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Resumo

O objetivo do presente trabalho é a ádenÉIHcação de s sfemas d nárrzácos ./íná-
fos, nos quais o tempo é considerado discreto e à escala de valores discreta
e finita. Estes sistemas modelam adequadamente a evolução temporal dos
graus de ativação dos genes numa rede de expressão gênica (REG). Os ge-
nes que integram uma rede deste tipo são segmentos de DNA que codificam
proteínas específicas. A expressão gênlca consiste de dois passos: i) transcrição
da informação codificada no -D7VH em moléculas de RNA e ii) f7'adução da in-
formação codificada no mRIVJ (um dos tipos de RNA sintetizados no passo
anterior) em uma seqüência definida de ameno ácidos de uma proteáha. As
proteínas produzidas, como conseqüência da expressão gênica, formam com-
plexos multiproteicos inter-atuantes os quais enviam sinais ao núcleo da célula
para mudar os padrões da expressão gênica. Assim, os genes formam uma
rede, que é chamada de expressão gênlca, na qual o grau de ativação (ou nível
de expressão) de cada gene depende dos níveis de expressão dele mesmo e de
outros genes em instantes anteriores, e de estímulos externos.

O estado de um sistema dinâmico finito num instante de tempo é definido pelo
valor de um vedor de variáveis chamadas de uar ágeis de estado, no caso de
uma REG, o nível de expressão de cada gene. O valor de uma variável de
estado num instante de tempo depende dos estados anteriores e de estímulos
externos em instantes anteriores. As transições de estado são definidas pela
/unção de transição do sistema, que é na verdade um vedor de funções cujas
componentes determinam as transições de cada variável de estado.

Foram realizadas a made/agem e s mu/anão do cic/o ce/zz/ar hipotético, a partir
de fatos conhecidos e conjecturas sobre a dinâmica desse fenómeno.

Para testar técnicas de identificação de sistemas, foi simulado também um
sistema mais simples, sem vínculo com fenârnenos biológicos. A partir de
amostras incompletas das transições de estado destas simulações, foi reali-
zada a idenllHcação do sistema dinâmico por técnicas de aprendizado com-
putacional. Tal identificação consiste em achar as componentes da função de
transição. Também foi efetuada a identificação com a aplicação de restrição
de ergue/ope dán(2mico (limite inferior e superior das dinâmicas). Finalmente,
ambos os sistemas identificados (com e sem restrição de envelope) foram simu-
lados e comparados com as respectivas simulações do sistema ideal, medindo-se
os erros de estima,ção.

Também foi desenvolvida uma técnica de geração automática de árvores de
classificação por multirresolução, a qual poderá vir a ser aplicada no futuro à
identificação de sistemas dinâmicos finitos.
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Capítulo l

Introdução

1.1 Motivação

Os cromossomos do núcleo de uma célula são estruturas auto-replicáveis que contém o

Z)]VH ácido desozi-rãóonucZéáco-, molécula que codiÊca a informação genética. O DNA

possui na sua seqüência de nucleotídeos --sub-unidade de DNA ou RNA um arranjo linear

de genes. Eles estão formados por sub-seqüências ordenadas de nucleotídeos e constituem

a unidade física e funcional fundamental da hereditariedade (Figuras 1.1 e 1.2). Os genes

possuem funções específicas e, para realiza-las, cada gene codifica um produto funcional

determinado, i.e., uma proteína ou uma molécula de RNA ácido ribonucléico--, que é

produzido quando ele é expresso. A atividade da célula é determinada por quais genes

estão sendo expressos ou não. As proteáhas são necessárias para a estrutura, função e

regulação das células do corpo, tecidos e órgãos, e cada proteína tem funções específicas.

Hormõnios, enzimas e anticorpos são exemplos de proteínas.

A expressão gênãca é o processo que faz que a informação codificada nos genes seja

convertida nas estruturas que estão presentes e amuam dentro da célula. Ela ocorre em

l



Introdução

CFI ramüsoín e

:Ba!;+ P;lira

CN.-\Ídixlbfe I'zlü}

Figura C omossomo (fonte: NHGRI, Nacional HI man Geltome Research Instituto)

dois passos (Figura 1.3): a) Iranscriç(ío da informação codificada em um gene, mediante

a síntese de moléculas de RNA, i.e., cópias dele que são enviadas para fora do núcleo
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Intron

Gene

B':tgu\a. \.2\ (gene (fonte: NHGRI, Nacional Human Genome Reseürch Instituto)

da célula, e b) tradução da informação codificada nos nucleotídeos do mRNA (RNA

mensageiro: um dos tipos de RNA produzidos na transcrição), mediante a síntese de uma

proteína, a qual está formada por uma seqüência perfeitamente definida de ameno ácidos.

O processo da expressão gênica é regulado por um complexo mecanismo de sinais

celulares (Figura 1.4). As proteínas, produzidas como conseqüência da expressão dos

genes, formam complexos multiproteicos inter-atuantes, que interagem com sinais externos

e, ao mesmo tempo, enviam sinais de realimentação ao núcleo da célula, os quais mudam

os padrões de expressão genica. Os genes e os produtos da expressão gênica formam

assim uma rede de transmissão de sinais que regula o funcionamento da célula. Esta rede

é chamada de rede de expressão gên ca (ou de regulação gênica), onde o grau de ativação

(ou nível de expressão) de cada gene depende dos níveis de expressão dele mesmo e de

outros genes em instantes anteriores, como também de estímulos externos.
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Os dados experimentais que se dispõe na atualidade para a medição da expressão

gênica são de dois tipos: nz'ueás de mR/VI e nz'ueás de profeáhas l31.

Os níveis de proteína constituem uma parte importante do funcionamento interno

da célula. Muitas interações na célula ocorrem completamente no nível das proteínas e a
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presença ou ausência de determinadas proteínas determinam a expressão ou não dos genes

no DNA. Mas, na prática, os níveis de proteína são muito mais difíceis de quantificar do

que os níveis de mRNA.

Podemos medir o nível de expressão de cada gene medindo quantas cópias de miNA

estão presentes na célula. A medição dos níveis de mRNA pode ser feita usando:

e Microarrays de cDNA

e Chips de oligonucleotídeos

. RT-PCR ("Reverso banscriptase Polymerase Chain Reaction")
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Análise Serial da Expressão Gênica (SABE: "Serial Analysis of Gene Expression" )

O método mais freqüentemente utilizado é o dos rrzácroarraZ/s de cZ)Ar]. Eles são ade-

quados para a análise de até 10.000 clones de cDNA "copy DNA"--. São formados por

uma lâmina de vidro sobre a qual se depositam, por impressão robótica de alta velocidade,

clones de cDNA num arranjo de pontos microscópicos -ou spofr- (Figura 1.5). Cada spot

contém muitas cópias de uma mesma seqüência de cDNA perfeitamente conhecida, que

representa um gene específico e servirá para medir seu nível de expressão.

DNA clorles tese reference

.,.,à=/«,:
reverte

tra rlscríptior]

label with
fluordyes

e nl lssloii

PCR aiTlplifícation
purificcatíon

., 3

e0 e e

Üeeeea060

0 a+0 0
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0 ''9 ê 0 ( Ç

eç aao

& e05+ C

q F lpo 9':;''
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to microarrcay

conlf)éter
ana lys is

Figura 1.5: Tecnologia de h/licroa.rray jll

Uma amostra do mRNA que se deseja analisar é extraída e retrotranscritai para cDNA.

Durante a retrotra.nscrição, marcam-sc os cDNAs que estão sendo sintetizados com um

l 'lYanscrição reverso: o processo de copiar em DNA a informação encontrada no RNA
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fiuoróforo2. Para evitar problemas de saturação, e por não podermos saber com exatidão

quantas cópias de cada cDNA'estão presentes em cada spot, usa-se uma referência contra

a qual se comparam os níveis de expressão de cada gene. Assim, paralelamente à extração

e tratamento do miNA da amostra, se extrai e se trata da mesma forma o miNA de

uma amostra de referência, só que neste caso se usa um marcador fluorescente distinto,

normalmente de outra cor. Os marcadores mais usados são Cy3 verde- e Cy5 -vermelho-

Misturam-se em quantidades iguais os dois cDNAs marcados e colocam-se em contato

com o cDNA do arras. Os cDNAs da mistura se unem ao spot que contenha a base

complementar, este processo é chamado de hÍbr dázação. O processo é competitivo: a

cada spot se unem mais ou menos cDNAs marcados de uma amostra ou de outra em

função da abundância relativa deles na mistura inicial. Depois da hibridização, se excita

o microarray com luz laser de dois tipos. Um digitalizador -"scanner"-- produz imagens

que medem os níveis dos dois tipos de fluorescência nos spots da lâmina. A combinação

destas imagens dá origem à imagem que será usada na análise. Nela, cada spot aparece

de uma cor ou de outra, dependendo se o gene representado se expressa mais em uma

amostra ou na outra. A razão das intensidades de fluorescência em cada spot indica a

abundância relativa da correspondente seqüência de DNA nas duas amostras de ácidos

nucleicos.

Para ter uma idéia do que esta expressão diferencial é capaz de medir, podemos dizer,

por exemplo, que os miNAs da amostra e da referência podem pertencer a uma célula

doente e a uma sadia, a células com dois tipos diferentes de câncer, a dois instantes de

tempo diferentes, etc

Anualmente, os níveis de miNA são usados na maior parte dos estudos que visam

ZGrupo de átomos necessários pata a produção de fiuorescêrlcia numa molécula
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inferir mecanismos de expressão a partir de medições experimentais na célula, principal-

mente, devido às tecnologias de expressão gênica de grande escala fazerem com que eles

sejam as variáveis importantes mais fáceis de medir l4, 5, 6, 71.

As anuais tecnologias possibilitam a obtenção de visões globais dos padrões de atividade

biomolecular que estão por trás de processos biológicos complexos, como a divisão e

diferenciação celular. Esta disponibilidade de dados permite pensar em desafios tais como:

a) inferência de relações funcionais importantes a partir destes dados, b) visualização

destes resultados usando ferramentas gráficas e c) projeto de experimentos e estratégias

de análise computacional, a fim de desvendar o significado dos dados de que se dispõe.

Os sistemas d námicos ./inifos ou FDS ("Finite Dinamical Systems") são adequados

para modelar uma rede de expressão gênica. Neste modelo o nível de expressão de cada

gene é representado pelo valor de uma oaríáue/ de estado. O estado de um FDS é definido

pelo valor num dado instante de todas as variáveis de estado. O valor de uma variável

de estado num instante de tempo depende dos estados anteriores e de estímulos externos

anteriores, através de uma função que representa os mecanismos de regulação gênica

descritos anteriormente. Cada uma destas funções é uma componente de um vedor de

funções chamado de /urzção de fransíção, a qual define a transição de um estado do FDS

para o seguinte.

A {deritlHcação de um sistema dinâmico finito consiste em encontrar as componentes

da função de transição a partir de amostras dos estados do sistema. Enquanto a medição

de muitas variáveis pode permitir a obtenção de um modelo mais excito, a complexidade

do modelo (e a dificuldade para acha-lo) aumenta exponencialmente com o número de

variáveis. A teoria de Aprendizado Computacional (quc se aplica para a identificação)
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explica que quanto maior for o número de variáveis necessárias mais difícil é a tarefa

da modelagem=porque o tamanho do espaço de busca, (número de modelos possíveis)

aumenta exponencialmente com o número de parâmetros do modelo. Com a diminuição

do tamanho do espaço dos modelos plausíveis, mediante a aplicação de restrições adicio-

nais, procura-se simplificar consideravelmente a busca do melhor modelo. A restrição do

modelo pelo uso de informação prévia acerca do que é biologicamente conhecido ou possível

é, provavelmente, uma das mais importantes estratégias de que se dispõe para lidar com

o problema de dimensionalidade, que surge como conseqüência do grande número de

variáveis envolvidas e das múltiplas dependências funcionais possíveis entre estas.

1.2 Metodologia Adotada

A metodologia adorada é orientada ao desenvolvimento de técnicas de identificação de

sistemas dinâmicos finitos. Tal identificação consiste na determinação das funções com-

ponentes da função de transição do FDS, a partir de amostras de seus estados.

A teoria de Aprendizado Computacional ("Machine Learning") l81 estabelece uma

fundamentação teórica e metodológica para o aprendizado de funções partindo de exem-

plos que as amostram. Dado um conjunto de entradas e as correspondentes saídas de

uma função, usado como exemplos de treinamento, um algoritmo de aprendizado produz

uma estimativa da função @ (Figura 1.6). A Figura 1.7 mostra com mais detalhe este

processo. No passo 1, colete de amostras, é criada uma tabela de freqüências de cada

saída para cada entrada presente nas amostras de treinamento. No passo 2, para cada

entrada encontrada nas amostras se decide pela saída mais freqüente gerando-se assim

uma tabela de decisão. A partir desta tabela, no passo 3, a função @ é estimada mediante
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Figura 1.7: Etapas do Aprendizado Clomputacional

O uso de algoritmos de rnánãmãzaçâo de funções permite encontrar expressões equiva-

lentes mais simples, facilitando a manipulação das mesmas e reduzindo a quantidade de

memória e o tempo de processamento requeridos l9, 10, 11l. O algoritmo ISI j121 ("In-

cremental Splitting of Intervals"), além de cumprir satisfatoriamente com esta função,

também realiza a tarefa de gerzera/ázação, que consiste em atribuir valores de saída para
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aquelas combinações das variáveis de entrada para as quais não se dispõe de exemplos nos

dados de treinamento.

Clom referência aos erros cometidos, o modelo de aprendizado PAC ("Probably Ap-

proximately Correct") estipula que o erro cometido no aprendizado pode ser reduzido a

um valor tão pequeno como se deseje, com uma probabilidade tão próxima de l (um)

quanto se deseje, se a amostra de treinamento contém um número suficientemente grande

de exemplos j13, 14, 15, 161

Para efetuar a identificação por aprendizado das funções de transição deve escolher-se

uma representação matemática que sda adequada. Nós utilizamos os Sistemas .Dín(ímÍcos

f'anitos ou FDS ( "Finite Dinamical Systems") que podem manipulam convenientemente os

dados reais provenientes de medições experimentais (por exemplo, imagens de microarray)

constituídos por valores discretos que representam os níveis de expressão dos genes em

diferentes instantes de tempo. A evolução temporal de um FDS está dada por transições

de estado. O valor do próximo estado de cada variável de estado é uma função, que é

uma componente da /unção de transição, do valor das entradas e das variáveis de estado

nos instantes anteriores. A cada transição de estados corresponde também uma saída, em

que o valor de cada variável de saída é também uma função das variáveis de entrada e

de estado. Num sistema Zãure de entradas o estado anual depende só dos estados anteri-

ores. Se a função de transição está definida sobre um reticulado finito, o sistema é um

Sistema Z)ãnámáco p'ánÍÉo de Ret cu/aços ou FLDS ("Finite Lattice Dinamical System").

Nesta representação, as componentes da função de transição são operadores de reZÍcuZa-

dos, representados pelo conjunto de suas bases, que são coleções minimais de intervalos

maximais j171. A estrutura de ieticulados de um FLDS é importante para representar as

componentes da função de transição na forma gerada pelo algoritmo ISI (coleção minimal
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de intervalos maximais) usado no processo de aprendizado na generalização e minimização.

As técnicas de identificação foram estudadas num caso simples, partindo de um sistema

dinâmico finito de reticulados. Tal sistema foi simulado e, usando amostras incompletas

das transições de estado, foi efetuada a ádentlWcação do sistema por aprendizado compu-

tacional. A identificação do FLDS consiste na aplicação de um a/goriÉmo de idenflWcação,

o qual a partir da amostras das dinâmicas de um sistema, fornece uma boa aproximação

das componentes da função de transição na forma das bases dos operadores corresponden-

tes. A identificação foi feita com e sem a aplicação da restrição de ande/ope dinâmico, que

impõe limites inferiores e superiores para as dinâmicas do sistema. Posteriormente, foi

avaliada a qualidade da identificação medindo a distância entre as dinâmicas do sistema

original (ideal) e o identificado. A comparação dos erros cometidos na identificação com

e sem a aplicação da restrição de ergue/ope dinómáco mostrou que este tipo de restrições

pode ser benéfica para a melhora da precisão da identificação nos casos em que se dispõe

de um pequeno número de amostras.

Com o objetivo de desenvolver técnicas de modelagem da informação conhecida a

priori acerca de um sistema, foi efetuada a modelagem e s mu/anão de um ciclo celular

hipotético como um sistema dinâmico finito de reticulados. Ele conseguiu representar ade-

quadamente as suposições prévias acerca do seu comportamento dinâmico. Vemos assim,

que os FLDS constituem um modelo hipotético que é capaz de incorporar características

do sistema real.

Pode apreciar-se a utilidade deste tipo de técnicas de modelagem, simulação e identi-

ficação usadas interativamente, da seguinte maneira. Um modelo pode ser criado baseado

em conhecimento prévio do sistema real. Simulando este sistema podem inferir-se novas
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características sobre a lógica e os mecanismos que regem a sua dinâmica, assim como, pode

obter-se informação que permita aperfeiçoar o modelo e simula-lo novamente. Cromo con-

sequência desta interação sucessiva com o simulador, vai-se aumentando a compreensão

e a informação que se possui sobre o funcionamento do sistema dinâmico. Quando o

modelo resulte satisfat(brio, ele pode ser flexibilizado criando um envelope dinâmico, que

represente um limite inferior e superior para as dinâmicas do sistema, para então efetuar

a identificação, a partir de amostras do sistema real, restrita a este envelope dinâmico.

Assim, esta técnica permite a integração de conhecimento prévio à informação presente

nos dados reais, o que é muito importante quando o número de amostras disponíveis é es-

casso comparado com o necessário para obter uma boa precisão na identificação, situação

que é muito freqüente na prática.

1.3 Estrutura da l)issertação

1.3.1 Conteúdo

No (capítulo 2, Representação em Reticulados, se apresentam os conceitos básicos

de álgebra de reticulados, álgebra booleana e representação canónica de operadores.

Apresentamos lá a estrutura algébrica sobre a qual é feita a modelagem, simulação e

identificação de sistemas dinâmicos finitos.

e No Capítulo 3, Sistemas Dinâmicos Finitos, se apresentam os sistemas dinâmicos

finitos, sistemas livres e sistemas dinâmicos finitos de reticulados (FLDS: "Finite Lat-

tice Dynamical Systems"), sistemas Booleanos e se dá a decomposição da função de

transição num vetou de operadores de reticulados representado pelo conjunto de suas
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bases. Se dá um exemplo de um sistema dinâmico Booleano simples, e de sua simulação.

Se apresentam a modelagem e sãmu/açães realizadas correspondentes a um các/o ce/u/ar

hipotético que representa características específicas de sistemas biológicos. Elas foram

efetuadas em valores binários e em 5 níveis. Apresenta-se uma descrição do compor-

tamento obtido do ciclo celular e mostra-se um resumo das simulações efetuadas em

diversos experimentou.

e No Capítulo 4, Identificação de Sistemas Livres, apresenta-se os fundamentos da

teoria de aprendizado computacional, base teórica da identificação de sistemas efetu-

ada. E descrito o algoritmo ISI de particionamento sucessivo de intervalos, utilizado no

aprendizado. Descreve-se a metodologia da identificação definindo-se os conceitos de

CLlgoritmo de aprendizado, aTnostrü de treinamento, junção de perda, erro e aprendizado

.l)y a. São apresentados exemplos da identificação de sistemas e da avaliação dos erros

cometidos.

e No Capítulo 5, Identificação com Restrição de Envelope, apresenta-se o con-

ceito de resfráção de enueZope d námãco e a sua aplicação na melhora da precisão na

identificação de sistemas dinâmicos finitos. Mostra-se resultados experimentais que

exemplificam o seu potencial.

e No Capítulo 6, Conclusão, discute-se os resultados obtidos referentes à modelagem e

simulação do ciclo celular e identificação de sistemas dinâmicos com aplicação de res-

trição de envelope dinâmico. Discute-se a utilidade destas técnicas, possíveis aplicações

e futuras linhas de pesquisa.

e O Apêndice A, Modelo Binário do Ciclo Celular, apresenta a arquitetura do ciclo

celular binário e a definição completa das funções de transição e realimentação.
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e O Apêndice B, Modelo em Níveis de Cinza do Ciclo Celular, apresenta a arqui-

tetura do ciclo celular em cinco níveis de intensidade e a definição completa das funções

dp trnnqi.'3n n rpnli«.nntnpãnYWV w x vwJLxxxxv 4 R uwYWV «

e No Apêndice CI, Arvores de C]assificação por ]\Clultirresolução apresenta-se a téc-

nica desenvolvida para a geração automática de árvores de classificação por multirreso-

lução, os resultados experimentais obtidos, e discute-se sua utilidade como técnica de

aprendizado, a qua] é também factíve] de ser utilizada para a identiíicacão de sistemas

dinâmicos finitos.

1.3.2 Contribuição

As contribuições do presente trabalho encontram-se nos Capítulos 3, 4 e 5 e nos Apên-

dices A, B e CI, e consistem na modelagem e simulação de ciclo celular, identiâcação de

sistemas dinâmicos finitos de reticulados, aplicação de restrição de envelope dinâmico, e

a técnica de geração automática de árvores de classificação por multirresolução.





Capítulo 2

1{,epresentação em Reticulados

2.1 Algebra de Reticulados
.P

Dado um conjunto -L, uma relação binária 5; em Z é chamada de uma relação de ordem

parcáaZ se ela é

B Re$e=iua,: Nz ç: L, x '$ =

B .4ntÍ-simétrica. Vz, g/ C .L, se z$3/ e g/ 5; z, então z = g/

e TransÍfáua. 'qac. u, z ç: L, se z$Z/ e g/ 5; z, então z $ z

Dizemos que (.L, 5;), ou simplesmente -L, é um corÜz&nfo rareia/mente ordenado ou posei

( "partially ordered set") j181.

Dados a, ó c .L e X Ç -L, dizemos que b é um /ámãtanfe superior de X, se para todo

f C X temos que # $ b e que a é um / máfante ãr+/eráor de X, se para todo z C X, te

que a 5; z

mos

O szzpremo de X em .L, se existir, é o menor limitante superior de X, em outras

palavras, um limitante superior z de X, tal que z $ u, para qualquer outro limitante

17
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superior u de X

O lílzámo de X em Z,, se existir, é o maior limitante inferior de X

Pela anel-simetria de 5;, o supremo e o ínfimo de X em (-L, 5;) são únicos, sempre que

existem.

O supremo e o ínfimo de dois elementos n e Z/ de -L, se existem, são denotados respec-

tivamente por z Vy e z AZ/. O supremo de X em L é denotado por VX enquanto o ínfimo

de X em .L por /\X

Se VX C X, então VX é dito ser o e/emerzto mázãrno de X. Reciprocamente, se

/\X C X, então /\X é o e/ementa míhámo de X

Um elemento de um posei é dito mÍnãmaZ (maràmaJ) se nenhum outro elemento do

posei é menor (maior) do que ele.

Um subconjunto X de um posei Z é dito um nferua/o /ecAado de .L se e somente se

existem dois elementos a e b em Z, tais que, pata todo z C .L,

a < z < b .+:> z C X.

Tal intervalo fechado é denotado por la, ól e chamamos a e b, respectivamente, os seus

e=trevrtos es q'u,fardo e direito.

O conjunto de intervalos em L, com a relação de ordem parcial $, definida por

la, ól 5; la', ó'l o a' $ a e Z, $ b'

constitui um posei.
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Dizemos que um posei Z é um reZicu/

de Z tem um ínfimo e um supremo em L.

Os Zãmàtanfes un uez'sais de um reticulado completo -L são o maior e/ementa / e o

merzor e/ementa O, satisfazindo O 5; z 5; / para todo z c .L.

A existência e unicidade deles segue das igualdades / = V.Z., e O = /\.L.

Um reticulado J, é dito dáslrãbufàuo se para quaisquer três elementos a,b,c C Z, as

propriedades distribuitivas

ado como/efo se todo subconjunto não vazio]f

19

«A (Z,V') Z,) V (« A c)

« V (Z, A c) V Z,) A (« V .)

(2.1)

(2.2)

valeml caso contrario é dito não dásir Z)zz lado.

Sejam a, ó C ]., tais que a $ b. O mapeamenbo À.,ó de -L em {0, 1]. dado por

À.,.(«) 1 0 z C la, ÓI, Vz C .L,

é chamado operador óinárÍo sup-gerador.

Sqa P(-L) o conjunto das partes de .L, seja .rali, P(-L)j o conjunto de funções de .L

em P(.L) e seja @ um mapeamento (também chamado operador de retãcuZado) definido

sobre L. O núc/eo ou cerne/ K(«') de d' é a função em F'unl-L, P(Z)j dada por j171

Ã' (@) (g/) {z C : g/ $ d'(z)}, VZ/ C .L
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Seja Maz(L) o conjunto de elementos maximais do poset -L. Dizemos que o posei .L

tem um ergue/ope magana/ se, para todo z C L, existe Z/ C Maz(-L) tal que z $ g/. Todo

posei finito -L tem um envelope maximal Maz(.L).

A base -B(@) do operador de refácu/aços @ é a função dada por

B(@) (y) w«({l«, ól : 1«, z,l ç -K(@)(z/)}), WUC L

Seja -L um reticulado finito e @ um operador definido sobre -L, então

@(«) vtz/ c -L : v{,X.,.(.) : 1«, ól c B(Ú)(z/)}}

para todo z C -L, e @ é dito de ter uma decomposição minimal por um conjunto de

operadores binários sup-geradores.

2.2 Funções Booleanas

2.2.1 Algebra Booleana
J

Uma álgebra Booleana consiste de um conjunto de elementos -B, junto com duas operações

binárias {e} e {+} e uma operação unária {í}, tais que são válidos os seguintes axiomas l9,

10, i2l:

1. 0 conjunto -B contém pelo menos dois elementos a, b tais que a # ó

2. Fechamento: Para cada a. b em .B.
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a. a + b está em .B

b. a e b está em .B

3. leis comutafãuas: Para cada a, b em .B,

a. a+b= b+a

b. a e b :: Z) e a

4. .Leis assou atadas: Para cada a, b, c em .B,

,. (. + z,) + . « + (b + .)

b. (« . z,) . . « . (z,. .)

. Idebtiãa,des .

a. Existe um elemento identida

a + 0 :: a para cada a em B.

b. Existe um elemento identida

a e 1 :: a para cada a em B.

. /,eãs dÍstributiuas: Para cada a, b, c em .B,

a. « + (Z, . .) (« + .:)

b. « . (z, + ') + (« . .)

C'omp/emenfo: Para cada a em .B

a) tal que

a. a + ã ::

5

de com

de com

6

7 existe um elemento ã em .Br

l

2]
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b. Qeã :: 0

Outras propriedades algébricas

Teorema de /dempotêncÍa:

a. a + a :: a

b. a e ct := a

Tnnrnm si Hn /mala/oíPÂn.wywv'

8

9

aa

a

10

11

'lboremas de -S'ámp/+/ícação:

a. a . b + « . Zi (a + b) . (« + Z;)

b. « + « . ó « . (« + z,)

c. («+ã) . b «. b, (a . i;) + b

Leis de De-Moryan:

a. (« + Z,+ .+ . . .)

b. (« . b . . . ...)

Exemplo de álgebra Booleana: O conjunto B = {0, 1} com as operações e, + e i,

definidas na seguinte tabela, é uma álgebra Booleana:



2.2 Funções Booleanas 23

Tabela 2.1: Definição das operações +, + e í em B {o,l}

2.2.2 Algebras Booleanas como Reticulados

Uma álgebra booleana é um caso particular de reticulado com as seguintes propriedades.

Em um reticulado l-L, V, /\l, o complemento de um elemento a C L é um elemento b

tal que

CL r.. b -- O e CL \./ b

Um reticulado l.t, V, AI é dito como/emendado se para cada elemento a C 1, existe um

complemento Z) C .L. Em um ieticulado IZ,, V, AI distributivo, os complementos são únicos

quando eles existem.

Uma á/geóra óoo/Cana ou reficzzZado boo/Cano é um reticulado distributivo e comple.

meneado.

2.2.3 Expressões IBooleanas

Sejam ai, a2, ..., a. variáveis que tomam valor em B. Uma expressão Booleana é qualquer

expressão construída a partir destas variáveis aplicando-se um número finito de vezes as

operações +, e e ie as constantes em B j121.

a Ó   a e b ã
0 0 0 0 l
0 l l () l
l 0 l 0 0

l l l l 0
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Exemplos de expressões Booleanas

Nas seguintes expressões o operador produto foi omitido

ai@ + a: (® + a:@) , ãia2 + aia2 + aia2ãã) a2 'F aia3

Duas expressões Booleanas são equivalentes se e somente se uma delas pode ser dedu-

zida da outra através da aplicação das leis ou teoremas da álgebra Booleana. A simpli-

ficação de expressões é a obtenção de uma expressão equivalente com menor número de

produtos envolvendo um número menor de literais (variáveis ou o seu complemento).

2.2.4 Forma Canónica de Expressões Booleanas

Um produto em que aparecem n variáveis, no qual a aparece se, e somente se, o seu

complemento ã não aparece, é denominado produto cantinico (ou mínfermo). Analoga-

mente, uma soma na qual a aparece se, e somente se, o seu complemento ã não aparece

é denominada soma carzónãca (ou maztermo) j191.

Qualquer função canónica pode ser expressa em termos de soma de produtos canónicos

l/arma norma/ di©unfàua ou .F]VZ)) ou em termos de produto de somas canónicas (/arma

normal conjuntiva ou FNC)

Exemplos

e ãiã2ã3 + ãiã2a3 + aiã2ã3 + aiã2a3 + ata2ã3 soma de produtos cav\únicos (FND)
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. (a: +®+ «;)(a: +®+ ©)(©'+@+®) produto de somas cc.vtânicas (FNC)

2.2.5 F\lnções Booleanas

Uma função Booleana é uma função de n variáveis de {0, 1J" em {0, 1}. Essas n variáveis,

decotadas por zi, z2, . . . , z., são denominadas variáveis Booleanas j191.

Representação Cúbica de uma Função Booleana

As seqüências de n "bits", correspondentes a todas as possíveis combinações de valores

que as n variáveis de uma função Booleana podem tomar, podem ser representadas por

pontos no n-espaço. A coleção de todos os 2" pontos possíveis formam os vértices de um

n-chão.

Dizemos que um k-cubo tem dimensão k. Dado um conjunto V de vértices de um n-

cubo, dizemos que um k-kubo formado pelos vértices de V é rnazãrrza/ se não existe outro

cubo de dimensão maior também formado por vértices de y e que contenha o Ã;-cubo

A representação czíbãca de uma função Booleana de n variáveis consiste do conjunto

de vértices do n-chão que correspondem aos mintermos de f.

A represerztação ctíóíca m nãmczZ de uma função Booleana de íz variáveis consiste do

conjunto de todos os cubos maximais formados por vértices do n-cubo que correspondem

aos seus mintermos.

O n-cubo forma uma estrutura de reticulado Booleano. Portanto, podemos associar a

um cubo a noção de ãnÉerua/o, cujo extremo esquerdo e direito são respectivamente o menor

e o maior elemento do cubo. A dámerzsão de um intervalo IA,Bj, denotado dám(IA,BI), é
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definida como a dimensão do cubo associado a ele, que é também equivalente a ll-all -- ll.4 l

onde ll.4ll representa o número de bits iguais a l em .4.

Uma expressão Booleana é considerada uma expressão mínímaZ se:

1. não existe nenhuma outra expressão equivalente com um número men

com menor número de variáveis.

or de termos

e

2 não existe nenhuma outra expressão equivalente com igual número de termos masS e l r



Capítulo 3

Sistemas Dinâmicos Finitos
+

/

3.1 Sistemas Dinâmicos Finitos de Reticulados

Sejam X, Z./ e y conjuntos finitos, -N um inteiro positivo, é e @ mapeamentos de Xw+i x

Uw+i eml.$. Um Sistema Z){námãco f'ãnÍfo ou r'z),s' (Finite Dinamical System) s(Ó) é

dado por, para todo t ? N,

It + il álf - il,
q

):«it - X'l, ultl, . . . , ult - JVI)

%Íf] - @(j]t], . XI, ultl:
E

, «it - x'l)

onde zltl C X, ultl € t/, e Z/ltl C y para todo t 2 0. Os mapeamentos @ e @ são

chamados respectivamente, /unção de fransíção e /urzção de saída. As variáveis t, z, ue

Z/ são chamadas tempo d screÉo, estado, eDiTada e saz'da, respectivamente. O conjunto X

é chamado espaço de estados e .M memzórÍa do sistema l21.

Na prática podemos ter funções de transição e saída que dependam de um número

diferente de estados e entradas passadas; no entanto, para manter a notação simples, as

27
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escrevemos dependendo dos ./V + l estados e entradas mais recentes.

Os sistemas definidos como acima são invariantes por .translação de tempo, isto é, a

função de transição é a mesma para todo tempo discreto t.

A Figura 3.1 mostra uma representação gráfica de um sistema dinâmico finito (FDS)

de memória .M:

a'(xlt- x'l xltl, ult wl, . . . , ulfl.
xlt+ll

©(xlt - .Vl: xltl,ulf-.VI urt i

Figura 3.1: Sistema Dinâmico Finito de Memória .M (extraído de ]2])

Um sistema dinâmico finito pode ser representado equivalentemente por

«it + il - p(«ltl, «ltl)

/ltl e(Zltl, ultl)

onde zltl C XN+l e ulfl C UJv+i. ü, L

Se não existe entrada (ou, equivalentemente, se temos uma entrada constante) e eé

F '' ?.,--b $

\
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a função identidade- chamamos o sistema @ dado por, para todo t 2 0 ,

0
«lt+lj

$
lfl ltl

um sásÉema Záure. A seqüência zl01, zjll, . . . , zltl, . . . é chamada uma dázzám ca (ou órbita)

do sistema @.

Se o espaço de estados X é um reticulado finito, então o sistema dinâmico finito livre

pode ser representado pela base da função de transição e é chamado Sistema .Dinâmico

F'anito de Ref cu/aços (FLDS: Finite Lattice Dynamical System) / ure de erztradas. Em

particular, se X é dado pelo produto Cartesiano de cadeias finitas (i.e., conjuntos com-

pletamente ordenados finitos) K, ou seja, X = ./(", então a função de transição Ó pode

ser decomposta num vedor de n funções de transição, com componentes @j de X em K'

Dado que @j é um operador de reticulados, ele tem uma base e uma correspondente repre-

sentação canónica. Assim, a função de transição Ó pode ser representada pelo conjunto

de basesÍB(@.j) : j cÍ1,2,. ..,nl}

Dizemos que um FLDS é Boo/Cano se K = {0, 1} e X é o conjunto de vetores binários

de comprimento n. Num FLDS Booleano, cada função de transição é uma função Boole-

ana

A arqu teÉura de um sistema dinâmico finito indica as dependências mais relevantes

entre as variáveis (genes) em tempo e espaço, ou seja, o valor de quais variáveis (nível de

expressão dos genes) e em quais instantes de tempo influem mais fortemente no valor de

cada variável do sistema.
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Nas simulações de sistemas .dinâmicos finitos de reticulados realizadas no presente

trabalho foi utilizado o Sámu/apor para Redes de Expressão Cénica SG.E.V ("Simulador

for Gene Expression Networks") desenvolvido pelo Professor do IME - USP Dr. Marco

Damas Gubitoso 1201 no contexto do projeto CABE ("Clooperation for Analysis of Gene

Expression") .

3.2 Um Sistema Booleano Simples

Consideramos um FLDS Booleano S(a') em X = {0, 11S. Um estado deste sistema é um

elemento z C X. Cada componente zj, .j C {1,2,3,4,5}, do estado depende dos seus

estados passados e anual como assim também dos estados passados e anual de dois outros

componentes. Cada componente tem um comportamento cíclico, isto é, ele toma o valor

l somente se o seu valor num certo número de instantes imediatamente anteriores foi 0.

Além disso, outros dois elementos podem interagir sobre ele, de modo a aumentar o seu

ciclo. A rede de interação tem uma arquitetura em forma de estrela (Figura 3.2).

zl

Z5

Z4 Z3

Figura 3.2: Arquitetura do Sistema

As seguintes regras definem a função de transição dos componentes do sistema

. O componente zi toma o valor l se: (a) o seu valor no estado atual é 0 (isto significa
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que antes de tomar o valor l ele necessariamente toma o valor 0) e (b) existe pelo

menos um l nos três últimos instantes dos componentes z3 e z4, ou o valor dos

componentes za e z4 foi 0 nos últimos cinco instantes.

e O componente z2 toma o valor l se: (a) o seu valor nos dois últimos instantes foi 0

(isto significa que antes de tomar o valor l ele necessariamente toma o valor 0 pelo

menos em dois instantes prévios) e (b) existe pelo menos um l nos componentes z4

ou zs nos últimos três instantes, ou ambos os componentes foram 0 nos últimos 6

instantes.

e O componente z3 toma o valor l se: (a) o seu valor nos últimos três instantes foi

0 (isto significa que antes de tomar o valor l ele necessariamente toma o valor 0

pelo menos nos três instantes prévios) e (b) existem pelo menos dois l nos últimos

5 instantes do componente zi, ou pelo menos um l nos últimos 3 instantes do

componente zs, ou o componente zs foi zero nos últimos cinco instantes.

e O componente z4 toma o valor l se (a) o seu valor nos últimos quatro instantes foi

0 (isto significa que antes de tomar o valor l ele necessariamente toma o valor 0

pelo menos em quatro instantes precedentes) e (b) igual que o componente içi, mas

com relação aos componentes zi e z2, ou os último quatro instantes de ambos os

componentes foram 0.

. O componente zs toma o valor l se (a) o seu valor nos últimos cinco instantes foi 0

listo significa que antes de tomar o valor l ele necessariamente torna o valor 0 em

pelo menos os cinco instantes precedentes) e (b) existe pelo menos um l nos últimos

quatro instantes dos componentes n2 e n3, ou um deles é 0 nos últimos 6 instantes.
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Estas regras podem ser formuladas mediantes funções Booleanas.

A Figura 3.3 mostra a simulação do sistema para as duas condições iniciais. Depois

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Figura 3.3: Dois Resultados da Simulação

de alguns instantes, o sistema entra num ciclo limite, ou seja, um conjunto de vetores de

estado que são repetidos ciclicamente. Na primeira simulação (esquerda) o sistema entra

no ciclo limite no instante 9, enquanto na segunda (direita) ele entra no instante 60.

3.3 Simulação de Ciclo Celular

Dada a complexidade das redes biológicas, a modelagem, simulação e visualização são

ferramentas importantes para o entendimento do comportamento dinâmico dos sistemas

e para comparar os resultados da modelagem matemática com os dados experimentais.

Da simulação de modelos ideais podem discernir-se características dinâmicas que levem a

uma maior compreensão teórica das redes genéticas.

A modelagem baseada em conhecimento biológico prévio pode ser utilizada para es-

tabelecer restrições que melhorem a qualidade da identificação de sistemas dinâmicos a

partir de dados leais.
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No desenvolvimento deste tipo de técnicas, foi modelada e simulada a dinâmica de

controle da rede de expressão gênica correspondente a um ciclo celular hipotético. A

modelagem das interações entre todos os genes da rede foi feita de maneira de obter um

sistema que se comporte de forma similar às hipóteses sobre o comportamento biológico

no referente a robustez, flexibilidade, adaptabilidade, etc..

Para realizar as simulações da dinâmica do sistema foi necessário estudar os princípios

de funcionamento e forma de uso do Simu]ador para Redes de Expressão Gênica .SG.E]V.

'$ámu/atar /or Gene .EzpressÍon JVefworks" 1201. As dificuldades encontradas no uso do

simulador foram consideradas na melhora do projeto deste.

O ciclo celular foi modelado como um sistema dinâmico finito de reticulados. Numa

primeira etapa, o sistema foi modelado com valores binários, e posteriormente ele foi

modelado com funções multivaloradas, podendo seus elementos assumir cinco valores ou

níveis de cinza: -2, -1, 0, 1, 2 (Seções A.2 e B.2).

Isto foi feito para explorar as diferenças de complexidade entre o sistema multivalorado

e o sistema binário e averiguar quanto podemos aprender sobre um sistema multivalorado

a partir do estudo (modelagem) de um sistema binário. Conseguimos produzir padrões

de sinal muito semelhantes nos modelos binário e multivalorado ao procurar modelar de.

terminadas características da dinâmina do sistema. Do ponto de vista de identificação de

sistemas, é conveniente escolher o sistema mais simples que seja suficiente para descrever

o fenómeno de interesse. Essa complexidade, diretamente relacionada ao número de tra-

jetórias possíveis do sistema, afeta diretamente os erros de estimação. Quanto menor a

complexidade dos sistemas considerados, menores tendem a ser os erros de estimação de

parâmetros dos sistemas (a partir de trajetórias observadas).
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A modelagem para sistemas multivalorados (níveis de cinza) engloba uma dificuldade

adicional decorrente do maior número de graus de liberdade. Neste processo, foi sugerida

uma mudança na especificação da entrada do simulador, dado que a representação ante.

dormente utilizada (árvore de intervalos) tinha uma complexidade da ordem de 5", onde

n é o número de argumentos da função considerada.
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3.3.1 Descrição do comportamento do ciclo celular modelado

Cell Cvcle Model

.~ \ /i ylfP\

..n l

P \ \
w2\ \.«gp-\

x6Õ\> Forward Signal
-- ' --» Feedback to P
- - - » Feedback to previous layer '\.sx6fB...-''/' x6

Figura 3.4: Diagrama da Arquitetura do Ciclo Celular

O ciclo consta de seis etapas na sua parte principal, representadas pela expressão das

camadas de genes: P, u, w, a, 3/ e z, e de uma etapa prévia ou de excitação, constituída

pela camada de genes u que recebem o estímulo externo l (Figura 3.4).

No funcionamento normal do sistema, um sinal externo / excita os genes u, e eles se

expressam quando o estímulo resulta suficiente e existe a quantidade de substância ne-

cessária, o que é indicado no modelo por determinados valores gerados aleatoriamente que

debem superar determinados limiares. Os sinais provenientes dos genes u são integrados
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em P e, em condições favoráveis, este gene se expressa iniciando um ciclo celular. O sinal

vai se propagando pelas camadas seguintes de genes e o sistema tende a impedir que um

novo ciclo celular seja realizado enquanto não termine o atual.

A expressão de cada um dos genes u depende da intensidade do estímulo externo / e

da existência de uüa quantidade de substância necessária, o que é indicado por um valor

positivo N associado a esse gene. Este valor é dado para cada gene ui, l 5; ã .$ 5, por três

valores aleatórios: nii, no e ní3 que devem superar três limiares: tit, ti2 e fi3 (Seções A.2.1

e B.2.1). Estas e as demais funções de transição e realimentação estão especificadas nos

apêndices.

Os sinais provenientes da camada de genes u são integrados em P dando como re-

sultado o sinal FP. O ciclo celular se inicia com a expressão do gene P. O valor desta

expressão depende da intensidade de F'P e das real tentações que P recebe das camadas

posteriores de genes (Seções A.2.2 e B.2.2). Se existe sinal se propagando pelas camadas

posteriores ao gene P, será necessária uma intensidade maior de FP para atingir um nível

de expressão em P. A intensidade requerida para a expressão de P quando um sinal já

está se propagando pelas camadas posteriores depende do lugar no ciclo em que aquele

sinal está. A maior intensidade requerida ocorre quando o sinal estiver atravessando a

camada z. Será algo menor quando se encontra em w ou Z/, menor ainda quando estiver

em u ou z. O menor valor de intensidade requerida para a expressão de P será quando

não exista sinal algum se propagando pelas camadas posteriores.

Cada gene das camadas seguintes se expressa dependendo da excitação que recebe e

das realimentações que chegam a ele da camada seguinte. Quando um destes genes se

expressa, envia também um sinal de realimentação para P e outro para a camada anterior
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de genes que torna mais difícil a expressão dos genes prévios por algum tempo. Mesmo

assim.;se eles forem excitados com um sinal muito forte podem se expressar.

As Figuras 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 (Modelo Binário) e as Figuras 3.9 e 3.10 (Modelo em

Níveis de Cinza), mostram o comportamento do ciclo celular excitado por um sinal F'P

periódico de freqüência crescente. Quando o período de /'P é maior ou igual ao período

do ciclo celular, o sistema tem o seu funcionamento normal (Figuras 3.5, 3.6, 3.9 e 3.10).

Quando o período (decrescente) de FP é menor que o período do ciclo celular, o sistema

tenta rejeitar o sinal excessivo e manter o seu período natural, até que um sinal muito

forte em freqüência ou amplitude (caso níveis de cinza) consegue vencer a resistência do

sistema dada pelas realimentações entre camadas e as realimentações pala o primeiro gene

do ciclo.
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(a) Sinais representativos a través do Ciclo Celular

35

0 5 10 15 20 25 30 35

(b) Comportamento do sistema.

Figura. 3.5: FP = Oscilador de período lO (Modelo Binário)
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0 5 10 15 20 25 30 35

Figura 3.6: Comportamento do sistema com FP = Oscilador de período 7 (Modelo
Binário) .
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0 5 10 15 20 25 30 35

Figura 3.7: Comportamento do sistema com FP = Oscilador de período 5 (Modelo
Binário) .
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0 5 10 15 20 25 30 35

Figura 3.8: Comportamento do sistema com FP = Oscilador de período 3 (Modelo
Binário) .



42 Sistemas Dinâmicos Finitos

FP = Period 1 0 0scilator

0 5 10 15 20 25 30

(a) Sinais representativos a través do Ciclo Celular

35

0 5 lO 15 20 25

(b) Comportamento do sistema

30 35

Figura 3.9: FP = Oscilador de período lO (Modelo em Níveis de Cinza)
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'$E
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0 5 10 15 20 25 30

(a) Sinais representativos a través do Ciclo Celular

35

0 5 lO . 15 20 25

(b) Comportamento do sistema

30 35

Figura 3.10: FP = Oscilador de período 6 (Modelo em Níveis de Cinza)
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Se um sinal f'P suficientemente forte (em freqüência ou amplitude) consegue a ex-

pressão de P quando existe sinal se propagando nas camadas posteriores, as realimentações

para a camada anterior das seguintes etapas estarão ativas e resistirão à passagem deste

novo sinal (Figuras 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14).

FP

wl

R
0 5 10 15 20 25 30 35

Figura 3.11: Comportamento do sistema com FP = Oscilador de período 2 (Modelo
Bin brio) .
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Figura 3.12: Comportamento do sistema com FP
gados" (Modelo Binário).

Sinal periódico: "5 ligados, 3 desli
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V

"fP';
$

W

0 5 10 15 20 25 30

(a) Sinais representativos a través do Ciclo Celular

35

0 5 lO 15 20 25

(b) Comportamento do sistema

30 35

Figura 3.13: FP = Oscilador de período 4 (Modelo em Níveis de Cinza)
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0 5 10 15 20 25 30

(a) Sinais representativos a través do Ciclo Celular

35

0 5 lO 15 20 25

(b) Comportamento do sistema

30 35

Figura 3.14: FP = Oscilador de período 3 (Modelo em Níveis de Cinza)
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Se o nível (e a freqüência) de expressão de P for suficientemente grande, os sinais

excessivos conseguirão passar pelo. ciclo celular, o qual deixará de ter o comportamento

normal, (Figuras 3.15, 3.16, 3.17 e 3.18). Clamo conseqüência disso, a saída (final

do ciclo ou expressão do gene z) não terá mais o mesmo período mínimo observado no

comportamento normal.

0 5 10 15 20 25 30 35

Figura 3.15: Comportamento do sistema com FP = Sinal periódico: "7 ligados, l desci
gado" (Modelo Binário).
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0 3 6 9 12 15 18 21

(a) Sinais representativos a través do Ciclo Celular.

24

IZ ID lO

(b) Comportamento clo sistema.

Figura 3.16: FP = Oscilador de período 2 (Modelo em Níveis de Cinza)

0 3 6 9 21 24
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0 5 10 15 20 25 30

(a) Sinais representativos a través do Ciclo Clelular

35

0 5 lO 15 20 25

jb) Comportamento do sistema

30 35

Fig1ira 3.17: FP = Sinal Periódico com valores: 0,1,0,2 (Modelo em Níveis de Cinza)



3.3 Simulação de Ciclo Celular

0 5 10 15 20 25 30

(a) Sinais representativos a través do Ciclo Celular

35

0 5 lO 15 20 25

(b) Comportamento do sistema

30 35

Figura 3.18: FP = Sinal Periódico com valores: 0,1,2 (Modelo em Níveis de Cinza)
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Nas simulações das Figuras 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22, foi testado o efeito de forçar um

nível de expressão zero no gene wl (efeito 'knock out'). Esta experiência é feita na prática

para inferir a influência de um gene nos outros genes de uma rede de expressão gênica

por comparação desta situação com as condições normais de expressão.

Nestes experimentos esperava-se que a inibição de um gene tivesse influência na ativação

dos genes posteriores no caminho do sinal que estava se propagando. Este efeito foi obser-

vado, mas também observou-se que o nível de expressão dos genes no outro caminho do

sinal também foi alterado em menor medida (Figuras 3.19 e 3.21). Isto acontece devido ao

fato de que as realimentações para o gene P provenientes do gene inibido e os posteriores

a ele no caminho do sinal não estão presentes (Figuras 3.20 e 3.22), o que muda o padrão

de expressão do gene P e, portanto, de todos os genes na rede que são afetados por ele.
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0 5 10 15 20 25 30

(a) Comportamento do sistema com wl "knock out"

35

(b) Comportamento do sistema normal.

Oscilador de período 2: wi "knock out" e sistema normal (ModeloFigura 3.19: FP
Binário)
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0 5 10 15 20 25 30 35

(a) Realimentações para o gene P com mi "knock out"
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(b) Realimentações para o gene P do sistema normal.

Figura 3.20: FP = Oscilador de período 2: Realimentações para o gene P com ml "knock
out" e no sistema normal (h/[odelo Binário).
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0 5 10 15 20 25 30

(a) Comportamento do sistema com wi "knock out"

35

0 5 10 15 20 25 30 35

(b) Comportamento do sistema normal.

Oscilador de período 3: wl "knock out" e sistema normal (ModeloFigura 3.21: FP
Binário) .
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(a) Realimentações para o gene P com wl "knock out"
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jb) Realimentações para o gene P do sistema normal.

Figura 3.22: FP = Oscilador de período 3: Realimentações para o gene P com ?oi "knock
out" e no sistema normal (b/modelo Binário).
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Um exemplo interessante do funcionamento das realimentações pode ser visto nas

simu[ações das Figuras 3.23 e 3.24=Um sinal .FP forte quase consegue vencem a resistência

do sistema, mas nesse momento amuam as realimentações para as camadas anteriores de

genes e pala o gene P (Apêndice B), fazendo com que o sinal que está se propagando

seja atenuado. Ao diminuir este sinal, a força das realimentações também diminui, porém

como o sinal F'P continua sendo forte, o sistema volta à condição anterior, mostrando um

comportamento cíclico.
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0 9 18 27 36 45 54 63

(a) Sinais representativos a través do Ciclo Clelular.
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(b) Comportamento do sistema.

Figura 3.23: FP = Sinal Periódico com valores: 0,1,2,0 (À/modelo em Níveis de Clinza)
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(a) Realimentações para a camada anterior.
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(b) Realimentações para o Gene P.

Figura 3.24: FP = Sinal Periódico com valores: 0,1,2,0 (Modelo em Níveis de Cinza)
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Nas simulações da Figura 3.25 mostra-se o comportamento do sistema quando muda

o sinal periódico presente em .FP. Um sinal periódico /'P suficientemente forte consegue

vencer a resistência do sistema, mas depois o sinal de entrada muda para outro de inten-

sidade apenas menor. O sistema adapta-se voltando ao funcionamento habitual para esse

novo sinal -FP, conseguindo resistir melhor ao excesso de excitação e apresentando um

comportamento mais próximo do normal (veja o comportamento do gene z).
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0 9 18 27 36 45 54 63

(a) Sinais representativos a través do Ciclo Celular.

72

0 9 18 27 36 45 54

(b) Comportamento do sistema.

63 72

Figura 3.25: FP = Sinal Periódico Variável (Modelo em Níveis de Cinza)
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As Figuras 3.26 e 3.27 mostram um sinal F'P obtido a partir de um sinal aleatório /

e níveis de substância também aleatórios na primeira camada de genes u

u5

u4

u3

u2

FP

@ M
32 40 48 56 64

Figura 3.26: Sinal FP obtido a partir de uma sinal aleatório l (Modelo Binário)
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0 30 60 90 120 150 180

Figura 3.27: Sinal FP obtida a partir de uma entrada aleatória l (Modelo em Níveis de
Cinza) .

As Figuras 3.28 e 3.29 exemplificam o funcionamento do sistema completo a partir

dos mesmos sinais aleatórios.
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Figura 3.28: Comportamento do sistema completo exilado com um sinal aleatório l (Mo.
delo Binário).
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(a) Sinais representativos a través do Ciclo Clelular.

77

(b) Comportamento do sistema.

Figura 3.29: Comportamento do sistema completo a partir de um sinal de entrada
aleatório l (Modelo em Níveis de Cinza)

21 28 70 77





Capítulo 4

Identificação de Sistemas Livres

4.1 Aprendizado de Funções

A Teoria de Aprendizado Computacional estabelece métodos e fundamentos teóricos para

os processos de aprendizado. O aprendizado de funções é utilizado na identificação de

FLDSs para obter as componentes da função de transição, que determina as transições

de estado, na forma das bases dos operadores de ieticulados

Qualquer processo capaz de "aprender um conceito" , a partir de exemplos que o ilus-

tram, é denominado de "aprendizado". O modelo básico de Valiant consiste no aprendi

zado de "conceitos" que podem ser modelados como funções Booleanas.

Consideremos um domínio D cujos elementos são as representações codificadas do

"mundo real" e um conjunto E para descrever elementos de -D denominado a4faóeto. E.

denota o conjunto de todas as n-uplas de elementos de E

Seja X Ç E". Um conceito c é uma função definida por c : X ----} {0, 1}. X x {0, 1} é

denominado espaço de ezempZos. Um exemplo é um par (z, b) onde z c X e ó c {0, 1}. Se

b = 1 indica que z c c, se b :: 0, então z çl c. Uma amostra s de treinamento de tamanho

67
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m é uma seqüência de m exemplos. Dizemos que s é consistente se zi:: zj ::> ó{ :: óJ,

l 5; i,.j $ m. O espaço de Aãpóteses -# é o espaço de todos os conceitos que podem ser

aprendidos. O conceito t C .llí a ser aprendido é denotado conceáfo azul.

Um a/goMtmo de aprendizado é uma função .L que associa a cada amostra de treina-

mento, relativo a um conceito alvo f C H, uma hipótese A = -L(s) c -H

Uma hipótese À C n é consistente com uma amostra s se h(zi) = b{ para cada

l $ { 5; m. Um algoritmo de aprendizado é bons stenfe se ele é consistente com todas as

possíveis amostras de treinamento s consistentes.

Seja p a distribuição de probabilidades associada a X, o modelo de aprendizado PAC

j141 define o erro de uma hipótese A C .17 relativamente a um conceito alvo t c .ll/ como

«, (h, t) PÍ:« C X : h(z) # t(z)}

Seja X" o espaço de amostras de treinamento de tamanho m, e dado y C X", o valor

p"(y) representa a probabilidade de uma amostra aleatória de m exemplos, obtidos de

X, segundo uma distribuição p, pertencer a y

Um algoritmo L é /)HC' para um espaço de hipóteses .H se, dados um número real

õ, (0 < õ < 1), e um número real c, (0 < c < 1), então existe um inteiro positivo

mo = mo((5,c) tal que para qualquer conceito alvo t c .17, e pala qualquer distribuição

de probabilidade /z sobre X, sempre que m 2 mo, p"ts C S(m,t) : erp(-L(s),f < c)} >

l õ. Um resultado importante é que qualquer algoritmo consistente num espaço finito

de hipóteses é PAC.

O modelo PAC pode ser estendido para incluir as situações em que existem exemplosS( ( l l l SC
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contraditórios j161. Nesse caso no par (z, b), o elemento b não é deteiminístico, sendo ge-

rado segundo uma distribuição condicional de probabilidade p(Z)lc); que juntamente com

uma distribuição p sobre X, determina uma distribuição de probabilidade conjunta P so-

bre X x {0, 1}. Os exemplos (aç, b) são gerados segundo uma distribuição de probabilidade

P

O erro é caracterizado através de uma função Zh : X x {0, 1} --} 10, 11, denominada

função de perda que "mede" a perda cometida ao se escolher uma determinada decisão

h. O risco de uma hipótese A c .H, relativo à distribuição de probabilidade conjunta P

cobre X x {0, 1} e à /unção de perda /A, é definido por

,p(J«) -EIZ«(z, b)j

A hipótese de menor risco é aquela que minimiza a função de perda rp(Zh)

rP(Zh.) $ rp(Jh), VA c H

Com base nesses conceitos, uma definição mais genérica de algoritmo PAC é a seguinte:

Um algoritmo -L é /)H C' para um espaço de decisões H se, dados um número real (5, (0 <

õ < 1), e um número real c, (0 < c < 1), então existe um inteiro positivo mo = mo(õ,c)

tal que para qualquer espaço de exemplos X x {0, 1}, e para qualquer distribuição de

probabilidade conjunta P sobre X x {0, 1}, sempre que m ? mo, /3«(1rp(/z,(.)) --rp(Zh,)l <

Uma técnica que pode resultar conveniente para a melhora da precisão do aprendizado

é a aplicação de restrições que reduzem o espaço das funções a serem aprendidas, ou

Õ
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seja, reduzem o tamanho do espaço de hipóteses possíveis a um subconjunto -H' C H

As restrições estão baseadas em conhecimento prévio que se tem sobre a função a ser

aprendida, portanto, uma restrição será benéfica dependendo de quão boa seja a hipótese

prévia acerca da função. Se a restrição é benéfica, significa que para cumprir a condição

PAC dado um par ((í,c) será requerido um tamanho mínimo de amostra mo menor, ou

equivalentemente, para um tamanho de amostra rno dado, o erro cometido será menor.

A aplicação da restrição, baseada no conhecimento prévio que se tem da função, faz

que a observação de um dado permita inferir informação referente a outros dados não

observados. Esmo tem um efeito equivalente à amplificação dos dados disponíveis e como

conseqüência uma melhora da qualidade da identificação realizada.

Exemplos de restrições

A maneira de exemplo, no caso do processamento de imagens, são utilizados mapeamentos

do seguinte tipo. Seja E = Z2 o plano inteiro e P(-E) o conjunto de partes de E. Considere

o iiJapeamento q' : 7)(.F) --} P'(.E). As seguintes propriedades definem restrições no espaço

de funções a serem aprendidas l2í, 22, 23l:

e Uma função $ é crescente se e somente se, para todo conjunto .A e l?,

.'! c -B ::> tP(.A) c @(-B)

e Uma função © é decrescente se e somente se, para todo conjLmto .4 e -B,

.4 C -B ::> @(-B) C ©(.4)
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e Uma função W é ádempotente se e somente se, para todo conjunto .4,

©(W(.,4 ) )

e Uma função @ é ezfensiua se e somente se, pala todo conjunto .4,

.4 c ü(..'!)

e Uma função \P é anta-ea;fensiua se e somente se, para todo conjunto .A,

W(.4) C .4
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4.1.1 Algoritmos de Aprendizado de F'unções

Um algoritmo de aprendizado de funções Booleanas PAC trivial pode ser escrito da se.

guinte forma j12l:

Entrada:
Sai.da:

{

/ = 0 % conjunto vazio
Para ã de l ate m faça

se Z)i = 1 então faça
/ = .f U {zil;

Retorne /;

conjunto de exemplos S = {(zí,ói) : l 5; { $ m}
uma hi.potese (função Booleana) ./'

}

Ele fornece como resultado uma função Booleana na forma de soma de produtos

canónicos (FND). Na prática essa forma de representar uma função Booleana não é inte-

ressante pois o número de termos e variáveis envolvidos é grande, tornando difícil a sua

manipulação. Procura-se então encontrar uma expressão equivalente mais simples, que

pode ser obtida por exemplo através de simplificação de expressões. As funções Booleanas

na forma FND podem ser minimizadas pelo algoritmo de Quina-McCluskey l9, 101, mas

quando o número de variáveis envolvida.s é grande, este algoritmo torna-se inviável pois

requer grande espaço de memória e tempo de processamento. O algoritmo ISI ("Incre-

mental Splitting of Intervals") baseado no "Particionamento Sucessivo de Intervalos" é

muito mais eficiente neste sentido j121.
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Algoritmo ISI

Os mantermos para os quais a função toma o valor l são denominados mantermos posátÍuos,

e aqueles para os quais ela toma valor 0 são denominados mantermos negativos.

O processo é inicializado com o n-cubo (função Booleana constante igual a 1) e a partir

dele os pontos correspondentes aos mintermos negativos de ./' são eliminados sucessiva-

mente, conservando só os intervalos que sejam maximais, ou seja que não estão contidos

em outros de dimensão maior. Ao final da extração de todos os mintermos negativos,

todos os pontos restantes do n-cubo, representados em termos de um conjunto de interva-

los maximais, correspondem ao conjunto de mantermos positivos e mais aqueles que não

foram definidos ("don't core"). Como reticulado Booleano o n-cubo pode ser visto como

um intervalo 10, WI, onde IW = n. A representação minimal de ./' é obtida em termos de

um conjunto de intervalos maximais. A característica fundamental deste algoritmo é que

ele representa o conjunto de todos os pontos de um intervalo, a menos de um, em termos

de um conjunto de intervalos maximais. O seguinte teorema formaliza este importante

resultado j12l:

$d« l.'l, -al Ç P(W) e C' C l.4, -al. -E«fã.

l.A,Bl- {c'} {l..4, -B n hall : a C C'} U {l.4 U {b}, -al : b c a},

on,de o comi)\eme'nto é em rel.ação Q W. Os intervalos do lado direito do, igualdade são

TnQ='TnQ'S.
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Corolário: Sda l.4,-el Ç P(W) e C' C l,4,-al . Então

l.4,-el {c'} {l.4, -B n {aJI : a c C' n Ã} u {lló} u .4, .al : ó c C' n B}

Um mintermo negativo Pt é extraído do intervalo inicial ]ü, W], e o conjunto ]Ü, W] --Pi

é expresso como um conjunto N de intervalos maximais. O segundo mintermo negativo

P2 deve ser extraído de cada um dos intervalos de lü, WI -- PI que o contém. Para garantir

que o conjunto de todos o intervalos é maximal, antes de extrair outro exemplo negativo

devem-se eliminar os intervalos que estão contidos em outros de dimensão maior. Ao final

da extração de todos os mantermos negativos, obtém-se o conjunto de intervalos maximais

correspondente à representação minimal de /, ou sela todos os implicantes primos de /

O algoritmo ISI em pseudocódigo é o seguinte j12l:

Entrada

Saída:

T = intervalos de inici.alização;
Para cada mintermo negativo P faça:

Ta = intervalos de 7' que contem P;

Ti :: i.ntervalos de 7' que não contem P;
Para cada i.ntervalo / de To faça:

Elimine P de / e gere os subi.ntervalos /.{
Para cada /z/,

se # C Ti

T - T\ U N',
Retorne T;

{

J

JVUÍ#}então N

}

conjunto de mantermos positi.vos e negativos
intervalos de iniciali.zação
conjunto de implicantes primos essenci.ai.s
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Do conjunto de implicantes primos selecionam-se os essenciais.

O algoritmo ISI é extremamente eficiente quando o número de "don't cores" (manter-

mos não definidos) é grande, em particular ele é muito mais eficiente do que o algoritmo

de Quine-McCluskey nestes casos.

O algoritmo ISI foi originalmente desenvolvido para simplificar funções com entradas

e saídas binárias (ou seja, funções do tipo ./: : {0, 1J" --> {0, 1}). Em seguida foi extendido

para simplificar funções com entrada binária e saída multivalorada 1241 (ou seja, funções do

tipo / : {0, 11" --> {0, 1, . . . , k}) e, mais recentemente, para simplificar a representação de

funções em níveis de cinza com saída em níveis de cinza. Estas extensões são denominadas

respectivamente, de /S/ mu/f c/assl@caçâo e /S/ rzúeás de cÍzzza( aZSO 1251.

Na prática o aprendizado das funções Booleanas é efetuado a partir de conjuntos de

dados amostrados ou observados correspondentes a estados do sistema dinâmico. Dado

que não se dispõe de informação sobre todos os estados possíveis, é necessária a utilização

de técnicas estatísticas no aprendizado, o que implica na existência de um certo erro de

ne+; Tn n na ''-
uu u'- " '+Y 'A-/ -

A aplicação de restrições sobre o espaço das funções a ser aprendidas, baseadas em al-

gum conhecimento ou suposição adequada do sistema, reduz o espaço de possíveis funções,

e pode ter como conseqüência positiva uma diminuição considerável do erro da estimação

obtido, para uma mesma quantidade de dados de tieinamento 1261.

Os conjuntos de dados a serem manipulados sobre os quais se procuram métodos

computacionais para maximizar a inferência funcional são muito grandes. Uma redução

do número de dependências funcionais (variáveis de entrada das componentes da função

de transição) que estão sendo consideradas, com a conseqüente redução das operações
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computacionais, pode ser obtida analisando sistematicamente a informação mútua entre

os estados de enfiada e saída l27, 281. Assim, é possível inferir os subconjuntos de variáveis

que determinam mais fortemente o comportamento de cada variável de estado (nível de

expressão de um gene da rede).

Com o objetivo de aprender o uso das técnicas de aprendizado computacional, partici-

pei do projeto de Arvores de Classificação por Multi-resolução no Projeto de OCRE 1291.

O Apêndice C mostra o trabalho realizado, onde foi criada uma técnica de geração au-

tomática para a criação destas árvores de classificação, a qual pode ser aplicada para

a obtenção de multiclassificadores especialmente adaptados a problemas específicos d

v uy'A--' -

e
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4.2 Identificação de Sistemas Dinâmicos Finitos

A identificação de um Sistema Dinâmico Finito ou FDS S(@) consiste na aplicação de um

algorítmo -L, o aZgor tmo de idenÉl$cação, que constrói uma boa aproximação ,S'(@) para

S(d') a partir de amostras da dinâmica do sistema. Para propósitos práticos, -L constrói

a função de transição @ numa representação algébrica conveniente. Quando S(@) é um

FLDS, usualmente -L fornece a base da função de transição @ l2, 30j.

Suponha que o espaço de estados X está estruturado com alguma distribuição de

probabilidades p, fixa mas desconhecida. Uma amostra de Éreánamerzfo s para um FDS

a/uo $(«') é gerada extraindo de X, de acordo com p, as condições iniciais independentes

e aleátorias zi, . . . ,z. C X. Para cada uma das condições iniciais ]ç{, amostramos as k

próximas iterações de @:

s(@, zi) {«i,Ú(zi) , @m (z:) , , @m(«:) }

Seja / uma /unção de perda, isto é, uma função de Xk x Xk em 10, oo) que mede a

distância entre dinâmicas em Xk. A /unção de perda de custo sjmp/es Zsc é aquela que

conta o número de diferenças correspondentes nas duas dinâmicas comparadas, isto é,

para cada u, u C Xk,

z«(«, «) {ultl : ultl # «ltl, t C {l, , k} }l,

onde ultl e ultl denotam, respectivamente, as componentes de u e u.

Supõe-se que a função de transição do FDS alvo @ pertence a algum espaço de hipótese
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.f/ Ç Xx. l)ada a função de transição do sistema alvo @ C H, o erro segundo / de qualquer

hipótese é C .]] será

Er.Ç$,'$, kÜ >l: /('(V', '«), '(@, z))p('(@, #), '(@, ')),
z€X

onde P(s(V', z),-s(Ó, n)) é a probabilidade conjunta de s(@, aç) e s(Ó, z). Nesta formulação,

com um sistema alvo determinístico, P(s(@, sç), s(Ó, z)) = pÍz}, o erro de custo simples

é dado, equivalentemente por

Er.ÇÓ, «b, kh

A

E PÍz C X : @m(:«) :# @('0(z)}

onde k pode variar de l até IXI.

Por simplicidade, se k = IXI, denotaremos o erro anterior por .Erp(@,@). É claro

que se ki $ k2 então -Erp(@,@,ki) $ Erp(@,@,k2), e assim o aumento de k permite um

refinamento na medição do erro.

Exemplo. Seja X = {1,2,3,4,5} o espaço de estados, @ = (2,3, 1,5,4) a função de

transição do sistema alvo, ou seja, @(1) = 2, @(2) = 3, ..., V'(5) = 4, e suponha que /z

é uma distribuição uniforme sobre X. Se a função de transição do sistema hipótese é

@ = (4, 3, 1, 5, 2), então temos:

@ 3, 1, 5, 4) ÇÓ 3,1,5,2) Plz : @(z) # Ó(z)} = 2/5

@' 1,2, 4, 5) @' 1,4,2,3) Plz : @:(z) :/ é'(:«)}

@: 2, 3, 5, 4) é; 4,s,3,1) PÍz : Ú;(z) # é;(z)}

@' 3, 1,4, 5) é' :: (3,5,2,1,4) P{« : @'(:«) :# é'(z)}

@' 1,2, 5,4) ó' 2,3,4,5) P{«; : @'(:«) :# Ó'(z)}
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e o ei'ro e
21

Er.Ç@, $) =

Se a função de transição da hipótese é p (3, 1, 2, 5, 4), temos

e agora o erro e
12

Er.Qg,$.
5

c/ tlu(ti ç lILI(xnç a- lllçua,çal; llu çli\i a,liüt;liLil .

Estas tabelas mostram que a hipótese @ está "mais perto" de @ que a hipótese p, mas

o sistema gerado poi @ é pelo menos duas vezes pior que o sistema gerado por p, quando

as funções são aplicadas iterativamente. E interessante notar que

.B,,-(#', 'P, 2) - -E'«('p, 'P, 2) - :,

e assim, até a segunda iteração a função erro não diferencia @ de p

Seja S(mk, @) o conjunto de amostras de treinamento de m condições iniciais para um

FDS dado com função de transição @, onde cada amostra consiste de um estado inicial e

@ 3, 1, 5, 4) P 1, 2, 5, 4) Plz : Ú(z) # P(«;)} = 3/5

@: 1, 2, 4, 5) P' 3, 1,4, 5) PÍz : @:(:«) # P'(z)} = 3/5

@; 2, 3, 5, 4) P: 2, 3, 5,4) P{« : Ú;(z) :# P;(z)}

@' 3, 1,4, 5) P' 1,2,4, 5) PÍz : @'(z) :# P'(z)} = 3/5

@' 1, 2, 5, 4) P' 3, 1,5, 4) Plz : @'(z) :# 9s(z)} = 3/5
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as prósimas k iterações de d'. Ou seja, um elemento s C S(mk, @) é da forma

. - ((«:,@(«-),...,@* :(«:)), , (#«,@(#«), . . . ,@* :(z«)))

Assim, temos uma bijeção natural 0: X" @) dada por (zi, . . . , z.) H s. Sim

plesmente é medido o conjunto de amostras s C S(mk, @) com a propriedade P por

P"(0 :Ís C S(mk, @) s tem a propriedade P})

Um aZgodfmo de ídenfã$cação -L de S(mk, @) em H é chamado ProuaueZmenfe ,4prozi

madamenfe Carreto rPUC9 se, para um k ? 2 fixo, existe m ? mo(c, (i) tal que

p"(0':ls C S(mk, 'P): ;-E'«(.L('), 'P, k) < '}) > 1- á,

para quaisquer números reais c, á C (0, 1), distribuição p sobre X, e FDS alvo S(@), com

@ c .l/. Note que o termo :l normaliza o erro, isto é,

o $ :-E,,(z(;),'P,k) l; l

Um algoritmo de identificação Z para o espaço de hipótese -H é consistente se, dada

qualquer amostra de treinamento s para um FDS alvo S(@), com @ C -H, a hipótese de

saída S(@) é tal blue @ = -L(s) C H concorda com @ em s.

Se .17 é um espaço de hipótese finito e .L é um algoritmo de identificação consistente,

então Z, é PACK e j131

«..(', õ) - {le --D i«(!71).
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Veja que para k = 2, a última fórmula de complexidade de identificação se reduz

à expressão clássica de complexidade do aprendizado PAC. Esta fórmula está longe de

constituir um limite refinado, por ter sido derivada em condições bastante gerais, mas

mostra claramente que o resultado da identificação piora quando o tamanho do espaço de

hipóteses aumenta. Assim, um jeito de simplificar o problema de identificação é escolher

o menor espaço de hipóteses que contém o FDS alvo ou, pelo menos, um FDS muito

similar ao alvo. Pode-se diminuir o tamanho do espaço de hipóteses mediante a aplicação

de restrições, como por exemplo usando a técnica de envelopes dinâmicos.

4.2.1 Identificação de um Sistema Booleano

Consideramos aqui a identificação do sistema descrito na Seção 3.2. Como cada um dos

componentes de S(©) é uma função Booleana, a identificação do sistema pode ser vista

como um problema de identificar n = 5 funções booleanas, cada uma delas correspondendo

a cada uma das componentes do vedor de estados.

O processo de tieinamento consta dos seguintes passos

e Escolher aleatoriamente exemplos extraídos dos resultados da simulação. Uma

amostra de treinamento é uma seqüência de estados de comprimento 7 de uma

trajetória, onde os primeiros 6 estados correspondem a uma entrada da função de

transição e o último à sua respectiva saída.

e A partir destes exemplos, gerar exemplos de entrada-saída para cada uma das com-

ponentes do vedor de estados. Por exemplo, seja (zlt -- 61, zlt -- 51, zlt -- 41, . . , zlt --

11, alta, yltl) um destes exemplos. Se a arquitetura é desconhecida, então o exemplo

correspondente para a componente J é(zlf--61, zlf--51, zlt 41, .. ., zjf--ll, zltl, Z/jltl)
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(gjltl corresponde à componente J da saída y no instante t). Se a arquitetura

é conhecida, então a entrada do exemplo correspondente é formada somente pe-

los estados de interesse. Por exemplo, para a componente zi, os únicos elemen-

tos que são de interesse são: ziltl, z3lt z3lt -- 31,z3lt -- 21,z3lt -- ll,z3ltll

z4lt -- 41,z4lt -- 31, z4lt -- 21, z4lt -- ll,z4ltl (ou sela, seu valor atual e os últimos 5

valores das componentes zs e z4, respectivamente).

e Para cada exemplo de entrada, decidir se deve ser atribuída a saída 0 ou l (para

cada componente .j). No caso particular considerado aqui, a decisão é óbvia porque

o valor de saída associado a uma entrada dada é sempre 0 ou sempre 1. Se não, a

escolha da saída mais freqüente minimizada o erro quadrático médio (MAE: "mean

square errar").

e O conjunto de exemplos de entrada-saída obtidos desta forma (para cada com-

ponente j) é uma função Booleana (parcialmente de6nida). Se deve usar algum

algoritmo de aprendizado para minimizar sua representação e fazer a generalização

(ou seja, atribuir valores de saída às entradas não observadas). A minimização de

funções Booleanas, considerando as entradas não observadas como "don't cores" ,

pode ser usada para este fim j311. A forma mínima da função Booleana define a

base de um operador.

Duas medidas de erro são consideradas para medir quão bem o sistema identiâcado

realmente se parece ao original: erro do sÍslema e erro de transição. O erro definido

em 4.2 é um erro do sistema para uma trajetória de comprimento k estados.

O erro do sistema calcula o erro médio absoluto, entre os estados dos sistemas original

e identificado, considerando a trajetória total, neste caso, se o o sistema identificado erra
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no começo de uma trajetória, então o erro se propagará ao resto dela.

O erro de transição calcula o erro médio absoluto, também entre os estados dos sistemas

original e identificado, mas considerando a transição passo a passo, ou seja, toma cada

instante de tempo como uma condição inicial e avalia se o sistema identificado é capaz de

predizer corretamente o próximo estado do sistema.

Por simplicidade, consideramos que somente dez condições iniciais são possíveis e que

elas são igualmente prováveis. Os dados de treinamento são escolhidos aleatoriamente das

trajetórias geradas a partir daquelas condições iniciais. Os erros são avaliados em todas

as dez trajetórias

Foi efetuada uma simulação de comprimento 100 (passos ou estados sucessivos) para lO

condições iniciais geradas aleatoriamente. Os dados de treinamento foram aleatoriamente

extraídos das trajetórias simuladas. O sistema identificado foi simulado a partir das

mesmas condições iniciais, efetuando-se as medidas de erro entre as trajetórias do sistema

inicial (ideal) e o sistema identificado. O processo foi repetido 10 vezes fazendo-se a média

das medidas de erro

O processo de identificação foi aplicado para uma quantidade crescente de dados de

treinamento, extraídos aleatoriamente das dez trajetórias. A Figura 4.1 mostra como

valiam os erros (do sistema e de transição) quando varia o tamanho da amostra de trei-

namento.

Analisando a curva de erro da Figura 4.1(b), vemos que com um número relativamente

pequeno de dados de treinamento, quase todas as transições de um estado para o seguinte

são aprendidas corretamente. No entanto, a curva de erro da Figura 4.1(a) indica que

erros em algum ponto da trajetória (provavelmente no começo) se propagaram ao resto
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Number ol traíning examples Nt#lü« ol training exanples

(a) Erro do Sistema (b) Erro de Transição

Figura 4.1: Medidas de erro para amostras de treinamento crescentes

dela

A Figura 4.2 mostra a simulação do sistema original e outras três simulações partindo

das mesmas condições iniciais, cada uma delas geradas, respectivamente, por três sistemas

identificados usando diferente quantidade de dados de treinamento. Vemos que a medida

que o número de dados de treinamento aumenta, as trajetórias resultam mais parecidas

à trajetória correra.



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

(b) 100 exemplos de treinamento(a) Original

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 t00 t10

(c) 500 exemplos de treinamento (d) 1500 exemplos de treinamento

Figura 4.2: Simulações dos Sistemas Original e Identificados.
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Capítulo 5

Identificação com Restrição de
Envelope

5.1 Restrição de Envelope Dinâmico

Seja Z um reticulado completo, com uma relação de ordem parcial .$, ínfimo /\ e supremo

V. Sejam a e /i dois operadores definidos em Z. O par de operadores de reticulados

(cv,P) constitui um ergue/ope dÍrz(ímáco se e somente se, para todo á 2 1 e z C .L, cvi(z) $

a:(z) l30j.

Um operador de reticulados @ é crescente se, e somente se,

Vz, g/ C X, z $ g/ :> @(:«) $ @(Z/)

A seguinte proposição fornece duas condições suficientes para construir envelopes dinâmicos

Proposição. Sejam a e P dois operadores de reticulados. O par (a, /3) constitui um

envelope dinâmico se uma das seguintes condições é satisfeita 1301:

1. a .É /3 e © é crescentes
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2. a $ /i e a é crescente.

Dem.: -P""m" « condição ]. C'.«.o a 5; P, I'mo' q«e a(:«o) 5; P(:«o) e, d«d. qae P

é ««nte, P('-(';o)) $ #(P(:«o)). .V««mente, d«d. g«. a $ P, *'m" q«. a(a(ao)) $

P('«(:«o)) $ P(#(zo)). .4«{m, .«:(zo) .$ P'(zo). -E.ée é . p«.o {níc{«/ 'í" p"" P"

n uçã.. O p«.o d« {nd«çã. 0.e., a: :(zo) $ p:':(go) ámp/{« q«. a{(:«o) $ P:(to)) é

provado usando os mes'mos ctrgumentos. A conde,ção 2 pode ser provada. com argumentos

sl,m'tl,a,res

Sejam a e P elementos do espaço de hipóteses # tais que (a,P) é um envelope

dinâmico. O par (cv,/i) define um subconjunto ]7' do espaço de hipóteses ]l tal que

@ c H' -n. ai $ Ói $ ©{, para todo i? l.

A identificação do sistema dinâmico finito alvo $(@), com @ C .#, restrito a H', pode

ser implementada como um processo de dois passos:

1. estimar a hipótese @ € .# para @,

2. construir a hipótese 0 em H', isto é,

para todo ã ? l ,

o' õ. l3: ) v d

5.2 Resultados Experiment ais

Sejam K :: j--100, ...,0, ..., 1001 a escala de valores e X :: /(2 o espaço de estados. Os

operadores @, cl e # definidos de X2 em X são as funções de transição do FDS alvo e

das extremidades superior e inferior do envelope, respectivamente. A Figura 5.1 mostra



5.2 Resultados Experimentais

a simulação destes sistemas. As duas curvas de alta freqüência são Úi e

nentes de @. As curvas superior e inferior são, respectivamente, ai = a2

componentes das extremidades inferior e superior da envelope dinâmico.

d'2, as rompo

0 20 40 60 80 100
Time

Figura 5.1: Simulação do Sistema l.

120

Escolhemos aleatoriamente 15 condições iniciais e simulamos 120 iterações da função

de transição @ do FLDS alvo a partir de cada condição inicial. Depois disso, extraímos

aleatoriamente 50 exemplos do tipo (zi, Ú(a;i)) e identificamos @ usando o algoritmo ISI

de níveis de cinza (GISl: "Gray-scale Incremental Splitting of Intervals") 1251, que gera

uma coleção minimal de intervalos maximais que representam a base das componentes de

é. Depois, foram simuladas as dinâmicas Ói e (@i A /?{) V ai

Finalmente, considerando a função de perda do erro médio guadráZáco (MSE: "Mean

Square Error"), o erro entre @i e @{, e entre Úi e (@{ A #i) V ai foi estimado, sobre as
ç:imiilnpÃna Ho nHnq nq 15 rnndipãne inipinia

AUYVb J \Av uv\.IWV wu xv vvxxvAYVUH xxxxUEUALJu

A figura 5.2 mostra a curva de erro para as duas hipóteses, éi e (Ói A /3i) V cví,
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";;RgEIH gR:gl:gg

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Number of samples

Figura 5.2: Curvas de erro para o Sistema l.

estimadas com amostras de tamanho crescente. Note que pata amostras pequenas o erro

de (#'i A Pi) V cli é menor do que o erro de éi. No entanto, para amostras grandes, a

situação é invertida

Este experimento foi repetido para o mesmo FLDS alvo @, mas com um envelope

dinâmico mais severa, ou seja, um limite inferior maior e um limite superior menor. As

Figuras 5.3 e 5.4 mostram, respectivamente, a simulação destes sistemas e as correspon-

dentes curvas de erro. O mesmo tipo de fenómeno observado no primeiro experimento

acontece de novo, mas esta vez as diferenças de erro entre @{ e (@: A /3i) V ai são mais

stanihcativas



Time

Figura 5.3: Simulação do Sistema 2

mse without envelope
mse with envelope

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Number of samples

Figura 5.4: Clurvas de Erro para o Sistema 2.





(capítulo 6

Conclusão

Foram estudadas e desenvolvidas técnicas de modelagem, simulação, aprendizado compu-

tacional e identificação de sistemas dinâmicos finitos de reticulados.

Sob esta estrutura algébrica foi modelado e simulado um ciclo celular hipotético,

fazendo que o seu comportamento represente hipóteses acerca das características da

dinâmica de um sistema biológico real. Ele mostrou aspectos interessantes dos siste-

mas dinâmicos como robustez, flexibilidade, adaptabilidade, etc.. O sistema foi modelado

com valores binários e em níveis de cinza. A modelagem foi feita interativamente com o

simulador.

Foi estudada a identificação de FLDSs livres de entradas a partir de amostras de

suas dinâmicas, com e sem a aplicação da restrição de ent;eZope dinâmico. Os resultados

experimentais mostraram que a restrição de envelope pode ser óen(â/ica para amostras

pequenas.

Na identificação, a estrutura de refácu/aços resulta importante para: ã - representar

as componentes da função de transição poi uma coleção minimal de intervalos maximais,

que é gerada pelo algoritmo GISli {{ - construir um envelope dinâmicos ãà{ - projetai o

93



Cone.Fusão

sistema identificado no espaço restrito mediante as operações de ínfimo e supremo.

O uso da estrutura algébrica de FLDS reduz o problema de identificação do sistema

a uma coleção de problemas de projeto de operadores de reticulados. Assim, o problema

de identiÊcação do sistema dinâmico é reduzido a problemas clássicos de reconhecimento

de padrões

A técnica de identificação sob restrição de envelope dinâmico pode ser útil na modela-

gem híbrida de FLDSs. O pesquisador usa o seu conhecimento acerca do FLDS alvo para

idealizar heuristicamente uma hipótese, depois íiexibiliza o seu modelo para construir um

envelope. Os perfis de expressão devem ser usados para estimar as funções de transição,

que serão corrigidas pelo envelope dinâmico

Desta forma, a identificação a partir de amostras de um FLDS alvo, sob esta restrição

de envelope, permite a integração de conhecimento prévio com a informação presente nos

dados

A modelagem de um sistema dinâmico que descreve o comportamento de um sistema

biológico real é um problema muito complexo que requer o uso de toda a informação

disponível: conhecimeílto biológico prévio e dados experimentais. Usualmente o número

de genes envolvidos é muito grande, o que dificulta ou impede a modelagem.

A simulação do sistema identificado (restrito ao envelope dinâmico) pode sugerir no-

vas interpretações biológicas e novos experimentos a serem realizados. O uso do novo

conhecimento e dos dados, mediante a interação com o simulador deve levar a melhorias

sucessivas do modelo e do conhecimento que se tem do sistema alvo.

Um interessante trabalho a ser realizado no futuro como continuação do presente é a

identificação da dinâmica do ciclo celular modelado a partir de amostras de seus estados.
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A técnica de aprendizado desenvolvida, referente a geração automática de árvores de

classificação por multirresoluçãoípode ser utilizada no futuro na identificação de siste-

mas dinâmicos finitos, onde seja conveniente o uso de uma técnica de multiclassificação

especialmente adaptada a um problema específico de classificação.

Novas técnicas de ãdentlHcação com reslrÍções serão exploradas e estudar-se-á a íden-

tlWcação da arquáfetura das redes de expressão gênica consideradas como um sistema

dinâmico finito.

A identificação da arquitetura é importante para inferir as dependências funcionais

entre as variáveis de estado (níveis de expressão dos genes, em nosso caso). Dada a

complexidade destas redes, é necessário também determinar quais destas dependências

são mais relevantes, ou seja, quais tem maior influência no comportamento da rede, a fim

de simplificar o modelo e ter maior precisão na identificação. Ao desprezar as dependências

mais fracas, espera-se minimizar a perda de informação sobre o comportamento dinâmico

do sistema.

Também será estudada no futuro a identificação de sistemas dinâmicos anitos es-

tocásticos. Eles constituem uma generalização probabilística dos FDSs, que podem repre-

sentar a incerteza existente nas trajetórias de estados e nos parâmetros das funções que

determinam as trajetórias de estado. Os sistemas estocásticos constituem uma abordagem

mais flexível para modelar sistemas biológicos.





Apêndice -A.

Modelo Binário do Ciclo Celular
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A.l
Modelo Binário do Ciclo Celular

Arquitetura

....+ .

Cell Cvcle Model
/

ul

..n l

u5
\

\

Forward Signal
Feedbackto P
Feedbackto previouslayer

\

\ . «xdfE...
x6

Figura Arquitetura do Modelo de Ciclo Celular



A.2 Definição das Funções de Transição e Realimentação

A.2 Definição das Funções de Transição e Realimentação

A.2.1 Genes uj, .7 - 1, 2, . ,5

<::> pe]omenos3dos/jt--áj=1 e ]Vj::l,
ã - 1,2,. . ,5

uj :: l

onde AG = 1 significa que existe suficiente substância
e .í\Ç::l 4+ nji)'tji e n.j2?tJ2 e nj3>tj3
t.fitj2tj3 : limiar de substância para uj
njinj2nJ3 : osciladores de período aleatoriamente variável
/ : sinal de excitação externo

A.2.2 Gene P

P-l se, e somente se,

# caso l sem si'n,üt através do cicl,o celular

pelo menos l dos -/?Plt -- íl 1, (á .,5)

e «/,if - .jl
e w*.f,it - /l
e ««/,it - nl - 0,
e yo/plt -- pl = 0,

e .It - il

(v
(V Z - 1, 2;

n=1,21 m
(V P - 1, 2;

J
k

1,
0

1, 2)
1, 2)
,6)

1, 2)
(v

e Plf- il- 0

ou



# caso 'Z. sinal na, ca'rnctdct 'u' do ciclo ce

pelo menos 3 dos -PPl{ -- {l = 1,

e «/,if - .jl
e «,*.r,if - ZI
e ««.f,[f - n]
e 3/./pl{ -- pl = 0,
e ,it il

e Plf- il

Modelo Binário do Ciclo Celular

(Í . . , 5)

(v .j i,2)

(V / 1,2; k 1,2)
(V m 1,2; m 1,...,6)

(V P 1,2; . 1,2)

ou

#= caso 3. sinal 'rlcl cawl,ada, }.w} do c'belo celslar

pelo menos 4 dos -/?Plt

e «.r,if - jl
e ««k.r,it /l
e z«.f,it -- nl = 0
e g/o/plt -- pl = 0

e ,it - ll

e Plf il

(á

(v
(V / - 1,2;

(V n= 1,21 m= 1,
r\.r . l '').

,5)

1, 2)

1,2)
6)

1,2)

ou



A:2 Definição das F'unções de 'l)ansição e Realimentação

# caso 4. sãTtal co,mctdct 'u' do ci,clo celular

pelo menos 5 dos p'Plt

e u/,it -- .JI = 0
e wk/Plf -- ZI = l
e ««/,lt- nl
e g/o/plt -- pl = 0

e .If - il

e Plt- il

(ã . . , 5)

(v .j i,2)

(V / 1,2; k 1,2)
(V n 1,2; m 1,...,6)

(V P 1,2; . 1,2)

ou

# caso b. sin,al cctmada 'y' do cicl,o celular

pelo menos 4 dos -/?Plt

e «/,if - .jl
e mk/Plf /l = 0
e z«.fplt -- ml = 1 (v
e g/o/plf -- pl = l
e ;lf il-0

e Plt- il

(á . . , 5)

(v .j i,2)

(V Z 1,2; k 1,2)

n = 1,2; m = 1, ..,6)
(V P 1,2; o 1,2)

ou
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# caso 6-. sin,al ca'm,ada 'z' do ci,cl,o celular

pelo menos 3 dos -PPlt (á . . ,5)

e «.r,if - .jl
e ««..r,it ZI
e z«.fplt -- ml = 0
e 3/o/plf pl = 0

e .It - il

(v .j i,2)

1,2; k = 1,2)

m = 1,...,6)
1, 2; o = 1,2)

(v

e Plf tl

onde

F'P=1 #:> pelomenos3dos-Fuç=1,
e -Fuç=1 -e:> pelomenos3dosuçjf--rl

1, 2, ..., 5

r = 2, 3, . . . , 6

A.2.3 Gene v

((pelo menos l dos Plt -- ãl
e «,j/if - kl - 0)

ou

pelo menos 2 dos Plt

,5
1,2

1,..., 5

v J-i,2; #-

1)

e «if tl-0



A.2 Definição das Funções de 'l\'ansição e Realimentação

víp-l +

((pelo menos l dos Pjt -- íl
e ««j.rlt kl

ou
pelo menos 2 dos Plt ZI = 1)

e «it :- m

103

1,2,
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i - l,

para m

., 5
1,2

., 5

3,4



A.2.4 Genes w

Gene wi

Modelo Binário do Ciclo Celular

((pelo menos l dos ult -- {l
e «*/if - /l

ou

pelo menos 3 dos ult -- ml = 1)

e ««:lt - il - 0

,5
1,2V k- 1,2,3; Z

m :: 1, . . . , 5

w'lf := 1 <::>

((pelo menos l dos ult -- {l
e :«*/it - ZI - 0)

ou

pelo menos 3 dos ulf -- rnl

o« ««:lZ il
ou m:lt -- 21

Í - 1,2, . . . ,5

1,2, 3; / - 1,2

m =1,...,51)

wlfp - l 0

l(pelo menos l dos ult {l
e z*/it /l

ou

pelo menos 3 dos ulZ ml = 1)

e «,-lt

á - 1,2, . . . ,5

1,2, 3; Z - 1,2

m =1,...,5

para rt :: 2, 3



.A.2 DeEníção das libações de :lyansição e -l?leaJimentaçâo

Gene w2

105

w2 := 1 +:>

((pelo menos l dos ulf il
e «*/it - /l

ou

pelo menos 3 dos ult -- ml = 1)

«,:lt - ile

Í- 1,2

V k - 4, 5, 6; Z
, 5

1,2

1,..., 5

w'2f :: l e:}

((pelo menos l dos ult -- {l
. :«*/it - zl

ou

pelo menos 3 dos t;lt -- ml

ou
ou

á - 1,2, . . . ,5

V k - 4, 5,6; / - 1,2

m = 1,...,51)

«,it - il

w,it -- 21 = l

w2fp - l ++:>p

((pelo menos l dos ult -- il
e z*/it ZI

ou

pelo menos 3 dos ulf -- ml = 1)

e ««,it - nl

i - 1,2,...,5
V k - 4,5,6; Z - 1,2

m = 1,...,5

para n :: 2, 3
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A.2.5 Genes x

Gene xi, (para cada ã = 1, 2, 3 --fixo--)

xi :: l +:>

((pelo menos l dos toilt -- .jl
e y:/if - AI

ou

pelo menos 3 dos milt -- /l = 1)

e «:lz tl

Modelo Binário do Ciclo Celular

J - 1, 2, . . . , 5
V A-1,2

- 1,...,5

((pelo menos l dos toilt -- .jl
e y:.rlt kl

ou
pelo menos 3 dos mi it -- /l = 1)

o« z:lt il
ou zilt -- 21

1, 2,..., 5
V k - 1,2

xifp

((pelo menos l dos wilt -- .jl
e y:/it - kl

ou

pelo menos 3 dos wilt -- /l = 1)

e :«:lt «.l

1, 2,..., 5

V k - 1,2

/ - 1,...,5

para m = 2, 3



A.2 Definição das -Zibnções de =lFansição e Rea/ímentaçâo

Gene xi, (para cada { = 4, 5, 6 --fixo--)

xi := 1 +:>

((pelo menos l dos to2lt -- .jl
e y,/it - AI

ou

pelo menos 3 dos w2lf

e «.If - il

J - 1,2,
w k :

z- l,

,5
1, 2

,51)

xif :: l 4:>

((pelo menos l dos m2lt .jl
e 3/,/it - kl

otl

pelo menos 3 dos w2lt -- ZI

ou
ou

1, 2,... , 5
V # - 1,2

/ - 1,...,51)

«:lt - il

sçilt -- 21 = l

xifp

((pelo menos l dos w2lt .jl
e y,/it kl

ou
pelo menos 3 dos m2lf -- ZI = 1)

e z: it - «.l

1, 2,... , 5
V A - 1,2

i ;: 1,..., 5

para m = 2, 3
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A.2.6 Genes y
Gene yi

«:lt - il e z2lf -- ll = 1 e z3lf -- ll

e ytlt -- ll = 0

yií := 1 +:>

«,if il
z/: it - il

l e
0)

«;lt - il

o« Z/:lt
o« Z/:lt

ylfp = 1 +:>

(«: it «,it - tl e z;lt - il

g/:lt - il



A.2 Definição das Funções de 'lFansição e Realimentação

(;ene y2

y2 := 1 +:>

«.If - il e «.If - il

e y,if - il

«.It - il l

y2r :: l {::>

«.It - il e «.lf- il
z/,it - il

o« Z/,it - il
ou Z/:lt -- 21

(a.It - il

y2rp = 1 ++

(«.It - tl it - ll e «.It
e Z/,it - il

e Z/2lf -- 21 = 0

A.2.7 Gene z

z :: l <::>

y:lt - il





Apêndice B

Modelo em Níveis de Cinza do Ciclo
Celular
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]]2 Modelo em Níveis de Cinza do Ciclo Celular

B.l Arquitetura

Cell Cvcle Modem
/

/ .//'ul ylfP\

..n l

u5
\

\

Forward Signal \
Feedbackto P(<= 0) '\
Feedback to previous layer (<= O)'' «x6fE...

x6

Figura Arquitetura do Modelo de Ciclo Celular



B.2 De6nição das I'unções de 'l-Yansição e Realimentação ]]3

B.2 Definição das F\lnções de l\ansição e Realimentação
B.2.1 Genes u

Gene ul

i)

l
se
se

S - 10,..., 4
S - 3,...,0

,4
,8

e

e

e
e
e

N-L -- '2
N-L -- 2
.Vi = 2)
N-L -- '2
N-L

ul O se (S= 1,
1 se S=5,
2 se S = 9, 10

ou .Ni = --2

onde
b

s - >1:.rlãl

e

]Vt

i-l

2 se niilt -- ll > tii e n12lt
2 caso contrário

11 ? tt2 e n13lt 11 ? ti3

.ÍVi :: 2 significa que existe su$cáenfe subst(índia para que o gene ui se expresse
tii, ft2, fi3 : limiar de substância para ui.
nii, ni2, ni3 : osciladores de período aleatoriamente variável.

Gene u2

--l se S = --10,

U2 :=

, 5 e Na -- '2
e N'z = '2
e N.z
e Nu

0 'S - 6 lse
S-2l 7se

2 se S = 8, 9, 10

ou JV2 = --2

onde
5

s - >: rlíl
e

{-1

2 se n2ilt -- ll > f2t e nz2lf
.2 caso contrário

11 ? t22 e rz23lt 11 ? t23



]Í4 Modelo em Níveis de Cinza do Ciclo Celular

Ar2 " 2 significa que existe suáciente suósfáncia para que o gene u2 se expresse
t2i, t22, t23 : limiar de substância para u2.
n21, n22, n23 : osciladores de período aleatoriamente variável.

Gene u3

l
0
l
2

se
se

se
se

s - lO

($ - 9,
s - l,
$ -7,

e
e
e

e

Na -- 2
Ns ' :)
Ns-2
Ns -- 2

U3 ou Ns 9

onde
5

s - }: -rlíl
i-l

e
2 se n3ilt -- ll > t3i e n32lt
2 caso contrário

11 ? t32 e n33lt il ? t33

A/3 :: 2 significa que existe s?zácãenfe swósfáncÍa para que o gene us se expresse
t3i, f32, t33 : limiar de substância para u3.
n3i, n32, n33 : osciladores de período aleatoriamente variável.

Gene u4

S 10, 4
S - 3
's 4l
S -5 8

S -9 10

N4
N4'2
N4'')
N4'2
N4

U4

onde
5

s - }: /líl
{-1

e

/

L

2 se nailÍ ll > t4i e n42lt
z ca.se contrario

11 ? t42 e n43lt 11 ? t43
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Ar4 " 2 significa que existe su®cíente subsláncáa para que o gene u4 se expresse
t4i, f42, tas : limiar de substância para u4.
n4i , n42, rz43 : osciladores de período aleatoriamente variável.

Gene us

l
0

l
2

se S = -5 e NS10 2

se ($ 2)6 e NSl
se S e NS
se ,S 8,9,10 e N4 2

U5
ou ./\r5 = --2

onde
5

s - >1:/'iãi
{-1

e

2 se nnlf -- ll > tsi e ns2lt
.2 caso contrário

11 2 ts2 e ns3lt i1 2 tõ3

Ars :: 2 significa que existe stzácáerzíe subst(ízzcia para que o gene u5 se expresse
tSI, fÕ2, tS3 : limiar de substância para us.
nõi , ns2, n5s : osciladores de período aleatoriamente variável.

13.2.2 Gene P

Se Pjt -- ll ? O ::> P = O
senão

$ 6
> 5 2

3,4 l
1,2 0

<0 0

Valores de P quando Pjt



1]6 Modelo em Níveis de Cinza do Ciclo Celular

onde

5

E ''pÍ:]

p'P: integração dos sinais de excitação de ui, . . . , us
e

$/'
2 6 2

«.r,lil + }: «,:/, + >: «:/, + >: v:/, + ,líli-l {-1 {-1

SP/Ó: somatório dos sinais de realimentação das camadas de genes u, w, aç, y e z

2

l
0

l
2

se
se
se
se
se

SFu
SFu,
SF'u,
SF'u,
SF'u,

10,..., 6
5,..., 3
H) - - ' } A

3,..., 5
6, 10

FP

onde

5

s-p« - }: -p«:lil
í-l

)

,0
,4
,10

.4

onde

B.2.3 Gene v

se Sp ? 5
se l $ Sp/ $ 4

caso contrário

urt - i1 = 0
e ult -- ll = 0
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onde
5

sp- >:plíl
á-l
e

2 2

sp/ - sp + 1l }: >1: .«:1.jl
i-l {-j

-2 se Sp25 e ult
l se l 5; Sp/$4 e ult
0 caso contrário

l 0

0vfP

com Sp e Sp/ como antes

B.2.4 Genes w

Gene wi

«:-Í:
eí:. qa) '> K

se l .$ Su./;i $ 4
caso contrário

e ««tlf - il $ 0
e ««ilf -- il $ 0

onde
3

s« - l>: «l€1
{-1
e

. 3 2

E
{=i .j=t

s«/: - s« + :l }: «: [.j]

se

senão
se

(Su 2 5 o« l 5; S«./: 5; 4)

w:lt -- ÍI > 0 ou w. It -- 21 > 0
caso contrário

o« ««:lt 31 > o

(S« e $«/: como a«tes.)

2 se Su>5
l se l 5; Su/i 5; 4
O caso contrário

e ««:lf il
,:lt - ile

<0
<0wlfp

(S« e S«/: como «tes.)
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(;ene w2

se
l seW2
0

l $ Su/e$ 4
caso contrário

e tl;2lf -- ll < 0
-0e ««2lf

onde

Su

. 6 2

S«/2 - S" + ; >: >: «:]j]i-4 j-i

se (Su 2 5 ou l 5; Su/2 5; 4)
senão

se w2jt--lj>0 ou m2lt 2l>0 ou m2lt
caso contrário

31 > o

(S« e S«/a como antes.)

-2 se Su?5 e m2lt
l se l 5; Su/2 < 4 e w2lt
O caso contrário

il $ o
W2fp

(S« e S«/2 com' antes.)

B.2.5 Genes x

Gene xi, (para cada á 1, 2,3 fixo )

$mi 2. 5 e zilf -- ll
l .$ Sw./i $ 4 e zilf -- ll
caso contrário

onde

Sm:
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e

2

s««/: +>1: z/:/l.jl

2 se (Swl ? 5 ou l 5; Sw./:i 5; 4)
senão

l se zilt lj>0 ou zilt 2l>0
O caso contrário

xif

(S««: e S«,./:: como antes.)

.2 se Swi 2 5
l se l $ Sw/i $ 4
O caso contrário

e :«ilt tl $ 0
e zilt - il 5; 0xifp

(S««: e S««./:: como «tes.)

Gene xi, (para cada á 4, 5, 6 fixo )

{ : se Sto2 > 5 e zílt -- ll < 0
se l .$ $m/2 $ 4 e zilt -- ll .$ 0

caso contrário
Xli :=

onde

5

s««, «,:ili

2

s««, + }l: z/:/l.jl

se (S««2 ? 5 ou l 5; S««/2 5; 4)
senão

se zilt-- ll > 0 ou zilt 21 > 0
caso contrarie
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(S««, e S«,/2 com' a"tes.)

2 se Sw2 25
l se l 5; Sw/e .$ 4
0 caso contrário

(S««, e S««/2 com' "'es.)

e zÍlf - il 5; 0
e z:lt - il $ 0
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B.2.6 Genes y
Gene yt

«,-ÍT: ;'
Z/ilt - il .$ 0
caso contrário

onde

se (M:«: 20 e
senão

se Z/ilt -- ll > 0 ou
caso contrário

z/: it - il 5; o)

yir
g/ilt 21 > 0

(M«: como -tes.)

":»-{ =*: " z/: it - il $ o
caso contrário

(M«: como -tes.)

Gene y2

«,-lT' " y2lf -- il $ 0
caso contrário

onde
6l

á-4

se (M«, ?0 e
senão

se g/ult -- ll > 0 ou
caso contrário

z/:lt - ll 5; o)

y2r
g/2lt -- 21 > 0

(M«, como -tes.)

",»-{ 'y*' " p:lt - il 5; o
caso contrário

(À/z2 como antes.)
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B.2.7 Gene z
Modelo em Níveis de Cinza do Ciclo Celular

x1lt-il+rlü:g s. .zlt -- il $ 0
0 caso contrário



J\pêndice C

Alvores de Classificação por
Multirresolução

/

Os classificadores binários podem reconhecer se um objeto (configuração de valores das

variáveis de entrada) pertence ou não a uma determinada classe atribuindo um rótulo

de classificação em {0, 1}. Assim, se existem n classes diferentes, a classi6cação pode

ser realizada por uma família de n operadores binários, um para o reconhecimento dos

objetos em cada uma das classes. Os multiclassificadoies são uma extensão natural dos

classificadores binários 1241. Neles, um operador associa um rótulo de classificação em

{0, 1, . . . , n} a cada uma das configurações de variáveis de entrada observadas.

As árvores de classificação dividem esta tarefa enl passos sucessivos de multiclassi-

ficação, dividindo a família de classes em sub-famílias, a fim de obter uma maior precisão

nos primeiros passos onde resulta mais fácil a discriminação. Assim, os objetos são obser-

vados em diversas resoluções. Neste trabalho se propõe uma técnica automática para gerar

as árvores de classificação e especificar como deve ser feito o treinamento dos operadores

de multiclassificação correspondentes 1291. Esta técnica de aprendizado foi avaliada no

reconhecimento óptico de caracteres, mas ela pode ser utilizada para resolver outros pro-

123
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operadores morfológicos para o recoT rTO l

Arvores de Classi6cação por Mlultirresolução

blemas de classificação, como por exemplo, a identificação das componentes das funçõe

de transição de um sistema dinâmico finito.

Um sistema de OCR gera documentos eletrõnicos (arquivos ASClll) correspondentes

a materiais impressos tais como livros e outros tipos de documentos, em geral mediante

o uso de procedimentos de análise de imagens.

O enfoque proposto em nosso método utilizou

nhecimento de caracteres, estendendo um resultado prévio sobre o uso de árvores de

classificação em OCR 1241. Naquele trabalho, foi apresentado um método baseado em

uma árvore de classificação. Em lugar de projetar um classificador que discrimina todos

os objetos em um único passo de classificação, o processo é executado como um proce-

dimento multa-etapas, isto é, os objetos são classificados em sub-classes e depois cada

sub-classe é novamente classificada em mais sub-classes. No entanto, a parte mais difícil

da técnica proposta era o projeto da árvore de classificação. A inovação apresentada neste

trabalho consiste em uma técnica automática para o projeto de árvores de classificação

c.l Operadores Morfológicos e MulticlassiHcadores

Uma imagem se compõe habitualmente de vários objetos, e cada objeto pode corresponder

a mais de um componente na imagem. O propósito da classificação é associar um código

de classificação único a cada objeto na imagem, que indica a classe à qual ele pertence.

Isto pode ser feito associando o código de classificação carreto a todos os pixels na imagem.

Seja -E = Z2 o plano inteiro e 7)(,E) o conjunto de partes de E. Uma imagem binária

erra E pode ser ntodelada por uma função binária / : E -} {0, 1}, ou equivalentemente,
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por um subconjunto S Ç -E, fazendo z C S 4:::> /(áçj = 1, para todo z C .E.

Podem-se usar }'r-operadores binários que são mapeamentos do tipo © : P(.E) -+

P'(.E) invariantes por translação e localmente definidos numa janela W 1291 , ajustando

o tamanho da janela, para reconhecer formas de objetos que pertencem a uma classe

particular. Assim, se existem n classes diferentes, a classificação pode ser realizada por

uma família @j de n operadores binários, um pala o reconhecimento dos objetos em cada

uma das classes. A desvantagem desta estratégia é que é preciso projetar um operador para

cada classe. Também temos que considerar como tratar os objetos que são reconhecidos

por mais de um operador.

Quando existem n classes diferentes é mais conveniente o uso de um multiclassificador

ao invés de n classificadores binários. SQa {0, 1, . . . , n].a o conjunto de todos os mapea-

mentos de .E em {0, 1, . . . , n} (em nosso contexto correspondem ao conjunto de imagens

em níveis de cinza definidas em -E, com n + l níveis de cinza) e consideremos um ope-

rador da forma q' : P(.E) --> {0, 1, . . . ,nla, caracterizado por uma função multa-nível

@ 7)(W) --> {0,1,. . . ,n}. Aqui, um operador associa um rótulo de classificação em

{0, 1, . . . , n} a cada uma das formas em W. Neste caso, a entrada é uma imagem binária

e a saída é uma imagem classificada em níveis de cinza. Cada pixel na imagem de saída

tem um valor entre 0 e n, o rótulo de classificação. O rótulo 0 é reservado para o fundo,

e n indica o número de classes consideradas.

A vantagem do uso de multi-classificadores está no fato de que em lugar de projetar

n operadores, um para cada classe, só é preciso projetar um operador.

Um multiclassificador deste tipos pode ser representado pelos kerneZs de @ nos nz'ueds

á ou equivalentemente pelas bcóses de @ nos núe s ã, onde 0 $ € $ n 1291
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Os multiclassiíicadores são construídos a partir dos dados de treinamento, que neste

caso são um conjunto de pares de imagens observadas-ideais, que ilustram a classificação.

As imagens observadas são imagens binárias contendo os objetos a serem classificados e

as imagens ideais são as respectivas imagens com o rótulo de classificação correto.

Para cada forma x Ç W, a classe c, à qual x pertence, é definida pelo rótulo mais

freqüentemente atribuído nos dados de treinamento. Depois, para cada forma x, se projeta

um operador @ tal que Ú(x) = c(x), obtendo cada uma das n bases, correspondentes aos

intervalos maximais do kernel 1291. Neste procedimento usamos o algoritmo ISI j31j.

A construção de multa-classificadores pode ser ineficiente computacionalmente se o

número de classes e o tamanho da janela são grandes. Outro problema é a precisão

na estimação das probabilidades condicionais. Recentemente, as árvores de classificação

foram propostas como una estratégia para superar estas dificuldades.

C.2 Arvores de
P

('jnqqifirnrãnx-/ x\-çb./ b./ al XH- qJ K,« :5 «,q'v

Uma árvore de c/asslWcação divide a tarefa original de classificação em vários passos de

classificação. Em lugar de atribuir a c]assificação correra num único passo de c]assificação,

os objetos são inicialmente classificados em sub-famílias. Depois, no segundo passo da

classificação, cada uma das sub-famílias são classificadas em outro número de sub-famílias,

e este processo é repetido para cada sub-família até que a classificação completa é reali-

zada. Esta é mostrada no diagrama da Figura C.l.

No exemplo da figura CI.l, o processo da classificação consiste de três passos. O con-

junto total de classes ({0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}) é primeiramente dividido em três sub-famílias,
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0 1 2 3 4 5 6 7

02 3 6

Figura C.l: Exemplo de uma Arvore de Classificação

os conjuntos {0, 2, 3, 6}, {1, 7} e {4, 5}. O conjunto {0, 2,3,6} é depois dividido em dois

subconjuntos, {0, 3} e {2, 6}, enquanto os outros dois são divididos em conjuntos unitários,

e assim por diante.

Cada nó não folha y de uma árvore de classificação contém a seguinte informação

' uma sub-família /(y) de classes

e uma lista de nós filhos cheZd(y). As sub-famílias associadas aos nós fo:.mam uma

partição disjunta de /(y).

e um operador (multa-classificador) @v que classiâca os objetos contidos em classes

de .F(y) nas respectivas sub-famílias dos seus nós filhos.

Os nós folha contém objetos de uma única classe. Por tanto, não existe operador associado

aos nós folha.

Uma vez que tal estrutura é dada, necessitamos projetar operadores capazes de clãs.
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sificar os objetos de acordo com a árvore. Por exemplo, o operador associado ao nó raiz

deve poder separar a família de todos os objetos possíveis ({0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}) em três

subconjuntos {0, 2, 3, 6}, {1, 7} e {4, 5}. O operador associado ao primeiro nó deve poder

separar os objetos deÍ0,2,3,6} em duas sub-famílias:Í0,3} eÍ2,6}, e assim por diante.

Dada uma imagem e a árvore de classificacão cujo conjunto de objetos no nó raiz

é o conjunto de todos os objetos presentes na imagem, para classificar estes objetos,

deve-se atravessar a árvore inteira (exceto os nós folha) aplicando os operadores. O

operador do nó raiz é aplicado à imagem original. Uma imagem é criada para cada n(5

filho, contendo somente aqueles objetos classificados como sendo da respectiva sub-família.

Logo, o operador de cada um dos nós filhos é aplicado nas respectivas imagens, e assim

por diante, até que um nó folha é alcançado. O resultado da classificação é obtido a partir

de todas as imagens finais.

A ideia básica desta técnica é que a classificação dos objetos em classes intermediárias

deve resultar mais fácil porque o operador não necessita realizar discriminações complexas

de formas.

C.3 Projeto de Arvores de Classificação
#

Para projetar uma árvore de classificação, usualmente é fixada uma estrutura de árvore

e depois é projetado um operador para cada nó não folha usando o procedimento de

treinamento indicado na Seção CI.l. O tamanho da janela é testado experimentalmente

para cada nó, até que um resultado aceitável é encontrado. Se un] carácter recebe mais

do que uma certa porcentagem de classificação como pertencendo a uma sub-família,

então ele é mantido nas imagens de treinamento do nó alho respectivo. Devido a isto,
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um carácter pode estar em imagens de mais que um dos seus filhos. Se um carácter é

mantido numa sub-família onde ele não deveria estar, o operador projetado para dividir

essa sub-família tende a elimina-lo porque ele é treinado para reconhecer somente aqueles

caracteres presentes na respectiva sub-família.

Uma parte difícil no desenho de árvores de classificação é especificar a família de

classes associada a cada nó. No desenho de árvores de classificação, uma escolha natural

é manter os objetos que tem formas similares na mesma sub-família.

A nova técnica proposta desenha automaticamente uma estrutura de árvore de classi-

ficação. O objetivo é usar janelas pequenas nos primeiros níveis da árvore e gerar grupos

intermediários que possam ser facilmente discriminados.

C.3.1 Matriz de classificação

Seja F uma família de classes de objetos. Queremos encontrar uma janela W relativa-

mente pequena que seja suficiente para discriminar objetos em diferentes classes de .F.

Para analisar o poder discriminatório de uma janela W dada, introduzimos a matriz de

ctass i$cação .

Na construção de uma matriz de classificação, para uma janela W e uma família .F

dadas, desenha-se um multa-classificador baseado em TV a partir de imagens contendo

objetos das classes em /, de acordo com a descrição feita na Seção C.l. Este operador

é aplicado às mesmas imagens, para calcular 7'(i, .j), i.e., quantos pixels de caracteres da

classe á são classificados como sendo da classe J. A soma de uma linha { em T indica o

número total de pixels correspondentes a objetos da classe {.

A Figura CI.2 nnostra uma matriz de classificação para a família {.4, -B, C', .D, .E, F'}
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Nesta matriz podemos ver que 210 pixels do carácter ,4 são corretamente classificado

T(i,j)IA B C D E F
A 12100 0 0 0 3
B 10 2390 43 0 0
c to o 1720 0 0
D 10 0 0 3810 0
E IO O O O 1188
F l2 0 0 0 28 271

Figura C.2: Exemplo de uma Matriz de Classificação

enquanto 3 deles são incorrera-mente classificados como sendo do carácter .F. Dois pixel

do carácter F' são classificados como sendo do carácter ,4 e 28 pixels como do carácter

.8, sobre 271 classificações cornetas. Por outro lado, nenhuma parte dos caracteres .4, .E

e F' tem sido classificados como .B, C' ou D, e nenhuma parte destas letras como .4, E

ou r'. Assim, podemos dizer que este classificados é capaz de separar a família {,4, .E, F'}

da família {-B, (.;, Z)}. Ainda mais, podemos ver que a letra C' nunca é mal classificada,

e nenhuma outra letra é mal classificada como letra C'. Então, podemos particionar a

família {.4, .B, (7, -D, -E} em três subconjuntos, Si = {.4, -E, F}, S2 = {.B, -D} e Ss = {C}.

C.3.2 Grato de Semelhança

O poder discriminador de um multiclassificador pode ser analisado a través de sua matriz

de classificação. Para analisar a semelhança entre objetos de distintas classes, definimos

um grafo não orientado G, onde os vértices são as classes (caracteres), e existe uma

aresta entre dois vértices { e .j se, e somente se, T(í,.j) > 0 ou T(.j,d) > 0. Este grifo,

induzido pela matriz de classificação, é o gra/o de some/dança, onde caracteres parecidos

são conectados por uma atesta. Neste grato, podem acontecer três casos:
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1. 0 grifo é completamente desconectado, i.e., 7'(i,.j) = 0,Vã,J, á # .j. Este é o caso

ideal, i.e., a janela é suficiente para discriminar todos os caracteres.

2. O grifo é totalmente conectado, i.e., T(á,J) > 0,Vi,.j, { :/ .j. Isto indica que

os caracteres contém formas parecidas em relação à janela W e não podem ser

discriminadosl a janela W é muito pequena. Quanto maiores são os valores de

T(ã,.j) e T(.j, á), maior é a semelho«ça entre os caracteres { e .j.

3. O grafo contém sub-grifos conectados não triviais. Neste caso, o operador não

classifica todos os objetos corretamente. É possível, no entanto, agrupar os carac-

teres em sub-famílias de uma forma tal que nenhuma parte de um carácter ntlma

sub-família recebe a classificação de um carácter em outra sub-família.

A Figura C.3 mostra o grato obtido da matriz 7' da Figura C.2. Podemos ver que

existem três sub-gratos conectados com conjuntos de vértices Vi = {.A.F.D}, Ve ' {-B-D}

eV3 :: {('}, respectivamente.

B
C

D

H

Figura C.3: Subgrafos Conectados

Isto significa que um operador baseado em }'r poderia discriminar os elementos em

}q dos elementos em Ve ou V3. No entanto, ele não poderia discriminar claramente os
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caracteres .4, .F e E, porque existe, por exemplo, alguma "confusão" entre as formas

presentes em .4 e F'. Nossa conclusão aqui é que o operador baseado em W poderia ser

usado para dividir o conjunto {.4, -B, C', .D, .E, F'} em três subconjuntos.

Em geral, o caso (3) resulta numa família {Gi, G2, . . . , G,} de sub-gratos disjuntos,

o que significa que nenhuma parte de um objeto na classe de Gi tem sido classificada

como sendo de uma classe em outro sub-grato Gj. Neste caso, a janela é capaz de separar

elementos de sub-gratos diferentes. Portanto, se definimos os conjuntos Vi, V2, . . . , UP como

as sub-famílias de um nó, um W-operador seria capaz de discriminar os elementos de (l;

nas p sub-famílias

Na prática, mesmo que as classificações erradas 7'(í, .j) e T(.j, {) não sejam zero, estes

valores podem ser muito pequenos, comparados ao número de pixels correspondentes aos

caracteres á e .j. Em outras palavras, se somente uma pequena parte de um carácter é

classificada incorrera-mente, ainda é possível atribuir a classificação certa a ele.

Sejam .N(i) e .M(.j) o número de pixels de todas as ocorrências dos caracte

respectivamente, definimos

JV({,.j) = mina.M(í), N(.j)} (c.l)

O grato G é criado de uma matriz de classificação levemente modificada, que deno-

taremos por 7'', obtida considerando um limiar que depende de N(ã,.j) e do parâmetro

percentual 0, 0 $ 0 $ 100:

r({, .j
I'' ({ , .jl

0

í # .j and I"(á,.j) > e49Ü
otherwise.

(C.2)
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O grifo resultante terá uma atesta entre duas classes se, e somente se, a classsificação

errada entre eles é significativa, i.e., se o número de pixels mal classificados entre eles é

uma percentagem considerável (deânida por 0) do número de pixel pertencentes a essas

classes. Isto pode causar alguma peida na qualidade do classificador, mas tenta evitar o

uso de janelas grandes, que não são desejáveis porque requerem uma grande quantidade

de dados de treinamento pala alcançar uma boa precisão. A perda na qualidade da

classificação pode ser superada pelo ganho em precisão.

C.3.3 Projeto Automático da Arvore de ClassiHcação

Para definir uma estrutura de árvore de classificação, cria-se inicialmente um nó raiz e

constrói-se um grifo G a partir da matriz de classificação 7'', obtida com a família de todas

as classes {0, 1, . . . , n} e usando a primeira janela na seqüência de janelas crescentes. Em

nossos experimentos usamos a seqüência 3 x 3, 5 x 3, 5 x 5, 7 x 5,... (Figura C.4).

3 x 3 5 x 3 5 x 5 7 x 5

Figura C.4: Seqüência de janelas.

O procedimento sucessivamente constrói uma árvore de classificação de acordo com

as regras descritas a seguir. Estas regras dependem do caso que ocorre em G (listado no

começo desta seção).

Se ocorre o caso (1), o processo termina. pa.ra. o nó correspondente.
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Se o caso (2) ocorre, significa que a janela é muito pequena. Logo, o processo é

repetido para esse nó, usando a próxima janela na seqüência de janelas. Dependendo

da forma dos caracteres, pode acontecer que até janelas muito grandes não consigam

separar caracteres em conjuntos disjuntos. Por outro lado, não é desejável permitir que

o tamanho da janela aumente demais, porque isso implicaria numa precisão muito pobre

para o operador treinado. Para evitar este problema, cada vez que ajanela é aumentada, o

parâmetro 0 também é aumentado por um fator dado. Isto pode implicar que a qualidade

da discriminação poderia ser comprometida, mas como isto acontecerá a um ramo da

árvore, pode resultar insignificante em relação ao resultado geral da classi6cação.

Finalmente, se ocorre o caso (3), a família de classes nesse nó é particionada em sub-

famílias correspondentes aos sub-gratos disjuntos. Para cada sub-família é criado um nó

filho e o processo termina para esse nó. A janela a ser usada para os nós filhos é a próxima

na seqüência e o parâmetro 0 não é alterado.

O processo é repetido iterativamente enquanto existem nós a serem processados. Ao

final deste processo, fica definida uma estrutura de árvore com uma janela e uma família

de classes associada a cada nó. Uma vez que a estrutura está definida, o próximo passo

consiste em treinar um multi-classificador para cada nó. Como vimos antes, cada multi-

classificador é treinado para separar os caracteres na família de classes associada a esse

nó em sub-famílias correspondentes aos seus nós filhos.

A Figura C.5 mostra uma árvore de classificação completa, exceto pelos nós folha,

desenhada para o problema de reconhecimento de caracteres discutido na Seção C.4.1. A

Figura C.6 mostra em detalhe um ramo desta árvore corresponderlte à subfamília com-

posta pelos caracteres "mrllliLY". Uma janela 7 x 7 é suficiente para discriminar os
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caracteres "m" e "r" dos outros. Uma janela maior, 9 x 9, reconhece os caracteres "L"

e:J'Y?!,enquanto uma janela ll x 9 reconhece os caracteres "T" diz. A última classe,

contem três caracteres muito parecidos ("l", "l" e "l") e foi necessário aumentar a janela

até 13 x 11. Usualmente, para uma janela deste tamanho, a quantidade de dados de

treinamento requerida para uma boa precisão é muito grande. Neste caso, este problema

é atenuado porque a variedade de formas a serem analisadas é limitada.

A B CD EFGHIJKLM NOPQ RSTU VWYZÇ
a b c de fg h ij k Im n o pq r s tu v w xy zç

012345678 9

V

478AKMRSadgkqsxz

5x5

O 1 269B CDEFGH IJLNO PQTU VWYZÇ
bcefhijlmnoprtu vwy ç ..,,'-'''.

X

7x7

vyV

'r'T" Ç':lT::.T2
"y ) r v

Ílx9 ""'''"'"'' 9x7

t \

OQ ) ( CÇ
llx 9 llx 9

Figura C.5: Um exemplo de árvore de classificação

C.4 Resultados Experimentais

As duas partes principais do OCR implementado são as componentes de freànarnento e

ap/ácação. A componente de treinamento permite ao usuário treinei uma árvore de clas-
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mrlllil Y

llITil Y
'9x9

llITI
llx9 9x9

l l ]

13xll ' llx9

Figura C.6: Uma sub-árvore da árvore de classificação

sificação a partir de amostras de imagens observadas-ideais. A componente de aplicação

permite ao usuário aplicar uma árvore de classificação a imagens observadas diferentes

das usadas no treinamento e obter a classificação correspondente.

A nova metodologia para o projeto de árvores de classificação foi testada para dois

grupos de imagens: um conjunto de imagens obtidas de materiais impressos com im-

pressora laser corrompidos com ruído de bordas, e outro conjunto de imagens obtidos de

documentos impressos por uma impressora de matriz de pontos.

C.4.1 Imagens Digitalizadas de Impressora Laser

As imagens originais eram compostas de 63 caracteres diferentes, as letras em maiúsculas

e minúsculas, e os números de 0 a 9. Cada imagem consta de 630 caracteres, contendo

exatamente lü de cada carácter. Estas imagens foram obtidas escaneando texto gerado
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por impressora laser a 300 dpi. Devido ao fato destas imagens serem de boa qualidade,

adicionamos 25% de ruído sal e pimenta nas bordas externas dos caracteres, com o objetivo

de simular uma degradação que pode ocorrer usualmente em imagens de texto escaneado

A árvore de classificação obtida foi testada em 10 diferentes imagens do mesmo tipo.

A Tabela C.l mostra o resultado destes testes, incluindo também testes feitos com algums

OCRE comerciais. Comparado com estes OCRE comerciais, o desempenho de nosso OCR

foi significativamente melhor. Em cada imagem, de um total de 630 caracteres, somente

um pequeno número deles (entre 7 e 13) foram classificados erroneamente

OCR Precisão
Textbtidge l ãi?.89%
Cuneiform'99 l 90.63%
Nosso l 98.33%

Tabela C.l: Precisão no primeiro grupo de imagens

C.4.2 Imagens Digitalizados de Impressora de ]\41atriz de Pontos

As imagens de matriz de pontos geram imagens de qualidade muito pobre, porque as

letras estão formadas a grosso modo por pontos.

O resultado dos testes de classificação efetuados se mostra na Tabela C.2 junto com os

resultados de um OCR comercial. O desempenho do OCR comercial nas imagens originais

de níveis de cinza é muito pobre. Então, também testamos ele com images filtradas por um

limiar seguido de dois filtros de mediana e também por nosso pre-processamento. Neste

OCR comercial, a opcão "dot matrix" estaba habilitada no processamento das imagens.

O melhor resultado do OCR comercial, o qual se deve a uma filtragem externa, fica es-

tatisticamente perto de nosso resultado. No ent.a.nto, nosso resultado pode ser melhorado
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OCR Imagem testada l Precisão
Cuneiform'99 l Original Níveis de Cinza l 20.iõ%
Cuneiform'99 l Nosso pre-processamento 77.83%
Cuneiform'99 Limiar + Medianas 85.97%

Nosso Nosso pre-processamento l 88.58%

Tabela C.2: Precisão no segundo grupo de imagens.

usando mais dados de treinamento, já que somente quatro imagens de treinamento tem

sido usadas neste experimento.

C.5 Conclusões

A técnica apresentada para a geração automática de árvores de classificação, se baseia

nos conceitos de rnafr z de c/asslHcação e gr(!/o de semeZAança. O método resulta e$cãenfe

porque não precisa analisar todas as possíveis combinações de subfamílias para uma dada

família de classes. As subfamílias são automaticamente geradas analisando o grato de

semelhança, obtido da matriz de classificação que, essencialmente, expressa quão bem

uma janela W discrimina os objetos em diferentes classes.

l.Jma característica desta técnica é que sempre tenta encontrar a menor' gane/a su-

ficiente para separar o conjunto de objetos em subconjuntos diquntos. Isto permite

que o mesmo objeto seja analisado em dljferentes Teso/rações. Basicamente, nos passos

iniciais da classificação, é possível fazer uma separação grosseira de caracteres com uma

janela relativamente pequena. Nos passos posteriores do processo de classificação, a janela

requerida para separar os caracteres é maior, no entanto, a variedade de objetos que se

precisa reconhecer é usualmente muito pequena, fazendo a classificação estatisticamente

mais fácil.



(3.5 C'inclusões

Os conceitos apresentados aqui têm sido utilizados no contexto de projeto de OCR,

embora eles possam ser aplicados a outros problemas de classificação, como por exemplo

o aprendizado das componentes da função de transição na identificação de um sistema

dinâmico finito. Os resultados obtidos para dois conjuntos de imagens são melhores

que os de OCRE comerciais. Devido a que nossa técnica é baseada em treinamento, é

possível criar com ela c/ass Wcadores especialmente adaptados a problemas específicos de

classificação.
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