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چکیده :در اين مقاله يک روش طبقهبندی تغيير يافته بر مبنای روشهای طبقهبندی بر اساس چگالی برای طبقهبندی تاخوردگی
پروتئين ها ارائه شده است که اين روش در برابر وجود نويز مقاوم بوده و از سرعت بااليی برخوردار خواهد بود .طبقهبندی پروتئينها
بمنظور پيشبينی عملكرد آنها و شناسايی خواص پروتئينها يكی از مسائل بزرگ در حوزه طبقهبندی است .با توجه به پيشرفت علم و
دستگاههای توالی يابی پروتئينهای بسياری کشف شدهاند که نيازمند يک سيستم طبقهبندی خودکار هستند .اين مقاله روش طبقهبندی
خودکاری را برای طبقهبندی پروتئينها براساس تاخوردگی و اطالعات مستخرج از توالی ارائه خواهد نمود .همچنين در اين مقاله از روش
ترکيب اطالعات فازی برای ترکيب اطالعات طبقهبندی کنندهها جهت افزايش قطعيت عمل طبقهبندی استفاده شده است.
کلمات کلیدی :طبقهبندی تاخوردگی پروتئين ،طبقهبندی براساس حذف نويز ،طبقهبندی براساس چگالی
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Abstract: This paper presents a density-based clustering approach for data classification of
protein folding. The method is shown to perform better as compared with the conventional methods
with respect to computational speed and robustness against noise. Protein clustering is known to be
one of the important challenges of prediction and identification of protein’s properties and its
performances. Due to recent advances in sequence detection devices, many proteins have been
discovered which requires an automatic protein clustering system. An automatic protein clustering
method is thus presented here which is based on folding and information extracted from the output
features of the sequence. Further, fuzzy data fusion is used to combine the clustered information in
order to improve the clustering performance.
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در [ ]5همترازی دوبه دوی توالیها در مورد دامنههايی که رابطهی

مقدمه
در سيستمهای بيولوژی طبقهبندی ساختاری پروتئينها به قصد
پيشگويی عملكرد آنها يكی از چالشهای بزرگ و مسائل مطرح شده

میباشد.
در اين زمينه طبقهبندی تاخوردگی پروتئينها مسالهای است که
در سالهای اخير بسيار به آن پرداخته شده است .چرا که در علوم
زيستشناسی پروتئينهای بسياری کشف شدهاند که اين پروتئينها
نيازمند يک روش طبقهبندی و شناسايی خودکار میباشند.
پيشبينی تاخوردگی پروتئينها همواره با عدم قطعيت همراه است
و اين عدم قطعيتها به دليل نبود تعريف روشن و بدون ابهام از الگوی
تاخوردگی پروتئينها است .طبقهبندی تاخوردگی پروتئينها حتی با
استفاده از ساختمان سوم پروتئينها کاری دشوار است .در حالی که
برای طبقهبندی و شناسايی پروتئينها تنها از اطالعات بدست آمده از
توالی پروتئينها استفاده میشود.
در طبقهبندی پروتئينها دو حالت را میتوان در نظر گرفت ،حالتی که
برای طبقهبندی به ساختار سوم پروتئين نياز است و حالتی که بر مبنای
اطالعات استخراج شده از توالی پروتئينها کار طبقهبندی انجام میشود.
روشهای طبقهبندی پروتئينها را میتوان به سه دسته کامالً
دستی ،نيمه خودکار و خودکار دستهبندی کرد که در اين روشها
انجام میشود روش طبقهبندی  SCOP1يک روش سلسله مراتبی از اين
نوع روشها است[ . ]1روش نيمه خودکار هم بر مبنای نظر افراد خبره و
هم به صورت خودکار طبقهبندی را انجام میدهد روش طبقهبندی
 CATH2يک روش نيمه خودکار است[ ]2روش خودکار بدون در
نظر گرفتن نظر افراد خبره و به صورت کامالً خودکار و بدون سرپرست
طبقهبندی را انجام میدهد.
روشهای طبقهبندی پروتئينها هر يک براساس يكی از ويژگی-
های پروتئينها عمل میکنند که اين ويژگیها میتواند ساختارهای
چهارگانه پروتئين ،عملكرد پروتئين ،زنجيره تكاملی و يا معيارهای ديگر
باشد.
در [ ]4 ,3اولين تحقيقات شناسايی ساختار سوم پروتئينها از روی
توالی آنها و با استفاده از اصل کمترين انرژی آزاد انجام گرفت .اين

يک روش برای طبقهبندی پروتئينها نگاشت مسئله به يک مسئله
يادگيری ماشينی با سرپرست است .اين روشها نيازمند يک استاندارد
طالئی هستند تا بتوانند تا حد ممكن خود را با استاندارد مورد استفاده
هماهنگ کنند .در اين روشها پروتئين ناشناخته براساس استاندارد مورد
نظر و آنچه طبقهبندی کننده از آن میآموزد بايد به کالس الگوی
تاخوردگی صحيح و يا کالس ساختار دوم مناسب منتسب شود .در []6
ليستی از روشهای يادگيری ماشينی را میتوان مشاهده کرد.
تعيين صحيح کالس ساختار دوم دامنه پروتئين اولين گام در ايجاد
سيستمهای طبقهبندی خودکار پروتئين میباشد .در [ ]7نيشيكاوا 3و
همكاران ارتباط قوی بين ويژگی مستخرج از ترکيب اسيدهای آمينه و
کالس ساختار دوم را نشان دادند.
تعدادی از روشها برای پيشبينی ساختار پروتئينها از ايدههای
فازی استفاده میکنند .که در آنها به جای تخصيص يک ساختار قطعی
به يک مانده اندازهی فازی تعلق ماندهی مورد نظر به هر يک از کالس-
های ساختاری تخمين زده میشود .در [ ]8سه اندازهی مهم برای ارزيابی
کارآيی الگوريتمهای پيشگوئی ساختار دوم پروتئين معرفی شدهاند.
اندازههای سنتی امتياز  ،Qاندازهی  SOV4و ضرايب همبستگی -k
حالته )Corr( 5به ترتيب به سه اندازهی فازی امتياز  FOV6 ،Fو
ضرايب همبستگی فازی )Forr( 7تعميم داده شدند.
استفاده از مدل مخفی مارکوف ( )HMM8با تعداد حاالت
کاهش يافته با قابليت يادگيری برای پيشگويی کالس ساختار دوم
پروتئين و نيز طبقهبندی الگوی تاخوردگی پروتئين در [ ]9گزارش شده
است.
دوبچک 9و همكارانش يک روش مبتنی بر استفاده از توصيف-
گرهای سراسری زنجيرهی پروتئين و يک فرآيند رایگيری را برای
طبقهبندی الگوی تاخوردگی دامنه پروتئين پيشنهاد کردند[ .]10آنها از
يک شبكه عصبی مصنوعی برای اتخاذ توصيفگرها بر پايهی چگونگی
ترکيب ،10گذار 11و توزيع 12برای ويژگیهای مختلف اسيدهای
آمينه مانند آبگريزی ،ساختار دوم پيشگويی شده و  ...را مورد استفاده
قرار دادند .همچنين ايدهی خود را با استفاده از مفهوم توصيفگرهای

روشها اگرچه در پارهای موارد نتايج درخشانی داشتهاند اما در حالت
اعتماد برای تعيين ساختار سوم پروتئين از روی توالی قابل استفاده
نيستند.
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کلی از معضل کمينهی محلی رنج میبردند و به عنوان روشی قابل
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روش کامالً دستی بر مبنای نظر افراد خبره و دانشمندان حوزه بيولوژی

تكاملی نزديكی با يكديگر دارند نتايج مطلوبی گرفته شده است.
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سراسری مبتنی بر خواص فيزيكی ،شيميايی و ساختاری اسيدهای آمينه-

انتگرال فازی سوگنو برای ترکيب اطالعات بدست آمده استفاده می-

ی تشكيل دهندهی ساختار اول پروتئين پيگيری کردند[.]11

شود.

دينگ 1و دوبچک از روش های منحصر به فرد "يک در مقابل
ديگران "2و "همه در برابر همه "3به عنوان جدا کننده برای پيش بينی
کالس پروتئين جهت کاهش ميزان خطا در مقايسه با روشهای عادی
"يک در مقابل ديگران" استفاده کردند .و از ماشين بردار پشتيبان
 SVM4و شبكه های عصبی به عنوان طبقهبندی کننده های پايه استفاده
کردند[.]12

-1 -2

مجموعه دادههای مورد استفاده در اين مقاله دادههای مستخرج از
توالی پروتئينها است که از بانک اطالعاتی مربوط به پژوهش دينگ و
دوبچک ] [12, 20تامين شده است.
مجموعه دادههای اوليه آموزش و تست هر يک به ترتيب شامل

در [ ]13از روش طبقهبندی کننده پايهای ,14[ OET-KNN5
 ]15استفاده میشود .اين روش يک طبقهبندی کننده با  Nطبقه را در
نظر میگيرد و  kنزديکترين همسايگی را بدست آورده و با استفاده از
قاعده ترکيب دمپستر شافر[ ]18-16آن را طبقهبندی میکند.
در [ ]19مفاهيم فولدهای درهم تنيده و ابر فولدها مطرح شده
است .که نوعی از طبقهبندی کننده را براساس تشكيل ساختارهای
اعتقادی مبتنی بر هر يک از ويژگیها ،در تصميمگيری هر دامنهی
پروتئينی به جای تخصيص به يک طبقهی مشخص ،به يک ابر فولد
تخصيص می دهد و سپس از طريق ترکيب اين ساختارهای اعتقادی و
پااليش نتايج در نهايت دامنهی ناشناخته ،حتی االمكان به يک طبقهی
الگوی تاخوردگی تخصيص میيابد و در غير اين صورت يک ابر فولد

 311و  383پروتئين میباشند.
طبق گزارش دينگ و دوبچک برای پروتئينهای با طول زنجيرهی
 80و يا باالتر هيچ پروتئينی در مجموعه آموزش از لحاظ توالی بيش از
 35درصد همانندی با ساير پروتئينهای مجموعه آموزش ندارد .براساس
طبقهبندی  SCOPمجموعه دادههای آموزش و تست در همان مرجع
به  27الگوی تاخوردگی پروتئينی مختلف تقسيم شدهاند.
اين طبقات تاخوردگی در رديف پر جمعيتترين طبقات
تاخوردگی ( SCOPبا حداقل  7عضو در هر طبقهی الگوی
تاخوردگی) قرار دارند و از ميان چهار کالس ساختاری اصلی انتخاب
شدهاند.
مجموعه دادههای آزمون شامل دامنههايی از  SCOPاست که
کمتر از  40درصد مشابهت با يكديگر دارند .هيچ يک از دامنههای
مجموعه دادههای آموزش و آزمون بيش از  35درصد مشابهت با
يكديگر ندارند و بيش از  90درصد دامنههای مجموعه آزمون کمتر از

دادهها و روش مورد استفاده

 25درصد مشابهت توالی با دادههای مجموعه آموزش دارند.
در اين مقاله يک طبقهبندی کننده خودکار برای پيشبينی

جدول  1طبقات دادههای مورد استفاده و نيز کالسهای داده به

تاخوردگی پروتئينها با در دست داشتن اطالعات مستخرج از توالی

همراه تعداد دادههای مورد استفاده در قسمت آموزش و تست را نشان

پروتئينها بيان میشود .طبقهبندی بدون استفاده از نظر افراد خبره و

میدهد[.]21

بصورت خودکار کار طبقهبندی را انجام میدهد .که از روش طبقهبندی
تغيير يافته  DBSCAN6استفاده شده است .برای طبقهبندی پروتئينها
دو معيار شباهت و عدم شباهت در نظر گرفته شده که عمل طبقهبندی
براساس اين دو معيار عمل خواهند کرد معيار عدم شباهت میتواند در
جداسازی انواع تاخوردگیهايی که از يكديگر فاصله دارند مفيد واقع
شود .چرا که می توان دو پروتئينی که به مقدار کافی از يكديگر فاصله
دارند را به طور يقين از هم جدا کرد و در تاخوردگیهای متفاوتی قرار
داد .برای حذف عدم قطعيتهای موجود از روش ترکيب اطالعات
Ding
one-against-others
3
All against-all
2

4 Support vector machine
5 Optimized Evidence Theoretic – K-Nearest Neighbor
6
Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise

Test Sample
6
9
20
8
9
9
44
12
13
6
8
19
4
4
7
48

Train Sample
13
7
12
7
9
6
30
9
16
7
8
13
8
9
9
29

Class
All α
All α
All α
All α
All α
All α
All β
All β
All β
All β
All β
All β
All β
All β
All β
α/β

Fold Name
Globin-like
Cytochrome c
DNAbinding3-helical bundle
4-helical up-and-down bundle
4-helical cytokines EF-hand
EF-hand
Immunoglobulin-like
cupredoxins
Viral coat and capsid protein
Cona-like lectin/glucanases
SH3-like barrel
OB-fold
Beta-trefoil
Trypsin-like serine proteases
lipocalins
(TIM)-barrel

Fold no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

12

11

α/β

FAD(also NAD)-binding motif

17

13

11

α/β

Flavodoxin-like

18

27

13

α/β

NAD(P)-binding rossmann-fold

19

12

10

α/β

P-loop

20

8

9

α/β

Thioredoxin-like

21

12

10

α/β

ribonuclease H-like motif

22

7

11

α/β

Hydrolases

23

4

11

α/β

Periplasmic binding protein-like

24

8

7

α+β

Grasp β

25

27

13

α+β

Ferredoxin-like

26

27

13

α+β

Small inhibitors,toxins,lectins

27

در جدول  10 ،2ويژگی متفاوت جهت بررسی طبقهبندی
تاخوردگی پروتئينها نشان داده شده است .اين ويژگیها برای دادههای
تست و آزمون مورد استفاده قرار میگيرند که در مقابل هر ويژگی ابعاد
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جدول :1تاخوردگی و کالس دادههای آموزش و تست مورد استفاده
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آن نيز قرار دارد.
B

جدول  :2ويژگیها و ابعاد ويژگیهای مورد استفاده در طبقهبندی

A

تغيير يافته[]13
Dimension
21
21
21
21
21
22
28
48
80
20

Feature
Hydrophobicity
Predicted secondary structure
Normalized van der waals
volume
Polarity
Polarizability
Pseudo
amino
acid
)composition(𝜆=1
Pseudo
amino
acid
)composition(𝜆=4
Pseudo
amino
acid
)composition(𝜆=14
Pseudo
amino
acid
)composition(𝜆=30
PSSM representative

NO.
1
2
3
4
5
6

شكل  :1روش بيضی برای تعريف چگالی هر نقطه
بنابراين طبقهبندی دامنه پروتئينها با اين روش تابعی از انتخاب
صحيح مقدار  εاست .در اين طبقهبندی دامنه پروتئينهای موجود را
میتوان به سه دسته تقسيم بندی کرد.
پروتئینهای مرکزی :پروتئينهای مرکزی پروتئينهای هستند

7
8

که در مرکز بيضی قرار میگيرند و در واقع هسته اصلی يک طبقه را
تشكيل میدهند .چگالی پروتئينهای مرکزی بايد از يک مقدار

9

 MinPtsبزرگتر باشد MinPts .کمترين تعداد نقاط موجود در

10

حداقل همسايگی يک نقطه است.
پروتئینهای حاشیهای :پروتئينهای حاشيهای پروتئينهای

-2 -2

روش طبقهبندی تغییر یافته DBSCAN
فرض میشود

𝑁} 𝑖𝑃{
مجموعهای 𝑖=1

که يک مجموعهای N

عضويی از پروتئينهای ناشناخته است وجود دارد که بايد اين مجموعه
𝑀} 𝑗𝐹{ وجود دارد که مجموعه تاخوردگیهای پروتئين-
مجموعه 𝑗=1
های موجود خواهد بود .که  Mتعداد انواع تاخوردگی پروتئينها است.
روش طبقهبندی بايد پروتئينهای مجموعه قبل را به اين  Mنوع
تاخوردگی افراز کند.
برای طبقهبندی تاخوردگی پروتئينها از طبقهبندیهای مبتنی بر
توزيع چگالی استفاده شده است .در اين طبقهبندی کنندهها با استفاده از
اين خاصيت که توزيع چگالی بردارهای ويژگی هر طبقه در يک ناحيه
از فضا متمرکز است و هر طبقه با استفاده از ناحيههای با چگالی توزيع
کم از ديگر طبقهها جدا می شود ،طبقهبندی انجام خواهد شد[.]22
چگالی را میتوان به روشهای متفاوتی تعريف کرد .در اين مقاله روش
تعريف چگالی براساس بيضی ارائه شده است.
چگالی هر نقطه در فضای دو بعدی برابر است با تعداد نقاط
موجود در يک بيضی که مجموع فواصل اين نقاط از مراکز بيضی يک
نشان داده شده است.

قرار دارند .همسايگی يک پروتئين به تمام پروتئينهايی گفته میشود
که در مجموع فاصله  εاز پروتئينهای مرکزی قرار میگيرند .همسايگی
پروتئين  pرا توسط رابطه زير میتوان بيان کرد.
()1
به طوری که در رابطه قبل  Dنشان دهنده تمام پروتئينهای
آموزش است.
همچنين در اين روش میتوان پروتئينهايی را که نه در نقطه
همسايگی قرار دارند و نه جزو نقاط مرکزی هستند را برای طبقه مورد
نظر نويز در نظر گرفت.
الگوريتم  DBSCANاز الگوريتمهای مبتنی بر توزيع چگالی
است .برای توضيح اين الگوريتم ابتدا يک سری مفاهيم و لم بر پايه
توزيع چگالی تعريف میشود.
تعریف قابلیت دسترسی مستقیم چگالی :نقطه  pرا قابل
دسترسی مستقيم چگالی1از نقطه  qمیگوييم هرگاه دو شرط زير برقرار
باشد.

)𝑞( 𝜀𝑁 ∈ 𝑝 1-
𝑠𝑡𝑃𝑛𝑖𝑀 > |)𝑝( 𝜀𝑁| 2-
خاصيت قابليت دسترسی مستقيم چگالی دارای تقارن نيست .اين

بدين معنی است که ممكن است نقطه  pقابل دسترسی مستقيم از نقطه q
باشد ولی نقطه  qقابل دسترسی مستقيم از نقطه  pنباشد .عدم تقارن اين
Directly density-reachable
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مقدار مثبت  εاست .نمايشی از روش بهينه پايهی مرکز در شكل  1نيز

مقدار  MinPtsاست ولی اين نقاط در همسايگی يک پروتئين مرکزی
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را بدرستی طبقهبندی کرد .همچنين در اين مجموعه پروتئين يک

هستند که در مرز طبقهها قرار میگيرد و چگالی اين پروتئينها کمتر از
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زيرمجموعه ناتهی از دادهها است که دو خاصيت زير در آن برقرار

خاصيت در شكل  2نيز نشان داده شده است.
P directly density reachable from
q
Q not directly density reachable
p
from p

P:border point
Q:core point

باشد.
 -1به ازای هر  q،pو  ،rاگر 𝐶 ∈ 𝑞  𝑝,باشد و  rقابل

p

q

دسترسی چگالی با پارامترهای  εو  MinPtsاز نقطه p

q

يا  qباشد آنگاه  rنيز عضو طبقه  Cخواهد بود.
 -2به ازای هر  q،pو  rعضو  q،p ،Cو rمتصل چگالی

شكل  :2خاصيت عدم تقارن قابليت دسترسی مستقيم چگالی

باشند.

تعریف قابلیت دسترسی چگالی :نقطه  pقابل دسترسی
چگالی 1از نقطه  qاست هرگاه يک زنجيره از نقاط = 𝑝1
𝑝 = 𝑛𝑝  𝑞, 𝑝2 , … ,وجود داشته باشد به قسمی که  𝑝𝑖+1قابل
دسترسی مستقيم چگالی از 𝑖𝑝 باشد .اين خاصيت نيز دارای عدم تقارن

تعریف نویز :با فرض اينكه 𝑘𝐶  𝐶1 , 𝐶2 , … ,طبقه های موجود
در دادههای  Dبا پارامترهای 𝑖𝜀 و 𝑖𝑠𝑡𝑃𝑛𝑖𝑀 به ازای = 𝑖
𝑘  1,2, … ,باشند آنگاه نويز به نقاطی گفته میشود که به هيچكدام از
طبقهها متعلق نباشد.
(∉ 𝑝 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 = [𝑝 ∈ 𝐷 ∣ ∀𝑖:

()2

است .عدم تقارن اين خاصيت در شكل  3نشان داده شده است.

] 𝑖𝐶)
در ادامه برای مشخص کردن طبقهها چند لم ارائه شده است.

لم :1در صورتی که نقطه  pدر دادههای  Dدارای > |)𝑝( 𝜀𝑁|
𝑠𝑡𝑃𝑛𝑖𝑀 باشد آنگاه تمام نقاط مجموعهای که قابل دسترسی چگالی

p

از نقطه ( pبا پارامترهای 𝑠𝑡𝑃𝑛𝑖𝑀 و𝜀) هستند يک طبقه را تشكيل می-
دهند.

q

لم :2در صورتی که  Cيک طبقه با پارامترهای 𝑠𝑡𝑃𝑛𝑖𝑀 و𝜀
P density –reachable from q
Q not density reachable from p

طبقه  Cبرابر با مجموعه تمام نقاطی است که قابل دسترسی چگالی از
نقطه  pهستند.

شكل  :3خاصيت عدم تقارن قابليت دسترسی چگالی
2

تعریف اتصال چگالی :دو نقطه  pو  qمتصل چگالی هستند
هرگاه يک نقطه  oوجود داشته باشد به گونهای که  pو  qهر دو قابل
دسترسی چگالی از نقطه  oباشند .اين خاصيت دارای تقارن است.
نمايش اين خاصيت در شكل  4ارائه شده است.

 -1-2-2تعیین 𝛆 و MinPts
در روش  DBSCANبرای بدست آوردن کارآيی قابل قبول،
بايد دو پارامتر  εو 𝑠𝑡𝑃𝑛𝑖𝑀 به طور مناسب تعيين شوند .يک روش
که به طور معمول برای تعيين مناسب دو پارامتر  εو 𝑠𝑡𝑃𝑛𝑖𝑀 به کار
میرود بر اساس فاصله  kامين نزديكترين همسايه نقاط موجود در داده-
های آموزش است[]24 ,23؛ به فاصله  kامين نزديكترين همسايه هر

p

نقطه 𝑡𝑠𝑖𝑑  𝑘 −آن نقطه گفته میشود .در صورتی که نقاط انتخابی

o

برای محاسبه 𝑡𝑠𝑖𝑑  𝑘 −متعلق به طبقهها باشند ،و مقدار  kبزرگتر از
q

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

باشد و  pيک نقطه در آن طبقه با 𝑠𝑡𝑃𝑛𝑖𝑀 > |)𝑝( 𝜀𝑁| باشد آنگاه

سايز طبقهها نباشد و همچنين چگالی طبقه مورد نظر تفاوت زيادی با
ديگر طبقهها نداشته باشد آنگاه رنج تغييرات 𝑡𝑠𝑖𝑑  𝑘 −کم خواهد

P and q density connected to
each other by o

شكل  :4نقطات متصل چگالی

مقدار بزرگی است .در صورتی که مقدار 𝑡𝑠𝑖𝑑  𝑘 −برای تعداد

تعریف طبقه :طبقه  Cبا پارامترهای  εو  MinPtsيک
Density-reachable
Density-connected

1
2

زيادی از نقاط موجود در دادهها حساب شود و به طور افزايشی مرتب
شود و همچنين  kيک مقدار مناسب باشد آنگاه يک تغيير شديد در
يک مقدار 𝑡𝑠𝑖𝑑  𝑘 −مشاهده میشود .مقداری از 𝑡𝑠𝑖𝑑  𝑘 −که
تغيير شديد در مقدار آن بوجود میآيد به عنوان  εشناخته میشود و
𝑠𝑡𝑃𝑛𝑖𝑀 برابر با  kدر نظر گرفته میشود[ .]23مقدار  kبه طور معمول
در روش  DBSCANتصادفی انتخاب میشود در پژوهش انجام شده
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مقدار  kبرای هر طبقه ،جداگانه در نظر گرفته شده و به طور معمول

در حالت عدم تشابه برابر با s0

برابر با  4انتخاب شده است.

هستند اگر و فقط اگر  iبرابر با  jباشد.

همچنين در روشهای اندازهگيری مجاورت دو خاصيت زير نيز
برقرار هستند.
 -1در حالت ماتريس عدم تشابه

pik
≤ (pij + pjk ) for all i. j and k
 -2در حالت ماتريس تشابه

()7

k

()8
برای معيار شباهت و عدم شباهت از متريک  cosineبرای
اندازهگيری شباهت دو بردار ويژگی استفاده میشود که از رابطه ()9

شكل  :5تعيين  εو MinPts

بدست میآيد[.]22
()9

برای طبقهبندی دامنه پروتئينها ابتدا ماتريس دادههای پروتئين

‖ ‖xi ‖ ‖xj

تشكيل می شود اين ماتريس شامل تمامی بردارهای ويژگی استخراج
شده از توالی پروتئينهای در دسترس است .اين ماتريس دارای ابعاد

N q

میباشد به طوريكه  Nنشاندهنده تعداد بردار ويژگی در

= ) cos (xi , xj

در رابطه ( x i .x j )9ضرب داخلی دو بردار x i
xj

و  x jاست و

نشاندهنده نرم بردار  x jاست که مطابق با رابطههای ()10

محاسبه میشود[.]22

1
2

()10

q
2
‖xj ‖ = (∑ xjk
)
k=1

ماتريس داده بوسيله رابطه ( )11يكنواخت سازی میشود .که در

اين رابطه   jو  j

به صورت رابطههای ()12و ( )13بدست می-

آيند.

x ij   j

()11

برای طبقهبندی از يک ماتريس تشابه و يک ماتريس عدم تشابه

استفاده شده است .ماتريس شباهت ماتريسی با ابعاد  N  Nاست

j

x ij 

که عضو  pijآن ميزان شباهت پروتئين iام به پروتئين jام است (سطر i
m

()12

و  jام ماتريس دادهها).

ماتريس عدم شباهت نيز ماتريسی با ابعاد  N  Nاست که

عضو  pijآن ميزان عدم شباهت پروتئين iام به پروتئين jام میباشد.

ij

()13

2

 -1برای ماتريس عدم تشابه خواهيم داشت:
()4

for all i
for all i, j

 pii  d 0

d 0  pij

و برای ماتريس تشابه داريم:
()5

 pii  s0

 pij  s0

i 1

 j 

x
m

ij

i 1

1
j 
m

ترکیب اطالعات بدست آمده از روش طبقه-
بندی
برای بهبود طبقهبندی دامنه پروتئينها میتوان با توجه به ويژگی-

(در حالتی که از ماتريس تشابه استفاده شود ،به طور معمول

های مطرح شده در جدول 2طبقهبندی را انجام داده و سپس با استفاده از

ها برابر با يک

روشهای ترکيب اطالعات برای کاهش عدم قطعيتهای موجود نتايج

مقادير ماتريس تشابه بين صفر و يک هستند و pii

بدست آمده را با يكديگر ترکيب کرد[.]25 ,20

خواهند بود).
 -2عناصر ماتريس مجاورت دارای ويژگی تقارن هستند.
()6

ويژگیهای موجود در جدول 2طبقهبندی کرده و به هر طبقه مقدار 𝑗𝑖𝐶

pij = pji

عناصر ماتريس مجاورت در حالت ماتريس تشابه برابر با d 0
مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،4زمستان 1392
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for all i
for all i, j

-3 -2

x

1
j 
m
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دسترس و  qبرابر با تعداد ويژگی موجود در هر بردار ويژگی است.
𝒒𝟏𝒙 … 𝟑𝟏𝒙 𝟐𝟏𝒙 𝟏𝟏𝒙
𝒒𝟐𝒙 … 𝟑𝟐𝒙 𝟐𝟐𝒙 𝟏𝟐𝒙
()3
.
=𝑴
.
.
𝒒×𝑵] 𝒒𝑵𝒙 … 𝟑𝑵𝒙 𝟐𝑵𝒙 𝟏𝑵𝒙[

xi . xj
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استفاده از روشهای ترکيب اطالعات نتايج حاصله را ترکيب کرده و
طبقهبندی کلی را بر مبنای ترکيب اطالعات بدست آورد.
ايده روش ترکيب اطالعات انتگرال فازی بر اساس ميزان خبرگی
ويژگیهای جدول 2در روش استفاده شده برای طبقهبندی کنندههاست.

 Diاز فرضيهی تعلق  Qبه طبقهی تاخوردگی  Kمیباشد 𝜆 .اندازهی

فازی  gرا میتوان از مجموعهای از  Lمقدار  g ikکه چگالی فازی
ناميده میشود از رابطه ( )17بدست آورد.
()17

اين ميزان خبرگی نه تنها برای هر طبقهبندی کننده بلكه برای هر زير
مجموعه از مجموعههای طبقهبندی میباشد .در نتيجه به هر زير مجموعه

)g ik = Nε (i, k
{
i = 1,2,3, … , L
با در نظر گرفتن رابطهی ( g ik )17ميزان خبرگی طبقهبندی کننده

از طبقهبندیها يک مقدار خبرگی تخصيص داده میشود که اين ميزان

 Diدر طبقهبندی تاخوردگی  kمیباشند که از مجموعه دادههای

خبرگی نشاندهنده ميزان تصميم برای کالسهای مختلف است.

آموزش به دست میآيند.

} 𝑖𝐷{ = 𝐷
{ مجموعهی  Lطبقهبندی
فرض میشود که
𝐿 𝑖 = 1,2,3, … ,
کننده حاصل از روش تغيير يافته  DBSCANباشد و )P(D

1
1 1
) ∑ ∑ [(− ln
Nik
C C
j=1
C

مجموعهی توانی  Dباشد 𝜆 .يک اندازهی يكنوای ويژه مانند تابع

]) − (−pitj lnpitj
C
1
1
=
∑ ∑ ln[C C
Nik
j=1

مجموعهای  gاست که به وسيلهی فرضيات زير توصيف میشود (:)14

= )Nε (i, k

t

t

]1. 𝑔: 𝑃(𝐷) → [0,1
2. 𝑔(0) = 0 , 𝑔(𝐷) = 1
) 𝑗𝐷(𝑔 ≤ ) 𝑖𝐷(𝑔 → 𝑗𝐷 ⊂ 𝑖𝐷 3. ∀𝐷𝑖 , 𝐷𝑗 ∈ 𝐷,

] × (pitj )pitj

)∞ {4. ∀𝐷𝑖 , 𝐷𝑗 ∈ 𝐷, 𝐷𝑖 ∩ 𝐷𝑗 = ∅ → 𝑔(𝐷𝑖 ∪ 𝐷𝑗 ) = 𝑔(𝐷𝑖 ) + 𝑔(𝐷𝑗 ) + 𝜆𝑔(𝐷𝑖 )𝑔(𝐷𝑗 ), 𝜆 ∈ (−1,

اگر  qيک بردار  nبعدی از نماينده پروتئين ناشناخته  Qباشد.که

با به کارگيری چگالیهای فازی ،يک 𝜆 اندازهی فازی میتوان

هر طبقهبندی کننده اندازه احتمال را به آن تخصيص میدهد .که اين

يافت که با اين چگالیها سازگار باشد .مقدار 𝜆 به عنوان تنها ريشهی

اندازه احتمال به تعداد ويژگیهای مورد استفاده در جدول 2بستگی

حقيقی بزرگتر از  -1چند جملهای زير به دست میآيد:

دارد .تعداد طبقهها در ويژگیهای مورد استفاده برابر  Cو تعداد

()18

λk + 1 = ∏(1 + λk g ik ), λk ≠ 0
i=1

میتوان ماتريس پروفايل تصميم ( )DP1را تشكيل داد.

{

i = 1,2,3, … L ; k = 1,2,3, … C
انتگرال فازی سوگنو شواهد مربوط به يک فرضيه را با انتظار
پيشين از اهميت آن قطعه از شواهد را با هم ترکيب مینمايد .الگوريتم
انتگرال فازی سوگنو به صورت زير عمل میکند.

1k

چگالیهای فازی  g , g 2k , g 3k , … , g Lkرا با برابر قرار دادن

 g ikبا مهارت محاسبه شده برای طبقهبندی کننده  Diدر کالس k

()15

تصحيح میکند( .)k = 1,2,3, … , Cسپس مقدار  λk > −1را
برای هر کالس  k = 1,2,3, … , Cاز رابطه ( )19بدست میآورد.
()19
در رابطه ( )15هر طبقهبندی کننده 𝑖𝐷 بردار ويژگی را به عنوان

ورودی دريافت میکند و  Cعد د احتمال را به عنوان درجهی پشتيبانی
()16

) μk (qدرجه پشتيبانی برای حضور پروتئين  qدر کالس  kمی-
باشد .برای هر پروتئين داده شده  ،qستون kام ماتريس ) DP(qرا
T

𝐶]𝐷𝑖 : 𝑅𝑛 → [0,1
هر مقدار  di,kدر رابطهی ( )15ميزان پشتيبانی طبقهبندی کنندهی

جهت بدست آوردن ]) [di1,k (q), di2,k (q), … , diL,k (qمرتب
میکند .که در اين رابطه ) di1,k (qباالترين ميزان پشتيبانی و
) diL,k (qکمترين مقدار پشتيبانی را شامل میشود.
انتگرال فازی در مرحله بعد چگالیهای فازی را با توجه به ارتباط

Decision Profile

1

آنها مرتب میکند و  g1k , g 2k , g 3k , … , g Lkرا برابر با = )g k (1
i1 k

 gقرار خواهد داد.
سپس برای  T=2تا  Lرابطه بازگشتی ( )20را محاسبه میکند.
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در خروجی توليد مینمايد.

target class
C
= arg MaxK=1
))(μk (q

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

ويژگیها برابر  Lدر نظر گرفته میشود .با توجه به اين اندازه احتماالت

L
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()20

)g k (t) = g itk + g k (t − 1
+ λg itk g k (t
)− 1

میتوان ضعف طبقهبندی حاصل از يک ويژگی را در يک نوع
تاخوردگی بوسيله طبقهبندی ويژگیهای ديگر جبران کرد.
نتايج اعمال شده به صورت نرخ طبقهبندی صحيح  )CCR(1بيان
شده است .همانطور که از شكلها مشخص است بهترين ويژگی برای

در پايان ميزان نهايی پشتيبانی برای کالس  kاز رابطه ( )21بدست
میآيد[.]32
()21

طبقهبندی پروتئينها طبقهبندی براساس ويژگی

Predicted

 secondary structureو  PSSMاست که میتوان از آن برای
خبرگی بيشتری در ترکيب اطالعات انتگرال فازی سوگنو استفاده کرد.

)μk (q
L
= maxt=1
}}){min{dit,k (q), g k (L

شكل  7نشان دهنده مقايسه روش طبقهبندی با کارهای پيشين
است .در اين شكل روش طبقهبندی اعمال شده با سه روش
]،PFRES[26

Information Theoretic Classifier

] Fusion[13و ] Heperfold[19که بيشترين نرخ صحت طبقه-

 -3نتیجهگیری
در اين مقاله روش ارائه شده با توجه به تعريف چگالی جديد می-
تواند قطعيت بيشتری را در زمينه مراکز طبقات از خود نشان دهد .با
افزايش مراکز طبقات میتوان از قطعيت وجود همسايگیهای بدست
آمده نيز اطمينان حاصل کرد .در روش مورد استفاده برای طبقهبندی
تاخوردگی پروتئينها از  10ويژگی برای طبقهبندی پروتئينها استفاده

بندی را دارا هستند مقايسه شده است ،همانطور که از شكل  7مشخص
است روش اعمالی در شش نوع تاخوردگی )4- ،globin-like(1
)bundle(4

up-1nd-down

،helical

conA-like

)periplasmic binding protein- ،lectin/glucanases(10
)،like(24

)-graspβ(25

و

small

) inhibitors,toxins,lectins(27باالترين نرخ صحت طبقهبندی
را دارا است.

شده است .استفاده از  10ويژگی برای طبقهبندی پروتئينها میتواند
] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

خبرگی بيشتری را برای طبقهبندی ايجاد کند .در پايان طبقهبندی نتايج
حاصل از طبقهبندی کنندهها با استفاده از عملگر ترکيب اطالعات
انتگرال فازی سوگنو با هم ترکيب شده و ميزان خبرگی هر ويژگی در
اين عملگر مد نظر قرار میگيرد.
روش طبقهبندی ارائه شده يک روش خودکار برای طبقهبندی
تاخوردگیهای پروتئين است که میتواند بدون ناظر عمل طبقهبندی را
با دقت بااليی انجام دهد .روش طبقهبندی ارائه شده با فرض نامحدود
بودن طبقات عمل طبقهبندی را انجام میدهد .در نتيجه میتوان از اين
روش برای پروتئينهای کشف نشده استفاده کرده و آنها را طبقهبندی
کرد.
روش طبقهبندی ذکر شده بر روی دادههای قسمت قبل اعمال
گرديد .شكل 6نشان دهندهی نتايج طبقهبندی هر يک از ويژگیهای
جدول  2برای کالسهای تاخوردگی مختلف پروتئينها است .همانطور
که در شكلها مشخص است نتايج حاصله از هر يک از ويژگیها با
تاخوردگی مفيد واقع شود .چرا که ممكن است نتايج حاصل از يک
ويژگی در يک طبقه نتيجه ضعيفی داشته باشد ولی ويژگی ديگر در
همان طبقه نتيجه قابل قبولی را ارائه دهد .با استفاده از ترکيب اطالعات
Correct Classification Rate
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ويژگی ديگر متفاوت است .که اين امر میتواند در تشخيص يک نوع
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نتيجه طبقهبندی Predicted secondary structure

نتيجه طبقهبندی )Pseude amino acid (𝜆=4

نتيجه طبقهبندی )Pseude amino acid (𝜆=1

نتيجه طبقهبندی )Pseude amino acid (𝜆=14

نتيجه طبقهبندی )Pseude amino acid (𝜆=30

نتيجه طبقهبندیPSSM

شكل :6نتايج طبقهبندی ويژگیها با استفاده از روش DBSCAN
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نتيجه طبقهبندی Polarity

نتيجه طبقهبندی Polarizability
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نتيجه طبقهبندی Hydrophobicity

نتيجه طبقهبندی Normalized van der waals volume
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