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Σύνοψη

Στα πλαίσια της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αναπτύχθηκαν μοντέλα Συνελι-

κτικών Νευρωνικών Δικτύων, με σκοπό τον πειραματισμό πάνω σε εργασίες κατηγο-

ριοποίησης βιολογικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Οι πολυεπίπεδες αρχιτεκτονικές

χρησιμοποιούνται ήδη σε αρκετά πεδία της Τεχνητής Νοημοσύνης, ιδιαίτερα σε εργα-

σίες που σχετίζονται με δεδομένα εικόνας. Η πληθώρα βιολογικών δεδομένων που

παράγονται τα τελευταία χρόνια σε μορφή ακολουθιών (DNA, RNA και πρωτεϊνες)

αποτελεί κίνητρο για να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπο να εκμεταλλευτούμε την α-

ποτελεσματικότητα των πολυεπίπεδων αρχιτεκτονικών στο πεδίο της Βιοπληροφορικής

Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το βιβλιογραφικό τμήμα ασχολείται με τη θεωρη-

τική τεκμηρίωση της χρήσης των τεχνικών του Deep Learning σε προβλήματα που

περιλαμβάνουν βιολογικές ακολουθίες, παρουσιάζοντας μια γενική επισκόπηση των

σημαντικότερων μεθοδολογιών και παραδείγματα από σχετικές, με το συγκεκριμένο

θέμα, εργασίες. Το πειραματικό τμήμα επιχειρεί να επιβεβαιώσει την καταλληλότητα

της χρήσης των παραπάνω τεχνικών στο πεδίο της Βιοπληροφορικής, δείχνοντας ότι

είναι πιο αποτελεσματικές από τις συμβατικές μεθόδους κατηγοριοποίησης βιολογικών

ακολουθιών.

Η δομή του κειμένου που ακολουθεί είναι η εξής : Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μια ει-

σαγωγή στο κίνητρο και το στόχο της εργασίας, καθώς και σε βασικές έννοιες που

θα μας απασχολήσουν στην πορεία. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το θεωρητικό

υπόβαθρο της έρευνας στον τομέα του Deep Learning και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά

τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα. Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται η υλοποίηση ενός

μοντέλου Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων το οποίο εκτελεί κατηγοριοποίηση βιο-

λογικών ακολουθιών που περιέχουν DNA enhancers. Παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η

προεπεξεργασία των δεδομένων, η κατασκευή και εκπαίδευση των νευρωνικών δικτύων,

καθώς και όλες οι επιλογές που έγιναν με γνώμονα την εύρεση μιας βέλτιστης δομής.

Στο Κεφάλαιο 4 συζητούνται ορισμένα θέματα που απασχολούν ή αναμένεται να απα-

σχολήσουν την έρευνα στον τομέα των Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων. Τέλος,

στα Παραρτήματα παραθέτονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με σύνολα βιολογικών

δεδομένων, βάσεις δεδομένων Βιοπληροφορικής και frameworks που διευκολύνουν την

ανάλυση με τεχνικές Deep Learning, καθώς και ο κώδικας που αναπτύχθηκε κατά τη

διάρκεια της συγγραφής της παρούσας εργασίας.

Abstract

For this Master Thesis, Convolutional Neural Network models have been devel-
oped in order to experiment on the task of large scale biological data classification.
Multi-layered architectures are already been used in several Artificial Intelligence
fields, more commonly on tasks related with image data. The abundance of bio-
logical data in the form of sequences (DNA, RNA, proteins), produced by recent
high-throughput methodologies, is a strong motivation to exploit the effectiveness
of Deep Learning in the field of Bioinformatics.
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This report is divided in two parts. The first part is a bibliographic research in the
field of Deep Learning and its application to biological sequences data. We present
an overview of the methodologies and examples of relevant work. The second part
is experimental and it tries to validate the use of Deep Learning techniques in the
field of Bioinformatics, showing that Convolutional Neural Network models are more
effective than the traditional classifiers.

The text is structured as follows : In Chapter 1 we introduce the motivation and
goal of this Thesis, as well as its basic concepts. In Chapter 2 we present a theoretical
background of the field of Deep Learning and Convolutional Neural Networks. In
Chapter 3 we describe, step by step, the development of a Convolutional Neural
Networks model that can classify biological sequences of DNA enhancers, from the
preprocessing of the training dataset to the training and evaluation of the model.
In Chapter 4 we discuss matters of concern in the present and future research
of Convolutional Neural Networks. Finally, there are three Appendices containing
useful information about biological datasets, biomedical databases, Deep Learning
frameworks, as well as the source code developed because of this Thesis.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Περιγραφή Προβλήματος

Το πρόβλημα με το οποίο καταπιάνεται η παρούσα εργασία έχει δύο όψεις. Α-

πό την πλευρά της Βιολογίας, οι τεράστιες ποσότητες πειραματικών δεδομένων που

παράγονται χάρη στις σύγχρονες εργαστηριακές μεθόδους (οπως οι μικροσυστοιχίες

ή η Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης) δημιουργούν την επιτακτική ανάγκη εύρε-

σης αποτελεσματικών τρόπων ανάλυσης και επεξεργασίας τους. Από την πλευρά της

Πληροφορικής, η ανάπτυξη όλο και ισχυρότερων ηλεκτρονικών υπολογιστών προκαλεί

τη δημιουργία αντίστοιχα ισχυρών υπολογιστικών εργαλείων που δίνουν τη δυνατότη-

τα στους ερευνητές να καταπιαστούν με προβλήματα που ήταν απλησίαστα λίγα χρόνια

πριν.

Μέθοδοι Πρακτικές Εφαρμογές

Whole Genome Sequencing
Genome Wide Association Studies (π.χ. [1]),

Συχνότητα μεταλλάξεων,

Διαγνωστικές χρήσεις (προσωποποιημένη ιατρική), κ.α.

De Novo Sequencing
Αλληλούχηση άγνωστων, έως τώρα, οργανισμών,

Συγκριτικές γενομικές μελέτες, κ.α.

Resequencing

Εντοπισμός παραλλαγών του γονιδιώματος (π.χ. SNPs,
διαγραφές ή εισαγωγές νουκλεοτιδίων),

Κλινικές εφαρμογές,

Ταυτοποίηση γενετικού υλικού, κ.α.

Transcriptome Sequencing

Ανακάλυψη σπάνιων γονιδίων, σημείων διαχωρισμού εσονίων – εξονίων,

Σύγκριση γενετικών προφίλ,

RNA editing,
Μελέτη της λειτουργίας των microRNAs, κ.α.

DNA/RNA – Protein Interactions

Μελέτη της ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης,

Συσχέτιση ακολουθιών με μεταγραφικούς παράγοντες,

Μελέτη επιγενετικών διαδικασιών (μεταβολές ιστονών ή μεθυλίωση του DNA,
Επίδραση πρωτεϊνών στη δομή της χρωματίνης, κ.α.

Πίνακας 1.1: Ενδεικτικές εφαρμογές των τεχνολογιών αλληλούχησης υψηλής απόδοσης.

Πιο συγκεκριμένα, στα επόμενα Κεφάλαια θα μας απασχολήσουν οι υπολογιστικές

μέθοδοι που κατατάσσονται στο υποσύνολο της Τεχνητής Νοημοσύνης
1
που ονομάζε-

1
Τεχνικές που επιτρέπουν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές να μιμούνται την ανθρώπινη συμπε-

ριφορά.

1
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ται Μηχανική Μάθηση
1
και ιδιαίτερα στην κατηγορία του Deep Learning2, καθώς έρ-

χονται για να μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε κάποιο νόημα μέσα από τα χαοτικά

βιολογικά δεδομένα μεγάλης κλίμακας, εξάγοντας σημαντικά μοτίβα και κατανοώντας

τη σημασία τους.

Σχήμα 1.1: Σχέση μεταξύ των πεδίων της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Μηχανικής Μάθησης και του

Deep Learning. Βλέπουμε πώς οδηγούμαστε, σταδιακά, από προγράμματα ικανά να προσαρμόζονται

στα δεδομένα, σε αλγορίθμους που βελτιώνονται μαθαίνοντας από τα δεδομένα και, τελικά, σε πο-

λυεπίπεδες αρχιτεκτονικές που μπορούν να διαχειριστούν και να μάθουν από τεράστιες ποσότητες

δεδομένων. (Εικόνα από το [2].)

1.1.1 Πολυπλοκότητα Ζωντανών Οργανισμών

΄Ισως ο κυριότερος λόγος για τον οποίο δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τα βιολο-

γικά συστήματα είναι η εγγενής πολυπλοκότητά τους. Οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν

ορισμένες ιδιότητες που τους καθιστούν εξαιρετικά απρόβλεπτους. Κάποιες εξ αυτών

είναι οι παρακάτω :

• Μη γραμμικότητα : Οι ζωντανοί οργανισμοί δεν είναι γραμμικά συστήματα. Αυ-

τό σημαίνει ότι μικρές αλλαγές μπορεί να έχουν μεγάλες συνέπειες. Για παράδειγ-

μα, μια μικρή αλλαγή στα επίπεδα ενός νευροδιαβιβαστή μπορεί να έχει μεγάλη

επίπτωση στη συμπεριφορά ενός οργανισμού.

1
Μέθοδοι που δίνουν τη δυνατότητα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές να βελτιώνουν την α-

πόδοσή τους, σε ορισμένες εργασίες, μαθαίνοντας από τα διαθέσιμα δεδομένα και χωρίς να έχουν

προγραμματιστεί ρητώς.
2
Υποσύνολο των μεθόδων της Μηχανικής Μάθησης που εμπνέεται από τη λειτουργία του εγκε-

φάλου και χρησιμοποιεί πολυεπίπεδα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα.
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• Μη ισορροπία : Τα βιολογικά συστήματα δεν βρίσκονται σε κατάσταση ισορρο-

πίας, καθώς απαιτούν συνεχή κατανάλωση ενέργειας για να συντηρηθούν.

• Πλαστικότητα : Οι ζωντανοί οργανισμοί μαθαίνουν, προσαρμόζονται, αλλάζουν,

αλληλεπιδρούν δυναμικά με το περιβάλλον τους.

• Ομοιόσταση : Μια από τις σημαντικότερες ιδιότητες των βιολογικών συστη-

μάτων είναι η ικανότητά τους να ρυθμίζουν σε πολύ στενά πλαίσια τα συστατικά

τους. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν τη συντήρησή τους σε ένα περιβάλλον

συνεχώς μεταβαλλόμενο.

• Τυχαιότητα : Οι ζωντανοί οργανισμοί είναι προϊόντα τυχαίων ανακατατάξεων

του γενετικού υλικού, σε μια χρονική περίοδο τριών δισεκατομμυρίων ετών.

΄Ολοι αυτοί οι λόγοι, σε συνδυασμό με τον τεράστιο όγκο διαθέσιμων δεδομένων

(βιολογικά δεδομένα μεγάλης κλίμακας), κάνουν την επεξεργασία και ανάλυση των

βιολογικών συστημάτων εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα με τις παραδοσιακές με-

θόδους. Οι καινοτόμες τεχνικές του Deep Learning μοιάζουν ιδανικές για τέτοιου

είδους προβλήματα, καθώς σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουν δεδομένα πολύπλοκα,

μη–γραμμικά, δυναμικά μεταβαλλόμενα και φαινομενικά τυχαία.

1.1.2 Βιολογικές Ακολουθίες

Τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας στη Βιολογία και στη Βιοϊατρική μπορεί να είναι

διάφορων τύπων. Ο μεγαλύτερος όγκος τους, όμως, προέρχεται από το πεδίο της

γονιδιωματικής, δηλαδή της μελέτης των ιδιοτήτων του γονιδιώματος (Εικόνα 1.2)

[3]. Η αιτία της παραγωγής αυτών των δεδομένων είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών αλλη-

λούχησης υψηλής απόδοσης (υπό το γενικότερο όρο Next Generation Sequencing),

οι οποίες οδήγησαν την τελευταία δεκαπενταετία σε μεθοδολογίες ικανές για γρήγορη

και λεπτομερή ανάλυση των μοριακών χαρακτηριστικών του γενετικού υλικού. Το α-

ποτέλεσμα είναι η συσσώρευση δεδομένων τεράστιου όγκου, όπως δίκτυα πρωτεϊνικών

αλληλεπιδράσεων, μεταβολικά μονοπάτια, δεδομένα γονιδιακής ρύθμισης και πολλά άλ-

λα [4]. Στην παρούσα εργασία θα μας απασχολήσουν βιολογικά δεδομένα σε μορφή

ακολουθίας, δηλαδή τεράστιες συμβολοσειρές που αναπαριστούν αλληλουχίες νουκλε-

ϊκών οξέων ή αμινοξέων.

Σχήμα 1.2: Προσδοκώμενα μεγέθη τεσσάρων πεδίων που παράγουν δεδομένα μεγάλης κλίμακας,

το έτος 2025. Βλέπουμε το ρυθμό παραγωγής δεδομένων και τις ανάγκες αποθήκευσης, ανάλυσης

και διανομής. Το πεδίο της γενομικής ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις, όσον αφορά τις υπολογιστικές

ανάγκες, το πεδίο της αστρονομίας, το Twitter και το Youtube.
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Με τον όρο βιολογική ακολουθία εννοούμε μια αδιάκοπη αλυσίδα νουκλεϊκών ο-

ξέων ή αμινοξέων ή την αναπαράστασή της όπως αποθηκεύεται στις βιολογικές βάσεις

δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, στην Εικόνα 1.3 μπορούμε να δούμε σχηματικά τα τέσ-

σερα νουκλεοτίδια που απαρτίζουν το DNA και την αντιστοιχία τους με γράμματα του

λατινικού αλφαβήτου που χρησιμοποιείται για την υπολογιστική αναπαράστασή τους.

Αντίστοιχες αναπαραστάσεις υπάρχουν για το RNA και τις αμινοξικές αλληλουχίες

που απαρτίζουν τις πρωτεϊνες. Στον Πίνακα 1.2 μπορούμε να δούμε με λεπτομέρεια τα

γράμματα και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Συνοπτικά, αναφέρουμε ότι

το βασικό αλφάβητο για το DNA είναι το {A, T, G, C}, για το RNA είναι το {A, U,
G, C}, ενώ για τις πρωτεϊνες είναι το {A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, R, S,
T, V, W, Y}. Παράδειγμα αναπαράστασης βιολογικής ακολουθίας σε μορφή κειμένου

φαίνεται στην Εικόνα 1.4. Η πιο γνωστή τυποποίηση βιολογικών ακολουθιών είναι η

μορφή fasta [5, 6], η οποία αποτελείται από μια επικεφαλίδα με πληροφορίες για την

αλληλουχία και από την ακολουθία συμβόλων για τα νουκλεοτίδια ή τα αμινοξέα. Το

μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της αναπαράστασης είναι η απλότητά της που της επιτρέπει

να είναι εύκολα διαχειρίσιμη από γλώσσες προγραμματισμού και εργαλεία ευθυγράμ-

μισης αλληλουχιών (π.χ. BLAST). ΄Αλλες μορφές αρχείων βιολογικών ακολουθιών

είναι, μεταξύ άλλων, οι genebank, bam, sam, embl.

Σχήμα 1.3: Σχηματική αναπαράσταση της δομής του DNA και του RNA. Παρατηρούμε ότι η μονα-

δική διαφορά στις βάσεις από τις οποίες αποτελούνται είναι η αντικατάσταση της θυμίνης από την

ουρακίλη, στο μόριο του RNA. (Εικόνα από το http://teachmephysiology.com/basics/cell-growth-
death/dna-replication/.)



1.1. Περιγραφή Προβλήματος 5

Σύμβολο

Νουκλεοτιδίου
Σημασία

Σύμβολο

Αμινοξέος
Σημασία

A Αδενίνη G Γλυκίνη

C Κυτοσίνη A Αλανίνη

G Γουανίνη L Λευκίνη

T Θυμίνη M Μεθιονίνη

U Ουρακίλη F Φαινυλαλαμίνη

W Αδενίνη ή Θυμίνη (αδύναμος πεπτιδικός δεσμός) W Τριπτοφάνη

S Κυτοσίνη ή Γουανίνη (ισχυρός πεπτιδικός δεσμός) K Λυσίνη

M Αμίνες (Αδενίνη ή Κυτοσίνη) Q Γλουταμίνη

K Κετόνες (Γουανίνη ή Θυμίνη) E Γλουταμινικό οξύ

R Πουρίνες (Αδενίνη ή Γουανινη) S Σερίνη

Y Πυριμιδίνες (Κυτοσίνη ή Θυμίνη) P Προλίνη

B όχι Αδενίνη V Βαλίνη

D όχι Κυτοσίνη I Ισολευκίνη

H όχι Γουανίνη C Κυστεϊνη

V όχι Θυμίνη Y Τυροσίνη

N αδιευκρίνηστο H Ιστιδίνη

R Αργινίνη

N Ασπαραγίνη

D Ασπαραγινικό οξύ

T Θρεονίνη

Πίνακας 1.2: Αλφάβητα γενετικού υλικού και πρωτεϊνών. Η ονοματοδοσία τυποποιήθηκε από τον

οργανισμό IUPAC και περιλαμβάνει σύμβολα για περιπτώσεις διφορούμενων αμινοξέων, όπως για

παράδειγμα το σύμβολο B, το οποίο χρησιμοποιείται στην περίπτωση που γνωρίζουμε ότι η βάση δεν

είναι αδενίνη αλλά μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις άλλες τρεις (κυτοσίνη, θυμίνη ή γουανίνη).

Ειδικότερα για τα αρχεία τύπου fasta, το κενό αναπαρίσταται με μια παύλα, ενώ τα κωδικόνια λήξης

αναπαρίστανται με το σύμβολο ∗.

Σχήμα 1.4: Αλληλουχία νουκλεοτιδίων του πρώτου εξονίου από το ανθρώπινο γονίδιο Ras. Το συ-

γκεκριμένο γονίδιο παίζει σημαντικό ρόλο σε σηματοδοτικά μονοπάτια που σχετίζονται με ασθένειες.
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1.2 Στόχος

Είναι σχετικά λίγες οι ερευνητικές δημοσιεύσεις που χρησιμοποιούν τεχνικές Deep
Learning για να επιλύσουν προβλήματα που εμπεριέχουν βιολογικές ακολουθίες. ΄Ο-

μως, από αυτές τις δημοσιεύσεις προκύπτουν ισχυρά κίνητρα για περαιτέρω έρευνα.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξερευνήσει τις δυνατότητες των αλγόριθμων

μηχανικής μάθησης
1
του επιστημονικού πεδίου του Deep Learning σε προβλήματα που

περιλαμβάνουν την επεξεργασία και ανάλυση βιολογικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας.

Για να το πετύχουμε αυτό, ερευνούμε την πρόσφατη βιβλιογραφία και τις μέχρι τώρα

σχετικές προσπάθειες και επιχειρούμε μια πρακτική υλοποίηση ενός μοντέλου Deep
Learning με αρχιτεκτονική Συνελικτικού Νευρωνικού Δικτύου [7] και την εφαρμογή

του σε ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης βιολογικών ακολουθιών.

1.3 Περιγραφή Κεφαλαίων

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των κεφαλαίων της παρούσας εργασίας.

Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάστηκε το κίνητρο και ο στόχος της εργασίας και έγινε

μια πρώτη γνωριμία με βασικές έννοιες που θα μας απασχολήσουν, όπως η Τεχνητή

Νοημοσύνη, η Μηχανική Μάθηση, το Deep Learning τα βιολογικά δεδομένα μεγάλης

κλίμακας και οι βιολογικές ακολουθίες.

ΣτοΚεφάλαιο 2 δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας στον τομέα του Deep
Learning. Γίνεται μια ανασκόπηση στην ιστορία του πεδίου της Τεχνητής Νοημοσύνης

και περιγράφεται η πορεία προς ολοένα και πιο αυτόνομους αλγόριθμους μάθησης, με

ιδιαίτερη έμφαση στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα. Στη συνέχεια, γίνεται μια γενική

παρουσίαση της ιδέας πίσω από τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα, της δομής τους

και των πρακτικών εφαρμογών τους. Επίσης, αναφέρονται οι σημαντικότεροι τρόποι

αναπαράστασης ακολουθιών κειμένου.

Στο Κεφάλαιο 3 επιχειρείται η υλοποίηση ενός Συνελικτικού Νευρωνικού Δι-

κτύου και η πειραματική επιβεβαίωση των επιδόσεών του σε προβλήματα που εμπερι-

έχουν βιολογικές ακολουθίες. Αρχικά, αντιπαραβάλλονται τα βασικά δομικά στοιχεία

του δικτύου με βιολογικές δομές, ώστε να αποκτήσουμε μια ιδέα για τη χρησιμότητά

τους. Το πειραματικό σκέλος περιλαμβάνει τη περιγραφή όλης της διαδικασίας, από

την προεπεξεργασία του συνόλου δεδομένων και την επιλογή της δομής του δικτύου

μέχρι την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το Κεφάλαιο τελειώνει με μια αναφορά άλ-

λων Βιοϊατρικών εφαρμογών στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Συνελικτικά

Νευρωνικά Δίκτυα.

Στο Κεφάλαιο 4 συζητούνται ανοικτά θέματα που αφορούν τα Συνελικτικά Νευ-

ρωνικά Δίκτυα, όπως τεχνικές βελτίωσης της απόδοσής τους, η θεωρητική κατανόηση

της λειτουργίας τους και άλλες δομικές παραλλαγές τους. Επίσης, γίνεται μια αναφορά

στο μέλλον τους στο πεδίο της Βιοπληροφορικής, με βάση τα έως τώρα δεδομένα.

1
Για να οριστεί ένα πρόγραμμα ως αλγόριθμος μάθησης θα πρέπει η απόδοσή του σε μια κλάση

εργασιών να βελτιώνεται με την εμπειρία, δηλαδή θα πρέπει να μαθαίνει αυτόματα πως να εκτελεί πιο

αποδοτικά την εργασία που του έχει ανατεθεί.
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Διάφορα σύνολα βιολογικών δεδομένων, οι γνωστότερες βάσεις δεδομένων

Βιοπληροφορικής, τα πιο χρήσιμα frameworks για ανάπτυξη μοντέλων Deep Learn-
ing και ο πηγαίος κώδικας που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της

παρούσας εργασίας, βρίσκονται στα Παραρτήματα.



Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο

2.1 Τεχνητή Νοημοσύνη

Η ιδέα ανθρώπινων δημιουργημάτων τα οποία αποκτούν με κάποιο τρόπο ζωή και

ανθρώπινη υπόσταση έχει τις ρίζες της στα αρχαία χρόνια
1
. Στη σύγχρονη εποχή,

πρώτος ο Charles Babbage συνέλαβε την ιδέα μιας αναλυτικής μηχανής. ΄Ηταν η

θεωρητική βάση των προγραμματιζόμενων υπολογιστών [8] και έδωσε νέα πνοή στο

ερώτημα αν τέτοιες μηχανές θα μπορούσαν κάποια στιγμή να αποκτήσουν ικανότητα

σκέψης.

΄Οταν μια μηχανή μιμείται γνωστικές λειτουργίες που συνήθως αποδίδονται στο

ανθρώπινο μυαλό, όπως η μάθηση και η επίλυση προβλημάτων [9], χρησιμοποιούμε τον

όρο Τεχνητή Νοημοσύνη. Στις μέρες μας, το επιστημονικό πεδίο της Τεχνητής Νοη-

μοσύνης έχει πολλές πρακτικές εφαρμογές και τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον. Σε

μια αναφορά για την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, προβλέπε-

ται ότι το 47% των θέσεων εργασίας κινδυνεύουν να χαθούν εξαιτίας της προόδου

της τεχνολογίας [10]. Από αυτές κάποιες είναι εργασίες ρουτίνας, κατάλληλες για

αυτοματοποίηση. ΄Ομως, πλέον οι ερευνητές θεωρούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα

καταφέρει να αντικαταστήσει το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό ακόμα και σε εφαρμογές

που απαιτούν κριτική ικανότητα [11], όπως η αναγνώριση ομιλίας και εικόνας, η ιατρική

διάγνωση ή η επιστημονική έρευνα, χρησιμοποιώντας καινοτόμα, έξυπνα λογισμικά.

Στα πρώτα βήματά της, η Τεχνητή Νοημοσύνη κατάφερε να λύσει, γρήγορα και

αποτελεσματικά, πολλά προβλήματα, δύσκολα για το ανθρώπινο μυαλό αλλά σχετικά

απλά για τους υπολογιστές
2
. Κλασικό παράδειγμα είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων, τα

τελευταία 30 χρόνια, ικανών να κερδίσουν τους καλύτερους σκακιστές
3
. Η πραγμα-

1
΄Ενα παράδειγμα είναι ο μύθος του γλύπτη Πυγμαλίωνα, ο οποίος έπλασε ένα γυναικείο άγαλμα,

τόσο όμορφο, που το ερωτεύτηκε. Ζήτησε, λοιπόν, από τη θεά Αφροδίτη να δώσει ζωή στο άγαλμα. Η

θεά συγκινήθηκε και πραγματοποίησε την επιθυμία του. Το άγαλμα ζωντάνεψε και έγινε η Γαλάτεια,

την οποία ο γλύπτης παντρεύτηκε.
2
΄Ενας ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να λύσει, σχετικά εύκολα, οποιοδήποτε πρόβλημα περι-

γράφεται σαφώς με τυπικούς, μαθηματικούς κανόνες.
3
΄Εχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι τις δεκαετίες του 1950 και 1960 υπήρχε μεγάλη αμφισβήτιση

σχετικά με το αν θα μπορούσε ποτέ ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής να γίνει ανταγωνιστικός στο

σκάκι με έναν ανθρώπινο αντίπαλο υψηλού επιπέδου. Η αντίληψη που κυριαρχούσε ήταν ότι το σκάκι

απαιτεί διαίσθηση και διορατικότητα, δηλαδή ανθρώπινες ιδιότητες. Αυτή η αντίληψη αποδείχτηκε

εντελώς εσφαλμένη, καθώς οι σκακιστικές μηχανές κερδίζουν από το 2005 και έπειτα κάθε ανθρώπινο

8
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τική πρόκληση αποδείχτηκε ότι είναι τα προβλήματα που λύνει εύκολα το ανθρώπινο

μυαλό, αλλά δυσκολεύεται να τα περιγράψει με τυπικό τρόπο, όπως, για παράδειγμα,

η αναγνώριση προσώπων. Προβλήματα, δηλαδή, που οι άνθρωποι λύνουμε αυτόματα,

διαισθητικά [12].

2.1.1 Συστήματα Γνώσης

Τα πρώτα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης βασίστηκαν σε αυτό που ονομάστη-

κε knowledge based προσέγγιση. Είναι προγράμματα που αναπαριστούν γνώση με

απλή και σαφή μορφή, συνήθως ως κανόνες if... then... [13] Στην ουσία, είναι μια

προσπάθεια να κωδικοποιηθεί η υπάρχουσα γνώση ενός πεδίου (με τη βοήθεια των

ειδικών), με τρόπο κατανοητό σε έναν υπολογιστή, σε μια βάση γνώσης από την οποία

το πρόγραμμα θα εξάγει λογικά συμπεράσματα χάρη σε έναν μηχανισμό εξαγωγής

συμπερασμάτων (inference engine), με τον οποίο είναι εξοπλισμένο. Και φυσικά, όλα

τα παραπάνω πακεταρισμένα σε μια όμορφη και εύχρηστη διεπαφή χρήστη.

Τυπικές εφαρμογές για τέτοια συστήματα συμπεριλαμβάνουν την κατηγοριοποίηση,

την υποβοήθηση αποφάσεων (παρέχουν βαθύτερη κατανόηση των διαθέσιμων πλη-

ροφοριών), τον έλεγχο και παρακολούθηση λειτουργιών (έχουν τη δυνατότητα να

διαγιγνώσκουν προβλήματα, δεδομένου ενός συνόλου δυσλειτουργιών, να ελέγχουν

μετρικές απόδοσης και να προτείνουν λύσεις για τυχόν προβλήματα) καθώς και τον

προγραμματισμό εργασιών (αναπτύσσοντας πλάνα που ικανοποιούν τυχόν περιορι-

σμούς).

΄Οπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα Knowledge Based Systems χαρακτηρίζονται

από τα τρία βασικά τους συστατικά :

• Facts : Είναι όλα όσα ῾῾γνωρίζει᾿᾿ το σύστημα για ένα συγκεκριμένο πεδίο,

με μορφή κανόνων. ΄Οταν ικανοποιείται μια συνθήκη (if...) τότε εξάγεται ένα

συμπέρασμα (then...).

• Inference Engine : Η λογική διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων μέσω αλυ-

σίδων κανόνων από τις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση γνώσης.

• User Interface : Επιτρέπει στον χρήστη να επικοινωνήσει με το σύστημα, να

κάνει τις ερωτήσεις του και να λάβει τις απαντήσεις.

Τα πλεονεκτήματα των Knowledge Based Systems είναι ότι είναι αποτελεσματικά και

συνεπή, ότι εξηγούν τις απαντήσεις
1
τους και ότι αντιμετωπίζουν καλά την αβεβαιότητα.

Τα μειονεκτήματά τους είναι ότι τους λείπει η ευελιξία, είναι αποτελεσματικά μόνο σε

ένα πεδίο, δεν προσαρμόζονται εύκολα και, κυρίως, ότι απαιτούν την ύπαρξη ενός

ειδικού που θα τα εφοδιάσει με την απαιτούμενη γνώση.

αντίπαλο. Το δίδαγμα είναι ότι οι αλγόριθμοι της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί σε λίγα χρόνια να

λύνουν προβλήματα που σήμερα φαίνονται ακατάλληλα για υπολογιστές.
1
Σε αυτήν την περίπτωση αναφέρονται και ως Expert Systems και, επιπλέον, παραθέτουν τους

κανόνες που εφήρμοσαν για να φτάσουν σε μια συγκεκριμένη απάντηση.
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Σχήμα 2.1: Σχηματική αναπαράσταση της λειτουργίας ενός Συστήματος Γνώσης. Ο χρήστης ρωτά

το σύστημα μέσω της διεπαφής. Ο μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων ακολουθεί μια λογική

διαδικασία για να εξάγει την απάντηση από τη βάση γνώσης του συστήματος και να την προωθήσει,

μέσω της διεπαφής, στο χρήστη. Είναι απαραίτητος ο ειδικός του εκάστοτε πεδίου, ο οποίος θα παρέχει

στο σύστημα την απαιτούμενη γνώση.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα, πρωτοπόρων για την εποχή τους, Συστημάτων Γνώσης

είναι το Dendral, το οποίο αναπτύχθηκε το 1965 στο Πανεπιστήμιο του Stanford με

πρωταρχικό σκοπό την ταυτοποίηση άγνωστων οργανικών ενώσεων μέσω ανάλυσης

φασμάτων μάζας [14], και το Mycin, που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1970 (πάλι στο

Πανεπιστήμιο του Stanford) με σκοπό να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με

τη διάγνωση και την αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών [15].

2.2 Μηχανική Μάθηση

Το πεδίο της Μηχανικής Μάθησης ασχολείται με την κατασκευή προγραμμάτων η-

λεκτρονικών υπολογιστών που έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν αυτόματα από τα

δεδομένα [16]. ΄Ετσι, μειώνεται η εξάρτησή τους από τη γνώση που θα τους παρέχει

ένας ειδικός σε κάποιο συγκεκριμένο πεδίο και, ταυτόχρονα, αυξάνεται η ευελιξία τους.

2.2.1 Τύποι Μάθησης

Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαδικασία της μάθησης διαφέρει ανάλογα με τα

διαθέσιμα δεδομένα. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να κατατάξουμε τους αλγόριθμους

μάθησης σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες :

1. Επιβλεπόμενη μάθηση

2. Μη–επιβλεπόμενη μάθηση

3. Ημι–επιβλεπόμενη μάθηση

4. Ενισχυτική μάθηση
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Σχήμα 2.2: Αλγόριθμος του συστήματος Mycin.

Σχήμα 2.3: Σχηματική απεικόνιση της γενικής μορφής της διαδικασίας Μηχανικής Μάθησης. Τα ανε-

πεξέργαστα δεδομένα εισάγονται σε ένα μοντέλο, το οποίο εκπαιδεύεται και τελικά τα κατηγοριοποιεί,

χωρίς την παρέμβαση κάποιου ειδικού.
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Σχήμα 2.4: Σχηματική αναπαράσταση των τεσσάρων διαφορετικών τύπων μηχανικής μάθησης.

Η Επιβλεπόμενη Μάθηση (Supervised Learning) είναι μακράν ο πιο συχνός τύπος

μάθησης στο πεδίο της Μηχανικής Μάθησης [17]. Χρησιμοποιεί ήδη ταξινομημένα δε-

δομένα (labeled data) για να εκπαιδευτεί το δίκτυο. Με απλά λόγια, κατά τη διάρκεια

της εκπαίδευσης παρέχεται στο μοντέλο ένα γνωστό παράδειγμα και το μοντέλο πα-

ράγει σαν έξοδο το διάνυσμα των πιθανοτήτων να ανήκει το συγκεκριμένο παράδειγμα

σε κάθε κλάση εξόδου. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να έχει όσο το δυνατόν μεγα-

λύτερη πιθανότητα η (εκ των προτέρων γνωστή) σωστή κλάση εξόδου. Χρησιμοποιε-

ίται μια συνάρτηση κόστους (βλέπε Παράγραφο 2.2.2), η οποία μετράει το σφάλμα της

κατηγοριοποίησης και στην επόμενη επανάληψη το μοντέλο προσπαθεί να μειώσει το

σφάλμα μεταβάλλοντας τις εσωτερικές παραμέτρους του. Η διαδικασία προσομοιάζει

με ένα δάσκαλο ο οποίος προσπαθεί να εκπαιδεύσει το μαθητή του, διορθώνοντας τα

σφάλματά του και καθοδηγώντας τον συνεχώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ου-

σία, λοιπόν, της διαδικασίας είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού που θα μαθαίνει από

παραδείγματα και θα γενικεύει κατάλληλα σε άγνωστα δεδομένα.

Σχήμα 2.5: Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας εκπαίδευσης και πρόβλεψης ενός μοντέλου με

Επιβλεπόμενη Μάθηση.

Η Μη–Επιβλεπόμενη Μάθηση (Unsupervised Learning) είναι ένας τύπος μάθη-

σης που δεν χρησιμοποιεί ήδη γνωστά, ταξινομημένα δεδομένα για να εκπαιδευτεί το

δίκτυο. Το μοντέλο δεν μαθαίνει μέσω της αλληλεπίδρασης με τα δεδομένα εκπαίδευ-

σης, αντίθετα προσπαθεί να ανακαλύψει ῾῾κρυμμένες᾿᾿ δομές και μοτίβα στα μη ταξινο-
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μημένα δεδομένα (unlabeled data). Η διαδικασία προσπαθεί να μιμηθεί την ανθρώπινη

λογική, όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με προβλήματα για τα οποία δεν έχει πρότερη γνώση.

Η ουσία της είναι να δημιουργήσει ένα μηχανισμό που θα ψάχνει, χωρίς βοήθεια, στα

δεδομένα για έμμεσες ενδείξεις (δομές, μοτίβα, κλπ) που μπορεί να βοηθήσουν την

ανάλυσή τους [18]. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρώτα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

χρησιμοποιούσαν Μη–Επιβλεπόμενη Μάθηση
1
, ενώ και στην ερευνητική βιβλιογραφία

αναφέρονται ορισμένα πλεονεκτήματα της προεπεξεργασίας των δεδομένων με Μη–

Επιβλεπόμενη Μάθηση, με βασικότερα την μείωση των πλεονασμών, τη συμπίεση των

δεδομένων και την επιτάχυνση του αλγορίθμου οπισθοδιάδοσης του σφάλματος
2
[19].

Η Ημιεπιβλεπόμενη Μάθηση (Semi--Supervised Learning) είναι ένας τύπος

μάθησης που χρησιμοποιεί ένα μικρό μέρος ήδη ταξινομημένων δεδομένων και ένα

μεγαλύτερο μέρος μη ταξινομημένων δεδομένων με σκοπό να συνδυάσει τις δύο προη-

γούμενες μεθόδους (Επιβλεπόμενη και Μη–Επιβλεπόμενη Μάθηση), σε μια προσπάθεια

να εκμεταλλευτεί τα καλύτερα στοιχεία και των δύο. Πιο συγκεκριμένα, ο συνδυασμός

labeled και unlabeld data βελτιώνει την ακρίβεια της εκπαίδευσης, σε σχέση με την

αμιγώς Μη–Επιβλεπόμενη Μάθηση, χωρίς το αυξημένο κόστος
3
και το μεγάλο χρόνο

εκπαίδευσης που απαιτεί η αμιγώς Επιβλεπόμενη Μάθηση. Στην Εικόνα 2.6 φαίνεται η

αύξηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος, τα τελευταία χρόνια, για την Ημιεπιβλεπόμενη

Μάθηση
4
.

Σχήμα 2.6: Αναφορές σε ερευνητικές δημοσιεύσεις, σχετικά με την Semi–Supervised Learning. Πα-

ρατηρείται σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη μέθοδο, τα τελευταία χρόνια.

Η Ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning) είναι ένας διαφορετικός τρόπος

μάθησης, σε σχέση με τους τρεις προηγούμενους, από την άποψη ότι είναι στοχοπρο-

σηλωμένος, δηλαδή ο αλγόριθμος έχει ένα συγκεκριμένο στόχο και προσπαθεί να μάθει

πώς να τον εκπληρώσει μέσω μιας διαδικασίας αρκετών βημάτων. Σε γενικές γραμμές, η

διαδικασία μπορεί να περιγραφεί ως εξής : ο αλγόριθμος παρατηρεί το περιβάλλον του

(τα διαθέσιμα δεδομένα), επιλέγει μια δράση (από μια γκάμα διαθέσιμων επιλογών) και

αναμένει μια επιβράβευση [20]. Η Ενισχυτική Μάθηση είναι πολύ αποτελεσματική σε

1
Βλ. Παραγράφους 2.3.2 και 2.4.1.
2
Βλ. Παράγραφο 2.3.3.
3
Λόγω των πειραμάτων που απαιτούνται για να γίνει το labeling σε μεγάλο όγκο δεδομένων

εκπαίδευσης.
4https://deepai.org/machine-learning-glossary-and-terms/semi-supervised-learning.
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Σχήμα 2.7: Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας της Ενισχυτικής Μάθησης. Η μαθημα-

τική περιγραφή της μπορεί να γίνει μέσω της αναδρομικής εξίσωσης Q(st, at) = r(st, at) +
γmaxa(Q(st+1, at+1)), όπου Q είναι η ποιοτική αξιολόγηση της κατάστασης s σε συνδυασμό με

τη δράση a, r είναι η επιβράβευση του αλγορίθμου για την κατάσταση s σε συνδυασμό με τη δράση a
και γ ∈ [0, 1] είναι ένας παράγοντας που μειώνει την επίδραση μελλοντικών επιβραβεύσεων.

άγνωστα δεδομένα [21] και από την άποψη αυτή μοιάζει με την Ημιεπιβλεπόμενη Μάθη-

ση, με δύο αρκετά σημαντικές διαφορές : Αφενός, δεν υπάρχει συνάρτηση κόστους και

η βελτιστοποίηση του αλγορίθμου γίνεται μέσω της αλληλεπίδρασής του με τα δεδο-

μένα (βλ. Εικόνα 2.7). Αφετέρου, στην Ενισχυτική Μάθηση έχει σημασία η χρονική

σειρά των δράσεων, επομένως η τρέχουσα κατάσταση του μοντέλου εξαρτάται από τις

προηγούμενες. Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνικές του Deep Learning συμβάλλουν στην

καλύτερη αλληλεπίδραση του αλγορίθμου με το περιβάλλον του
1
, καθώς παρέχουν μια

αποτελεσματική κωδικοποίηση των δεδομένων, επομένως αυξάνεται η ολική απόδοση

του μοντέλου [22].

2.2.2 Αλγόριθμοι Μάθησης

Πώς, όμως, κατασκευάζουμε αλγορίθμους που μπορούν να μαθαίνουν από τα δεδο-

μένα ; Είδαμε προηγουμένως, στην Παράγραφο 1.2, πως ως αλγόριθμος μάθησης ο-

ρίζεται ένα πρόγραμμα που μαθαίνει από εμπειρία (E) ως προς μια κλάση εργασιών

(T) και κάποια μετρική απόδοσης (P), αν η απόδοση του προγράμματος στις ερ-

γασίες βελτιώνεται με την εμπειρία [16]. Μπορούμε να φανταστούμε μια ποικιλία ε-

μπειριών, εργασιών και μετρικών απόδοσης. Ορισμένες από αυτές θα αναφέρουμε,

επιγραμματικά, στις επόμενες παραγράφους.

Ως εμπειρία (E) μπορούμε να φανταστούμε ένα σύνολο δεδομένων που περιέχει

παραδείγματα που είναι γνωστό
2
ότι έχουν ή δεν έχουν μια συγκεκριμένη λειτουργία ή

ιδιότητα. Τα παραδείγματα, με τη σειρά τους, έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Στόχος

είναι να βρεθεί μια αντιστοίχηση μεταξύ μιας κατανομής των χαρακτηριστικών και της

ύπαρξης ή μη της επιθυμητής ιδιότητας. Ο πιο συχνός τρόπος απεικόνισης του συνόλου

δεδομένων είναι ένα μητρώο, όπου κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει ένα παράδειγμα και

κάθε στήλη ένα χαρακτηριστικό
3
.

1
Βλ. Κεφάλαιο 2.3.
2
Δεν είναι απαραίτητο να είναι γνωστό (βλ. Παράγραφο 2.2.1).
3
Γίνεται κατανοητό ότι αυτός ο τρόπος απεικόνισης προϋποθέτει ότι κάθε παράδειγμα μπορεί να

αναπαρασταθεί ως διάνυσμα και πως όλα τα διανύσματα θα έχουν το ίδιο μήκος. Αυτό δεν συμβαίνει
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Η Μηχανική Μάθηση μας επιτρέπει να διαχειριστούμε κλάσεις εργασιών (T) που

θα ήταν δύσκολα διαχειρίσιμες με τον παραδοσιακό τρόπο
1
. Τέτοιες κλάσεις εργασιών

είναι, για παράδειγμα :

• Κατηγοριοποίηση : Στόχος του αλγορίθμου είναι να καθορίσει σε ποια από

τις k κατηγορίες ανήκει μια συγκεκριμένη είσοδος
2
(υπενθυμίζεται ότι κάθε πα-

ράδειγμα εισόδου είναι ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών). Παραδείγματα εργασιών

κατηγοριοποίησης είναι η αναγνώριση αντικειμένων σε αρχεία εικόνας [23, 24],

ο διαχωρισμός όγκων σε καλοήθεις ή κακοήθεις [25] και η ταξινόμηση κειμένου

[26].

• Αναδρομή : Μοιάζει με την κατηγοριοποίηση, μόνο που τώρα ο στόχος του

αλγορίθμου είναι να προβλέψει μια αριθμητική τιμή με βάση τη δεδομένη είσοδο.

Παράδειγματα εργασιών αναδρομής αποτελούν η πρόβλεψη τιμών των μετοχών

μιας εταιρίας [27] ή ο υπολογισμός των επιπέδων έκφρασης μιας πρωτεϊνης [28].

• Μεταγραφή : Στόχος του αλγορίθμου είναι να μεταγράψει μια μη δομημένη αναπα-

ράσταση πληροφορίας σε διακριτή μορφή. Για παράδειγμα, η αναγνώριση φωνής

(και η μεταγραφή της σε κείμενο) [29] ή η αναγνώριση χειρόγραφων ψηφίων [30].

• Μετάφραση : Στόχος του αλγορίθμου είναι η αυτόματη μετατροπή ενός κειμένου

μιας γλώσσας σε μια άλλη γλώσσα [31].

• Ανίχνευση ανωμαλιών : Σε αυτήν την περίπτωση, ο αλγόριθμος εξετάζει μια

σειρά από γεγονότα και ξεχωρίζει αυτά που θεωρεί ως ασυνήθιστα. Παράδειγμα

τέτοιας εργασίας είναι η ανίχνευση απάτης με πιστωτική κάρτα [32].

Η αξιολόγηση του εκάστοτε αλγορίθμου Μηχανικής Μάθησης είναι σημαντικό κομ-

μάτι της διαδικασίας. Η επιλογή της κατάλληλης μετρικής απόδοσης (P) εξαρτάται

από το είδος της εργασίας που θα εκτελέσει ο αλγόριθμος και από τον τρόπο που

επιθυμούμε να ερμηνεύσουμε το διαθέσιμο σύνολο δεδομένων. Ορισμένοι τρόποι αξιο-

λόγησης είναι οι παρακάτω :

• Confusion Matrix : Είναι μια πλήρης περιγραφή της απόδοσηςη του αλγόριθ-

μου και αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό αρκετών μετρικών απόδοσης. Η

χρησιμότητά του έγκειται στο γεγονός ότι διαχωρίζει τα σφάλματα της κατη-

γοριοποίησης σε ψευδώς θετικά
3
και ψευδώς αρνητικά

4
, επιτρέποντας την εις

βάθος κατανόηση της απόδοσης του αλγόριθμου. Οι σημαντικότερες μετρικές

που προκύπτουν από τον confusion matrix (Εικόνα 2.8) είναι οι εξής :

- Ορθότητα (Accuracy) : Είναι ο λόγος των σωστών προβλέψεων προς το

σύνολο των παραδειγμάτων. Είναι μια από τις συχνότερα χρησιμοποιούμε-

νες μετρικές απόδοσης, καθώς δείχνει μια γενική εικόνα της απόδοσης του

πάντα και η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι ένα σημαντικό στάδιο στην προεπεξεργασία

των δεδομένων.
1
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η μάθηση είναι το μέσον επίτευξης ενός στόχου, όχι ο στόχος

καθεαυτός. Στόχος, ανάλογα με την περίπτωση, είναι η ολοκλήρωση μιας εργασίας.
2
΄Η εναλλακτικά να υπολογίσει τις πιθανότητες να ανήκει σε κάθε διαθέσιμη κατηγορία.
3
Σφάλμα τύπου 1: ένα παράδειγμα κατηγοριοποιείται εσφαλμένα σε μια κλάση στην οποία δεν

ανήκει.
4
Σφάλμα τύπου 2: ένα παράδειγμα δεν κατηγοριοποιείται στην κλάση στην οποία ανήκει.



16 2.2. Μηχανική Μάθηση

Σχήμα 2.8: Σχηματική αναπαράσταση του Confusion Matrix και ορισμένων μετρικών που προκύπτουν

από αυτόν. Οι γραμμές του πίνακα αντιπροσωπεύουν την κατηγοριοποίηση του αλγόριθμου, ενώ οι

στήλες αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές κλάσεις. ΄Ετσι, στην 1η γραμμή και 1η στήλη βρίσκονται

τα ορθώς θετικά (TP), στην 2η γραμμή και 2η στήλη βρίσκονται τα ορθώς αρνητικά (TN), στην

1η γραμμή και 2η στήλη βρίσκονται τα ψευδώς θετικά (FP) και στην 2η γραμμή και 1η στήλη

βρίσκονται τα ψευδώς αρνητικά (FN) παραδείγματα. Το σχήμα της εικόνας είναι για εργασία με

δύο κλάσεις (θετική και αρνητική) αλλά γενικεύεται εύκολα για περισσότερες. (Εικόνα από το

https://towardsdatascience.com/understanding-confusion-matrix-a9ad42dcfd62.)

αλγόριθμου. ΄Ομως, είναι αξιόπιστη μόνο όταν τα παραδείγματα είναι μοιρα-

σμένα εξίσου σε όλες τις κλάσεις
1
.

Acc =
TP + TN

Total
(2.1)

- Ακρίβεια (Precision) : Δείχνει το ποσοστό των ορθώς θετικά ταξινομη-

μένων παραδειγμάτων. ΄Οσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια, τόσο πιο σίγουροι

είμαστε ότι τα θετικά ταξινομημένα παραδείγματα είναι σωστά
2
.

Prec =
TP

TP + FP
(2.2)

- Ανάκληση (Recall) : Δείχνει το ποσοστό των πραγματικά θετικών παρα-

δειγμάτων που ταξινομήθηκαν ορθώς ως θετικά. ΄Οσο μεγαλύτερη είναι η

ανάκληση, τόσο πιο σίγουροι είμαστε ότι ο αλγόριθμος ταξινόμησε όλα τα

θετικά παραδείγματα
3
.

Rec =
TP

TP + FN
(2.3)

- Ειδικότητα (Specificity) : Είναι το αντίστοιχο της ανάκλησης για τα

αρνητικά παραδείγματα (αυτά που δεν ανήκουν στην κλάση που μας ενδια-

φέρει). Δείχνει το ποσοστό των πραγματικά αρνητικών παραδειγμάτων που

ταξινομήθηκαν ως αρνητικά. ΄Οσο μεγαλύτερη είναι η ειδικότητα, τόσο πιο

1
Το πρόβλημα έγκειται στο κόστος των σφαλμάτων Τύπου 1 και Τύπου 2. Για παράδειγμα, σε μια

σπάνια και θανατηφόρα ασθένεια, το κόστος της αποτυχίας της διάγνωσης (Σφάλμα Τύπου 2) είναι

πολύ μεγαλύτερο από το κόστος της ψευδούς διάγνωσης (Σφάλμα Τύπου 1). Στην πρώτη περίπτωση

ο ασθενής θα πεθάνει, ενώ στην δεύτερη απλά θα κάνει περισσότερες εξετάσεις.
2
Είναι η μετρική που θα προτιμήσουμε όταν το κόστος των σφαλμάτων Τύπου 1 είναι υψηλό.
3
Αναφέρεται και ως Ευαισθησία (Sensitivity). Είναι η μετρική που θα προτιμήσουμε όταν το

κόστος των σφαλμάτων Τύπου 2 είναι υψηλό.
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σίγουροι είμαστε ότι ένα θετικό παράδειγμα δεν θα καταλήξει να ταξινομηθεί

εσφαλμένα.

Spec =
TN

FP + TN
(2.4)

• F-measure : Είναι ο αρμονικός μέσος της ανάκλησης και της ακρίβειας και

χρησιμεύει στη σύγκριση μοντέλων με υψηλή ακρίβεια και χαμηλή ανάκληση ή

το αντίστροφο. ΄Οσο μεγαλύτερο είναι το F–measure, τόσο πιο ακριβής και

αξιόπιστος είναι ο αλγόριθμος
1
.

F1 = 2
Prec ∗Rec
Prec+Rec

(2.5)

• Εμβαδό κάτω από καμπύλη (Area Under Curve) : Είναι ένας απλός τρόπος

μέτρησης της απόδοσης αλγορίθμων, σε περιπτώσεις που υπάρχει δισδιάστατο

διάγραμμα μετρικών που θέλουμε να συναξιολογήσουμε.

- ROC : Η καμπύλη Receiver Operating Characteristics προέρχεται από τη

Θεωρία Σημάτων και είναι ένας όμορφος τρόπος να απεικονιστεί η ικανότητα

του αλγόριθμου να κατατάσσει σωστά τα πραγματικά θετικά και τα πραγμα-

τικά αρνητικά παραδείγματα, δηλαδή είναι ένας συνδυασμός της ανάκλησης

και της ειδικότητας. Για να κατασκευαστεί η συγκεκριμένη καμπύλη, χρει-

άζεται να υπολογιστούν δύο ποσότητες : το True Positive Rate (TPR),

το οποίο ισούται με την ανάκληση και υπολογίζεται με την εξίσωση 2.3 και

το False Positive Rate που υπολογίζεται με την εξίσωση

FPR =
FP

FP + TN
= 1− Spec (2.6)

Εφόσον ο αλγόριθμος κατατάσσει σωστά τα παραδείγματα, η καμπύλη θα

πρέπει να έχει απότομη κλίση προς τα επάνω, επομένως όσο μεγαλύτερο

είναι το εμβαδό κάτω από την καμπύλη, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση του

αλγόριθμου. Στην πραγματικότητα, αν το εμβαδό είναι κοντά στο 0.5, ο

αλγόριθμος δεν έχει καλύτερη απόδοση από μια τυχαία κατηγοριοποίηση

[33–35].

- Precision-Recall : Είναι μια εναλλακτική καμπύλη της ROC, για περι-

πτώσεις όπου υπάρχει ανισοκατανομή των κλάσεων [36, 37]. ΄Οπως φαίνεται

και από το όνομά της, είναι συνδυασμός της ακρίβειας και της ανάκλησης.

• Logarithmic Loss : Είναι μια μετρική που λειτουργεί ῾῾τιμωρώντας᾿᾿ τις λανθα-

σμένες ταξινομήσεις. Ο αλγόριθμος αναθέτει μια πιθανότητα σε κάθθε κλάση

για κάθε παράδειγμα και ύστερα υπολογίζει την ποσότητα

LogLoss = − 1

N

N∑
i=1

M∑
j=1

yij ∗ log(pij) (2.7)

όπου N είναι ο αριθμός των παραδειγμάτων, M είναι ο αριθμός των κλάσεων,

το yij δείχνει αν το παράδειγμα i ανήκει στην κλάση j ή όχι και το pij είναι η

πιθανότητα το παράδειγμα i να ανήκει στην κλάση j. ΄Οσο μικρότερη είναι η

παραπάνω ποσότητα, τόσο καλύτερη απόδοση έχει ο αλγόριθμος [38] .

1
Χρήσιμη μετρική όταν υπάρχει ανισοκατανομή στις κλάσεις, με μεγάλο αριθμό πραγματικών

αρνητικών παραδειγμάτων.
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Σχήμα 2.9: Παράδειγμα καμπύλης ROC. ΄Οσο γρηγορότερα φτάσει στο μέγιστο σημείο, τόσο καλύτερη

διακριτική ικανότητα έχει ο αλγόριθμος. Η διακεκομμένη γραμμή στη διαγώνιο σχεδιάζεται για να

δείξει ότι αν το εμβαδό είναι κάτω από 0.5, ο αλγόριθμος δεν είναι χρήσιμος για κατηγοριοποίηση.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία αλγορίθμων μάθησης. Η επιλογή του κατάλληλου αλγόριθ-

μου δεν είναι εύκολη διαδικασία, ακόμα και για έναν ειδικό. Πρέπει να ληφθούν υπόψη,

αφενός το μέγεθος, η ποιότητα και η φύση των δεδομένων και αφετέρου το υπολο-

γιστικό κόστος. Παρακάτω, φαίνεται μια λίστα με τους πιο γνωστούς αλγόριθμους

μάθησης.

• Δέντρα Απόφασης

- C4.5 [39]

- C.A.R.T. [40]

• SVMs [41]

• Naive Bayes [42]

• Αλγόριθμος σταδιακής καθόδου (gradient descent) [43]

• Stochastic Gradient Descent [44, 45]

- RMSprop [46]

- Adam [47]

- Momentum [48]

- Nesterov [49, 50]

- Adagrad [51]

• Linear Discriminant Analysis [52, 53]

• k–Nearest Neighbors [54, 55]
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• Random Forest [56]

• Adadelta [57]

• AdaBoost [58]

• kMeans [59]

• Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα [60] (βλ. Παράγραφο 2.3.2)

Από τους παραπάνω αλγόριθμους, ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος είναι ο Αλγόριθμος

Σταδιακής Καθόδου (Gradient Descent Algorithm), εξαιτίας της απλότητάς του

και της περιορισμένης ανάγκης για ανθρώπινη παρέμβαση στο σχεδιασμό και την επιλο-

γή των χαρακτηριστικών του μοντέλου. Η διαισθητική ερμηνεία της λειτουργίας του,

με βάση το όνομά του, είναι πως ακολουθεί την κλίση του σφάλματος μέχρι να φτάσει

στην ελάχιστη τιμή του. Τα βήματα που ακολουθεί ο αλγόριθμος είναι τα εξής :

1. Τυχαία αρχικοποίηση των παραμέτρων (βαρών) του μοντέλου και υπολογισμός

του σφάλματος.

2. Υπολογισμός της μεταβολής του σφάλματος (gradient) σε σχέση με μια μικρή

μεταβολή των βαρών.

3. Προσαρμογή των βαρών, ανάλογα με το gradient, προς την κατεύθυνση ελαχι-

στοποίησης του σφάλματος.

4. Χρησιμοποίηση των προσαρμοσμένων βαρών του μοντέλου και υπολογισμός του

νέου σφάλματος.

5. Επανάληψη των βημάτων 2 και 3 μέχρι να μην υπάρξει σημαντική περαιτέρω

μείωση του σφάλματος.

Σχήμα 2.10: Αλγόριθμος Gradient Descent.
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Στην Εικόνα 2.10 φαίνεται ότι εκτός από το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης και τις

παραμέτρους του μοντέλου, ο αλγόριθμος χρειάζεται άλλες δύο εισόδους : έναν ρυθμό

μάθησης και μια συνάρτηση κόστους. Ο ρυθμός μάθησης (learning rate) είναι

μια υπερπαράμετρος του μοντέλου
1
που καθορίζει το πόσο γρήγορα ῾῾μαθαίνει᾿᾿ ο αλ-

γόριθμος. Η συνάρτηση κόστους (cost function) είναι μια μαθηματική έκφραση

του σφάλματος του μοντέλου, η μερική παράγωγος της οποίας, σε σχέση με τα βάρη,

εκφράζει το πόσο γρήγορα αλλάζει το σφάλμα αν αλλάξουν τα βάρη. Ουσιαστικά, η

κλίση της συνάρτησης κόστους δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να μετα-

βληθούν τα βάρη, ενώ ο ρυθμός μάθησης καθορίζει την ποσότητα αυτής της μεταβολής.

Η επιλογή της σωστής τιμής για το ρυθμό μάθησης είναι πολύ σημαντική, καθώς αν

είναι πολύ μεγάλη, υπάρχει η πιθανότητα να μην επιτευχθεί σύγκλιση στο ελάχιστο

σφάλμα, ενώ αν είναι πολυ μικρή, ο αλγόριθμος θα χρειαστεί πάρα πολλές επαναλήψεις

και η εκπαίδευση θα έχει υπερβολική διάρκεια (Εικόνα 2.11). Η επιλογή της συνάρτη-

Σχήμα 2.11: Συμπεριφορά του αλγορίθμου gradient descent για διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης.

΄Οταν ο ρυθμός μάθησης είναι πολύ μεγάλος, ο αλγόριθμος δεν συγκλίνει στο ελάχιστο κόστος.

΄Οταν ο ρυθμός μάθησης είναι πολύ μικρός, ο αλγόριθμος συγκλίνει μετά από πολύ μεγάλο αριθμό

εποχών. Εικόνα από το [61].

σης κόστους είναι άλλη μια απόφαση του χρήστη, η οποία γίνεται με γνώμονα τον τύπο

των δεδομένων εκπαίδευσης και τον αλγόριθμο μάθησης. Στον Πίνακα 2.1 φαίνονται

οι πιο γνωστές συναρτήσεις κόστους, για χρήση με τον αλγόριθμο gradient descent.

Ο Αλγόριθμος Σταδιακής Καθόδου συναντάται συνήθως σε κάποια από τις παρακάτω

τρεις παραλλαγές :

1. Batch Gradient Descent : σε κάθε επανάληψη, τα βάρη ενημερώνονται σε

σχέση με το σύνολο των παραδειγμάτων. Σε αυτήν την παραλλαγή του, ο αλ-

γόριθμος συγκλίνει σίγουρα σε ολικό ελάχιστο, αν η συνάρτηση κόστους είναι

1
Δηλαδή, δεν είναι εκπαιδεύσιμη. Η επιλογή γίνεται βάσει εμπειρίας ή δοκιμής και λάθους.
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Συνάρτηση Κόστους Τύπος Παράγωγος

Τετραγωνική C = 0.5
∑

j(a
L
j − Er

j )
2 ∇aC = (aL − Er)

Cross–Entropy C = −
∑

j[E
r
j ln(aLj ) + (1− Er

j ) ln(1− aLj )] ∇aC =
(aL − Er)

(1− aL)(aL)

Εκθετική C = τe
(
1

τ
∑

j(a
L
j −Er

j )
2)

∇aC =
2

τ
(aL − Er)C

Απόσταση Hellinger [62] C =
1√
2

∑
j(
√
aLj −

√
Er
j )

2 ∇aC =

√
aL −

√
Er

√
2
√
aL

Information Gain [63] C =
∑

j E
r
j log

Er
j

aLj
∇aC = −E

r

aL

Πίνακας 2.1: Πίνακας των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων συναρτήσεων κόστους. ΄Οπου W είναι τα

βάρη του μοντέλου, B είναι τα biases, Sr
είναι η είσοδος για ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, Er

είναι

η επιθυμητή έξοδος για ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και aL είναι η τιμή εξόδου που επιστρέφει

το μοντέλο για ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.

κοίλη, ή αλλιώς σε τοπικό ελάχιστο. Επίσης, έχει το πλεονέκτημα ότι το μέσο

σφάλμα μειώνεται όσο περισσότερα διαθέσιμα δεδομένα υπάρχουν. Το κυριότερο

μειονέκτημα της είναι η μεγάλη χρονική διάρκεια που απαιτείται για να εξεταστούν

όλα τα παραδείγματα σε κάθε επανάληψη.

2. Mini-Batch Gradient Descent : σε αυτήν την περίπτωση, ο αλγόριθμος χω-

ρίζει το σύνολο δεδομένων σε μικρότερα τμήματα και τα βάρη ενημερώνονται σε

κάθε επανάληψη σε σχέση με το κάθε τμήμα. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου

είναι η μικρότερη διάρκεια εκπαίδευσης, όμως δεν είναι εγγυημένη η σύγκλιση του

αλγορίθμου (Εικόνα 2.12).

3. Stochastic Gradient Descent : η ανανέωση των βαρών γίνεται για κάθε με-

μονωμένο παράδειγμα. Το γεγονός αυτό αυξάνει τη διάρκεια της εκπαίδευσης,

αλλά ταυτόχρονα κάνει τον αλγόριθμο πιο γενικό και ανθεκτικό στο overfitting,
όπως θα φανεί παρακάτω.

Σχήμα 2.12: Διαφορά των παραλλαγών Batch και Mini–Batch ως προς τον τρόπο που προσεγ-

γίζουν το ελάχιστο κόστος. Παρατηρούμε ότι στην πρώτη περίπτωση ο αλγόριθμος κινείται πάντα

προς τη σωστή κατεύθυνση ενώ στη δεύτερη περίπτωση, και προς τις δύο κατευθύνσεις, με κίνδυ-

νο να μην πετύχει την ελαχιστοποίηση του σφάλματος. Για αυτόν το λόγο, όταν χρησιμοποιείται η

παραλλαγή Mini–Batch, είναι χρήσιμο να μειώνεται σταδιακά ο ρυθμός μάθησης, όσο πλησιάζει στο

ελάχιστο κόστος. (Εικόνα από το https://towardsdatascience.com/gradient-descent-algorithm-and-
its-variants-10f652806a3.)
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Σχήμα 2.13: Αλγόριθμος Stochastic Gradient Descent.

Οι δύο τελευταίες παραλλαγές του gradient descent δεν λαμβάνουν υπόψη το σύνο-

λο των παραδειγμάτων κατά την ανανέωση των βαρών, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάτι

σαν εισαγωγή θορύβου στο μοντέλο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αποφεύγεται η

υπερβολική εξειδίκευση του μοντέλου (overfitting). Ο γενικός στόχος ενός αλγόριθ-

μου μάθησης είναι να εκπαιδευτεί σε γνώστά δεδομένα ώστε να καταφέρει να αποδόσει

ικανοποιητικά σε νέα, άγνωστα δεδομένα
1
Στην περίπτωση που δεν καταφέρνει να εκ-

παιδευτεί, πάσχει από underfitting. Στην αντίθετη περίπτωση, εκπαιδεύεται τόσο εξει-

δικευμένα, που δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά τα άγνωστα δεδομένα.

Τότε, πάσχει από overfitting. Η δεύτερη περίπτωση επιδέχεται τρεις λύσεις : Πρώτον,

περισσότερα δεδομένα εκπαίδευσης ώστε να μάθει ο αλγόριθμος να αντιμετωπίζει

περισσότερες διαφορετικές περιπτώσεις. Είναι προφανες ότι αυτή η λύση ανεβάζει το

κόστος σε δυσθεώρητα ύψη, καθώς η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων ε-

ίναι κοστοβόρα και χρονοβόρα, ενώ και η εκπαίδευση του μοντέλου θα διαρκέσει πολύ

περισσότερο. Δεύτερον, τεχνικές κανονικοποίησης
2
, μία εκ των οποίων είναι η

εισαγωγή θορύβου στο σύστημα. Τρίτον, αλλαγή της δομής του μοντέλου. Είναι

προφανής η σημασία της κατάλληλης επιλογής αλγορίθμου μάθησης και των υπερπαρα-

μέτρων του, ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη ισορροπία στην εκπαίδευση του μοντέλου.

2.3 Deep Learning

Οι συμβατικοί αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης έχουν δύο σημαντικά μειονεκτήμα-

τα. Καταρχήν, δεν μπορούν να διαχειριστούν, εύκολα, δεδομένα σε ανεπεξέργαστη

μορφή. Δεύτερον, η επιλογή των χαρακτηριστικών βάσει των οποίων θα προχωρήσει

η διαδικασία της μάθησης πρέπει να γίνει από κάποιον που κατέχει ειδική γνώση στο

εκάστοτε πεδίο ενδιαφέροντος, κάτι που είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο.

1
Βλ. Παράγραφο 2.5.
2
Βλ. Παράγραφο 2.4.2.
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2.3.1 Representation Learning

Το Deep Learning είναι μια κατηγορία αλγόριθμων Μηχανικής Μάθησης που επι-

τρέπουν σε υπολογιστικά μοντέλα, πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής, να μαθαίνουν αναπα-

ραστάσεις δεδομένων με πολλαπλά επίπεδα αφαίρεσης [17]. Χάρη στα μη-γραμμικά

συστατικά που χρησιμοποιούν, μπορούν να επεξεργαστούν αφαιρετικές αναπαραστάσεις

αυξανόμενης πολυπλοκότητας και, τελικώς, να ξεπεράσουν τα προαναφερθέντα μειονε-

κτήματα των συμβατικών αλγορίθμων.

Πράγματι, ο εσωτερικός σχεδιασμός των μοντέλων του deep learning δεν γίνεται

με ανθρώπινη παρέμβαση. Τα χαρακτηριστικά επιλέγονται και μαθαίνονται μέσω μιας

διαδικασίας μάθησης γενικού σκοπού. Με λίγα λόγια, το μοντέλο διαχειρίζεται τα δεδο-

μένα εισόδου και εξάγει από αυτά τα χαρακτηριστικά που μαθαίνει ότι είναι σημαντικά,

χωρίς την παρέμβαση του μηχανικού (βλέπε Πίνακα 2.2).

Προσέγγιση
Knowledge

Based
Machine Learning
(παραδοσιακή)

Representation
Learning

Deep
Learning

Βήματα

Είσοδος Είσοδος Είσοδος Είσοδος

Προεπιλεγμένα

Χαρακτηριστικά

Προεπιλεγμένα

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά (χωρίς

ανθρώπινη παρέμβαση)

Απλά

Χαρακτηριστικά

΄Εξοδος
Αντιστοίχιση χαρακτηριστικών

σε κλάσεις

Αντιστοίχιση χαρακτηριστικών

σε κλάσεις

Σύνθετα

Χαρακτηριστικά

΄Εξοδος ΄Εξοδος
Αντιστοίχιση χαρακτηριστικών

σε κλάσεις

΄Εξοδος

Πίνακας 2.2: Διαφορετικές προσεγγίσεις μάθησης. Παρατηρούμε ότι όσο προχωρούμε σε πολυεπίπε-

δες αρχιτεκτονικές, τόσο λιγότερη είναι η εξάρτηση από κάποιον domain expert.

Στόχος της εκπαίδευσης αυτών των πολυεπίπεδων αρχιτεκτονικών είναι η βελτιστο-

ποίηση των παραμέτρων κάθε επιπέδου, ώστε σταδιακά να συνδυάζονται απλούστερα

χαρακτηριστικά σε πολυπλοκότερα. Με αυτόν τον τρόπο, το μοντέλο μπορεί να μάθει

από τα δεδομένα τις καταλληλότερες αναπαραστάσεις, με ιεραρχικό τρόπο.

Το εύρος εφαρμογών του deep learning την τελευταία δεκαετία είναι πολύ μεγάλο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες, όπως αναγνώριση ομιλίας [29, 64] (και πιο πρόσφα-

τα, αναγνώριση συναισθημάτων μέσω της ομιλίας [65, 66]), αναγνώριση εικόνας [23],

ανίχνευση αντικειμένων [67], ανακάλυψη φαρμάκων [68], ανάλυση γονιδιωματικών δε-

δομένων (λεπτομερές review για τις διάφορες κατηγορίες γονιδιωματικών δεδομένων

στο [69]), κ.α.

2.3.2 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

Η ιστορία των τεχνητών νευρωνικών δικτύων ξεκινά τη δεκαετία του 1940, με

αρχική πρόθεση να προσομοιώσουν τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου, όσον α-

φορά την ικανότητά του να επιλύει προβλήματα ακολουθώντας μια σαφώς καθορισμένη

διαδικασία [60, 71]. Αποτελούνται από τεχνητούς νευρώνες, υψηλής συνδεσιμότητας,

που ενώνουν τις εισόδους με τις επιθυμητές εξόδους. Τα νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύο-

νται επαναληπτικά, μεταβάλλοντας την ισχύ των συνδέσεων μεταξύ των νευρώνων και

μοντελοποιούν ικανοποιητικά μη-γραμμικά συστήματα και συστήματα που ενημερώνο-

νται συχνά με νέα, και ίσως απρόβλεπτα, δεδομένα.



24 2.3. Deep Learning

Σχήμα 2.14: Παραδείγματα εφαρμογών όπου οι τεχνικές του deep learning έχουν πετύχει state-of-
the-art αποτελέσματα (εικόνα από το [70]).
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Σχήμα 2.15: Μοντέλο τεχνητού νευρώνα. Δέχεται εισόδους από εξωτερικές πηγές, κάνει κάποιους

υπολογισμούς και επιστρέφει μια έξοδο.

Τα μοντέλα των τεχνητών νευρωνικών δικτύων που αναφέρονται ως βαθιά, είναι

αυτά που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα κρυφά επίπεδα νευρώνων
1
. ΄Εμπνευση

για αυτές τις αρχιτεκτονικές αποτέλεσε η ανακάλυψη δομών στον, οπτικό φλοιό της

γάτας [73], με απλά και σύνθετα κύτταρα που αντιδρούν σε οπτικά ερεθίσματα όπως ο

προσανατολισμός των ακμών γεωμετρικών σχημάτων
2
. Τέτοιες, πολυεπίπεδες, αρχιτε-

κτονικές
3
δείχθηκε ότι μπορούν να μάθουν οποιαδήποτε συνάρτηση [74, 75], κάτι που

τις έκανε δημοφιλείς τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Ωστόσο, η έλλειψη μεγάλης

κλίμακας δεδομένων εκπαίδευσης (που συχνά οδηγούσε σε προβλήματα overfitting),
οι περιορισμοί σε υπολογιστική ισχύ και άλλες δυσκολίες στην εκπαίδευση τέτοιων αρ-

χιτεκτονικών, οδήγησαν τους ερευνητές σε άλλες μεθόδους κατηγοριοποίησης, όπως

τα Support Vector Machines [41].

Η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για το deep learning την τελευταία δεκαετία [76],

συνέπεσε, όχι τυχαία, με την ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων κατάλληλων για

παράλληλη επεξεργασία, όπως τα GPU clusters και με την εμφάνιση μεγάλης κλίμακας

δεδομένων εκπαίδευσης (όπως το ImageNet [77]). Παράλληλα, στην πορεία των ετών,

αναπτύχθηκαν νέες αρχιτεκτονικές δικτύων [23, 78, 79], αλλά και νέες στρατηγικές

εκπαίδευσης, όπως το dropout [80], το batch normalization [81], η λειτουργία ReLU
[82] κ.α.

2.3.3 Backpropagation

Σε αυτό το σημείο είναι καλό να γίνει ειδική μνεία στον αλγόριθμο οπισθοδιάδοσης

του σφάλματος (Backpropagation), καθώς αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη πίσω

από την ανάπτυξη των multi-layered perceptrons, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, και

1
Δεν υπάρχει ομοφωνία στον αριθμό των κρυφών επιπέδων που πρέπει να έχει ένα δίκτυο για να

θεωρείται ῾῾βαθύ᾿᾿. Στη παρούσα εργασία δεχόμαστε ότι τα ρηχά νευρωνικά δίκτυα έχουν ένα επίπεδο

εισόδου, ένα κρυφό επίπεδο και ένα επίπεδο εξόδου.
2
βλ. Παράγραφο 3.1.
3
Το αποκαλούμενο multi-layered perceptron.
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Σχήμα 2.16: Σχηματική απεικόνιση της δομής και της λειτουργίας ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου.

Κάθε είσοδος επεξεργάζεται με μη-γραμμικό τρόπο από έναν τεχνητό νευρώνα και μεταβιβάζεται στον

επόμενο. Συνήθως, οι ακμές είναι ζυγισμένες, με βάρη που μεταβάλλονται και υποδηλώνουν την ισχύ

της σύνδεσης μεταξύ των δύο νευρώνων (A). Κάθε νευρώνας υπολογίζει ένα ζυγισμένο άθροισμα των

εισόδων του και εφαρμόζει σε αυτό μια συνάρτηση ενεργοποίησης (βλ. Παράγραφο 2.4.2 και 3.1.2)

για να επιστρέψει την έξοδο (B). Τα βάρη μεταξύ των νευρώνων είναι οι παράμετροι που ῾῾μαθαίνει᾿᾿ το

σύστημα για να αναπαραστήσει καλύτερα τα δεδομένα. Ο τρόπος μάθησης είναι η ελαχιστοποίηση μιας

συνάρτησης κόστους, όπως έχει αναφερθεί στην Παράγραφο 2.2.2, η οποία μετρά την απόσταση των

προβλέψεων του δικτύου από τα πραγματικά δεδομένα. Η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης κόστους

υπήρξε ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα στο πεδίο της Μηχανικής Μάθησης, καθώς είναι μια

συνάρτηση με πολλά τοπικά μέγιστα και ελάχιστα (C). Η αποτελεσματική εκπαίδευση των τεχνητών

νευρωνικών δικτύων έγινε εφικτή όταν εφαρμόστηκε η τεχνική της οπισθοδιάδοσης του σφάλματος

(βλ. Παράγραφο 2.3.3), για να υπολογιστεί η κλίση της συνάρτησης κόστους και να χρησιμοποιηθεί

σε αλγορίθμους gradient descent (A, κάτω). Πρώτα υπολογίζεται η διαφορά της πραγματικής από

την προβλεπόμενη έξοδο και στη συνέχεια, αυτή η διαφορά (το σφάλμα) μοιράζεται προς τα πίσω,

ανανεώνοντας τα βάρη του δικτύου προς την κατεύθυνση της πιο απότομης κλίσης. (Εικόνα από το

[72]).
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Σχήμα 2.17: Ιστορική αναδρομή των τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Φαίνονται οι σημαντικότεροι

σταθμοί στην πορεία τους, από την ιδέα του ηλεκτρονικού εγκεφάλου, το 1943, ως την ανάπτυξη του

perceptron με την ικανότητα να ῾῾μαθαίνει᾿᾿ τα βάρη των ακμών του, το 1957, και από το πρόβλημα

της κατηγοριοποίησης των εξόδων της πύλης XOR, το 1969, ως την λύση του με την εμφάνιση του

αλγόριθμου οπισθοδιάδοσης του σφάλματος και του multi-layered perceptron, το 1986. Χρειάστηκε

να περάσουν άλλα 20 χρόνια, για να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τα νευρωνικά δίκτυα με την

ανάπτυξη του deep learning, το 2006.

εξακολουθεί να είναι ο βασικός τρόπος βελτιστοποίησης των εσωτερικών παραμέτρων

των μοντέλων του deep learning.

΄Εχει αναφερθεί προηγουμένως ότι οι πολυεπίπεδες αρχιτεκτονικές μπορούν να εκ-

παιδευτούν αποτελεσματικά με τον αλγόριθμο σταδιακής καθόδου (gradient descent)
και ιδιαίτερα με τη στοχαστική του μορφή (stochastic gradient descent). Βασική διαδι-

κασία, εδώ, είναι ο αποδοτικός υπολογισμός των μερικών παραγώγων της συνάρτησης

κόστους ως προς τα βάρη, σε κάθε νευρώνα, κάθε επιπέδου
1
. Ο τρόπος με τον οποίο

γίνεται αυτό, ο αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης του σφάλματος, εμφανίστηκε αρχικά

τη δεκαετία του 1970 [83], αλλά η σημαντικότητά του δεν εκτιμήθηκε ως τα μέσα της

δεκαετίας του 1980 [48, 84], όταν δείχτηκε ότι αυξάνει την απόδοση των τεχνητών

νευρωνικών δικτύων, κάνοντας δυνατή την επίλυση άλυτων, ως τότε, προβλημάτων.

Με πολύ απλά λόγια, ο αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης του σφάλματος κάνει αυτό α-

κριβώς που λέει το όνομά του : παίρνει το συνολικό σφάλμα που συσσωρεύτηκε στην

έξοδο του δικτύου και το διαμοιράζει προς τα πίσω, σε κάθε επίπεδο, ενημερώνοντας

έτσι τα βάρη των νευρώνων ώστε το ολικό σφάλμα να είναι μικρότερο στην επόμενη

επανάληψη. Ουσιαστικά, αλλάζοντας τα βάρη επηρεάζει τη συνάρτηση κόστους. Τα

βήματα που ακολουθεί ο αλγόριθμος είναι τα εξής (Εικόνα 2.18):

1. Είσοδος : εφαρμόζεται η συνάρτηση ενεργοποίησης στα δεδομένα της εισόδου.

2. Τροφοδότηση προς τα εμπρός : υπολογίζονται οι έξοδοι κάθε επιπέδου.

3. Σφάλμα εξόδου : υπολογίζεται το συνολικό σφάλμα.

1
Βλ. Παράγραφο 2.2.2.
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4. Οπισθοδιάδοση : το σφάλμα μοιράζεται στα προηγούμενα επίπεδα, υπολογίζο-

ντας τις μερικές παραγώγους του σφάλματος ως προς τα βάρη.

5. ΄Εξοδος : στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης κόστους (gradient).

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται σε κάθε εποχή εκπαίδευσης, έως ότου υπάρξει

σύγκλιση.

Σχήμα 2.18: Βήματα του αλγορίθμου οπισθοδιάδοσης του σφάλματος.

Σχήμα 2.19: Απλό παράδειγμα οπισθοδιάδοσης του σφάλματος. Με πράσινο χρώμα είναι οι τιμές που

προκύπτουν από την ενεργοποίηση των νευρώνων και τροφοδοτούνται προς τα εμπρός. Με κόκκινο

χρώμα είναι οι μερικές παράγωγοι (gradients) του σφάλματος ως προς τα βάρη, οι οποίες υπολογίζονται

αναδρομικά από την έξοδο προς τις εισόδους [61].

Από τα προηγούμενα γίνεται φανερό ότι η κλίση του σφάλματος (δηλαδή, η μερική

παράγωγος ως προς το βάρος του εκάστοτε νευρώνα) μας υποδεικνύει την κατεύθυνση



2.3. Deep Learning 29

Σχήμα 2.20: Σχηματική αναπαράσταση της προς τα εμπρός τροφοδότησης και της οπισθοδιάδοσης,

για ένα νευρώνα. Ο υπολογισμός των μερικών παραγώγων είναι μια τοπική διαδικασία, που αποκτά

συνολική σημασία για το δίκτυο μέσω της οπισθοδιάδοσης. Είναι σαν να συνεργάζονται οι νευρώνες

για να προσαρμόσουν ατομικά τα βάρη τους προς το ῾῾κοινό συμφέρον᾿᾿ της ελαχιστοποίησης του

συνολικού σφάλματος.

Σχήμα 2.21: Σχηματική αναπαράσταση του υπολογισμού των μερικών παραγώγων με backpropagation
και εφαρμογή του κανόνα της αλυσίδας [85].
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και το μέγεθος της αλλαγής που πρέπει να επέλθει στο βάρος ενός συγκεκριμένου

νευρώνα
1
για να μικρύνει το συνολικό σφάλμα. Αναφέρθηκαν προηγουμένως δυσκολίες

στην εκπαίδευση πολυεπίπεδων αρχιτεκτονικών
2
. Μια από αυτές είχε να κάνει με τη

διαδικασία του backpropagation και με το γεγονός ότι παρατηρήθηκε να αυξάνεται ή

να μικραίνει υπερβολικά η κλίση του σφάλματος κατά την οπισθοδιάδοση
3
, οδηγώντας

σε πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές, αντίστοιχα, αλλαγές στα βάρη των νευρώνων [86] και,

κατά συνέπεια, σε ένα αρκετά ασταθές δίκτυο, το οποίο καταλήγει να μην μπορεί να

εκπαιδευτεί αποτελεσματικά ή και καθόλου, σε ορισμένες περιπτώσεις [12].

Αρκετές μέθοδοι έχουν προταθεί για την επίλυση (ή την παράκαμψη) του συγκε-

κριμένου προβλήματος. Κάποιες περιλαμβάνουν αλλαγές στη δομή του δικτύου, όπως

λιγότερα κρυφά επίπεδα ή μικρότερο μέγεθος batch, ή ακόμα πιο δραστικές αλλαγές

όπως υιοθέτηση άλλου τύπου αρχιτεκτονικής που δεν επηρεάζεται από τη συσσώρευση

του σφάλματος, όπως τα Deep Belief Networks [87] και τα Long Short-Term Mem-
ory networks [88] (βλ. και επόμενη Παράγραφο 2.3.4). Το πρόβλημα παρακάμπτε-

ται, επίπης, με τη χρήση των πιο σύγχρονων GPU’s και την υπολογιστική ισχύ που

προσφέρουν. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος, όμως,

φαίνεται πως είναι η χρήση της συνάρτησης ενεργοποίησης ReLU [82], σε συνδυασμό

με κάποια τεχνική κανονικοποίησης των βαρών [89].

2.3.4 Διάφορες Δομές Νευρωνικών Δικτύων

Μια προσπάθεια απαρίθμησης των διαφορετικών δομών τεχνητών νευρωνικών δι-

κτύων που έχουν εμφανιστεί και λεπτομερούς περιγραφής του τρόπου λειτουργίας τους

θα απαιτούσε μια ξεχωριστή εργασία. Στην παρούσα παράγραφο θα αρκεστούμε σε μια

συνοπτική αναφορά, με χρονολογική σειρά, των κυριότερων αρχιτεκτονικών, από τα

perceptrons ως τα Convolutional Networks και κάποιων πιο πρόσφατων παραλλαγών.

Το Perceptron [90] είναι το απλούστερο είδος εμπροσθοτροφοδοτούμενου νευρωνι-

κού δικτύου. Είναι ένας γραμμικός κατηγοριοποιητής : οι διαθέσιμες είσοδοι πολλαπλα-

σιάζονται με τα βάρη τους, τα γινόμενα προστίθενται και στο ζυγισμένο άθροισμα που

προκύπτει εφαρμόζεται μια συνάρτηση ενεργοποίησης. Το αποτέλεσμα της διαδικα-

σίας είναι η αντιστοίχιση του δείγματος εισόδου σε μια από δύο κλάσεις
4
. Η έμπνευση

για το Perceptron προήλθε από τον βιολογικό εγκέφαλο και, πιο συγκεκριμένα, από

την προσπάθεια να κατανοηθούν οι λειτουργίες της αντίληψης, της αποθήκευσης και

ανάκλησης πληροφορίας και η επιρροή τους στη συμπεριφορά του οργανισμού. Η ση-

μασία του για τον τομέα των τεχνητών νευρωνικών δικτύων έγκειται στο γεγονός ότι

αποτελεί το βασικό συστατικό από το οποίο κατασκευάζονται πολυπλοκότερα δίκτυα.

΄Αλλο ένα βιολογικά εμπνευσμένο δίκτυο είναι το Δίκτυο Hopfield, το οποίο προ-

σπαθεί να μοντελοποιήσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μεμονωμένων στοιχείων ενός

συστήματος [91]. Το χαρακτηριστικό της δομής του είναι ότι κάθε νευρώνας συνδέε-

ται με όλους τους άλλους νευρώνες. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάθε νευρώνας μπορεί να

1
Δηλαδή, αν πρέπει να μικρύνει ή να μεγαλώσει και κατά πόσο.
2
βλ. Παράγραφο 2.3.2
3
Γνωστό και ως Fundamental Problem of Deep Learning.
4
Για το λόγο αυτό, ονομάζεται και δυαδικός κατηγοριοποιητής.
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λειτουργήσει ως είσοδος, ως κρυφό επίπεδο ή ώς έξοδος, ανάλογα με τη φάση εκπα-

ίδευσης. Το χαρακτηριστικό της λειτουργίας του είναι ότι συγκλίνει στην κατάσταση

που μοιάζει περισσότερο με το δείγμα της εισόδου του
1
.

Το Δίκτυο Kohonen [92] διαφέρει από τα νευρωνικά δίκτυα καθώς χρησιμοποιεί

ανταγωνιστική μάθηση και όχι κάποια στρατηγική ελαχιστοποίησης του σφάλματος

(όπως ο αλγόριθμος backpropagation). Παρόλα αυτά, το αναφέρουμε καθώς είναι κι

αυτό εμπνευσμένο από τη βιολογία. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι βασίζεται στην

τοπολογία του για να κάνει μη επιβλεπόμενη κατηγοριοποίηση. Με λίγα λόγια, αφού

παρουσιαστεί η είσοδος, αξιολογούνται οι νευρώνες βάσει ομοιότητας και αυτοί που

μοιάζουν με την είσοδο πιο πολύ προσαρμόζονται ώστε να της μοιάσουν ακόμα περισ-

σότερο
2
, παρασύροντας στην πορεία και τους γειτονικούς τους νευρώνες, μειώνοντας,

με αυτόν τον τρόπο, το σφάλμα σε κάθε επανάληψη.

Παρόμοιο με το Δίκτυο Hopfield είναι το δίκτυο Boltzmann Machine [93]. Η βασική

διαφορά τους είναι ότι κάποιοι νευρώνες λειτουργούν ως είσοδοι και κάποιοι ως κρυφό

επίπεδο. Μετά από έναν πλήρη κύκλο εκπαίδευσης (με backpropagation ή με αλυσίδες

Markov3, οι νευρώνες–είσοδοι μετατρέπονται σε εξόδους του δικτύου.

Τα δίκτυα Restricted Boltzmann Machines [94] είναι παραλλαγές των Boltz-
mann Machines με περιορισμούς στις συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων. Πλέον δεν

επιτρέπονται συνδέσεις μεταξύ νευρώνων του ίδιου επιπέδου, κάτι που κάνει πιο εύχρη-

στο το δίκτυο.

Τα δίκτυα Autoencoders [95] έχουν μια ιδιαιτερότητα στη δομή που τους επιτρέπει

να συμπιέζουν (χωρίς επίβλεψη) την πληροφορία : τα επίπεδα εισόδου και εξόδου είναι

πάντα μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα μεσαία επίπεδα. Στόχος τους είναι να μαθα-

ίνουν αναπαραστάσεις των δεδομένων σε λιγότερες διαστάσεις, γεγονός που τα κάνει

χρήσιμα συστατικά σε πολυεπίπεδες αρχιτεκτονικές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα δια-

στατικότητας.

Αν στα συνηθισμένα νευρωνικά δίκτυα προσθέσουμε την παράμετρο του χρόνου, οδη-

γούμαστε στην κατηγορία των Επαναλαμβανόμενων Νευρωνικών Δικτύων (Recurrent

Neural Networks) [96]. Σε αυτά τα δίκτυα, η πληροφορία που φτάνει σε κάθε νευ-

ρώνα δεν προέρχεται μόνο από το προηγούμενο επίπεδο, αλλά και από τον ίδιο νευρώνα

σε μια προηγούμενη χρονική στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι η σειρά με την οποία εισάγο-

νται τα δεδομένα έχει μεγάλη σημασία, αλλά και ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στο να

μη χάνεται πληροφορία στο χρόνο
4
.

Μια απόπειρα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της απώλειας πληροφορίας που αναφέρ-

θηκε προηγουμένως για τα Recurrent Neural Networks είναι η ανάπτυξη των δικτύων

Long/Short Term Memory [88]. Εδώ, κάθε νευρώνας έχει την ικανότητα να ελέγξει

1
Για το λόγο αυτό, τέτοια δίκτυα λέγεται πως εμφανίζουν συσχετιστική μνήμη.
2
Αναφέρεται συχνά ως αυτοοργανούμενο (self-organizing map).
3
Σε αυτή την περίπτωση το δίκτυο γίνεται στοχαστικό.
4
Σε αντιστοιχία με τις πολύ βαθιές δομές, οι οποίες κινδυνεύουν να χάσουν πληροφορία λόγω του

βάθους τους (βλ. Παραγραφο 2.3.3).
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τη ροή της πληροφορίας που περνάει από αυτόν και να επιτρέψει να περάσει στο επόμενο

επίπεδο ή να ῾῾ξεχαστεί᾿᾿.

Για τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα [7] θα μιλήσουμε με λεπτομέρεια στην

Παράγραφο 2.4. Προς το παρόν, αναφέρουμε μόνο ότι είναι ίσως τα δημοφιλέστερα

νευρωνικά δίκτυα στον τομέα του deep learning και έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης

στην αναβίωση του ερευνητικού ενδιαφέροντος για τα νευρωνικά δίκτυα.

Τα Deep Belief Networks είναι αρχιτεκτονικές που στοιβάζουν μικρότερα δίκτυα

(όπως τα Restricted Boltzmann Machines ή κάποιες παραλλαγές των Autoencoders)
καθένα από τα οποία είναι υπεύθυνο να ῾῾μάθει᾿᾿ το αμέσως προηγούμενό του [87].

Η συγκεκριμένη τεχνική ονομάζεται άπληστη εκπαίδευση γιατί χρησιμοποιεί τοπικά

βέλτιστες λύσεις για να φτάσει σε μια ολικά αξιοπρεπή, αλλά μη–βέλτιστη, λύση.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική νευρωνικών δικτύων είναι τα Generative

Adversarial Networks [97]. Στην ουσία αποτελούνται από δύο υποδίκτυα : το πρώτο

πρέπει να παράξει δεδομένα και το δεύτερο να τα αξιολογήσει. Τα δύο υποδίκτυα δρουν

ανταγωνιστικά και ταυτόχρονα ῾῾μαθαίνει᾿᾿ το ένα από το άλλο. Το δεύτερο υποδίκτυο

πρέπει να μάθει να κατηγοριοποιεί αποτελεσματικά τα δεδομένα που δέχεται, ενώ το

πρώτο πρέπει να μάθει να παράγει λιγότερο προβλέψιμα δεδομένα. Φυσικά, πρέπει να

επιτευχθεί ένα είδος ισορροπίας, τα δύο υποδίκτυα πρέπει να μαθαίνουν εξίσου καλά.

Αν ένα από τα υποδίκτυα γίνει πολύ καλύτερο από το άλλο, το συνολικό δίκτυο δεν θα

συγκλίνει ποτέ, κάτι που κάνει τη διαδικασία εκπαίδευσης αυτών των δικτύων εξαιρετικά

δύσκολη.

Σε μια προσπάθεια επέκτασης των δυνατοτήτων των νευρωνικών δικτύων, οι ερευ-

νητές επιχειρούν να τους δώσουν τις ιδιότητες μιας Οικουμενικής Μηχανής Turing,

δηλαδή την ικανότητα να διαβάζουν και να γράφουν σε μια θέση μνήμης, αλλά και

να αλλάζουν κατάσταση ως συνέπεια αυτών που διαβάζουν. Το αποτέλεσμα είναι τα

Neural Turing Machines : τεχνητά νευρωνικά δίκτυα που μπορούν να διαβάζουν και

να γράφουν σε μια εξωτερική μνήμη, διευθυνσιοδοτούμενη βάσει περιεχομένου [98].

Το πεδίο του Deep Learning βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικής ερευνητικής δρα-

στηριότητας. Συνεχώς δημοσιεύονται νέες δομές νευρωνικών δικτύων που, είτε βελτι-

ώνουν προηγούμενες, είτε ανοίγουν νέες κατευθύνσεις προς διαφορετικές εφαρμογές.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποιες πρόσφατες, ενδιαφέρουσες, δημοσιεύσεις, με την υ-

ποσημείωση ότι η λίστα μπορεί να ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση :

• Deep Convolutional Inverse Graphics Networks [99] : δομή παρόμοια με

τους Autoencoders, μοντελοποιούν τα χαρακτηριστικά που μαθαίνουν ως πιθα-

νότητες.

• Region Proposal Networks [67] : μια από τις πιο σημαντικές δομές για ανα-

γνώριση αντικειμένων.

• Dynamically Expandable Networks [100] : φιλοδοξεί να προσαρμόζεται σε

ποικιλία εργασιών, εφαρμόζοντας, κατά μια έννοια, ένα είδος δια βίου μάθησης.
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• Wasserstein Auto-Encoders [101] : μια απλούστερη στη δομή, αλλά πιο στα-

θερή, παραλλαγή των variational autoencoders.

• Spherical Convolutional Networks [102] : χρησιμοποιούν Fast Fourier Trans-
form για να επεκτείνουν την χρησιμοποίηση των Convolutional Networks σε 3D
αντικείμενα.

2.3.5 Εφαρμογές στη Βιολογία και την Ιατρική

΄Ολες οι παραπάνω δομές νευρωνικών δικτύων, σε λιγότερο ή περισσότερο βαθ-

μό, χρησιμοποιούνται στη Βιολογία και την Ιατρική για προβλήματα που υπάγονται

κυρίως στις κατηγορίες της επεξεργασίας ομικών δεδομένων, της βιοϊατρικής

απεικόνισης και της επεξεργασίας βιοϊατρικών σημάτων [104]. Παρακάτω φα-

ίνονται κάποιες από τις δυνατές εφαρμογές τους, με ενδεικτική βιβλιογραφία και παρα-

δείγματα δεδομένων εισόδου :

1. Omics : Αξιοποιώντας δεδομένα αλληλούχησης (DNA–seq, RNA–seq, ChIP–
seq), δεδομένα γονιδιακής έκφρασης από μικροσυστοιχίες και άλλα γονιδιωματικά

χαρακτηριστικά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για :

(α) Πρόβλεψη της δομής πρωτεϊνών [105] (ιδιότητες της δομής, ποιοτική αξιο-

λόγηση δομικών μοντέλων κ.α.).

(β) Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης [106] (σημεία διαχωρισμού εσονίων–εξονίων,

πρόσδεση πρωτεϊνών σε τμήματα ακολουθιών κ.α.).

(γ) Κατηγοριοποίηση πρωτεϊνών [107] (οικογένειες, κυτταρική θέση κ.α.).

(δ) Κατηγοριοποίηση ανωμαλιών [108, 109] (κυρίως σχετικά με τον καρκίνο).

2. Βιοϊατρική Απεικόνιση : Η πληθώρα αρχείων εικόνας που παράγονται από

διάφορες ιατρικές μεθοδολογίες (π.χ. MRI, PET, ακτινογραφίες κ.α.) μπορεί να

χρησιμοποιηθεί σε τεχνικές deep learning για :

(α) Κατηγοριοποίηση ανωμαλιών [110, 111] (μοτίβα γονιδιακής έκφρασης, καρ-

κίνος, αλτσχάιμερ, σχιζοφρένεια κ.α.).

(β) Τμηματοποίηση [112] (δομικά στοιχεία κυττάρων ή νευρώνων, χαρτογράφη-

ση αγγείων, όγκοι κ.α.).

(γ) Αναγνώριση αντικειμένων [28] (κυτταρικοί πυρήνες, ανατομικά στοιχεία

κ.α.).

(δ) Αποκωδικοποίηση εγκεφαλικών σημάτων [113] (σχετικά με τη συμπεριφο-

ρά).

3. Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων : Χρησιμοποιώντας δεδομένα κυρίως από

εγκεφαλογραφήματα, μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα μέσω :

(α) Αποκωδικοποίηση εγκεφαλικών σημάτων [114] (σχετικά με τη συμπεριφορά

ή με τη συναισθηματική κατάσταση).

(β) Κατηγοριοποίηση ανωμαλιών [115] (σχετικά με ασθένειες όπως το αλτσχάι-

μερ ή η επιληψία, μελέτη ύπνου, κ.α.).
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Σχήμα 2.22: Ενδεικτικές αρχιτεκτονικές τεχνητών νευρωνικών δικτύων [103]. Παρατηρώντας τις

δομές των κυριότερων νευρωνικών δικτύων, μπορούμε να δούμε ευκολότερα τις ομοιότητες μεταξύ

τους.
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2.4 Convolutional Neural Networks

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα (Convo-

lutional Neural Networks1) [7]. Στις επόμενες παραγράφους θα αναφερθεί η ιδέα

πίσω από τη χρησιμοποίησή τους, η γενική δομή τους. τα βασικά συστατικά στοιχεία

τους, οι εφαρμογές και οι επιδόσεις τους.

2.4.1 ΄Εμπνευση

΄Εχουμε ήδη αναφέρει ότι τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα έχουν βιολογική έμπνευση

[60, 71] (βλ. Παράγραφο 2.3.2). Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και τα Συνελικτικά Νευρω-

νικά Δίκτυα, καθώς η αρχιτεκτονική τους είναι βαθιά επηρεασμένη από τις διαδικασίες

που συμβαίνουν στον οπτικό φλοιό των θηλαστικών [73].

Το πρώτο Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως Συνε-

λικτικό είναι το Neocognitron του Kunihiko Fukushima [116, 117], το οποίο βασίζεται

σε τοπικές συνδέσεις και στην εναλλαγή επιπέδων μη–γραμμικότητας και υποδειγμα-

τοληψίας (βλέπε και Παράγραφο 2.4.2) για να προσομοιάσει κατά κάποιο τρόπο τη

διαδικασία που λαμβάνει χώρα στον οπτικό φλοιό
2
(Εικόνα 2.23).

Σχήμα 2.23: Αναπαράσταση της δομής του Neocognitron. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά αποτελείται από

μια σειρά k επιπέδων, όπου εναλλάσονται απλά (Usl) και σύνθετα (Ucl) ῾῾κύτταρα᾿᾿.

Το Neocognitron μοιάζει δομικά με το ConvNet, με μια σημαντική διαφορά : χρη-

σιμοποιεί Μη–Επιβλεπόμενη Μάθηση. Δεν χρειάζεται προσημασμένα δεδομένα για να

εκπαιδευτεί, καθώς η διαδικασία της εκπαίδευσης γίνεται σε δύο βήματα :

1. Κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα παράδειγμα στην είσοδο, επιλέγονται οι απλοί

νευρώνες που ανταποκρίνονται με μέγιστο τρόπο.

1
Στο εξής, για λόγους συντομίας, θα αναφέρονται ως ConvNets.
2
Βλ. Παράγραφο 3.1.1, για την εναλλαγή επιπέδων απλών (μη–γραμμικών) και σύνθετων κυτ-

τάρων (pooling) στον οπτικό φλοιό των θηλαστικών.
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2. Οι συνδέσεις μεταξύ της εισόδου και των συγκεκριμένων νευρώνων ενισχύονται

κάθε φορά που ανταποκρίνονται σε παρόμοια είσοδο.

Με αυτόν τον τρόπο, οι νευρώνες του Neocognitron αυτοοργανώνονται σε ομάδες που

ανταποκρίνονται σε διάφορους τύπους εισόδου [118].

Κατά τη διάρκεια των ετών που ακολούθησαν, τα ConvNets είχαν ορισμένες επιτυχείς

εφαρμογές, κυρίως στην αναγνώριση αντικειμένων σε εικόνες, αλλά σε γενικές γραμμές

βρίσκονταν στο περιθώριο μέχρι το 2012 (βλ. Παράγραφο 2.4.3), όταν το δίκτυο

AlexNet [23] πέτυχε να μειώσει το σφάλμα κατηγοριοποίησης σχεδόν στο μισό, χάρη

στα παρακάτω στοιχεία :

• Την αποτελεσματική χρήση των GPUs.

• Τη συνάρτηση ενεργοποίησης ReLU [82] (βλ. Παράγραφο 2.4.2).

• Την καινοτόμα τεχνική κανονικοποίησης dropout [80].

• Τεχνικές data augmentation (βλ. Παράγραφο 4.1.1) μέσω παραλλαγών στα ήδη

υπάρχοντα δεδομένα

Στις μέρες μας, η πρόοδος στο υλικό, το λογισμικό, καθώς και η παραλληλοποίηση

των αλγορίθμων εκπαίδευσης οδηγούν σε όλο και πολυπλοκότερες δομές νευρωνικών

δικτύων με αυξανόμενες επιδόσεις [17]. Το γεγονός αυτό έχει κάνει το πεδίο των

ConvNets να αναπτύσσεται ραγδαία τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο

της αγοράς.

2.4.2 Γενική Δομή Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων

Πίσω από τη δομή και το σχεδιασμό ενός Συνελικτικού Νευρωνικού Δικτύου βρίσκο-

νται κάποιες ιδέες–κλειδιά που εκμεταλλεύονται τις ιδιαιτερότητες των δεδομένων και

συμβάλλουν στην επιτυχία του δικτύου [17] :

• Τοπικές συνδέσεις : ΄Οπως θα φανεί παρακάτω, το βασικό συστατικό ενός

ConvNet είναι η πράξη της συνέλιξης, η οποία δεν κάνει τίποτα παραπάνω από

το να φιλτράρει τα εισερχόμενα δεδομένα σε τοπικό επίπεδο
1
και να επιστρέφει

το άθροισμά τους (local weighted sum). Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα

να συσχετίζονται παραδείγματα που βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο, όπως

για παράδειγμα τα pixels σε μια περιοχή μιας εικόνας ή οι λέξεις σε μια φράση

ενός κειμένου. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλύπτονται ευκολότερα τα μοτίβα που

κρύβονται στα δεδομένα.

• Κοινά βάρη : Το φιλτράρισμα που αναφέρθηκε προηγουμένως γίνεται μέσω μιας

ομάδας βαρών, η οποια είναι κοινή για κάθε περιοχή των δεδομένων, με αποτέλε-

σμα η αναγνώριση των μοτίβων να γίνεται ανεξαρτήτως της τοποθεσίας τους.

Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, για παράδειγμα, στην αναγνώριση αντικειμένων σε μια

εικόνα, καθώς η επιτυχία του δικτύου δεν εξαρτάται από τη θέση που εμφανίζεται

το αντικείμενο μέσα στην εικόνα.

1
Δηλαδή, σε γειτονικές θέσεις του μητρώου με τα δεδομένα εισόδου.
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• Pooling : Μέσω της συγκεκριμένης πράξης (που αποτελεί, στην ουσία, μια δια-

δικασία υποδειγματοληψίας, όπως θα φανεί παρακάτω), το δίκτυο αποκτά αντοχή

σε μετασχηματισμούς των δεδομένων, συγχωνεύοντας παρόμοια χαρακτηριστι-

κά. ΄Ετσι, μπορεί να αναγνωρίζει μοτίβα ακόμα κι αν παρουσιάζονται ελαφρώς

διαφορετικά κάποιες φορές.

• Πολλά επίπεδα : Η χρήση μεγάλου αριθμού επιπέδων συνέλιξης και pooling
επιτρέπει την ιεραρχική αναγνώριση πολύπλοκων μοτίβων που προκύπτουν από

τη σύνθεση απλούστερων.

΄Ενα τυπικό ConvNet αποτελείται από τρία βασικά συστατικά (βλέπε Εικόνα 2.24 [119]):

• Επίπεδα συνέλιξης (convolutional layers).

• Επίπεδα κανονικοποίησης (normalization layers).

• Επίπεδα συγκέντρωσης (pooling ή subsampling layers).

Σχήμα 2.24: Αναπαράσταση της δομής ενός τυπικού Συνελικτικού Νευρωνικού Δικτύου.

Το επίπεδο της συνέλιξης είναι ίσως το σημαντικότερο δομικό στοιχείο ενός Con-
vNet. Η πράξη της συνέλιξης είναι ένας γραμμικός συνδυασμός των βαρών του ε-

κάστοτε νευρώνα με τις τιμές εισόδου. Διαφορετικές επιλογές βαρών αποκαλύπτουν

διαφορετικές πτυχές των δεδομένων εισόδου, επομένως είναι ζωτικής σημασίας η σω-

στή επιλογή των βαρών για να προκύψει η καταλληλότερη πληροφορία στην έξοδο του

νευρώνα [118]. Μπορούμε να περιγράψουμε τη διαδικασία με τα παρακάτω βήματα :

1. Είσοδος : ΄Ενα τμήμα των δεδομένων εισόδου, με τη μορφή μητρώου με τιμές

χαρακτηριστικών (feature maps), εισέρχεται στο συγκεκριμένο επίπεδο για να

αποτελέσει το υλικό με το οποίο θα εκπαιδευτεί το δικτύο.

2. Πυρήνες (kernels) : Αν υποθέσουμε ότι εισήλθαν στο δίκτυο m feature maps,
αυτά χρησιμοποιούνται για να προσαρμοστούν τα βάρη των πυρήνων μέσω συ-

νέλιξης, όπως φαίνεται στην Εξίσωση 2.8. Το αποτέλεσμα είναι το φιλτράρισμα
1

των δεδομένων εισόδου.

1
Το μέγεθος του φίλτρου είναι ίσο με πλάτος επί ύψος επί βάθος, όπου το πλάτος και το

ύψος είναι υπερπαράμετροι που αποφασίζει ο χρήστης, ενώ το βάθος είναι ο αριθμός των feature
maps. Αναφέρεται συχνά και ως υποδεκτικό πεδίο (receptive field) του κάθε νευρώνα.
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3. Συνάρτηση ενεργοποίησης (activation function) : Είναι το πρώτο στάδιο εισα-

γωγής μη–γραμμικότητας στο δίκτυο, με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσμα-

τικότερη εκπαίδευσή του. Στον Πίνακα 2.3 φαίνονται οι κυριότερες συναρτήσεις

ενεργοποίησης
1
που χρησιμοποιούνται στα ConvNets.

΄Ονομα Τύπος

linear f(x) = x

step f(x) =

{
0 if x < 0

1 if x ≥ 0

tanh f(x) = tanh(x)

sigmoid f(x) =
1

1 + e−x

softmax fi(x) =
exi∑J
j=1 e

xj
, i = 1, ..., J

softplus [120] f(x) = ln(1 + ex)

softsign [121] f(x) =
x

1 + |x|

ReLU [82] f(x) =

{
0 if x < 0

x if x ≥ 0

Πίνακας 2.3: Βασικές συναρτήσεις ενεργοποίησης για Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα. Ιδιαίτερη ση-

μασία έχουν οι παράγωγοι των παραπάνω συναρτήσεων, καθώς μας πληροφορούν για την κατεύθυνση

και το μέγεθος της αλλαγής που πρέπει να επέλθει ώστε να εκπαιδευτεί σωστά ο αλγόριθμος (βλέπε

Εικόνα 2.26).

4. ΄Εξοδος : Στο τέλος της διαδικασίας, εξέρχονται n feature maps, τα οποία θα

χρησιμεύσουν ως είσοδος στο επόμενο επίπεδο του δικτύου (Εικόνα 2.25).

΄Ονομα Τύπος

Leaky ReLU [122] f(x) =

{
αx if x < 0

x if x ≥ 0
, α = 0.01

Parametric ReLU [123] f(x) =

{
αx if x < 0

x if x ≥ 0

ELU (Exponential) [124] f(x) =

{
α(ex − 1) if x < 0

x if x ≥ 0

SELU (Scaled Exponential) [125] f(x) = λ

{
α(ex − 1) if x < 0

x if x ≥ 0

λ = 1.0507 and α = 1.67326

Πίνακας 2.4: Παραλλαγές της συνάρτησης ReLU.

1
Στην Παράγραφο 2.3.3 αναφέρθηκε το fundamental problem of Deep Learning ή αλλιώς

πρόβλημα των vanishing gradients. Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι ο λόγος που η συχνότερα

χρησιμοποιούμενη συνάρτηση ενεργοποίησης στα ConvNets είναι η ReLU ή οι παραλλαγές της (βλ.

Πίνακα 2.4).



2.4. Convolutional Neural Networks 39

Σχήμα 2.25: Αναπαράσταση ενός επιπέδου συνέλιξης σε έγχρωμη εικόνα μεγέθους w × h. Εφαρ-

μόζονται n φίλτρα μεγέθους k × k × 3 με βήμα s = 1 [126].

Σχήμα 2.26: Παράγωγοι των πιο κοινών συναρτήσεων ενεργοποίησης. ΄Οταν η κλίση της καμπύλης

είναι μεγάλη σε ένα σημείο, τότε απαιτείται μικρή μεταβολή στις τιμές εισόδου για να επέλθει μεγάλη

διαφοροποίηση στιις τιμές εξόδου. Εφόσον αυτή η μεταβολή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ο

αλγόριθμος μαθαίνει πιο γρήγορα.
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Ο μαθηματικός τύπος της συνέλιξης φαίνεται παρακάτω :

xi = f(
∑
m

xi−1 ∗ ki + bi) (2.8)

όπου xi είναι η έξοδος του τρέχοντος επιπέδου, xi−1 είναι η έξοδος του προηγούμενου

επιπέδου (άρα η είσοδος του τρέχοντος), ki είναι τα φίλτρα που εφαρμόζονται και bi
είναι τα biases που προστίθενται (προαιρετικά). Οι υπερπαράμετροι του δικτύου που

σχετίζονται με το επίπεδο της συνέλιξης είναι :

(α) Ο αριθμός των πυρήνων (φίλτρων) : n ∈ N ≥ 1.

(β) Το μέγεθος των φίλτρων : kw, kh ∈ N ≥ 1 (πλάτος και ύψος).

(γ) Η συνάρτηση ενεργοποίησης.

(δ) Το βήμα : s ∈ N ≥ 1 : ΄Οταν είναι ίσο με 1, τα φίλτρα μετακινούνται σε διπλανά

παραδείγματα. Διαφορετικά, προσπερνούν τον αντίστοιχο αριθμό παραδειγμάτων,

με αποτέλεσμα να προκύπτει έξοδος μικρότερου μεγέθους
1
.

΄Ολα τα παραπάνω, εκτός από τη μαθηματική και θεωρητική προσέγγιση, έχουν και μια

βιολογική εξήγηση
2
, καθώς η ιδέα της πράξης της συνέλιξης προήλθε από βιολογικές

διαδικασίες που συμβαίνουν στον οπτικό φλοιό των θηλαστικών [73].

΄Αλλος ένας τρόπος εισαγωγής μη–γραμμικότητας στο μοντέλο είναι η κανονικοποίηση.

΄Εχει δειχθεί ότι η χρήση μεθόδων κανονικοποίησης μειώνει την ευαισθησία του μο-

ντέλου σε μικρές παραλλαγές της εισόδου, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ικανότη-

τα γενίκευσης του δικτύου [23, 127]. Στην Εικόνα 2.27 φαίνεται ένα τυπικό παράδειγμα

εξόδων ενός δικτύου, με ή χωρίς χρήση κανονικοποίησης.

Σχήμα 2.27: Επίδραση κανονικοποίησης στην έξοδο νευρώνων [81]. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευ-

σης, η κατανομή των βαρών και των εξόδων του δικτύου μπορεί να διαφέρει σημαντικά από επανάληψη

σε επανάληψη, οδηγώντας το δίκτυο σε αστάθεια και στην ανάγκη μικρότερου learning rate. Η χρήση

μεθόδων κανονικοποίησης εξομαλύνει τις αποκλίσεις, επιταχύνοντας τη διαδικασία της εκπαίδευσης

και πετυχαίνοντας καλύτερη γενίκευση.

1
΄Ενας τρόπος για να διατηρηθεί το ίδιο μέγεθος στην είσοδο και την έξοδο του νευρώνα είναι η

χρήση zero padding, δηλαδή η πρόσθεση μηδενικών στα άκρα της εισόδου.
2
Αναφέρεται στην Παράγραφο 3.1.1.



2.4. Convolutional Neural Networks 41

Οι βασικές μέθοδοι κανονικοποίησης, όσον αφορά τα ConvNets, είναι οι εξής :

• Local Response Normalization [23] : ΄Οπως φαίνεται και από το όνομά της,

αυτή η μέθοδος δρα τοπικά με σκοπό να ανιχνεύσει νευρώνες με μεγάλες τιμές

εξόδου και να ενισχύσει την επίδρασή τους στο δίκτυο, κρατώντας χαμηλά τις

τιμές εξόδου των γειτονικών νευρώνων. Ουσιαστικά, ανιχνεύει τοπικά μέγιστα

στο δίκτυο και ενισχύει την αντίθεση.

• Batch Normalization [81] : Η συγκεκριμένη μέθοδος κανονικοποιεί τις ε-

ξόδους του προηγούμενου επιπέδου, αφαιρώντας τη μέση τιμή και διαιρώντας με

την τυπική απόκλιση της ομάδας των δεδομένων που εκπαιδεύονται κάθε στιγμή
1
,

με αποτέλεσμα τα δεδομένα να έχουν μηδενική μέση τιμή και μοναδιαία διασπορά.

Το γεγονός αυτό προκαλεί τη γρηγορότερη σύγκλιση του αλγορίθμου εκπαίδευ-

σης. Στην Εικόνα 2.28 φαίνονται τα βήματα του αλγόριθμου που εκτελεί το

batch normalization. Πρακτικά, μπορούμε να συνοψίσουμε τη δράση του σε δύο

βήματα :

1. Ανεξάρτητη κανονικοποίηση κάθε χαρακτηριστικού μιας ομάδας, σύμφωνα

με τον τύπο που φαίνεται στην Εικόνα 2.28, στο βήμα normalize.

2. Γραμμικός μετασχηματισμός της εξόδου του προηγούμενου βήματος, σύμ-

φωνα με τον τύπο που φαίνεται στην Εικόνα 2.28, στο βήμα scale and shift.

Το πρώτο βήμα κανονικοποιεί τα δεδομένα, όμως ο αλγόριθμος μάθησης θα ανα-

γκαστεί να τα αποκανονικοποιήσει στη συνέχεια ώστε να μειώσει τη συνάρτηση

κόστους. Για αυτό το λόγο, το δεύτερο βήμα εισάγει δύο εκπαιδεύσιμες υπερπα-

ραμέτρους γ και β, πάνω στις οποίες ενεργεί ο αλγόριθμος μάθησης, έτσι ώστε

να μη χρειαστεί να αλλάξουν όλα τα (κανονικοποιημένα) βάρη.

• Weight Decay : Είναι μια τεχνική που κανονικοποιεί το μοντέλο ῾῾τιμωρώντας᾿᾿

τα μεγάλα βάρη, τα οποία συνήθως ευθύνονται για την υπερβολική εξειδίκευσή

του στα δεδομένα εκπαίδευσης (overfitting). Συνήθως, υλοποιείται προσθέτο-

ντας έναν όρο που περιέχει τη νόρμα–2 των βαρών και για αυτό το λόγο τη

συναντάμε συχνά να αναφέρεται ως L2 normalization. [128, 129]

Μια παρόμοια τεχνική
2
, που συχνά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κάποια από

τις παραπάνω μεθόδους, είναι το Dropout [80]. Σύμφωνα με αυτήν, τυχαία επιλεγ-

μένοι νευρώνες αγνοούνται κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης του δικτύου, που σημαίνει

ότι δεν συνεισφέρουν ούτε στην ενεργοποίηση των νευρώνων του επόμενου επιπέδου,

ούτε την ανανέωση των βαρών κατά την οπισθοδιάδοση του σφάλματος. Με λίγα

λόγια, είναι σαν να μην υπάρχουν (Εικόνα 2.29). Η χρησιμότητα αυτής της λειτουρ-

γίας έγκειται στο γεγονός ότι αποτρέπει την υπερβολική εξειδίκευση του δικτύου στα

δεδομένα εκπαίδευσης (overfitting). ΄Εχει αναφερθεί προηγουμένως, ότι κατά τη διάρ-

κεια εκπαίδευσης ενός ConvNet αναπτύσσονται περιοχές νευρώνων που εξειδικεύονται

σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αν αυτό συμβεί σε υπερβολικό βαθμό, το δίκτυο

1
Στα ConvNets, τα δεδομένα χωρίζονται σε ομάδες (batches ή mini–batches) κατά τη διάρκεια

της εκπαίδευσης, για να λειτουργεί πιο γρήγορα και αποδοτικά ο αλγόριθμος.
2
Αναφέρεται ως regularization, αντί για normalization.



42 2.4. Convolutional Neural Networks

Σχήμα 2.28: Αλγόριθμος Batch Normalization. Δέχεται ως είσοδο τις εξόδους του προηγούμενου

επιπέδου ενεργοποίησης και τις μετασχηματίζει ώστε να έχουν μηδενική μέση τιμή και μοναδιαία

διασπορά. Στο τελευταίο βήμα (scale and shift), εισάγει δύο υπερπαραμέτρους που υπόκεινται σε

εκπαίδευση από τον εκάστοτε αλγόριθμο μάθησης.

γίνεται ῾ἑύθραυστό᾿᾿ γιατί εξαρτάται υπερβολικά από αυτές τις εξειδικευμένες αναπαρα-

στάσεις. Απορρίπτοντας τυχαία έναν αριθμό νευρώνων, μειώνεται αυτή η εξάρτηση και,

επιπλέον, πιστεύεται ότι το δίκτυο αναγκάζεται να μάθει ανεξάρτητες αναπαραστάσεις

για κάποιο χαρακτηριστικό, για να αναπληρώσει τους ῾῾χαμένους᾿᾿ νευρώνες.

Σχήμα 2.29: Επίδραση της τεχνικής dropout σε ένα Νευρωνικό Δίκτυο. Σε κάθε κύκλο εκπαίδευσης,

επιλέγονται τυχαία κάποιοι νευρώνες με πιθανότητα p, οι οποίοι αγνοούνται. Το αποτέλεσμα είναι να

προκύπτει μικρότερο δίκτυο (που όμως χρειάζεται περισσότερες επαναλήψεις για να συγκλίνει), πιο

ανθεκτικό στο overfitting.

Σχεδόν όλα τα ConvNets χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα επίπεδα συγκέντρωσης,

σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν ανθεκτικότητα σε μικρές μεταβολές θέσης ή κλίμα-

κας των δεδομένων εισόδου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του συνδυασμού των εξόδων

μιας ομάδας νευρώνων. Με απλά λόγια, οι έξοδοι μιας ομάδας νευρώνων του προηγο-

ύμενου επιπέδου συνδυάζονται και γίνονται είσοδος σε έναν νευρώνα του τρέχοντος
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επιπέδου. Ταυτόχρονα, μειώνονται οι διαστάσεις των δεδομένων (αφού πολλές έξο-

δοι ῾῾συμπιέζονται᾿᾿ σε μια είσοδο του επόμενου επιπέδου), επομένως η συγκεκριμένη

διαδικασία αναφέρεται πολλές φορές και ως υποδειγματοληψία (subsampling).

Σχήμα 2.30: Παράδειγμα της διαδικασίας της συγκέντρωσης. Φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο μειώνε-

ται η διαστατικότητα του μοντέλου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιείται η τεχνική max
pooling.

Ο συνδυασμός των εξόδων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πιο συνηθι-

σμένοι είναι οι παρακάτω :

• Max Pooling1 : Απο μια ομάδα νευρώνων A, επιλέγεται η έξοδος με τη μεγα-

λύτερη τιμή (max{α ∈ A}).

• Average Pooling2 : Οι έξοδοι μιας ομάδας νευρώνων A αθροίζονται και επι-

λέγεται η μέση τιμή τους (
1

|A|
∑

α∈A α).

Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται κυρίως από τον τύπο των δεδομένων προς εκπαίδευ-

ση. Επειδή συστηματικές έρευνες έδειξαν ότι υπάρχει μια μορφή συμπληρωματικότητας

μεταξύ max και average pooling, έχουν γίνει προσπάθειες να συνδυαστούν οι δύο μέθο-

δοι, ώστε να αξιοποιηθούν τα θετικά και των δύο [130, 131]. Ορισμένες από αυτές τις

προσπάθειες είναι οι παρακάτω :

• Mixed Pooling : Το δίκτυο μαθαίνει την καλύτερη αναλογία μεταξύ max και

average pooling σύμφωνα με τον τύπο fmix(x) = αfmax(x) + (1 − α)favg(x),
όπου α ∈ [0, 1].

• Gated Pooling : Το δίκτυο μαθαίνει μια παράμετρο w και ο τύπος γίνεται

fgtd(x) = σ(wTx)fmax(x) + (1− σ(wTx))favg(x), όπου σ(wTx) =
1

1− e−wT x
.

1
Γνωστότερο παράδειγμα χρήσης στο [23]
2
Γνωστότερο παράδειγμα χρήσης στο [7]
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• Tree Pooling : Μια δομή δέντρου χρησιμοποιείται για να μάθει το δίκτυο,

όχι μόνο τις παραμέτρους, αλλά και τον καλύτερο συνδυασμό των μεθόδων συ-

γκέντρωσης. Στην Εικόνα 2.31 φαίνονται οι διαφορές μεταξύ των τριών προανα-

φερθείσων τεχνικών συγκέντρωσης.

Σχήμα 2.31: Mixed, Gated και Tree Pooling.

Λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενες, αλλά άξιες αναφοράς, είναι και οι επόμενες τεχνι-

κές :

• Cross--channel Pooling [132, 133]

• Stochastic Pooling [134]

• Global Average Pooling [133]

• Spatial Pyramid Pooling [135, 136]

΄Ερευνες σχετικά με τη χρήση του επιπέδου Pooling στα Νευρωνικά Δίκτυα έδειξαν

ότι η επιλογή του καταλληλότερου τύπου συγκέντρωσης είναι ζωτικής σημασίας για την

απόδοση του μοντέλου [137]. ΄Αλλες, πιο θεωρητικές, προσεγγίσεις [138] υποστηρίζουν

πως εκτός από τον τύπο, σημαντικό ρόλο παίζει η θέση και το μέγεθος του επιπέδου

Pooling. Για αυτούς τους λόγους, πρόσφατες έρευνες τείνουν να συμπεριλαμβάνουν

τη διαδικασία της συγκέντρωσης και τις παραμέτρους της στα πράγματα που πρέπει

να ῾῾μάθει᾿᾿ ο αλγόριθμος, αντί να ορίζονται εκ των προτέρων. Αυτό, φυσικά, έχει ως

συνέπεια να ανεβαίνει ο αριθμός των εκπαιδευόμενων παραμέτρων. Συνολικά, η χρήση

των επιπέδων Pooling σε ένα ConvNet πρέπει να ιδωθεί ως ένας τρόπος σύνοψης της

πληροφορίας από πολλαπλές πηγές σε μια πιο συμπαγή μορφή, η οποία διατηρεί τα

βασικά στοιχεία της αρχικής πληροφορίας.
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Τελειώνοντας την γενική επισκόπηση της δομής των ConvNets, είναι απαραίτητο να

γίνει μια αναφορά στο επίπεδο της κατηγοριοποίησης. Είναι το τελευταίο επίπεδο

του δικτύου, το οποίο υπολογίζει το σκορ κάθε κλάσης για κάθε παράδειγμα, δηλαδή

την πιθανότητα το συγκεκριμένο παράδειγμα να ανήκει στην κάθε διαθέσιμη κλάση.

Συνήθως, αυτό το επίπεδο είναι fully–connected, δηλαδή όλοι οι νευρώνες του προη-

γούμενου επιπέδου συνδέονται με όλους τους νευρώνες του τρέχοντος επιπέδου
1
και

χρησιμοποιεί τη συνάρτηση ενεργοποίησης softmax για να υπολογίσει τα σκορ. Είναι

ευνόητο ότι ο αριθμός των εξόδων του επιπέδου κατηγοριοποίησης πρέπει να είναι ίδιος

με τον αριθμό των διαφορετικών κλάσεων της κάθε εφαρμογής.

2.4.3 Εφαρμογές και Επιδόσεις

Παραδοσιακά, τα ConvNets χρησιμοποιήθηκαν για μια πληθώρα εφαρμογών, σε πε-

ριπτώσεις που τα δεδομένα εισόδου είναι σε μορφή μητρώου (όπως οι εικόνες ή οι

ακολουθίες).

Εφαρμογές Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων

Ανάκτηση εικόνας [139]

Ανακατασκευή εικόνας [140, 141]

Οπτικά συστήματα για αυτοκίνητα χωρίς οδηγό [142, 143]

Ανάλυση βίντεο [144]

Αναγνώριση προσώπων [145, 146]

Επεξεργασία ομιλίας [147]

Ηχητική σύνθεση [148]

Μηχανική μετάφραση [149, 150]

Μοντελοποίηση γλώσσας [151]

Κατηγοριοποίηση κειμένου [152, 153]

Ιατρική διάγνωση [154, 155]

Νευροεπιστήμες [156]

Πίνακας 2.5: Ενδεικτικές εφαρμογές των ConvNets, σε τομείς όπως η επεξεργασία εικόνας, ήχου ή

κειμένου.

΄Ισως η σημαντικότερη επιτυχία των ConvNets (και αυτή που άνοιξε το δρόμο για

την περαιτέρω ανάπτυξη του Deep Learning) είναι οι επιδόσεις τους στο πεδίο της Υπο-

λογιστικής ΄Ορασης και ειδικότερα στην κατηγοριοποίηση εικόνας. Πιο συγκεκριμένα,

στο [157] αναφέρεται η πορεία των ConvNets, μέσω διαφορετικών υλοποιήσεων, στους

ετήσιους διαγωνισμούς ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge2,

από το 2012 μέχρι το 2015, οπότε το δίκτυο ResNet [24] κατόρθωσε να πετύχει καλύτε-

ρη επίδοση (λιγότερα σφάλματα κατηγοριοποίησης) από τον άνθρωπο, όπως φαίνεται

στον Πίνακα 2.6.

Κλείνοντας, ας αναφέρουμε επιγραμματικά κάποια πλεονεκτήματα των ConvNets ένα-
ντι των παραδοσιακών μεθόδων Μηχανικής Μάθησης :

1
Για τον λόγο αυτό, είναι υπολογιστικά ακριβό.
2http://www.image-net.org/challenges/LSVCR/
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΄Ετος Μοντέλο Αριθμός Επιπέδων Ποσοστό Σφάλματος

2012 AlexNet [23] 8 16.42

2013 Clarifai [158] 8 11.74

2014
VGG–16 [79] 16 7.32

GoogLeNet–19 [159] 22 6.66

2015 ResNet–152 [24] 152 3.57

΄Ανθρωπος 5

Πίνακας 2.6: Πειραματικά αποτελέσματα του διαγωνισμού ILSVCR, από το 2012 μέχρι το 2015, για

κατηγοριοποίηση εικόνας με χρήση του συνόλου δεδομένων ImageNet [77]. Παρατηρείται μια συνεχής

βελτίωση της ακρίβειας της κατηγοριοποίησης, με ταυτόχρονη αύξηση των κρυφών επιπέδων, ώσπου

το 2015 ξεπεράστηκε ακόμα και η ανθρώπινη επίδοση από το δίκτυο ResNet με αρχιτεκτονική 152

επιπέδων.

• Ιεραρχική αναπαράσταση των χαρακτηριστικών : η πολυεπίπεδη δομή των Con-
vNets τους επιτρέπει να μαθαίνουν αυτόματα, με ιεραρχικό τρόπο, χαρακτηριστι-

κά ολοένα αυξανόμενης πολυπλοκότητας, αλλά και να αποκαλύψουν ῾῾κρυμμένα᾿᾿

μοτίβα στα δεδομένα εισόδου [160].

• Αυξημένη εκφραστική ικανότητα, σε σύγκριση με τις απλές αρχιτεκτονικές.

• Σε αρκετές περιπτώσεις, είναι δυνατό να συνδυαστούν περισσότερες της μιας

εργασίες (multitask learning) [161].

• Εκμετάλλευση συσχετίσεων, σε τοπικό επίπεδο, της εισόδου (εφόσον υποθέσου-

με ότι χωρικά κοντινά δεδομένα εισόδου συσχετίζονται με κάποιον τρόπο).

• Καλύτερη αποτελεσματικότητα, όσον αφορά θέματα μνήμης και υπολογιστικής

πολυπλοκότητας.

2.5 Αναπαράσταση Ακολουθίας

΄Οπως έχει αναφερθεί στην Παράγραφο 1.2, τα ConvNets έχουν υλοποιηθεί μόνο σε

λίγες περιπτώσεις για να λύσουν προβλήματα που σχετίζονται με βιολογικές ακολου-

θίες. Παρόλα αυτά, από τις μέχρι τώρα προσπάθειες έχει γίνει σαφές ότι τα ConvNets
έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους υπάρχοντες τρόπους κατηγοριοποίη-

σης και αξίζει τον κόπο να ερευνηθούν περισσότερο, στον τομέα της Βιοπληροφορικής.

Σε αντίθεση με τα δεδομένα εικόνας
1
, τα οποία αναπαρίστανται στον υπολογιστή ως

τρισδιάστατα μητρώα αριθμών (κάθε pixel αναπαρίσταται ως διάνυσμα τριών αριθμών,

όπου κάθε τιμή κωδικοποιεί ένα από τα τρία βασικά χρώματα, ενώ διπλανές θέσεις του

μητρώου αντιπροσωπεύουν διπλανά pixels), τα δεδομένα κειμένου είναι μονοδιάστατες

ακολουθίες γραμμάτων ενός αλφαβήτου. Για να καταφέρει το νευρωνικό δίκτυο να

χρησιμοποιήσει σαν είσοδο τέτοιου τύπου δεδομένα προκύπτει η ανάγκη αριθμητικής

αναπαράστασής τους. Στις επόμενες παραγράφους αναφέρονται ορισμένες μέθοδοι α-

ριθμητικής αναπαράστασης δεδομένων κειμένου που μπορούν να προσαρμοστούν για

να αντιμετωπίσουν τις ιδιαιτερότητες των βιολογικών ακολουθιών.

1
΄Οπως είδαμε στην Παράγραφο 2.4.3, τα ConvNets πετυχαίνουν εξαιρετικές επιδόσεις σε δεδομένα

εικόνας.



2.5. Αναπαράσταση Ακολουθίας 47

2.5.1 One–Hot Encoding

Στην απλούστερή της μορφή, η αναπαράσταση one-hot ορίζει, για κάθε κλάση μιας

κατηγορικής μεταβλητής, ένα διάνυσμα μήκους όσο ο αριθμός των δυνατών κλάσεων,

το οποίο αποτελείται από μηδενικά καί έναν άσσο σε κάποια θέση. Στην περίπτωση δε-

δομένων κειμένου, για κάθε γράμμα του αλφαβήτου ορίζεται ένα διάνυσμα μήκους όσο

το μέγεθος του αλφαβήτου. Διαφορετικά γράμματα αναπαρίστανται έχοντας τον άσσο

τους σε διαφορετικές θέσεις του διανύσματος. Παράδειγμα one–hot κωδικοποίησης

φαίνεται στην Εικόνα 2.32. Γίνεται εύκολα κατανοητό πως μια τέτοια αναπαράσταση

είναι ιδιαίτερα βολική για το αλφάβητο του DNA, το οποίο αποτελείται μόνο από τέσ-

σερα γράμματα. Σε αυτήν την περίπτωση η αναπαράσταση θα μπορούσε να είναι αυτή

που φαίνεται στην Εικόνα 2.33. Η πλειονότητα των εφαρμογών (βλ. Παράγραφο 3.3)

χρησιμοποιεί τέτοιου είδους αναπαράσταση, όπως για παράδειγμα τα εργαλεία DeepSF

[147], DeFine [162] και Basset [163].

Σχήμα 2.32: Παράδειγμα κωδικοποίησης one–hot. Στη συγκεκριμένη εικόνα, από το [164], κάθε

λέξη αναπαρίσταται με ένα διάνυσμα που έχει τον άσσο σε διαφορετική θέση. Εδώ, το μήκος του

διανύσματος πρέπει να ισούται με τον αριθμό των διαφορετικών λέξεων.

Σχήμα 2.33: One–hot (αριστερά) και decimal–binary (δεξιά) κωδικοποίηση του DNA. (Εικόνα από

το [165]).

Η ίδια ιδέα μπορεί να επεκταθεί από τα γράμματα στις πιθανές λέξεις
1
ενός αλφα-

βήτου. Δηλαδή, κάθε λέξη να αναπαρίσταται από ένα διάνυσμα, μόνο που σε αυτήν

1
Ως λέξη ή n-gram θεωρούμε μια συνεχή ακολουθία γραμμάτων που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο

αλφάβητο (όπου το n δηλώνει τον αριθμό των γραμμάτων της λέξης). Σε περιπτώσεις κειμένου

φυσικής γλώσσας, οι λέξεις ξεχωρίζουν εύκολα εξαιτίας των κενών μεταξύ τους (αλλά και εξαιτίας

του νοήματος που φέρει καθεμιά). Στην περίπτωση βιολογικών ακολουθιών, όμως, δεν υπάρχουν κενά

ούτε προφανές νόημα. ΄Ετσι, η επιλογή του μήκους της λέξης (η οποία πλέον ονομάζεται k-mer, με

το k να δηλώνει τον αριθμό των γραμμάτων της) γίνεται αυθαίρετα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να

είναι επικαλυπτόμενα τα k–mers, κάτι που δεν γίνεται με τις συνηθισμένες λέξεις.
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την περίπτωση το μήκος του διανύσματος πρέπει να είναι ίσο με τον αριθμό των δια-

φορετικών λέξεων. Είναι εύκολα κατανοητό πως για ένα αλφάβητο, ακόμα κι αν είναι

μικρό, που επιτρέπει λέξεις απροσδιόριστου μήκους, οι δυνατοί συνδυασμοί είναι πρα-

κτικά άπειροι, επομένως μια αναπαράσταση με αυτή τη μέθοδο θα ήταν ανέφικτη. Το

πρόβλημα μπορεί να παρακαμφθεί, όμως, αν αφενός κωδικοποιήσουμε μόνο τις λέξεις

που μας ενδιαφέρουν
1
και όχι όλες τις πιθανές λέξεις και, αφετέρου ορίσουμε το επι-

θυμητό μήκος λέξης. Για παράδειγμα, ένα αλφάβητο με τέσσερα γράμματα (όπως το

DNA) και μήκος λέξης ίσο με τρία θα έχει 43 = 64 διαφορετικές λέξεις, οι οποίες

μπορούν να κωδικοποιηθούν με one–hot διανύσματα μήκους 64.

2.5.2 Decimal–Binary Encoding

Μια πιο συμπαγής μέθοδος κωδικοποίησης είναι η ανάθεση ενός ακέραιου αριθμού

στο κάθε γράμμα του αλφαβήτου (ή στο κάθε διαφορετικό k–mer) και η αναπαράστασή

του στο δυαδικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι

η δυαδική αναπαράσταση n αντικειμένων απαιτεί μόνο log2(n) ψηφία, ενώ η one–hot
αναπαράσταση απαιτεί n ψηφία (βλ. Εικόνα 2.33). Η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμο-

ποιείται στο [165], σε συνδυασμό με Deep Belief Networks και αποδίδει γρηγορότερη

διαδικασία εκπαίδευσης χωρίς απώλειες στην ποιότητα της κατηγοριοποίησης.

2.5.3 Ενσωμάτωση Λέξεων

Η κωδικοποίηση one–hot είναι αρκετά απλή και κατανοητή, αλλά, όπως είδαμε προη-

γουμένως, υποφέρει από το πρόβλημα της διαστατικότητας όταν εφαρμόζεται σε k–
mers. Μια διαφορετική προσέγγιση που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια είναι η

ενσωμάτωση λέξεων (word embeddings).

Η ιδέα πίσω από αυτήν την προσέγγιση είναι να εισαχθεί ένα μέτρο εξάρτησης μεταξύ

λέξεων. Αυτή η εξάρτηση θα μπορούσε να είναι η συχνότητα κοινών εμφανίσεων

λέξεων σε μια φράση, η οποία υποδηλώνει κάποια συσχέτιση μεταξύ των νοημάτων

τους [166]. Η πρώτη υλοποίηση (εργαλείο word2vec [167]) αυτής της ιδέας έγινε για

κείμενα φυσικής γλώσσας και έδειξε ότι, εκτός από τη μείωση της διαστατικότητας,

οι αριθμητικές πράξεις που γίνονται με αυτή την αναπαράσταση έχουν γλωσσολογικές

και σημασιολογικές αναλογίες
2
[168].

Μπορούμε να συνοψίσουμε τη διαδικασία του word embedding για βιολογικά δεδο-

μένα ως εξής : ΄Εχοντας x ακολουθίες ως είσοδο (k–mers σε κωδικοποίηση one–hot)
προσπαθούμε να τις αντιστοιχίσουμε σε y ακολουθίες εξόδου με τις οποίες υπάρχει

κάποιου είδους συσχέτιση. Αυτή τη συσχέτιση προσπαθούμε να την ῾῾μάθουμε᾿᾿ χρη-

σιμοποιώντας ένα ρηχό νευρωνικό δίκτυο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.34. Οι ανα-

παραστάσεις που προκύπτουν στην έξοδο θα αποτελέσουν την είσοδο της πολυεπίπε-

δης αρχιτεκτονικής για να ξεκινήσει η διαδικασία της εκπαίδευσης. Μετεξέλιξη του

word2vec αποτελεί το FastText [169].

1
Με το μειονέκτημα ότι θα πρέπει προηγουμένως να γνωρίζουμε τον αριθμό τους ή να ανιχνε-

ύσουμε τις διαφορετικές λέξεις σε ένα δοσμένο κείμενο.
2
Για παράδειγμα, η αφαίρεση της αναπαράστασης της λέξης άνδρας από την αναπαράσταση της

λέξης βασιλιάς και η πρόσθεση, στη συνέχεια, της αναπαράστασης της λέξης γυναίκα, επιστρέφει μια

αναπαράσταση που προσεγγίζει εντυπωσιακά την αναπαράσταση της λέξης βασίλισσα.
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Σχήμα 2.34: Αρχιτεκτονική Νευρωνικού Δικτύου του εργαλείου word2vec, στην παραλλαγή Common
Bag of Words. Η είσοδος του ρηχού νευρωνικού δικτύου είναι C k-mers, τα οποία αντιπροσωπεύουν

τις αναπαραστάσεις των συμφραζομένων της αναπαράστασης εξόδου. Το κρυφό επίπεδο υπολογίζει

απλά τη βεβαρυμένη μέση τιμή των εισόδων. Η έξοδος χρησιμοποιεί τη συνάρτηση softmax.

Μια πληθώρα εργαλείων Βιοπληροφορικής βασίζεται στη λογική που περιγράφηκε

παραπάνω, προσθέτοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις λόγω της ιδιαιτερότητας των

βιολογικών δεδομένων
1
. Ορισμένα παραδείγματα είναι τα εξής :

• BioVec [107]

• ProtVec [107]

• GeneVec [107]

• seq2vec [170]

• dna2vec [171]

• fastDNA [172]

1
Αφενός δεν υπάρχει η χωρική έννοια της λέξης, ως μιας ακολουθίας που ξεχωρίζει με κενά από

τις διπλανές της. Αφετέρου, ο αριθμός των παραδειγμάτων εισόδου συνήθως είναι πολύ μεγάλος,

της τάξης του 109. Τέλος, το λεξιλόγιο είναι σταθερού μεγέθους (4k για το DNA και 20k για τις

πρωτεϊνες).



Κεφάλαιο 3

Σχεδιασμός και Υλοποίηση

Νευρωνικού Δικτύου

3.1 Δομή Δικτύου

Στην Παράγραφο 2.4.2 αναφέρθηκαν σε γενικές γραμμές τα δομικά συστατικά στοι-

χεία ενός συνελικτικού νευρωνικού δικτύου, δηλαδή τα convolutional layers και οι

πράξεις rectification, normalization και pooling. Στις επόμενες παραγράφους,

παρουσιάζονται εκ νέου, αυτή τη φορά από τη σκοπιά της Βιολογίας.

3.1.1 Convolutional Layer

Η πράξη της συνέλιξης αποτελεί ίσως το σημαντικότερο λειτουργικό στοιχείο ενός

ConvNet, όπως υποδεικνύει άλλωστε και το όνομά του. Η βιολογική έμπνευση προέρ-

χεται από την υπόθεση ότι στον οπτικό φλοιό των θηλαστικών πραγματοποιείται μια

ιεραρχική διαδικασία εξαγωγής ολοένα και πολυπλοκότερων χαρακτηριστικών, χάρη σε

κυτταρικές δομές ολοένα αυξανόμενης πολυπλοκότητας [73].

Οι απλούστερες κυτταρικές δομές μπορούν να αναπαρασταθούν ως φίλτρα διέλευσης

ζώνης [173, 174] και μπορούν να ξεχωρίσουν απλά σχήματα, όπως γραμμές ή γω-

νίες. Οι πολυπλοκότερες κυτταρικές δομές μπορούν να αναπαρασταθούν ως φίλτρα

που προκύπτουν μέσω του συνδυασμού απλούστερων φίλτρων [175], με τον τρόπο που

οι νευρώνες που εκτελούν υψηλότερες λειτουργίες ενεργοποιούνται από τις εκφορτίσεις

προηγούμενων νευρώνων. Αυτή η διαδικασία προσομοιάζεται με την πράξη της συνέλι-

ξης και απεικονίζεται στην Εικόνα 3.1. Το αποτέλεσμα είναι ότι, στοιβάζοντας έναν

αριθμό convolutional layers, πετυχαίνουμε τα χαρακτηριστικά που εξάγονται από το

νευρωνικό δίκτυο να γίνονται πολυπλοκότερα σε κάθε επόμενο επίπεδο (Εικόνες 3.2,

3.3).

Οι περισσότερες προσπάθειες προσέγγισης και προσομοίωσης της λειτουργίας του

οπτικού φλοιού μέσω ConvNets ακολουθούν το παραπάνω μοντέλο. Παρόλο που υ-

πάρχουν ορισμένες διαφορετικές γνώμες για το πώς αναγνωρίζονται τα πιο αφηρημένα

και πολύπλοκα χαρακτηριστικά
1
, η ουσία παραμένει ότι η συνέλιξη, προς το παρόν,

1
Για παράδειγμα, υποστηρίζεται ότι υπάρχουν πολύπλοκα κύτταρα που είναι ικανά να αναγνωρίζουν

σχήματα μεσαίας πολυπλοκότητας (όπως καμπύλες) απευθείας, δίχως μια διαδικασία μάθησης [176].

Επίσης, μια άλλη ερευνητική προσέγγιση υποστηρίζει ότι δεν χρειάζονται πολυπλοκότερα φίλτρα για

50
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Σχήμα 3.1: Σχηματική αναπαράσταση του μοντέλου HMAX [175]. Αποτελείται από μια ιεραρχική

δομή εναλλασόμενων απλών και πολύπλοκων κυττάρων. Τα απλά κύτταρα του πρώτου επιπέδου

(S1) δρούν σαν φίλτρα που αναγνωρίζουν απλές γραμμές. Τα απλά κύτταρα του δευτέρου επιπέδου

(S2) συνδυάζουν την πληροφορία που παίρνουν από το προηγούμενο επίπεδο για να ανιχνεύσουν

πολυπλοκότερα σχήματα. Τα ενδιάμεσα, πολύπλοκα κύτταρα (C1, C2) φαίνεται πως δρουν αθροιστικά

για παρόμοια πληροφορία του προηγούμενου επιπέδου που βρίσκεται χωρικά διασκορπισμένη, ώστε να

μένει ανεπηρέαστη η ικανότητα αναγνώρισης ανεξαρτήτως της θέσης του αντικειμένου στο χώρο (μια

ιδιαίτερα επιθυμητή ιδιότητα των ConvNets).

Σχήμα 3.2: Τα χαρακτηριστικά που εξάγονται από τα ConvNets γίνονται πολυπλοκότερα όσο προχω-

ράμε σε βαθύτερα επίπεδα [158], σε μια ιεραρχική δομή εμπνευσμένη από τον οπτικό φλοιό.
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Σχήμα 3.3: Εναλλασσόμενες απλές και πολύπλοκες δομές κυττάρων συνδυάζονται για να εξάγουν

πολυπλοκότερα χαρακτηριστικά σε κάθε επίπεδο [173]. Το πρώτο επίπεδο (S1) μπορεί να προσεγγιστεί

με απλά φίλτρα διέλευσης. Τα φίλτρα του δευτέρου επιπέδου (S2) έχουν τη δυνατότητα να μάθουν

πολυπλοκότερα χαρακτηριστικά, ενώ η έξοδος (C2) υπολογίζεται βάσει του χαρακτηριστικού με τη

μεγαλύτερη τιμή ανά υποσύνολο του προηγούμενου επιπέδου.

είναι ο καλύτερος τρόπος μάθησης για ένα νευρωνικό δίκτυο.

3.1.2 Rectification

Η συγκεκριμένη διαδικασία
1
εισάγει μη γραμμικότητα στο μοντέλο του ConvNet.

Η βιολογική έμπνευση για την εισαγωγή μη γραμμικότητας σε ένα νευρωνικό δίκτυο

προέρχεται από τον τομέα των Νευροεπιστημών, όπου χρησιμοποιήθηκε σε μια προ-

σπάθεια να εξηγηθεί ο ρυθμός εκφόρτισης των νευρώνων, στα υπολογιστικά μοντέλα,

συναρτήσει της εισόδου τους [177].

Επιπροσθέτως, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα απλά κύτταρα του οπτικού φλοιού
2
πραγμα-

τοποιούν μια μη γραμμική διαδικασία (αμέσως μετά το γραμμικό φιλτράρισμα - συνέλιξη)

[73]. Πιο συγκεκριμένα, αναλόγως του δοθέντος σήματος εισόδου, το αποτέλεσμα της

συνέλιξης μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. Στην πραγματικότητα, όμως, το σήμα

εξόδου ενός κυττάρου είναι εξ ορισμού θετικό. Για αυτόν το λόγο, προτάθηκε η εισα-

γωγή μιας πράξης που θα αφαιρεί τις αρνητικές αποκρίσεις ή, εναλλακτικά, θα επιτρέπει

αποκρίσεις που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο [178].

Τα παραπάνω συμφωνούν και με το ισχύον μοντέλο για τους νευρώνες, το οποίο

προβλέπει ότι για να υπάρξει εκφόρτιση ενός νευρώνα πρέπει το εισερχόμενο σήμα να

την αναγνώριση πολυπλοκότερων χαρακτηριστικών, αρκεί να επαναλαμβάνονται τα ίδια φίλτρα στα

επόμενα επίπεδα έχοντας ως είσοδο την έξοδο του προηγούμενου επιπέδου [174]. Με αυτόν τον

τρόπο μπορούν να μάθουν, προοδευτικά, να αναγνωρίζουν πολυπλοκότερα χαρακτηριστικά.
1
Αναφέρεται και ως συνάρτηση ενεργοποίησης (activation function).
2
βλ. Παράγραφο 3.1.1.
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ξεπεράσει μια τιμή-κατώφλι
1
[177], όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.4.

Σχήμα 3.4: Μοντέλο leaky intergrate and fire (LIF). Φαίνεται το δυναμικό της μεμβράνης

του νευρώνα και το αντίστοιχο ρεύμα. Κάθε φορά που ξεπερνιέται το κατώφλι (δυναμικό ενέργειας)

παρατηρείται εκφόρτιση του νευρώνα (οι ακμές του σχήματος).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας των ConvNets οφείλεται

στην εισαγωγή της μη γραμμικότητας στο μοντέλο [118].

3.1.3 Normalization

΄Αλλη μια μη γραμμκή διαδικασία που εισάγεται στο μοντέλο των ConvNets είναι η

κανονικοποίηση. Σε προηγούμενο κεφάλαιο (Βλ. Παράγραφο 2.4.2.) αναφέρθηκαν

οι διαφορετικοί τρόποι κανονικοποίησης και η χρησιμότητά τους για την ικανότητα γε-

νίκευσης του νευρωνικού δικτύου. Παρακάτω εξετάζεται η χρήση της από τη βιολογική

σκοπιά.

Η διαδικασία της κανονικοποίησης προτάθηκε από τους νευροφυσιολόγους, αρχικά,

για να εξηγηθεί η προσαρμογή του αμφιβληστροειδούς χιτώνα στο φως και, στη συ-

νέχεια, επεκτάθηκε για να εξηγήσει τις μη γραμμικές ιδιότητες του οπτικού φλοιού των

θηλαστικών
2
[179]. Δύο βασικές παρατηρήσεις οδήγησαν στην ανάγκη εισαγωγής αυ-

τής της διαδικασίας. Καταρχήν, τα υπάρχοντα γραμμικά ή μη γραμμικά μοντέλα (όπως

αυτά που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους) αποτυγχάνουν να εξηγήσουν

την εξειδίκευση που επιδεικνύουν οι νευρώνες σε σχέση με τα ερεθίσματα στα οποία

αποκρίνονται, σε συνδυασμό με την ιδιότητα της καταστολής, δηλαδή της μετρίασης

της απόκρισης ενός νευρώνα στο προτιμητέο ερέθισμά του εξαιτίας της ύπαρξης ενός

ταυτόχρονου αναποτελεσματικού ερεθίσματος [73, 180, 181]. Δεύτερον, τα μοντέλα

που βασίζονται μόνο σε convolution και rectification προβλέπουν τιμές απόκρισης που

αυξάνονται αναλογικά με την ένταση του ερεθίσματος, χωρίς άνω όριο, κάτι που δεν

παρατηρείται, στην πραγματικότητα, στα νευρικά κύτταρα.

1
Γνωστή ως δυναμικό ενέργειας (action potential).
2
βλ. Παράγραφο 3.1.2.
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Η εισαγωγή της κανονικοποίησης στο μοντέλο του νευρωνικού δικτύου επιτρέπει την

καλύτερη συμφωνία του μοντέλου με τα διαθέσιμα βιολογικά δεδομένα και ίσως εξηγεί

κι άλλα φαινόμενα, όπως η μείωση των νευρικών αποκρίσεων σε επαναλαμβανόμενα

ερεθίσματα [182].

3.1.4 Pooling

Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά με τον όρο συγκέντρωση

και αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της δομής κάθε ConvNet, καθώς του προσδίδει

αντοχή σε μετασχηματισμούς θέσης ή κλίμακας των δεδομένων [118], συνοψίζοντας

παρόμοιες εξόδους του προηγούμενου επιπέδου. ΄Οπως εχει αναφερθει προηγουμένως

(βλ. Παράγραφο 2.4.2), πρόκειται για μια διαδικασία υποδειγματοληψίας όπου για κάθε

υποσύνολο των δεδομένων επιλέγεται μια αντιπροσωπευτική τιμή εξόδου.

Η βιολογική έμπνευση για το pooling προήλθε από παρατηρήσεις των σύνθετων

κυττάρων του φλοιού [73, 178, 180], τα οποία, σε αντίθεση με τα απλά κύτταρα, πα-

ρουσιάζουν μια συμπεριφορά ανεξάρτητη της θέσης τους (Εικόνα 3.5).

Σχήμα 3.5: Σχηματική αναπαράσταση της συμπεριφοράς των σύνθετων φλοιϊκών κυττάρων. Φαίνεται

πως οι αποκρίσεις των σύνθετων κυττάρων προκύπτουν από την άθροιση των αποκρίσεων απλών

κυττάρων με τον ίδιο προσανατολισμό, ανεξάρτητα από τη θέση τους.

Από τις τεχνικές pooling που αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 3.1, δύο είναι οι πιο

διαδεδομένες. Και οι δύο έχουν βιολογικό κίνητρο. Καταρχήν, το average pooling

υποστηρίζεται από όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως σχετικά με την ανεξαρτησία της

απόκρισης των σύνθετων φλοιϊκών κυττάρων από μετασχηματισμούς θέσης [73]. Από

την άλλη, το max pooling είναι βιολογικά πιο σχετικό, σύμφωνα με τους υποστηρικτές
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του, εφόσον αντιμετωπίζουμε την είσοδο του επιπέδου ως φιλτραρισμένες εικόνες (όπως

αναφέρθηκε στην Παράγραφο 3.1.1), καθώς έτσι ενισχύονται οι μέγιστες αποκρίσεις,

δηλαδή τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά [173, 175] (Εικόνα 3.6).

Σχήμα 3.6: Average vs Max Pooling, σε gray scale εικόνα (πάνω μέρος) και στην φιλτραρισμένη

εκδοχή της (κάτω μέρος). Η χρήση average pooling (a) οδηγεί σε απαλότερες εκδοχές της gray scale
εικόνας, αλλά και σε εξασθένιση των χαρακτηριστικών της φιλτραρισμένης εικόνας. Η χρήση max
pooling (b) κατά κάποιο τρόπο αποσυνθέτει τη gray scale εικόνα, ενώ ενδυναμώνει τα χαρακτηριστικά

της φιλτραρισμένης εικόνας.

Ανεξαρτήτως της επιλογής της μεθόδου, η διαδικασία της συγκέντρωσης είναι απαρα-

ίτητη για τα ConvNets. Το σημαντικό ερώτημα που πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο,

δεν είναι η μέθοδος, αλλά η επιλογή του υποδεκτικού πεδίου, δηλαδή του υποσυνόλου

των δεδομένων στα οποία εφαρμόζεται η διαδικασία του pooling.

3.2 Παράδειγμα Υλοποίησης : Κατηγοριοποίη-

ση DNA Enhancers

Στο υπόλοιπο του Κεφαλαίου, θα γίνει μια προσπάθεια να εφαρμοστούν όσα ανα-

φέρθηκαν προηγουμένως σχετικά με το Deep Learning και τα ConvNets, με στόχο

να δειχτεί η χρησιμότητα των συγκεκριμένων τεχνικών, σε μια πρακτική εφαρμογή

κατηγοριοποίησης βιολογικών ακολουθιών
1
. Η παρούσα υλοποίηση έγινε σε υπολο-

γιστή με τετραπύρηνο επεξεργαστή Intel Core2 Quad CPU Q9550 @ 2.83 GHz, με

μνήμη RAM χωρητικότητας 6 GB και λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional.
Τα νευρωνικά δίκτυα προγραμματίστηκαν σε Python, με τη βοήθεια της πλατφόρμας

Tensorflow και TFLearn [184, 185].

1
΄Εμπνευση για το συγκεκριμένο παράδειγμα αποτέλεσε η εργασία που περιγράφεται στο [183].
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3.2.1 Περιγραφή Εργασίας

Οι DNA enhancers είναι μικρές ακολουθίες DNA (μεγέθους 50 έως 1500 ζεύγη

βάσεων, περίπου) που ενισχύουν την έκφραση γονιδίων, προσδενόμενες στους μετα-

γραφικούς παράγοντες που στοχεύουν στα συγκεκριμένα γονίδια. Βρίσκονται είτε

ανοδικά είτε καθοδικά από το σημείο έναρξης της μεταγραφής του γονιδίου–στόχου

και θεωρείται ότι συνεργάζονται με τους υποκινητές της μεταγραφής
1
(promoters) ως

ρυθμιστικοί παράγοντες με ιστοειδικό τρόπο. Αυτό το γεγονός τους κάνει σημαντικο-

ύς για την κατανόηση των ρυθμιστικών μηχανισμών των γονιδίων, με ό,τι συνεπάγεται

αυτό για τη μελέτη διάφορων κληρονομικών ασθενειών [186, 187].

Σχήμα 3.7: Οι Ενισχυτές της έκφρασης (DNA Enhancers) δρουν ως ρυθμιστές της ποσότητας παρα-

γωγής μιας πρωτεϊνης (εικόνα από https://www.science.ku.dk/english/press/news/2014/fantom/).

Η πειραματική αναγνώριση των ενισχυτών γίνεται με τεχνολογίες αλληλούχησης

υψηλής απόδοσης, όπως τα πειράματα ChiP-Seq [188, 189], DNase-seq [190, 191]

και projects όπως το ENCODE [192]. Καθώς, όμως, αυτές οι διαδικασίες κοστίζουν

σε χρόνο και χρήμα, είναι μεγάλη η ανάγκη για in silico μεθόδους, ικανές να ανα-

γνωρίζουν τις περιοχές που βρίσκονται οι ενισχυτές, γρήγορα και αξιόπιστα [193]. Οι

μέθοδοι Επιβλεπόμενης Μάθησης, που περιγράφηκαν στην Παράγραφο 2.5, είναι πολλά

υποσχόμενες σε τέτοιου είδους εργασίες, καθώς υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων δεδο-

μένων για να εκπαιδευτούν. Το ερώτημα είναι αν τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα

μπορούν να ξεπεράσουν σε απόδοση τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές και αν η χρήση τους

σε τέτοια προβλήματα είναι υπολογιστικά συμφέρουσα.

Τα μόνα απαραίτητα δεδομένα για να κατασκευάσουμε το μοντέλο ConvNet για την

αναγνώριση των ενισχυτών της έκφρασης είναι αρχεία με ακολουθίες DNA, οι οποίες

1
Ακολουθίες DNA (μεγέθους 100 έως 1000 ζεύγη βάσεων, περίπου), που βρίσκονται κοντά στο

σημείο έναρξης της μεταγραφής και είναι απαραίτητες για την έναρξη της διαδικασίας.
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είναι γνωστό ότι αντιστοιχούν σε ενισχυτές. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν

δεδομένα από το Fantom Project1 [194] και, πιο συγκεκριμένα, το αρχείο με δεδομένα

human permissive enhancers, σε μορφή bed. Στον συγκεκριμένο τύπο αρχείου κάθε

γραμμή αντιπροσωπεύει μια ακολουθία, η οποία, όμως, δεν αναφέρεται ρητά αλλά έμ-

μεσα. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις στήλες, η πρώτη εκ των οποίων περιέχει το όνομα

του χρωμοσώματος στο οποίο ανήκει η ακολουθία, η δεύτερη μας πληροφορεί για τη

θέση από την οποία αρχίζει η ακολουθία, ενώ η τρίτη μας πληροφορεί για τη θέση στην

οποία τελειώνει η ακολουθία (Εικόνα 3.8).

Σχήμα 3.8: Παράδειγμα αρχείου τύπου bed.

Ο τύπος αρχείων bed είναι μια κομψή αναπαράσταση ακολουθιών, όμως είναι προ-

φανές ότι δεν είναι κατάλληλος για την εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου. Χρεια-

ζόμαστε τις ανεπεξέργαστες ακολουθίες DNA, σε μορφή fasta, όπως περιγράφηκαν

στην Παράγραφο 2.5. Για τη μετατροπή μεταξύ των δύο αυτών τύπων, χρειάζονται δύο

πράγματα :

1. ΄Ενα ανθρώπινο γονιδίωμα αναφοράς. Χρησιμοποιήθηκε το hg192, σε μορφή

fasta.

2. Το εργαλείο getfasta από τη σουϊτα bedtools [195], το οποίο αντιστοιχεί τις

αρχικές και τελικές θέσεις που αναφέρονται στο αρχείο bed πάνω στο γονιδίωμα

αναφοράς και δημιουργεί ένα νέο αρχείο fasta με τις αντίστοιχες ακολουθίες.

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφεται η προεπεξεργασία των δεδομένων και η πει-

ραματική διαδικασία. Οι επιλογές που έγιναν, αναφέρονται στα συγκεκριμένα δεδομένα

εκπαίδευσης. ΄Ομως, η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με μικρές

παραλλαγές, για οποιοδήποτε πρόβλημα κατηγοριοποίησης ακολουθιών, είτε DNA, είτε
πρωτεϊνών.

1http://fantom.gsc.riken.jp/5/datafiles/latest/extra/Enhancers/
2http://hgdownload.cse.ucsc.edu/goldenPath/hg19/chromosomes/
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3.2.2 Προεπεξεργασία Συνόλου Δεδομένων

Τα πραγματικά δεδομένα είναι συχνά ατελή, περιέχουν σφάλματα και ασυνέπειες, ή

απλά βρίσκονται σε μορφή ακατάλληλη για περαιτέρω ανάλυση. ΄Ενα σημαντικό κομμάτι

κάθε εργασίας Μηχανικής Μάθησης είναι η σωστή προεπεξεργασία των δεδομένων,

ώστε να έρθουν σε κατάλληλη μορφή για να αποτελέσουν την είσοδο του αλγορίθμου.

Με απλά λόγια, η προεπεξεργασία είναι το απαραίτητο βήμα για να μετατραπούν τα

ανεπεξέργαστα δεδομένα σε εύχρηστη και κατανοητή (για τον αλγόριθμο) μορφή.

Είναι προφανές ότι τα συγκεκριμένα βήματα προεπεξεργασίας που θα ακολουθηθο-

ύν εξαρτώνται από την επιλογή του αλγόριθμου μάθησης και, κατ΄ επέκατασιν, από

τον τύπο της εκάστοτε εργασίας. Στη συνέχεια, θα αναφερθούν τα βήματα προεπε-

ξεργασίας για το σύνολο δεδομένων, σχετικών με τους ανθρώπινους ενισχυτές της

γονιδιακής έκφρασης, που περιγράφηκε στην προηγούμενη Παράγραφο, με σκοπό τη

μετατροπή των δεδομένων σε κατάλληλη μορφή για επεξεργασία και ανάλυση με Συνε-

λικτικά Νευρωνικά Δίκτυα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στη γενική τους ιδέα, τα παρακάτω

βήματα είναι κοινά για κάθε εργασία Μηχανικής Μάθησης.

Μπορούμε να θεωρήσουμε ως πρώτο βήμα προεπεξεργασίας τη μετατροπή του αρ-

χείου δεδομένων σε μορφή fasta, αντί για bed, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη

Παράγραφο. Τώρα τα δεδομένα μας είναι σε μορφή ακολουθίας κειμένου, με 43011 δια-

φορετικές ακολουθίες. Το επόμενο στάδιο είναι το καθάρισμα των δεδομένων. Στην

περίπτωσή μας, αποτελείται από δύο εργασίες :

• Αφαίρεση ακολουθιών με μήκος μικρότερο των 50 ζευγών βάσεων, καθώς οι

ενισχυτές, συνήθως, έχουν μεγαλύτερο μήκος (50–1500 ζ.β.).

• Αφαίρεση ακολουθιών με μη ταυτοποιημένα νουκλεοτίδια. Οι τεχνικές αλληλο-

ύχησης υποφέρουν από ένα ποσοστό αδυναμίας αναγνώρισης ενός νουκλεοτιδίου.

Αυτό αποτυπώνεται με συγκεκριμένα γράμματα στο αρχείο fasta (βλ. Πίνακα

1.2). Μπορούμε να θεωρήσουμε αυτές τις περιπτώσεις ως ελλιπείς τιμές και να

τις αποκλείσουμε από τη συνέχεια γιατί δεν συνεισφέρουν στην εκπαίδευση.

Τώρα τα δεδομένα είναι σε μορφή ακολουθίας κειμένου, με 37.422 διαφορετικές ακο-

λουθίες και συγκεκριμένο αλφάβητο, τα τέσσερα γράμματα του DNA : A, T, G, C.

Τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα απαιτούν τεράστιο όγκο δεδομένων για να εκ-

παιδευτούν αποτελεσματικά. ΄Ετσι, το επόμενο στάδιο προεπεξεργασίας είναι η αύξηση

των δεδομένων. Παράλληλα, το επίπεδο της συνέλιξης δέχεται εισόδους σταθερού με-

γέθους, όμως οι διαθέσιμες ακολουθίες έχουν μεταβλητά μεγέθη. Επομένως, πρέπει

να μετατραπούν σε συμβολοσειρές σταθερού μήκους. Και οι δύο παραπάνω συνθήκες

επιτυγχάνονται με τον εξής τρόπο :

• Επιλέγεται το επιθυμητό μήκος ακολουθίας. Στην παρούσα υλοποίηση επιλέχθη-

κε μήκος 300 ζ.β. Ο λόγος είναι ότι η στατιστική ανάλυση των διαθέσιμων

δεδομένων έδειξε ότι το μήκος τους έχει μέση τιμή 288 ζ.β.

• Για κάθε ακολουθία, γίνεται ένα από τα δύο :
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1. Αν το μήκος της είναι μικρότερο από 300, ολισθαίνει παράθυρο μεγέθους

300 με βήμα ίσο με 2, στο γονιδίωμα αναφοράς, γύρω από την εν λόγω

ακολουθία, παράγοντας επικαλυπτόμενες ακολουθίες.

2. Αν το μήκος της είναι μεγαλύτερο από 300, ολισθαίνει παράθυρο μεγέθους

300 με βήμα ίσο με 2, από την αρχή μέχρι το τέλος της εν λόγω ακολουθίας,

παράγοντας μη–επικαλυπτόμενες ακολουθίες.

Η παραπάνω στρατηγική φαίνεται στην Εικόνα 3.9 και παράγει 2.390.020 ακολουθίες

ενισχυτών, μήκους 300 ζευγών βάσεων.

Σχήμα 3.9: Διάγραμμα στρατηγικής για την αύξηση των δεδομένων. Στην περίπτωση που το μήκος

της ακολουθίας είναι μικρότερο από το επιθυμητό, παράγονται επικαλυπτόμενες ακολουθίες με ολίσθη-

ση ενός παραθύρου, στο γονιδίωμα αναφοράς, γύρω από την ακολουθία εισόδου (a). Στην αντίθετη

περίπτωση (b), η ακολουθία εισόδου διασπάται σε μικρότερες ακολουθίες, ξανά με ολίσθηση ενός

παραθύρου με το επιθυμητό μήκος.

Τα παραπάνω καθαρά και επαυξημένα δεδομένα, ας τα ονομάσουμε θετικά μιας και

όλα αντιπροσωπεύουν ακολουθίες ενισχυτών. Για να εκπαιδευτεί σωστά ο αλγόριθ-

μος, όμως, χρειαζόμαστε και αρνητικά δεδομένα, καθώς το μοντέλο πρέπει να μπορεί

να ξεχωρίζει τις δύο αυτές κλάσεις. Για τη δημιουργία των αρνητικών δεδομένων θα

εξάγουμε τυχαίες ακολουθίες, μήκους 300 ζ.β., από το ανθρώπινο γονιδίωμα αναφο-

ράς, χρησιμοποιώντας το εργαλείο random από τη σουϊτα bedtools [195], το οποίο

παράγει αρχείο bed με τις αρχικές και τελικές θέσεις των ζητούμενων ακολουθιών.

Στη συνέχεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τα θετικά δεδομένα, δηλαδή η μετα-

τροπή σε μορφή fasta και το καθάρισμα από ακολουθίες με άγνωστα νουκλεοτίδια.

Μετά το τέλος και αυτής της διαδικασίας, προκύπτει ένα σύνολο δεδομένων εισόδου

με 2.390.020 θετικά και 2.179.562 αρνητικά παραδείγματα.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί άλλη μια τεχνική αύξησης δεδομένων, χρήσι-

μη για ακολουθίες DNA, η χρήση της αντίστροφης συμπληρωματικής αλυσίδας

(reverse complement). Σε προβλήματα όπως η ποσοτικοποίηση της έκφρασης μιας

πρωτεϊνης, η χρήση της αντίστροφης συμπληρωματικής αλυσίδας μιας ακολουθίας πα-

ρέχει έναν απλό τρόπο διπλασιασμού των δεδομένων, καθώς, εξαιτίας της συμπληρω-

ματικότητας των βάσεων, τα μοτίβα που εμφανίζονται στη μια, εμφανίζονται και στην

άλλη [196, 197].
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Το τελευταίο βήμα της προεπεξεργασίας είναι η επιλογή του τρόπου αναπαράστασης

των δεδομένων εισόδου. Αναφέρθηκε στην Παράγραφο 2.5 ότι τα ConvNets δεν μπορο-

ύν να αντιμετωπίσουν δεδομένα σε μορφή κειμένου, επομένως πρέπει να κωδικοποιηθο-

ύν ως μητρώα αριθμών. Από τους διαθέσιμους τρόπους, επιλέχθηκε η κωδικοποίηση

one-hot (βλ. Παράγραφο 2.5.1), καθώς συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της εύκολης

υλοποίησης και της απουσίας ανάγκης rescaling των δεδομένων, καθώς τα μετατρέπει

ούτως ή άλλως σε δυαδική μορφή. Αυτός ο τρόπος αναπαράστασης μετατρέπει τα

δεδομένα εισόδου σε μητρώα μεγέθους N × 300 × 4, όπου N είναι ο αριθμός των

ακολουθιών που θα εκπαιδεύσουν τον αλγόριθμο, 300 είναι το μήκος κάθε ακολουθίας

και 4 είναι το μήκος της one-hot κωδικοποίησης κάθε γράμματος του αλφαβήτου του

DNA.

΄Ολα τα παραπάνω φαίνονται, επιγραμματικά, στον Πίνακα 3.1.

Συνοπτικά Βήματα Προεπεξεργασίας Τύπος Δεδομένων

1. Μετατροπή αρχείου από μορφή bed σε μορφή fasta. strings διαφόρων μεγεθών και γραμμάτων

2α. Αφαίρεση ακολουθιών μήκους μικρότερου των 50 ζ.β.

2β. Αφαίρεση ακολουθιών με μη ταυτοποιημένα νουκλεοτίδια strings σταθερού αλφαβήτου

3. Αύξηση δεδομένων strings σταθερού μεγέθους

4. Δημιουργία ῾ἁρνητικών᾿᾿ δεδομένων

5. one–hot κωδικοποίηση μητρώο N × 300× 4

Πίνακας 3.1: Βήματα προεπεξεργασίας δεδομένων εισόδου και τύπος δεδομένων που προκύπτει μετά

από κάθε βήμα.

3.2.3 Πειραματική Διαδικασία

΄Εχοντας φέρει τα δεδομένα σε κατάλληλη μορφή, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη

διαδικασία εκπαίδευσης του μοντέλου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να παρθούν σημαντι-

κές αποφάσεις σχετικά με τη δομή του νευρωνικού δικτύου (Παράγραφος 2.4.2), τον

αλγόριθμο μάθησης (Παράγραφος 2.2.2) και τις υπερπαραμέτρους του μοντέλου.

Το πρώτο πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ο τεράστιος όγκος των

δεδομένων εισόδου. Οι (επαυξημένες) ακολουθίες ενισχυτών καταλαμβάνουν χώρο 27

GB. Για έναν οικιακό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυτός ο όγκος καθιστά την επεξεργασία

των δεδομένων απαγορευτική. ΄Ετσι, η πρώτη σημαντική απόφαση που παίρνουμε είναι

να μειώσουμε, με κάποιον τρόπο, τον όγκο των δεδομένων. Τώρα, αυτό έρχεται σε

ευθεία αντιπαράθεση με το τρίτο βήμα της προεπεξεργασίας (βλ. Παράγραφο 3.2.2),

στο οποίο έγινε αύξηση των δεδομένων εισόδου. Αυτό είναι ένα πραγματικό δίλημμα

που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές στο πεδίο του Deep Learning. Τα μοντέλα απαιτούν

μεγάλες ποσότητες δεδομένων προς εκπαίδευση για να είναι αποδοτικά στην εργασία

για την οποία εκπαιδεύονται, όμως το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια την ανάγκη

για υπέρμετρη υπολογιστική ισχύ
1
, κάτι που σε αρκετές περιπτώσεις είναι ανέφικτο.

Επιλέξαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα χωρίζοντας τα δεδομένα εισόδου σε δέκα

1
Κάποιοι ερευνητές, για να καταδείξουν αυτό το γεγονός, χρησιμοποιούν ως αναλογία την ανάγκη

ενός πυραύλου για καύσιμα. Για να διαφύγει ένας πύραυλος από τη βαρυτική έλξη της γης χρειάζεται

μια τεράστια ποσότητα καυσίμων. Ταυτόχρονα, αυτά τα καύσιμα τον κάνουν τόσο βαρύ ώστε μπορεί

να μην καταφέρει να πετάξει. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να βρεθεί η απαραίτητη ισορροπία και

να γίνει το κατάλληλο trade–off μεταξύ απόδοσης και κόστους.
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κομμάτια, περίπου ίδιου μεγέθους, και εκπαιδεύοντας το μοντέλο δέκα φορές, μια φορά

σε κάθε κομμάτι, υπολογίζοντας τη μέση τιμή των μετρικών απόδοσης. Επιπροσθέτως,

κάθε κομμάτι χωρίστηκε σε training set και validation set, με αναλογία 80–20.

΄Οσον αφορά την αρχιτεκτονική του δικτύου, δοκιμάστηκαν διάφοροι συνδυασμοί

των δομικών συστατικών των ConvNets και επιλέχθηκαν οι τρεις με την καλύτερη

απόδοση.

1. CNN 1 : 5 επίπεδα συνέλιξης με συνάρτηση ενεργοποίησης ReLU, 2 επίπεδα

pooling, κανονικοποίηση με batch normalization, χρήση dropout μετά από κάθε

επίπεδο συνέλιξης, 2 fully connected layers με χρήση της συνάρτησης softmax
για ταξινόμηση του παραδείγματος σε μια από τις δύο κλάσεις.

2. CNN 2 : 8 επίπεδα συνέλιξης με συνάρτηση ενεργοποίησης ReLU, 2 επίπεδα

pooling, κανονικοποίηση με batch normalization μετά από κάθε επίπεδο συνέλι-

ξης, 2 fully connected layers με χρήση της συνάρτησης softmax για ταξινόμηση

του παραδείγματος σε μια από τις δύο κλάσεις.

3. CNN 3 : επίπεδα συνέλιξης με συνάρτηση ενεργοποίησης ReLU, 3 επίπεδα

pooling, κανονικοποίηση με batch normalization μετά από κάθε επίπεδο συ-

γκέντρωσης, 2 fully connected layers με χρήση της συνάρτησης tanh και της

τεχνικής του dropout, 1 fully connected layer με χρήση της συνάρτησης soft-
max για ταξινόμηση του παραδείγματος σε μια από τις δύο κλάσεις. ΄Εμπνευση

για τη συγκεκριμένη δομή αποτέλεσε το δίκτυο AlexNet [23], με τη διαφορά ότι

εκείνο εκτελεί συνέλιξη δύο διαστάσεων σε δεδομένα εικόνας.

Στον Πίνακα 3.2 φαίνονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι επιλογές σχετικά με τη δομή

κάθε μοντέλου και οι παράμετροι των διάφορων επιπέδων.

CNN 1 CNN 2 CNN 3

Επίπεδο Παράμετροι Επίπεδο Παράμετροι Επίπεδο Παράμετροι

conv. 256 φίλτρα μεγέθους 8, βήμα : 2 conv. 64 φίλτρα μεγέθους 8, βήμα : 2 conv. 96 φίλτρα μεγέθους 11, βήμα : 4

batch norm. batch norm. max pool μέγεθος : 3, βήμα : 2

max pool μέγεθος : 3, βήμα : 2 max pool μέγεθος : 3, βήμα : 2 batch norm.
conv. 128 φίλτρα μεγέθους 3, βήμα : 2 conv. 128 φίλτρα μεγέθους 8 conv. 128 φίλτρα μεγέθους 5

dropout keep prob. : 0.3 batch norm. max pool μέγεθος : 3, βήμα : 2

conv. 64 φίλτρα μεγέθους 3, βήμα : 2. conv. 64 φίλτρα μεγέθους 3, βήμα : 2 batch norm.
dropout keep prob. : 0.4 batch norm. conv. 256 φίλτρα μεγέθους 3

conv. 32 φίλτρα μεγέθους 3, βήμα : 2 conv. 64 φίλτρα μεγέθους 3 conv. 256 φίλτρα μεγέθους 3

dropout keep prob. : 0.5 batch norm. conv. 128 φίλτρα μεγέθους 3

conv. 16 φίλτρα μεγέθους 3, βήμα : 2. conv. 128 φίλτρα μεγέθους 3, βήμα : 2

dropout keep prob. : 0.8 batch norm.
average pool μέγεθος : 3, βήμα : 2 conv. 128 φίλτρα μεγέθους 3

fully con. αρ. νευρώνων : 512, ReLU batch norm. max pool μέγεθος : 3, βήμα : 2

fully con. αρ. νευρώνων : 2, softmax conv. 256 φίλτρα μεγέθους 3, βήμα : 2 batch norm.
batch norm. fully con. αρ. νευρώνων : 2048, tanh

conv. 256 φίλτρα μεγέθους 3 dropout keep prob. : 0.5
batch norm. fully con. αρ. νευρώνων : 2048, tanh
average pool μέγεθος : 3, βήμα : 2 dropout keep prob. : 0.5

fully con. αρ. νευρώνων : 512, ReLU fully con. αρ. νευρώνων : 2, softmax
fully con. αρ. νευρώνων : 2, softmax

Πίνακας 3.2: Επιλογές δομής μοντέλων ConvNets και παράμετροι. Σε κάθε επίπεδο συνέλιξης επιλέγε-

ται η συνάρτηση ενεργοποίησης ReLU, ενώ στα μοντέλα CNN 1 και CNN 2 εφαρμόζεται, επιπλέον,

κανονικοποίηση με νόρμα L2.
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Το επόμενο βήμα της διαδικασίας είναι η επιλογή του αλγόριθμου μάθησης. Δο-

κιμάστηκαν αρκετοί αλγόριθμοι, με τα καλύτερα αποτελέσματα να έρχονται από τον

Adam και τον Stochastic Gradient Descent. Στην Παράγραφο 2.2.2 αναφέρθηκε η

σημασία του αλγορίθμου gradient descent και των παραλλαγών του για την αποδοτική

εκπαίδευση των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων. Σε αυτό το σημείο, θα αναφερ-

θούμε με περισσότερη λεπτομέρεια στον αλγόριθμο Adam, μιας και είναι αυτός που

εκπαίδευσε το δίκτυο με τα καλύτερα αποτελέσματα.

Το όνομα Adam [47] προέρχεται από τη φράση ”adaptive moment estimation”. Ε-

ίναι μια επέκταση του Stochastic Gradient Descent, καθώς χρησιμοποιεί δύο τρικς για

να βελτιώσει την απόδοσή του. Το πρώτο τρικ ονομάζεται momentum : ένα κλάσμα

της προηγούμενης ενημέρωσης προστίθεται στην τρέχουσα και δρα συσσωρευτικά όταν

οι ενημερώσεις γίνονται προς την ίδια κατεύθυνση
1
. Με αυτόν τον τρόπο, παρακάμ-

πτεται το πρόβλημα της επιλογής του κατάλληλου ρυθμού μάθησης, ώστε να έχουμε

ταχεία και εγγυημένη σύγκλιση. Το momentum εξασφαλίζει πως όταν κινούμαστε

προς το ελάχιστο, κινούμαστε όλο και γρηγορότερα, ενώ όταν υπάρχουν ταλαντώσεις

(βλ. Εικόνα 2.11), η επίδρασή τους μειώνεται. Το δεύτερο τρικ είναι η εφαρμογή

ξεχωριστού ρυθμού μάθησης για κάθε παράμετρο, ο οποίος προσαρμόζεται δυναμικά

: αν μια παράμετρος έχει μικρότερες (ή σπανιότερες) ενημερώσεις, ο ρυθμός μάθησης

για τη συγκεκριμένη παράμετρο αυξάνεται. Αυτό οδηγεί σε γρηγορότερη σύγκλιση του

αλγορίθμου.

Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, ο Adam είναι υπολογιστικά φθηνός, εύκολα

υλοποιήσιμος, έχει μικρές απαιτήσεις μνήμης και καλή απόδοση σε προβλήματα με με-

γάλο όγκο δεδομένων ή/και παραμέτρων. Σε γενικές γραμμές, είναι ένας συνδυασμός

των θετικών στοιχείων των αλγορίθμων Adagrad [51] και RMSProp [46]. Για όλους

τους παραπάνω λόγους, είναι ο αλγόριθμος μάθησης που προτείνεται ως ο καταλλη-

λότερος για ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων Μηχανικής Μάθησης [61, 198] (Εικόνα

3.10).

Στην παρούσα υλοποίηση, στο μοντέλο CNN 1 χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος

Adam με παραμέτρους α = 0.001, β1 = 0.99 και β2 = 0.999, όπου η πρώτη αντι-

στοιχεί στο ρυθμό μάθησης και οι άλλες δύο στον εκθετικό ρυθμό αποσύνθεσης της

πρώτης και δεύτερης στιγμής, αντίστοιχα
2
. Στο μοντέλο CNN 2 χρησιμοποιήθηκε ο

αλγόριθμος Stochastic Gradient Descent (SGD), με ρυθμό μάθησης α = 0.01 και

ρυθμό αποσύνθεσης του ρυθμού μάθησης d = 0.96, ώστε να μειώνεται ο ρυθμός μάθη-

σης όσο προχωρά η εκπαίδευση και να αποφευχθούν ταλαντώσεις γύρω από το σημείο

σύγκλισης. Στο μοντέλο CNN 3 χρησιμοποιήθηκε ξανά ο αλγόριθμος SGD, αυτή τη

φορά με μικρότερο ρυθμό μάθησης α = 0.001 και χωρίς ρυθμό αποσύνθεσης. ΄Οπως α-

ναφέρθηκε και προηγουμένως, τα καλύτερα αποτελέσματα προέκυψαν με τον αλγόριθμο

Adam.

Στη συνέχεια, επιλέγουμε κάποιες υπερπαραμέτρους του μοντέλου, όπως η συνάρτη-

ση κόστους, ο αριθμός των εποχών εκπαίδευσης και ο αριθμός των παραδειγμάτων που

1
Αυτή η λειτουργία μπορεί να περιγραφεί με τη βοήθεια μιας αναλογίας : όταν κινούμαστε συνεχώς

προς το χαμηλότερο σημείο μιας κοιλάδας, η ορμή μας προσδίδει ολοένα και αυξανόμενη ταχύτητα.

Αν η κίνησή μας δεν είναι συνεχής, αλλά αλλάζουμε κατευθύνσεις, η ορμή μας επιβραδύνει.
2
1η στιγμή : μέση τιμή, 2η στιγμή : διασπορά.
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Σχήμα 3.10: Σύγκριση αλγορίθμων Adam, Adagrad, Adadelta, Nesterov και RMSProp. Παρατηρο-

ύμε ότι ο αλγόριθμος Adam είναι αποδοτικότερος.

χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα (batch size). Η επιλογή της συνάρτησης κόστους είναι

σχετικά εύκολη υπόθεση, καθώς το γεγονός ότι τα δεδομένα εισόδου δεν ανήκουν σε

παραπάνω από μια κλάση και η επιλογή να δουλέψουμε με παραλλαγές του αλγόριθμου

σταδιακής καθόδου, κάνουν την συνάρτηση categorical cross-entropy να μοιάζει

η καταλληλότερη για τη συγκεκριμένη εργασία. Επομένως την χρησιμοποιούμε στα

μοντέλα CNN 1 και CNN 3 και δοκιμάζουμε στο μοντέλο CNN 2 τη χρήση της συ-

νάρτησης ROC AUC Score.

΄Οσον αφορά τον αριθμό των εποχών εκπαίδευσης και του batch size, έγιναν αρκετές

δοκιμές για να αποσαφηνιστέι πώς ο συνδυασμός τους επηρεάζει τη σύγκλιση του αλ-

γορίθμου. Είναι προφανές πως όσο περισσότερες επαναλήψεις γίνουν, τόσο καλύτερα

῾῾μαθαίνει᾿᾿ ο αλγόριθμος. ΄Ομως, έρχεται ένα σημείο όπου σε κάθε επόμενη επανάληψη

η βελτίωση είναι αμελητέα, σχεδόν μηδενική. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να προσεγ-

γίσουμε γρηγορότερα αυτό το σημείο προσαρμόζοντας κατάλληλα το batch size. Στη

συγκεκριμένη υλοποίηση, παρατηρήσαμε ότι τα μοντέλα σταματούσαν να βελτιώνονται

μετά την 15η, περίπου, επανάληψη και, επιπλέον, παρουσίαζαν χειρότερη απόδοση όταν

η εκπαίδευση πλησίαζε τις 30 επαναλήψεις, πιθανώς λόγω overfitting. Παράλληλα,

διαπιστώθηκε ότι αν το batch size είναι πολύ μικρό, ο υπολογισμός της κλίσης του

σφάλματος δεν είναι πρακτικός, η κατεύθυνση της κλίσης έχει πολλές ταλαντώσεις κα-

θώς το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό των δεδομένων. Από την άλλη, αν το batch
size είναι πολύ μεγάλο, η διαδικασία της εκπαίδευσης θα διαρκέσει υπερβολικά και δεν

θα είναι υπολογιστικά αποδοτική (παρόλο που θεωρητικά θα ήταν το ιδανικό). Στην

πράξη, διαπιστώσαμε πως τα αποτελέσματα δεν διέφεραν σημαντικά χρησιμοποιώντας

batch size στο εύρος των 128 εώς 512 δειγμάτων.
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΄Ολες οι παραπάνω επιλογές σχετικά με τους αλγορίθμους μάθησης και τις υπερπα-

ραμέτρους των μοντέλων φαίνονται στον Πίνακα 3.3.

Αλγόριθμος Συνάρτηση Κόστους Αριθμός Εποχών Batch Size

CNN 1 Adam(α = 0.001, β1 = 0.99, β2 = 0.999) cat. cross–entropy 15 512

CNN 2 SGD(α = 0.01, d = 0.96) roc auc score 15 256

CNN 3 SGD(α = 0.001, d = 0.0) cat. cross–entropy 15 128

Πίνακας 3.3: Συγκεντρωτικός πίνακας των αλγορίθμων και των υπερπαραμέτρων που χρησιμοποιήθη-

καν στην εκπαίδευση των Νευρωνικών Δικτύων της παρούσας εργασίας.

3.2.4 Αξιολόγηση

Μετά από όλη αυτήν την προετοιμασία των δεδομένων και τη διαδικασία επιλογής

των δομικών συστατικών και παραμέτρων του Συνελικτικού Νευρωνικού Δικτύου που

περιγράφηκε στις προηγούμενες Παραγράφους, έλαβε χώρα η εκπαίδευση του δικτύου.

΄Οπως προαναφέρθηκε, εκπαιδεύτηκαν αρκετά μοντέλα ConvNets, με διαφορετικούς

συνδυασμούς τιμών στις παραμέτρους. Στις επόμενες Παραγράφους θα παρουσιαστο-

ύν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης για τα τρία καλύτερα μοντέλα, ενώ θα επιχειρηθεί

να γίνει μια σύγκριση με γνωστούς αλγορίθμους κατηγοριοποίησης. Τέλος, θα ακο-

λουθήσει συζήτηση επί των αποτελεσμάτων, επικεντρωμένη στους τρόπους βελτίωσης

της απόδοσης των ConvNets.

Στον Πίνακα 3.4 παρατίθενται τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης των τριών μοντέλων

ConvNets. Υπενθυμίζουμε ότι τα διαθέσιμα δεδομένα χωρίστηκαν σε δέκα, περίπου

ισομεγέθη, τμήματα και η διαδικασία της εκπαίδευσης επαναλήφθηκε δέκα φορές με

κάθε τμήμα να λειτουργεί ως σύνολο εκπαίδευσης και τα υπόλοιπα εννέα τμήματα ώς

σύνολα ελέγχου κάθε φορά. Για κάθε μοντέλο, λοιπόν, προέκυψαν δέκα τιμές μετρικών

απόδοσης, από τις οποίες υπολογίστηκε η μέση τιμή. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο

γίνεται καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων δεδομένων και, παράλληλα, αυξάνεται η

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Οι μετρικές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι παρακάτω
1

:

• Εμβαδό περιοχής κάτω από την καμπύλη ROC (AuROC)

• Εμβαδό περιοχής κάτω από την καμπύλη Precision–Recall (AuPRC)

• Ορθότητα (Acc)

• Ακρίβεια (Prec)

• Ανάκληση (Rec)

• F-measure

1
Βλ. Παράγραφο 2.2.2 για περισσότερες λεπτομέρειες.



3.2. Παράδειγμα Υλοποίησης : Κατηγοριοποίηση DNA Enhancers 65

AuROC AuPRC Acc Prec Rec F

CNN 1 0.802 0.815 0.71 0.74 0.70 0.72

CNN 2 0.744 0.739 0.68 0.71 0.66 0.68

CNN 3 0.721 0.719 0.65 0.70 0.59 0.64

Πίνακας 3.4: Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης βιολογικών ακολουθιών με χρήση Συνελικτικών Νευ-

ρωνικών Δικτύων.

Για να επιβεβαιώσουμε την καλή απόδοση των ConvNets, εκπαιδέυσαμε με τα ίδια

δεδομένα πέντε μοντέλα συμβατικών αλγορίθμων μάθησης : ένα μοντέλο Support
Vector Machine (SVM) [41] με gaussian kernel, ένα μοντέλο random forest [56], ένα
μοντέλο kNN [54, 55] με 10 γείτονες, ένα μοντέλο AdaBoost [58] με βάση decision
trees και ένα μοντέλο Linear Discriminant Analysis (LDA) [52, 53]. Στους Πίνακες

3.5 και 3.6 φαίνονται οι παράμετροι των αλγορίθμων που χρησιμοποιήθηκαν και τα

συγκεντρωτικά αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης, αντίστοιχα.

Αλγόριθμος Παράμετροι

gkSVM C = 1, γ =
1

N
Random Forest nest = 100 , criterion : ’gini’

kNN nneigh = 10, weights : ’uniform’, ευκλίδεια απόσταση

AdaBoost βάση : Decision Tree , nest = 200, αλγόριθμος : ’SAMME’
LDA solver : ’SVD’

Πίνακας 3.5: Πίνακας παραμέτρων των συμβατικών αλγορίθμων που χρησιμοποιήθηκαν για σύγκριση

με τα μοντέλα ConvNets. Για το SVM χρησιμοποιήθηκε παράμετρος ποινής σφάλματος C = 1 και

συντελεστής γ = 1
N . Για το Random Forest χρησιμοποιήθηκαν 100 δέντρα, με κριτήριο ποιότητας τη

μετρική Gini. Για το kNN χρησιμοποιήθηκαν 10 γείτονες με ομοιόμορφη κατανομή βαρών και ευκλείδια

μετρική απόστασης. Για το AdaBoost χρησιμοποιήθηκαν 200 δέντρα και ο αλγόριθμος SAMME.
Τέλος, για το LDA χρησιμοποιήθηκε η τεχνική SVD. ΄Ολα τα παραπάνω μοντέλα υλοποιήθηκαν σε

Python με τη βοήθεια του εργαλείου scikit-learn [199].

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί πως η μέχρι τώρα καλύτερη απόδοση Συνε-

λικτικών Νευρωνικών Δικτύων σε εργασία κατηγοριοποίησης βιολογικών ακολουθιών

DNA Enhancers περιγράφεται στο [200] με μετρική AuPRC ίση με 0.966
1
και στο [183]

με τιμές AuROC ίση με 0.916 και AuPRC ίση με 0.917. Σημειώνουμε ότι αυτές οι

αποδόσεις επετεύχθησαν με τη βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων μεγάλης υπολο-

γιστικής ισχύος και με τη χρήση gpu, κάτι που επέτρεψε στους ερευνητές, αφενός να

χρησιμοποιήσουν περισσότερα δεδομένα για εκπαίδευση, αποφεύγοντας έτσι το over-
fitting, και, αφετέρου να δοκιμάσουν πολύ περισσότερες αρχιτεκτονικές δικτύων και

συνδυασμούς παραμέτρων, καθώς κάθε εποχή εκπαίδευσης είχε διάρκεια μόνο λίγων

λεπτών.

1
Μέγιστη τιμή σε μια κυτταρική σειρά. Η μέση τιμή της μετρικής, για οχτώ κυτταρικές σειρές

είναι 0.881.
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AuROC AuPRC Acc Prec Rec F

CNN 1 0.802 0.815 0.71 0.74 0.70 0.72

CNN 2 0.744 0.739 0.68 0.71 0.66 0.68

CNN 3 0.721 0.719 0.65 0.70 0.59 0.64

gkSVM 0.764 0.688 0.62 0.58 0.89 0.70

Random Forest 0.630 0.603 0.63 0.65 0.65 0.65

kNN 0.537 0.542 0.56 0.54 0.99 0.70

AdaBoost 0.509 0.528 0.51 0.53 0.51 0.52

LDA 0.498 0.522 0.50 0.52 0.50 0.51

Πίνακας 3.6: Συνολικά αποτελέσματα κατηγοριοποίησης βιολογικών ακολουθιών που περιέχουν DNA
enhancers. Μπορούμε να δούμε ότι τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα έχουν, γενικά, καλύτερη α-

πόδοση από τους συμβατικούς αλγόριθμους. Επίσης, παρατηρούμε ότι ορισμένοι αλγόριθμοι (όπως οι

AdaBoost, LDA) έχουν μετρικές απόδοσης γύρω στο 0.50, κάτι που σημαίνει ότι μάλλον είναι ακατάλ-

ληλοι για τον συγκεκριμένο τύπο εργασίας. Σε γενικές γραμμές, οι συμβατικοί αλγόριθμοι απαιτούν

διαφορετική διαδικασία προεπεξεργασίας των δεδομένων για να πετύχουν καλύτερες αποδόσεις.

3.2.5 Διερεύνηση Αποτελεσματων

Με αφορμή τα παραπάνω αποτελέσματα, είναι λογικό στο σημείο αυτό να συζητήσου-

με λίγο περισσότερο ορισμένες επιλογές που έγιναν. Είναι σαφές ότι δεν θα μπορο-

ύσαμε να δοκιμάσουμε όλο το πλήθος των δυνατών συνδυασμών δομικών συστατικών

και υπερπαραμέτρων, όμως θα σταθούμε λίγο παραπάνω σε κάποιες αποφάσεις και θα

προσπαθήσουμε να τις δικαιολογήσουμε.

Μια από τις πρώτες αποφάσεις που έπρεπε να παρθούν, σχετικά με τη δομή του

δικτύου, ήταν η προσθήκη ή όχι κάποιας πράξης κανονικοποίησης. Στην Παράγρα-

φο 2.4.2 έχουμε ήδη αναφέρει σχετικά με τα επίπεδα κανονικοποίησης και ειδικά για

τη μέθοδο batch normalization [81]. Το ερώτημα είναι αφενός αν η συγκεκριμένη

μέθοδος προσφέρει κάτι παραπάνω στο δίκτυο και αφετέρου ποιά είναι η καταλληλότερη

θέση της στη δομή του μοντέλου. Αποδεικνύεται πως το δεύτερο είναι ένα ερώτημα

που ακόμα δεν έχει βρει απάντηση. Ενώ στην εργασία που εισήγαγε αρχικά το batch
normalization αναφέρεται πως πρέπει να τοποθετηθεί μετά από κάθε επίπεδο συνέλιξης

και πριν την εισαγωγή της μη–γραμμικότητας, η συνήθης πρακτική είναι να τοποθετείται

μετά από τη συνάρτηση ενεργοποίησης. Επίσης, είναι ακόμα ασαφές το πώς συμπερι-

φέρεται όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με dropout. ΄Οσον αφορά το πρώτο ερώτημα,

σχετικά με τη χρήση του ή όχι, φαίνεται πως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η απου-

σία batch normalization οδηγεί σε χειρότερα αποτελέσματα, πιθανώς λόγω overfitting.
Επομένως, η χρήση της μεθόδου θεωρούμε πως είναι απαραίτητη, ο τρόπος χρήσης της

είναι ένα θέμα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Η επόμενη σημαντική απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι αν θα χρησιμοποιήσουμε

κάποια μέθοδο regularization. Το ζήτημα σχετίζεται στενά με την προηγούμενη α-

πόφαση, καθώς και οι δύο τεχνικές στοχεύουν στην καλύτερη γενίκευση του μοντέλου,

μόνο που σε αυτήν την περίπτωση επιχειρούμε να ελαχιστοποιήσουμε την αλληλεξάρ-

τηση των νευρώνων όσον αφορά τη διαδικασία της μάθησης. ΄Ενας δρόμος προς αυτήν

την κατεύθυνση είναι η εισαγωγή ποινής στη συνάρτηση κόστους. Αυτός είναι ο λόγος

που στα δύο από τα τρία μοντέλα που υλοποιήσαμε (CNN 1 και CNN 2), επιλέξαμε να
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εισάγουμε σε κάθε επίπεδο συνέλιξης ποινή με βάση τη νόρμα–2, γνωστή ως L2 reg-
ularization. ΄Ενας πιο δραστικός τρόπος είναι η χρήση της τεχνικής dropout [80]. Η

συγκεκριμένη τεχνική αναφέρεται στη σχετική δημοσίευση ως ένας απλός τρόπος απο-

φυγής του overfitting και πράγματι εμποδίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ των νευρώνων

με τον απλούστερο δυνατό τρόπο : αποκόπτωντας τυχαία έναν αριθμό νευρώνων από

τη συνέχεια της εκπαίδευσης. ΄Οταν πρωτοεμφανίστηκε το dropout ήταν μια καινοτόμα

τεχνική που βελτίωσε πάρα πολύ τις επιδόσεις των πολυεπίπεδων αρχιτεκτονικών και

επέτρεψε την εκπαίδευση μοντέλων με μεγάλο αριθμό παραμέτρων. Στις μέρες μας, η

χρήση της είναι αμφιλεγόμενη για δύο λόγους, κυρίως. Πρώτον, επειδή η τυχαιότητα

με την οποία απορρίπτονται οι νευρώνες συμβάλλει στη γενική έλλειψη θεωρητικής κα-

τανόησης από την οποία πάσχουν τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα (βλ. Παράγραφο

4.2.1). Δέυτερον και κυριότερο, επειδή οι πιο πρόσφατες αρχιτεκτονικές χρειάζονται

όλο και λιγότερο το dropout σε σχέση με τις παραδοσιακές. Μάλιστα, στο [81] υπο-

στηρίζεται η άποψη ότι το dropout μπορεί να παραληφθεί εντελώς αν χρησιμοποιείται

batch normalization μεταξύ των επιπέδων συνέλιξης. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πα-

ραπάνω, αναπτύξαμε ένα μοντέλο με εκτεταμένη χρήση dropout (CNN 1), ένα μοντέλο

στο οποίο το dropout έχει αντικατασταθεί από τη χρήση batch normalization μεταξύ

των επιπέδων συνέλιξης (CNN 2) και ένα μοντέλο που συνδυάζει και τις δύο τεχνι-

κές, εφαρμόζοντας batch normalization μεταξύ των επιπέδων συνέλιξης και dropout
μεταξύ των fully connected layers, όπου η επίδρασή του είναι μεγαλύτερη (CNN 3).

Σχετικά με το batch size, έχουμε ήδη παρατηρήσει (βλ. Παράγραφο 3.2.4) την

επίδρασή του στη συμπεριφορά του αλγόριθμου gradient descent. Γενικά, το σωστό

εύρος του batch size είναι αντικείμενο πειραματισμού. Οι παρατηρήσεις μας επιβεβαι-

ώνουν ότι αν το μέγεθός του είναι μικρότερο από το κανονικό, αντιμετωπίζουμε το

λεγόμενο πρόβλημα gradient noise, δηλαδή η παράγωγος της συνάρτησης κόστους αλ-

λάζει συνεχώς κατεύθυνση εξαιτίας του μικρού δείγματος δεδομένων που λαμβάνεται

υπόψιν. Από την άλλη, batch size μεγαλύτερο από το κανονικό οδηγεί σε αύξηση του

χρόνου εκπαίδευσης
1
εξαιτίας των περισσότερων ενημερώσεων που πρέπει να γίνουν

σε κάθε εποχή. Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να δοκιμάζονται διαφορετικά μεγέθη

batch, να εντοπίζεται ένα κατάλληλο εύρος και στη συνέχεια να χρησιμοποιείται ένα

μέγεθος κοντά στο μικρότερο άκρο αυτού του εύρους, γιατί έτσι αναφέρεται καλύτερη

γενίκευση του μοντέλου [201].

Το επόμενο ζήτημα προς διερεύνηση είναι το επίπεδο pooling. Στην Παράγραφο

2.4.2 έχουν αναφερθεί οι πιο συχνοί τρόποι εφαρμογής της συγκεκριμένης πράξης.

Επιπλέον, στην Παράγραφο 3.1.4 αναφέρθηκε ότι σημαντικότερη από την επιλογή με-

θόδου είναι η επιλογή του υποδεκτικού πεδίου, με άλλα λόγια η θέση του επιπέδου

pooling στην αλληλουχία πράξεων ενός δικτύου. Σε δύο από τα δίκτυα που υλοποι-

ήσαμε (CNN 1 και CNN 2), χρησιμοποιήσαμε ένα επίπεδο max pooling αμέσως μετά

το πρώτο επίπεδο συνέλιξης, για να μειώσουμε την υπολογιστική πολυπλοκότητα και

για να εξάγουμε χαμηλού επιπέδου χαρακτηριστικά από τα δεδομένα εισόδου. Επίσης,

χρησιμοποιήσαμε ένα επίπεδο average pooling πριν το fully connected layer, καθώς

σε αυτή τη φάση της επεξεργασίας μας ενδιαφέρει περισσότερο η γενίκευση και δεν

θέλουμε να χαθεί πληροφορία. ΄Οσον αφορά το μέγεθος των φίλτρων και του βήματος,

1
Ο αντίλογος σ΄ αυτό το επιχείρημα είναι ότι το μικρό batch size έχει μεν γρηγορότερες ενημε-

ρώσεις ανά εποχή, αλλά ο συνολικός χρόνος εκπαίδευσης αυξάνεται λόγω μη βέλτιστης χρήσης του

hardware.
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γενικά όσο μεγαλύτερες είναι τόσο γρηγορότερη είναι η διαδικασία και τόσο μικρότερη

είναι η ικανότητα ανάλυσης του μοντέλου. Γνώμη μας είναι να μην χρησιμοποιούνται

τιμές μεγαλύτερες του 3 (ή 3× 3) και 2, αντίστοιχα, για να αποφευχθεί η υπερβολική

απώλεια πληροφορίας.

΄Οσον αφορά τις συναρτήσεις ενεργοποίησης (βλ. Παράγραφο 2.4.2 και ειδικότε-

ρα στον Πίνακα 2.3) επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε σχεδόν αποκλειστικά τη συνάρ-

τηση ReLU [82] εξαιτίας της πολύ καλής συνεργασίας της με αλγόριθμους του τύπου

gradient descent, καθώς, όπως έχει ήδη αναφερθεί προηγουμένως, αντιμετωπίζει το

πρόβλημα του vanishing gradient1 από το οποίο υποφέρουν τα πολύ βαθιά δίκτυα. Αυ-

τό δε σημαίνει ότι η ReLU δεν έχει κι αυτή με τη σειρά της προβλήματα. Το κυριότερο

από αυτά είναι ότι μηδενίζει όλες τις μη θετικές τιμές, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχοι νευ-

ρώνες να παύουν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση του δικτύου. Εάν αυτό αξιολογηθεί

ως σοβαρό μειονέκτημα, προτείνεται η χρήση κάποιας παραλλαγής της, όπως αυτές που

αναφέρονται στον Πίνακα 2.4, οι οποίες διαχειρίζονται αποτελεσματικά και αρνητικές

τιμές. Για την απόφαση αυτή, όμως, θα συνυπολογιστούν διάφορες παράμετροι, όπως η

αρχιτεκτονική του δικτύου, ο αλγόριθμος μάθησης και φυσικά το σύνολο εκπαίδευσης.

Για το λόγο αυτό, προτείνουμε, αν υπάρχει η δυνατότητα, να γίνονται δοκιμές στο ίδιο

μοντέλο με διαφορετική συνάρτηση ενεργοποίησης κάθε φορά και να επιλέγεται αυτή

με το καλύτερο trade–off μεταξύ ορθότητας και ταχύτητας εκπαίδευσης.

Το τελευταίο ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτή την υποενότητα είναι η

επίδραση ορισμένων υπερπαραμέτρων στο μοντέλο.

• Μια από τις κρισιμότερες υπερπαραμέτρους είναι ο ρυθμός μάθησης. Η επιλογή

του είναι καθοριστική για τη σύγκλιση του μοντέλου, αλλά και για την ταχύτητα

της εκπαίδευσης (βλ. Παράγραφο 2.2.2). Στην Εικόνα 3.11 μπορούμε να δούμε

ότι για κάθε αλγόριθμο μάθησης υπάρχει ένα εύρος τιμών του ρυθμού μάθησης.

Μικρότερη τιμή οδηγεί σε αποτυχία εκπαίδευσης σε αποδεκτό χρονικό διάστημα,

ενώ μεγαλύτερη τιμή οδηγεί σε ασταθές μοντέλο χωρίς εγγυημένη σύγκλιση.

Γενικά, επιθυμούμε να προσδιορίσουμε τον μεγαλύτερο δυνατό ρυθμό μάθησης

με τον οποίο επιτυγχάνεται σύγκλιση. Δεν υπάρχει μια τιμή που να λειτουργεί

ικανοποιητικά για κάθε αλγόριθμο
2
. Μια στρατηγική που μπορεί να μας οδηγήσει

ευρετικά στο στόχο είναι να ξεκινήσουμε με υψηλό ρυθμό μάθησης και να τον

μειώνουμε κατά ένα ποσοστό
3
μέχρι να μην παρατηρείται απόκλιση του μοντέλου

[202].

• Μια υπερπαράμετρος που μπορεί σχετικά εύκολα να προσδιοριστεί, γιατί δεν α-

παιτεί μεγάλη ακρίβεια, είναι ο αριθμός των εποχών εκπαίδευσης. Εδώ τα

πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, το δίκτυο πρέπει να εκπαιδευτεί όσο χρειάζεται για

να μάθει αποτελεσματικά δεδομένα. Και πάλι, ο ακριβής αριθμός των εποχών

εκπαίδευσης εξαρτάται από πολλά πράγματα, όπως ο αλγόριθμος μάθησης και το

είδος των δεδομένων. ΄Ομως, είναι σχετικά εύκολο να προσδιοριστεί το σημείο

εκείνο, πέρα από το οποίο δεν υπάρχει σημαντική βελτίωση της απόδοσης και

1
Πολύ μικρή κλίση σημαίνει μικρές ενημερώσεις, άρα πολύ αργή εκπαίδευση.
2
Στην περίπτωση του αλγόριθμου Adam (που χρησιμοποιήσαμε στο μοντέλο CNN 1), το εύρος

τιμών που δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα είναι μεταξύ 0.001 και 0.01.
3
Μια αυτοματοποιημένη εκδοχή αυτής της διαδικασίας είναι το learning rate decay που περιγράφε-

ται στην Παράγραφο 3.2.3.
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να σταματήσει εκεί η διαδικασία. Στα μοντέλα που αναπτύξαμε, αυτό το σημείο

ήταν γύρω στις 15 εποχές.

• ΄Ενα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ο αριθμός των νευρώνων στα κρυφά επίπε-

δα του μοντέλου και ιδιαίτερα στα επίπεδα της συνέλιξης. Είναι κατανοητό ότι

μεγάλος αριθμός νευρώνων σημαίνει περισσότερες παράμετροι, άρα μεγαλύτερο

υπολογιστικό κόστος. Από την άλλη, μικρός αριθμός νευρώνων σημαίνει μι-

κρότερη διακριτική ισχύς, άρα κακή απόδοση. Ο στόχος εδώ είναι να βρεθεί

μια αρχιτεκτονική που θα μειώνει τον αριθμό των νευρώνων διατηρώντας την

απόδοση του δικτύου σε υψηλά επίπεδα. Οι ερευνητικές κατευθύνσεις σε αυτό

το θέμα είναι δύο. Αφενός, είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι όλα τα επίπεδα συ-

νέλιξης πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό νευρώνων και, αφετέρου, είναι αυτοί που

προτείνουν μια δομή σε σχήμα πυραμίδας, με αυξανόμενο αριθμό νευρώνων όσο

πλησιάζουμε προς την έξοδο του δικτύου, εμπνεόμενοι από τη δομή των βιολο-

γικών νευρωνικών συστημάτων [203, 204]. Δοκιμάσαμε τη δομή της πυραμίδας

στο μοντέλο CNN 2 και μια δομή που μοιάζει με ανεστραμμένη πυραμίδα στο

μοντέλο CNN 1. Δεν διακρίναμε μεγάλες διαφορές όσον αφορά το χρόνο εκπα-

ίδευσης που απαιτείται. Αυτό που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι κατά πάσα

πιθανότητα χρειάζεται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός νευρώνων στο πρώτο επίπε-

δο συνέλιξης και στο επίπεδο που βρίσκεται ακριβώς πριν από αυτό της εξόδου.

Το μέγεθος των ενδιάμεσων κρυφών επιπέδων δε φαίνεται να επιδρά σημαντικά

στο τελικό αποτέλεσμα, αν και συμμετρικές δομές συνήθως αποδίδουν καλύτερα.

Φυσικά, η λίστα δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχουν αρκετές κι άλλες υπερπαράμετροι που αν

ρυθμιστούν σωστά βελτιώνουν την απόδοση ενός Συνελικτικού Νευρωνικού Δικτύου.

Με κάποιες από αυτές θα ασχοληθούμε στο επόμενο Κεφάλαιο (βλ. Παράγραφο 4.1).

Σχήμα 3.11: Χρόνοι εκπαίδευσης για διαφορετικούς αλγόριθμους μάθησης, ως προς το ρυθμό μάθη-

σης. Φαίνεται πως για κάθε αλγόριθμο υπάρχει ένα κατάλληλο εύρος τιμών του ρυθμού μάθησης.

Επίσης, φαίνεται πως μικρές αλλαγές στο ρυθμό μάθησης μπορούν να επηρεάσουν δυσανάλογα την

ταχύτητα της εκπαίδευσης. (Εικόνα από το https://medium.com/octavian-ai/which-optimizer-and-
learning-rate-should-i-use-for-deep-learning-5acb418f9b2).
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Πέρα από την κλάση εργασιών, όπως η κατηγοριοποίηση βιολογικών ακολουθιών

που περιέχουν ενισχυτές της γονιδιακής έκφρασης, που περιγράφηκε προηγουμένως,

τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα βρίσκουν αρκετές ακόμα εφαρμογές στο πεδίο της

Βιοϊατρικής. Ορισμένες από αυτές θα περιγραφούν εν συντομία στις παρακάτω παρα-

γράφους.

΄Ενα εργαλείο που απέδειξε από νωρίς την καλή απόδοση των ConvNets σε εργασίες

που απαιτούν την αναγνώριση ιδιαίτερων μοτίβων σε βιολογικές ακολουθίες είναι το

DeepBind1 [205]. Το συγκεκριμένο εργαλείο εκπαιδεύεται σε δεδομένα αλληλουχιών

με πειραματικά εξακριβωμένες τιμές έντασης πρόσδεσης μεταγραφικών παραγόντων

και κατορθώνει να ρίξει φως στο ρόλο των πρωτεϊνών που προσδένονται στο RNA στη

διαδικασία της εναλλακτικής συναρμογής. Επίσης, βρίσκει εφαρμογή στην ανάλυση

των παραλλαγών που σχετίζονται με ασθένειες και είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την

πρόσδεση των μεταγραφικών παραγόντων και κατ΄ επέκταση τη γονιδιακή έκφραση. Οι

πολύ καλές επιδόσεις του DeepBind παρακίνησαν και άλλους ερευνητές να δοκιμάσουν

τεχνικές Deep Learning σε βιολογικά προβλήματα επεξεργασίας αλληλουχιών.

΄Ενα εργαλείο που εξερευνά τους μηχανισμούς της γονιδιακής ρύθμισης, με τη βο-

ήθεια των ConvNets, είναι το DeFine2 [162]. Η γονιδιακή ρύθμιση εξαρτάται σε μεγάλο

βαθμό από την πρόσδεση των μεταγραφικών παραγόντων σε συγκεκριμένα σημεία του

DNA, ειδικά για κάθε τύπο κυττάρου. Ο συμβατικός τρόπος μελέτης αυτής της διαδικα-

σίας είναι μεγάλης κλίμακας ποσοτικές και συσχετιστικές αναλύσεις του γονιδιώματος

(όπως eQTL και GWAS). Το DeFine χρησιμοποιεί βιολογικά δεδομένα από πειράματα

ChIP–seq, διαθέσιμα από το project ENCODE [192], τα κωδικοποιεί, με αναπαράστα-

ση one–hot, σε μητρώα μεγέθους 4 × 300 για κάθε ακολουθία DNA, τα επαυξάνει

χρησιμοποιώντας και το reverse complement και εκπαιδεύει ένα δίκτυο με 16 επίπε-

δα συνέλιξης, ακολουθούμενα από συνδυασμό μεθόδων pooling, batch normalization
και dropout. Το αποτέλεσμα είναι η πρόβλεψη της έντασης των μεταγραφικών παρα-

γόντων σε συγκεκριμένα σημεία του DNA, με βαθμό συσχέτισης Pearson ίσο με 0.754

και 0.793, για δύο κυττατικές σειρές. Επιπλέον, το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να

αξιολογήσει με ακρίβεια ορισμένες λειτουργικές μη–κωδικές παραλλαγές (και τα γονίδια

που ενδέχεται να επηρεάζουν) μέσω της διαφοράς της ποσοτικοποίησης της έντασης

της πρόσδεσής της αλληλουχίας του γονιδιώματος αναφοράς με την αλληλουχία που

περιέχει την παραλλαγή.

Στη ίδια λογική, της μελέτης των μηχανισμών της γονιδιακής ρύθμισης με χρήση

ConvNets, κινούνται τα επόμενα δύο εργαλεία. Το Basset [163] και η μετεξέλιξή του,

το Basenji [206] ποσοτικοποιούν με ακρίβεια την πρόσβαση των μεταγραφικών πα-

ραγόντων στην χρωματίνη καθώς και τη σημαντικότητα των μη–κωδικών παραλλαγών

που βρίσκονται στη γύρω περιοχή. Τα παραπάνω εργαλεία χρησιμοποιούν σαν δεδομένα

εισόδου αλληλουχίες DNA, κωδικοποιώντας κάθε νουκλεοτίδιο ως one–hot διάνυσμα

μεγέθους 4. Στη συνέχεια εκπαιδεύουν ένα δίκτυο με έως και επτά επίπεδα συνέλιξης,

αυξανόμενου μεγέθους φίλτρων. Το αποτέλεσμα είναι ότι καταφέρνουν να προβλέψουν

την πρόσβαση στη χρωματίνη με μετρικές AuROC και AuPRC ίσες με 0.895 και 0.561

1http://tools.genes.toronto.edu/deepbind/.
2http://define.cbi.pku.edu.cn.
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αντίστοιχα, αναγνωρίζουν γνωστά μοτίβα πρόσδεσης μεταγραφικών παραγόντων και

προβλέπουν την επίδραση των SNPs1 στην ένταση της πρόσδεσης.

Αναφέρουμε άλλα δύο εργαλεία που εφαρμόζουν ConvNets στο πεδίο της γονιδιακής

ρύθμισης. Το ένα είναι το Deep Motif [207], το οποίο εξάγει μοτίβα από ακολουθίες

DNA και τις κατηγοριοποιεί ανάλογα με την πρόσδεση μεταγραφικών παραγόντων σε

αυτές. Το δεύτερο είναι το SpliceRover [208], ένα εργαλείο που προβλέπει σημεία

διαχωρισμού εσονίων–εξονίων (splice sites) χάρη στην ικανότητά του να αναγνωρίζει

μοτίβα στα δεδομένα, σχετικά με σημεία πρόσδεσης διάφορων μεταγραφικών παρα-

γόντων.

Η πρόβλεψη των λειτουργικών επιδράσεων των μη–κωδικών παραλλαγών του γονιδι-

ώματος είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στο πεδίο της γενετικής. Το εργαλείο

DeepSEA2 [209] είναι μια απόπειρα να χρησιμοποιηθεί η ισχύς των ConvNets για την

απευθείας εκμάθηση χαρακτηριστικών από τις ακολουθίες εισόδου και την πρόβλεψη

της επίδρασης των SNPs στις ιδιότητες της χρωματίνης. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί

να προβλέψει με ακρίβεια το επιγενετικό προφίλ μιας ακολουθίας, όπως την πρόσδεση

μεταγραφικών παραγόντων και τις μεταβολές των ιστονών σε πολλαπλούς κυτταρικούς

τύπους, χρησιμοποιώντας τρία επίπεδα συνέλιξης.

΄Αλλη μια απόπειρα ανάλυσης των ιδιοτήτων βιολογικών αλληλουχιών απευθείας από

την ακολουθία των νουκλεοτιδίων και ιδιαίτερα των μη–κωδικών περιοχών, είναι το ερ-

γαλείο DanQ [210]. Συνδυάζει Συνελικτικό Νευρωνικό Δίκτυο και δίκτυο Long/Short
Term Memory για να καταφέρει να προβλέψει τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές λει-

τουργίες της ακολουθίας εισόδου, όπως η πρόσδεση μεταγραφικών παραγόντων και η

ευαισθησία στην ενδονουκλεάση DNase I. Το συνελικτικό τμήμα του δικτύου, με ένα

επίπεδο συνέλιξης, ανιχνεύει μοτίβα στην ακολουθία εισόδου, ενώ το LSTM τμήμα

λαμβάνει υπόψη τη χωρική διάταξη αυτών των μοτίβων. Το αποτέλεσμα είναι ένα μο-

ντέλο που προβλέπει λειτουργίες ακολουθιών DNA με καλύτερες μετρικές απόδοσης

από αντίστοιχες μεθόδους (AuROC : 0.927).

΄Ενα εργαλείο που εκμεταλλεύεται την πληθώρα διαθέσιμων δεδομένων πρωτεϊνικών

ακολουθιών και των λειτουργικών τους σχολιασμών είναι το DeepGO3 [211]. Ο λει-

τουργικός χαρακτηρισμός των πρωτεϊνών είναι χρονοβόρα πειραματική διαδικασία και,

επιπλέον, καθώς οι πρωτεϊνες συνήθως έχουν πάνω από μια λειτουργία, το πρόβλη-

μα της πρόβλεψης τους είναι πολυδιάστατο και μεγάλης κλίμακας, κάνοντας αναγκαία

την εύρεση και χρήση υπολογιστικών μεθόδων. Το συγκεκριμένο εργαλείο αναπαρι-

στά τις ακολουθίες των αμινοξέων κωδικοποιώντας κωδικόνια (τριάδες αμινοξέων) με

one–hot σε διανύσματα μήκους 8.000 και στη συνέχεια κατασκευάζει πυκνές αναπα-

ραστάσεις [212] μεγέθους 1000 × 128 με σκοπό να αιχμαλωτίσει συσχετίσεις μεταξύ

των δεδομένων εισόδου. Στη συνέχεια εκπαιδεύει τρία μοντέλα ConvNets, ένα για

κάθε υποκατηγορία της βάσης δεδομένων Gene Ontology [213] : Μοριακή Λειτουργία,

Βιολογική Διεργασία και Κυτταρικά Συστατικά. Οι επιδόσεις του, για κάθε μια από

αυτές, με βάση τη μετρική AuROC είναι 0.928, 0.896 και 0.967 αντίστοιχα.

1Single Nucleotide Polymorphism.
2http://deepsea.princeton.edu/.
3http://deepgo.bio2vec.net.
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΄Ενα εργαλείο που χρησιμοποιεί ConvNets για να αντιστοιχήσει πρωτεϊνικές ακολου-

θίες σε κατηγορίες ανάλογα με μοτίβα της δευτεροταγούς δομής τους (folds), είναι το
deepSF1 [214]. Η αναγνώριση των πρωτεϊνικών folds είναι ένα σημαντικό πρόβλημα της

βιοπληροφορικής και οι παραδοσιακές μέθοδοι χρησιμοποιούν σύγκριση ομολογίας για

να πετύχουν έμμεσα κατηγοριοποίηση, με αρκετούς περιορισμούς. Το συγκεκριμένο

εργαλείο κωδικοποιεί πρωτεϊνικές ακολουθίες από τη βάση δεδομένων SCOP [215], σε
μητρώα μεγέθους L× 45 με αναπαράσταση one–hot, και τις εισάγει σε δίκτυο με δέκα

επίπεδα συνέλιξης μίας διάστασης. ΄Υστερα από την εκπαίδευση, το δίκτυο είναι ικανό

να κατηγοριοποιήσει άγνωστες ακολουθίες σε μια από τις 1195 γνωστές κλάσεις των

protein folds, με γενική ορθότητα ίση με 0.73, επίδοση καλύτερη από τον καλύτερο

συμβατικό αλγόριθμο κατηγοριοποίησης που βασίζεται σε ευθυγράμμιση με τη μέθοδο

BLAST. Σύμφωνα με τους ερευνητές που την ανέπτυξαν, η συγκεκριμένη μέθοδος

είναι ανθεκτική σε ατέλειες των δεδομένων (όπως μεταλλάξεις, εισαγωγές, διαγραφές

κ.α.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εργασίες που σχετίζονται με την

αναγνώριση πρωτεϊνικών μοτίβων.

Το εργαλείο MUST-CNN [216] επιχειρεί να προβλέψει χαρακτηριστικά μιας πρωτεϊνης,

όπως η προσβασιμότητά της και η δευτεροταγής δομή της, από την αλληλουχία των

αμινοξέων της, συνδυάζοντας μια καινοτόμα πολυεπίπεδη τεχνική shift-and-stitch με

τρία επίπεδα συνέλιξης. Η απλή αρχιτεκτονική του μοντέλου επιτρέπει την εκπαίδευση

μεγάλου αριθμού παραμέτρων, διατηρώντας υψηλές ταχύτητες πρόβλεψης.

Πιο πρόσφατα, έγινε άλλη μια απόπειρα να συνδυαστούν Συνελικτικά και Επανα-

ληπτικά Νευρωνικά Δίκτυα για μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόβλεψη της πρωτεϊνικής

δομής. Στο [217] παρουσιάζεται το εργαλείο SPOT-Contact2, το οποίο χρησιμοποιεί ε-

ξαιρετικά βαθιά συνελικτικά δίκτυα (ResNets [24]) σε συνδυασμό με δίκτυα Long/Short
Term Memory διπλής κατεύθυνσης. Η λογική πίσω από αυτήν την προσπάθεια είναι

να αιχμαλωτιστεί όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία από τα γειτονικά αμινοξέα

κάθε σημείου της ακολουθίας χάρη στα πολύ βαθιά συνελικτικά δίκτυα και να διατη-

ρηθεί αυτή η πληροφορία κατά μήκος μιας μακράς πρωτεϊνικής ακολουθίας χάρη στο

δίκτυο LSTM. Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης αυτού του μοντέλου έδωσαν μετρι-

κή AuROC ίση με 0.958, καθώς και σημαντική αύξηση της ακρίβειας σε σχέση με

προηγούμενες μεθόδους.

Υπάρχουν περισσότερα εργαλεία που ασχολούνται με την πρόβλεψη της δευτερο-

ταγούς δομής των πρωτεϊνών. Το εργαλείο Malphite [218] χρησιμοποιεί ConvNets
και μεθόδους ensemble για να προβλέψει τη δευτεροταγή δόμή πρωτεϊνικών αλληλου-

χιών, απευθείας από την ακολουθία των αμινοξέων. Πετυχαίνει γενική ορθότητα ίση

με 0.826. Στο [219] προτείνεται η χρήση Συνελικτικού Δικτύου σε συνδυασμό με

Generative Stochastic Networks [220]. Στόχος είναι να εξαχθούν τοπικά χαρακτη-

ριστικά της δευτεροταγούς δομής, ενώ τα συνελικτικά επίπεδα βοηθούν το μοντέλο

να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το μέγεθος και την υψηλή διαστατικότητα των δεδο-

μένων. Το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρει γενική ορθότητα ίση με 0.664. Τέλος, ο

RaptorX-Property3 είναι ένας server που εκτελεί εργασίες πρόβλεψης δευτεροταγούς

δομής σε πρωτεϊνικές αλληλουχίες, με γενική ορθότητα κοντά στο 0.84, ενώ προβλέπει

1http://iris.rnet.missouri.edu/DeepSF/.
2http://sparks-lab.org/jack/server/SPOT-Contact/.
3http://raptorx2.uchicago.edu/StructurePropertyPred/predict/.
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διαταραχές της δομής με μετρική AuROC ίση με 0.89. Η λειτουργία του βασίζεται σε

μοντέλο Deep Convolutional Neural Fields και περιγράφεται στα [221, 222].

Φυσικά, η λίστα μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμα. Το πεδίο έρευνας των Συνελι-

κτικών Νευρωνικών Δικτύων είναι ευρύ και νέες δημοσιεύσεις γίνονται σε εβδομαδιαία

βάση. Το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι ότι τα ConvNets συστηματικά πετυ-

χαίνουν καλύτερες επιδόσεις από τους συμβατικούς αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται

για τις ίδιες εργασίες και πως είναι θέμα επιλογής της κατάλληλης αρχιτεκτονικής και

των υπερπαραμέτρων του μοντέλου για να κατασκευαστεί ένα state-of-the-art μοντέλο.



Κεφάλαιο 4

Επίλογος

4.1 Συζήτηση

Στην Παράγραφο 1.2 τέθηκε ως στόχος αυτής της εργασίας η εξερεύνηση της χρησι-

μότητας των Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων στην ανάλυση βιολογικών ακολουθι-

ών. Η βιβλιογραφική αναζήτηση έδειξε ότι τα ConvNets, ακόμα και στη χειρότερή τους

μέρα, πετυχαίνουν καλύτερες επιδόσεις από τους συμβατικούς αλγόριθμους. Για να ε-

πιβεβαιώσουμε πειραματικά την παραπάνω διαπίστωση, υλοποιήσαμε διάφορα μοντέλα

Συνελικτικών Δικτύων, με διαφορετικές δομές και υπερπαραμέτρους, και εξετάστηκε

η ικανότητά τους να κατηγοριοποιούν ακολουθίες DNA ανάλογα με το αν περιέχουν ή

όχι ενισχυτές της γονιδιακής έκφρασης (βλ. Κεφάλαιο 3). Ακόμα και με τις περιορι-

σμένες δυνατότητές μας, όσον αφορά τον διαθέσιμο χρόνο και την υπολογιστική ισχύ,

τα ConvNets που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ξεπέρασαν σε απόδοση τους γνωστότε-

ρους συμβατικούς αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες εργασίες. Αυτό,

κατά τη γνώμη μας, είναι άλλη μια ένδειξη ότι το Deep Learning και, πιο συγκεκριμένα,

τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα έχουν ακόμα αρκετά περιθώρια βελτιστοποίησης και

αξίζουν μεγαλύτερης προσοχής στο πεδίο της Βιοπληροφορικής.

Στο υπόλοιπο του Κεφαλαίου θα αναφερθούμε συνοπτικά σε τροπους βελτίωσης της

απόδοσης των Συνελικτικών Δικτύων, σε ορισμένα ανοιχτά ερευνητικά ζητήματα (που

ίσως εμποδίζουν την γενίκευση της χρήσης των ConvNets), θα αναφέρουμε επιγραμ-

ματικά κάποιες παραλλαγές των Συνελικτικών Δικτύων με πολύ καλές επιδόσεις σε

δύσκολα προβλήματα και θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε το μέλλον τους στο

πεδίο της Βιοπληροφορικής.

4.1.1 Τεχνικές Βελτίωσης

΄Ενας ερευνητής που προσπαθεί να βελτιώσει ένα μοντέλο Μηχανικής Μάθησης,

μπορεί να παρέμβει σε τρία στάδια της διαδικασίας :

Α. Να αλλάξει τον τρόπο που ορίζεται το πρόβλημα που προσπαθεί να λύσει.

Με άλλα λόγια, να καθορίσει διαφορετικές κλάσεις εξόδου.

Β. Να επέμβει στα δεδομένα εκπαίδευσης, είτε συλλέγοντας νέα, είτε επαυξάνοντας

τα ήδη διαθέσιμα με διάφορες παραλλαγές, είτε αλλάζοντας τη διαδικασία της

προεπεξεργασίας τους.

74
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Γ. Να αλλάξει το ίδιο το μοντέλο, όσον αφορά τη δομή του ή τις υπερπαραμέτρους

του.

Θεωρούμε ότι στις περισσότερες πρακτικές εφαρμογές, ο ορισμός του προβλήματος δεν

βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του ερευνητή. Επομένως, θα ασχοληθούμε κυρίως

με τεχνικές βελτίωσης
1
που έχουν αντίκτυπο στα άλλα δύο στάδια της διαδικασίας.

΄Οσον αφορά την προεπεξεργασία των δεδομένων, είναι σαφές ότι υπάρχει πλη-

θώρα επιλογών. Από τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων, μέχρι τον καθαρισμό

ή την αύξησή τους, ο ερευνητής πρέπει να καθοδηγηθεί από τις ιδιαιτερότητες του

προβλήματος που αντιμετωπίζει και να κάνει τις κατάλληλες επιλογές. Εάν θεωρήσου-

με ότι στις μοντέρνες αρχιτεκτονικές η διαδικασία της προεπεξεργασίας είναι σχετικά

σταθερή, μένει μια έννοια που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης : η προ–εκπαίδευση. Υ-

πάρχουν τρεις τρόποι να υλοποιηθεί η διαδικασία της προεκπαίδευσης, κοινοί για όλες

τις πολυπεπίπεδες αρχιτεκτονικές :

• Να χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο, ήδη εκπαιδευμένο σε παρόμοιο σύνολο δεδο-

μένων, μια τεχνική γνωστή ως transfer learning. Περισσότερες λεπτομέρειες

για το transfer learning υπάρχουν στην Παράγραφο 4.1.2.

• Η μέθοδος greedy layer-wise pre-training συνδυάζει μη–επιβλεπόμενη εκ-

παίδευση σε ένα επίπεδο κάθε φορά, με επιβλεπόμενη λεπτομερή ρύθμιση του

μοντέλου (fine tuning) στη συνέχεια. Γνωστές αρχιτεκτονικές που υλοποιούν

αυτή την τεχνική είναι τα Restricted Boltzmann Machines [94, 223] και τα δίκτυα

Autoencoders [87, 95].

• Η μέθοδος label smoothing συνίσταται στην εκπαίδευση μιας ομάδας n μο-

ντέλων (ensemble) και στη χρήση των προβλέψεων της ως ετικέτες κλάσεων

(labels) για έναν άλλον κατηγοριοποιητή. Τα ensembles [224] είναι μοντέλα με

ίδια δομή που εκπαιδεύονται στα ίδια δεδομένα, με διαφορετική αρχικοποίηση

των βαρών και διαφορετική σειρά εισαγωγής των δεδομένων εκπαίδευσης. ΄Ε-

χει παρατηρηθεί ότι πετυχαίνουν συστηματικά καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με

μεμονωμένα μοντέλα, με σημαντικό μειονέκτημα την αύξηση του υπολογιστικού

κόστους κατά παράγοντα n. Η χρήση των ετικετών που προκύπτουν από αυτή τη

διαδικασία, αντί για τις πραγματικές (ή σε συνδυασμό με τις πραγματικές, όπως

περιγράφεται στο [225]) θεωρείται προσφέρει γρηγορότερη σύγκλιση, υψηλότερη

γενική ορθότητα και καλύτερη γενίκευση.

΄Εχει αναφερθεί προηγουμένως
2
ότι ο στόχος ενός αλγόριθμου μάθησης είναι η ελαχι-

στοποίηση μιας συνάρτησης κόστους. Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάμε ότι ο πραγματικός

σκοπός της μάθησης είναι η καλή απόδοση του μοντέλου σε άγνωστα δεδομένα. Επο-

μένως, πρέπει να αναζητηθούν τεχνικές που να οδηγούν σε καλύτερη γενίκευση ενός

μοντέλου. Στις πολυεπίπεδες αρχιτεκτονικές, είναι απαραίτητο να υπάρχει τεράστιος

όγκος δεδομένων εκπαίδευσης, για αυτό το σκοπό. Μια διαφορετική οπτική, σε αυτήν

την περίπτωση, θα ήταν να θεωρηθεί ότι το μοντέλο ῾῾βλέπει᾿᾿ μια ροή παραδειγμάτων

1
΄Οταν μιλάμε για βελτίωση ή βελτιστοποίηση ενός μοντέλου, αναφερόμαστε είτε στην αύξηση της

απόδοσής του σε μια κλάση εργασιών, είτε στη μείωση του υπολογιστικού κόστους του.
2
Βλ. Παράγραφο 2.2.2.
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(κατά μια έννοια, ως streaming) και ανανεώνει τις παραμέτρους του μετά από ένα μι-

κρό αριθμό παραδειγμάτων, κάθε φορά. Αυτή η μέθοδος online μάθησης [226, 227]

φαίνεται πως βελτιώνει τη συμπεριφορά του μοντέλου όταν αντιμετωπίζει καινούρια,

άγνωστα δεδομένα.

΄Ενας άλλος συχνός τρόπος προσπάθειας βελτιστοποίησης ενός μοντέλου είναι η ρύθ-

μιση των υπερπαραμέτρων
1
του. Πρόκειται για επίπονη διαδικασία, αν σκεφτούμε ότι

ένα μοντέλο μπορεί να έχει πάνω από δέκα υπερπαραμέτρους και επιπλέον, αν λάβουμε

υπόψη το πλήθος των δυνατών συνδυασμών που πρέπει να δοκιμαστούν, καθώς η αλλα-

γή της τιμής μιας υπερπαραμέτρου μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά κάποιας άλλης.

Παρακάτω θα δούμε περιπτώσεις όπου είναι εφικτή η χειροκίνητη ρύθμιση κάποιων

υπερπαραμέτρων, αλλά και κάποιες μεθόδους αυτοματοποιημένης αντιμετώπισης.

- Ρυθμός μάθησης : η σημαντικότερη υπερπαράμετρος. Τρόποι εκτίμησης της βέλτι-

στης τιμής έχουν ήδη αναφερθεί στην Παράγραφο 3.2.5. ΄Αλλες στρατηγικές που

μπορεί να φανούν χρήσιμες είναι το learning rate decay και η επιλογή αλγόριθ-

μου μάθησης με προσαρμοζόμενο ρυθμό (adaptive learning), όπως οι Adam,
Adagrad, Adadelta κ.α. (βλ. Παράγραφο 2.2.2).

- Batch Size : οι επιπτώσεις της επιλογής μικρού ή μεγάλου μεγέθους batch έχουν

αναφερθεί στην Παράγραφο 3.2.5. Το επιπλέον στοιχείο που θα αναφέρουμε

εδώ είναι ότι όταν αποφασιστεί η τιμή του, μπορεί να μείνει σταθερή κατά τη

διάρκεια της εκπαίδευσης, επιτρέποντάς μας να προχωρήσουμε στη ρύθμιση άλλων

υπερπαραμέτρων χρησιμοποιώντας κάποια αυτοματοποιημένη τεχνική, όπως θα

δούμε παρακάτω.

- Αύξηση πλάτους του δικτύου : ειδικά για τα ConvNets, αύξηση του πλάτους ση-

μαίνει περισσότερα φίλτρα στο επίπεδο της συνέλιξης. Αυτό έχει σαν συνέπεια

μικρότερες ενημερώσεις ανά νευρώνα, άρα λιγότερες εποχές εκπαίδευσης. Χρει-

άζεται, όμως, προσοχή, καθώς αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι η διαδικασία της

μάθησης θα είναι γρηγορότερη. Υπάρχει η πιθανότητα να αυξηθεί ο πραγματι-

κός χρόνος εκπαίδευσης, λόγω περισσότερων υπολογισμών. Παράδειγμα δικτύων

που εφαρμόζουν αυτή την τεχνική είναι τα Wide ResNets [228] (βλ. Παράγραφο

4.2.3).

- Συσχέτιση πλάτους και βάθους : καθώς κάθε βαθύτερο επίπεδο ενός Συνελικτι-

κού Δικτύου αυξάνει την ικανότητα του μοντέλου να αντιλαμβάνεται πολύπλοκα

μοτίβα
2
, προσθέτοντας παράλληλα περισσότερο υπολογιστικό κόστος, είναι σημα-

ντικό να αναρωτηθούμε ποια είναι η σωστή αναλογία βάθους (αριθμού επιπέδων)

και πλάτους (αριθμού νευρώνων ανά επίπεδο) σε ένα δίκτυο. Αυτή είναι μια

τεχνική που μπορεί να αλλάξει δραστικά τη δομή του μοντέλου και πιθανότατα

πρέπει να εξετάζεται η χρήση της για κάθε κλάση εργασιών ξεχωριστά, όμως οι

πειραματικές ενδείξεις δείχνουν ότι η αντικατάσταση ενός επιπέδου συνέλιξης με

δύο στενότερα, ώστε ο συνολικός αριθμός νευρώνων να μείνει ο ίδιος, οδηγεί σε

ελαφριά αύξηση της ορθότητας του μοντέλου.

1
Παράμετροι που ορίζονται πριν την εφαρμογή του αλγόριθμου μάθησης σε συγκεκριμένο πρόβλη-

μα και δεν υπόκεινται στη διαδικασία της μάθησης.
2
Βλ. Παραγράφους 2.4.2 και 3.1.1.
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- Momentum : στην Παράγραφο 3.2.3, στο σημείο που εξηγούμε την επιλογή του αλ-

γόριθμου μάθησης, αναφερθήκαμε στην τεχνική του momentum [229] ως ένα

τρόπο να εξομαλυνθεί η κλίση της συνάρτησης σφάλματος. Κατά κάποιο τρόπο,

το momentum είναι ένας κινούμενος μέσος της ακολουθίας των gradients που

μας επιτρέπει να λάβουμε πιο σοβαρά υπόψη την επίδραση των πιο κοντινών,

χρονικά, παραδειγμάτων και να ῾῾ξεχάσουμε᾿᾿ αυτήν των πιο μακρινών. Το απο-

τέλεσμα είναι ότι με μια σωστή τιμή
1
για τη συγκεκριμένη παράμετρο μπορούμε

να επιταχύνουμε σημαντικά τη διαδικασία σύγκλισης του αλγόριθμου, βοηθώντας

τον να κινηθεί προς το τοπικό ελάχιστο [50], ακριβώς εκεί δηλαδή όπου αντιμε-

τωπίζει παραδοσιακά πρόβλημα ο SGD.

- Weight Decay : έχουμε αναφέρει ήδη στην Παράγραφο 2.4.2 ότι ένας τρόπος βελ-

τίωσης της γενίκευσης ενός μοντέλου είναι η προσθήκη μιας ποινής στα βάρη,

ανάλογα με το μέγεθος του σφάλματος. Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από

το είδος των δεδομένων εισόδου και από άλλες επιλογές υπερπαραμέτρων. Για

παράδειγμα, είναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιείται η μέθοδος L2 μαζί με την

τεχνική early stopping, καθώς και οι δύο κάνουν περίπου την ίδια δουλειά. Από

την άλλη, η μέθοδος L1 μπορεί να συμβάλλει θετικά σε περιπτώσεις που είναι

επιθυμητή μια πιο αραιή κατανομή των παραμέτρων της μάθησης.

Αυτές ήταν ορισμένες γενικές κατευθύνσεις για κάποιες από τις συχνότερες υπερπα-

ραμέτρους που πρέπει να ορίσει ένας ερευνητής. Είναι προφανές ότι ο αριθμός και

το είδος των υπερπαραμέτρων καθορίζεται κυρίως από την επιλογή του αλγόριθμου

μάθησης. Επομένως, η χειροκίνητη βελτιστοποίηση ενός μοντέλου μπορεί να μοιάζει

μη εφικτή. Για το λόγο αυτό υπάρχουν αυτοματοποιημένες μέθοδοι βελτιστοποίησης
2
.

Παρακάτω αναφέρουμε τις κυριότερες εξ αυτών :

• Αναζήτηση πλέγματος (grid search) [231] : Είναι μια εξαντλητική αναζήτη-

ση σε ένα υποσύνολο των δυνατών τιμών των επιλεγμένων υπερπαραμέτρων, για

να βρεθεί ο βέλτιστος συνδυασμός. Ο ερευνητής πρέπει να ορίσει το εύρος τιμών

των υπερπαραμέτρων και στη συνέχεια η αναζήτηση θα δοκιμάσει
3
κάθε πιθανό

συνδυασμό τους. Είναι προφανές ότι για κάθε υπερπαράμετρο που θα προστεθεί

στην αναζήτηση, το κόστος αυξάνεται εκθετικά. Επίσης, δεν γνωρίζουμε πάντα

με βεβαιότητα ότι όλες οι υπερπαράμετροι επηρεάζονται μεταξύ τους. Για αυτό το

λόγο, είναι πιο συνηθισμένο να γίνεται αναζήτηση πλέγματος σε ζεύγη υπερπαρα-

μέτρων που είναι γνωστό ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση, όπως είναι, για παράδειγμα

το batch size και ο αριθμός των εποχών εκπαίδευσης.

• Τυχαία αναζήτηση (random search) [232] : Παρόμοια πρακτική με την ανα-

ζήτηση πλέγματος, με τη διαφορά ότι δεν εξαντλεί όλους τους πιθανούς συνδυα-

σμούς τιμών των υπερπαραμέτρων, αλλά επιλέγει δειγματοληπτικά από μια κατα-

νομή πιθανών τιμών. Αυτός ο τρόπος έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να οριστεί

ένα ανώτατο υπολογιστικό κόστος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των υπερπαρα-

μέτρων και των δυνατών συνδυασμών. Επίσης, διευκολύνει τη χρήση πρότερης

γνώσης πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα επιτρέποντας στον ερευνητή να

ορίσει την επιθυμητή κατανομή με βάση την οποία θα γίνει η δειγματοληψία.

1
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι 0.9.
2
Αξίζει τον κόπο να ερευνηθεί η δυνατότητα ενός ιδεατού μετα–αλγόριθμου, χωρίς υπερπαρα-

μέτρους, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ῾῾μάθει᾿᾿ τις υπερπαραμέτρους του κανονικού

αλγόριθμου μάθησης [230].
3
Επισημαίνουμε ότι κάθε δοκιμή αποτελεί μια πλήρη διαδικασία εκπαίδευσης.
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• Gradient-based hyper-paremeter optimization [233] : Αυτή η μέθοδος

χρησιμοποιεί μερικές παραγώγους ως προς τις υπερπαραμέτρους του μοντέλου

για να βελτιστοποιήσει τις τιμές τους με μια διαδικασία που μοιάζει με gradient
descent. Στο [234] αναφέρεται μια παραλλαγή της μεθόδου που χρησιμοποιεί α-

ντίστροφη μάθηση για να βελτιστοποιήσει μεγάλο αριθμό υπερπαραμέτρων, όπως

ο ρυθμός μάθησης και το momentum, η κατανομή αρχικοποίησης των βαρών κ.α.

• Hyperband [235] : Είναι μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η αναζήτηση των βέλ-

τιστων τιμών των υπερπαραμέτρων, ορίζοντας το πρόβλημα ως ένα πρόβλημα

ανάθεσης πόρων σε ανταγωνιστές (bandit problem) με τρόπο που να μεγιστο-

ποιεί το κέρδος τους.

Κάποιες άλλες τεχνικές που, σχεδόν πάντα, αυξάνουν την ορθότητα ενός ConvNet,
είναι και οι παρακάτω :

• Η εκπαίδευση ενός αριθμού μοντέλων με ίδια δομή, στα ίδια δεδομένα (ensembles

[224]) και η χρήση των μέσων προβλέψεών τους αυξάνει την ορθότητα σε σχέση

με την εκπαίδευση ενός μοναδικού μοντέλου, πιθανότατα λόγω μείωσης της δια-

σποράς. Φυσικά, το μειονέκτημα είναι η αύξηση του υπολογιστικού κόστους.

• Η αύξηση των δεδομένων εκπαίδευσης (και, αν είναι εφικτό, ο μετασχηματισμός
1

τους) είναι μια διαδικασία της προεπεξεργασίας που, ανάλογα με την κλάση ερ-

γασιών, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση ενός δικτύου, μειώνοντας

την πιθανότητα για overfitting.

• ΄Οπου υπάρχει η πιθανότητα να γίνουν μετασχηματισμοί δομής που εκμεταλ-

λευονται συμμετριες των δεδομένων [236], μπορεί να μειωθεί το βάρος της διαδι-

κασίας της μάθησης μέσω της κωδικοποίησης ορισμένων πράξεων στην ίδια την

αρχιτεκτονική του δικτύου. Και αυτή η μέθοδος έχει το μειονέκτημα της αύξησης

του υπολογιστικού κόστους.

Μια σχετικά φθηνή τεχνική βελτίωσης της απόδοσης ενός μοντέλου, ειδικά όταν αυ-

τό πάσχει από overfitting, είναι το early stopping. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε

την απόδοση του μοντέλου ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να σταματήσουμε τη δια-

δικασία της εκπαίδευσης όταν πάψει να υπάρχει βελτίωση. Η επιλογή του κριτηρίου

διακοπής είναι σημαντική και συνήθως είναι η ορθότητα στο validation set. Μια πιο

ακριβή εναλλακτική λύση για το overfitting είναι η απόκτηση περισσότερων δεδομένων

εκπαίδευσης. Και οι δύο μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η γε-

νίκευση ενός μοντέλου ανεξάρτητα από την επιλογή των υπόλοιπων υπερπαραμέτρων

του.

Ο τελευταίος τρόπος βελτίωσης της απόδοσης ενός μοντέλου Deep Learning στον ο-

ποίο θα αναφερθούμε είναι η χρήση αποδοτικού hardware. Το υπολογιστικό κόστος

των μοντέλων που περιγράψαμε οφείλεται σε πράξεις μητρώων και πιο συγκεκριμένα,

σε πολλαπλασιασμούς μητρώου–διανύσματος (όπως στις ενεργοποιήσεις των νευρώνων

ή στην οπισθοδιάδοση του σφάλματος) και σε εξωτερικά γινόμενα διανυσμάτων (στον

1
Για παράδειγμα, σε δεδομένα εικόνας μπορούν να εφαρμοστούν περιστροφές, αλλαγές χρωμάτων

και διάφορα άλλα φίλτρα.
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υπολογισμό των μερικών παραγώγων). Αυτές οι πράξεις μπορούν να γίνουν πολύ γρη-

γορότερα όταν διανεμηθούν σε πολυπύρηνους επεξεργαστές για παράλληλη εκτέλεση.

Τα τελευταία χρόνια, οι κάρτες γραφικών (GPUs) αποτελούν το προτιμώμενο μέσο

υλοποίησης, εξαιτίας του τεράστιου αριθμού πυρήνων που παρέχουν. ΄Οταν υπάρχει

η δυνατότητα, ο ερευνητής πρέπει να προτιμήσει να υλοποιήσει το μοντέλο του σε

τέτοιο υλικό, καθώς η παραλληλοποίηση του προσφέρει τη δυνατότητα πολύ γρηγο-

ρότερης εκπαίδευσης και διαχείρισης μεγαλύτερου όγκου δεδομένων. ΄Ομως, πρέπει

να διερευνήσει με προσοχή ποιες πράξεις γίνονται αποτελεσματικά σε GPU ώστε να

διαμορφώσει έτσι το μοντέλο του για να μη χρειάζονται χρονοβόρες μεταφορές μεταξύ

GPU και CPU.

4.1.2 Transfer Learning

Μια από τις ιδιότητες των πολυεπίπεδων αρχιτεκτονικών που συναντώνται στον το-

μέα του deep learning είναι η προσαρμοστικότητά τους σε ποικιλία εφαρμογών. Τα

χαρακτηριστικά που μαθαίνουν εκπαιδευόμενες σε ένα σύνολο δεδομένων μπορούν να

χρησιμοποιηθούν σε άλλα σύνολα δεδομένων, ακόμα και για διαφορετικού τύπου ε-

φαρμογές. Ουσιαστικά, είναι η επαναχρησιμοποίηση ενός μοντέλου σε ένα περιβάλλον

διαφορετικό από αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε αρχικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τον τεράστιο όγκο δεδομένων που απαιτούνται για την απο-

τελεσματική εκπαίδευση μιας deep learning αρχιτεκτονικής, καθώς και τις μεγάλες

απαιτήσεις σε υπολογιστικούς πόρους, γίνεται εύκολα κατανοητή η χρησιμότητα μιας

τέτοιας ιδιότητας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εφαρμογών όπου δεν υπάρχουν αρκετά δε-

δομένα για εκπαίδευση, αλλά υπάρχουν παρόμοιες εφαρμογές με αφθονία διαθέσιμων

δεδομένων ή ήδη έτοιμα, προεκπαιδευμένα, μοντέλα
1
. Στην Εικόνα 4.1 φαίνονται οι

τρόποι με τους οποίους βελτιώνεται η διαδικασία της μάθησης, χάρη στο transfer learn-
ing [237].

Στο ερώτημα, πού οφείλεται αυτή η απρόσμενη και τόσο χρήσιμη ιδιότητα της με-

ταφοράς γνώσης από εφαρμογή σε εφαρμογή, η απάντηση πιθανότατα βρίσκεται στην

ιεραρχική φύση των μεθόδων μάθησης. Στις πολυεπίπεδες αρχιτεκτονικές που εξε-

τάζουμε, όπως τα ConvNets, οι αναπαραστάσεις γίνονται, προοδευτικά, όλο και πιο

σύνθετες [7]. Επομένως, στα χαμηλότερα επίπεδα, όπου τα χαρακτηριστικά είναι α-

πλούστερα, τείνουν να είναι κοινά για παρόμοιες εφαρμογές, διευκολύνοντας έτσι την

προσαρμογή του μοντέλου [118]. Από τα προηγούμενα γίνεται κατανοητό ότι για να

λειτουργήσει αποτελεσματικά το transfer learning πρέπει το μοντέλο που θα χρησι-

μοποιηθεί να είναι αρκετά γενικό. Πράγματι, η προσαρμοστικότητα μειώνεται όσο

αυξάνεται η εξειδίκευση του μοντέλου στο αρχικό του περιβάλλον [238].

Πιο πρόσφατες απόπειρες [230, 239] να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του trans-
fer learning οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας διαδικασίας δύο βημάτων. Αρχικά, μια

γρήγορη περίοδος μάθησης όπου το δίκτυο εκπαιδεύεται, ως συνήθως, για μια συ-

γκεκριμένη εφαρμογή. Στη συνέχεια, μια περίοδος εκπαίδευσης που έχει στόχο να

μειώσει το σφάλμα σε ένα εύρος εφαρμογών. Ειδικότερα, στο [239] περιγράφεται η

χρήση δικτύων εξοπλισμένων με εξωτερική μνήμη, τα οποία επιτυγχάνουν αυτό που

1
Κλασικό παράδειγμα είναι η εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου στο σύνολο δεδομένων

ImageNet [77] και η χρήση του σε άλλες εφαρμογές αναγνώρισης αντικειμένων σε εικόνες.
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Σχήμα 4.1: Τρεις τρόποι υποβοήθησης της διαδικασίας της μάθησης, με χρήση transfer learning.
Πρώτον, η αρχική απόδοση του μοντέλου είναι υψηλότερη. Δεύτερον, ο ρυθμός βελτίωσης του

μοντέλου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι υψηλότερος. Τρίτον, η τελική σύγκλιση του μοντέλου

συμβαίνει σε υψηλότερη τιμή.

αναφέρεται ως one-shot learning, δηλαδή τη γρήγορη αφομοίωση νέων δεδομένων

και την εξαγωγή συμπερασμάτων από ελάχιστα δείγματα (Εικόνα 4.2). Μια τέτοια

ευελιξία στην προσαρμογή είναι από τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά της διαδικασίας

της ανθρώπινης μάθησης.

Σχήμα 4.2: Μοντέλο Νευρωνικού Δικτύου Επαυξημένης Μνήμης MANN. Αρχικά, οι ετικέτες των

κλάσεων εισάγονται ανακατεμένες και με χρονική καθυστέρηση, για να εμποδιστεί το δίκτυο από

το να κάνει απλή αντιστοίχιση. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται εξωτερική μνήμη για να αποθηκευτεί

πληροφορία η οποία θα ανακτηθεί σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, όταν θα εμφανιστεί δείγμα από μια

ήδη γνωστή κλάση. Η στρατηγική εγγραφής στη μνήμη είναι η Least Recently Used Access, δηλαδή η

νέα πληροφορία εγγράφεται είτε στη λιγότερο χρησιμοποιημένη θέση μνήμης είτε στην πιο πρόσφατα

χρησιμοποιημένη θέση μνήμης. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι στη μνήμη θα υπάρχει πάντα

το πιο χρήσιμο και σχετικό περιεχόμενο.

Συνοψίζοντας, η χρησιμότητα του transfer learning είναι προφανής, ιδιαίτερα για

προβλήματα που υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων για εκπαίδευση. Τα αποτε-

λέσματα της χρήσης προεκπαιδευμένων μοντέλων είναι ενθαρρυντικά, αρκεί να ακο-

λουθούνται κάποιες σωστές πρακτικές. Αφενός, φαίνεται ότι η εξειδίκευση μόνο των

νευρώνων των υψηλότερων επιπέδων δίνει καλύτερα αποτελέσματα από ότι η εξειδίκευ-

ση όλου του δικτύου. Αφετέρου, όσο πιο σχετική είναι η εφαρμογή για την οποία
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προορίζεται το δίκτυο με την εφαρμογή για την οποία εκπαιδεύτηκε εξαρχής, τόσο κα-

λύτερα προσαρμόζεται το μοντέλο [238]. Το δεύτερο, δηλαδή η επιλογή του συνόλου

εκπαίδευσης, παραμένει ανοικτό θέμα προς έρευνα και πιθανώς απαιτεί τη συνδρομή

κάποιου ειδικού στο εκάστοτε πεδίο.

4.2 Ανοιχτά Ζητήματα

Ενώ γίνεται μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την πρακτική ανάπτυξη των αρχιτεκτο-

νικών και των δομικών συστατικών των Συνελικτικών Δικτύων, με αποτέλεσμα να

επιτυγχάνονται state–of–the–art επιδόσεις σε πολλές εφαρμογές (π.χ. υπολογιστική

όραση), ορισμένα ζητήματα δεν είναι ακόμα κατανοητά εις βάθος. Για παράδειγμα, δεν

κατανοούμε ακριβώς τις εσωτερικές διεργασίες που που προκαλούν τα πολύ καλά απο-

τελέσματα, αλλά ούτε και τους λόγους που οδηγούν σε αποτυχίες. Επιπλέον, ακόμα

και στην επιλογή της αρχιτεκτονικής του δικτύου δεν υπάρχει στιβαρό θεωρητικό υ-

πόβαθρο, παρόλο που, όπως έχουμε αναφέρει ήδη
1
, υπάρχουν αντιστοιχίες μεταξύ των

διάφορων δομικών συστατικών με βιολογικές διαδικασίες.

Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα, η διαδικασία ανάπτυξης και εκπαίδευσης ενός

μοντέλου ConvNets να βασίζεται περισσότερο σε πειραματικές αναζητήσεις παρά σε

ασφαλείς κατευθυντήριες γραμμές, γεγονός που δεν ευνοεί τη γρήγορη και ευέλικτη

ανάπτυξη εφαρμογών για πεδία εκτός της υπολογιστικής όρασης, καθλως οι ερευνητές

προτιμούν να αξιοποιήσουν γνωστές και αποτελεσματικές αρχιτεκτονικές, με μικρές

παραλλαγές, παρά να πειραματιστούν χάνοντας χρόνο και οικονομικούς πόρους, με

αβέβαια αποτελέσματα. ΄Ομως, μια δομή που είναι αποτελεσματική σε μια εφαρμογή

δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι εξίσου αποτελεσματική και σε μια διαφορετική εφαρμογή.

Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι για να χρησιμοποιηθούν εκτενέστερα τα ConvNets στα πεδία

της Βιοϊατρικής και της Βιοπληροφορικής είναι απαραίτητο να διερευνηθούν διεξοδικά

τα ζητήματα της θεωρητικής κατανόησης της λειτουργίας τους και της επιλογής

της κατάλληλης αρχιτεκτονικής για κάθε είδος εφαρμογής.

4.2.1 Θεωρητική Κατανόηση

Οι πολυεπίπεδες αρχιτεκτονικές θεωρούνται ως ῾῾μαύρα κουτιά
2
᾿᾿ όσον αφορά τη συ-

στηματική θεωρητική κατανόηση της λειτουργίας τους [240]. Αρκετές τεχνικές έχουν

προταθεί τα τελευταία χρόνια για να αποσαφηνιστούν οι εσωτερικές διεργασίες ενός

πολυεπίπεδου νευρωνικού δικτύου. Παρακάτω αναφέρουμε ορισμένες εξ αυτών.

1
Βλ. Παράγραφο 3.1.
2
Σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, η αποθήκευση των δεδομένων και των εντολών, καθώς και η

επεξεργασία τους, γίνονται σε καθορισμένα δομικά συστατικά στοιχεία. ΄Ετσι, σε έναν παραδοσιακό

αλγόριθμο είναι σχετικά εύκολο να καταλάβουμε τί κάνει κάθε τμήμα του και πώς. Από την άλλη,

σε ένα νευρωνικό δίκτυο όλες οι λειτουργίες μαθαίνονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται μέσω

των παραμέτρων του (των βαρών). Στην πρώτη περίπτωση, η πληροφορία αποθηκεύεται άμεσα :

είναι εφικτή η αντιστοίχιση κάθε bit με το φυσικό χώρο που καταλαμβάνει. Στη δεύτερη περίπτωση,

όμως, η πληροφορία αποθηκεύεται έμμεσα : υπάρχει διασκορπισμένη στους νευρώνες του δικτύου

και δεν μπορούμε να την προσπελάσουμε ευθέως. Αυτή είναι άλλη μια αντιστοιχία των Τεχνητών

Νευρωνικών Δικτύων με τον βιολογικό εγκέφαλο. Γνωρίζουμε ότι εκπαιδεύοντας ένα παιδί με έναν

συγκεκριμένο τρόπο, αυτό αποκτά συγκεκριμένες ικανότητες, αλλά δεν γνωρίζουμε τους μηχανισμούς

που το καθιστούν εφικτό, στο χαμηλότερο επίπεδο.
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Ο πρώτος τρόπος που μας έρχεται στο μυαλό, όταν θέλουμε να καταλάβουμε πώς

λειτουργεί ένα σύστημα, είναι να το αναλύσουμε στα επιμέρους συστατικά του και να

μελετήσουμε την επίδραση του καθενός, θεωρώντας ότι συμβάλλουν αθροιστικά στη

συνολική συμπεριφορά του
1
. Η ιδέα αυτή εφαρμόζεται στα ConvNets με μια τεχνική που

λέγεται οπτικοποίηση και μας επιτρέπει να δούμε τα αποτελέσματα της επεξεργασίας

των δεδομένων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Η οπτικοποίηση στα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα γίνεται με τη βοήθεια μιας δομής

που λέγεται Deconvnet [158] και χρησιμοποιεί μια μέθοδο που ονομάζεται αντίστροφη

συνέλιξη
2
για να ανακατασκευάσει τα χαρακτηριστικά εισόδου κάθε επιπέδου στο ο-

ποίο εφαρμόζεται. Παράδειγμα της χρήσης αυτής της τεχνικής έχουμε δει ήδη, στην

Εικόνα 3.2. Στην Εικόνα 4.3 φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο ένα επίπεδο αντίστρο-

φης συνέλιξης ῾ἑξετάζει᾿᾿ ένα επίπεδο συνέλιξης με σκοπό να ανακατασκευάσει κατά

προσέγγιση τις εισόδους του.

Σχήμα 4.3: Επίπεδο αντίστροφης συνέλιξης (αριστερά) προσαρτημένο σε ένα επίπεδο συνέλιξης (δε-

ξιά). Σε ένα παράδειγμα εισόδου εικόνας στο δίκτυο, το επίπεδο συνέλιξης θα υπολογίσει ορισμένα

χαρακτηριστικά. Αυτά θα δοθούν ως είσοδος στο επίπεδο αντίστροφης συνέλιξης, το οποίο θα τα

μετατρέψει ξανά σε pixels, δίνοντάς μας μια προσεγγιστική οπτικοποίηση των χαρακτηριστικών που

το σύστημα θεώρησε πιο σημαντικά σε αυτό το επίπεδο.

Μια άλλη μέθοδος οπτικοποίησης των σημαντικότερων χαρακτηριστικών της εισόδου

ενός νευρωνικού δικτύου ονομάζεται Layerwise Relevance Propagation (LRP).

Αυτή η μέθοδος προσπαθεί να καθορίσει ποια χαρακτηριστικά της εισόδου συνει-

σφέρουν περισσότερο στην έξοδο του δικτύου ορίζοντας μια μετρική συνάφειας και

1
Ο συγκεκριμένος τρόπος προσέγισης μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναγωγισμός, μια φιλοσοφική

έννοια που γενικά σημαίνει ότι ένα φαινόμενο μπορεί να κατανοηθεί πλήρως αν κατανοηθούν τα συστα-

τικά στοιχεία του και η φύση του ῾ἁθροίσματός᾿᾿ τους [241]. Στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει

ιδιαίτερη σημασία να γνωρίζουμε αν η ῾῾νοημοσύνη᾿᾿ που επιδεικνύεται από ένα υπολογιστικό μοντέλο

είναι εξηγήσιμη βάσει των δομικών συστατικών του μοντέλου ή αν είναι μια αναδυόμενη ιδιότητα

του συστήματος που δεν μπορεί να αναχθεί σε απλούστερα μέρη, καθώς στη δεύτερη περίπτωση ίσως

είναι αδύνατο να διατηρήσουμε τον απόλυτο έλεγχο των διαδικασιών.
2
Αναφέρεται ως Deconvolution στη βιβλιογραφία, αν και πρόσφατα επικράτησε ο πιο σωστός

όρος transposed convolution. Για ευκρινέστερες οπτικοποιήσεις χρησιμοποιείται σε συνδυασμό

με τη μέθοδο guided backpropagation [242], η οποία απορρίπτει τα χαρακτηριστικά εκείνα που δεν

ανιχνεύει ο εκάστοτε νευρώνας (αρνητικά gradients).
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εκφράζοντας την έξοδο ως άθροισμα των τιμών αυτής της μετρικής για τη συγκεκρι-

μένη είσοδο [243]. Διαδίδοντας προς τα πίσω
1
αυτές τις τιμές, προκύπτει ένα heatmap

(βλ. Εικόνα 4.4) των σημαντικότερων χαρακτηριστικών της εισόδου.

Σχήμα 4.4: Παράδειγμα μεθόδου LRP για την οπτικοποίηση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων. Μετά

την εκπαίδευση του δικτύου σε μια είσοδο, η ολική συνάφεια συγκεντρώνεται στην έξοδο του δικτύου

και διαδίδεται επαναληπτικά προς τα πίσω, ώσπου να αντιστοιχηθεί με την είσοδο. Με αυτόν τον τρόπο

φαίνονται τα στοιχεία της εισόδου που συνεισφέρουν περισσότερο στο τελικό αποτέλεσμα.

Μια παρόμοια προσπάθεια κατανόησης των εσωτερικών διεργασιών ενός νευρωνικού

δικτύου περιλαμβάνει την εκτομή δομικών συστατικών και τη μελέτη της επίδρασής της

στο τελικό αποτέλεσμα [245, 246]. Είναι εμπνευσμένη από την ομώνυμη μέθοδο που

χρησιμοποιείται στις Νευροεπιστήμες, όπου αφαιρούνται κομμάτια του εγκεφάλου και

μελετάται η συμπεριφορά του ώστε να προσδιοριστεί η λειτουργία των κομματιών που

αφαιρέθηκαν
2
.

Η εκτομή μπορεί να περιλαμβάνει την επιλεκτική αφαίρεση νευρώνων ή αλγοριθμικών

μεθόδων. Σε κάθε περίπτωση, πρώτα υπολογίζεται η απόδοση του πλήρους μοντέλου,

ως σημείο αναφοράς, και στη συνέχεια η απόδοσή του μετά την αφαίρεση κάθε τμήμα-

τος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποκτήσουμε μια πιο σαφή αίσθηση για το

αν ένα τμήμα είναι σημαντικότερο από τα υπόλοιπα και στη συνέχεια να διερευνήσου-

με τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Είναι προφανές ότι οι μελέτες με

τη μέθοδο της εκτομής μπορούν να οδηγήσουν (και έχει συμβεί στο παρελθόν [137])

1
Η διαδικασία μοιάζει με backpropagation. Ο τρόπος αποσύνθεσης της μετρικής συνάφειας σε

κάθε επίπεδο του δικτύου προκύπτει από ένα σύνολο περιορισμών που εξασφαλίζουν ότι η ολική τιμή

της είναι σταθερή (περισσότερες λεπτομέρειες στα [243, 244]).
2
Τα δύο χαρακτηριστικά του βιολογικού εγκεφάλου που κάνουν εφικτή μια τέτοια μελέτη είναι

η ανθεκτικότητά του και η χωρική λειτουργική εξειδίκευση πουο επιδεικνύει. Με άλλα λόγια,

ο εγκέφαλος μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμα κι αν καταστραφεί ένα τμήμα

του και επίσης, υπάρχει μια χωρική αντιστοιχία κάθε περιοχής του με μια συγκεκριμένη λειτουργία.

Αυτά τα χαρακτηριστικά θα ήταν πολύ χρήσιμα αν μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε στη μελέτη

των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων.
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στην αναγνώριση και υιοθέτηση καλύτερων πρακτικών και κατά συνέπεια στην επίτευξη

καλύτερων αποδόσεων από τα ConvNets.

Οι μέθοδοι οπτικοποίησης και εκτομής χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε ερευνητική

δημοσίευση που ασχολείται με το Deep Learning. Παρόλα αυτά, δεν είναι δίχως ελατ-

τώματα. Το σημαντικότερο μειονέκτημα της οπτικοποίησης είναι ότι τα αποτελέσματά

της διαφέρουν αρκετά ανάλογα με την τεχνική που χρησιμοποιείται και εξαρτώνται ε-

πίσης από την αρχιτεκτονική του δικτύου αλλά και τη μέθοδο εκπαίδευσης [247]. Το

αποτέλεσμα είναι ότι η ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι πολλές φορές υποκειμενική,

ενώ έχει δειχθεί [248] ότι μπορεί να είναι και αναξιόπιστη. ΄Οσον αφορά την εκτομή,

το πρόβλημα είναι ότι είναι δύσκολο να μας διαφωτίσει για ένα πολύπλοκο σύστημα με

αλληλεπιδρώντα συστατικά μελετώντας κάθε συστατικό σε απομόνωση.

Για τους παραπάνω λόγους, γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν κι άλλες μέθοδοι

θεωρητικής κατανόησης των νευρωνικών δικτύων. Αρκετές από αυτές βασίζονται στη

Θεωρία Πληροφορίας και προσπαθούν να ποσοτικοποιήσουν το ποσοστό της πληρο-

φορίας της εισόδου που διατηρείται σε κάθε επίπεδο σε σχέση με την επιθυμητή έξοδο

(Information Plane) [249]. Η συνεισφορά αυτών των προσεγγίσεων έγκειται στο ότι

ανιχνεύουν τη ροή της πληροφορίας διαμέσου των δομικών συστατικών ενός δικτύου,

ανεξαρτήτως του συνόλου δεδομένων που χρησιμοποιείται κάθε φορά, και ρίχνουν φως

στη λειτουργία των αλγορίθμων μάθησης
1
. Αυτός ο συστηματικός τρόπος ανάλυσης

μπορεί να βελτιώσει το σχεδιασμό και τη διαδικασία εκπαίδευσης των νευρωνικών δι-

κτύων [250].

Μια πρόσφατη μέθοδος [251] επιχειρεί να δείξει ότι οι προηγούμενες μέθοδοι οπτι-

κοποίησης των νευρωνικών δικτύων (DeConvNet, Guided BackProp, LRP) αποτυγ-

χάνουν να παράγουν σωστή θεωρητική εξήγηση για τον τρόπο λειτουργίας των γραμ-

μικών, ῾ῥηχών᾿᾿ νευρωνικών δικτύων. Επομένως δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται

για τη θεωρητική κατανόηση των πολυπλοκότερων, πολυεπίπεδων μοντέλων. Αντί

αυτών, προτείνει δύο τεχνικές, τις PatternNet και PatternAtribution, οι οποίες ε-

ίναι θεωρητικά ορθές για απλά γραμμικά μοντέλα και εφαρμόζονται ικανοποιητικά στις

πολυεπίπεδες αρχιτεκτονικές.

Η πρώτη τεχνική (PatterNet) δανείζεται την έννοια του σήματος ως το τμήμα των

δεδομένων που προκαλεί την ενεργοποίηση των νευρώνων σε κάθε επίπεδο [158] και

βασίζεται στην εύρεση του καλύτερου τρόπου διαχωρισμού του σήματος από τα υ-

πόλοιπα, μη-χρήσιμα, δεδομένα. Η δεύτερη τεχνική (PatternAtribution) βελτιώνει τη

διακριτική ικανότητα μεθόδων όπως η LRP, αγνοώντας το τμήμα των δεδομένων που

δεν συνεισφέρει στις ενεργοποιήσεις των νευρώνων και υπολογίζοντας με μεγαλύτερη

ακρίβεια τη συνεισφορά της εισόδου (στο επίπεδο των pixels) στο τελικό αποτέλεσμα.

Παράδειγμα οπτικοποίησης με τις παραπάνω τεχνικές και σύγκριση με άλλες μεθόδους

φαίνεται στην Εικόνα 4.5.

1
Για παράδειγμα, φαίνεται πως ο αλγόριθμος Stochastic Gradient Descent περνά δύο ξεχωριστές

φάσεις κατά την εκπαίδευση : αρχικά μια φάση προσαρμογής και στη συνέχεια μια φάση συμπίεσης,

όπου η ροή της πληροφορίας αυξάνεται και μειώνεται, αντίστοιχα.
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Σχήμα 4.5: Οπτικοποίηση τυχαίων εικόνων από το σύνολο Imagenet [77] με διάφορες τεχνικές.

Παρατηρούμε ότι οι τεχνικές PatternNet και PatternAtribution πετυχαίνουν την καλύτερη ευ-

κρίνεια, το οποίο σημαίνει ότι ανιχνεύουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τα χαρακτηριστικά της εισόδου που

ενεργοποιούν τους νευρώνες του δικτύου.

Η ερευνητική δραστηριότητα στο κομμάτι της θεωρητικής κατανόησης των πολυε-

πίπεδων Νευρωνικών Δικτύων είναι αρκετά ενεργή και μπορούμε να περιμένουμε νέες

και βελτιωμένες μεθόδους στο άμεσο μέλλον. Η ερμηνευσιμότητα των μοντέλων της

Τεχνητής Νοημοσύνης, γενικότερα, είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει τους ερευ-

νητές όσο τα μοντέλα βελτιώνουν τις επιδόσεις τους και αυξάνεται η πολυπλοκότητά

τους και ίσως χρειαστεί να αναπτυχθούν τεχνικές απόκτησης μετα-γνώσης, δηλαδή

μοντέλα που θα μας παρέχουν γνώση για το πώς αποκτούν γνώση
1
.

4.2.2 Επιλογή Αρχιτεκτονικής

Ανφέρθηκε προηγουμένως
2
ότι ένας τρόπος βελτίωσης της απόδοσης ενός μοντέλου

είναι να γίνουν αλλαγές στη δομή και τις υπερπαραμέτρους του. Είδαμε αρκετούς

τρόπους ρύθμισης των υπερπαραμέτρων και συζητήσαμε για κάποιες αποφάσεις αναφο-

ρικά με την αρχιτεκτονική, όπως το πλάτος των συνελικτικών επιπέδων, το βάθος του

δικτύου, η παρουσία ή όχι επιπέδων κανονικοποίησης κ.α. Το ερώτημα που προκύπτει

είναι αν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την τοπολογία του δικτύου ως άλλη μια υπερ-

παράμετρο και να την καθορίσουμε με αυτόματο τρόπο. Στη συνέχεια της Παραγράφου

θα δούμε πέντε προσεγγίσεις για την επιλογή της τοπολογίας ενός δικτύου (topology
learning).

Μια αρκετά λογική προσέγγιση είναι να ξεκινήσουμε με το ελάχιστο λειτουργικό

δίκτυο και να προσπαθήσουμε να το διευρύνουμε με βάση κάποιο κριτήριο. ΄Ενας

1
Διαφορετική έννοια από τη μετα-μάθηση, η οποία αναφέρεται σε μοντέλα που μαθαίνουν πώς να

μαθαίνουν αποδοτικότερα (βλ. και Παράγραφο 4.1.1).
2
Βλ. Παράγραφο 4.1.1
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τρόπος να συμβεί αυτό είναι με τη μέθοδο Cascade–Correlation που περιγράφεται στο

[252]. Σε γενικές γραμμές, η μέθοδος λειτουργεί ως εξής :

1. Αρχικά δημιουργείται ένα ελάχιστο δίκτυο, μόνο με τους απαραίτητους κόμβους

εισόδου και εξόδου.

2. Το δίκτυο εκπαιδεύεται μέχρι να σταματήσει να μειώνεται το σφάλμα.

3. Στη συνέχεια, δημιουργούνται υποψήφιοι κόμβοι και ο καθένας συνδέεται μόνο

με (όλες) τις εισόδους του δικτύου.

4. Το επόμενο βήμα ονομάζεται μεγιστοποίηση της συσχέτισης και συνίσταται

στην εκπαίδευση των βαρών των υποψήφιων κόμβων μέχρι να πάψει να αυξάνεται

η συσχέτιση των εξόδων τους με το εναπομένον σφάλμα του δικτύου.

5. Επιλέγεται ο υποψήφιος κόμβος με τη μεγαλύτερη τιμή συσχέτισης, σταθερο-

ποιούνται τα εισερχόμενα βάρη του και συνδέεται με τις εξόδους του δικτύου.

6. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται από το βήμα 2, μέχρι να μειωθεί το σφάλμα του

δικτύου στα επιθυμητά επίπεδα.

΄Ενας άλλος τρόπος ανάπτυξης του δικτύου περιγράφεται στο [253] και προσπαθεί να

μιμηθεί τη διαδικασία της μείωσης
1
, διαιρώντας έναν κόμβο στα δύο. Αυτή η διαδικασία

αλλάζει μόνο τον αριθμό των νευρώνων ανά επίπεδο και όχι τον αριθμό των επιπέδων.

Η αντίστροφη προσέγγιση είναι να ξεκινήσουμε με ένα αρκετά μεγάλο δίκτυο, το

οποίο επιτυγχάνει την επιθυμητή απόδοση, και να αφαιρούμε σταδιακά κόμβους προ-

σέχοντας να μη μειωθεί η απόδοση. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται κλάδεμα
2

και

χρησιμοποιείται για να κάνει ένα μοντέλο αποδοτικότερο όσον αφορά τον όγκο που

καταλαμβάνει στη μνήμη, το χρόνο που απαιτείται για την εκπαίδευση και, γενικά, το

υπολογιστικό κόστος. Η επιλογή των κόμβων που θα αποκοπούν είναι αντικείμενο πει-

ραματισμού. Μια μέθοδος είναι να υπολογίζεται η επίδραση της αφαίρεσης κάθε κόμβου

στην απόδοση του δικτύου και τελικά να αφαιρείται αυτός με τη μικρότερη επίδραση

[254]. Μια πιο φθηνή μέθοδος είναι να αφαιρούνται όλοι οι κόμβοι με βάρη κάτω από

ένα προκαθορισμένο κατώφλι [255].

Οι προσεγγίσεις που βασίζονται σε Γενετικούς Αλγόριθμους για να δημιουργήσουν

τοπολογίες Νευρωνικών Δικτύων [256, 257], μέχρι στιγμής παρουσιάζουν μη–αποδεκτές

επιδόσεις, επομένως δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο με τις λεπτομέρειές τους.

Για την Ενισχυτική Μάθηση μιλήσαμε στην Παράγραφο 2.2.1. Το πρόβλημα της

εύρεσης της βέλτιστης τοπολογίας ενός δικτύου μπορεί να θεωρηθεί πρόβλημα ενι-

σχυτικής μάθησης, στο οποίο ένα υπάρχον δίκτυο εκπαιδεύεται για να παράγει πιθανές

τοπολογίες νέων δικτύων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν αυτήν την προσέγγιση έχουν

παρουσιάσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα [258, 259], με μοναδικό μειονέκτημα το υπερ-

βολικά μεγάλο υπολογιστικό κόστος.

1
Τύπος κυτταρικής διαίρεσης, των γενετικών κυττάρων.
2
Επηρεασμένη από τις δομές δεδομένων τύπου δέντρου, οι οποίες με τη σειρά τους είναι επηρε-

ασμένες από τα φυσικά δέντρα, τα οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερη καρποφορία όταν απαλλάσσονται

από τα περιττά κλαδιά.
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Στο [260] προτείνεται μια προσέγγιση που ονομάζεται Convolutional Neural Fabrics

και χρησιμοποιεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα στο οποίο κάθε κόμβος αντιπροσωπεύει ένα

επίπεδο συνέλιξης. Κάθε μονοπάτι σε αυτή τη δομή μπορεί να θεωρηθεί ως μια το-

πολογία ή επιπλέον μπορούν να θεωρηθούν τοπολογίες ensemble σε σημεία που τα

μονοπάτια επικαλύπτονται και να γίνει διαμοιρασμός των βαρών.

4.2.3 ΄Αλλα Είδη Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων

Είδαμε ότι η πλειονότητα των ConvNets βρίσκει πρακτικές εφαρμογές σε προβλήμα-

τα υπολογιστικής όρασης και δείξαμε ότι μπορούν, με μικρές παραλλαγές, να αντιμε-

τωπίσουν ικανοποιητικά και προβλήματα επεξεργασίας κειμένου (φυσικής γλώσσας ή

βιολογικών αλληλουχιών). ΄Ενα κομμάτι της τρέχουσας ερευνητικής προσπάθειας στο

συγκεκριμένο πεδίο είναι αφιερωμένο στο να επεκτείνει τη λειτουργικότητα των Con-
vNets σε άλλες πρακτικές εφαρμογές, διαμορφώνοντας τη δομή τους με τον κατάλληλο

τρόπο.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες επεκτάσεις των Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων,

με σημαντικές εφαρμογές στο πεδίο της Βιοπληροφορικής, είναι τα Graph Convolutional

Networks. Είναι μια προσπάθεια να γενικευθεί η χρήση των ConvNets από δεδομένα

χαμηλής διαστατικότητας και μορφής πλέγματος, όπως οι εικόνες ή ο ήχος, σε δεδο-

μένα υψηλής διαστατικότητας και ακανόνιστης μορφής, όπως οι γράφοι [261]. Μέχρι

πρόσφατα, η κατηγοριοποίηση γράφων γίνεται με graph kernels που υπολογίζουν την

ομοιότητα μεταξύ δύο γράφων ως το άθροισμα των ανά ζεύγος ομοιοτήτων κάποιων

εκ των υπογράφων τους και τροφοδοτούν με αυτήν αλγόριθμους όπως τα Support Vec-
tor Machines [41]. Το πρόβλημα με αυτές τις μεθόδους είναι αφενός η υψηλή χρονική

πολυπλοκότητα
1
που παρουσιάζουν και αφετέρου το γεγονός ότι αγνοούν τη συνολική

δομή των γράφων [262]. Με δεδομένο ότι πολλά σημαντικά προβλήματα (ανάμεσα σε

αυτά είναι και πολλά προβλήματα που περιλαμβάνουν δεδομένα σε μορφή βιολογικών

δικτύων
2
, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.6) μπορούν να αναπαρασταθούν ως γράφοι, το

ζητούμενο είναι να αναπτυχθεί ένα μοντέλο Deep Learning που να δέχεται ως είσοδο

γράφους και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατηγοριοποίηση, αναδρομή ή εξαγω-

γή ιδιοτήτων των γράφων [263]. Η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα Graph
ConvNets είναι ότι, σε αντίθεση με τις εικόνες που παρουσιάζουν τοπικότητα (κοντινά

pixels συσχετίζονται μεταξύ τους γιατί μάλλον ανήκουν στο ίδιο μοτίβο), οι γράφοι

έχουν διάφορες τοπολογίες ανάλογα με το είδος τους και μακρινοί κόμβοι μπορεί να

μοιράζονται την ίδια λειτουργία ή να είναι τμήματα του ίδιου μονοπατιού. Για να ξεπερα-

στούν τα παραπάνω θέματα, υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις για την κατασκευή

των Graph ConvNets :

1. Spatial : ενεργούν απευθείας στη χωρική δομή του γράφου (π.χ. [263]).

2. Spectral : δανείζονται από τη Θεωρία Σημάτων το Θεώρημα Συνέλιξης και το

εφαρμόζουν στο πεδίο Fourrier του γράφου (π.χ. [261, 264])

1
Οφείλεται σε τρία πράγματα : (α΄) πρέπει να υπολογιστεί η ομοιότητα μεταξύ όλων των δυνατών

ζευγαριών γράφων, που σημαίνει ότι η εκπαίδευση γίνεται ακριβότερη όσο μεγαλώνει το μέγεθος

του συνόλου δεδομένων, (β΄) ο υπολογισμός της ομοιότητας μεταξύ ενός ζευγαριού γράφων είναι

πολυωνυμικός ώς προς τον αριθμό των κόμβων, κάτι κάνει απαγορευτική την επεξεργασία μεγάλων

γράφων και (γ΄) η εύρεση των support vectors απαιτεί εκθετικό χρόνο.
2
Βιολογικά δίκτυα είναι μαθηματικές αναπαραστάσεις των αλληλεπιδράσεων που μπορεί να βρε-

θούν σε ένα βιολογικό σύστημα.
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3. Υβριδικά : Συνδυάζουν Graph ConvNets με άλλα είδη όπως τα relational net-
works (π.χ. [265]).

Σχήμα 4.6: Παραδείγματα βιολογικών δικτύων.

Το γεγονός ότι τα ConvNets παρουσιάζουν καλύτερες αποδόσεις όσο περισσότερα

κρυφά επίπεδα έχουν (π.χ. ResNets [24]) έχει οδηγήσει τους ερευνητές να ψάξουν

οργανωμένους τρόπους να αυξήσουν το βάθος των αρχιτεκτονικών που αναπτύσσουν.

Μια τέτοια προσπάθεια περιγράφεται στο [266], όπου ένας απλός κανόνας επέκτα-

σης εφαρμόζεται επαναληπτικά, προκαλώντας δομές τύπου fractal (βλ. Εικόνα 4.7).

Το συγκεκριμένο μοντέλο (FractalNet) παρουσιάζει αντίστοιχα καλές επιδόσεις με το

ResNet και έχει ορισμένες ενδιαφέρουσες ιδιότητες.

• Τα πολύ βαθιά δίκτυα, γενικά εκπαιδεύονται δύσκολα. Η συγκεκριμένη αρχιτε-

κτονική όμως παρουσιάζει ανθεκτικότητα στο συνολικό βάθος.

• Deep Supervision : χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα βάρη του δικτύου.

• Drop-Path κανονικοποίηση : απορρίπτει τυχαία μονοπάτια (υποδίκτυα). Αυτό

οδηγεί γρηγορότερη σύγκλιση των πιο ρηχών υποδικτύων τα οποία στη συνέχεια

προκαλούν τη συμβατή συμπεριφορά των πιο βαθιών υποδικτύων, προσομοιάζο-

ντας τη σχέση δασκάλου–μαθητή (κάθετη μεταφορά γνώσης).
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Σχήμα 4.7: Αρχιτεκτονική FractalNet. ΄Ενας απλός κανόνας επέκτασης (αριστερά) παράγει την

αρχιτεκτονική που φαίνεται στο δεξί τμήμα της εικόνας.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι σε εφαρμογές σχετικές με αρχεία εικόνας ή βίντεο, τα Con-
vNets είναι η δομή με τις καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε εφαρμογές σχετικές με κείμενο ή

ομιλία, τα Recurrent Networks (RNNs) θεωρούνται ως η καλύτερη επιλογή. Αυτή την

άποψη έρχεται να αμφισβητίσει η εργασία που παρουσιάζεται στο [267], προτείνοντας

μια γενική αρχιτεκτονική δικτύου, βασισμένη στα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα, με

την ονομασία Temporal Convolutional Networks. Τα βασικά χαρακτηριστικά τους

είναι :

1. Αιτιακές συνελίξεις : αυτό σημαίνει ότι τα φίλτρα σε μια χρονική στιγμή t
῾῾βλέπουν᾿᾿ μόνο εισόδους μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή και όχι μεταγενέστερες.

2. Δέχονται ακολουθίες εισόδου οποιουδήποτε μεγέθους και τις αντιστοιχίζουν σε

έξοδο αντίστοιχου μεγέθους, χρησιμοποιώντας residual blocks μέχρι να επιτευ-

χθεί το επιθυμητό υποδεκτικό πεδίο.

Χάρη στα παραπάνω χαρακτηριστικά, τα TCNs καταφέρνουν να ξεπεράσουν σε απόδο-

ση τα RNNs, σε μια πληθώρα εφαρμογών σχετικών με δεδομένα ακολουθίας, όπως

κείμενο, ομιλία, μουσική κ.α. Τα βασικότερα πλεονεκτήματά τους είναι η ταχύτητα, η

ευελιξία και η χαμηλές απαιτήσεις τους σε μνήμη. Τα TCNs είναι άλλη μια ένδειξη ότι

τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν και σε άλλες

κλάσεις εργασιών πέρα από αυτές που σχετίζονται με αρχεία εικόνας.

Με την ολοένα και ευρύτερη χρησιμοποίηση των Συνελικτικών Δικτύων σε εφαρμο-

γές που μέχρι τώρα κυριαρχούσαν άλλες μέθοδοι, είναι λογικό ότι θα αναπτυχθούν κι

άλλες αρχιτεκτονικές οι οποίες θα βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα και στα συγκε-

κριμένα χαρακτηριστικά κάθε εφαρμογής. Τα παραπάνω είδη που αναφέρθηκαν είναι

χαρακτηριστικά παραδείγματα του γεγονότος πως μικρές παραλλαγές μιας επιτυχη-

μένης μεθόδου μπορούν να ανοίξουν διάπλατα τις πόρτες για την εισαγωγή αυτής της

μεθόδου σε κλάσεις εργασιών που δεν έβρισκε εφαρμογές μέχρι πρότινος. Καθώς τα
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Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα βρίσκονται ακόμα στην πρώτη δεκαετία συστηματικής

έρευνας, είναι αναμενόμενο να συνεχιστεί αυτή η τάση στο εγγύς μέλλλον.

4.3 Το Μέλλον των Νευρωνικών Δικτύων στη

Βιοπληροφορική

Ο τελικός στόχος του Deep Learning είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι ένας μα-

κρινός στόχος που όμως πλησιάζει αργά αλλά σταθερά. Στην πορεία, τα οφέλη είναι

πολλαπλά για μια σειρά πρακτικών εφαρμογών. Το πεδίο της έρευνας που εξειδικε-

ύεται στις εφαρμογές της Βιοπληροφορικής είναι εξαιρετικά ενεργό και αναμένεται να

παραμείνει έτσι για τα επόμενα χρόνια καθώς θα αυξάνονται τα παραγόμενα βιολογικά

δεδομένα και η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς.

Μια από τις γενικές μελλοντικές προσδοκίες είναι η καλύτερη χρησιμοποίηση τε-

χνικών Μη–Επιβλεπόμενης Μάθησης (βλ. Παράγραφο 2.4). Προς ο παρόν, η Επιβλε-

πόμενη Μάθηση κλέβει τις εντυπώσεις με τις επιδόσεις της, όμως στην πραγματικότητα,

οι άνθρωποι και τα ζώα μαθαίνουν κυρίως παρατηρώντας το περιβάλλον τους και όχι

γνωρίζοντας εκ των προτέρων το όνομα κάθε αντικειμένου. Περιμένουμε, λοιπόν, μα-

κροπρόθεσμα να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Μη–Επιβλεπόμενης Μάθησης στο ευρύτερο

πεδίο του Deep Learning [17].

Πιο συγκεκριμένα, για Βιολογικές και Βιοϊατρικές εφαρμογές, μια από τις σημα-

ντικότερες μελλοντικές προσδοκίες είναι η ερμηνεία του τεράστιου όγκου των γε-

νομικών δεδομένων που παράγονται από τις καινοτόμες τεχνολογίες υψηλής απόδο-

σης (Next Generation Sequencing, βλ. και Παράγραφο 1.1). Αυτό περιλαμβάνει την

αποσαφήνιση της σχέσης γενετικών παραλλαγών με ασθένειες και των ενδο-

κυτταρικών γονιδιακών ρυθμιστικών διαδικασιών. Η συμβολή των Νευρωνικών

Δικτύων σε αυτούς τους τομείς αναμένεται να είναι μεγάλη εξαιτίας της ικανότητάς

τους να προσομοιώνουν πολύπλοκους μετασχηματισμούς μοτίβων και να ανακαλύπτουν

ιεραρχικές αναπαραστάσεις των δεδομένων [197].

Ο συνδυασμός δομών Συνελικτικών και Επαναληπτικών Νευρωνικών Δικτύων έχει

ήδη αποφέρει καρπούς σε εφαρμογές omics, όπως η ποσοτικοποίηση των λειτουργιών

του γονιδιώματος [210] ή η πρόβλεψη της μεθυλίωσης του DNA από single–cell δε-

δομένα αλληλούχησης [268]. Στο μέλλον, οι επιδόσεις και το εύρος των εφαρμογών

μπορούν να αυξηθούν με τη χρησιμοποίηση αυτών των αρχιτεκτονικών σε συνδυασμό

με τεχνικές Ενισχυτικής Μάθησης [17]. Αλλά και από μόνα τους, τα Συνελικτι-

κά Δίκτυα δείχνουν μεγάλες δυνατότητες σε ομικές αναλύσεις [205] και αναμένεται

στα επόμενα χρόνια να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανακάλυψη βιοδεικτών, την

ανάπτυξη νέων φαρμάκων, αλλά και στην ολοκληρωμένη ταυτόχρονη διαχείριση

διαφορετικού τύπου δεδομένων, κάτι που αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις ομικές

αναλύσεις [269].

΄Αλλο ένα μεγάλο πεδίο τρέχουσας και μελλοντικής έρευνας αφορά τα βιοϊατρικά

δεδομένα σε μορφή εικόνας. Τα Συνελικτικά Δίκτυα, ιδιαίτερα, έχουν δείξει εξαι-

ρετικά καλές επιδόσεις όσον αφορά την ανάλυση χωρικής πληροφορίας και αναμένεται
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να χρησιμοποιηθούν εκτενώς στο μέλλον σε εφαρμογές ανάλυσης και τμηματοποίησης

ιατρικών εικόνων, ακόμα και για τρισδιάστατες αναλύσεις [270].

Βέβαια, τα βιοϊατρικά δεδομένα δεν περιορίζονται μόνο στις εικόνες. Μπορεί να

είναι κάθε είδους σήματα (όπως, για παράδειγμα, ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα κ.α.)

και μάλιστα μη στατικά. Μια από τις μελλοντικές εφαρμογές των Νευρωνικών Δι-

κτύων θα είναι η ανάλυση τέτοιων δυναμικών δεδομένων, για υποβοήθηση ιατρικής

διάγνωσης και λήψης κλινικών αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο [271]. Ο τελικός

στόχος της Ιατρικής Ακριβείας [272] απαιτεί τη σωστή χρησιμοποίηση όλων των

διαθέσιμων βιολογικών και ιατρικών δεδομένων κάθε ατόμου για την έγκαιρη πρόβλε-

ψη, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία μιας ασθένειας. Τα Νευρωνικά Δίκτυα μπορούν

να συμβάλλουν σε αυτό χάρη στην ικανότητά τους να εξάγουν μοτίβα από τεράστιους

όγκους δεδομένων και στο μέλλον, πιθανώς να χρησιμοποιηθούν ακόμα και για την

πρόβλεψη επιδημιών.



Παράρτημα Αʹ

Datasets & Databases

Παρακάτω θα παραθέσουμε τα πιο γνωστά benchmark datasets για την αξιολόγηση

πολυεπίπεδων αρχιτεκτονικών, καθώς και τις σημαντικότερες Βάσεις Βιολογικών Δε-

δομένων από τις οποίες μπορούμε να εξάγουμε σύνολα δεδομένων για εκπαίδευση και

αξιολόγηση νευρωνικών δικτύων.

Ακολουθεί μια λίστα με τα πιο συχνά χρησιμοποιημένα σύνολα δεδομένων εικόνας :

• MNIST : Περιέχει 70.000 παραδείγματα εικόνας, μεγέθους 28 × 28 pixels, τα

οποία απεικονίζουν χειρόγραφα αριθμητικά ψηφία. (Εικόνα Αʹ.1) [7, 273]. Από το

σύνολο των παραδειγμάτων, τα 60.000 χρησιμοποιούνται ως σύνολο εκπαίδευσης

και τα υπόλοιπα 10.000 ως σύνολο ελέγχου, ενώ οι κλάσεις εξόδου είναι δέκα

(όσα και τα ψηφία του δεκαδικού συστήματος). Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε μια

επέκταση του MNIST, με το όνομα EMNIST1, στην οποία συμπεριλαμβάνονται

240.000 εικόνες ως σύνολο εκπαίδευσης και 40.000 εικόνες ως σύνολο ελέγχου,

όπου απεικονίζονται και γράμματα, εκτός από ψηφία [274].

• ImageNet : Περιέχει πάνω από 14 εκατομμύρια εικόνες διαφόρων μεγεθών, οι

οποίες απεικονίζουν διάφορα αντικείμενα [77]. Από το 2010, το συγκεκριμένο

σύνολο χρησιμοποιείται στον ετήσιο διαγωνισμό ILSVRC, όπου ερευνητές από

όλο τον κόσμο αναπτύσσουν λογισμικά αναγνώρισης αντικειμένων και τα δοκι-

μάζουν σε μια σειρά εργασιών αναγνώρισης και κατηγοριοποίησης. Το ImageNet
περιέχει πάνω από 20.000 κατηγορίες αντικειμένων, αν και για τις ανάγκες του

διαγωνισμού χρησιμοποιούνται μόνο 1.000 κλάσεις εξόδου. Οι επιδόσεις των

ConvNets στο συγκεκριμένο διαγωνισμό [23, 123] άνοιξαν το δρόμο για τη με-

γάλη ανάπτυξη του Deep Learning τα τελευταία χρόνια
2
.

• CIFAR-10 / CIFAR-100 : Είναι υποσύνολα του συνόλου δεδομένων 80

million tiny images3, επεξεργασμένα με labels και χωρισμένα σε μη επικαλυ-

πτόμενες κατηγορίες. Το CIFAR-10 έχει 6.000 έγχρωμα παραδείγματα εικόνας,

μεγέθους 32 × 32, σε καθεμιά από τις 10 κλάσεις εξόδου του και τα χωρίζει

1https://www.westernsydney.edu.au/bens/home/reproducible research/emnist.
2
Καθώς οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων έχουν ξεπεράσει τις ανθρώπινες επι-

δόσεις στην αναγνώριση αντικειμένων σε εικόνες, η μελλοντική πρόκληση θα είναι να αναγνωρίζουν

τρισδιάστατα αντικείμενα.
3http://groups.csail.mit.edu/vision/TinyImages/
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σε 50.000 παραδείγματα ως σύνολο εκπαίδευσης και 10.000 ως σύνολο ελέγ-

χου. Το CIFAR-100 διαφέρει μονάχα στο ότι έχει 100 κλάσεις εξόδου
1
, με 600

παραδείγματα στην καθεμιά [275].

• Asirra : Είναι ένα σύνολο 25.000 έγχρωμων εικόνων, διάφορων μεγεθών, που

περιέχουν δύο κατηγορίες ζώων : γάτες και σκύλους. Αναπτύχθηκε από τη

Microsoft [276] για λόγους ασφαλείας, ως μια προσπάθεια να ξεχωρίζουν οι

άνθρωποι–χρήστες από τα bots. Το σκεπτικό είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν

εύκολα και γρήγορα να ξεχωρίσουν εικόνες σκύλων από εικόνες γατών, σε α-

ντίθεση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
2
.

• Iris : Είναι ένα από τα πιο χρησιμοποιημένα σύνολα δεδομένων στην έρευνα

της υπολογιστικής αναγνώρισης μοτίβων. Περιέχει 150 εικόνες, χωρισμένες σε

3 κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο του φυτού ΄Ιρις που απεικονίζουν [52].

Σχήμα Αʹ.1: Δείγμα εικόνας από το σύνολο MNIST.

Πιο συγκεκριμένα, για εφαρμογές Βιοπληροφορικής, υπάρχει πληθώρα Βάσεων Δε-

δομένων με βιολογικά δεδομένα διάφορων τύπων (π.χ. ιατρικές εικόνες, ακολουθίες αλ-

ληλούχησης, δομές βιομορίων, γράφοι αλληλεπιδράσεων κ.α.). Στην παρούσα εργασία

ασχοληθήκαμε με δεδομένα σε μορφή κειμένου. Οι γνωστότερες Βάσεις Δεδομένων

με ακολουθίες αλληλούχησης είναι :

Α. Πρωτογενείς Β.Δ. : Είναι αυτές που περιέχουν πληροφορία μόνο για την αλλη-

λουχία των νουκλεοτιδίων ή των αμινοξέων ή τη δομή των πρωτεϊνών. Παραδε-

ίγματα πρωτογενών Βάσεων είναι :

• GeneBank [277], για γονιδιωματικά δεδομένα.

• UniProt [278], για αλληλουχίες πρωτεϊνών.

• Protein Data Bank [279], για δεδομένα δομής πρωτεϊνών.

1
Οι οποίες ομαδοποιούνται, ανά 5, σε 20 ῾ὑπερκλάσεις᾿᾿.
2
Οι ερευνητές του deep learning σήκωσαν το γάντι και σε αυτήν την πρόκληση και πλέον τα

αποτελέσματα των πολυεπίπεδων αρχιτεκτονικών στην αναγνώριση αντικειμένων κινδυνεύουν να κα-

ταστήσουν παρωχημένη τη συγκεκριμένη τεχνική (CAPTCHA).
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Β. Δευτερογενείς Β.Δ. : Περιέχουν πληροφορία που προκύπτει από την επεξεργα-

σία των δεδομένων των πρωτογενών Βάσεων, όπως συντηρημένες αλληλουχίες,

σημεία πρόσδεσης μεταγραφικών παραγόντων κ.α. Παραδείγματα δευτερογενών

Βάσεων είναι :

• SCOP [215]

• PROSITE [280]

Γ. Σύνθετες Β.Δ. : Στοχεύουν στη διασύνδεση διάφορων πρωτογενών Βάσεων,

ώστε να μην υπάρχει ανάγκη αναζήτησης σε κάθε μια ξεχωριστά. Παράδειγμα

είναι οι Βάσεις Δεδομένων που φιλοξενεί το NCBI1, όπως οι Gene, OMIM,
dbSNP, RefSeq, SRA, PubMed, και άλλες.

Εξαιρετικά χρήσιμο, όσον αφορά σύνολα δεδομένων κατάλληλα για χρήση με αλ-

γόριθμους Μηχανικής Μάθησης, είναι το αρχείο του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας

[281]. Στην τρέχουσά του μορφή απαριθμεί 463 σύνολα δεδομένων, διάφορων ειδών.

1https://www.ncbi.nlm.nih.gov/



Παράρτημα Βʹ

Frameworks

Παρακάτω αναφέρουμε επιγραμματικά τα πιο γνωστά frameworks για έρευνα και

ανάπτυξη εφαρμογών deep learning. Η υλοποίηση τους αύξησε σημαντικά την ευκολία

χρήσης των τεχνικών που περιγράφηκαν στα προηγούμενα Κεφάλαια, καθώς επέτρεψε

στους ερευνητές να εστιάσουν την προσοχή τους σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό του

λεπτομερούς προγραμματισμού των εργαλείων τους.

• Tensorflow [282] : Είναι ίσως η πιο γνωστή και ευρέως χρησιμοποιούμενη βι-

βλιοθήκη λογισμικού για εφαρμογές που ο προγραμματισμός τους μπορεί να ανα-

παρασταθεί ως κατευθυνόμενος γράφος. Αναπτύχθηκε αρχικά από την Google
(ομάδα Google Brain) για εσωτερική χρήση, αλλά πολύ γρήγορα η χρήση της ε-

πεκτάθηκε σε εταιρίες όπως οι AMD, airbnb, intel, ebay, dropbox, airbus, nvidia
και άλλες, για πληθώρα εφαρμογών που σχετίζονται με το Deep Learning. Το

2016 ανακοινώθηκεκ η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος ειδικά σχε-

διασμένου για χρήση σε εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης με Tensorflow, με το

όνομα Tensor Processing Unit (TPU), με πολύ βελτιωμένη απόδοση σε σχέση

με το συνηθισμένο υλικό (CPU, GPU).

• Theano [283] : Είναι μια βιβλιοθήκη της Python που επιτρέπει τον ορισμό, τη

βελτιστοποίηση και τον υπολογισμό μαθηματικών εκφράσεων. Είναι ιδιαίτερα

αποτελεσματική σε εκφράσεις που περιλαμβάνουν πράξεις μεταξύ μητρώων, κάτι

που την κάνει χρήσιμη σε εφαρμογές Deep Learning.

• Caffe / Caffe2 [284] : Εύχρηστο framework που αναπτύχθηκε στο Πανεπι-

στήμιο του Berkeley και στη συνέχεια από τη Facebook με γνώμονα τη χρήση

σε κινητές συσκευές και τη μεγάλης κλίμακας παραγωγή
1
.

• Microsoft Cognitive Toolkit [285] : Εργαλειοθήκη που αναπτύχθηκε από

τη Microsoft για χρήση με μεγάλα σύνολα δεδομένων και εφαρμογές όπως το

Skype, το Xbox και η Cortana.

• Torch / PyTorch [286] : Είναι μια βιβλιοθήκη Μηχανικής Μάθησης, βασισμένη

στη γλώσσα προγραμματισμού Lua. Μετεξέλιξή της αποτελεί η PyTorch2, η οπο-

ία γράφεται σε Python και αποτελεί τον κυριότερο ανταγωνιστη του Tensorflow.

Αναπτύσσεται από τη Facebook και χρησιμοποιείται από εταιρίες όπως το Twit-
ter.

1https://caffe2.ai/
2https://pytorch.org/
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• MXNet [287] : Γρήγορο και ευέλικτο, υποστηρίζει τις περισσότερες γλώσσες

προγραμματισμού και τρέχει σε κάθε συσκευή. Χρησιμοποιείται από μεγάλες

εταιρείες, όπως η Microsoft και η Amazon, για εφαρμογές αναγνώρισης ομιλίας

ή χειρόγραφου κειμένου

• Chainer [288] : ΄Ενα από τα πιο γρήγορα και ευέλικτα frameworks για Deep
Learning, υποστηρίζεται από εταιρίες όπως η IBM, Intel, Nvidia και άλλες.

Βασίζεται στην Python και χρησιμοποιείται κυρίως για εφαρμογές αναγνώρισης

ομιλίας, μηχανικής μετάφρασης και ανάλυσης συναισθήματος.

• Keras [289] : Είναι μια βιβλιοθήκη βασισμένη στην Python που μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί παράλληλα με την Theano ή τον Tensorflow και εστιάζει στην ευ-

χρηστία, την επεκτασιμότητα και την υποστήριξη γρήγορου πειραματισμού με

πολυεπίπεδα νευρωνικά δίκτυα.

• DeepLearning4J [290] : Είναι μια χρήσιμη βιβλιοθήκη για όσους επιθυμούν να

χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα προγραμματισμού Java, καθώς υποστηρίζει διάφο-

ρους τύπους νευρωνικών δικτύων. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη γλώσσα δεν

είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο πεδίο της Μηχανικής Μάθησης, σημαίνει ότι δεν

υπάρχει πολύ διαθέσιμο υλικό στο οποίο να βασίζεται αυτό το framework, με ό,τι

ρίσκο συνεπάγεται αυτό για μια πρακτική εφαρμογή.

• fastAI [291] : Είναι μια προσπάθεια να απλοποιηθεί η δημιουργία και εκπαίδευ-

ση ποιοτικών μοντέλων Deep Learning, αναπτύσσοντας και χρησιμοποιώντας

βέλτιστες μοντέρνες μεθόδους και βιβλιοθήκες έτοιμων προς χρήση εφαρμογών.

• Lasagne [292] : Μια βιβλιοθήκη σχεδιασμένη να λειτουργεί παράλληλα με τη

Theano, με σκοπό τη βελτίωσή της όσον αφορά την απλότητα, τη διαφάνεια των

μεθόδων που χρησιμοποιεί, την ανεξαρτησία και την ευκολία της χρήσης.

• MatConvNet [293] : Είναι μια απλή και αποτελεσματική εργαλειοθήκη της Matlab

που υλοποιεί Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα για εφαρμογές υπολογιστικής όρα-

σης.

Φυσικά, η παραπάνω λίστα δεν είναι πλήρης. Συνεχώς αναπτύσσονται νέα frame-
works τα οποία προορίζονται για να καλύψουν ολοένα και πιο εξειδικευμένες ανάγκες.

Στο γράφημα της Εικόνας Βʹ.1 φαίνονται ορισμένα από τα πιο δημοφιλή frameworks
για Deep Learning.
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Σχήμα Βʹ.1: Δημοφιλία των γνωστότερων frameworks για Deep Learning, ανάλογα με τη γλώσσα

προγραμματισμού που υποστηρίζουν. Η κατάταξη έγινε σύμφωνα με τον αριθμό των αστεριών που

έχει κάθε framework στη σελίδα του Github.



Παράρτημα Γʹ

Source Code

Παρακάτω παρατίθεται ο πηγαίος κώδικας των συναρτήσεων που αναπτύχθηκαν κατά

τη συγγραφή της παρούσας εργασίας και παραδείγματα από το script για τη δημιουργία

και εκπαίδευση του δικτύου.

Η συνάρτηση load data φορτώνει τα δεδομένα εισόδου στο μοντέλο και εξάγει

αυτόματα ngrams.

1 de f load data ( f i l ename , input type=’ f a s t a ’ , r e v e r s e=False , n=3, reshape
=True ) :

2 ”””
3 Load input data from f i l e FILENAME. Uses sp l i t ng rams to

automat i ca l l y e x t r a c t ngrams . I f REVERSE i s True , the r e v e r s e
complement o f the inputsequence i s loaded ( u s e f u l f o r DNA data
augmentation ) . I f RESHAPE i s False , output i s a l i s t o f 3 l i s t s .

4

5 ”””
6 data = [ ]
7 f o r r in SeqIO . parse ( f i l ename , input type ) :
8 pat t e rns = sp l i t ng rams ( r . seq . upper ( ) , n , reshape )
9 data . append ( pat t e rns )

10 i f r e v e r s e == True :
11 rev comp = sp l i t ng rams ( r . seq . reverse complement ( ) , n ,

reshape )
12 data . append ( rev comp )
13 re turn data

Η συνάρτηση split ngrams χωρίζει μια ακολουθία στα ngrams από τα οποία απο-

τελείται.

1 de f sp l i t ng rams ( seq , n , reshape ) :
2 ”””
3 S p l i t a s t r i n g SEQ into 3 l i s t s o f a l l p o s s i b l e ngrams . Each l i s t

beg ins from the f i r s t , second and th i r d s t r i n g pos i t i on ,
r e s p e c t i v e l y . Output ( str ngrams ) i s a l i s t ( o f 3 l i s t s i f
RESHAPE i s Fa l se ) .

4

5 ”””
6 a , b , c = z ip ( ∗ [ i t e r ( seq ) ]∗n) , z ip ( ∗ [ i t e r ( seq [ 1 : ] ) ]∗n) , z ip ( ∗ [ i t e r (

seq [ 2 : ] ) ]∗n)
7 st r ngrams = [ ]
8 f o r ngrams in [ a , b , c ] :
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9 x = [ ]
10 f o r ngram in ngrams :
11 x . append ( ”” . j o i n ( ngram ) )
12 i f reshape == True :
13 st r ngrams . extend ( x )
14 e l s e :
15 st r ngrams . append ( x )
16 re turn str ngrams

Η συνάρτηση onehot κωδικοποιεί κάθε γράμμα μιας ακολουθίας με κωδικοποίηση

one–hot.

1 de f one hot ( seq , a lphabet ) :
2 ”””
3 One−hot encoding o f a s t r i n g SEQ, l e t t e r by l e t t e r . Length o f

encoding i s the same as the l ength o f the ALPHABET.
4

5 ”””
6 # d e f i n e a mapping o f chars to i n t e g e r s
7 c 2 i = d i c t ( ( c , i ) f o r i , c in enumerate ( a lphabet ) )
8 ##i 2 c = d i c t ( ( i , c ) f o r i , c in enumerate ( a lphabet ) )
9 # i n t e g e r encode

10 i n t encoded = [ c 2 i [ char ] f o r char in seq ]
11 # one hot encode
12 onehot encoded = l i s t ( )
13 f o r va lue in int encoded :
14 l e t t e r = [ 0 . f o r in range ( l en ( a lphabet ) ) ]
15 l e t t e r [ va lue ] = 1 .
16 onehot encoded . append ( l e t t e r )
17

18 re turn onehot encoded

Η συνάρτηση sk onehot κωδικοποιεί κάθε λέξη (ngram) μιας ακολουθίας με κωδι-

κοποίηση one–hot, χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη scikit–learn [199] της Python.

1 de f sk onehot ( ngrams ) :
2 ”””
3 One−hot encoding o f NGRAMS us ing s c i k i t l i b r a r y and l a b e l s f o r each

word . Length o f encoding i s the same as the number o f
d i f f e r e n t words .

4

5 ”””
6 va lue s = array ( ngrams )
7 # i n t e g e r encode
8 l a b e l e n c o d e r = LabelEncoder ( )
9 i n t encoded = l a b e l e n c o d e r . f i t t r a n s f o r m ( va lue s )

10 # binary encode
11 onehot encoder = OneHotEncoder ( spar s e=False )
12 i n t encoded = int encoded . reshape ( l en ( int encoded ) , 1)
13 onehot encoded = onehot encoder . f i t t r a n s f o r m ( int encoded )
14

15 re turn onehot encoded

Η συνάρτηση pad zeros προσαρτά μηδενικά στο τέλος μιας ακολουθίας μέχρι να

προκύψει το απαιτούμενο μήκος.
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1 de f pad zeros ( seq , maxlen , shape ) :
2 ”””
3 Appends z e ro s to SEQ to get l ength o f l i s t equal to MAXLEN. I f l i s t

i s too long r a i s e Att r ibuteError .
4

5 ”””
6 d i f f l e n = maxlen − l en ( seq )
7 i f d i f f l e n < 0 :
8 r a i s e Att r ibuteError ( ’ Length e r r o r l i s t i s too long . ’ )
9 re turn seq + [ [ 0 . 0 ] ∗ shape [ 1 ] ] ∗ shape [ 0 ] ∗ d i f f l e n

10 # return seq + [ [ [ 0 . 0 ] ∗ shape [ 1 ] ] ∗ shape [ 0 ] ] ∗ d i f f l e n <f o r 2d>

Για να εκτελεστούν οι παραπάνω συναρτήσεις (και τα scripts που ακολουθούν) είναι

απαραίτητη η φόρτωση ορισμένων βιβλιοθηκών της Python.

1 # tenso r f l ow
2 import t en so r f l ow as t f
3 import t f l e a r n
4 from t f l e a r n . l a y e r s . conv import conv 1d , max pool 1d , avg pool 1d ,

conv 2d , max pool 2d , avg poo l 2d
5 from t f l e a r n . l a y e r s . core import input data , dropout , f u l l y c o n n e c t e d ,

f l a t t e n
6 from t f l e a r n . l a y e r s . e s t imator import r e g r e s s i o n
7 from t f l e a r n . op t im i z e r s import Adam, SGD, Momentum
8 from t f l e a r n . l a y e r s . norma l i za t i on import batch norma l i za t i on
9

10 # DASK array
11 import dask . array as da
12

13 # sp l i t ng rams ( )
14 from Bio import SeqIO
15 from s k l ea rn . m o d e l s e l e c t i o n import t r a i n t e s t s p l i t
16

17 # sk onehot ( )
18 from numpy import array
19 from s k l ea rn . p r e p r o c e s s i n g import LabelEncoder
20 from s k l ea rn . p r e p r o c e s s i n g import OneHotEncoder
21 from s k l ea rn . p r e p r o c e s s i n g import l a b e l b i n a r i z e
22

23 # numpy
24 import numpy as np
25 from numpy import argmax
26

27 # pandas
28 import pandas as pd
29

30 # comparison c l a s s i f i e r
31 from s k l ea rn . svm import SVC
32 from s k l ea rn . ne ighbors import KNe ighbor sC la s s i f i e r
33 from s k l ea rn . ensemble import RandomForestClass i f i e r
34 from s k l ea rn . d i s c r i m i n a n t a n a l y s i s import L inearDi sc r iminantAna lys i s
35 from s k l ea rn . ensemble import AdaBoos tC la s s i f i e r
36 from s k l ea rn . t r e e import D e c i s i o n T r e e C l a s s i f i e r
37

38 # metr i c s
39 from s k l ea rn import metr i c s
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40 from s k l ea rn . met r i c s import roc curve , auc , r o c auc s co r e ,
p r e c i s i o n r e c a l l c u r v e

41 from s k l ea rn . met r i c s import a v e r a g e p r e c i s i o n s c o r e
42 import matp lo t l i b . pyplot as p l t
43 from s k l ea rn . u t i l s . f i x e s import s i g n a t u r e
44

45 # time & date
46 from datet ime import datet ime

Ο χωρισμός των δεδομένων εισόδου σε training και validation sets γίνεται σε ανα-

λογία 80–20, και τα σύνολα μετατρέπονται σε Dask arrays [294] για αποδοτικότερη

διαχείριση της μνήμης.

1 # s p l i t datase t to t r a i n i n g and v a l i d a t i o n s e t s
2 xtra in , xtes t , ytra in , y t e s t = t r a i n t e s t s p l i t (X, Y, t e s t s i z e = 0 . 2 )
3 # Create DASK array us ing numpy arrays
4 xt ra in = da . f rom array (np . asar ray ( x t ra in ) , chunks=( x t ra in . shape ) )
5 yt ra in = da . f rom array (np . asar ray ( y t ra in ) , chunks=( y t ra in . shape ) )
6 x t e s t = da . f rom array (np . asar ray ( x t e s t ) , chunks=( x t e s t . shape ) )
7 y t e s t = da . f rom array (np . asar ray ( y t e s t ) , chunks=( y t e s t . shape ) )

Η δημιουργία των συμβατικών αλγορίθμων κατηγοριοποίησης έγινε με το παρακάτω

script.

1 # SVM gauss ian ke rne l f o r comparison
2 gksvm = SVC( ke rne l = ’ rb f ’ , gamma = ’ auto ’ , verbose=True )
3 gksvm . f i t ( xtra in , y t r a in )
4 # kNN kerne l f o r comparison
5 neigh = KNe ighbor sC la s s i f i e r (10)
6 neigh . f i t ( xtra in , y t r a in )
7 # random f o r e s t k e rne l f o r comparison
8 r f = RandomForestClass i f i e r ( n e s t imato r s =100 , oob sco re=True , n jobs

=−1, random state =69)
9 r f . f i t ( xtra in , y t r a in )

10 # lda ke rne l f o r comparison
11 lda = LinearDi sc r iminantAna lys i s ( )
12 lda . f i t ( xtra in , y t r a in )
13 # AdaBoosted Dec i s i on Tree ke rne l f o r comparison
14 bdt = AdaBoos tC la s s i f i e r ( D e c i s i o n T r e e C l a s s i f i e r ( max depth=1) , a lgor i thm

=”SAMME” , n e s t imato r s =200)
15 bdt . f i t ( xtra in , y t r a in )

Ως παράδειγμα δημιουργίας των ConvNets στην πλατφόρμα TFLearn, παραθέτουμε
αποσπάσματα από των κώδικα δημιουργίας του μοντέλου CNN 1. Στο πρώτο από

αυτά, ορίζουμε το μέγεθος της εισόδου και το πρώτο επίπεδο συνέλιξης, εκτελούμε

batch normalization και ορίζουμε ένα επίπεδο max pooling.

1 net = input data ( shape =[None , 3 0 0 , 4 ] , name=’ input ’ )
2 net = conv 1d ( net , 256 , 8 , 2 , a c t i v a t i o n=’ r e l u ’ , r e g u l a r i z e r=’L2 ’ )
3 net = batch norma l i za t i on ( net )
4 net = max pool 1d ( net , 3 , 2)
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Στο επόμενο απόσπασμα ορίζουμε μια αλληλουχία επιπέδων συνέλιξης, σε φθίνουσα

σειρά μεγέθους. Μετά από κάθε επίπεδο συνέλιξης εκτελούμε dropout.

1 net = conv 1d ( net , 128 , 3 , 2 , a c t i v a t i o n=’ r e l u ’ , r e g u l a r i z e r=’L2 ’ )
2 net = dropout ( net , 0 . 3 )
3 net = conv 1d ( net , 64 , 3 , 2 , a c t i v a t i o n=’ r e l u ’ , r e g u l a r i z e r=’L2 ’ )
4 net = dropout ( net , 0 . 4 )
5 net = conv 1d ( net , 32 , 3 , 2 , a c t i v a t i o n=’ r e l u ’ , r e g u l a r i z e r=’L2 ’ )
6 net = dropout ( net , 0 . 5 )
7 net = conv 1d ( net , 16 , 3 , 2 , a c t i v a t i o n=’ r e l u ’ , r e g u l a r i z e r=’L2 ’ )
8 net = dropout ( net , 0 . 8 )

Η δημιουργία της δομής του δικτύου ολοκληρώνεται με τον ορισμό των fully con-
nected επιπέδων, το τελευταίο εκ των οποίων θα ολοκληρώσει την ανάθεση των

παραδειγμάτων στις προβλεφθείσες κλάσεις εξόδου, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση

softmax. Προηγουμένως, έχει οριστεί ένα επίπεδο average pooling.

1 net = avg poo l 1d ( net , 3 , 2)
2 net = f u l l y c o n n e c t e d ( net , 512 , a c t i v a t i o n=’ r e l u ’ )
3 net = f u l l y c o n n e c t e d ( net , 2 , a c t i v a t i o n=’ softmax ’ )

Στο επόμενο απόσπασμα ορίζουμε τις παραμέτρους του αλγόριθμου μάθησης και

επιλέγουμε τον αλγόριθμο Adam σε συνδυασμό με τη συνάρτηση κόστους categorical

cross entropy για τη διαδικασία της εκπαίδευσης.

1 adam = Adam( l e a r n i n g r a t e =0.001 , beta1 =0.99 , e p s i l o n =0.1)
2 net = r e g r e s s i o n ( net , opt imize r=’adam ’ , l o s s=’ c a t e g o r i c a l c r o s s e n t r o p y ’

, name=’ t a r g e t s ’ )

΄Ολες τις παραπάνω ρυθμίσεις, ορίζουμε να αποθηκευτούν σε ένα μοντέλο deep neu-
ral network, με την εντολή

1 model = t f l e a r n .DNN( net )

Στο επόμενο απόσπασμα ορίζουμε τις παραμέτρους της εκπαίδευσης του μοντέλου :

τα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου, τον αριθμό των εποχών εκπαίδευσης και το batch
size.

1 model . f i t ({ ’ input ’ : x t r a in } , { ’ t a r g e t s ’ : y t r a in } , n epoch =15,
2 v a l i d a t i o n s e t =({ ’ input ’ : x t e s t } , { ’ t a r g e t s ’ : y t e s t }) ,
3 show metric=True , snapshot epoch=True , snapshot s t ep =500 ,
4 b a t c h s i z e =512 , run id=’ cnn enhancers ’ )

Με την παραπάνω εντολή, ξεκινά και η διαδικασία της εκπαίδευσης του μοντέλου. Οι

τιμές των βαρών που θα προκύψουν αποθηκεύονται με την εντολή

1 model . save ( ”model . t f l ” )
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