна възможност за бъдещо развитие на предложените тук методи.

5.3 Приложение на невронни мрежи и други инстру-

менти на ИИ

Много мощно средство за подобряване на резултата, получен дотук, е използването на

машинно самообучение за изграждане на модели, които класифицират някакъв набор
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от бази като правилни и погрешни. Моделът може да бъде използван върху набора

от предсказани грешки от аналитичния подход с променлив праг за подобряване на

резултата от него, или ако се окаже, че точността му е достатъчно висока – и върху

изходните данни.

За да бъде възможно сравняването на резултати от повече от един алгоритъм за

машинно самообучение, беше решено да бъде използвана софтуерна система, която

поддържа голям набор от такива, и за целта беше избрана системата Weka [156]. С нея

беше обучена изкуствена невронна мрежа, която беше тествана чрез деление на обуча-

ващото множество, както и чрез друго множество, получено от различна биологична

проба. Бяха направени опити да се варират параметрите и входът на мрежата, и беше

направено сравнение с голям набор от други методи.

След това първоначално тестване, невроннатамрежа бешеприложена върху предс-

казанията от аналитичния подход получени в 5.2.1 и по същияначин беше валидирана

със симулирани грешки имащи реалистично разпределение с процедурата от 3.4.2.3.

5.3.1 Резултати от обучение на ИНМ и други модели на ИИ

На първия етап от прилагането на модели на изкуствения интелект (ИНМ, случайни

гори и други), те бяха обучени и тествани по специално генерирани множества по

начина описан в 3.6.2. Върху извадка от входните данни бяха генерирани описани-

те в 3.6.1.2 статистики, които служат за вход на обучавания модел. Бяха симулирани

виртуални грешки във всички възможни позиции на извадката, като за всеки пример

от нея бяха генерирани два обучаващи примера – един реален, класифициран като

правилен, и един с виртуална грешка, класифициран като погрешен.

На този етап различните модели изследвани сами за себе си с така получените

множества, без да бъде използвана пълната процедура за валидация от 3. Вместо то-

ва, качеството на класификация на моделите беше тествано направо чрез деление на

обучаващото множество, и върху данни получени от алтернативно множество. Това

беше направено с цел първоначална оценка на параметрите на моделите, както и за

да се придобие предварителна представа за качествата на различните модели за раз-

глежданата задача. Тези предварителни резултати не отговарят непременно на при-
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ложението на тези методи върху действителни данни, което е валидирано отделно в

следващата секция.

5.3.1.1 Приложение на изкуствени невронни мрежи

Бяха обучени две невронна мрежи върху две множества с входни данни, които с изк-

лючение на извършеното съпоставяне не са били обработвани. След това те бяха тес-

твани по три начина – чрез деление на обучаващото множество в съотношение 2 към

1, с тестване на друг отрязък от същото множество, след като то е било коригирано с

аналитичния подход, и с два отрязъка от другото множество – един коригиран, и един

необработен. В таблица 5.4 са показани получените резултати.

Обуч. Тестово Грешки ✔ ✘ Точност Верни ✔ ✘ Точност

C1 C1 деление 19215 19154 61 99.682% 23063 22980 83 99.640%

C1 C1 кориг. 56458 55729 729 98.708% 68296 67962 334 99.510%

C1 C3 ориг. 50698 50323 375 99.260% 58688 58516 172 99.706%

C1 C3 кориг. 51131 50853 278 99.456% 59373 59145 228 99.615%

C3 C3 деление 17191 17162 29 99.831% 20000 19952 48 99.760%

C3 C3 кориг. 51131 50857 274 99.464% 59373 59186 187 99.685%

C3 C1 ориг. 56321 55940 381 99.323% 68025 67583 442 99.350%

C3 C1 кориг. 56458 56036 422 99.252% 68296 67879 417 99.389%

✔ – правилно класифицирани, ✘ – погрешно класифицирани

Таблица 5.4: Опити с невронната мрежа

Вижда се, че двете обучени невронни мрежи правилно класифицират примерите

от виртуални грешки с приемлива честота, и че това е в сила дори когато се използват

тренировъчни данни получени от напълно отделно множество биологични данни. За

съжаление резултатът е недостатъчно силен, за да може невронната мрежа да бъде

приложена директно върху самите данни сама. Съотношението между сигнал и шум

е много по-голямо от получената точност на откриване на правилни бази, въпреки

че точността при откриване на грешките би била достатъчна. По тази причина беше

решено ИНМ и другите модели на ИИ да бъдат комбинирани с аналитичния метод
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от 3.4.1.2. Аналитичния подход ще бъде използван, за да бъдат избрани кандидати за

грешки, които да бъдат класифицирани по-точно с обучения модел на ИИ.

Тук възниква въпросът дали съществува зависимост между резултата от така обу-

ченмодел наИИирезултата от аналитичния подход, който също е основан на честоти-

те на срещане и сходството между прочитите. В най-добрия случай, такава зависимост

би отсъствала и точността от таблица 5.4 би се запазила върху предварително подбра-

ните кандидати от 5.2.1, което би свело броя неправилни корекции близо до нула. В

най-лошия случай, такава зависимост би била пълна и резултата не би се променил.

И двата варианта са прекалено нереалистични, поради което очакването е приложени-

ето на методи на ИИ върху така избрани кандидати да доведе до значително подобре-

ние на класификацията им, но точността на модела на ИИ само върху тези кандидати

също да спадне значително, оставяйки част от нежеланите корекции.

Също така в резултатаможе да се забележи, че точността се понижава видимо, кога-

то теста се извърши върху различно множество. Това при избрания метод на обучение

не е непременно проблем – виртуалните грешки са напълно различни и независими

както от действителните, така и от симулираните. Това означава, че не е проблем да

бъде обучена отделна невронна мрежа за конкретното множество от биологични дан-

ни – ако получения модел е прекалено зависим от характеристиките на биологичните

данни, това не означава, че са нарушени качествата ѝ да открива различни грешки в

същото множество – тези качества ще бъде валидирани отделно.

Същата зависимост обаче се забелязва и в данни получени от същото множество

след корекция на грешките. Тъй като броя извършени корекции е едва 0.11%-0.15% от

общия брой бази, то е изключително невероятно разликата в резултата да е в следствие

от тези корекции. Това подсказва, че има поне някаква степен на прекомерно напас-

ване към извадката от данните, което подсказва, че може би има нужда от корекция

на параметрите, избора на метод или входните данни. Няколко възможни такива бяха

изследвани, но тази зависимост при невронните мрежи остана.

5.3.1.2 Вариране на параметрите на алгоритъма

Резултатите в таблица 5.4 бяха постигнати при предварително зададените параметри –

30 входни неврона (10 бази радиус на прозореца), 16 скрити неврона. Това изглежда да
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е разумен избор – прозорец с радиус от 10 бази дава относително добро покритие, ко-

ето да отличи близките от далечните секвенции. Също избора на бройката на скрити

неврони като половината от броя входни е често срещан начален избор, който се очак-

ва да даде достатъчно добър резултат. Все пак е за предпочитане избора да се направи

или поне провери емпирично, поради което бяха направени експерименти с различни

вариации на параметрите. Всички опити са направени по два начина – върху деление

на обучаващото множество, и върху отделно тестово множество.

Първоначално беше вариран радиуса на прозореца около оценяваната позиция (на

всяка база от радиуса съответстват три входни неврона). В таблица 5.5 се виждат ре-

зултатите получени с радиуси от 1 до 6. Също бяха направени опити само с невроните

отговарящи на външните 2, 4 и 6 бази от прозорец с радиус 10.

входните неврони,

Тест чрез деление Тест на други данни

Грешки Правилни Грешки Правилни

Радиус ✘ Точност ✘ Точност ✘ Точност ✘ Точност

10 (избрано) 84 99.562% 68 99.704% 456 99.095% 190 99.674%

6 64 99.666% 77 99.665% 390 99.226% 237 99.593%

5 74 99.614% 91 99.605% 403 99.200% 233 99.600%

4 75 99.609% 85 99.631% 408 99.190% 141 99.758%

3 76 99.604% 93 99.596% 239 99.525% 246 99.578%

2 99 99.484% 78 99.661% 341 99.323% 219 99.624%

1 186 99.031% 99 99.570% 480 99.047% 214 99.633%

външни 6 111 99.421% 153 99.336% 599 98.811% 381 99.347%

външни 4 166 99.135% 139 99.396% 790 98.432% 457 99.217%

външни 2 285 98.515% 151 99.344% 911 98.192% 348 99.403%

Деление: 19201 грешки, 23049 правилни бази

Други данни: 50396 грешки, 58372 правилни бази

Таблица 5.5: Вариране на броя входни неврони

Забелязва се, че при увеличаване на входните неврони, резултата се подобрява.
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При радиус от 1 база, когато има само три входни неврона отговарящи за съседните

две бази, той е чувствително по-слаб. Нормализира се при радиус от 2 бази, където 6

входни неврона обобщават данните от четворката съседни бази. Над радиус от 6 бази

вече има насищане и подобрението е незначително, така че 18 входни неврона са на-

пълно достатъчни. Макар и да се забелязва леко влошаване на точността на откриване

на грешки в отделно тестово множество данни, няма достатъчно основание да се смя-

та, че броя входни неврони води до прекомерно напасване – зависимостта от по-лош

резултат на второто множество се забелязва и при по-малък брой неврони.

Много важно нещо, което може да се види в получените резултати е това, че нев-

роните, отговарящи за по-отдалечени бази дават чувствително по-лош резултат. Така

не само четирите най-близки бази се оказват достатъчни за точността, те са и необхо-

дими, за да бъде постигната. Това потвърждава, че използването на локално сходство е

разумен избор, и че е добра идея то да бъде претеглено с отстоянието от разглежданата

позиция.

В таблица 5.6 се вижда част от резултата от опитите за намаляване и увеличаване

на броя скритите неврони. За провеждане на експеримента са използвани 30 входни

неврона, като е проверено доколко е разумен избора на 16 скрити неврона.

Скрити неврони Грешки ✔ ✘ Точност Правилни ✔ ✘ Точност

Тест чрез деление

16 (избрано) 19201 19117 84 99.562% 23049 22981 68 99.704%

17 19201 19116 85 99.557% 23049 22974 75 99.674%

15 19201 19124 77 99.598% 23049 22975 74 99.678%

Тест на други данни

16 (избрано) 50396 49940 456 99.095% 58372 58182 190 99.674%

17 50396 49938 458 99.091% 58372 58172 200 99.657%

15 50396 49946 450 99.107% 58372 58160 212 99.636%

Таблица 5.6: Вариране на броя скрити неврони

Беше забелязано, че както се вижда на показаната част от резултатите, 16 е близо

до оптималната стойност, и дори в 7 от 8 от ситуациите дава по-добър резултат от този
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с 15 или 17 скрити неврона. Макар и това да не дава гаранции, че 16 е най-добрия из-

бор, то е достатъчно близо до него, за да бъде използваната стойност при последваща

валидация.

5.3.1.3 Нечислови промени на входа на невронната мрежа

Бяха направени и два други опити за промяна на характеристиките на входа.

Първия се отнася до подредбата на обучаващите примери. Прочитите от които те

са генерирани се избират на случаен принцип, но при проведените дотук опити ба-

зите в тези прочити са взимани последователно. Беше направен опит в който беше

проверен ефекта от това те да бъдат разбъркани по случаен начин, за да се елиминира

възможността това да нарушава точността на обучените модели.

Втория опит се отнася до добавяне на нов вид входен неврон. Както беше спомена-

то по-рано, прекаленото напасване към биологичните данни не е непременно нежела-

но. В същото време, в самите данни неравномерна биологическа вариация – започват

със силно консервативен участък, и завършват с хипервариабилен такъв. Това може

да повлияе на статистиките за честота в съответните участъци, и поради това модел,

който го взима предвид, би могъл да донесе по-точен резултат.

В продължение на този труд това би могло да бъде извършено като се тренират

отделни невронни мрежи за отделните участъци в прочитите. Тук обаче е направен

опит да се прецени доколко това би могло да доведе до по-добър резултат като просто

позицията в прочита е подадена като отделен входен неврон.

Резултатите от опита с разбъркване на входа и с добавяне на входен неврон за по-

зицията са показани в таблица 5.7.

Разбъркването на данните подобрява резултата получен върху деление на обуча-

ващото множество, но неочаквано го влошава при прилагане върху отделно тестово

множество. Този резултат не е достатъчно категоричен за плюсовете и минусите от та-

кава операция, но дава достатъчно основания същинските опити да бъдат проведени

с модели, обучени без разбъркване.

Опитът с добавяне на неврон за входа на позицията е по-категоричен, в три от

четири случая резултата получен с позиция е по-лош. Въпреки това, вземайки пред-

вид казаното за това, че тестовете върху виртуални грешки не дават достатъчно добра
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Промяна Грешки ✔ ✘ Точност Правилни ✔ ✘ Точност

Тест чрез деление

Без промяна 19201 19117 84 99.562% 23049 22981 68 99.704%

Вход с позиция 19201 19127 74 99.614% 23049 22968 81 99.648%

Разбъркване 19112 19035 77 99.597% 23138 23068 70 99.697%

Тест на други данни

Без промяна 50396 49940 456 99.095% 58372 58182 190 99.674%

Вход с позиция 50396 49855 541 98.926% 58372 58169 203 99.652%

Разбъркване 50396 49989 407 99.192% 58372 58159 213 99.635%

Таблица 5.7: Други промени в невронната мрежа

представа за прилагането на моделите върху кандидати за грешки, и за това беше

взето решение обучените върху него модели да бъдат валидирани до край вместо да

се разчита само на този предварителен резултат. Основната причина за този избор е,

че значението на позицията е важно за бъдещото подобряване на резултата, и трябва

много по-добро потвърждение на един негативен резултат с него.

5.3.1.4 Приложение на други модели на изкуствения интелект

Тръгвайки от предположението, че предложените в 3.6.1.2 статистики за вход на нев-

ронната мрежа могат да образуват лесно откриваеми прагове, които да могат да бъдат

използвани за класификация на примерите, в 3.6.4 беше предложено да бъдат обучени

дървета на решенията със същия вход като невронната мрежа.

За да се провери удачността на това предложение, бяха направени опити с по-

голямата част моделите¹ използващи дървета на решенията включени в системата

Weka [156]. В таблица 5.8 са показани резултатите от всички опити с дървета. Бяха нап-

равени опити и с останалите алгоритми, които са предлага Weka, но е включен един-

ствено резултатът от алгоритъма RIPPER за обучение на правила, понеже резултатите

постигнати с останалите бяха незадоволителни. Резултатите в таблицата са подредени

¹ В таблицата с резултатите всички алгоритми на които не е обърнато специално внимание в този

труд са дадени с английските им имена, за да не се затруднява търсенето им.
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по точност на класификация на правилните бази в отделно тестово множество – това

помага при търсенето на алгоритъм, който би могъл да бъде приложен независимо,

без допълване с аналитичния подход.

Получените резултати потвърждават очакването, че дърветата на решенията съ-

що са подходящ инструмент за тази задача. Голяма част от алгоритмите, използващи

дървета, показват значително по-добър резултат от невронните мрежи. Това е още по-

видимо, когато се провежда тест върху разделяне на обучаващото множество – което

може да свидетелства за по-голямо напасване към данните при някои от алгоритмите

за обучение.

Моделът на случайната гора дава най-добрия резултат от всички приложени, и

това е постигнато във всеки един от случаите. Той е единственият, който постига точ-

ност, по-голяма от 99.9%, или по-малко от една грешка на 1000 бази. Това го прави

най-добрия кандидат за независимо приложение без комбинация с аналитичния под-

ход. Но дори при максималната точност от 99.95% постигната при опитите, броят на

излишните корекции в данните би бил значително висок.

Моделът на случайна гора бе избран от всички да бъде валидиран с пълната про-

цедура от 3.4.2.3 в допълнение към невронната мрежа. Трябва да се повтори, че добри-

ят резултат, постигнат върху виртуалните грешки, не гарантира добър резултат при

валидацията, затова невронната мрежа също участва в пълната валидация, въпреки

привидно слабия си резултат. Освен това, тъй като двата метода са много различни по

начина на действието си и водят до голяма разлика в резултатите, включването и на

двата във валидацията може да донесе допълнителни интересни резултати.

5.3.2 Приложение на методи на ИИ върху кандидати, избрани с

аналитичния подход

Обучените невронни мрежи и случайни гори бяха подложени на пълна валидация

с вече използваната процедура от 3.4.2.3. При валидацията моделите не се използват

направо, а комбинирани с аналитичния подход по начина, описан в 3.6.5 (и показан

по-рано на фигура 3.7 на страница 92).

Невронната мрежа обучена с допълнителен входен неврон с позицията беше час-
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Тест чрез деление Тест на други данни

Грешки Правилни Грешки Правилни

Подход ✘ Точност ✘ Точност ✘ Точност ✘ Точност

Alternating Decision Tree 110 99.427% 82 99.644% 140 99.722% 609 98.957%

Decision Stump 180 99.063% 107 99.536% 344 99.317% 334 99.428%

Logistic Model Tree 52 99.729% 48 99.792% 522 98.964% 329 99.436%

Naïve Bayes Tree 190 99.010% 69 99.701% 407 99.192% 325 99.443%

Ripple-Down Rule 74 99.615% 44 99.809% 351 99.304% 313 99.464%

LogitBoost Alt. Dec. Tree 72 99.625% 63 99.727% 238 99.528% 260 99.555%

Decision Tree + Naïve Bayes 99 99.484% 55 99.761% 351 99.304% 244 99.582%

Reduced-Error Pruning Tree 62 99.677% 55 99.761% 333 99.339% 242 99.585%

Support Vector Machine 78 99.594% 117 99.492% 245 99.514% 239 99.591%

Random Tree 60 99.688% 55 99.761% 555 98.899% 226 99.613%

Невронна мрежа 84 99.563% 68 99.705% 456 99.095% 190 99.675%

Best-First Tree 56 99.708% 52 99.774% 358 99.290% 150 99.743%

Functional Tree 66 99.656% 59 99.744% 455 99.097% 142 99.757%

Partial C4.5 54 99.719% 53 99.770% 477 99.053% 130 99.777%

Decision Table 111 99.422% 33 99.857% 732 98.548% 124 99.788%

Simple Cart 56 99.708% 51 99.779% 476 99.055% 105 99.820%

C4.5 62 99.677% 42 99.818% 499 99.010% 103 99.824%

Grafting C4.5 57 99.703% 44 99.809% 374 99.258% 89 99.848%

RIPPER Rule Learner 55 99.714% 58 99.748% 344 99.317% 74 99.873%

Случайна гора (10 дървета) 51 99.734% 23 99.900% 452 99.103% 34 99.942%

Случайна гора (60 дървета) 46 99.760% 18 99.922% 393 99.220% 29 99.950%

Деление: 19201 грешки, 23049 правилни бази

Други данни: 50396 грешки, 58372 правилни бази

Таблица 5.8: Опити с различни модели на машинно самообучение

тично валидирана с по-малко опити. Всяка мрежа беше валидирана върху множест-

вото данни, от което беше избрана извадката с която мрежата бе обучена. Търсените
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симулирани грешки нямат връзка с използваните при обучение виртуални грешки,

поради което няма съвпадение между обучаващо и тестово множество, което да съз-

дава проблем с постигнатия резултат. Валидирана е способността на модела да класи-

фицира грешки, които не са били известни при построяването му – грешките са били

случайно симулирани след като е приключило обучението.

С други думи, тук е валидиран комбиниран подход за корекция на грешки, който

следва следните стъпки:

1. Взима се подмножество от биологичните данни, описани в 3.2 или подобни.

2. Извършва се множествено съпоставяне на подмножеството.

3. Върху необработените съпоставени данни се обучава невронна мрежа или слу-

чайна гора, която да разпознава грешки.

4. Данните се коригират с аналитичния подход от 3.4.1.2.

5. От предложените с тях корекции се премахват всички, които невронната мрежа

(или случайната гора) не класифицира като грешки.

В таблица 5.9 са показани резултатите от валидация на този подход приложен с

невронна мрежа и случайна гора, и са сравнени с резултата, който се получава, когато

се използва само аналитичния подход. Навсякъде аналитичният подход е използван с

променлив праг, като върху различни множества данни са приложени различни пра-

гове. Понеже процедурата от 3.4.2.3 е разклонена, на един резултат с брой на корекции

съответстват двойка резултати с пропуснати грешки. Тъй като тук са сравнени четири

метода, разклоненията са повече, но само две от тях са валидирани и показани в дясна-

та половина на таблицата. Процентът на подобрение навсякъде е пресметнат спрямо

наивния подход без тегла от 3.4.1.1, който е показан в първата колона на таблицата за

сравнение.

От таблицата се вижда, че както невронната мрежа, така и случайната гора довеж-

дат до двойно намаляване на броя на извършените корекции без значително влошава-

не на откритите грешки. Това е значително по-добър резултат от получените 10% при
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Корекции Изпуснати грешки

Наив. Сходство ИНМ Случайна гора Наив. Сходство ИНМ Случайна гора

1908 1655 -13.2% 896 -53.0% 875 -54.1% 398 385 -3.3% 388 -2.5% 450 +13.1%

406 388 -4.4% 392 -3.4% 450 +10.8%

723 581 -19.6% 372 -48.5% 385 -46.7% 70 67 -4.3% 69 -1.4% 67 -4.3%

56 54 -3.5% 54 -3.5% 54 -3.5%

2374 2107 -11.2% 1132 -52.3% 1093 -53.9% 419 395 -5.7% 400 -4.5% 462 +10.3%

353 332 -5.9% 336 -4.8% 378 +7.0%

892 754 -15.4% 470 -47.3% 478 -46.4% 49 47 -4.1% 47 -4.1% 48 -2.0%

35 34 -2.8% 35 = 35 =

4534 3882 -14.3% 1827 -59.7% 1748 -61.4% 351 320 -8.8% 330 -6.0% 380 +8.3%

338 309 -8.5% 315 -6.8% 363 +7.3%

1529 1347 -11.9% 798 -47.8% 785 -48.6% 40 39 -2.5% 41 +2.5% 40 =

51 49 -3.9% 48 -5.8% 49 -3.9%

Наив. Сходство Остро сх. Сходство+ИНМ Сходство+Случ. гора Остро+ИНМ Остро+СГ SHREC

Фиксиран праг

Променлив праг ♦ ♦ ♦ ♦

Таблица 5.9: Сравнение на резултата с използване на ИНМ и случайни гори

използване само на степен на сходство. Използването на сходство довежда до намаля-

ване и на броя пропуснати грешки – зависимост, която се запазва и при използването

на невронна мрежа.

Резултатът със случайната гора е малко по-спорен. Въпреки неочакваната точност

получена на предварителните тестове с виртуални грешки, когато се прилага на прак-

тика не се забелязва същото преимущество над невронните мрежи. В някои от тестове-

те случайните гори дават по-добри резултати, но освен че в други това не е изпълнено,

се забелязва силна вариация в броя на пропуснатите грешки. Качеството на резултата

остава силно непредвидимо.

Освен това се забелязва и друга зависимост – във всички опити намаляване на броя

корекции е за сметка на увеличаване на броя на пропуснатите грешки, и то значи-

телно. Тя допълнително подставя под въпрос качествата на модела на случайна гора,

когато се прилага за тази задача.

Това също показва, че предположението, че не може да се разчита напълно на пър-

воначалните резултати от предишната секция, е основателно. На действителния тест
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извършен върху данни, които имат същите характеристики като реални данни, нев-

ронната мрежа се представя много по-добре.

Това несъответствие в резултата не е неочаквано, тъй като по-рано в 5.3.1.4 беше

използвана голяма случайна извадка от всички данни, докато тук е използвано малко

подмножество от данните, избрано по неслучаен критерий. Въпреки това остава инте-

ресен въпроса, каква е точната причина за него. Може да предположим, че случайната

гора е по-сходна с аналитичния подход, като едно разумно обяснение за това е спо-

собността на ИНМ да открива много по-сложни зависимости в данните от тези, които

откриват случайните гори, и от описаните с праговете използвани от аналитичния

подход.

5.3.2.1 Комбинация с използване на неврон за позицията

В 5.3.1.3 беше обучена невронна мрежа, която има допълнителен неврон с позицията

в прочита. Тя имаше за цел да включи вариацията в данните в процеса на обучение,

но първоначалния резултат не беше обещават. В таблица 5.10 е показан резултатът от

частичен тест, в който тази невронна мрежа беше комбинирана с аналитичния подход.

Корекции Изпуснати грешки

Наив. ИНМ ИНМ с позиция Случайна гора Наив. ИНМ ИНМ с позиция Случайна гора

2374 1132 -52.3% 1102 -53.6% 1093 -53.9% 419 400 -4.5% 406 -3.1% 462 +10.3%

353 336 -4.8% 338 -4.2% 378 +7.0%

892 470 -47.3% 448 -49.8% 478 -46.4% 49 47 -4.1% 47 -4.1% 48 -2.0%

35 35 = 36 +2.9% 35 =

Наив. Сходство Остро сх. Сходство+ИНМ Сходство+Случ. гора Остро+ИНМ Остро+СГ SHREC

Фиксиран праг

Променлив праг ♦ ♦ (със/без поз.) ♦

Таблица 5.10: Подобрение при използване на позицията при обучение

Тук отново се потвърждава очакването, че предварителният резултат, получен по-

рано, не е бил достатъчен за отхвърлянето на този модел. Както се вижда, поне в тези

опити включването на позицията като вход намалява броя на корекциите, без да уве-

личава значително броя на пропуснатите грешки. Въпреки че и тук няма категоричен

резултат в полза на единия или другия метод, резултатът дава достатъчно основание
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в продължение на този труд да бъде изследван подход, използващ отделни модели,

обучени с данни от отделни участъци на прочитите.

5.3.2.2 Комбинация с аналитичен метод с остро сходство

В резултатите показани дотук в таблици 5.9 и 5.10 методите на изкуствения интелект

бяха комбинирани със стандартната мярка за сходство (3.4), която беше предложена

първоначално в 3.4.1.2. Бяха направени отделни експерименти с острата мярка за сход-

ство (3.5) от 3.4.1.3, които имат за цел да проверят дали значителното подобрение пос-

тигнато при прилагането ѝ в 5.2.3 се запазва след като метода бъде комбиниран с трите

модела използващи ИИ. Напълно е възможно ползата от двата метода да се припок-

рива, и двата вида разстояние да имат много по-близко качество след комбинацията.

На таблици 5.11а и 5.11б е показан резултата от това сравнение направено върху две

отделни множества данни.

Тук изобщо не се наблюдава явно изразено предимство на която и да е мярка за

сходство, като резултатите освен двусмислени са и изключително близки. Промяната

на мярката за сходство е съизмерима с въвеждането на неврон за позицията в нев-

ронната мрежа, като положителния ефект от последния е много по-ясно видим. Това

свидетелства, че при обучението си моделите на невронна мрежи и случайна гора са

включили зависимости, които съответстват на по-острата мярка за сходство по един

или друг начин.

Тъй като обаче подобна близост не беше забелязана, когато мярката за сходство

беше премахната напълно, не може да считаме, че тя се припокрива напълно със за-

висимостите научени от ИНМ или случайната гора. Освен това е възможно част от

преимуществото от острата мярка също да се запазва, но значителната промяна на

мярката да нарушава възможността за сравнение при равен праг – за което би мог-

ла да е свидетелство нееднозначността на резултатите. На допълнително изследване

подлежи и потенциала за допълнителна настройка на параметрите на острата мярка.

По тази причина този резултат не изключва напълно използването на комбинация

на острата мярка за сходство с, например, ИНМ обучена с допълнителен неврон за

позицията като възможност за бъдещо подобрение на процедурата по откриване на

грешки.
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Корекции Изпуснати грешки

ИИ алгоритъм Стандартно Остро сходство Стандартно Остро сходство

ИМН 986 998 +1.217% 423 407 -3.783%

421 401 -4.751%

ИМН с позиция 959 966 +0.730% 422 406 -3.791%

423 402 -4.965%

Случайна гора 946 944 -0.211% 487 470 -3.491%

468 449 -4.060%

(а) Данни 1

Корекции Изпуснати грешки

ИИ алгоритъм Стандартно Остро сходство Стандартно Остро сходство

ИМН 422 427 +1.185% 64 62 -3.125%

64 67 +4.688%

ИМН с позиция 401 411 +2.494% 66 65 -1.515%

67 69 +2.985%

Случайна гора 432 435 +0.694% 64 62 -3.125%

66 67 +1.515%

(б) Данни 2

Наив. Сходство Остро сх. Сходство+ИНМ Сходство+Случ. гора Остро+ИНМ Остро+СГ SHREC

Фиксиран праг

Променлив праг ♦ (със/без поз.) ♦ ♦ (със/без поз.) ♦

Таблица 5.11: Ефект от комбиниране на остро сходство с изкуствен интелект

5.4 Сравнение със съществуващи решения

От разгледаните алтернативниметоди за корекция на грешки, единственоV-Phaser [87]

и SHREC [134] притежаваха качества, които да ги правят подходящи за задачата за от-

криване на грешки в метагеномни данни от паралелно de novo секвениране. V-Phaser

използва статистически модел, който изследва съвместната вариация, който изглеж-

да обещаващ и за разглежданата тук задача, тъй като представя друг начин за оценка

на сходството. По подобен начин, при търсенето в суфиксните дървета SHREC импли-

цитно включва сходствата между прочитите.

Останалите разгледаниметоди не притежаваха свойства, които да оправдаят опити

с тях. Coral [130] например разчита на много ниска вариация в данните, която не е
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налична за използваните тук множества.

За съжаление не беше възможно да бъде изпълнен тест с V-Phaser, който по описа-

нието си е най-обещаващият метод. Неговата целева насоченост е била секвенирането

на генома на вируса на СПИН, и софтуерната му реализация очаква входни данни,

подготвени за асемблиране на отделни геноми. Това прави невъзможно използвани-

те тук данни да бъдат подадени като негов вход по приемлив начин без сериозни

модификации на софтуера, или алтернативна реализация.

SHREC също има други очаквания към входните данни, но не беше трудно дан-

ните да бъдат преработени за нуждите му. Тъй като при използването на суфиксни

дървета не се използва предварително съпоставяне, се наложи съпоставянето да бъде

премахнато от данните и впоследствие да бъде възстановено в коригираните данни.

В таблица 5.12 е показан резултат от сравнение на SHREC с комбинацията от ана-

литичния подход и двата приложени тук метода на ИИ. Както в таблици 5.9 и 5.10,

и тук са показани резултатите от една първоначална корекция, и последвалите две

корекции на симулирани грешки в дясната част на таблицата.

Корекции Изпуснати грешки

SHREC ИНМ Случайна гора SHREC ИНМ Случайна гора

2321 1827 -21.284% 1748 -24.688% 374 330 -11.765% 380 +1.604%

364 315 -13.462% 363 -0.275%

1370 920 -32.847% 897 -34.526% 52 52 = 52 =

47 35 -25.532% 39 -17.021%

Наив. Сходство Остро сх. Сходство+ИНМ Сходство+Случ. гора Остро+ИНМ Остро+СГ SHREC

Фиксиран праг
♦

Променлив праг ♦ ♦

Таблица 5.12: Сравнение на комбинирания с ИИ метод и SHREC

Тъй като на SHREC не могат да се задават никакви съществени параметри се на-

ложи да бъде променян прага на аналитичния подход, докато се стигне до сравним

резултат, който е близък или по брой пропуснати грешки или по брой направени ко-

рекции. След изпълнение на SHREC беше търсен праг при който сравняваните алго-

ритми правят близък, но по-малък брой корекции, след което беше сравнен броя на

пропуснатите грешки.
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Както може да се види, при тези условия аналитичния метод, комбиниран с модел

на ИИ, успява да постигне чувствително по-добър резултат при търсене на грешките

от SHREC. При сходен или по-малък брой пропуснати грешки, SHREC прави чувст-

вително повече корекции. При използването на невронни мрежи, такъв категоричен

резултат беше успешно постигнат във всички изпробвани случаи.

Когато прага беше променен до достатъчно ниска стойност, дори след използва-

нето единствено на кандидатите за грешки получени само с аналитичния подход, без

прилагането на ИНМ или случайни гори като допълнителен филтър, получения ре-

зултат беше сравним и често по-добър от постигнатия с SHREC. Това е показано в

таблица 5.13 Показан е резултата със стандартната функция за сходство, както и със

острата, с която има по-видимо преимущество над SHREC.

Корекции Изпуснати грешки

SHREC Аналитичен подход Остър подход SHREC Аналитичен подход Остър подход

2358 2177 -7.676% 2013 -14.631% 386 402 +4.145% 380 -1.554%

366 379 +3.552% 371 +1.366%

2345 2356 +0.469% 2207 -5.885% 403 388 -3.483% 375 -6.716%

317 312 -1.577% 291 -8.202%

1357 1209 -10.906% 1060 -21.887% 48 48 = 44 =

48 54 +12.500% 50 +4.167%

1369 1259 -8.035% 1104 -19.357% 42 46 +9.524% 42 =

45 42 -6.667% 38 -15.556%

Наив. Сходство Остро сх. Сходство+ИНМ Сходство+Случ. гора Остро+ИНМ Остро+СГ SHREC

Фиксиран праг
♦

Променлив праг ♦ ♦

Таблица 5.13: Сравнение на аналитичния метод и SHREC

5.5 Приложение на разработените методи при изслед-

ване на генома на пшеницата

Анализът и секвенирането на генома на пшеницата [21] е задача, която прилича на

разглежданата тук. Макар и да е задача за изследване на един геном, той е хексаплои-

ден – с три подгенома, които съдържат различни версии на различните гени. По тази
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причина пречките при изследването му са близки до тези при изследване на проби,

съдържащи повече от един организъм. От друга страна, тъй като има само три подге-

нома, потенциалът за прилагане на предложените тук подходи е дори още по-голям.

Версия на аналитичния подход беше приложена за търсене на точкови мутации

в секвенционни данни от пшеницата. При търсенето на точкови мутации, което е за-

дача, силно затруднена от шума внесен от гените от другите подгеноми, правилното

откриване на грешките не е от толкова голямо значение. Достатъчно важен резултат

би бил рекласифицирането на по-голяма част от потенциалните грешки като точкови

мутации.

За задачата аналитичния подход бе модифициран да работи с плоска функция на

разстояние, която използва равномерно тегло по цялата дължина на прочитите. Та-

зи модификация бе въведена, понеже вариацията в данните е значително по-ниска и

откриването на близки точки на вариация е по-малко вероятно.

След изпълнение на алгоритъма върху 101513585 бази от генома на пшеницата,

броят на откритите грешки беше намален от 1838860 (1.81%) до 795299 (0.78%). Благо-

дарение на това броят открити мутации беше увеличен от 1638598 (1.61%) на 2728285

(2.69%). Този резултат подлежи на бъдеща валидация, но съществува значителен по-

тенциал за повишаване на качеството на класификация на точкови мутации при пше-

ницата с прилагане на предложените тук подходи. Допълването им с модел на неврон-

ни мрежи би усилило допълнително един такъв резултат.

5.6 Оценка на потенциала на размития индикатор на

увереност

За оценката на директното приложение на размит индикатор на увереност при йерар-

хично клъстериране бяха използвани примерни данни, за които са приложени резул-

татите от прилагането на претегленото разстояние на Хеминг Hf от 3.5.

При проведените опити, с въвеждането на размит индикатор на увереност всички

изкуствено внесени грешки бяха правилно пренебрегнати при пресмятане на разсто-

янията. Както се очакваше, секвенциите с по-редки замествания (които се очаква да
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са грешки) бяха оценени с по-малки разстояния, докато секвенциите с по-чести за-

мествания бяха поставени на по-големи разстояния. Това отговаря на очакванията, че

по-честите замествания са точкови мутации, а не грешки.

Във почти всеки случай, с внасянето на повече замествания води до увеличаване на

разстоянията – каквото е поведението на немодифицираните функции на разстояние

H . Единственото изключение, при което се наблюдават изкривени резултати, е кога-

то дадена секвенция се среща над 100 пъти по-често от останалите, и това се случва

единствено, когато между двете групи има значително съответствие. Това е чувстви-

телно по-добър резултат от резултата постигнат с прилагане на наивната оценка за

увереност (3.1), където подобни изкривявания са много по-често срещани.

В по-голямата част от случаите, резултатите съвпаднат за двете функции за сходс-

тво (3.4) и (3.5).

(а) (б) (в) (г) (д)

(а) ATGCGAT (10000) .0000 .0031 .0015 .0062 .0110

(б) ATTCGAT (100) .0031 .0000 .0056 .0022 .0040

(в) ATGCTAT (1) .0015 .0056 .0000 .0041 .0072

(г) ATTCTAT (100) .0062 .0022 .0041 .0000 .0001

(д) AGTCTGT (1) .0110 .0040 .0072 .0001 .0000

Таблица 5.14: Редки замествания и претеглени разстояния

В таблица 5.14 се виждат резултатите от експеримента, проведен с функцията за

сходство (3.4) и пет групи секвенции. В първата колона са поставени самите кратки

секвенции заедно с тяхната бройка, като разликите между тях са подчертани. Оста-

налите колони показват разстоянията, пресметнати за всяка двойка. Секвенция (а) е

еталон, (б) и (в) имат по едно заместване, но (в) е по-рядка, и е замислена да бъде

сгрешена. Секвенция (г) съдържа и двете замествания, докато (д) съдържа още две до-

пълнителни и също е изключително рядка и замислена като сгрешена.

Размитият индикатор на увереност успешно понижава разстоянието до очакваната

за погрешна (в), тъй като тя е много по-рядка в множеството от (б). Секвенциите (г)

и (д) остават правилно идентифицирани като по-далечни от предходните две, и са
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правилно клъстерирани заедно, докато в същото време са сметнати за по-близки до

(б) отколкото до (в) – субституцията в (б) е по-сигурна от очакваната за погрешна (в).

Въпреки че резултатите са с функцията за разстояние (3.4), която има по-слаб ефект

при увеличаване на различията, експоненциално намаляващата (3.5) доведе до сходен

резултат при клъстерирането.

Един проблем, който беше забелязан е, че и при двата варианта, разстоянията бяха

намалели значително, все едно размитият индикатор на увереност беше оценил всич-

ки замествания като почти сигурни грешки. Това не би било правилно заключение, но

не бяха намерени ситуации, в които води до нежелано изкривяване на клъстериране-

то. Явно дори в този си вид, размитият индикатор поставен директно в алгоритмите

за обработка се превръща в алтернатива на другите подходи за справяне с грешките.

Въпреки това повече работа в насока справянето с този и други проблеми е необходи-

ма.

5.7 Обобщение на резултатите

В направените експерименти, всички предложени подходи за откриване и корекция

на грешки бяха приложени като надстройки на използването на честота на срещане

на базите за определяне на тяхната достоверност. Беше показано, че отделните надс-

тройки водят до повишаване на качеството на корекция изразяващо се в подобряване

на оценката за пропуснатите грешки и направените корекции.

Като отправна точка за сравненията беше използвана обикновената честота на сре-

щане, наричана тук наивен подход (3.4.1.1). Тя беше надстроена с въведената в този

труд честота претеглена с функция за локално сходство (3.4.1.2), като беше показано

че тя води до видимо подобрение в получените резултати. Беше показано, че изпол-

зването на въведената в последствие остра функция за локално сходство (3.4.1.3) до-

пълнително засилва ефекта от това подобрение.

Беше установено, че предложения тук подход за обучение на класификационни

модели с инструменти на изкуствения интелект постига (3.6) изключително добра кла-

сификационна точност, при това с различни алгоритми за машинно самообучение.

Бяха изследвани някои негови параметри и модификации, като в процеса на извърш-

138



ване на опитите бяха индиректно демонстрирани както нееднородността на данните,

така и ползата от критерии за сходство, които са локализирани около изследваната

позиция.

Поради изключителната несъразмерност на двете категории за класификация (пра-

вилно и погрешно прочетена база), се наложи класификационните апарати на нев-

ронните мрежи и на случайните гори също да бъдат приложени като надстройки над

честотата за срещане под формата на допълнителен филтър след прилагане на ана-

литичния подход. Беше установено, че този допълнителен филтър довежда до още

по-чувствително подобрение на получените резултати.

Предложения комбиниран подход беше сравнен със софтуера за корекция на греш-

ки SHREC. Беше установено, че при използването на инструменти на ИИ в комбина-

ция с аналитичния подход, резултатите са чувствително по-добри от получените с

SHREC. В същото време беше показано, че дори при използване единствено на дирек-

тните надстройки на честотата на срещане, без допълнително филтриране с помощта

на ИИ, резултата остава сравним, на места и по-добър, но разликата беше значително

по-неизразена.

Беше проверено, че въведените в този труд претеглени разстояния на Хеминг и

Левенщайн използващи размит индикатор на увереност (3.5) притежават очаквани-

те от тях свойства, което обосновава бъдещето им по-разширено изследване като ин-

струмент за приложение на оценките за грешки в задълбочен анализ на данни без

извършване на предварителна корекция.
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Глава 6

Приноси и перспективи

Предложен е набор от средства за откриване и корекция на грешките в метагеном-

ни данни от паралелно секвениране, с помощта на използване на инструментите на

информатиката и изкуствения интелект. Качества на предложените средства са изс-

ледвани в детайли с помощта на разработения индиректен подход за валидация.

6.1 Теоретико-методични приноси на дисертационния

труд

1. Разработен е аналитичен подход за корекция на грешки в метагеномни данни

от паралелно секвениране. Той въвежда честота на срещане, претеглена по сход-

ство, както и две различни мерки за сходство, локални за региона, изследван за

потенциални грешки (3.4.1.2, 3.4.1.3).

2. Разработен е индиректен подход за валидация на различни методи за корекция

на грешки върху данни от паралелно секвениране, в които грешките не са пред-

варително известни. (3.4.2.3) За целите му е разработен и подход за симулация

на грешки, който да бъде използван при процедурата на валидация (3.4.2.2).

3. Въведен е размит индикатор на увереност за приложение на оценка на грешките

при анализ на секвенционни данни без корекция на грешките (3.5). С негова по-

мощ са въведени претеглено разстояние на ХемингHf и претеглено разстояние
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на Левенщайн Lf .

4. Предложен е модел на невронни мрежи, който да може да бъде обучен да класи-

фицира потенциалните грешки с по-голяма точност от прякото приложение на

аналитичния подход (3.6). Той е основан на разбиване на честотата на срещане в

отделни групи по позиционно сходство (3.6.1.2).

5. Предложен е подход за обучение на модели на машинното самообучение за от-

криване на грешки без да са налични обучаващи данни с действителни грешки.

Той използва виртуални грешки на всички разглеждани позиции (5.3.1). Предло-

женият подход е независим от данните и по начина си приложение наподобява

самообучение без учител, което предразполага към пълната автоматизация на

обучението и приложението му.

6. Създаден е модел на система за извършване на сложен анализ на секвенционни

данни, като е въведен език за описание на управляеми работни потоци, който е

реализиран в софтуерния пакет untangle (4.1).

6.2 Експерименталниприносина дисертационния труд

1. Постигнато е експериментално потвърждение на ползата от въведената претег-

лена честота на сходство (5.2.1).

2. Постигнато е експериментално потвърждение на ползата от прилагане на про-

менлив праг при откриване на грешките с честоти (5.2.2).

3. Обучени са невронна мрежа и 19 други модела на машинното самообучение.

Извършен е експериментален анализ на възможните параметри на невронна-

та мрежа (5.3.1.2), на потенциала на другите модели (5.3.1.4), както и на някои

възможности за подобрение. В процеса на анализ е потвърдена ползата от при-

лагане на локална мярка за сходство (5.3.1.2).

4. Постигнато е експериментално потвърждение на ползата от допълване на анали-

тичния подход за корекция на грешки с модел на невронна мрежа или случайна

гора (5.3.2).
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5. Постигнати са експериментални резултати, потвърждаващи потенциала за из-

ползване на предложените методи за други задачи като откриване на точкови

мутации в генома на пшеницата (5.5).

Списък с авторски разработки и предложения

1. Претеглена честота на срещане. (3.4.1.2)

2. Локална мярка за сходство на символни низове, претеглена с отстоянието от да-

дена позиция. (3.4.1.2)

3. Индиректен метод за валидация, използващ многократна корекция и размити

множества. (3.4.2.3)

4. Симулатор на грешки. (3.4.2.2)

5. Претеглено разстояние на Хеминг и претеглено разстояние на Левенщайн. (3.5)

6. Предложение за разбиване на честотата на срещане по позиционно сходство за

обучение на невронни мрежи. (3.6.1.2)

7. Предложение за използване на виртуални грешки за обучение на невронни мре-

жи при тяхната класификация. (5.3.1)

6.3 Перспективи за бъдещо развитие

Представените в този труд методи за откриване и корекция на грешки представляват

добра основа за бъдеща работа, в която да се обхване по-широк кръг от задачи, както

и да се навлезе в по-задълбочени изчислителни изследвания.

1. Разгледаните методи имат потенциала да бъдат приложени за класификацион-

ни задачи за откриване на структурни варианти като точковимутации. Открити-

те вариации, които след използването на допълнителните подобрения (сходство,

променлив праг или невронни мрежи) са рекласифицирани като правилни ба-

зи, са кандидати за точкови мутации. При доближаване на броя на пропуснати
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грешки до 0, било то и с цената на голям брой нежелани корекции, останалите

вариации могат да бъдат категорично определени като точкови мутации.

2. Разгледаните методи могат да намерят приложението си към данни, различни

от метагеномните. Добър пример е геномът на пшеницата. При него усложне-

нията, предизвикани от наличието на три подгенома, които съдържат различни

версии на отделните гени, могат да бъдат разрешени с използването на методи,

разчитащи на мерки за сходството.

3. Могат да се приложат алтернативни методи на валидация, основани на сравне-

ния на филогенетични дървета. Например, може да бъде използвана оценката

за правдоподобие на филогенетично дърво, построено по метода на максимал-

но правдоподобие.

4. Може да се разработи симулатор на грешки, който използвамного по-усъвършенстван

статистически модел.

6.4 Декларация за оригиналност

Във връзка с провеждането на процедура за придобиване на образователната и на-

учна степен „Доктор“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и защита на

представения от мен дисертационен труд, декларирам, че:

• Резултатите и приносите на проведеното дисертационно изследване, представе-

ни в дисертационния труд на тема „Изкуствен интелект в биоинформатиката:

автоматизиран анализ и класификация на данни от паралелно секвениране“, са

оригинални и че те не са заимствани от изследвания и публикации, в които ня-

мам участие.

• В текста на този дисертационен труд не са използвани неправомерно текстове

и други обекти на авторското право без да бъде посочен източника, или без да

съществува разрешение или законово право за това.

• Настоящата дисертация не е прилагана за придобиване на научна степен в друго

висше училище, университет или научен институт.
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• Представената от мен информация – списък с публикации, копия на документи

и получени по време на експериментите резултати – отговаря на обективната

истина.

6.5 Участия в проекти

Части от изследванията и разработките в този дисертационен труд са били спомогнати

или извършени по време на моето участие в следните проекти:

• Проект на тема „Методи и информационни технологии за създаване, обединява-

не и използване на онтологии“ (договор № 177/2012 г. с Фонда за научни изслед-

вания на Софийския университет)

• Проект на тема „Нови подходи и информационни технологии за създаване на

специализирани системи, основани на знания“ (договор № 044/2014 г. с Фонда за

научни изследвания на Софийския университет)

• Проект „Формиране на нова генерация от изследователи в областта на матема-

тиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и

иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във Фа-

култета по математика и информатика на Софийски Университет „Св. Климент

Охридски““ (договор № BG051PO001-3.3.06-0052 с МОМН с финансовата подкре-

па на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от

Европейския социален фонд на Европейския съюз)
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