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Resumo

Métodos computacionais vêm sendo aplicados à Biologia Mole-
cular pala a identificação de propriedades do genollla. Este projeto
aborda ullla perspectiva lingüística de cadeias de nucleotídeos, com
o objetivo de geral classiâcadores de seqüências. Desei:tvolvemos
um sistema de aprendizado computacional no qual foram imple-
mentados algoritmos de inferência gramatical visando caracterizar
conjuntos de seqiiências de nucleotídeos. Tais algoritinos gelam ana-
lisadores sintáticos que são utilizados para, construir classificadores de
seqüências. Apresentamos uma avaliação inicial desses algoritmos no
problema de Biologia À/lolecular de identificação de fronteiras iniciais
e finais de éxons. Por meio de uilla anaostta de "benchnaark" obti-
vemos resultados comparáveis coil] un] dos preditores de fronteiras
existentes.
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CAPÍTULO

Introdução

Com o desei.Lvolvimento da tecnologia de seqiiencianlento de DNA em laica escala, um
número cada vez maior de trechos de DNA descaracterizados tornam-se disponíveis em
bancos de dados genéticos. Devido a essa massa de dados sem significado biológico, um
dos grandes desafios anuais na área da Biologia Molecular é descobrir a função do código

genético. C]aramente, seria inviável a análise dessa enorme base de dados sen-l o uso de
computadores e algoiitmos. A Biologia Nlolecular Computacional é um campo que trata
do problema do "ctesenvolvimento e clo uso das técnicas da Matenaática e da Ciência da
Computação para resolvem pioblelnas da Biologia À/lolecular'' IÀ/ÍS971. Apesar de ser um
ianlo ielativanlente recente, a Biologia Nlolecular Computacional já tem sido largamente
utilizada. A própria construção dos genomas a partir dos dados de seqüenciamento tem
sido feita com o cauxílio de sistemas computacionais IAdi001. O método de seqüenciamento

Sliotgun, por exemplo, utiliza a teoria de progianiação dinâmica para alinllamento dos
fiagnlentos sobrepostos e de otimização con-Lbinatória pata achar a melhor montagem
IX.IS071. No entanto, as aplicações eill Biologia Conlputaciolial não se restringem a técnicas
de alinhamento de seqilências. Enl particular, algoritnlos de árvores de decisão ISDFH981,

teoria conlbinatótia ISV061 e cadeias de A/larkov IHSF97, DEI':M98, Al<NISH94j, entre

l
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outros, vêm sendo empregados pala resolver problemas de encontrar gei-tes, ou partes de
genes, como éxons e regiões promotoras en-l longas seqüências de DNA.

A evolução dos seres vivos faz com que sistemas biológicos preservent sua estrutura
e funcionalidade. As mudanças nos seres vivos são causadas por alterações nas suas
moléculas de DNA. Este processo faz com que seja comum a existência de seqiiências
semelhantes de DNA em diferentes organisn-tos. Quanto mais semelhantes e mais próximos

os organismos estão na escala evolutiva, mais semelhantes são suas seqiiências genéticas.

Genes homólogos são aqueles que, apesar de pertencerem a diferentes organismos, são
estruturalmente seibelhantes e cunlprenl fui-tções idênticas. A silnilaridade é usada em Bi-

ologia para descobrir características de um novo gene através da descoberta da existência
de genes similares a este gene que já possuem anotações precisas de suas características

[HA093, DEl<M98].

Uma vez que o DNA é definido por cadeias de 4 nucleotídeos (adenina, citosina,
guanina e tinha), podemos descrever seqiiências genéticas como cadeias num alfabeto de
quatro letras A, C, G e T. Desta maneira, podemos caracterizar um conjunto qualquer
de cadeias de DNA como un-la linguagem sobre o alfabeto {A,C,G,T}. Por meio deste
modelo, iremos utilizar técnicas de aprendizado computacional e inferência gramatical
para, a partir de exemplos caracterizar famílias de seqüências de nucleotídeos através de

gramáticas estocásticas. Estas gramáticas serão utilizadas para gerar classificadores de
seqüências de nucleotídeos que, por sua vez, podem ser utilizados para investigar bancos de

dados biológicos em busca de estabelecer novas anotações de seqüências por silo-Lilaridadei

Por que aprendizado?

O volume de dados levantado pelos anuais processos de seqiiencian:tento de genomas

impede a simples in'çestigação bioquímica de todas as propriedades das seqiiêucias.

Para resolver este problema, a similaridade de genes tem desen]penl]ado ttn] impor-

tante papel para levantar hipóteses de propriedades em seqiiências desconhecidas a
partir de seqiiências já investigadas. Desta maneira, passa a ter especial importei-toa

o problema de, a partir de um conjunto de seqiiências, procurar criar uin classifica-
dor para encontrar seqiiências homólogas. Nesta formulação: temos um problenaa
clássico de aprendizado computacional. A utilização de técnicas cle aprenclizaclo visa

iNa verdade, são levantadas hipóteses sobre scqiiêiicias não anotadas, as quais, enl seguida, são
\rallcladâs Dor illctoclos t)io(lttinaicos
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compensar a quantidade reduzida de informação e de conlaecimento disponível sobre
o genonla.

Poi' que gramáticas estocásticas?

No contexto de Apeei-tdizado Computacional podemos escolller diversos tipos de
estruturas para representar um conceito alvo como, por exemplo, redes neurais,
cadeias de À'larkov ocultas ou gramáticas estocásticas. Optamos pelas gramáticas
estocásticas, uma classe de estruturas ideal pala representar fan-tílias de cadeias de
símbolos. Giamátícas têm se nlostiado um instrumento promissor para modelagem
cle fenõinenos genéticos. Searls sugeriu uma abordagem lingiiística ISea881 para iden-
tificam genes que codificana proteínas por meio de ' 'defina.te clause grammars ' '

ISea89, Sea951 , Originando uill sistema con-tputaciona] de ieconhecin:tento de padrões

sintáticos, chamado GenLai-tg. Haas, Aaronson e Overton IHA0931 desenvolveram

técnicas baseadas ein gramáticas que exploram a llomologia entre genes para desco-
brir legiões regulatórias que não estão presentes no banco de dados de seqüências de

ácidos nucléicos, GenBank. Sakakibara et aZ. IYSRnl<SH941 aplicaram gramáticas
estocásticas livres de contexto para problemas de "folding" , alinhamento e modela-
gem de famílias de seqiiências de RNA transportadores. De foiina geral, os autores
comentam que a ntodelagen-t por gramáticas, comparada com outras técnicas, tem
uni potencial tnaior para representar a estrutura de uin gene.

Este trabalho está vii-tculaclo ao projeto CAGE2 ( do inglês " Cooperation for Analy-
sis of Gene Expression"), que une esforços multidisciplinares de químicos, estatísticos

e cientistas da conaputação da Universidade de São Paulo com o intuito de estudar

os mecat)isntos de expressão gêi-rica. Nossa colaboração foi desei-tvolvei un] ambiente
computacional em que se possa realizam testes de algoritmos de inferência de gramáticas
regulares. Esse laboiatóiio de inferência foi utilizado nesse trabalho para lulla avaliação
inicial de alguns algoiitmos inlplelilentados na indetificação de fronteiras de íntrons e
exoi'is

2Paia mais infonnações sobre o l)iojeto CAGE, consulte o sítio de internet
http://www.vision .i me. usp-b i/ -,cabe .



4 ].1. ORGANIZAÇÃO DESTE DOCUÀ4ENTO

1.1 Organização deste documento

Esta dissertação encontra-se organizada da seguinte forma. No Capítulo 2 apresenta-

mos definições, notações e conceitos básicos ca serem utilizados no restam-Lte do docul-mento.

Revemos as noções de Aprendizado Clomputacional, Classificação de Bares, Linguagens,
Gramáticas e Autómatos. No Capítulo 3 apresentamos um reslullo da teoria de inferência
de gramáticas regulares. Descrevemos também os quatro algoritmos de inferência de
gramáticas regulares implementados neste traballlo. No Capítulo 4 descrevemos o ambi-
ente computacional desenvolvido para a realização de testes. No Capítulo 5 apresentamos
uma análise dos testes realizados com os algoritmos de inferência grau-tatical implemen-
tados. Por último, no Capítulo 6, apresentamos uin resumo das principais contribuições
deste trabalho e sugestões de trabalhos futuros.



CAPÍTULO

Preliminares

2.1 Aprendizado Computacional

A Teoria de Aprendizado Computacional estuda métodos para lnodelai matelnatica-
nlente os processos de aprendizado. O modelo de Aprendizado Colhputacional que será
apresentado utiliza alguns conceitos básicos da Teoria de Probabilidades, conto espaço de

probabilidade e distribuição de probabilidade. Unia descrição detalhada sobre essa teoria
pode ser encontrada eln IBai421. Inicialmente, iremos descrever a definição inatelnática
do processo de aprendizado e, ein seguida, iremos apresentar brevemente o conceito de

identificação no limite e um dos modelos de aprendizado computacional chamado "PAC
Learning". As definições descritas a seguir foram baseadas nos textos de BiBEs IÀ'IA921 e
Tonlita IToni961.

5
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2.1.1 Modelagem do Processo de Aprendizado

Seja E um conjunto, o alfabeto que descreve exemplos. Denotaremos por E' o conjunto
de n-uplas de elementos de E e por E' o conjunto de todas as seqiiências finitas de
.Inm ltn Hp y

Seja X um subconjunto de E*. X é denominado o espaço de exemplos e os elementos

de X são denominados exemplos. Um conceito c sobre X é um subconjunto do espaço
de exemplos, que exemplificam-t positivamente algunaa regra. De forma equivalente, uin

conceito pode ser definido colho uma função deânida por c : X --, {0, 1}, onde c(z) = l
indica que z é um exemplo positivo e c(z) = 0 indica que z é un-l exemplo negativo.

O conjunto (.7 de todos os possíveis conceitos é denominado espaço de concei.tos.

Um processo de aprendizado tem o objetivo de produzir um conceito h que seja igual ou
uma boa aproximação de um conceito alvo c C C' que querer-tos aprender. O conjunto
de todos os conceitos que podem ser aprendidos é denominado espaço de hipóteses e
denotado por .H

Uma amostra de tanlanlio m é uma sequência de m exemplos, ou seja, uma m-upla z =

(zi, z2, . . . , n.) C X", que pode conter valores repetidos. Uma an-mostra de treinainento

s de tamanho m é um elemento de (X x {0, 1})", ou seja,

S ((«: , z,:) , («:, z,,) , , («., z,.)),

onde b{ = c(açi), indica se os exemplos são positivos ou negativos em relação ao conceito
c. Dizemos que s é consistente se z{ = zj :+ bi = bj, l 5; ã,J 5; m.

Um algori.tmo de aprendi.zado relativo a um conceito alvo c € C' é unia função -L
que associa a cada amostra de treinainento s, consistente e de tamanho m, unia llipótese
h C /l. O processamento de um algoritnlo de aprendizado é denontii-Lado treinamento ou

aprendi.zado. Uma característica desejável nos algoritmos de aprendizado é a capacidade
de generalização, ou seja, a capacidade cle associar hipóteses club consiga.nl classificar

corretamente outros exemplos além daqueles utilizados cru ante o treinaniento.

A escolha de uin conceito no espaço de hipóteses deve gaiant.ir que o conceito escolhido

é aquele que melhor representa lml conceito alvo. Desta inaneita: podemos ver o processo
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de escolha colho a nliniinização de unia medida de eno, medida esta que expressa a
"distância" entre uma llipótese e o conceito alvo. A avaliação de uma laipótese escolhida

é, em geral, realizada sobre uin conjunto de exemplos de validação. O erro da hipótese
sobre os dados de validação fornece uma medida do seu desempenl.to.

Ti'"-.-''-''np;n v ('nnctl.lira'"'
XJ+xLLxxx\-rx u:íu\.r /b vvA4uv4- :suu

Podemos abordei um problema de aprendizado computacional de duas n:janeiras:

utilizando métodos de enuilleiação ou métodos de construção. Na abordagem por
enunteração, supostos que o espaço de hipóteses é inumerável. Seguindo unia
enumeração das hipóteses, o naétodo verifica se cada uma das hipóteses é compatível
com todos os exemplos da amostra de treinanlento, rejeitando-a caso não seja.
Depois de rejeitar unia llipótese, a próxinaa é testada da mesma forma. O processo
acaba quando un-la hipótese compatível é encontrada ou todas as hipóteses são

veriâcadas. Na abordagem por construção, uma hipótese é construída novamente

cada vez que uin exemplo da amostra de treinamento é fornecido, de tal forma
que esta seja compatível comi todos os exemplos jú apresentados. Os algoritlnos de
inferência gramatical descritos na seção 3.3 utilizam métodos de construção.

2.1.2 Modelo de Aprendizado PAC

O modelo de aprendizado PAC (do inglês "Probably Approximately Correct") foi

proposto por Valiant IVa1841 em 1984. Deste então, diferentes versões foram formuladas
à medida que o modelo foi utilizado na caracterização de problemas em diversas áreas.

Descreveremos aqui uma versão formulada para inferência de gramáticas regulares IPit891
e que, portanto, adapta-se nielhoi ao nosso projeto.

O aprendizado PAC é um n-modelo que considera apenas os algoritmos que satisfa-
zem unl determinado ciitéiio de qualidade. Informalmente, o objetivo de um algoritlno
PAC é obter, com alta probabilidade, uma hipótese aproxinladan-tente correra, quando
comparada ao conceito alvo. A seguir, descreveremos sucintan-tente os princípios básicos
deste modelo. iKlaioies detalhes podem ser encontrados na literatura de apieiidizado
computacional IVa184, NIA92, Ang92, Pit891.

Suponha que X define unl espaço de probabilidades e que os exen-tplos são gerados

aleatoriamente de X iespeitanclo uma distribuição de probabilidade p. p é uma distri-
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buição arbitrária e desconhecida para o processo de aprendizado. A única restrição a p

exigida pelo modelo é que p não sofra alterações no decorrer do tempo.

Desta maneira, podemos entender uma amostra de treinainento como sorteios inde-
pendentes de elementos de X segundo a distribuição p, na qual cada z C X sorteado
recebe o rótulo c(z).

Dado um conceito alvo c C C, definimos o erro de unia hipótese h C JI/ em relação a

c, da seguinte forma:
e,,(h, c) h(z) :# '(z)}.

O erro é a probabilidade de um exen:tplo obtido de X, de acordo com p, pertencer à
diferença simétrica dos conjuntos de exemplos definidos por h(z) (a hipótese em questão)

e c(z) (o conceito desejado).

Suponha que X", o conjunto de amostras de treinamento de tamanho m, possui a
mesma estrutura do espaço de probabilidades de X. Denotamos p" a distribuição de
probabilidades sobre X". Se y é um conjunto de amostras de treinamento (y C X"),
l&"(y) é 'a probabilidade de uma amostra aleatória de m exemplos, obtidos de X, segundo
a distribuição p, pertencer a y'

Agora, seja S(m,c) o conjunto de amostras de treincamento s de tamanho m, com
relação ao conceito c. Dizemos que um algoritn-to L é PAC para um espaço de hipóteses
H se, dados dois números reais c e (5 pertencentes ao intervalo 10, 11, existe um inteiro

positivo mo = mo(c, í5) tal que, para qualquer conceito alvo c e para qualquer distribuição
de probabilidades p sobre X,

sempre que m ? mo temos que p"ls € S(m, c) : er,.(L(s), c) < c} > l Õ

A idéia desse n-modelo de aprendizado é propor uni algoritn-LO que, dados õ e c, produz

uma hipótese /z tal que, com probabilidade alta (1 -- (5), o erro entre h e o conceito alvo c
seja baixo (menor que c), para qualquer l& e c. A condição de qualquer /& é satisfeita porque

existe unia relação entre duas quantidades que a eilvolvein : o erro er/. e a probabilidade
eln relação a p de um detenninado conjLuito. No modelo PAC, o aprendizado cte unia
hipótese com erro alto ocorre somente quando a amostra de treinamento não caracteriza
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o conceito alvo. Entretanto, uma amostra desse tipo raramente acontece e, portanto, o
illodelo PAC garante, com alta probabilidade, que a llipótese aprendida tem erro baixo.

2.2 Classificação de Bayes

Num processo de aprendizado, uma das maneiras de representei lulla hipótese é através

de lun Classe.fixador de Bayes IFu821. Um classificador de Bayes utiliza unia série de
curvas de distribuição de probabilidades, cada curva correspondente a um padrão, para,
dada ul-na entrada, decidir a qual padrão esta deve pertencer. Vejamos isso em detalhe.

Seja X uma variável aleatória. Pala cada padrão uj, .j = 1, ...,m, suponlla que a
fui-Lção de distribuição de probabilidade de X, denotado por p(Xjwj) e a probabilidade de

wj ocorrer, denotado por P(wj), são conhecidas. Baseado nessas informações, a função
de uin classificados é classificar minimizando a probabilidade de reconllecimento erróneo.

O problema de classificação de padrões pode então ser formulado como um problema
estatístico de decisão (teste de m hipóteses), definindo uma função de decisão d(X) , na

qual d(X) = dí significa que a hipótese Hi : X «' w{ foi aceita. A regra de decisão ótima
que lllinimiza a probabilidade de reconllecimento erróneo é chamada de regra de Bayes.
Neste caso a regra de decisão de Bayes é a seguinte:

X -., w{ se p(«,í)p(xl«,{) ? p(«,j)p(xl«,j) para ílodo .j = 1, ..., m

Entretanto, como essas probabilidades não são conhecidas, temos que estima-las através

de un-l processo de apreitdizado.

2.2.1 Aprendizado de um classificador de Bayes

Nosso objetivo final é a obtenção de um gerador de classiíicadores para seqüências

de nucleotícleos. Dadas duas classes de padrões de seqiiências, queleinos construir um
classiíicador que, dada uma seqiiência (qualquer, consiga classificar, com o menor erro
possível a qual padrão ela pertence. Dentro do modelo de aprendizado computacional,

nosso classíficadoi representará um conceito, ou seja, unia função binária que associa a
cada seqiiência clo domínio lula \dor 0 ou 1. Esse valor classifica cada seqüência entre as
duas classes de pactiões.
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A construção desse classificador é um processo que ellvolve inferência gramatical e

classificação bayesiana. Explicaremos esse processo considerando un-l padrão de seqüências
(;'l e um padrão de seqüências O2 que é o complemento de C't. Sejam Ci unl conjunto
de exemplos positivos e C2 um conjunto de exemplos negativos do padrão Ot. Utili-
zando um algoritmo de inferência gramatical, podemos inferir uma gramática para cada
amostra de treinamento (isto é, tanto pcara a amostra positiva quanto para a negativa).
Baseando-se nas amostras C'i e C2 podemos estimar probabilidades para as produções
das duas gramáticas ingeridas, transformando-as ein duas gramáticas estocásticas Gt e
(;2 que caracterizam (.;i e O2, respectivamente. Cada unia dessas gramáticas pode ser
associada a um analisador sintático estocástico, que por sua vez é uma função que associa

a cada cadeia de símbolos # um valor de probabilidade p(zlGi), em que á = 1, 2. Desta
maneira, podemos dizer que cada uma das gramáticas estocásticas Gi e G2 representa
uma distribuição de probabilidade no domínio do nosso problema. Com base nessas duas
distribuições, podemos classificar qualquer seqüência z usando un] classiíicador de Bayes

da seguinte forma:

S. P(zlG:)P(C:) > P(zlG:)P(O:) e«tão z C C: se»ão « C C:

Em particular, na ausência de outra informação, vamos supor que P(Ot) = P((;2) (as

duas classes têm a mesma probabilidade de ocorrer), o que nos dá:

(')

('

}

{.,..)
Se P(zlG:) > P(zlG,) e«tão z C a: se«ão « C Ce

A proposta de validação dos algoritmos será baseada no nLodelo de aprendizcado PAC
"Learning" . Estcamos interessados em desenvolver algoritlnos que gerem classificadores
com o menor erro possível. Mais que isso, queremos que os classificadores gerados por
estes algoritmos tenllaiii menor erro quanto maior for a anaostra de treinamento inicial.
No nosso caso específico, na fase de validação dos algoritmos de inferência gramatical,

utilizaremos para o aprendizado duas amostras de cadeias simuladas que foram geradas
por duas gramáticas estocásticas previan:tente conllecidas. Neste sentido, podemos apurar
o erro do algoritmo fazendo com que este classifique outras cadeias, geradas pelas inesnlas

gramáticas estocásticas, coinputando a taxa de sucesso do classificador. Serão validados
apenas os algoritmos que são PAC "Learning" no sentido enl que, ao aunaentannos o
tamanllo da amostra utilizada para gerar os classificacloies, a taxa de erro clo classificados
resultante diminui.
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2.3 Linguagens, Gramáticas e Autómatos

Uma gramática consiste de um conjunto de produções que, combinadas, descrevem
a geração de diferentes seqüências de símbolos. A partir de uma gramática, podemos

construir um algoritmo, chamado de analisador sintético, que consegue reconhecer to-
das as possíveis seqüências geradas pela gramática, tornando uma gramática útil tanto
na caracterização de conjuntas de seqüências como no reconhecimento de categorias de
seqüências de símbolos.

Nesta seção definiremos os conceitos básicos relacionados à teoria de gramáticas. Uma
descrição illais detalhada tanto destas definições como da teoria de linguagens formais
pode ser encontrada no trabalho de Aho IAU73, ASU861.

Seja E um alfabeto anito e sejam u, u e w elementos de E*, ou seja, cadeias sobre E.

Denotaremos a cadeia vazia por À e o tamanho da cadeia u por lul. Dizemos que u é um
prefixo de u se existe m tal que uw = u e que u é um sua.xo de u se existe m tal que
tou = u. Uma l i.nguagem -L é qualquer subconjunto de E*. Diremos que uma linguagem

Z,i é mais geral que uma linguagem .L2 se .L2 C .Li. Denotaremos o conjunto de prefixos
de -L por Pr(-L) = {u l ]u,uu € .L}. O conjunto L/u = {u l uu C ].,} é denominado de

quoci.ente-di.rei.to ou conjunto de caudas de .L por u. Ten:tos .L/u # 0 se, e somente
se, u c P,(É).

Definição. 2.3.1 C/ma gramática é uma quádr"zzpZa G {Un, U, P, S} 7za qua/.

e Un é um conjunto de símbolos não terminal.s,'

8 % é um conjunto de símbolos terminais,'

e S C yn é o símbolo i.nicial;

. P C {(Un U U)'Un(Un U H)* --, (Un U K*)} é o conjunto de produções
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2.3.1 A classificação de Chomsky

As linguagens podem ser classificadas ein quatro tipos ICI«Lo591, ordenadas por ordem
decrescente de generalidade: linguagens recursivanlente enunleráveis, linguagens sensíveis

ao contexto, linguagens livres de contexto e linguagens regulares.

Cada uma destas classes de linguagens é associada a um tipo de mecanismo de
reconhecimento e a um tipo de gramática capaz de especifica-la.

Na seqüência definiremos as gramáticas regulares, que são cas gramáticas que preten-
demos abordar, bem como autómatos finitos, que são o inecanisn-to de reconhecimento

destas gramáticas.

Definição. 2.3.2 G é uma gramática regular (GR) se suas produções são de uma das
d'uas jo'renas abaixo:

. .4 --, b, b C U, .4 C yn

. ..'l --, Z)C', b c %, 0 c yn, .,4 € Vn

Definição. 2.3.3 [/}n autómato finito é uma gu htup]a M ((2, E, õ, qo, .F) sendo que

. Q é um coü'«nto .«ão vazio de est«dos;

e E é um alfabeto;

e Õ é a função de transe.ção, á.e. um mapeamento de Q x E para 2Q;

8 qo é o estado ini.cial,' e

e .F é um swbcon:junto de Q, denominado de conjunto de estados finais

Para qualquer gramática regular G podemos construir un] autõnaato finito club reco-
i-tliece a linguagem gerada por G IASU86j. Desta maneira, dada uma granlátíca regular, é
fácil construir um algoiitmo eficiente de geração e ieconliecimento de cadeias geractas poi

aquela gramática. Como a maioria elos algoritmos de inferência utilizam os autómatos
finitos como a classe de iepiesentação pala suas hipóteses, claclui em diante nos concen-
traremos nas definições de autómatos finitos.
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Definição. 2.3.4 C/rn autómato finito determinísti.co (AFD) é um autómato ./inato

que, para qualquer q C Q e para qualquer a C E, existe õ : Q x E --, Q tal que õ(q,aà tem
no máximo um membro.

Um reconhecimento de uma cadeia u = ai . . . az por un] autõnlato (possivelmente

não-deternünístico) .4 define unia seqüência (possivelmente não única) de / + l estados

(q', . . . ,qz) tal (lue q' = q., q! C F e q:+: C .5(q:, ai+i), para 0 5; í 5; Z -- 1. Dizemos que

estes Z + l estrados são percorridos pelo reconhecimento e que qZ é usado como estado
de reconhecimento. De forma seillelhante, dizemos que as Z transições são exerci.todas
pelo reconhecimento.

Definição. 2.3.5 Z./m autómato .4 é ambígüo se Caíste rezo menos uma cadeia u na
qual existe mais de um reco'nhecimento. Neste caso, este autómato é necessahame'nte
não-deZe7mínúteco.

Definição. 2.3.6 .4 ZÍnguagem L(.A) recorthecáda por um autómato Á é o conjunto de
cadeias reconhecidas por .4.

Definição. 2.3.7 -Dois autómatos são equivalentes se eles reconhecem a mesma ZÍn
g'vagem.

Definição. 2.3.8 Urna /!nguagem É é regular se, e somente se, ezíste um .4f'Z) M
lat que L = LÇR/l). Portanto a. classe de \ingua.ge'rts regue.ares é a. cl.asse de tiu,guage'ns

reconhecida,s l)or AFDs.

Teor'ema 2.3.1 4 c/asse de / nguagens recorzAecÍdas pelos aut(inatos ./inatos não-detemz{

místicos também com-esconde exatamente à classe de linguagens regulares.

Unl estado q de um autómato .A é denominado útil se existe uma cadeia u em .L(.4)
na qual o estado q é percorrido enl algtull reconlleciinento de u. Caso contrário, o estado
q é deitonainado i.nútil.

Denotaremos por .A(Z,) = ((2, E, (í, qo, F) o AFD que tem o menor número de estados
para unia linguagem L dada. ..'l(.[) é denominado também autómato canõni.co, e pode
ser definido como segue:
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. C? u C P,(.L)},

b qo= Lj'X.

. F' - {-L/u l u C .L},

. Ó(L/u, «) L/ua ein (lue u, ua C Pr(L)

Todo autómato determinístico que reconhece exatamente .L e contém o menor número

de estados para esta linguagem é isomorfo a .A(-L). Logo, para qualquer linguagem regular
.L existe um único .AT'D canónico que reconhece -L.

2.3.2 Gramáticas e Autómatos Estocásticos

Uma gramática estocástica é uma gramática na qual associamos uma probabilidade a
cada uma das produções. Formalmente:

DeÊnição. 2.3.9 Uma gramática estocástica é uma quádr"?.mpla Gs - 'EUn,}t, Ps, S}
sendo que:

e V., Vt, S têm o mesmo signi$cado que em gramáticas não estocásticas

. P C {(Un U %)*yn(Un U h)* --, (Un U %*),P} é o co«junto e produções. .A c«'Z"
produção está associada uma probab Zãdade p, 0 $ p 5; l.

' para cada .A c yn e para cada {,A --, ai,pi} c Ps, }l:Íp: l

Dada uma linguagen't L onerada por un'La gramática estocástica Gs, podemos associar a
cada cadeia z desta linguagem um valor p(zlG,) ao qual chamaremos de probabilidade
da cadeia z dada G.. Esta probabilidade é calculada multiplicando se os valores das
probabilidades das produções utilizadcas na derivação cle zi. O valor p(clG.) pode ser
utilizado para caracterizar o grau de certeza de blue .z pertence a L(G.), ou seja, pode-
mos dizer que tuna gramática estocástica é un-la representação cte unia distribuição de
probabilidade.

'no caso de gramáticas cstocásticas anil)águas, este valor é a soma dos valores calcltlados para cada
uma das possíveis derivações de z.
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Definição. 2.3.10 [/m autómato finito estocástico (AFE) é uma quádz'ttpZa P
(QP, EP, "p, i\4P) se«do que.

. Qp é um comungo não vazio de estados;

e EP é um alfabeto,'

e n'P : {ll?p ''> 10, 11 é uma dístribuãção de probab J Jades sob?'e Cl?PI'

e ]ü./P : QP x QP x EP --} 10, 11 é urna matriz de probabilidades de transição
na q'uaJ

Vã C QP )l: À4''(á,.j, a) - l
jeep.aCEpieQ,,

Pala qualquer cadeia w = mi . . .w. C Xb a probabilidade de w ser gerada por P

(QP, EP, ap, JWP) é calculada da seguinte forma:

P(«:
-n l

«,.) - >ll: "p(ão). ll JMp(áj,ij--:,««j..-:)
(ío,....{«>cQB+: j-o

Portanto, para qualquer exemplo de tamanho n, P define unia distribuição de probabili.
dade sobre E%.

Não é difícil perceber que, asshn como os autómatos finitos estão associados às gramáti-
cas iegulaies, os AFEs representan-t a mesma classe de linguagens que as GREs. A
definição de AFE pode ser restringida pala que o autõnaato seja deteinainístico no sentido
ein que qualquer estado não tenha mais de uma transição de saída com mesmo símbolo.
Segue a definição dessa classe de autõnlatos.

Definição. 2.3.11 Umautõmato fi.nato determinístico (AFD) estocástico duma

quíntupla iN'l - (Qp, EP. vp,v,"f'l sendo que:

e Qp é um conjunto -não vazio de estadosl

e }lp e u71} alfabeto ./inato,

e 'r Q x E --} Q é cz função de transe.ção,



16 2.3. LINGUAGENS, GRANIÁTICAS E AUTÕNIATOS

e ' : (2 X E --} 10, 11 é a função de probabilidade do próximo símbolo,'

e n'p : QP '"> 10, 11 é a dístNbuição de probabilidade {nÍcáaZ sobre sobre os estados

znzcza'zs;

+ üs junções 'y e T deve'm satisfazer cls seg'üi'ates coTtdições: I'.eE"'fÇq.a)

E...2 «(q, a) - 1, '

l e

e A junção de transição 'r é de$nida em todos os estados q e símbolos a nos q'cais
'y(q, a) > 0 e em nenhum outro par estado-sÍlnboZo.

Um AFD estocástico pode gerar cadeias de tamanllo infinito. Porém, como nosso
estudo está voltado para a prática, abordaremos apenas as distribuições de probabilidade
sobre cadeias de tamanho finito. Se /]h é a distribuição de probabilidade de um AFE J\4
sobre cadeias de tamanho infinito, então denotaremos por .r=10, para qua]quer ]V 2 0, a

probabilidade induzida das cadeias com tamanho .V. A probabilidade de À/ gerar uma
cadeia u :: uiu2 . . . uw em E/v é

«(«)
/v

}: «(q') ll'y(ç:-: , «:),
qocQ {=l

dado que q:+: = r(q:, u{)

Neste trabalho, concentraremos os esforços no aprendizado de AFD estocásticos. A
definição da classe mais geral de AFE foi introduzida para traçarnlos um paralelo entre a
classe dos autómatos e as Cadeias de Markov ocultas, descritas na próxima seção.

2.3.3 Cadeias de Markov Ocultas

Conforme mencionado previamente, técnicas de HÀ'lNI são utilizadas eni diversos
problemas de modelagem de bioseqiiências e, portanto, nos mostra o escapo em que
algoritmos de inferência gramatical podem ser aplicados. Todo conllecimento necessário
às cadeias de À/larkov ocultas que se supõe nesse texto pode ser encontrado no tutorial de

Rabiner IRab891. Reveremos apenas sua definição pala poclennos relacionar esse modelo
à classe de autómatos finitos estocásticos. As cadeias cle Nlarlçov ocultas são definidas de
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forma semelhante aos autõnlatos finitos estocásticos, excito que a geração dos símbolos
está associada com os estados e não com as transições.

Definição. 2.3.12 [#rza cadeia de Markov ocu]ta (HMM) é 'uHÜ guÍhtupZa

P -- t(2p.'i-.p\'np, NIP, Lp) sel\do que:

. Qp é tLm conjunto não vazio de estados;

e EP é u'm alfabeto,'

e n'p : (l?P '-> 10, 11 é uma d stübu ção de prol)ab Zídades sobre QP,'

e j\4P : QP X (2P --} 10, 11 é uma matriz de probabi].idades de transe.ção,' e

e .LP : (l?PxEP --'-} 10, 11 éumamatri.z de probabili.dades de emissão de símbolos
para. ca,da, estctdo de (12p.

,4/ém disso, temos

vj c Q, >1: .A%(i,J)
jeep

1 . Vã C QP >1: &/'(e, ''-)
jeEP

l

Pala qualquer cadeia w = wi . . . w. C E} a probabilidade de w ser gerada por P

(QP, EP, ap, il/P) é calculada da seguinte forma:

P(«:
n. l

>l: «p(ão). ll .Lp(áj, ««j--:)À/p(ãj, ij--:)
i«>cQb+: j'o

Portanto, para qualquer exemplo de tamanho n, P define uma distribuição de probabili
dade sobre Xb.

Teorema 2.3.2 Qualquer cadeia de À/arcou oculta pode ser sàmuZada por um autómato
finito estoc(estico comi 0 7rlesmo número (le estados.

Para (lualquet cadeia de À,larlçov oculta P = (QP, EP, ap, Jã4p, Z'P) construímos um autÕi-nato

finito .'! = (Q,.+, E.a, a..{, ib/,,!) da seguinte forma:
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. Q.4 C?PI }J.4 = >ap) aA :: Tp e

. Vi,.j C Q.,l,Vo' C E.4 MÁ(á, .j, a) Mp ({, .j) . -Lp({, a)

Demonstraremos a seguir, que P e Q definem a mesma distribuição sobre EnP para
qualquer n.

.'{ («« - ««)

n l

>: ««({.). ll JMÀ(ãj, {j+:, «j---)
<i',...,{.>cQli+: j-o

n. l

>l: «p({o). ll Z p(Íj, «'j..:)Mp(áj , {j--:)
<i',....{.>CQnp+i j=0

- P(««: . . . ««.)

C) problema de treinamento de HMM é defiiaido como o problema de aproximar uma
distribuição arbitrária e de origem desconhecida por distribuições geradas por HMMs
IAW901. En:t vez de passar por um processo de apielldizado, o treinamento de HMM
utiliza métodos que, dado uin HÀ/IM e um conjunto de cadeias, estimam novamente
as probabilidades das transições do HMMI de tal forma a maximizar a probabilidade
do modelo. Apesar do sucesso de HMM em problen-tias práticos, como o resultado da
estimação depende da configuração inicial das probabilidades de transição do HÀ'IM, o
algoritmo de treinamento garante a convergência somente para um máximo local. Abe

e Warmutlt IA.W901 estudaram o problema de treinar UNIA'ls e, a partir da suposição de
que RP # NP, provaram que HÀ/IÀ/is não podelal ser treinados ein tempo polinomial no
tamanho do alfabeto.

Essa desvantagem do modelo HMIM, somada ao fato de que o treinam-tento baseia-se
en] uma arquitetura do modelo pré-estabelecida, motiva o emprego de algoritnlos que
inferem a estrutura e estimam as probabilidades das transições de unl autõlnato finito
estocástico.
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3
Inferência Gramatical

Apesar do campo de inferência gran.tatical tratar de problemas de uma área relativa-

mente específica, este usa téci-ricas de vários domínios e intercepta diversas disciplinas.
Pesquisadores de inferência gramatical vêm de diversas áreas da Ciência da Computação:
Aprendizado Computacional, Lingüística, Teoria da Computação e Reconhecimento de
Padrões. Do ponto de vista prático, inferência gramatical já foi aplicada, por exelllplo,

eni problemas de ieconheciinento de voz e linguagem natural, Biologia Computacional
e Ciiptogiafia. Para maiores informações, tanto do ponto de vista teórico quanto de
aplicações consulte os artigos apresentados nos cinco colóquios internacionais de inferência
gramatical já realizados IC094b, hIH96, HS98, Oli00, AFvZ021.

Definíremos inferência gianlatical como uin processo de inferência indutiva que tem o

objetivo de construir uma gramática que gera uma linguagem desconllecida a partir de
unia ai)mostra finita cle cadeias desta linguagem ISak951. O processo de inferência pode
receber também uma amostra i-negativa.

Entre as classes de gramáticas, estaienlos interessados apenas em inferência de graináti

cas regulares por alguns motivos. Enl piinleiro lugar, o mecanismo de reconlaecimento cor

19
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respondente à classe de linguagens regulares é o mais eficiente entre todos os mecanismos

das outras classes de linguagens da hierarquia de Chonlski IASU861. O fato dos autõinatos
finitos reconhecerem em tempo linear é interessante na medida ein que pretendemos aplicar

os classificadores em conjuntos de b.ioseqüêllcias potencialmente grandes. Além disso,
apesar da classe de linguagens regulares ser a mais limitada na hierarquia de Chomski, a
extensa utilização de HN/{À'l en] Biologia À/loleculai e a equivalência entre esse modelo e
gramáticas regulares estocásticas IDEl<M981 nos indica que gramáticas regulares têm
potencial de modelar com sucesso uma série de problemas que roíam abordados por
HMMs.

Para o problema de inferência de linguagens regulares, precisamos definir a classe
de hipóteses utilizada pelo algoritino de inferência para que este possa indicar como
sua conjectura consegue representar a linguagem alvo. Coilio toda linguagem gerada
por uma gramática regular pode ser reconl-tecida por unl autómato finito determinístico
(AFD), há uma equivalência em inferência de gramáticas regulares e inferência de AFDs
IDEKM981. Dessa forma, nas seções seguintes, trataremos o problema de inferência
gramatical utilizando a estrutura de autómatos finitos determinísticos.

O problema de inferência de AFDs pode ser dividido em aprendizado ativo de AFDs,
no qual existem mecanismos para que o algoritmo interaja com o autómato alvo, e em
aprendizado passivo de AFDs, no qual o algoritino de aprendizado não tem controle sobre
os dados que recebe. Para o nosso modelo de caprendizado, como vaDIos ter acesso a
apenas amostras de seqüêi:tcias, abordaremos apenas os resultados de aprendizado passivo

de AFDs. Detalhes sobre aprendizado ativo de AFDs poden-t ser obtidos em IPit89, Sak951.

De fato, estádios interessados no aprendizado de linguagens regulares estocásticas.

Um AFD estocástico representa uma distribuição de probabilidades de seqiiências de
uma detertninada linguagem -L e, com isso, através da comparação de probabilidades,
consegue distinguir dentre duas seqitências cluaisquer qual é a seqüência mais característica

à linguagem -L. Em problemas práticos, quaitdo um classificados de apenas uma gramática
inferida classifica um número cle seqiiências maior cine o dose.lavei, podemos limitar esse
conjunto, selecionanclo apenas as secliiências (lue possuem piobabiliclade maior (lue unl
certo limiar. Essa formulação cle AFDs estocásticos con-l limiar peili-tire controlar o nível
cle generalização cla hipótese inferida pelo algoritmo cie inferência, o cine não seita possível
nuns modelo não estocástico.
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Esse problema pode sei dividido em duas partes: inferência da estrutura da gramática e
estimação das probabilidades das regras de transição. Como os métodos dos algoritmos de
inferência de grall-táticas estocásticas baseiam-se nos métodos de inferência de gramáticas
não estocásticas, descreveremos os principais resultados teóricos e métodos de inferência
de autõinatos determinísticos na Seção 3.1 para depois explicar a inferência de autânlatos
finitos deteinlinísticos estocásticos na Seção 3.2.

3.1 Inferência de Autómatos Finitos Determinísticos

Nessa seção, para o problema de inferência de linguagens regulares, o espaço de
conceitos é a classe de autómatos finitos determinísticos e o espaço de llipóteses é igual ao
espaço de conceitos. O problema de inferência pode sei caracterizado como inferência
excita ou apioxinlada. Na inferência exala o critério de sucesso de uin algoritmo é
identificar exatalnente a linguagem gerada por algum AFD calvo. Na inferência apro-
ximada, o critério de sucesso é ]nenos rigoroso, uma llipótese inferida que represente uma

aproximação da linguagelal gerada pelo AFD alvo é suficiente. Inicialmente, explicaremos
o modelo de identificação no litnite, um caso de inferência exala, e em seguida abordaremos

identificação PAC, lun caso de inferência apioxin:fada.

Td on+ i G p n,. ;n n,-. l ; -i ; + o
XU\#AXq#ZXX\PU\ÍUV XXv ZXXXXX bP\J

O modelo de identificação ]lo limite foi proposto por Gold IGo1671 ein seu estudo
teórico de inferência de linguagens formais. Antes de definir identificação no limite
é necessário explicam os conceitos de apresentação completa e apresentação positiva.

Unia apresentação completa de uma linguagem reconhecida por um AFD alvo
ik/ dado é definida como unia seqüência infinita de exemplos tal que para cada
cadeia m C L(À4), o exemplo (w, 1) aparece pelo menos uma vez na seqüência,
para cada w C E* -- L(]ü4), o exemplo (w,0) aparece pelo n-fenos uma vez na
seqüência, e não existe eito na classificação dos exemplos. Consideraremos também

uma apresentação de apenas exemplos positivos do AFD il/. Uma apresentação
post.uva de iv é igual a uma apresentação completa de ]ü/, exceto que a seqüência
contém tontas e apenas as cadeias blue fazem parte da linguagem L(À/).

Identificação no limite considera o aprendizado como um processo infinito, forne-
cendo uin ntodelo em que unia apresentação completa (positiva) do AFD alvo J\4 é
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apresentada para o algorittno de inferência Á . A cada novo exemplo tulha Itipótese
é inferida. Se o algoritmo .4 apresentar uma. mesma hipótese após um número finito
de passos e essa hipótese for equivalente a M, então dizem:tos que ,4 identifica no

limite M a partir de apresentação completa (positiva).

Gold iniciou o estudo de inferência gramatical IGo1671 mostrando que existe tuba
diferença fundamental no que pode ser aprendido a partir de apresentação completa
versus apresentação positiva. AFDs podem ser identificados no limite a partir
de apresentação completa. Ein contrapartida, nenhuma classe de linguagem que
contém todas linguagens finitas e pelo menos uma linguagem infinita é identificada
no limite a partir de apresentação positiva. Como corolário a classe de AFDs não é
identificada no limite a partir de apresentação positiva. O problema é que nenhum-t

exemplo positivo pode refutar uma hipótese tão geral. Ambos os resultados são
baseados no critério de identificação no limite, o qual não leva em conta o custo
computacional para encontrar uma solução. No caso de apresentação completa, a
solução baseia-se na técnica de identificação por enumeração, o que é insatisfatório

para o ponto de vista de eficiência computacional. Angluin provou que a classe de
AFDs não é identificável no limite eln tempo polinomial IAng921.

Os resultados teóricos citados acima ajudam a compreender a dificuldade do pro-

blema de inferência de gramáticas regulares, porém, na prática diâcilmente encon-
traremos problemas para aprender uma linguagem infinita ou amostras de treina-.
mentos com infinitas seqüências. Como a intenção desse trabalho está voltada para

a prática, no contexto de aprendizado computacional, inodelaremos o espaço de
exemplos X como um subconjunto de E" eln vez de E*. O modelo de aprendizado
PAC nos oferece lulas abordagem mais interessante para problemas práticos.

Identificação PAC

Nesse modelo consideraremos lu-n critério menos rigoroso para inferência bem suce-

dida. O objetivo dos algoritnlos de inferência PAC é produzir, com alta piobabíli-
dade, \ull AFD que classifica cadeias aproximadamente igual ao AFD alvo. Suponha
agora que existe uma distribuição arbitrária e desconhecida D de cadeias perten-
centes a E*. Unl algoiitnio de inferência PAC .,'l pode sortear indepeilclentemente

cadeias de acordo com a dist,ril)unção 1): e para cada cadeia il sorteada, .4 sabe se

w C .[(M) ou não, sendo ia/ o AFD a]vo. O critério de (lua]ic]ade PAC assegura
que .4 produz, cona alta probabilidade, unl AFD que classifica com eno baixo uma
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an-mostra escolhida aleatoriamente de acordo com a distribuição .D. Nlesmo com uin
ci-itério menos rigoroso, l<earns e Valiant ji<V891 demonstraram que aprendizado de

AFDs no modelo PAC é tão difícil quanto quebrar protocolos criptográficos baseados
elll suposições mais fontes que a suposição P # ATP.

3.1.1 Espaço de busca de inferência regular

O espaço de busca de inferência de gramáticas regulares pode sei caracterizado por
um ieticulado coillpleto construído a partir de uma anlostia positiva. Na literatura de
iníeiência gramatical, essa caiacteiização talllbéna é conhecida como método de junção
de estados. Vereillos algumas definições formais que ajudam a modelar essa teoria. Ulala
descrição mais detalhada da teoria do espaço de busca pode ser encontrada em IPD941.

Reticulados

Nesta seção, recordaremos alguns conceitos e definições da Teoria dos Reticulados
IPY73, Sza841 que senão utilizados ao longo do capítulo.

Definição. 3.1.1 C'onsÍdere um cozÜurzto .C. t/ma relação bãnáóa :3 em r é chamada

de uma relação de ordem para.al se as seguintes restrições ua/em.

B Re$euàua,: NX c L,X -$ X

e .4ntá-s métNca.' VX, y C r, se X :3 y e y :3 X então X y

e TransitÍua.' VX, y, Z C r, se X :3 y e y 3 Z então X :5 .Z

Definição. 3.1.2 Urn c07ÜurzÍo ,C murtldo com uma re/anão de ordem parcíaZ 3 é um
cozÜurzto parcialmente ordenado e e/e é denotado por (É, :3), ou sámp/esmente por Z
quando a 7e/anão de ordem está c/azamerzte de$nída pe/o co?ztezlo.

Definição. 3.1.3 Sdíz (,C, :3) um conlunfo parcÍaZmente ordenado. .Dados .4, B C Z: e

.t' C C, dizemos dize B é tlrrz limitante supera.or de .t', se paga iodo X C ,t' temos
X :3 B e que .A é um li.mi.tarte infere.or de ,t', se para todo X C .t' temos .,'l :3 X
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Definição. 3.1.4 Soam (r, :3) wm co@unto parcialmente ordenado e X C É. Se X tem

um limitante sapador B C C, o menor elemento do conjunto de l m tartes sttpehores de
.Z', se ezáste, é denominado de supreno de .t' em ,C e é denotado por V.Y. SÍmÍZar'mente,
se X tem um t mutante inledor A c C, o maior elemento do conjunto dos limitantes

árz/eãores de .Y, se ezÍste, é denominado de ínfimo de .a' em ,C e é denotado por /\.a'.

Definição. 3.1.5 ZI/}rz co %junto parcialmente ordenado ,C é um reti.Guiado se, e somente

se, qualquer conjunto de dois elementos possui um ín;limo e um s'üpremo em C.

Dois elementos do reticulado completo ,C são importantes: o maior elemento / e o
menor elemento O, definidos por O :3 X :3 / para todo X C Z. Eles são denominados
de elementos universal.s.

Definição. 3.1.6 Um retícuZado ,C é

e completo se, e somente se, qualquer subc07%junto de Z possui wm iínámo e Hm
supremo. Qualquer reticulado $n'ito é unl reticulado completo.

e distributivo se, e somente se, XA(yVZ) (X Ay)V(X A .Z) , VX, y, Z c É

e complementado se, e somente se, todos os seus elementos pois?lem complemento.
O complemento de um elemento X em um retÍcuZado r com O e / é um elemento
y C r taZ que X /\ y = O e X V y = /, e é denotado por X'

e Booleano se, e somente se, eZe é dãsthbutáuo e compZernenÉado

Derivação de autómatos

Informalmente, \un autómato é derivado de unl dado autâi-nato .4, (lutando ele é
consequência da junção de pelo menos dois estados de .A. Veremos mais acliaiLte blue
cluanto maior for o número de junções de estados em um autânlato, mais geral eleve ser
a linguagem reconhecicta por ele. O processo de junção de estados, que será explicado
formalmente a seguir, tem unl papel importante no pioccsso de inferência de autânlatos,
porque é olha maneira de controlar o grau de generalização de uma llipótese. Segue abaixo
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unia explicação formal de coillo juntar estados de um autânlato para obter um autómato
derivado.

Para qualquer conjunto S, uma partição a é unl conjunto de subconjuntos disjuntos
não vazios de S cuja união é S. Seja s un] elemento de S e seja .B(s, a) o único elemento,
ou bloco, de a que contém s. Dizemos que a-{ Felina zj se, e somente se, cada bloco de

aj é unia união de um ou vários blocos de aí

Se .4 = (Q, E,õ,qo,F') é --:n a«tâ:nato, o -tõ«:ato .Á/« ,E,õ',B(qo,«),F'')
derivado de A em relação à partição a- de C? é definido da seguinte foinla:

. Q'- QI« {.a(q, «')lq c Ql;

8 F'' {.B C Q'l-e n F # 0l; e

. õ' : Q' x E --, 2Q' : V-B, .B' C Q',Va C E, .B' C õ'(-B, a)

q' C .B' e q' C .5(q, .).

]q, q' c Q, q c .B,

Dizemos que os estados de Q pertencentes ao mesmo bloco .B da partição n- são
juntados e que o processo de junção de estados é a derivação do autómato ,4 re-
sultando no .4/n

Amostras de linguagens e autómatos correspondentes

Definição. 3.1.7 Z./ma amostra positiva /+ é estruturalmente completa em re/anão a
um autómato A que Teconltece L, se existe 'üm reconhecimento RC(l+,A) de l-ç tal que:

e Toda [7a7zsÍção de ..'] é ezercãtada

e Todo atem,eT\to de F é 'uscLdo como estado de reconhecime7tt,o

Seja /+ = {ui, . . . ,u.} uma amostra positiva, selado que u{ = aí,i - . .ai,l«:l, l $ ã $

}v = /+1.

Definição. 3.1.8 0 autómato canõni.co maximal em relação a /+ denotado por
ACN[Çl-t) = t.Q: E. õ, qo: F'\ é corLstl'uído da seguinte forma:
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B 'E é o alfabeto no qual, 1.} está de$nidol

. Q {ui,jll 5; { $ M, l $ .j $ 1uil,u{,j a{,l «:,j} U {À}, qo - À ;

b F = 1-t;

. õ(.x, «) {«l« - «:,:, " a{,i, l $ { 5; Ml; e

. Õ(«:,j, «) {u{,j+t ui,j+i 'u{,.jcz{,.j+i ea "{,j+i}, l $ á $ M, l $ .j $ 1uil l

Conseqüentemente, a linguagem que o ,4(7M(/+) reconhece é exatanlente igual a ,r+

e .4(7M(/+) é o autómato que tem o maior número de estados úteis para o qual .h- é
estruturalmente completa. Note que o .ACM(/+) pode ser não-determinístico.

Definição. 3.1.9 0 autómato da árvore de prefixos de /+ denotado por .A.AP(/+)
é o ACMÇl-ÜJ'niü. em que Q 'parti,ção Ti+ é de$qã,da, como:

B(q, «'... ) B(q',«....) «, e 'omente se, P,(q) P,(q')

Note que o .A.4P(/+) e o .ACiv(/+) reconhecem a mesma linguagem, entretanto, o
.4.AP(-h-) é uln autómato determinístico.

Definição. 3.1.10 0 autómato qwe reconhece todas cadeias sobre um a4/abalo E e é o
menor autómato para o ql at cada amostra de E* é está'uturalmente completa é denominado

de autómato uni.versal e denotado por U.A.

Reticulado de Autómatos

Seja P(.A) o conjunto de partições do conjunto de estados de um autõinato .4.
número de blocos da partição a-i é denotado por 7'(ri) ou simplesmente ri. Sejam ni
{Bii, . . . , .B,.} e a2 duas partições de P(.4). Dizemos que a2 deriva diretamente de ni

se a partição a-2 for construída a partir de a-l da seguinte folha:

T2 {B:j U Bik} U (ri\ÍB-j, .B-t}) para quaisquer J, A ent.re l e ri,j # A
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Esta operação de derivação define unia relação de ordem parcial :3 enl P(A), no sentido

em que r{ :3 nj se, e soillente se, ai iehna zj. Para as partições ni e ne temos ni :3 a2
Estendendo a notação para autõinatos, dizemos que .4/aÍ defina .A/aj e que .A/rj deriva

de .A/n-i. Por construção, temos que:

AI'«i $ A.I'Ki se -L(.A/«:) Ç .L(.A/«j)

O conjunto de autâillatos derivados do autómato ,4, parcialmente ordenados pela
relação 5, é lula leticulado Booleano, denotado por Ret(.4), em que:

e o autómato tulivei'sa1 ,4C,r é o maior elemento;

e o autõnlato ..'! é o menor elenlei-tto

Definição. 3.1.11 .4 profundidade de um autómato .4/a no retÍculado .Ret(.A) é dada

por N rtn), sendo q'ue N é o número de estctdos de A.

Conseqiientenlente, as profundidades dos autõinatos .,'l e .4C/ no -Ret(,4) são iguais a
0 e iV -- 1, respectivamente.

Considere unl problema de inferência regular no qual queremos inferir um autõinato
desconhecido .4 e possuímos somente unia amostra positiva /+ gerada por .A. Ao construir

o ,4-AP(/+) a partir de /+ temos um autâlnato que reconhece exatanlente .r+. Como
não temos garantia de que a linguagem representada por /+ é igual a -L(.A), queremos

de calgun:ta forma generalizar o .A.AP(/+). O reticulado fonllado por todas as possíveis
derivações do .4.AP(/+) fornece uma representação interessante para controlar o grau
de generalização de possíveis lüpóteses, porque uma seqüência sucessiva de derivações do

.4,4P(/+) resulta numa seqiiência de autómatos que reconhecem linguagens cada vez mais
gerais. O teorema a seguir enuncia unia condição que garante a presença do autómato
desconhecido neste reticulado.

Teorema 3.1.1 Sega /+ &ma amostra positiva de ma linguagem regular qzzaZquer L e

seja AI.t'l o autõmctto cal-tónico que i'econhece L. Se a amostra l+ .for está"uturalmente

«,«p/'*" .m ,./«ção « .'!(Z,) .«Éã. .A(Z;) p«ten« «o Ret(..'l..'lP(-r--))
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Conseqüentemente, supondo a presença de uma amostra positiva estruturalmente
completa, o problema de inferência de gramáticas regulares pode ser visto como uma
busca em um reticulado completo para o qual o autómato de árvore de prefixos construído

a, partir da amostra positiva é o menor elemento.

Direcionando a busca pelo autómato desconhecido

Muitos dos algoritmos de inferência regular utilizam esta caracterização do espaço de
busca para orientarem-se no processo de inferência IC094a, C099, Dup96, Lan99, Ron951.
Destes, os que requerem apenas amostra positiva de treinamel-tto, utilizam algum método

heurístico para apresentar uin autómato do reticulado con-lo solução. Tais algoritnlos pro-
curam generalizar de alguma forma a informação contida na amostra positiva. Dada unia

amostra positiva /+ gerada por um autómato desconhecido A, ao construir o .4ÀP(.r+),
cada algoritmo utiliza sua heurística para escolher quais estados serão juntados e, assim,
após sucessivas derivações do A.4P(.h.), apresentar sua hipótese -H. Diremos neste caso
que o algoritn:to percorre um caminho no reticulado, cole extren:tos .A.AP(-r+) e -H. Veremos
este processo em leais detalhes na Seção 3.3.

Suponha agora que uma amostra negativa /. da linguagem desconhecida está dis-
ponível. O problema de inferência pode ser formulado como a identificação de um
autómato -H que reconhece todas as cadeias de /+ e nenlluma cadeia de /- . Uin autómato

com esta característica é denominado de autõnlato compatível às amostras positiva e
negativa. Entretanto, diversos autómatos podeill ser compatíveis con-l ambas as amostras,

inclusive o .ACM(/+). Como desejamos generalizar de alguma forilla a informação contida
em /+, estádios interessados no autómato con-tpatível com as amostras positiva e negativa
que contém o menor número de estados. Em outras palavras, entre todos os autómatos
compatíveis, queremos aquele que generalize o máxilllo possível. Clhanlaremos este pro-

blema, que Gold já demonstrou ser NP-completo IGo1781, de problema de consistênci.a
do AFD minimal. Tal problema está relacionado com a caracterização do espaço de busca
através do conceito de conjLulto de fronteira, que deíiniremos a seguir.

Definição. 3.1.12 Uma anticadei.a ã3 7z? m retíc?z/ado de ízulómafos é llm cor%jzlrzto (/e
auÉómafos ía/ que nenhum e/emenÉo de ã3 tem wm.a re/anão de or(/em pare a/ :3 com out70
e/emenío de Zi3.
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Definição. 3.1.13 Urn aüÉómato Á está na profundidade máxima de um retícu/ado de
autómatos em relação a u'ma amostra negati'ua 1. , se não existe um autómato Ai que
po". s« d.h«.Z. de .4 t«Z q« z,(.4') n /- - 0.

Definição. 3.1.14 0 conjunto de fronteira C'FA.,{P(/+,/-) é a antcadea do
Ret(.4.AP(/+)) na guaZ cada e/ementa está rza mózáma aZÍura.

Dessa forma o conjunto de fronteira de uin reticulado é o conjunto de autâinatos que
corresponde ao limite de generalização controlado pela anlostia negativa. O problema de
consistência do AFD minimal pode ser caracterizado como o processo de inferir o menor

.4F'.D do conjunto de fronteira. Na seção 3.3.1 descreverenaos o algoritmo RP.N/, que
resolve o problema de consistência do AFD minimal.

3.2 Inferência de Autómatos Finitos Determinísticos Es
tocásticos

Uma linguageill estocástica é uma lillguagem coili uma distribuição de probabilidade
nos seus elementos IAS831. Estaremos interessados agora em aprender distribuições
geradas por AFDs estocásticos. Suponha que existe uin AFD estocástico M desconhecido
que gera exen-tplos de acordo com sua distribuição -D. Inferência de linguagens regulares
estocásticas tem o objetivo de inferir un:la hipótese que represente un-la aproximação da
distribuição Z). Ein nossa naodelagem, consideraremos como espaço de hipóteses a classe
de AFDs estocásticos.

Descreveremos a seguir um modelo de aprendizado formulado por D. Ron et al.
j&il<S041 que é relacionado ao modelo de aprendizado PAC descrito na seção 2.1.2. A
diferença significativa enfie os dois n-modelos está na definição de eno da l-hipótese. Como

nesse novo modelo o objetivo é aprender distribuições, a definição de erro da hipótese
deve basear-se numa métrica de distância entre distribuições. Das diversas medidas de
distância possíveis, como por exemplo as distâncias quadrático e de variação, os autores
do modelo escolheram a divergência de l<ullback-Leibler que é definida da seguinte forma:
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K IP$11Pww.l ' }: P$(,)1.g
q(,)

reEIV ' .IV// \.l J

(3.1)

sendo que P.ly e /:UW, são distribuições de cadeias de tamanho JV que os AFD es-
tocásticos &/ e i\4' geram, respectivamente.

De forma parecida ao modelo PAC, dizemos que a hipótese ik/ é uma hipótese c-boa
em relação ao AFD estocástico alvo M, que pode gerar cadeias de tamanho infinito, se
para todo /V > 0

;n«.]p$111$] ; (3.2)

Note que a divergência de Kullback-Leibler entre distribuições, geradas por cadeias de
Markov de ordem finita é proporcional ao tamanho das cadeias sobre as quais a distância
é computada. Portanto, para obter uma medida independente do tamanho das cadeias é
necessário dividir a divergência de Kullback-Leibler pelo tamanho iV das cadeias.

O modelo exige que, para todo õ > 0 e c > 0 dados, o algoritmo de aprendizado infere,

com probabilidade pelo menos l -- (i, uma hipótese c-boa iü4 elll relação ao AFD alvo ià4

[nfe[izmente, ]<earns et aZ. IMKS94j mostraram que existe grandes evidências que
o problema de aprendizado de AFDs estocásticos é difícil. Ba.sendo nesse resultcado,

D. Ron, ein sua tese de doutorado, estudou subclasses de AFDs estocásticos, motivada
por aplicações práticas na modelagem de seqüêncais naturais como linguagens naturais e
escritas à mão. O resultado desse estudo foi a elaboração de dois algoritn-tos de inferência
de subclasses de AFD estocásticos, apresentados na Seção 3.3.

3.3 Algoritmos de inferência regular

Conforme dito anteriormente, estamos interessados em algoritmos de inferência de

gramáticas regulares estocásticas. Entretanto, não são todos os algoiitnlos que inferem
gramáticas com probal)iliclacles ein suas produções. Para os algoritmos cine infeient

gran[áticas não estocásticas, será necessário utilizar un] algoritmo cle estimação de proba-
bilidades em seguida. Este algoritnlo apenas associa probabilidades às produções de unia
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gramática fornecida como palâlnetio. Estas probabilidades são estimadas com base na
amostra positiva de treinainento.

Na literatura de inferência gramatical encontramos os seguintes algoritnaos de in-
ferência de granaáticas iegulaies: ÁJeryáa IC094al, RZeps IC099j, RPAr7 IDup961, G/G

IDup941, Ezbar ILan991, .Bd-beam ILan991, L.4P.Z;H IRon951 e Amnesla IRon951.

Devido ao tempo lilllitado pala a realização desse traball-to decidimos implementar
quatro desses algoiitmos. Pala limitar o escopo de pesquisa dos algoritlnos a serem
inlplenlentados descaitamos algoiitnlos que utilizam a abordagem de oráculos pelo fato
de desconliecei idos em Biologia N'loleculai uu-la foi-Lte de informações que desempenhe esse

papel. Os algoz'itmos ÁZe7yia, RPAr7, Z,,4PFH e Ámnesãa foram escolhidos para serem
iillplelnentados poi apiesentarein resultados teóricos ou práticos importantes. Descreve-
mos a seguir as principais características de cada algoiitmo implementado que acaba por

justificar o motivo da escolha de cada uin.

3.3.1 RPNI

O a]goritmo -/?P]V/ (do inglês "Regular Positive and Negative Inference") proposto por

Oncina e García IOG021 e, independentemente, por Lang ILan921 é baseado no algoritmo
de 'lFakhtenbrot e Barzdin ITB73j, lun dos primeiros algoritmos de inferência gramatical.
Nossa implementação e os comentários sobre o algoritmo descritos abaixo foran-t baseados
ilo pseudo-código apresentado no artigo de Dupont IDup961.

O algoritiato RPIV/ é o único dos algoritnlos implementados que infere um autómato
sem ])iobabilidades uas transições. Apesar dessa característica indesejada, o RPAr7 possui
resultados interessantes tanto do ponto de vista teórico quanto prático. Estes resultados

positivos, que apresentaienlos a seguir, somados ao fato do RPN/ sei um dos poucos
algoiitnios que utilizam amostras positiva e negativa são caiacteiísticas determinantes
para sua escolha. Pala que este pudesse ser integrado ao arcabouço do sistema, ele teve
que ser adaptado pala produzir uin autõnlato estocástico.

O algoiitmo RPiV/ pequei unia antostra de treinanlento positiva /+ e lulla negativa

/.. Como foi explicado na seção 3.1.1, qualquer autõn-Lato derivado clo 4 4P(/+) reco-
nhece tuna linguagem que inclui /+. Nesse sentido, qualquer autõnlato pertencente ao
net(.A.AP(/+)) constitui lulla possível generalização do À.4P(/+). O algoritino RP.N/
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tem como objetivo encontrar um autómato do Ret(.A.4P(/+)) que generaliza o máximo
possível a amostra positiva de treinamento e ao lnesino tempo seja consistente com a
amostra negativa.

Esse algoritmo, na teoria, possui uma característica importante. Se a amostra de
treinamento for suficientemente "representativa" , o RPIV/ identifica no limite qualquer
linguagem regular em tempo polinomial. Além disso, nesse caso particular, o autõnlato
inferido é a solução do problema de consistência do AFD minimal. Segtuldo Dupont,
mesmo que a amostra não seja característica, este algoritmo oferece uma boa generalização

da amostra de treinaniento IDup961. Isso é validado experimentalmente e]]] IDup961.

Veremos a seguir como o algoritmo RP/V7 garante obter a solução para o problema

de consistência do AFD minimal. Para isso, introduziremos uma variação do modelo de
identificação no ]ilnite e a noção de amostra característica, a qua] garante ao RP]V/ a
identificação correta da linguagem desconhecida.

Identificação no limite e amostra característica

Na seção 3.1 vimos o paradigma de identificação no limite a partir de apresentação
completa, um modelo de aprendizado baseado numa amostra de treinamento com infinitos

exemplos. Gold forn-pulou também unl paradigma de identiâcação para alllostras de
treinamento fixas, chamado de identificação no limite a partir de amostra dada IGo1781.

Neste modelo, o conjunto de dados D consiste de uma amostra positiva /+ e uma negativa

/. e é denotado por 1) = (/+, /-). Segue a definição de Gold IGo178j:

Definição. 3.3.1 Um método de {zl/erêncáa ]a4 identifica uma Zángaagem L a parti.r
de amostra dada se ezáste uma a.mostra -D' = (/;.,/:) ta/ que para qt&alquer conjunto

D = Çl-+,l.à , com 1..- 2 1\ e 1. 2 11, a, hil)ótese HÇD) proposta pel,o m,étodo N't é
co«eta, isto é -L(-H(D)) = -L. .4 amostra Z.)' é denominada característica par« a

linguagem L e o método N4

Apesar de caracterizaram a amostra dc treinainento de nlatieira diferente, os dois
modelos cle identificação no limite são equivalentes IDup961. Note que a definição acinte
não estabelece unl critério de colho especificar tuna anlostia característica, ela apenas
fornece uma caracterização geral do n-método de inferência. Dada unia linguagem regular
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L, iepiesentada pelo autómato canónico .4(L), veremos conto especificam uma amostra
característica pala a ]inguagem L e o a]goritmo RP]V/. Pala isto, introduziremos os
conceitos de prefixos curtos e núcleo da linguagem definidos por Oficina e Gaicia IOG92j.

Definição. 3.3.2 0 c07%j21nto de prefixos curtos Pc(Z,) de tllna Z{'nguagem Z, é de$nádo

Pc(Z,) - {z € P«(L) ] ]u € E* «,« L/u - Z /« . u < «}

sertão que o síÍnZ)oZo "< " rep7esenla a ordem padrão, na qual urna cadeia u é menor
que uma cadela z se, e somente se, lul < lzl ou lul = l#l e u é antepor a z na ordem
alfabética.

Pela definição de autânlato canal-rico, sabenaos que o número de estados do .4(-L)
para uma linguagem L é igual ao número de caudas L/z de cadeias z que pertencem ao
conjLmto de prefixos de É. O colljunto de prefixos curtos é unia maneira de representar
esse conjunto de caudas, no qual cada elemento indica um estado. Portanto, existem
tantos prefixos curtos quanto estados no .4(Z,).

Definição. 3.3.3 0 núc]eo ]V(L) da Zánguagem -L é de$nÍdo como

N'(Z.) {.X} U {za l z C Sp(-L), a C E, za C Pr(.L)}

O núcleo é constituído da cadeia vazia e dos prefixos da linguagens correspondentes

aos prefixos curtos estendidos de um símbolo. Os elementos do núcleo representam as

transições de .4(Z) porque eles são construídos a partir da concatenação dos prefixos
cultos, que representam os estados, colll símbolos. Não obstcante, os elementos do núcleo
que também pertencem à linguagem representam os estados finais do .4(-L).

Definição. 3.3.4 Urna rzmosi7a l)' = (/:., /!) é característi.ca para a / ngüagem L e
para o algorttmo RPNI se satisfaz cls sega'tTttes condições:

.r. Vzc .V(Z.), sele e,zÍãozc.ri senão uc *taZquezuc.rj.

2. Wx ç: PcÇL).Nty C NÇLà se Lj= # Ljay então 3u C E+ tal, que
(zu c /j. e yu c /:) ou (zu c /l: e g/u c /S.).
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A condição l garante que cada elemento do núcleo que tainbén-t pertence à linguagem-t

está em .rj. e que cada elemento pertencente ao núcleo e não pertencente à linguagem
é prefixo de uma cadeia em /j.. Como as transições de .4(L) são representadas pelos
elementos do .V(L), a condição l implica que as cadeias de /Í exercitam todas as transições

de .A(-L). Além disso, como os elen-tentos da intersecção do núcleo e da linguagem
pertencem a /i, todo estado final de .A(-L) é usado con:lo estado de reconllecimento. Dessa

forma, a condição l garante que uma alBostra característica é estruturalmente completa
e, conseqüentemente, o .A(-L) pertence ao Ret(.A.4P(/Í)) pelo teorema 3.1.1.

A condição 2 garante que a presença de certas cadeias em ly evita a junção de estados

no .A.AP(-r:.) que não correspondem ao mesmo estado no .A(L). Quando um elemento z
do conjunto de prefixos curtos e uin elemento 3/ do núcleo não tem o mesmo conjunto
de caudas, eles necessariamente correspondem a estados distintos no autõmcato canónico.
Neste caso, a junção de uin estado correspondente a z com uin outro estado correspondente

a 3/ no .A.AP(/:.) é incompatível devido à presença de zu em /j. e Z/u em /! ou vice-versa.
Como vários sufixos u podem satisfazer as condições l e 2, várias amostras características
podem existir para uma mesma linguagem.

Dupont den:Lonstrou os seguintes teoremas IDup96.

'teorema 3.3.1 0 algoütmo RPNI {denti$ca no limite a classe de tina'vagens regulares

Teorema 3.3.2 Quando a amostra de treÍnamento contém uma amostra caractere'st ca

para a Z nguagem .L, o autómato canónico .4(L) é o ÁFZ) que posou o menor número

de estados pertencente ao C'/L.,IP(/+, /-). OonseqiientemenÍe, ..4(L) é a soZllção para o

problema de consistência do AFD minimal.

Enquanto o teorema 3.3.1 garante a existência de um AFD notável no conjunto de

fronteira se a amostra de treinamento é característica, o teorema 3.3.1 garante que este
'\.FD pode ser inferido pelo RPiV/. A conaplexidade polínomial clo RP}V/ e o teorema
2 não contradizem o fato clo problema cle consistência do AFD minimal ser NP-difícil
Isto porque este rcsultaclo é para o caso geral e o RP.IV/ galante a ictentificação somente
cluando recebe uma anaostra de treinaialento que contém uma amostra característica.
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Alaoritn-LO RPNl:
Ebtl'ada: l..., l.
Saída.- um AFD compatível com /+, /.

A -- .'1.4P(-r--)
pai'a .7 '- sucessor do primeiro estado de .4 até últiillo estado de A faça

para Z -- piinleiio estado de ,4 até j faça
.,4' --..'1
j finta, ,(.A , ã , .j)
tians para deteinlinístico(.A)
se coillpatível,,(.A, /-) então

eni Hn Inpn ;
senão

À-A'
fim se

fim para
flm para
devolve .4

9

10

11

13

14

Algoritmo ].: RPNI

n-tição junta..
Entradas.. .,'l - autómato

i,.j estados

l

2

3

{

5

6

7

8

9

10

pai'a todo estado k e todo o C E tal que .5(É, o-) = .j faça
õ(k, a) -- ã

fim para
pai'a todo o C E faça

se /:(a) > 0 então
õ({, a) -- õ(.j, a)

fim se
/.(a) -- /:(a) + ./)(a)

fim pai'a
./\(o -- ./\(o + .&(o

Algoritmo 2: juntam
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Função compatível,p:
Entradas. .,'! - autómato determinístico
/ - amostra
Saída; valor booleano

l
2
3
4:
5:

6=

7:
8:
9

10
11

12

para cada sequência Sjl..nl de / faça
q - qo {lembre-se de que qo é o estado inicial}

enquanto q # 0 e á 5; taman/tolSI faça
q -- õ(q, slál)
á +- { + l

fim enquanto
se { > tamanholSI e q C F então

devolve falso { .A reconhece pelo menos uma seq de l, logo ..'l não
Hm se

fim para
devolve verdadeiro {nenhuma seq. de l foi reconhecida por A, logo À

Algoritmo 3: compatível,p

á<-.l

é con-tpatível}

é compatível}

Linhas gerais do algoritmo

O RPArl. cujo pseudo-código encontra-se no Algoritino 1, necessita de uma amostra
positiva e uma negativa para realizar uma busca ordenada no Ret(.A.4P(-r+)) . O algoritino
inicia construindo o .A.4P(/+), no qual cada uin dos estados corresponde a um prefixo.
Note que, pelo método de construção do autõinato da árvore de prefixos, cada prefixo
é único. Os prefixos são ordenados de acordo com a ordem padrão. A ordem padrão
também-n pode ser aplicada numa pcartição do conjunto de estados do .4.AP(/+), no qual
cada bloco é representado pelo estado con-l o menor prefixo-

Esse algoritmo foi adaptado para transforn-Lar a gran:tática inferida numa gramática
estocástica. Essa adaptação consite enl estimar cas probabilidades das transições de acordo
com a amostra de treinamento. Dessa forma, na consta\tção do .A.AP(/+), ein cada estado
são armazenadas as fieqiiências em que as seqitências da amostra de tieiilamento passaram
pelas transições cle saída. Denotarenlos por ./:i(a) o nún-mero de seqiiências que passam pela

transição õ(á, a), /í(O o número de seqiiências que acabant no estado á, e ní o número de

seqüências que chegam no estado ã, ou seja ni = >:«cxu( ./i(a). Além disso, denotaremos
por pi(a) a probabilidade de ao estar no estado ã utilizar a transição õ(í,a), e pi(O a
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probabilidade de ao estai no estado á utilizar á como estado final. As probabilidades p{(a)
e pi(O são estimadas pelas lazões /.(a)/n{ e ./i(O/ní respectivamente.

Por llaeio de dois laços aninhados, que utilizam a ordem padrão para percorrer os
pares de estados do autânlato .A, o nP/V/, a cada iteração, realiza as seguintes operações.
Primeiramente, ullla cópia .A' do autómato ..'l é feita. Em seguida, os estados conentes í e
J de ,4 são juntados e o autómato .4' é tiansforinado num autõnlato determinístico através

das funções .junta e t?arzsyl..para detezmãnútíco respectivamente. Após estas operações,
se .4 foi con-tpatível en] relação à amostra negativa então a última operação de jullção é
aceita e o laço mais interno é intenonlpido. Senão, como a última junção de estados não
foi bem sucedida, o autõnlato .4 recupera suas configurações anteriores à última junção,
que estão armazenadas em .A'

A função .junta,p, Algoritmo 2, baseia-se no processo de junção de estados descrito na
seção 3.1.1. A verificação da colllpatibilidade de um autõlnato em relação a unia amostra é

feita poi meio da função compatúe&p (veja o Algoritmo 3). Lembramos que uin autómato
é compatível en] relação a uma amostra .r- se este não reconhece nenhuma seqüência de
/

3.3.2 Alergia

Os resultados teóricos do algoiitino RPAr7 mostram que a presença de uma amostra
negativa é importante para determinar o grau de generalização no processo de inferência.
Entretanto, i-la prática, não são en-l todos os problemas de aprendizado que tentos amostras
negativa e positiva. Daí a necessidade cle implementar algoiitnlos que utilizam somente
anlostia positiva.

O algoiitnlo .4/eryãa, citado por Carrasco e Oncina IC094bl segue as mesmas diretrizes
do BPi\r7. Após construir o À.AP(/+) o ÁZeryáa segue unl caminho no Ret(.A.AP(/+)) por
meio do processo c]e junção de estados. A diferença principa] para o RP]V.r é que o .alergia
utiliza apenas anlostia de treinainento positiva. Este algoiitmo supõe que a linguagem

clesconliecida -L possui tuna distribuição de probabilidade nos seus elementos e que as
amostras de treinanlento cle L consisten] de exenaplos positivos que aparecelaa repetida-
iliente de acordo com a distribuição de L. Na ausência de canlostra negativa, o .4Zery a
utiliza uin critério estatístico baseado i-las freqüências das seqüências da sua amostra de
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tfeinamento para decidir quando generalizar. Dois estados são juntados somente se estes

geram, dentro de uma incerteza estatística, a mesma linguagem estocástica.

Os autores do ,4Zeryáa testaram sua perforn-Lance com diferentes gramáticas-alvo IC094bl

Para cada uma delas, amostras de diferentes tamanhos eram geradas e fornecidas colmo
amostra de treinamento para o algoritmo. Experimentalmente, constataram que o tempo

de convergência do algoritmo cresce linearmente en] função do tamanho da amostra de
treinamento. Além disso, quando a amostra de treinainento era suficientemente grande,
o .AJeryía sempre inferir a estrutura da gramática-alvo corretatllente. Nada foi dito em
relação à precisão da estimação das probabilidades de transição.

Linhas gerais do algoritmo

O algoritmo Alergia, cujo pseudo-código encontra-se no Algoritmo 4 primeiramente
constrói o autómato de árvore de prefixos a partir da amostra de treinainento positiva /+
Ao construí-lo, em cada estado são armazenadas as freqüências em que as sequências da
amostra de treinamento passaram pelas transições de saída, da mesma forma que é feito
no algoritmo RPNI.

En:t seguida, o algoritnlo compara todos os estados dois a dois, utilizei-Ldo dois laços
aninhados. A ordem seguida pelos laços é a ordem padrão utilizada pelo algoritino
RP]V7 e definida na seção 3.3.1. A cada iteração, o .4/eryia verifica se dois estados
são "compatíveis". Se forem, os dois são juntados através da função .junta, o autânaato
resultante torna-se determinístico através da função trens ?ara determánútáco e o laço
mais interno é interrompido. As funções .junta e trens cara determínútico são iguais as
funções de naesnlo nome do algoiitmo RUIM/. Após o término dos dois laços aninhados,
o .4Zeryia calcula as probabilidades das trai-tsições por meio das freqiiências armazenadas
em cada estado e devolve o autómato estocástico que foi inferido.

O algoritmo compaÉz'reluz utiliza o seguinte critério para deduzir se dois estados são
compatíveis. Suponlla que .r+ é uma amostra estruturalmente completa. Pelo teorenta,

3.1.1 sabemos que A(L) está no net(.4ÀP(.r+)) e que existe unia partição ã dos estados

do .4.AP(/+) qxte corresponde a Á(L). Dois estados duais(quer qi e qj sao equivalentes
(q{ = qj) se qí e qj peitettcem ao mesmo bloco da partição í. Pela fointa que o .4.AP(/+)
é construído, estados e(luiv'dentes possuem plobabilidacles cle transição iguais e estados
de destino equivalentes:



CAPITUL03. INFERENCIA GRAÀdl\TICAL 39

Algoritmo Alergia:
Ente ada. /+ (aposta positi'ra)
Saída.. ,4.F.D estocástico

l
2:

3:

4:

5

6

7

8

9

10

11

.'l -- ..'l.AP(/--)
para .j - sucessor do priineiio estado de ,4 até último estado de A faça

pai'a { - primeiro estado de .A até .j faça
se con)patível.z(..'!, ã, .j) então

j «t«(..'i, i, j)
trens detelilünístico(.,'1)
inteiionlpe laço i

fim se
fim pai'a

fim para
devolve .,'!

l\unção compatível.i:
J?miradas. í,.j : estados
Saída., valor booleano

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

se diferente(nÍ , ./: (O , rzj, ./)
devolve:falso

fim se
para todo a C E faça

se diferente(nÍ , /, (a) , nj,
devolve falso

fim se
se não coillpatível.l(õ(á,

devolve :falso
fim se

fim pai'a
devolve verdadeiro

(<)) então

./)(«)) então

«), á(j, «)) então

Função diferente:
Enízada. n, n' - núnicro de cadeias cine cliegant nula estado dado

/, /' número cle cadeias que terntinam, ou blue percorrem unia transição dada
Saz'da.- valor booleano

:: d«.i ,. $ ;' x/'Íiaã(ü -- à)
Algoritmo 4: Alergia
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ü:: :,"«':l:ill::l='
O descumprimento de uma dessas duas condições proporciona un] critério para rejeitar

a equivalência de estados. Entretanto, devido às variações dos dados amostrais, a equi-
valência de estados deve ser aceita, se a diferença de pi(a) para pJ(a) estiver dentro de un-l
intervalo de confiança. O algoritnio .4ZeryÍa verifica isto por meio da função compatúeZnl.

Esta utiliza a função di&rente para averiguar se p{(a) é aproximadamente igual a l)j(a)

para Va C EU(, e utiliza a recursão para verificar se os estados de destino são equivalentes
também. Veja a função compatíueZ..Z no Algoritmo 4.

O critério que verifica se as probabilidades de transição para cada símbolo de dois
estados são aproximadamente iguais, baseia-se num teste de hipótese. Para cada estado á
do ,4.AP(/+) e para cada a C E U (, definimos ullla variável aleatória de Bernoulli X que
assume o valor l quando (5(á, a) é utilizado e 0 caso contrário.

Um intervalo de confiar-tça para unia variável aleatória de Bernoulli com probabilidade

de sucesso p e freqüências observadas / de n possibilidades é doado pelo limite de Hoeading

IHoe63j:

P
/

< 77.(m) com probabilidade maior que (l «)

sendo que q..(m)

Consistentemente, para cada par de 'ç'ariáveis de Beinoulli com probabilidades p e p'

com probabilidade maior que (l -- cv)2 ,

/

Ê < O.(m) +q.*(m') se p P'

l É; >q.(m)+q.*(m') se ip p'l > 2,7.(m)+2q.(m')

Esse é o teste de llipóteses implementado na função dljfe7'ente clo Algoiitmo 4. Note
que o parâmetro a determina o grau de generalização do algoritnlo. Quanto maior
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foi o valor de a, menor é o intervalo de confiança, menos estados serão compatíveis
e, conseqiientemente, menor sela o nível de generalização.

3.3.3 LAPFA

Dana Ron formulou un-l algoiitnlo de aprendizado de distribuições geradas por autóma-
tos finitos acíclicos deteinlinísticos estocásticos, chamado LAPFA ( do inglês "Learn
Acyclic Probabilistic Finito Autor-Lata") IÀ'ii<S941. Esse algoiitino baseia-se no modelo
de aprendizado de distribuições clesciito na seção 3.2. Colho foi dito na Seção 3.2, a
dificuldade em aprender AFD estocásticos e a necessidade de resolver problemas práticos
motivou Ron a estudar essa subclasse de autómatos. Segundo a autora do algoiitmo, o
LAPA'A tem o objetivo de modelar distribuições de sequências curtas.

Restringindo a classe de hipóteses

Esse algoiitnao baseia-se numa definição de AFD estocástico uln pouco diferente da
definição apresentada na Seção 2.3.2. Supomos apoia a existência de uin estado final
q/ g Q e um símbolo de fim de cadeia ( € E. A função de transição r e a função de
probabilidade do próximo símbolo I' são definidas de maneira diferente, r : (2 x E U {(} --}

Q U {q/} e ' : Q x E U {(} --} 10, 11. Alén-t disso, são feitas duas exigências em r e 'y.
Primeiro, para cada q C Q tal que 7(q,O > 0,a'-(q,O = q.f. Segundo, q.f pode ser
alcançado por qualquer estado q que pode sei alcançado a partir do estado inicial qo.

Definição. 3.3.5 Para 0 < p < 1, dois estados qi e q2 em (2 são p-distintos se Caíste
"«.« ca.Ze a u para a qual l.r:U'(u) -- .rU'(u)l ? p. Um HFO estocást co é p-distinto se

pcLra cada, par de estados em R'l os dois sõ.o H.-distintos.

Como dito anteiioinlente, esse algoiitmo considera como classe de llipótese a subclasse

de autómatos finitos cletenlainísticos acíclicos (AFDA) estocásticos. A profundidade de
un] AFDA estocástico é clefinicla como sendo o conlpriinento do caminho mais longo do

estáGIo qo até q/. De fato, o algoritmo utiliza um AFDA estocástico de níveis como
estrutura pala realizar o processo de inferência. Nesse tipo de autómato, cada estado
pertence a unl único nível d, sendo que o estado inicial qo é o único estado no nível 0 e o
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estado final q.f é o único estado no nível .D, dado que -D é a profundidade do autómato.
Além disso, todas as transições de uln estado no nível d devem chegar ein estados do
nível d + 1, a não ser para as transições rotuladas com o símbolo de final de cadeia (
Denotaremos o conjunto de estados pertencentes ao nível d por C?Ú.

Teorema 3.3.3 Para cada ,4f'D.4 estocásÉíco com n estados e pr(lfundídade .Z), ezáste tlm

Á/'Z).4 «t«á;t{« nú.{; eq«á«lente «m - má«{mo n(1) -- 1) «t«dos

Considerando essa subclasse de autõnaatos, Ron obteve o seguinte resultado

Teorema 3.3.4 Para cada parâmetro 0 < p $ 1 dado, para cada .AF'1),4 estocásfãco

p-distinto dado, para cada parâmetro de segurança 0 < t5 $ 1 e de aproximação c > 0
dados, o atgoht'mo LAPFA deu012ie 'um ARDA estocástÍco Àd colho hipótese, tat que com

probabilidade pelo menos l õ, M é uma hipótese e-boa em relação a M. O tempo de

execução do aZgohtmo é poZãnomáaZ em !, Zog}, i, n, .D e XI.

Descreveremos apenas as linhas gerais da demonstração desse teorema, que econtra-se

em detalhes na tese de Dcana Ron IMl<S941. Inicialmente, a noção de uma amostra c-boa

em relação ao autómato alvo M é definida e o parâmetro mo do algoritino LAPli:A é
definido em função dos parâmetros c e õ do modelo de aprendizado:

Eln:D' + 20Zn(8(IEI + 1)) + Zn3
mo :: .

Em seguida, é provado que com alta probabilidade unia an:tostia gerada por iA/ é boa.
Por último, é den)onstrado que se o algoritino LAPFA recebe uma ainostia c-boa então ele

infere uin AFDA estocástico como llipótese com as propriedades enunciadas no teorema.

Linhas gerais do algoritmo

Assim colho os outros algoritnios já apresentados, o primeiro passo do LAPFA (Algo-
iitmo 5) é a construção do autânlato da árvore de prefixos ,'1.4P(/+) a paio.ir cla amostra
de treinanlento /+. Para cada estado í desse autómato e pala cada o C E, rlzí(o-) é o
número de cadeias de /+ que passam pela transição de saída de { rotulada por a. Se ã não
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Algoiitmo LAPFA.:
Enteada. /+(amostra positiva)
Saída. ..'lFZ) estocástico

.4 --- .,4,4P(.r--)
z-o
alol -- l
Z) - pro./'urzdidadel.AI
enquanto alíl < Z) faça

para .j {-- sucessor do primeiro estado do nível Z de .4 até último estado do nível á
dp A fará

para { {--- priilleiro estado de .4 até .j faça
se mi ? mo e m.j ? mo então

se similar(á, l, .j, 1) então
j -u:ta«pp,., (i, .j )
alz -F il - alzl
z-z+l

fim se
fim se

fim pai'a
fim pai'a

fim enquanto
a,diciowa jol.ga
calcula .pl'obabilidade
devolve ,4

7

8:

9:

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19
20

Algoz itmo 5: LAPA;'A
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tem transição de saída rotulada por cr então definimos mí(a) = 0. Alén-t disso, denotamos
>ll:, mi(a) por m{.

Para cada nível do autómato, o LAPli'A testa todos os pares ã e .j de estados do nível
em análise para verificar se esses possuem a seguinte propriedade: doado lun limiar mo
(parâmetro de entrada) ambas as contagens mi e mj devem ser n-maiores ou iguais a mo e
os estados devem ser similares. Essa última verificação é feita por meio da função sÍm{/ar,

veja Algoritmo 6. Caso essas duas verificações sejam:t verdadeiras, o algoritnlo junta { e .j

e todos os pares de estados que eles alcançam. Se ã e .j são juntados em un«l novo estado

k temos «.k(a) - m:(a) + mj(a).

Após todos os níveis serem analisados, o algoritnlo cllama a rotina adiciona.JoZga
(Algoritmo 8). Essa função, inicialmente, junta todos os estados finais em um único
estado q/. Depois, para cada nível d do autómato todos os estados h no nível d tais que
mk < mo são juntados em um estado denominado pequeno(d). Por último, para cada
estado k e para cada o tais que mÃ:(o) = 0, se a = ( então lulla transição, rotulada por (
é adicionada de k a q/ e se a C E então uma transição rotulada por o- é adicionada de k
a pequeno(d + 1) sendo que d é o nível do estado k.

Finalmente, a função caZcuZa..probabilidade, Algoritmo 9 é chamada. Note que '«i«,
um parâmetro de entrada do algoritnlo é a probabilidade mínima de qualquer transição
do autómato.

3.3.4 Amnesia

O algoritn-to .AmnesÍa, foi originalmente apresentado na tese de doutorado de D. Ron
IRon951. Unia segunda versão, na qual nosso trabalho baseou-se, foi apresentada, com
significativas melhorias, no artigo de D. Ron et aZ. IDR961.

O .4mzzesãa baseia-se no n-modelo de aprendizado de AFDs estocásticos descrito na
seção 3.2, (lue tem colho objetivo aprender distribuições. Segtuldo a autora, este é unl

algoritmo de aprendiza.do de distribuições de Cadeias de l\'lailçov de alcance \.'atiável. Esse

processo de Nlailçov pode ser descrito por unia subclasse cle AFD estocásticos clenonlinada
cle autómatos de sufixos estocásticos, a qual é utilizada como classe de hipóteses do modelo.

Esse algoritmo possui unia característica em especial que o distingue bastante dos
cleinais. Ele é o único cine não utiliza a. estrutura cle autânlatos no decorrer do processo
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T l np;in ci na il nr'

Entradas. i,.j : estados
pi, pj : reais

Sai'da. valor booleano

l
2

3:

4

5:

6

r

8:

9

10

11

12

13

14

se lp{ -- pjl ;3 É&/2 então
devolve falso

senão se pí < p/2 e p.f < p/2 então
devolve verdadeiro

senão
pai'a todo o- C E U ( faça

p{ -- p:m:(a)/m:
p'] - 'pjmjÇ.)jm]
se sin:na:(.'-({, a) , p;, r(.j, .), p;) então

devolve falso
fim se

fim para
fim se
devolve verdadeiro {cllan-fadas recursivas acabaram, logo são similares}

Algoritmo 6: similar

Função jui-Ltaz,..lpr'.4
Entradas. e,.j : estados

.4 : autómato

l
2

3

l
5

6

7

8

9

10

1 1

12

para todo estado À; e todo o c E U ( tal
,-(k, a) '-- ã

fii-n para
pai'a todo o- C E U ( faça

se m:(a) e mj(a) > 0 então
,(2, a) -- ,-(J, .-)

fim se
se m:(a) > 0 e mj(a) > 0 e«tão

j«ta«p,',-(,-({, a), ,-(.j, a) , .,'l)
fim se
«,:(a) -. m:(a) + mj(a)

fim pai'a

que r(k, a) = J

Algoritino 7 juntam.4pr,.l
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li'unção adiciona folgar..!pp'.4
Editadas. .4 : autómato

Z) : inteiro

l
2
3
4:

5
6
7:
8:
9:

10

11

12

13
14
15
16

junte todos estados finais de .A num único estado q/, o qual pertence ao nível D
para d +-- l até Z) -- l faça

junte todos os estados A no nível d eln blue mx; < mo no estado pequeno(d)
fim para
para d +- 0 até Z) -- l faça

para todo estado k nol«cível d faça
para todo a C E faça

se m*(a) - 0 então
',(k, .') -- P.qu.n.(d + l)

fim se
se m~(O - 0 então

',(k, 0 -- q.r
fim se

fim para
fim para

fim para
Algoritmo 8: adiciona folga

Função calcula obabilidadez,.,!pr',4
Entradas; ,4 : autõlnato

l
2

3

4

5

para todo estado A em ,4 faça
para todo o C E U ( faça

'y(k,a) --(m~(.-)/m~)(l -(IX+ l)'y«..) + '«.:«
fim para

fim para
Algoritnlo 9: calcula piobabiliclacle
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de il-tferência. A hipótese que o Amnesia infere pertence à classe de Arvores de Sufixos
Preditoias que depois é tiansfotn-fada em um AFD estocástico.

Além de se mostram útil en-l problemas práticos, como na modelagem de DNA de
E.coza, esse algoritnlo possui um resultado teórico in-tpoitante. Apesar do aprendizado
de distribuições geradas poi AFD estocásticos ser difícil, Ron mostrou que seu modelo
restrito pode ser aprendido considerando o modelo de aprendizado tipo PAC da Seção
3.2

Restringindo a classe de hipóteses

Para o entendimento do algoritnlo é necessária a formalização das estruturas de
autómatos de sufixos estocásticos e árvore de sufixos preditora. Iniciaremos a seção com

algumas definições básicas pala depois definirmos essas duas estruturas reconhecedoras
de cadeias.

Para qualquer inteiro iM, Ew denota todas as cadeias de tamanho .IV e ESW denota o
conjLuito de todas cadeias de tainan]lo até Ar. Para qualquer cadeia u = ui . . . uz, ui € E],
usaieinos a, seguiitte notação:

e O sufixo mais longo de u diferente de u é denotado por su/{zo(u) U2 uz-luz

e O conjtulto de todos os sufixos de u é denotado por Su/ázo*(u) = {'u{ . . . ui 1 1 $
í $ J} u {À}.

e Uma cadeia u' é um sufixo própri.o de u se este for sufixo de u, lilás diferente de
U

e Um conjunto de cadeias S é denominado uin conjunto de sufixos livres se Vu C

S,Su./{zo*(u)n S

Definição. 3.3.6 Unz autómato de sufixo estocástico (ASE) iA/ é am .4F'Z) estocásÉlco

com as segui'ates proprie(la,des:

B Ca(la estado CTn À,l é rotulado p07' alma ca(teia de tamaTtlto $-Rito em E';
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e O conjunto de cadeias que rotulara os estados é um conjunto de suF=os liuresl

. P«a c.d« d.ís «t.'íos q:, q' € Q . p«« c«d« ;z'miolo a C E, .. .'-(q:, a)

é rotulado por uma cadeia sl , então qZ é rotulado por uma cadeia sz na qual é um
sufixo de s: . o

Para qualquer L ? 0 dado, a subclasse de ASE na qual cada estado é rotulado por
uma cadeia de tamanho no máximo .L é denotado por l,-ASE.

Definição. 3.3.7 ZI/}na árvore de sua.xos preditora (ASP), sobre ztm alfabeto E, é
uma ámore de grau IEI.i Cada aresta da ámore é rotulada por um ?ínãco sálnboZo de E,
de fo'rvri\a que de cada nó intemto pane e=atame'r\te u-ma, aresta rotutadct por cada s'ímbol.o.

Os nós das ár"Dores são Total.a,dos 'por pares Qu.''fÚ e'm, que 'u. é cl ca,d,eia associ,o,da, com o
caminho que começa neste nó e acaba na raiz da árl./ore e '. : E --> 10, 11 é a função de
probabilidade do próximo símbolo relacionada com u. .ÁZém disso, é necessáho que

p«« c«d« c«deí« u «t«/-d. «, «ó n« á«-«e, E..,7.(.) - l.

Teorema 3.3.5 Para cada -L-ÁSJ? ]&/ = (Q, E,r,'y,a) ezÍsíe uma .ASP T&/ equáuaZente,

de mázíma pro/undídade -L e com no mázámo -L.IQI nós.

Restringindo o espaço de hipóteses, Ron obteve o seguinte resultado teórico

Teorema 3.3.6 Para cada ,4SE aipo ià4 e para cada parâmetro de segurança 0 < ó < l
e de aprozàmação 0 < e <. L, o atgorãtmo Amnésia devolve uma ASE T como hipótese tat

que, com probabilidade T)eto menos L -- õ:

e T é umQ hipótese e-boa em relação Q ivl

e O nzímero de nós em T é rzo mázãmo IXI.Z, vezes o ntZme70 (fe estados em] ]a]

O tempo de e=ecltção do algoritmo é polinomiat em. L.n

iGiau de uma ár\oie é o máximo grau dos nós na ái\ore
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Linhas gerais do algoritmo

Descreverell-tos a seguia o funcionamento do algoritmo. Seja ik/ = (Q, E,r,7,n) o
1,-ASE alvo e seja IQI $ n. Eill vez de trabalhar com autómatos no processo de inferência,
o algoritmo Anlnesia utiliza a estruttua de árvores de sufixo pieditora como espaço de
hipóteses. Pala isto, o algoiitmo baseia-se no Teorema 3.3.5 que galante a existência um
árvore de sufixo pieditoia T, de tamaiilto linütado poi -L- QI, que é equivalente a À/. Após
construir a, função de probabilidade empírica P baseada na amostra de treinalnento, o
algoiitn-to utiliza P pala construir uma árvore de sufixo T, que com alta probabilidade é
uma sub-árvore de T. Colll base em T e P ca llipótese T é inferida. Primeiro definiremos
foiinalmente P e depois explicaiemos a construção de T

Denotaienlos por P a distribuição de probabilidade das cadeias geradas por M. Seja
S uma amostra de cadeias geradas por À4, definireinos a seguir a função de probabilidade
enapírica P baseada ein S. Se a amostra consiste de apenas uma cadeia r de tamanho
m, temos que para qualquer cadeia u de tamanho até .L, Xj(u) é definido como l se
rj-l«l+i . . . rj = u e 0 caso contrário. Seja

P(«) - ;;.Í['7 E x.(«)

e, para qualquer símbolo o, seja

P(alu) E;= xj+:(-)
E;= xj («)

Para uma canlostia de tieinanlento com m' cadeias ri, . . , r'"', cada uma de tanlanllo

Z ? .L + 1, ei-ttão para clualquer cadeia u de tamanho no illáximo L, X}(u) é definido como

l se r}.l«l+i - rj = u e 0 caso coi-ttrário. Seja

. m/ Z--l

p(«) - =«Ê:a E E *}(«)

e pala qual(quer símbolo o-, seja
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XZ: X3::1., xj-..:(-)
E :X!:il xj(«)

P(alu)

A construção da árvore de sufixos preditora T segue um procedimento "top-down"
A árvore é inicializada com apensas um nó (rotulado pelo símbolo de final de cadeia À)
e nós são inseridos con:lo filhos de ulBa folha da árvore somente se estes possuem uma

determinada característica em relação à amostra, conforme a linha 5 do Algoritmo ??
As cadeias dos nós que possivelmente poden-t ser inseridos na árvore são armazenadas em

S. O conjunto 5 é inicializado com as cadeias dos possíveis filhos da raiz.

Enquanto houver cadeias em S o algoritnlo executa os seguintes passos A cada
iteração, uma cadeia u é removida de S e um nó u rotulado por u é adicionado como
folha de 7' se a seguinte condição for verdadeira. A probabilida.de empírica da cadeia
u, P(u), é não negligente e, para uin símbolo a, a probabilidade empírica de observar o
após u, P(alu), difere substancialmente da probabilidade einpíricca de observar o- depois
de su/ázo(u), P(alsu./'ázo(u)). Note (iue su./'áso(u) é a cadeia rotulando o pai do nó
de u. A regra de decisão para inserir u é portanto dependem-tte da ra.zão entre P(alu)
e P(alsu/ãzo(u)). Uin nó é adicionado sotnente quando esta razão é substancialmente
maior que 1. Eln cada iteiação ainda, se o tamanho da cadeia u for menor que -L, o
algoritmo insere cada sufixo de u de tamanho lul + l en-l S caso este tenha probabilidade
significante na amostra.

Após completar a construção de 7', o algoritlalo define a estrutura de 7' colmo sendo a

árvore 7' com o acréscimo dos nós necessários para que esta temia todos os nós intentos
com grau máximo. Depois, o algoritlno define a função de probabilidade do próximo
símbolo pala cada nó baseado em P

O algoritn-to de aprendizado recebe como parâmetro de entrada o tamanho nláxinlo L

das cadeias que rotulara os estados do ASE alvo À4, um limite superior n do número de
estados em iA/, e um pa.rânietio de apioxinlação 0 < c < 1. A partir caos três paiânletios
de enteada, o algoritmo calcula outros cluatro, cine são utilizados no processo de inferência,

da seguinte foinla:

'ym:- ' Ü
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CO ;: 2nLlog(l/'y..i«

Alaoiittno Anlnesia

l
2

3:

4:

3

6:

7=

8

9

10

11

inicializa 7 { T consiste de um único nó, a raiz À}
g -- {a l a C E e P(a) ? (l - c:)'o}
enquanto S # ü) faça

ieillova, qualquer cadeia s de S
se existe unl sílllbolo o C E tal que
Ê'(als) ? (l + c2)'y«:« e F'(als)/F'(alsu/{co(s)) ? 1 + 3c2 então

adicione ena T o nó coiiespondente a s e todos os nós no caminllo do nó illais
profundo em T

fim se
se lsl < L então

pai'a todo a' C E faça
se P(a' . .) 2 (1 -- .:).o então

adicione a cadeia a' . s em S
fim se

fim para
fim se

fim enquanto
estenda f adicionando todos os alhos que estão faltando nos nós internos
pai'a cada rótulo s de um nó em T faça

7.(a) -- -É(als')(l IXI'y«í.) + 7«{« {s' é o sufixo -Dais longo de s em T}
fim para

14

15

16

17

18

19

Algoritino 10: Alnnesia





CAPÍTULO

Sistema de aprendizado de
classificadores

Unl dos objetivos deste trabalho foi desenvolver unl ambiente computacional em que
se possa realizar testes, de foinla automática, para a análise do comportamento dos
algoritinos de inferência gramatical implen-tentados. Os quatro algoritmos de inferência
foram implementados de forma modular pala serena integrados no arcabouço modular de
um sistema de geração automática de classificadoies, desenvolvido por Ariane À/lachado

ILii[-L021. Além disso, un] n]ódulo de suporte de testes foi elaborcado, não somente para
executar os testes apresentados i-lo Capítulo 5 Dias também-t pala que seja utilizado em
traballlos futuros.

4.1 Descrição do arcabouço

O arcaboiço do sistema de geração automática de classificadoies tem con-lo objetivo
ciiai unl sistema pala facilitam a implementação e validação de algoritmos de inferência

53
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gramatical. No trabalho elaborado por Ariane ILim021, foram desenvolvidos módulos
de inferência gramatical e geradores de analisadores sintáticos baseados ein gramáticas
livres de contexto. Para a in-tplementação desse sistema, foi escolhido o paradigma de
programação orientada a objetos com o intuito de facilitar a reutilização de código, a
flexibilidade de implen-tentação e uma possível expansão. Nossa tarefa foi implementar
esses módulos direcionados a gramáticas regulares. A escolha desse paradigma permitiu

que esses módulos fossen-t desenvolvidos separadamente, reutilizando parte do código já
existente, para depois serem integrados ao sistema. Esse sistema, um dos projetos do
grupo de pesquisa CAGE, foi desenvolvido ein C++ e documentado com o auxílio da
ferramenta Doxygent. Segue uma descrição resumida de cada módulo.

Gerador de Seqüências (GS)
O GS, módulo desenvolvido por Caetano Jimenez Carezzato, tem o objetivo de gerar

exentplos de seqüêncicas a partir de uma gramática estocástica. O programa permite
configurar a semente usada para gerar as sequências pseudo-aleatórias, tamanllo
máximo e número de seqüências a serem geradas.

Inferidor de Gramáticas (IG)
Módulo que implemente um algoritmo de inferência gramatical. Uin IG deve sei
capaz de, dado un] conjunto de seqiiências positivas e/ou um conjunto de seqiiências

negativas, inferir uma gramática e devolver sua descrição. Alguns algoritnlos de
inferência também possuem parâmetros de entrada que controlam o grau de gene-
ralização. Dependendo do algoritlno de inferência, a gramática inferida pode, ou
não, ser estocástica. Neste trabalho, todos os IGs implementados forneciam con-lo

saída gramáticas estocásticas e por isso não foi necessário a utilização do módulo
Estimador de Probabilidades.

Estimador de Probabilidades(EP)
Este módulo estima as probabilidades das produções de unia gramática não es-
tocástica de acordo com unia amostra. Unt EP deve receber uin conjunto de
seclüências, unia gra.inática não estocástica e, após o processo de estimação, fornecer

a descrição da gramática estocástica.

l Doxygen é uin sistema dc documentação para algtiinas linguagens, entre elas C++. Essa fenalnenta
penliite, a partir de um conjunto dc códigos fonte documentados, gerar a doclinlentação on-linc ein HTÀ[L
ou um manual de referência em LaTeX.
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Gerador de analisados'es sintáticos (Gana) Este módulo ten-t o objetivo de inlple-
mentai ai-talisadoies sintáticos. Ele recebe como entrada ulba gramática estocástica
e devolve o código de uin analisados sintático coiiespondente à giainática de entrada.

Gel'odor de Classificadores(GC)

Pode-se geral \u]] classiíicador considerando uma ou valias gianláticas, cada uma
representando uma família de seqiiências. O GC recebe colho entrada o nome do
classificador a ser gerado e um conjunto de nomes de analisadoies gerados pelo
Gaita. Con-to saída, ele gera o código ein C++ do classificados e un] Makefile. O
código gelado, após ser compilado, boina-se unl programa que recebe como entrada
una conjunto de seqitências e unl lintiar que, na ausência cle um valor, assume
--oo como valor padrão. Além do resultado da classificação de cada seqiiência, o
classificador devolve, en] um arquivo texto de saída, o maior valor de probabilidade,
pala cada seqitência, entre todas as gramáticas consideradas ein sua construção.

Dada uma seqiiêi-Loa s, sua classificação é feita da seguinte foinaa. Inicialmente, o
classificador capura a grcamática G* que devolve a maior probabilidade de reconhecer
s e então compara esse valor cola-l o limiar. Se p(slG*) for maior que o limiar
então a seqiiência s é classificada como sendo da família representada por G*
Caso contrário, s recebe o rótulo de não classificada. Note que, dessa forma, um
classiíicador gelado a partir de uma única gramática rotula as sequências de entrada
como classificadas ou não, de acordo com o limiar.

A utilização desses módulos na seqiiência, descrita na Figura 4.1, den-tonstra o processo

de geração de un] classificados

'u@=.j .: l '-««'''
Es tons tjc a. iG l-'-p"!Eq '-, '« ;IGA«- Lslw.

Estwutba. 1 1 Amlisador
GC Classificad:i

Figui'a 4.1 Nlódulos do sistema
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4.2 Módulo de suporte aos testes dos algoritmos

Antes de aplicar os algoritmos implementados em problemas de Biologia À/molecular, é
importante estudar o comportamento desses algoritmos para domínios de seqüências que
são geradas por uma gramática alvo conhecida. Nessa sin-tulação, temos colmo ponto de
partida uma gramática-alvo G.4 conhecida e, utilizando o módulo GS, amostras positivas
de treinamento e validação são geradas. As amostrcas negativas, tanto de treinamento

quanto de validação, são geradas após um conjunto de seqüências aleatóricas serem filtradas
pelo classiíicador da gramática-alvo. As amostras de treinainento são utilizadcas para gerar
os classificadores e depois estes são testados através das an-mostras de validação. O total de
seqüências da amostra positiva de validação, que não foraial corretanaente classificadas, é
o número de falsos negativos, e o total de seqüências da amostra negativa, que foram
classificadas como pertencentes a linguagem alvo, é o núlllero de falsos post.tivos. O
erro total do algoritn-to é a soma do total de falsos positivos e negativos.

A intenção de realizar essas simulações para aprender uma gramática alvo é a de
estudar o comportamento desses algoritmos e comparar a performace das taxas de Crio
em basicamente três aspectos. Em primeiro lugar, é importante comparar a taxa de erro
dos algoritinos para diferentes gramáticas alvo. Além disso, necessitamos compreender o
impacto dos parâmetros de generalização dos algoritmos de inferência no resultado dos
classificadores. Para se ter uma idéia, os algoritmos LAPFA e An-niesia possuent três
parâmetros, os quais, dependendo da configuração de entrada, geram classificadores com
taxas de erro bem diferentes. Por último, analisamos a taxa de erro dos algoritmos à
medida que a amostra de treinalllento aumenta.

Para que estes aspectos dos algoritmos possaill ser estudados foi criado uln conjunto de

programas que, quando combinados, geram tais testes. A seguir descrevemos os principais
programas implementados e, no Capítulo 5, apresentamos alguns resultados obtidos a
partir deles.

Gerador' Aleatói'io de Gramáticas Regulam'es

Lang ILan921 realizou um estudo empírico clo aprendizado de autõniatos finitos cle
ternlinísticos gerados aleatoriamente. Utilizando mét.oclos próprios, inlplenlentamos
essa idéia nesse ])iogranla, que é capaz de gerar unia gramática iegulat aleatória pa.ra
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que seja usada como gianlática alvo num problema de aprendizado controlado. A
partir de uma serei-tte usada para gelar valores de probabilidade pseudo-aleatórias
e uill número inteiro n, o Gerador Aleatório de Gramáticas Regulares gera uma
gramática iegulai com n símbolos não terminais em que as regras de produção são
cl fadas aleatoriamente.

Validacão Ci uzada

A validação cruzada é unl lllétodo de validação de algoritn-tos de aprendizado uti-
lizado, geialmel-Lte, quando o tan-ranho da anlostia é limitado e pequeno. Numa
k-validação cruzada, a amostra disponível é particionada em À; subconjuntos de
tcainanl-tos apioxidanlente iguais. O aprendizcado é realizado A vezes, cada vez um
subconjunto da allaostra é desprezado pala o treinaillei-tto e utilizado na apuração
do ergo. O programa desenvolvido recebe como parâmetro de entrada uma amostra
de sequências e o parâmetro k. Como saída, fon-tece k amostras.

Gei'a Amostra de Validação

Esse programa é capaz de gerar as amostras de validação positiva e negativa corres-

pondentes a uma glanlátiva alvo. Ele recebe um arquivo com seqiiências aleatórias
e uma gramática e devolve dois arquivos, um com seqüências positivas e outro com

negativas. Esscas seqiiências de ei«ttiada são classificadas em positivas ou negativas
pelo classificador que é gerado a partir da gramática alvo de entrada. A amostra
de enfiada é gerada , normalmente, por uma gramática que gera os símbolos do
alfabeto ein questão com a mesma probabilidade.

Gera Classificadores

Esse programa é capaz de executar a sequência de programas, IG, Gana e GC para

gerar classificacloies a partir de uma amostra de treinamento. Caso necessário,
pode-se deternlinai un-l intervalo da amostra cle treinamento e uin tamanho de
incienlento pala que o ptogiama gele classificadores a partir de subconjuntos, cada

vez inaioies, da amostra de tieinanlento. Pode-se configurar as seguintes opções
do piogralala: algoiitii-LO de inferência; valores dos parâmetros de generalizaçãol

utilização de an-tostia de tieinan-Lento negativa no aptendizadol an-mostra de treii-ta-

naento positiva; amostra de treinanlento negativas tainanlio inicial da amostra de
tieinamentol tamanho final da amostra de treinanlentol e incien:relato da amostra
de treinamento.
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(:ombína Parâmetros

Esse programa ten-t o objetivo de fornecer uma análise da taxa de erro dos classifi-
cadores provenientes dos resultados de inferência de un] algoritmo, executado cona
combinações diferentes de seus parânaetros de entrada. As combinações possíveis

são definidas por meio de três parâmetros de entrada para cada parâmetro de
generalização do algorimo de inferência: valor inicial, valor final e tamanho do
incremento. Todas as combinações possíveis, dentro da faixa estabelecida, são
geradas e para cada combinação o progra-ma Gera Classiíicador é executado para
gerar o classificador correspondente.

Testa Classificadores

Considerando uin conjunto de classificadores, esse programa é capaz de apurar o
erro de cada um deles para uma determinada amostra de teste. Dada tuna ai)mostra
positiva, uma negativa, um conjunto de classificadores e um limiar, os totais de falsos
positivos e de falsos negativos são apurados para cada classificador e impressos numa
tabela.

''Windowing Technique" O "Windowing Technique" ISMBh/IH94, HI';961, um método
geralmente utilizado em modelos de HMM, apresenta uma solução para a definição
de um limiar. Esse programa fornece ui-na série de gráficos colllo saída que auxiliam
na determinação do limiar. Na Seção 5.1.4 explicamos ein detalhes esse método.
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Avaliação dos algoritmos

Os algoiitmos senão avaliados basiccamente de duas formas: em casos controlados nos
quais a família que se deseja aprender é representada por seqiiências que são geradas por
tuna gramática alvo com-tecida e num problema de Biologia Molecular com seqüências
naturais. Veremos que os testes elaborados pcara os casos controlados forana motivados
pela aplicação dos algoiitmos no problen-ta de definição de fronteiras iniciais e finais de
éxons, apresentada na Seção 5.2. O objetivo principal desses testes é comparar os quatro
algoiitii-tos implementados elltie si.

5.1 Validação dos algoritmos em casos controlados

5.1.1 G ramáticas alvo utilizadas

Os testes controlados apresentados neste trabalho baseiam)i-se em três gramáticas alvo.
Uilla gramática simples para uma validação inicial dos algoiitnaos, ullla granaática cuja

59
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as regras de produção foram definidas aleatóriainente, e por último unia graillática que

gera sequências semelhantes as sequências da aplicação em Biologia Molecular. A seguir,
apresentamos cada uma delas.

(.'4

Essa gramática é composta de 4 símbolos não terminais e ll produções, das quais 2
são recursivas. Ela é uma gramática trivial que pode ser equiparada a unia Cadeia
de À'larkov de alcance 1. As probabilidades das produções foram atribuídas de forma
que as sequências geradas tivessem um tamanho médio de 30 bases.

< ,4 >--} a < .,4 > l0.41

< .4 >--, g < G > t0.61

< G >--} g < G > t0.61

< G >--> c < C' > l0.391

< G >--, Àlo.oil
< c >---, g < G > l0.71

< c >--> t < T > t0.21

< c >---, Àlo.tl
< T >--} a < ,4 > l0.61

< 7' >--.+ c < 0 > l0.21

< T >--, Àl0.21

(Xaleatoría

Essa gramática, constituída por 10 símbolos não terminais e 36 produções, foi
construída utilizando-se o programa Gera Gramática Aleatórias. As seqiiências
geradas por ela variam muito de tainailllo, possuindo um coillprimento médio de 12
bases.

< 1 >--} a < 8 > lO.1538461

< 1 >---, c < 1 > l0.615385j

< 1 >--, t < 8 > l0.2307691

< 2 >-, t < 6 > t0.666667j

< 2 >--, Àl0.3333331

< 3 >--, c < 5 > l0.434783j

< 3 >---- g < 9 > lo.130435
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< 3 >--, t < 7 > l0.3913041

3 >--, Àlo.0434781

4 >--, a < 3 > lO.133333j
4 >--, c < lO > lO.1000001

4 >--, g < lo > lo.eoooool
4 >---- t < 9 > t0.2666c71

4 >--, Àl0.3000001

5 >--, a < 8 > lO.1176471

3 >---, g < 4 > t0.204i181
5 >--, t < 3 > l0.23s2941

5 >--, Àl0.3529411

6 >--, a < 7 > l0.304348)
6 >--, c < 3 > l0.2608701

6 >- t < 6 > t0.347826)
6 >--, Àlo.0860s71

7 >--, c < 8 > l0.2500001

7 >--} g < 7 > t0.2083331

7 > -, t < 8 > t0.2sooool
7 >--, Àl0.29ta671
8 >---, a < 3 > l0.7142861

8 >--, t < 5 > lo.1428s71

8 >--, Àlo.t428s71
9 >--, c < 4 > l0.6000001

9 >--, g < 6 > t0.2666671

9 >--, Àlo.1333331

10 >--, a < 5 > l0.3913041

10 >--, c < 2 > l0.2608701

10 >--, g < lo > lo.0860s71

io >--, .xl0.2608701

<
<

<
<
<
<

<

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

Ga...,
Apreselltarenlos na Seção 5.2 unia aplicação dos algoiitnaos no problema de iden-
tificação cle fionteiias enfie íntions e éxons. A intenção cle citar a gramática
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Ga... foi a de realizar testes controlados numa gramática alvo que simulasse essas
seqüências naturais antes de aplicar os algoritmos no problema biológico. Para isso,
as produções dessa gramática foram elaboradas tendo como base a seqüência de
consenso de sítios donos. A gramática é formada por 9 símbolos não tem-finais e 22
produções e foi construída para gerar seqüências com exatan)ente 9 símbolos.

< 1 >--} a < 2 > l0.451

< 1 >---} c < 2 > l0.501

< 1 >--, g < 2 > to.osl
< 2 >--, a < 3 > l0.901

< 2 >--, t < 3 > to.iol
< 3 >--} c < 4 > l0.051

< 3 >--, g < 4 > t0.90l

< 3 >---, t < 4 > lo.osl
< 4 >--> g < 5 > lil
< 5 >--.-} t < 6 > ltl
< 6 >--, a < 7 > l0.451

< 6 >---} g < 7 > lo.ssl
< 7 >---, a < 8 > l0.901

< 7 >--} c < 8 > l0.031

< 7 >--} g < 8 > to.031

< 7 >---} t < 8 > lo.041

< 8 >--} a < 9 > l0.041

< 8 >--, c < 9 > l0.061

< 8 >--, g < 9 > lo.ool

< 9 >--, cl0.061

< 9 >---, glo.041

< 9 >--, tl0.91

5.1.2 Análise dos parâmetros de generalização

Como esperado, nos testes dc aprendizado cle uma giainática alvo, constar.aiiios que
resultados positivos dos classificadores dependem dos valores dos parânietios de entrada
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dos algoritmos de inferência. Devido a isso um estudo preliminar desses parâmetros
torna-se importante.

Com exceção do RPNI que não possui parâmetro de entrada, o teste dos parâmetros
de generalização foi aplicado para cada algoritmo implementado conforme a seguinte
metodologia. Um conjunto de 1000 seqüências geradas pela gramática alvo G.,z..t.i.
formam a amostra de treinamento. Como já foi apresentado, os dgoritmos LAPli:A e
Amnesia possuem 3 parâmetros de entrada e o Alergia apenas 1. Para cada algoritmo
de inferência e parâmetro de entrada repetimos os seguintes passos A partir da amostra

gerada o algoritmo de inferência em análise é treinado várias vezüs. Cada treinamento é
realizado com um valor diferente do parâmetro em análise e para os outros parâmetros,
caso se aplique, são atribuídos valores fixos. Os clmsificadoies construídos a partir de cada

gramática inferida classificam seqiiências, de uma amostra de teste, como pertencentes ou
não à família gerada por G.:l.al.ia de acordo com um limiar. Ao classificar uma amosti'a
de teste o erro do classiâcador é calculado poi meio dos falsos positivos e falsos negativos.
A porcentagem ou taxa de falsos negativos é a razão entre o número de falsos negativos
e o tamanho da amostra positiva de teste; a taxa de falsos positivos é a razão entre o
número de falsos positivos e o tamanho da amostra negativa de teste.

Um parâmetro de generalização tem o objetivo de controlar a compensação entre falsos
positivos e falsos negativos. Se a gramática inferida reconhece exatamente a amostra de
treinamento, a taxa de falsos positivos é zero, porém a taxa de falsos negativos tende a
ser alta. A medida que interinos uma gramática mais geral, o número de falsos negativos
tende a cair e, em contrapartida, os falsos positivos tendem a aumentar.

No caso do algoritmo Alergia, seu único parâmetro de entrada a controla o nível de
generalização da hipótese inferida. Analisando a maneira como o Algoritmo 4 decide
se junta estados, notamos que quanto maior for o valor de a menor será o nível de
generalização. Todos os testes realizados com gramáticas dvo comprovaram, na prática,

a importância do parâmetro cl na generalização da gramática inferida. Como ilustração,
o gráfico da Figura 5.1 mostra a compensação entre falsos negativos e positivos à medida
que diferentes valores de a são utilizados na inferência de gramáticas.

Esse comportamento de fusos positivos e falsos negativos não foi verificado nos testes
realizados com os parâmetros dos algoritmos LAPjiIA e Ainnesia. Na verdade esses dois

algoritmos ingerem gramáticas que possuem uma característica complicadora na realização
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Taxa de Erro do Algoritmo Alergia
falsos pasHvoshlsrn lwnliwt

«h
.} \

8 l \

0
02 0.8 1 12 1.4 1.6

Parâmetro de generalização

Figura 5.1: Teste do parâmetro de entrada a do algoritmo Alergia. O gráfico mostra
a taxa de falsos positivos e falsos negativos para uma faixa de valores do
parâmetro cv.

desse tipo de teste. Primeiro, a gramática inferida por eles não são bons classificadores na
medida que ela atribui uma probabilidade diferente de 0 para qualquer sequência. Segundo
que a probabilidade atribuída pela gramática a uma seqüência dependo de seu tamanho
e pol isso o método de classificação utilizada nesse teste torna-se ineficiente. Nesse caso,
acreditamos que o ideal é utilizar um classiâcador utilizando a técnica "Windowing" , a
ser apresentada na Seção 5.1.4.

Gostaríamos de ressaltam que em problemas de Biologia Molecular em particular é
melhor ter menos falsos positivos do que falsos negativos. Como em geral o custo do pro-
cesso de validação bioquúnica é alto, um número de falsos positivos elevado inviabilizaria

financeiramente uma validação das seqüências identificadas como positivas.

5.1.3 Análise do comportamento do algoritmo à medida que a
amostra de treinamento aumenta

Conforme vimos no Capítulo 3, de maneira geral os algoritmos implementados neste
trabalho tendem a inferir melhores hipóteses à media que a amostra de treinamento
aumenta. Os autores dos algoritmos comentam que essa característica, dependendo do
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algoritnlo, é averiguado poi villa validação experimental ou garantida por um modelo
teórico. A teoria na, qual o RPNI está inserido galante que, se a amostra de treinamento
contém-t uma amostra, característica, esse algoiitmo identifica no linaite a linguagem da

gramática alvo. Os autores do Alergia constataram experimentalmente que, pala amostras
suíicienteinente grandes, esse algoritmo infere a estrutura da gramática alvo corietainente.
Por último, os algolitnlos LAPFA e Amnesia estão inseridos num modelo derivado do
modelo de aprendizado PAC. O objetivo dos testes desta Seção é, portanto, verificar como
se contporta o processo de aprendizado dos quatro algoritinos à medida que a amostra de
treinanlento aunleitta.

Ein problemas práticos, raramente dispõe-se de anaostras com número de sequências

suficiente pala realizar testes dessa natureza. Ena contiapaitida, nos testes em casos con-

trolados, podemos geral amostras de tanlanllo suficientemente grau-ides que possibilitam
esta análise. Por isso, os testes de aprendizado eu:l domínios de seqüências geradas por
uma gramática alvo tornam-se importantes para entendermos, por exemplo, qual é um
tamanho razoável da amostra de treinatlnento com o qual ul-n algoritibo de inferência obtém

a convergência ou se ele consegue uma aproximação satisfatória caiu alalostras de tamanllos

menores. Além disso, a partir dessa avaliação, podemos verificar a aplicabilidade dos
algoritinos em problemas de aprendizado de fanaílias de seqüências biológicas, restritos a
amostras de treinanaento pequenas.

Não é difícil perceber que essas respostas dependem, principalmente, da complexidade
da máquina geradora das seqiiências da família que se quer aprender. Por isso, aplicamos
este teste eln três gramáticas alvos: a (;4, (7aZeatoria e (;donos'

Metodologia

Sabemos que o RPNI é um algoiitnlo que necessita, além da amostra positiva, de tuna
aillostra negativa de tieii-tan-tento. Colho a intenção destes testes é con-aparar os algoritmos

entre si, elaboiantos un:la nletoclologia de teste na qual a amostra negativa colaborasse
na construção dos classificadoies dos algoritmos que utilizam apenas amostra positiva de
treinanlento. Além disso, a ctefinição dessa metodologia, com amostras de treinaialento

positivas e negativas, foi motivada pela aplicação prática descrita na seção 5.2.

Inicialmente, dut\s amostras de treinainento suficientemente grandes são geradas: uma
positiva e outra negativa. Pala lun tanlanlLO inicial de ambas amostras, cada algoritmo
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de inferência é treinado. No caso do RPNI, tanto a amostra positiva quanto a negativa
são utilizadas para que seja inferida uma gramática que é então utilizada na construção
de um classificador binário. Este, por sua vez, classifica seqiiências como pertencentes ou
não à família, representada pela gramática alvo em questão, de acordo com uln limiar 0.
No caso dos outros três algoritmos, para cada um deles, as amostras positiva e negativa
são utilizadas para inferir duas gramáticas, G+ e G-, respectivamente. Un-t classificador é
construído a partir dessas duas grau:táticas e classiíicará unia seqüência s como pertencente

à família se p(slG+) > p(slG.) ou não pertencente à família, caso contrário. Esse
classificador de Bares não considera as probabilidades dos padrões positivo e negativo
porque supomos nesse teste que p(G+) = p(G ). Esse processo é repetido n vezes, sendo
que cada vez o tamanho da amostra é incrementado e a inferência é realizada considerando
a amostra de treinanlento anterior acrescida das novas seqüências determinadas pelo novo
tan:ranho. Os classificadores construídos são então testados com un-la amostra de teste

que contém exemplos positivos e negativos. O resultado de cada classiíicador é o nún:mero

de falsos positivos e falsos negativos.

Para que o resultado do teste não dependa da representatividade de uma única amostra
de treinamento, todo esse processo de collstrução dos classificadores foi repetido para
nove amostras de treinamento geradas de maneira independente. Dessa forma, para
uin determinado algoritmo e um tamanho de amostra, o número de falsos positivos do
classificador correspondente é a média dos 9 resultados de falsos positivos. De forma

análoga, a média de falsos negativos também é calculada. Os gráficos dessa seção, em vez
de mostrarem o erro absoluto, mostran-t a percentagem do erro. A percentagem ou taxa
de falsos negativos é a razão entre o número de falsos negativos e o tamanllo da amostra
positiva de testes a taxa de falsos positivos é a razão entre o número de falsos positivos e o

tamanho da an-mostra negativa de testes e a taxa de erro total é a soma de falsos negativos
e falsos positivos dividido pelo tamanho da amostra de teste.

Antes de executar esse teste, foi necessário determinar os valores dos parâmetros de
entrada dos algoritnlos. Os valores foram escolhidos após a análise de um teste em que se

fixa um tamanho de amostra de treinamento e os parâmetros cle entrada são combinados.
Para executar esse teste foi utilizado o programa Combina Parâmetros. Os resultactos

dos classificadores são então analisados e pala cada algoiitmo ecolhenios a contbinação clc
pa-râinetros que iesllltou no menor oiro total.
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Descrevemos a seguir os resultados dos testes realizados para as três gramáticas alvo
consideradas neste trabalho.

Análise dos resultados de G4

A Figura 5.2 mostra um gráfico para cada algoritmo de inferência com o resultado do
aprendizado da gramática G4. Para essa gramática os quatro algoritmos apresentaram
uma boa performance, convergindo para uma taxa de erro total menor que 5% para
amostras positivas e negativas de 150 sequências. Para um tamanho de amostra igual
a 500, a percentagem do erro total não tem diferença significativa entre os algoritmos.
Essa taxa varia de 0, 34% para o algoritmo alergia a 1, 68% para o LAPFA. Além de ter

a menor taxa de erro para amostras grandes, o Alergia destaca-se dos demais algoritmos
nesse teste porque obtém uma percentagem de erro de apenas 3, 59% para uma amostra

de 20 seqüências. Embora os gráficos não mostrem, esse foi executado para amostras dc
tamanho 10000. Nenhum dos classificadores gerados a partir de gramáticas ingeridas pelo

RPNI convergiu para ergo total igual a 0.

Análise dos resultados de G..il..Z.ia

O resultado dos testes para essa gramática pode ser visto na Figura 5.3. Os resultados
menos expressivos do aprendizado da GAI..t.ía, uma gramática com mais símbolos não
terminais e regras de produção que a G4, mostram que a família das seqüências geladas
por ela é mais difícil de ser aprendida. Podemos notar que as taxas de erro dos algoritmos
convergiram para amostras de tamanho entre 600 e 2600 seqüências. O RPNI, apesar
de obter as maiores taxas de erro total para amostra de tamanho até 800 seqüências,
é o único algoritmo que converge para uma taxa de erro de 0 com 2600 seqüências de
treinamento.

Análise dos resultados de Ga.,..

A Figura 5.4 mostra os resultados obtidos para o aprendizado de G.l.,,:... Os algoritmos
de inferência Alergia e LAPFA destacaram-se dos demais nesse teste. Ambos convergiram

para uma taxa de erro total abaixo dos 3% para amostras com 500 seqüências. O LAPFA
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Tamanho da amostra

Tamanho da amostra

Figura Testes de aprendizado da gramática alvo G4. O gráfico de cada algoritmo
de inerência mostra a taxa de falsos positivos, falsos negativos e erro total
da média do resultado de 9 classificadores para cada tamanho de amostra.
Os algoritmos de inferência foram treinados com os seguintes paramêtios: o
Alergia com cl = 0, 11, o LAPFA. com mo = 4, /z = 0, 4, e '.{. = 0, 001, e
por último, o Amnesia com L = 3, n = 1 e c = 0, 1.
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Algoritmo RPNI

Algodtmo Amnes ia

Figura Testes de aprendizado da gramática alvo G.Zeatoría. Taxa de falsos positi-
vos, falsos negativos e erro total da média do resultado da 9 classi6cadores
para cada tamanho de amostra. Os algoritmos de inferência roíam treinados
com os seguintes paramêtros: o Alergia com a = 0,11, o LAPFA com
mo = 2, p := 0, 2, e 7.{. ;: 0, 01, e por último, o Amnesia com L :: 3, n :: 5

0.1e €
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em particular obteve um resultado bom logo com amostras de tamanho 100. Apesar do
gráfico não mostrar, o algoritmo RPNI também obteve uma boa performance ao zerar a
taxa de erro para uma amostra de tamanho 10000 seqÍiências. O Amnei8a, entretanto,
não obteve resultados sequer satisfatórios para nenhum tamanho de amostras até 10000

sequencias

Algoritmo RPNt
-- &lélb deM i-wai;vsú

Métb do eao &Éd

Algoritmo Alergia

8
g'
UJ

\

0 a0 400 m UO 10m lm ]4m 16m 18m m
Tamanho da amostra

\

Algoritmo LAPFA
hlêdb e Hn í)egaüm

+
8m lm0 1m 1400

Tamanho da amostra

Figura 5.4= Testes de aprendizado da gramática alvo Ga.... Taxa de falsos positivos,
falsos negativos e erro total da média do resultado de 9 classiücadores para
cada tamanho de amostra. Os algoritmos de inferência foram treinados com
os seguintes paramêtros: o Alergia com a - 0, 01, o LAPlilA com mo = 8,
lz = 1, e 7.{. = 0, 05, e por último, o Amnesia com -L = 3, n = 10 e c = 0, 4.
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5.1.4 Como obter um limiar

Uma das dificuldades enfrentadas na validação dos algoritmos foi a atribuição de um

valor de limiar pala o classificador. Quando um classificados é gerado a partir de apenas
uma gramática inferida, a classificação deve ser feita, obrigatoriamente, utilizando um
limiar. Um limiar nulo faz com que o classificados classifique como positiva todas as
sequências reconhecidas pela gramática e como negativa caso contrário. Esse é o limiar
natural para os algoritmos Alergia e RPNI. Entretanto, os algoritmos Amnesia e LAPFA
inferem gramáticas que sempre reconhecem seqiiências com probabilidade estritamente
maior que zero e, por isso, não faz sentido aplicar um limiar igual a zero. A escolha do
limiar nesses casos não é uma tarefa trivial, principalmente porque a probabilidade de
cada seqüência atribuída por uma gramática, depende de seu tamanho; ou seja, se as
sequências das amostras de teste não possuem o mesmo tamanho, o classificados gerado
pelo GCI não funciona corretamente.

Para resolver esse problema, o primeiro passo é linearizar a probabilidade da seqüência
p aplicando o logaritmo em p e multiplicando o resultado poi 1, para transfoimá-lo
em positivo. Assim como a literatura de HMM, denominaremos essa transformação por
"NLl-score" . A dependência linear entre o tamanho das seqüências e seus "NLl-score"
pode ser observada na Figura 5.5.

Tamanho das seq(]ências X NLL-score

ã:'se
0
1 40

i i 1 1 1 i

l i 1 1 i 1 1 ' ' : : '
30 40 50

tamanho das sequências
70 80

Figura 5.5: Gráfico com os "NLl-score"de seqüências reconhecidas por uma gramática
estocástica
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Uma maneira de tratar esse viés entre "NLl-score" e tamanho da seqüência é consi-
derar o "z-score" , que corresponde ao número de desvios-padrão que cada "NLl-score"
está afastado da média de "NLl-score" de seqüências de mesmo tamanho. Para calcular
a média e desvio-padrão de cada tamanho de seqüência, utilizamos um método estatístico
chamado técnica de "Windowing" ISMBMH94, HK961, a qual pode ser descrita pelo
seguinte procedimento:

1. Para k maior ou igual ao menor tamanho de seqüência, encontre o tamanho mínimo

ek ? k tal que o intervalo de tamanho lk,ekl contém ao menos K seqüências (K
deve ser pelo menos 500). Para todos esses intervalos na amostra, calcule a média
do tamanho das seqüências tk, a média pk e o desvio-padrão oh dos "NLl-scores"

2. Construa uma curva de média e ouvia de desvio-padrão dos "NLl-score" para todos

os tamanhos de seqüências da amostra, interpelando linearmente os tamanhos que
não são representados pelos intervalos construídos.

3. Para cada seqüência z de tamanho .j da amostra, calcule z(n) = xu'í'''"'. Se
o "z-score"da seqüência for maior que um limiar Z, considere-a como pertencente à
família. Esse limiar não é fixo para todos os problemas e deve ser definido observando
o histograma de "z-score"

Essa técnica foi testada num prob]ema de aprendizado simulado, no qual o objetivo
eia classificar as sequências de uma família caracterizada pela gramática alvo G4. A partir
de uma amostra positva de treinamento, o algoritmo LAPFA ingeriu uma gramática G. A
Figura 5.6 mostra os "NLl-scores" , calculados poi G, das seqüências de uma amostra de
validação e as curvas de média e desvio-padrão, construídas pela técnica de "Windowing"
Podemos notei que as seqüências que não pertencem à família filmam uma linha de pontos

vermelhos e os "NLL-score"das seqüências positivas encontram-se geralmente abaixo dessa

linha. Os histogramas do "z-score"das seqüência8 positivas e negativas, representados na
Figura 5.7, mostram que, ao normalizar as seqüências pelo "z-score" , os dois grupos de
seqüências podem ser distingüidos mais facilmente por um limiar. Nesse teste, para um
limiar de 1, 8, obtivemos uma taxa de erro de 0, 74%.
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Windowing
Sequências negativas
Seq(]ências positivas
Média interpolada
Desvio padrão interpolado
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Figura 5.6: Técnica "Windowing" aplicada aos "NLL-score"s calculados por uma

gramática inferida pelo algoritmo LAPFA.

Z -score das seque nclas positivas Z-score das sequ aicias n ega ti

Figura Na ordem da esquerda para direita: histograma do "z-score"das seqüências
positivas e histograma do "z-score"das sequências negativas.
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5.2 Aplicação em Biologia Molecular

Utilizando o laboratório de inferência gramatical, conduzimos uma avaliação inicial da
aplicação dos algoritmos de inferência implementados no problema de definição de fron-
teiras iniciais e finais de éxons ( "splice junctions"). Para que os resultados dos algoritmos
de inferência pudessem ser comparados com outro preditor, escolhemos uma amostra de
"benchmark" de "splice junctions" de humanos, disponibilizada pela Universidade da
Califórnia, Santa Cruz e Lawience Berkeley Nacional Laboratory l

Esse conjunto de amostras de "benchmark" contém seqüências de "acceptors" , as fron-

teiras iniciais de éxons, e de "donors" , as fronteiras finais de éxons. Todos os "acceptors" e
"donors" têm um tamanho fixo de 90 e 15 bmes de nucleotídeos, respectivamente. Numa
sequência de "acceptois" da amostra, as 7 primeiras bases de nucleotídeos fazem parte
do éxon e as 8 bases seguintes fazem parte do íntron, que sempre começa com GT. Numa
seqüência de "donors" as 70 primeiras bases de nucleotídeos fazem parte do íntron, o qual
sempre acaba com AG, e as 20 bases seguintes fazem parte do éxon. O "benchmark"
contém amostras de treinamento e de teste tanto positivas quanto negativas. A Tabela
5.1 mostra o número de seqüências de cada amostra.

'lhbela 5.1 Tamanho das amostras de "benchmark"

Os classi6cadores foram comtruídos da mesma maneira que no teste da Seção 5.1.3.
No caso do RPNI, tanto a amostra positiva quanto a negativa são utiHzadas para que
seja inferida uma gramática que é então utilizada na construção de um classi6cador
binário. Este, por sua vez, classiâca seqüêncim como pertencentes ou não à família
representada pela gramática alvo em questão, de acordo com um limiar 0. No caso dos

outros três algoritmos, pala cada um deles, as amostras positiva e negativa são utilizadas

iA amostra "Representative Benchmark Data Sets of Human DNA Sequences" está disponível no
seguinte sítio de internet: http://www.h'uitfly.org/sequente/human-datasets.html

Tipo da amostra Tamanho da amostra
Danar Acceptor

b.einamento Real
'heinamento Falso
Teste Real
Tente Faço

1116
4139
208
782

1110

4658
208
881
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pala infeiii duas gramáticas, G+ e G , respectivamente. Unl classificador é construído a
partir dessas duas granaáticas e classiíicará uma seqüência s como pertencente à família
se p(slG+) > p(slG-) ou não pertencente à família, caso contrário. Mais unia vez, pela
falta de informação sobre as distribuições dos modelos positivo e negativo, supomos que
p(G+) = p(G ). Antes de aplicam os algoritmos, foi l-necessário determinar quais os valores

dos paiânlettos de enteada. Pala tanto foi feito unl teste de validação cruzada para
diferem-ates combinações dos parâmetros. Os resultados das 2 melhores combinações da
validação cruzada encontram-se na Tabela 5.2 pala os sítios de "donos'' e na Tabela 5.3
pala os sítios de "cacceptois"

Tabela 5.2: Desenlpenllo dos algoritnaos no teste de validação cruzada da amostra de
treinamento de donors.

Tabela 5.3: Desenlpenllo dos algoritmos no teste de validação cruzada da amostra de
tieinanlento cte acceptors.

A melllor coiltbinação de cada algoiitnlo foi escolllida para cine os algoritmos de
inferência sejam treinados com toda a an-tossia de treinamento, e os classificadores cons-
truídos a partir das gramáticas inferidas sejam validados finalmente com a amostra de
teste. As Tabelas 5.4 e 5.5 mostram esse resultado.

Algoiitnlo Parân-retro Erro
pl p2 p3 % Total % Falsos Positivos %o Falsos Negativos

a    
: 6,09

6,39
l0,56
l0,85
24,09
24,09  

12,46
16,49
24,01
27,87
23,75
23,75

Algoritino Parâmetro Erro
pl p2 p3 % Total % Falsos Positivos % Falsos Negativos

       
6,38
13,07
30,95
31,69
40,33
40,66  

11,71
29,46
68,38
64,95
43,06
39,64
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Algoritn-LO Parâmetro
pl l p2 l p3
5 1 0,9 1 0,01

0,2
0,3 1 6 2

Erro
Za Falsos Positivos

3.84
8.82
21,99
23,92

Total
5.25
12,63
22,32
23,47

Zo Fmõg NeÉati«i
l0,58
26.92
23.56
22,44

LAPFA
Alergia
Amnésia
RPNI

Tabela 5.4: Desempenho dos algoritmos na identificação dos donors

Algoritmo Parâmetro
pl p2 p3
5 1 1 1 0,01

0,1
o,] l 5 l

Erro
Zo Falsos Positivos

4,20
14,53
34,05
28,11

Zo Total
6,70

27.64
37,37
31,46

Faliói Negatitõli
17,31
83,17
51,44
45,50

LAPIK
Alergia
Amnesia
RPNI

Tabela 5.5: Desempenho dos algoritmos na identificação dos acceptors

A utilização desse conjunto de amostras permitiu unia comparação direta com o
preditor de "splice junctions" NNSPLICE IRÀ/197j. Essa ferramente, unia abordagem de
Redes Neurais, foi treinada e avaliada com a n:lesma amostra de "benchmark'' e obteve o

seguinte resultado: 5.2% de falsos positivos e 6,8% de falsos negativos para a identificação

de donor e 3,1% de falsos positivos e 26,2% de falsos negativos para a identificação de
acceptors.

Ressaltamos que os resultados obtidos pelos algoritmos de inferência gramatical são

provenientes de uin processo automático de escola-ta de parei-netros de entrada seda nem:lum
estudo detalhado. &lesnlo assim obtivemos resultados comparáveis a un:l elos preditores
de fronteiras de íntrons e éxons dentre os utilizados ella Biologia Computacional.



CAPÍTULO

Conclusão

Neste traballlo, estudanaos o campo de inferência de gramáticas regulares e a aplicação
dessa teoria em problelllas de Biologia Molecular. Como contribuições deste trabalho,

podemos citar a implementação de 4 algoritn:tos de inferência de gramática regular (jun-
tamente com sua descrição utilizando uma notação unificada), um estudo comparativo
inicial destes algoritmos utilizando dados sinaulados e dados reais, o desenvolvin«tento de
unia aplicação para a predição de "splice junctions" e tun ambiente computacional que
pode ser usado tanto pala validação de algoiitinos conto para geração automática de
classificadores obtidos por meio da inferência de linguagens regulares. Em particular,
cabe destacar que em unia análise inicial nosso preditor de "splice junctions" obteve
dados comparáveis aos naelllores resultados do algoritino NNSPLICE para uma amostra
cle "benchnlaik'' , Dias com configuração automática dos parâmetros baseada apenas na
amostra de treinamento, utilizando a técnica de validação cruzada

O ambiente desenvolvido poclc ser utilizado en] trabalhos futuros como uma ferra-

menta de investigação cla aplicação de inferência gramatical em problen)as de Biologia
Nloleculai. Apesar de nosso trabalho tei utilizado como ponto de partida o arcabouço

77
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desenvolvido por Ariane Linfa ILim021, melhoramos a estrutura existente acrescentando
classes de suporte a inferência de gran-táticas regulares, a implementação dos algoritn-tos

de inferência de gramáticas regulares .RP.M/ IDup961, .4Zeryía IC094al, L.4P.1;:4 IRon951
e .Ámnesáa IRon951, um algoritmo para geração de gramáticas regulares cstocásticas
aleatórias, a modificação de um algoritmo de inferência de gramáticas regulares pala
a geração de inferência de gramáticas regulares estocásticas, un] conjunto de programas
para gerar testes de aprendizado em domínios de seqüências geradas por uma gramática
alvo conhecida para aplicar a técnica de "windowing'' a fim de classificar seqiiências de
tamanhos diferentes e para aplicar validação cruzada na busca de boas configurações para
até três parâmetros em algoritmos de inferência gramatical (para gramáticcas regulares ou
não)

Na aplicação dos algoritmos na amostra de "bencl:tmarlç" , o fato de o algoritmo LAPFA
ter desempenho equivalente ao do NNSPLICE, uin preditor de "splice junctions" de
domínio público, mostro\t que a inferência gramatical pode ser utilizada como ferramenta
na identificação de fronteiras de íntrons e éxons. Acreditamos que a continuação desse
estudo inicial, junto a novas abordagens de testes, possam resitltar em classificadores ainda

melhores. Além disso, esse resultado indica que algoritmos de inferência de gramáticas
regulares são promissores no reconhecimento de padrões em Biologia À/molecular.

6.1 Trabalhos futuros

O Laboratório de inferência gramatical desenvolvido encontra-se disponível para novos

experimentos empíricos. Destacamos a seguir algun-tas análises futuras que podem ser
realizadas por meio dessa ferramenta.

Entre os algoritlnos de inferência implemelltados, o RPNI é o único que não possui
parâmetro de generalização. Em aplicações de Biologia Nlolecular, onde o custo de
validação bioquímica é alto e por isso taxas baixas de falsos positi'ç'os são desejadas, unia
ferramenta. que controla a compensação entre falsos positivos e falsos negativos torna-se

importante. Toda'ç'ia, a variação de valores para o limiar dos classificadores construídos a
partir dc gramáticas ingeridas pelo RPNI é uma alternativa para controlei a compensação
entre falsos positivos e falsos negativos. A utilidade dessa aboidagena poderia ser verificada

por meio de testes com diferentes valores de limiar para uill classificador.
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Nos problemas de Biologia Molecular, o volunae de seqiiências de alnostias negativas é

geralmente maior em relação ao volume de seqüências positivas. Um estudo pertinente é
analisam o conlpoitamento dos algoiitmos em casos controlados em que os algoritmos são
treinados com un] volume maior de seqiiências negativas do que positivas. Além disso,
pala esses testes seita necessário considerar as probabilidades do padrão das sequências

positivas e do padrão das seqiiências negativas no classificados de Bayes. Nos testes
realizados neste trabalho, suposemos q\te a probabilidade de ambos os padrões eram
iguais.

Com relação à avaliação prelintinar dos algolitnlos de infeiêrtcia utilizando a amostra
de "bencllniail<" , sugerintos os seguintes trabalhos futuros.

Como illencionado pies'ianlente, no contexto de unl classificados cle Bayes, considera-

mos a probabilidade do padrão da amostra positiva igual à probabilidade do padrão da
anaostra negativa. Uilla nova abordagem pala obter classificadores bayesianos lllelllores
seita estimar esses dois valores de probabilidade.

Apresentallios na Seção 5.2 os resultados de classificadores gerados a partir de duas
gramáticas, uma treinada pela amostra negativa e a outra pela positiva. Uma outra
abordagem possível é a construção de classificadores gerados a partir cle uma gramática
inferida poi unl dos algoiitnlos Alergia, LAPFA ou Ainnesia a partir da amostra positiva
de tieinamento.

Os algoiitmos de inferência intplementados foram comparados com apenas um preditor
de fronteiras de íntions e éxons. Outras comparações devem ser feitas aplicando a mesma
amostra de "bencllnlaik" eni outros pteditores ou aplicando os algoritinos implementados
neste trabalho ell] outras ainostias de "benclinlark" disponíveis. Se os resultados obtidos

nessa nova comparação foteni positivos como os resultados obtidos neste trabalho, um
preditor cle "splice junctions" baseado no LAPFA deve ser desenvolvido para reconhecer
fronteiras cte íntions e éxons em bancos de dados de seqüências de DNA.
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