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Abstract
The use of genomic nucleotide sequences as biochemical signals in machine learning methods is possible
by converting these sequences into numerical codes. This conversion results in an unrealistic increase in
the dimension of the data and encounters some data analysis operations such as visualization and feature
extraction with constraints. Therefore, one should use the dimensionality reduction technics in order to
return the data to its real dimension. In this study, a deep autoencoder neural network has been used to
reduce the dimension of binding site sequence data on the human genome. In order to determine whether
the information of real data is preserved in compressed data, we perform a two-class classification using
a support vector machine. The results show that information is almost entirely preserved in
compression. Then, compressed data is used for visualization as well as feature selection by analysis of
variance. The results show that the first, the tenth and eighth positions in the sequences are the most
informative positions. While the majority of the previous works deal with gene expression data of
microarrays and compare a few dimension reduction algorithms, this paper for the first time uses an
autoencoder on nucleotide sequence data and provides a comprehensive comparison between the
performance of the dimension reduction technics and machine learning algorithms.
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چکیده
استفاده از توالیهای نوکلئوتیدی ژنوم به عنوان سیگنالهای بیوشیمیایی در روشهای یادگیری ماشین ،با تبدیل این توالیها به کدهای
عددی امکانپذیر است و این تبدیل باعث افزایش غیرواقعی بعد دادهها شده و انجام عملیاتهای تحلیل داده ،مانند بصریسازی و
استخراج ویژگی را با محدودیتهایی روبهرو میسازد .از اینرو ،باید با استفاده از روشهای کاهش بعد ،دادهها را به فضای واقعی برگرداند.
در این پژوهش از یک شبکهی عصبی عمیق اتوانکودر به منظور کاهش بعد دادههای توالی مربوط به جایگاههای پیوند روی ژنوم انسان
استفاده شده است .به منظور بررسی میزان حفظ اطالعات دادههای اصلی در دادههای کاهش بعد یافته ،از یک طبقهبندی دوکالسه به
وسیلهی ماشین بردار پشتیبان استفاده میشود .نتایج به دست آمده نشان میدهد که اطالعات تقریبا به طور کامل در فشردهسازی حفظ
میشود .سپس از دادههای فشردهشده برای بصریسازی و همچنین انتخاب ویژگی با تحلیل واریانس استفاده میشود .نتایج به دست
آمده نشان میدهد که مکانهای اول ،دهم و هشتم در توالیها دارای بیشترین اطالعات هستند .درحالیکه عمدهی پژوهشهای پیشین
روی دادههای بیان ژن حاصل از میکروآرایه ،متمرکز شدهاند و مقایسهی محدودی بین روشهای کاهش بعد در آنها انجام شده است.
این مقاله برای نخستین بار ،دادههای نوکلئوتیدی توالی را با شبکهی اتوانکودر ،کاهش بعد داده و مقایسهی جامعی بین انواع روشهای
کاهش بعد و یادگیری ماشین ارائه میدهد.
کلیدواژهها :اتوانکودر ،کاهش بعد ،توالی ژنوم ،طبقهبندی ،استخراج ویژگی
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 -1مقدمه

 -1-1شبکههای عصبی اتوانکودر

شناسایی جایگاههای پیوند عاملهای رونویسی روی ژنوم انسان
در سالهای اخیر یکی از مسائل مهم در زمینهی بیوانفورماتیک
و روشهای یادگیری ماشین از جمله شبکههای عصبی عمیق
بوده است ] .[1] [3عاملهای رونویسی ،پروتئینهایی هستند که
آغاز یا خاتمهی فرایند بیان ژن را کنترل میکنند .این
پروتئینها با قرارگیری روی محلهای خاصی روی رشتهی
دی.ان.ای ،که جایگاه پیوند نامیده میشوند ،عملیات فعالسازی
یا غیرفعالسازی رونویسی را عهدهدار هستند ] .[4از آنجا که
محل جایگاههای پیوند ،اندکی قبل از محل ژنها قرار گرفته
است ،کشف این جایگاهها میتواند منجر به کشف ژنهای جدید
شود .تاکنون تعداد محدودی از جایگاههای پیوند با استفاده از
روشهای آزمایشگاهی شناسایی شدهاند .هزینهبر بودن
روشهای آزمایشگاهی از یکسو و محدودیتهای عملی از سوی
دیگر ،باعث شده است تا روشهای یادگیری ماشین برای این
منظور مورد استفاده قرار گیرند ].[5
از آنجا که دادههای جایگاههای پیوند به صورت توالیهای
نوکلئوتیدی (متشکل از نوکلئوتیدهای  Aو  Cو  Gو  )Tهستند،
ابتدا باید به توالیهای عددی تبدیل شوند تا پردازش روی آنها
توسط روشهای یادگیری ماشین امکانپذیر گردد .کد کردن
نوکلئوتیدها به صورت بیتهای عددی به روشهای مختلفی
انجام میشود .در جدول ( )5نمونههایی از این کدگذاریها
آورده شده است ].[6

اتوانکودرها نوعی از روشهای کاهش بعد مبتنی بر شبکههای
عصبی مصنوعی هستند که به دو گروه اتوانکودرهای خطی و
غیرخطی تقسیم میشوند .اتوانکودرهای خطی فاقد نگاشتهای
غیرخطی هستند .اتوانکودرهای غیرخطی با دارا بودن
نگاشتهای غیرخطی به سه دستهی بولین ،شبکههای عصبی
عمیق و ماشینهای بولتزمان تقسیم میشوند .کاربرد اصلی
اتوانکودرهای غیرخطی در کاهش بعد داده و حذف نویز میباشد
].[7] [8
اتوانکودرها نخستین بار توسط کرامر ،با عنوان شبکههای
خودانجمنی ،برای تحلیل مولفههای اساسی غیرخطی معرفی
شدند ] .[9این شبکهها به دلیل ساختار ویژهای که دارند ،اغلب
شبکههای گلوگاه نیز نامیده میشوند ،که در آنها دادههای
ورودی به تعداد متغیرهای کمتری در الیهی گلوگاه فشرده
میشوند .یک اتوانکودر از دو بخش اصلی انکودر و دیکودر
تشکیل شده است .در قسمت انکودر ،دادههای ورودی در الیهی
گلوگاه ،کاهش بعد پیدا میکنند و در قسمت دیکودر ،دادهی
کاهش بعد داده شده دوباره بازسازی میشود و به بعد اصلی باز
میگردد (شکل .)5

جدول( -)1نمونههایی از کدهای عددی برای توالیهای
نوکلئوتیدی
کد عددی نوع3

کد عددی نوع2

کد عددی نوع1

نوکلئوتید
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کد کردن توالیهای نوکلئوتیدی به صورت بیتهای عددی برای
استفاده ،هرچند گامی ضروری در روشهای یادگیری ماشین
است ،اما محدودیتهایی را نیز در تحلیل دادهها ایجاد میکند،
از جمله آنکه بعد دادهها به صورت غیرواقعی افزایش پیدا
میکند .در نتیجه ،عملیات دادهکاوی ،مانند استخراج ویژگی و
بصریسازی دادهها در فضای با بعد غیرواقعی امکانپذیر
نمیشود .راهکار حل این مساله ،کاهش بعد دادهها بدون از
دست رفتن اطالعات آنها است ،که برای این منظور میتوان از
شبکههای عصبی اتوانکودر استفاده نمود.

شکل( -)1اجزای یک شبکهی اتوانکودر

از آنجا که شبکهی اتوانکودر چندالیه ،دارای تعداد زیادی وزن
است ،تعلیم آن به روش پسانتشار خطا ممکن است منجر به
همگرایی شبکه نشود .از اینرو بایستی از روشهای پیشتعلیم
برای بهینهسازی اولیهی وزنها استفاده کرد.
در این پژوهش ،از اتوانکودرهای شبکهی عمیق برای کاهش بعد
دادههای توالی جایگاههای پیوند روی ژنوم انسان استفاده شده
است .در ابتدا ،دادهها با اتوانکودر به بعد واقعی کاهش بعد داده
شدهاند ،سپس با انجام طبقهبندی با استفاده از ماشین بردار
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پشتیبان ،5میزان حفظ اطالعات در این دادهها مورد بررسی قرار
گرفته است .در ادامه ،عملکرد اتوانکودر با سایر روشهای
کاهش بعد خطی و غیرخطی مقایسه شده و در نهایت ،از
دادههای کاهش بعد یافته برای بصریسازی 4و استخراج
ویژگیهای 1مناسب استفاده شده است.

 -2-1مرور پژوهشهای پیشین
در این بخش ،پژوهشهای پیشین در دو قسمت مرور میشوند.
در قسممت نخست ،انواع روشهای کاهش بعد (بدون توجه به
زمینهی کاربردی آنها) شمر داده میشوند و در قسمت دوم،
پژوهشهمای انجمام شمممده با شمممبکهی اتوانکودر در زمینهی
بیوانفوماتیک مورد بررسی قرار میگیرند.

 -1-2-1انواع روشهای کاهش بعد
تاکنون روشهای کاهش بعد مختلفی ارائه شدهاند که در یک
تقسیمبندی میتوان آنها را در دو گروه روشهای خطی و
غیرخطی دستهبندی کرد (شکل  .)4روشهای غیرخطی خود
به دو گروه روشهای محلی 8و سراسری 5تقسیم میشوند.
روشهای سراسری ،کاهش بعد را ضمن حفظ ویژگی مانیفلد
همهی دادهها انجام میدهند ،درحالیکه روشهای محلی،
ویژگی همسایگیهای نزدیک هر داده را حفظ میکنند.
تقسیمبندی دیگری نیز برای روشهای کاهش بعد وجود دارد
که بر اساس آن ،این روشها به دو دستهی محدب و غیرمحدب
تقسیم میشوند .در روشهای کاهش بعد محدب ،تابع هزینهای
بهینه میشود که دارای نقطهی بهینهی موضعی نیست ،به
عبارت دیگر ،فضای جستجوی مساله ،محدب است .به صورت
برعکس ،در روشهای کاهش بعد غیرمحدب ،تابع هزینه دارای
نقطهی بهینهی موضعی است ].[10] [11
روشهای خطی ،بهعنوان روشهای سنتی کاهش بعد ،در
مواجهه با دادههای پیچیده کارایی مناسبی از خود نشان
نمیدهند و دارای ضعفها و مشکالتی هستند .در کاهش بعد با
روش تجزیهی مولفههای اساسی ،8بایستی ماتریس کوواریانس
برای دادههای ورودی محاسبه شود .اندازهی ماتریس کوواریانس
به بعد دادههای ورودی بستگی دارد .بنابراین ،محاسبهی
بردارهای ویژه برای دادههای با بعد باال با این روش دشوار است.
عالوه بر آن ،تمرکز این روش بر فواصل دوتایی بزرگ در بین

دادگان است و فواصل دوتایی کوچک در مانیفلد دادگان در نظر
گرفته نمیشود ] .[12تحلیل عاملی ،4بعد دادگان ورودی را
کاهش داده و متغیرهای پنهان (فاکتور) را آشکار میسازد.
متغیرهای پنهان لزوما در همه نوع دادهای وجود ندارند اما این
روش برای هر نوع داده ،حتی دادگان تصادفی ،متغیرهای پنهان
استخراج میکند ] .[13کاهش بعد با تحلیل افتراقی خطی4
( ،)LDAیک روش آماری بوده و نیازمند آن است که توزیع
دادگان ورودی ،نرمال باشد .از سوی دیگر ،امکان تعیین دلخواه
تعداد بعد برای دادگان در بعد پایین وجود ندارد ].[14
روشهای غیرخطی در مقایسه با روشهای خطی ،در مواجهه با
دادگان واقعی که دارای مانیفلد غیرخطی و پیچیده هستند،
کارایی بهتری دارند .هر یک از روشهای غیرخطی کاهش بعد
دارای مزایا و معایبی هستند که استفاده از آنها را در
کاربردهای مختلف با محدودیتهایی مواجه میسازد .بهعنوان
مثال ،روش  MVU ،Isomapو  LLEدر صورت وجود
ناپیوستگی در مانیفلد دادگان ،نمیتوانند عمل کاهش بعد را
انجام دهند ،یا در روش  ،kernelPCAاندازهی ماتریس کرنل به
مربع تعداد درایهی ماتریس دادگان بستگی دارد و حجم
محاسبات زیاد است ].[8

شکل ( -)2انواع روشهای خطی و غیرخطی کاهش بعد

5

5

4

8

)Support Vector Machine (Svm
Visualization
1
Feature Extraction
8
Local

Global
)Principal Component Analysis (Pca
4
Factor Analysis
4
)Linear Discriminant Analysis (Lda
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مشکالت روشهای خطی و غیرخطی موجود باعث شده است
که شبکههای عصبی اتوانکودر با قابلیت پردازش غیرخطی
دادگان بعد باال و پردازش مانیفلدهای غیرپیوسته ،به عنوان
ابزاری کارامد برای کاهش بعد شناخته شوند .در این پژوهش،
از آنجا که دادگان توالی ،واقعی هستند و احتمال غیرخطی
بودن مانیفلد آنها وجود دارد و از سوی دیگر ،تبدیل عددی
باعث شده است دادگان از فضای واقعی به فضای بعد باالتر
منتقل شوند (فضایی که در آن ممکن است مانیفلد دادگان
غیرپیوسته باشد) ،از شبکهی اتوانکودر برای کاهش بعد استفاده
شده است .شبکههای اتوانکودر همچنین قادر هستند عالوه بر
کاهش بعد دادگان ،ویژگیهای سطح باال 5را در الیهی گلوگاه
استخراج کنند و به نوعی عمل استخراج ویژگی را نیز انجام
دهند .از سوی دیگر ،اتوانکودرها قادر به حذف نویز از دادگان
ورودی طی فرایند انکودینگ هستند و درصورتیکه ثبت
دادههای آزمایشگاهی آغشته به نویز باشد ،این نویز در الیهی
گلوگاه حذف میگردد.

 -2-2-1مرور پژوهشهای پیشین با شبکهی اتوانکودر
اخیرا پردازش دادههای ژنوم با اسمممتفاده از شمممبکههای عمیق
اتوانکودر در زمینهی بیوانفوماتیک بسیار مورد توجه قرار گرفته
اسممت .چیکو و همکاران در ] [15از شممبکهی عمیق اتوانکودر
برای کاهش بعد دادههای مربوط به آنتالوژی ژن استفاده کرده،
و سمممپس دادههای کاهش بعد داده شمممده را برای پیشبینی
عمملکرد ژنهما مورد اسمممتفاده قرار دادهاند .در این پژوهش،
عملکرد شمممبکهی اتوانکودر با روش ( tSVDتجزیه به مقادیر
منفرد) در کاهش بعد شممش دسممتهی داده ،مورد مقایسممه قرار
گرفته و نشان داده شده است که عملکرد اتوانکودر در مجموع
بهتر اسممت ،زیرا اوال ،اتوانکودر قابلیت تعلیم به صممورت آنالین
روی مجموعهی دادگان بزرگ را دارا اسممت ،ثانیا با اسممتفاده از
پردازندههای گرافیکی با سممرعت بیشممتری قابل تعلیم بوده ،و
ثالثا امکان کنترل پیچیدگی مدل با اسممتفاده از تعداد و بزرگی
الیههای پنهان فراهم است.
چن و همکاران در ] ،[16از شمممبکهی اتوانکودر برای یادگیری
بازنمایی سملسلهمراتبی فرایندهای رونویسی در مخمر استفاده
کردهانمد .در داخمل سممملول ،فراینمدهمای دریمافت و پردازش
سمیگنالهای محیطی و درونسملولی به صورت سازمانیافته و
سمملسمملهمراتبی اتفاق میافتند ،از اینرو برای مدل کردن این
فرایندها میتوان از سمماختار سمملسممهمراتبی اتوانکودر اسممتفاده
Abstract Features
NCBI36/hg18, May 2006

5
4

نمود .در این پژوهش ،از دادههای میکروآرایهی مخمر به عنوان
ورودی مدل اتوانکودر اسممتفاده شممده و تحلیلهای زیسممتی با
استفاده از مقادیر وزنها در الیههای پنهان صورت گرفته است.
نتایج به دسمت آمده نشمان داده است که شبکهی اتوانکودر به
خوبی میتواند فرایند سممیگنالینگ در سمملول را مدل کند و از
طرفی بازنمایی دقیقتر و سطحباالتری را در اختیار قرار دهد.
تان و همکاران در ] ،[17از شممبکهی اتوانکودر برای حذف نویز
از دادههای بیان ژن اسمتفاده کردهاند .در این پژوهش ،با اضافه
کردن نویز تصادفی به دادههای بیان ژن ،نشان داده شده است
کمه اتوانکودر میتوانمد نویز را حمذف کرده و دادههما را مجددا
بازسازی کند .مقایسهی عملکرد اتوانکودر با روشهای کاهش
بعد  PCAو  ICAنشمممان میدهد که حذف نویز به وسمممیلهی
اتوانکودر به صمممورت بهتری انجام میگردد .تان و همکاران در
پژوهش دیگری در ] ،[18از شمممبکهی اتوانکودر به عنوان ابزار
یادگیری بدون سممرپرسممتی برای اسممتخراج ویژگی از دادههای
بیان ژن مربوط به سمرطان سینه استفاده کرده و نشان دادهاند
که ویژگیهای اسممتخراج شممده توسممط اتوانکودر ،با تفاسممیر
زیستی سازگاری دارد و میتوان از این ویژگیها برای تشخیص
سرطان در سطح ژنوم استفاده کرد.
کوئی و همکاران در ] ،[19از شمممبکهی اتوانکودر برای کاهش
بعد و استخراج ویژگی از دادههای بیان ژن میکروآرایه استفاده
کردهاند .در این پژوهش ،ویژگیهای اسممتخراج شممده و کاهش
بعد داده شممده برای خوشممهبندی دادگان مورد اسممتفاده قرار
گرفته و نشمان داده شمده اسمت که این ویژگیها در مقایسه با
ویژگیهمای اصممملی ،نتایج بهتری در خوشمممهبندی در اختیار
میگذارند.
به صمورت کلی ،با توجه به پژوهشهای انجام شده ،کاربردهای
شممبکههای اتوانکودر را میتوان در چهار دسممتهی کاهش بعد،
بازنمایی سملسملهمراتبی ،استخراج ویژگی و حذف نویز خالصه
کرد.

 -2مواد و روشها
 -1-2دادهها
دادههای توالی ژنوم مورد استفاده (شامل  41جفت کروموزوم)،
مربوط به نسخهی 54ام از ژنوم انسان 4است که از پایگاه دادهی
 [20] NCBIاستخراج شده است .تاکنون نسخههای جدیدتر
مانند نسخهی 58ام 1و نسخهی 14ام 8نیز منتشر شدهاند ،اما از
GRCh37/hg19, Feb 2009
GRCh38/hg38, Dec 2013

1
8

© Copyright 2018 ISBME, http://www.ijbme.org

448

حسین بانکی کشکی :کاهش بعد دادههای توالی جایگاههای پیوند روی ژنوم انسان با استفاده از شبکهی عصبی عمیق اتوانکودر

آنجا که حجم تحقیقات انجام شده پیرامون نسخهی 54ام
گستردهتر از سایر نسخهها است ،در این پژوهش این نسخه مورد
استفاده قرار گرفته است.
مکان جایگاههای پیوند عاملهای رونویسی روی کروموزومهای
مختلف از پایگاه دادهی فانتوم [21] 8-استخراج شده و سپس
با استفاده از زبان برنامهنویسی  ،Perlتوالیهای جایگاههای پیوند
مربوط به هر عامل به دست آمده است .تعداد عاملهای
رونویسی شناخته شده روی نسخهی 54ام ژنوم انسان برابر 422
عامل و مجموع جایگاههای پیوند این عاملها برابر 444254
جایگاه است .بیشترین تعداد جایگاههای پیوند به ترتیب مربوط
به عامل رونویسی  SP1با  54885جایگاه ،عامل  MAZبا 8524
جایگاه و عامل  ELF1,2,4با  5121جایگاه است .طول
جایگاههای پیوند از  8تا  12نوکلئوتید متغیر است.
در این مقاله ،توالی جایگاههای پیوند عامل  SP1روی
کروموزوم 5-که شامل  5821توالی است ،مورد استفاده قرار
میگیرد .به تعداد جایگاههای پیوند ،جایگاههای غیرپیوند نیز از
روی کروموزوم 5-برداشته میشوند ،بنابراین مجموع دادگان
برابر  1428توالی و شامل دو کالس داده است (جایگاههای
پیوند ،جایگاههای غیرپیوند) .توالیهای نوکلئوتیدی با استفاده
از کدگذاری نوع 1-در جدول ( )5به کد عددی تبدیل میشوند،
بنابراین بعد دادهها از  58به  44افزایش مییابد (جدول .)4

در شبکههای عصبی عمیق ،مشکل همگرا نشدن شبکه (عدم
کاهش خطای تعلیم) به علت کاهش گرادیان در الیههای
پایینتر ،یک مشکل عمده است .از سوی دیگر با عمیقتر شدن
شبکه ،وابستگی زیادی مابین پارامترهای آن در حین تعلیم به
وجود میآید و نقش کمینههای موضعی پررنگ میشود ،چراکه
تعداد کمینههای موضعی فعال که به ساختار شبکه و مقداردهی
اولیهی پارامترهای آن بستگی دارند ،بیشتر است ].[22] [23
برای جلوگیری از این مشکالت ،از روشهای پیشتعلیم استفاده
میشود .روشهای پیشتعلیم ،باعث انتقال وزنهای شبکه به
نقطهی بهینه میشوند و شبکه هنگام تعلیم به جای شروع از
وزنهای اولیه تصادفی ،از وزنهای بهینه شروع به تعلیم میکند.
روشهای پیشتعلیم مختلفی برای شبکههای عصبی عمیق
معرفی شدهاند که از جملهی آنها میتوان به الگوریتم ژنتیک،
روش مشرف به هدف و تجزیهی شبکه به تعدادی ماشین
بولتزمان اشاره کرد .در این پژوهش ،از روش پیشتعلیم معرفی
شده درمنبع ] [24استفاده شده است که به روش پیشتعلیم
الیهبهالیه معروف است.

 -2-2تعلیم شبکهی عمیق اتوانکودر
شبکهی عمیق اتوانکودر مورد استفاده از پنج الیهی پنهان
تشکیل شده است .الیهی ورودی و خروجی دارای  44نورون،
الیهی پنهان اول ،دوم ،چهارم و پنجم دارای  544نورون و
الیهی گلوگاه دارای  58نورون است (شکل  .)1تابع انتقال از
نوع تکقطبی ( )logsigو الگوریتم تعلیم پسانتشار خطا است.

شکل ( -)3ساختار شبکهی اتوانکودر مورد استفاده

جدول ( -)2توالی نوکلئوتیدی جایگاههای پیوند و غیرپیوند و کد عددی معادل آنها ،برچسب اختصاص یافته به هر کالس
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پیشتعلیم الیهبهالیه در واقع شکستن مسالهی پیچیدهی
یادگیری عمیق به چند زیرمسالهی یادگیری سطحی است
(شکل  .)8در این روش ،شبکهی عمیق به چند شبکهی سادهی
تکالیهی پنهان شکسته میشود و هر کدام از شبکههای ساده
به تنهایی با الگوریتم پسانتشار خطا تعلیم دیده و همگرا
میشوند .در نهایت ،وزنهای الیهی اول شبکههای ساده،
وزنهای اولیهی شبکهی عمیق را تشکیل میدهند .پس از
پیشتعلیم شبکه و به دست آمدن وزنهای اولیهی بهینه به
روش فوق ،شبکه با روش پسانتشارخطا تعلیم داده میشود.
نمودار خطای شبکه در شکل ( )5نشان داده شده است .از دور
 4422به بعد ،شبکه همگرا شده و خطا ثابت میماند.

445

شکل ( -)5نمودار خطای تعلیم شبکه

شکل ( -)4شماتیک نحوهی پیشتعلیم الیهبهالیهی شبکهی اتوانکودر

 -3یافتهها و بحث
 -1-3صحتسنجی دادگان کاهش بعد یافته
نمودار خطای شبکه به عنوان معیاری برای سنجش تعلیم
صحیح آن به کار میرود ،اما برای بررسی حفظ اطالعات دادگان
اصلی در دادگان فشرده شده نمیتوان از این معیار استفاده کرد.
در این پژوهش ،برای سنجش حفظ اطالعات دادگان اصلی در
دادگان فشرده شده ،از روش طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان
استفاده میشود .با استفاده از این روش ،طبقهبندی دو کالسه
روی جایگاههای پیوند و جایگاههای غیرپیوند ،یک بار با دادگان
اصلی و بار دیگر با دادگان فشرده شده انجام میشود.
درصورتیکه درصد صحت طبقهبندی در دادگان اصلی برابر یا
نزدیک به درصد صحت طبقهبندی در دادگان فشرده شده باشد،
میتوان نتیجه گرفت که اطالعات در دادگان فشرده شده حفظ
شده است.

ماتریسهای اختالط نشان داده شده در شکل ( ،)8درصد صحت
به دست آمده از طبقهبندی را روی دو دستهی دادهی مذکور
نشان میدهد .بر این اساس ،درصد صحت روی دادگان اصلی
برابر  %4868و روی دادگان فشردهشده برابر  %4865است.
نزدیکی درصد صحت دو دستهی داده به معنی حفظ اطالعات
در دادگان فشرده است .عالوه بر درصد صحت ،نتایج دیگر مانند
حساسیت ،اختصاصی بودن ،دقت و مقدار پیشبینی منفی و
مثبت نیز به یکدیگر نزدیک هستند.

 -2-3مقایسهی اتوانکودر با سایر روشهای کاهش بعد
عالوه بر شبکهی عمیق اتوانکودر ،با استفاده از جعبهابزار کاهش
بعد در نرمافزار متلب ،سایر روشهای کاهش بعد روی دادگان
اصلی اعمال میشود .در این روشها نیز بعد اصلی  58در نظر
گرفته شده است .سپس روی دادههای کاهش بعد یافته ،با
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الگوریتمهای یادگیری ماشین (با استفاده از جعبهابزار یادگیری
ماشین متلب) ،طبقهبندی انجام میشود .نتایج درصد صحت در
جدول ( )1نشان داده شده است .بر این اساس ،در بین روشهای
کاهش بعد ،روشهای  Diffusion Map ،Kernel PCAو
 ،Factor Analysisدر مجموع نسبت به سایر روشها درصد

صحت بیشتری در اختیار میگذارند .با این وجود ،بیشترین
درصد صحت مربوط به روش  PCAبا مقدار  %4864است .در
بین روشهای یادگیری ماشین ،روش ماشین بردار پشتیبان در
حالت گاوسین و کوادراتیک ،بهترین عملکرد را در طبقهبندی
داشتهاند.
ماتریس اختالط دادههای اصلی

ماتریس اختالط دادههای اتوانکودر

صحت
%4865

اختصاصی بودن
%4565

حساسیت
%8865

5

2

کالس خزوجی

پیشبینی منفی
%8464

منفی صحیح
5848

منفی غلط
554

5

پیشبینی منفی
%8568

منفی صحیح
5854

منفی غلط
42

5

صحت
%4868

اختصاصی بودن
%4868

حساسیت
%8861

5

2

کالس هدف

کالس خزوجی

پیشبینی مثبت
%4865

مثبت غلط
848

مثبت صحیح
5485

2

پیشبینی مثبت
%4268

مثبت غلط
888

مثبت صحیح
5411

2

کالس هدف

شکل ( -)6ماتریس اختالط مربوط به طبقهبندی دادههای اصلی و دادههای کاهش بعد یافتهی اتوانکودر
جدول ( -)3درصد صحت طبقهبندی دادههای کاهش بعد یافته با استفاده از روشهای یادگیری ماشین
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 -3-3بصریسازی دادهها
کاهش بعد دادهها به بعد واقعی ،امکان بصریسازی دادهها با
استفاده از ابعاد را فراهم میسازد .بصریسازی ابعاد (ویژگیها)
ضمن ارائهی درک از ماهیت دادهها ،میتواند در انتخاب ویژگی
نیز مورد استفاده قرار گیرد .میتوان با رسم ویژگیها بر حسب
یکدیگر ،قدرت ایجاد تفکیکپذیری بین کالسها توسط
ویژگیها را نمایش داد .در شکل ( ،)4تفکیکپذیری دو کالس
(جایگاههای پیوند و جایگاههای غیرپیوند) بر اساس ویژگیهای
اول و دومِ به دست آمده از اتوانکودر و سایر روشهای کاهش
بعد نشان داده شده است .این نمودارها برای سایر ویژگیها و
حتی به صورت سهبعدی نیز قابل نمایش هستند .با مقایسهی
نمودارهای تفکیکپذیری روشهای کاهش بعد با نتایج به دست
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آمده در جدول ( ،)1میتوان نتیجه گرفت که آن دسته از
روشهای کاهش بعد که تفکیکپذیری بیشتری بین دادهها
ایجاد میکنند ،درصد صحت باالتری در طبقهبندی در اختیار
میگذارند .در نمودارهای شکل ( ،)4نقاط زردرنگ مربوط به
جایگاههای پیوند و نقاط آبی رنگ مربوط به جایگاههای
غیرپیوند هستند .در اغلب روشها ،نقاط زرد رنگ (جایگاههای
پیوند) به دو مجموعهی جدا از هم به صورت منظم تفکیک
شدهاند ،اما نقاط آبی رنگ (جایگاههای غیرپیوند) به صورت
پراکنده در نمودار قرار دارند .دلیل این پدیده این است که
جایگاههای غیرپیوند به صورت تصادفی از روی کروموزوم
برداشته شدهاند اما جایگاههای پیوند ،جایگاههای واقعی هستند
که با روشهای آزمایشگاهی استخراج شدهاند.

شکل ( -)7نمودار میزان تفکیکپذیری کالسها با ویژگی اول و دوم در روشهای کاهش بعد مختلف
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 -4-3انتخاب ویژگی

جدول ( -)4اهمیت ویژگیها بر حسب مقدار  p-valueبه دست
آمده از تحلیل واریانس

هرچند انتخاب ویژگی مناسب توسط نمودارهای تفکیکپذیری
ویژگیها تا حدودی امکانپذیر است ،اما برای اطمینان بایستی
از روشهای انتخاب ویژگی مانند تحلیل واریانس استفاده کرد.
تحلیل واریانس یک روش آماری است که به وسیلهی آن
میتوان وجود تفاوت معنادار آماری بین میانگین متغیرهای
توصیفکنندهی دو یا چندین گروه (کالس) را بررسی کرد .این
آزمون ،درجهی اهمیت هر یک از متغیرها (ویژگیها) را در ایجاد
تمایز بین گروهها با مقدار  p-valueگزارش میکند .متغیرهای
با مقدار  p-valueکمتر ،بیشترین تفکیکپذیری را بین گروهها
ایجاد میکنند .انجام تحلیل واریانس روی دادههای فشرده-
شدهی الیهی گلوگاه اتوانکودر برای به دست آوردن مکانهای
پراهمیت ،نشان میدهد که مکانهای اول ،دهم ،هشتم و پنجم
به ترتیب پراهمیتترین مکانها میباشند .جدول ( )8درجهی
اهمیت هر مکان را با مقدار  p-valueنشان میدهد.
ذکر این نکته ضروری است که در تحلیل آماری با استفاده از
مقدار  ،p-valueمعموال ،مقایسهی مقدار  p-valueبا یک مقدار
مشخص برای اثبات یا رد یک فرض (فرض صفر) رایج است .به
عنوان مثال ،در اغلب پژوهشهای آماری ،در صورتی که مقدار
 p-valueبیش از  2625باشد ،فرض صفر رد میشود و در
صورتیکه کمتر از  2625باشد ،فرض صفر ثابت میگردد .در این
پژوهش ،از مقدار  p-valueبرای استخراج ویژگیهای پراهمیت
استفاده میشود .به عبارت دیگر ،فرض صفر برای هر ویژگی،
این است که آن ویژگی دارای اهمیت آماری است .با توجه به
جدول ( ،)8تمامی مقادیر کمتر از  2625هستند ،پس معنیدار
و دارای اهمیت میباشند .به صورت رایج ،مقدار  p-valueتا سه
رقم اعشار گزارش میگردد .در جدول ( ،)8مقادیر با تعداد اعداد
اعشار بیشتری گزارش شدهاند تا تفاوت آنها کامال مشخص
شود.
با انجام طبقهبندی ،یکبار با استفاده از ویژگیهای با اهمیت
(مکانهای اول ،دهم ،هشتم ،پنجم ،نهم ،سیزدهم و هفتم) ،و
بار دیگر با ویژگیهای کماهمیت (مکانهای چهارم ،سوم ،دوم،
یازدهم ،چهاردهم ،دوازدهم و ششم) ،مشاهده میشود که درصد
صحت بین این دو حالت حدود  %52تفاوت دارد و ویژگیهای
پراهمیت درصد صحت بیشتری نتیجه میدهند .شکل ()4
درصد صحت طبقهبندی با هر دسته از ویژگیها را با استفاده از
طبقهبندی  SVMنشان میدهد.

شکل ( -)8نمودار درصد صحت طبقهبندی با استفاده از
ویژگیهای پراهمیت و کماهمیت

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش ،مسالهی افزایش بعد دادگان توالی ژنوم انسان
و نحوهی بازگرداندن دادهها به بعد واقعی مورد بررسی قرار
گرفت .روشهای مختلف کد کردن عددی توالیها برای استفاده
در الگوریتمهای یادگیری ماشین باعث افزایش بعد غیرواقعی
دادگان میشود و تحلیل دادگان در فضای غیرواقعی
محدودیتهایی مانند عدم توانایی بصریسازی و انتخاب ویژگی
را ایجاد میکند.
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پژوهشهای پیشین با شبکهی عمیق اتوانکودر برای کاهش بعد
دادههای ژنوم ،عمدتا روی دادههای بیان ژن حاصل از
میکروآرایه بودهاند ،که این دادهها خود به صورت عددی و در
بعد واقعی هستند .در این پژوهش ،دادهها به صورت توالی
نوکلئوتیدی بوده و عملیات کاهش بعد نیز روی دادههای تبدیل
یافته در یک بعد غیرواقعی انجام شده است .از سوی دیگر در
پژوهشهای پیشین ،مقایسهی عملکرد شبکهی اتوانکودر
عمدتا با روش  PCAیا تعداد محدودی روش دیگر انجام شده
است ،اما در این پژوهش سعی شده است مقایسهی جامعی بین
عملکرد شبکهی اتوانکودر و اغلب روشهای خطی و غیرخطی
ارائه گردد .عالوه بر آن ،مقایسهی جامعی بین روشهای
یادگیری ماشین ارائه شده است .به صورت خالصه ،نوآوری این
پژوهش را میتوان از دو منظر "نوع دادهها" و "مقایسهی انواع
روشهای کاهش بعد" دانست.
در این پژوهش ،از یک شبکهی عمیق اتوانکودر پنج الیه برای
کاهش بعد دادگان از فضای  44بعدی به فضای  58بعدی
استفاده شد .برای جلوگیری از عدم همگرایی شبکه در حین
تعلیم ،به جای استفاده از وزنهای اولیهی تصادفی ،از وزنهای
به دست آمده از روش پیشتعلیم استفاده شد.
به منظور سنجش میزان اطالعات در دادههای فشرده شده ،از
طبقهبندی دوکالسهی ماشین بردار پشتیبان استفاده شد ،و
نتایج به دست آمده نشان داد که اطالعات تا حد زیادی در
الیهی گلوگاه حفظ میشوند و تفاوت درصد صحت طبقهبندی
در دادههای فشرده شده با دادههای اصلی فقط  %568درصد
است .مقایسهی عملکرد شبکهی اتوانکودر با سایر روشهای
کاهش بعد نشان داد که بیشینهی درصد صحت به دست آمده
با اتوانکودر با بیشینهی درصد به دست آمده در سایر روشهای
کاهش بعد (که مربوط به روش  PCAاست) فقط  %564اختالف
دارد .انتخاب ویژگی با تحلیل واریانس روی دادگان فشرده
شدهی اتوانکودر نشان داد که مکانهای اول ،دهم ،هشتم،
پنجم ،نهم ،سیزدهم و هفتم از توالی نوکلئوتیدی به ترتیب به
عنوان مکانهای پراهمیت برای عاملهای رونویسی محسوب
میشوند و درصد صحت طبقهبندی با این مکانها (ویژگیها)
حدود  %52بیشتر از درصد صحت طبقهبندی با ویژگیهای کم
اهمیت است.
هرچند عملکرد اتوانکودر در کاهش بعد دادهها در این پژوهش
با عملکرد بهترین روشهای کاهش بعد تفاوت اندکی داشت
(با توجه به معیار درصد صحت طبقهبندی) ،اما قدرت
تفکیکپذیری بین طبقهها به هنگام بصریسازی کمتر بود .برای
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بهبود قدرت تفکیکدهندگی اتوانکودر در کاهش بعد دادهها
میتوان از روشهایی مانند کاهش بعد با سرپرستی استفاده کرد
و کارایی آنها را بررسی نمود .از آنجاکه در این روشها
برچسب دادهها نیز در فرایند کاهش بعد دخیل میشود ،امکان
افزایش قدرت تفکیکدهندگی وجود دارد.

 -5سپاسگزاری
بدین وسیله از زحمات جناب آقای دکتر ابوذر غفاری ،مدرس
درس دادهکاوی پزشکی در دانشکدهی مهندسی پزشکی ،که با
زحمات بیدریغ خود اینجانب را در کسب مهارت در علم
تحلیل داده یاری نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری میگردد.
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