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ΧρήσηΧρήση τηςτης απεικόνισηςαπεικόνισης αλυσίδωναλυσίδων –– ακολουθιώνακολουθιών αµινοξέωναµινοξέων

ωςως INPUTINPUT γιαγια αλγόριθµουςαλγόριθµους εκµάθησηςεκµάθησης

Οι ακολουθίες αµινοξέων µπορούν να απεικονιστούν και να µελετηθούν

ακριβώς όπως µελετώνται οι συµβολοσειρές

Για παράδειγµα οι: 

MMFFADDAAA

MMFFARRNSSTNNRREDPFMLW

MMFFA

αποτελούν 3 ακολουθίες αµινοξέων.

1οΒήµα

Ευθυγράµµιση

ΣυµπέρασµαΣυµπέρασµα

Μία ακολουθία µπορεί να διαφέρει από µία άλλη της ίδιας οικογένειας ως προς σύµβολα

� που έχουν προστεθεί, 
� που έχουν διαγραφεί,
� ή απλά έχουν αντικατασταθεί από κάποια µε παρόµοιες ή διαφορετικές χηµικές ιδιότητες. 
Το χρώµα κάθε συµβόλου σχετίζεται µε τις ιδιότητές του.

MMFFA ……………DDAAA----

MMFFA rrnsstnnrrEDPFMLW

MMFFA ……………--------------

Match
Deletion

Insertion



ΧρήσηΧρήση τουτου probabilistic Hidden Markov Modelprobabilistic Hidden Markov Model

Καταλήγουµε σε ένα γραφική απεικόνιση κοινή για τις τρεις ακολουθίες αµινοξέων µε

τη βοήθεια του Μαρκοβιανού Μοντέλου

Βήµα 2ο

Μαρκοβιανό

Μοντέλο

Αποτελείται

από

3 είδη καταστάσεων

•Εισαγωγή (insertion)

•∆ιαγραφή (deletion) 

•Match

Είναι οργανωµένο

σε στήλες

Κάθε στήλη αντιστοιχεί σε µία

θέση στην ευθυγραµµισµένη

ακολουθία αµινοξέων

Επίσης, για κάθε µετάβαση από µία

κατάσταση σε µία άλλη χρησιµοποιούµε

αλγόριθµους υπολογισµού της πιθανότητας

ως ένα κριτήριο για να αποδώσουµε

συγκεκριµένο σκορ σε µία ακολουθία. Το
σκορ αυτό µας βοηθάει να διαπιστώσουµε

αν ένα καινούριο µέλος της οικογένειας

ανήκει ή όχι σε αυτή
Γραφική απεικόνιση της προηγούµενης ακολουθίας αµινοξέων



Propositionalisation Propositionalisation –– ΑλλαγήΑλλαγή τηςτης απεικόνισηςαπεικόνισης ακολουθιώνακολουθιών αµινοξέωναµινοξέων

nominal

Χρησιµοποιούµε και πάλι τα Μαρκοβιανά µοντέλα. Κάθε στήλη τώρα αντικαθίσταται από 2 άλλες στήλες

numeric

Nominal: Περιλαµβάνει είτε το στοιχείο της διαγραφής είτε το στοιχείο που έχει παραµείνει ίδιο (match) 
σε µία ακολουθία

1η ακολουθία

2η ακολουθία
3η ακολουθία

Αλγόριθµοι εξόρυξης πληροφορίας όπως τα δέντρα αποφάσεων χρησιµοποιούν την

απεικόνιση που έχει προκύψει ως input καταλήγοντας στην κατασκευή του µοντέλου

κατά τη διαδικασία της µάθησης

Numeric: Μετρά πόσες φορές έχει γίνει εισαγωγή κάποιου συµβόλου

Χρησιµοποιώντας το αρχικό µας παράδειγµα η απεικόνιση που θα προκύψει είναι η

ακόλουθη:  

Εισαγωγή 10 
συµβόλων


